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jNcm azért, hogy tsekély munkám a‘ nagy 
Hír templomába tündököllyön, avagy ezt 
koszorúzza az érdemes Olvasó, vettem ke
zembe gyenge toliamat, tsupán azaz édes 
gondolkodás élteszté lankadt költeménye
met , hogy ezzel Hazámnak szolgálói kivé- 
nők — ennek hibás voltát^ magam mégis- 
mérem , azt nemis mentegetem, és nemis 
pirúl orczám annak tagadásával, mert tsu- 

v 1 pán ifjú elmémnek még palférozatlan Pai- 
’sát vetem azok ellen, kik ámbár a’ pallé- 
rozódás árjával bé töltötték éltek’ térségét, 
mégis abbúl Haza Társaiknak szomjait nem 
enyhítik, hanem ama*fösvény Zsugoriként 
kintseket a’ földbe temetvén', inkább az 
enyészetnek, mint a’ közhaszonnak áldozz 
zák ü  de ezekét megvetvén’Édes Nyelvűnk 
Pártfogóinak, és az abban gyönyörködő 
Olvasóknak est mély tisztelettel ajánlom 
Mező Keresztesen Böjt más Havának első 

i napján i81Q*dik esztendőben,

A* Szerző ,

t



Ttok a* nyögő Gerliceéknck 
*S a* búsan hangitsállo 

Szomorú Fülemiléknek s 
Bús Szivemet elálló 

Beservit ha kiáltom! 
Búm enyhülléssel vallom 

31 ellycm már nem bírja 
Panaszszát, hát írja !!
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A zon gyászos tárgyadra nyit utat (falom, 
mellyehnek lénnyeit a’ dölf,és vakmérész- 
ség a’ hajdan tündöklő arany időbe ált** 
tott, midőn azoknak szégyen • Köveit a 
Rény düts emlékű oszlopjainak soroinpói 
közé kívánták helyheztétni. —* Szomorú volt 
ekkor Siciliának állapottya* mert egy rósz* 
ríil a’ Pártosok, más részről a' Rablók se* 
regei ostromlották, és pusztították az égés*- 
szigetet j tsak kevesen maradtak azon'iga* 
Hazafiak, kik életeket, ’s mindeneket ha 
zájokért áldozták ; ugyan tsak nem legalább- 
▼aló készséggel' védelmezte aztat az öreg 
Médus Herczeg kissebb fiával Árréssel, és 
ennek'jó Baráttyával Mídonnal j ezen utói6 
sónak öreg Attya Krassns Herczég tsak 
nem mindenétül mégfosztafván, a* l*ai*to* 
sok által közel a’ Táborhoz Leányával Re- 
nósával egy kisded mezei majorjába, (mely* 
tül még áz irigység meg nem fosztotta} tar* 
tózkodott.

Már erőssen állott a’ had Médns ve
zérlése alatt, midőn a’ Pártosak egy hold- 
napig való fegyverszünést kértek ő tőlíe, 
nem illett ugyan g* Pártosók kéréseit elfo
gadni , de mivel, maga népének lankadsá- 
gát is észre vette, megegygyezett kérések



teljesítésébe; ugyan azon gyászos est ho« 
mállyaba, mellynek kezdetét annyi számú 
'Hazafiak nem érhettek, «’ fekete fellegek 
azoknak örök emlékű vitézségeket, és si- 
ralmas eseteiket könnyezték; már bésetéte- 
dett, midőn a’ szelíd Hold súgárait a.’, sij* 
yű ködök között ereszgette , mintegy párán- 
tsolván azoknak oszlásokat; mártsak egye
dül maga díszeskedett Királyi székében.,, 
mintegy bátorítva jövendölte mát már a’ 
tsendesen szunnyadozó vitézeknek elküzei* 
gető* győzedelmi Borostyán koszorúikat.

Ezen estve mind szüntelen habzott a\ 
Midőn nyugodalma , melynek okát 4 ha bár 
miként erőlködött is , meg nem tudhatta; 
végre el.őlhozatott fegyvereit felöltötte, és 
lassú lépésekkel az álomtól elnyomattatott 
Katonák sorai között (kiket Baráti, ’s Vé
reiknek boszszúllást szomjúzó árnyaik még 
álmokban is el nem hagytak, hogy esetek 
szörnyét újra ne elevenítenék képzelődéseik* 
be) mély gondolataival küszködyén, indúlt. 
Háráttya sátora felé. Ilíy állapotba jutott 
az Arzes sátorához, és mihelyt az Qr meg' 
ismérte, Szokott tisztelete megtétele után 
azonnal bé eresztette, de mely igen el ál
mái kodott bemenetelekor, mivel Baráttyát- 
is hasonló felfegyverkezvetalálta,kiisépen 
parantsolta Paripájának azonnal hozzája ve- 
siettetését; ezen esetet nem tudta mire vélni, 
ugyan azért köszöntése után így ezóllítá meg:

Midőn.  Kedves Arzesem! látótn^szo- 
básod ellen nyughatatlanok minden lépé-
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seid, fel vagy fegyverkezve, azért kérlek, 
jie titkold változásod okát leghívebb Bará
tod előtt. . ' ...Arzes,  Barátom, semmitse ílletóöj, 
én tehozzád akartaid menni, hogy sétáim 
hívjalak i de a’ mint látom, te engedtet
megelőztél —> • ‘ . ..

M i d ő n .  Talán egy Istenség vezérli 
gondolatinkat, én már felkészültem a se-

1 «ry elindúlának lóháton a’ sátoriul, 
flégy szolgák kísérek őket, úttyo^at^ vették 
a’ Himéra folyó vizének, kiki némád  ̂ bal
tatott , a bokrok közt lengedező Zephír, 
és a’ csergedezők nevelték az utozók figyel
meit. Már jól elhaladtak a sűrűben, ^niig 
pem végre félbe szakasztottá a halgatast ^

M í d o n. Barátom te igen szomorú 
vagy, vald meg titkaidat, ha mingyártnem 
gyógyíthatomis, legalább enyhíteni aha* 
■ rom keservidet, , : • . ■

Arzes .  Te enyhítenéd e’ tehat ? ho* 
lőtt magad lyuggattad sebeimet.

M í d o u .  Hogyhogy Barátomi? szóly 
világosabban, de én esküszök minden hal- 
hatatlanokra, hogyha vétettem azonnal a 
csendes Elyseum mezején tárlak élted fogy-
táig, a’ hol is kérek akkor tőled eng?del- 
met, midőn L*elkeink véghetetlenul egy* 
gyesülnék. Azért is szóly?

Arzes.  Szégyenlem , hogy gyengeség 
gém élárúit, de még te is szegyeid magad 
vágyalkfldásodért, V. . •



Mi dőn .  Tehát engedőimet képek.
Itt Öszvetanátskoztak ezen Ifjak, és el

végezték magokba, hogy az öreg Krassws- 
hoz veszik uttyokat a* fi old segedelmével , 
es hogy két szolgákat viszsza küldjenek a’ 
Táborba, kik is Médusnak hol létteket je- 

. lentenék, és~a szükségesekért meg tennék 
Sátoraikba. Álig különöztek egymástól, 
inég a’ lovak dobogásai is hallattak , midőn 
némely kiáltások megállították az ifiak sé
tány igyekezeteit, mivel a’ Táboiba menő 
szolgáknak szavok., és kardok tsattogásai 
hallattak, viszsza fordultak , és látták (gya
lázatos dolog) hogy a’ viszsza küldött két 
szolgáikat tizenkét fegyveres megtámadta. 
Hozzájok érkezésekig már a', két szolgák 
négyet kontzoltak fel, az úton állók nem 
is ügyeltek a’ jövevényekre, mivel tsalha. 
tatlauúl hitték azokban bajtársaiknak érke
zéseket, s hátok mégé botsájtötták ; ekkóé 
*’ két ifiú Barátok sem kémélették karjo- 
kat, s fegyvereket,-mivei két tsapással Ar- 
zes kettőt a’ földre terítve, fekete lelkeket 
a Poklok kormos kapujáig űzte; Midőn 
nem külömben egybül kettőt tsinált, az 
egygyik szolga a’ negyediknek bal karját 
egészszen levágta a' vállárul. A’ Rablók kö- 
zül megmaradott négy szaladással akarta 
életét megmenteni, de a’ Himéraörvénnyé 
ininnyáját elborította. Viszsza térvén ek
kor az Ifiak tsatázó helyekre, kérdezték azon 
megsebesedett latort, hogy mitsodjf ok vit
te Őket ezen Istentelen tselekedetre ? ki is

'  - ( « ) * -
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megvallotta kínnyai között, hogy ő is egy 
légyen a’ Rablók közűi, és bo'gy Lentás az 
6 Vezérjek most harmintzad magával, nem 
tndja mi t , oda ritka szépségű Szűznek el- 
rablására sietett, és őket azon sereg közül 
itt hagyta az útonjáróknak gátolásokra. Azt 
Vélték ők, hogy ezen idegenyek Társaik 
lennének , kik a’ prédát hozzák , azért meg 
kiállították, azonban roibélt észre vették 
tsaiattatásokat tüstént megtámadták, de 
annak úgymond, Uram jutalmát már meg 
is kaptuk.

El lehet képzelni, mely nagy volt Mí- 
donnak álmélkodása, ezen beszédbűi ért-'■ 
vén Húgának már már veszedelmes állapot* 
ját , mely okból tehát minuyájan a’ major 
félé nyargalának.. Már el érték a’ zöld ré
teket, és a’ gazdag aratást ígérő vetéseket, 
midőn egy aszszQuyi esdekléa tolté be a* 
ligetet, meílyet a’ viszhang ketlőztetett 
niár hallották a’' lovak' dobogásait^'.ekkor 

mi utazóink kitértek az útból, és-ehrej*. 
ték magokat két felől* a’ sűrű gabonák kö
zött. Midőn az ellenkező rész ezen útra ér* 
kezett, a* mi utáfeójaink már fel vont ideg* 
jeiket megeresztették, méllyéknek mérgén 
veszszeit mindenütt a’ halál követte i“ezután 
időt sem engedtek a’ Rablóknak, hanem, 
mind a’ két felől éles kard jókkal nem an
nyira vágták, mint aprózták; már teák ki* 
lentzen maradtak a’ Rablók, de mégis sze- 
rentsét akartak próbálni, kivált egy,’ a’ ki 
a' többinek parantsolni láttzatott égyene*'*



sen Arzesre rohant, kinek is mérges tsapá- 
sait az Arzes Paissa akadályoztatta, míg 
végre az idegen fejérül a’ sisak levágatott, 
ekkor Arzes egy tsapéssal az orrát levágta 
(ezeú jegy akkor üdőb a’ latrok czímere 
vólt) az idegeny ezen elkedvetlenedett, és 
szaladással kívánta menteni életét, de akkor 
ismét négy társait vesztette el,' és azon 
aranynál drágább prédát elájulva , az út po- 
rai köztt hagyta.

Az utazók nem bátorkodták nyomoz
ni, tartván a’ mindenfelé elhányt lesektől , 
felvették a' Leánzót, hát ime a szép Renó- 

, sa volt az a' betses préda! Arzesnek vérzett 
egy sebe , mallyet a’ megbéllagozottú] ka
pott , aztat nagygyábúl bekötötte. Ez idd 
alatt Midőn a' Húgának ez életre leen dő visz- 
szahozása felől gondoskodott, mellyet is 
sok fáradozása után megnyert, mindenik 
első akart lenni a’ tudakozásba , de a’hal- 
gatás megkötötte nyelveket, míg nem egész- 
szén magához térvén , el kezdé panaszszát.

R e n ó s a .  T e ! a’ ki talán a’ Tigrisek 
tején nevelkedtél ! vallyon miért üldözöl 
annyira egy gyenge leányzót, azért ha az 
emberiségnek még valamelly része tartóz
kodik átkozott szivedbe, botsáss viszsza az 
Atyámhoz.

Mi d ő n .  Kedves Húgom , nem ismersz 
engem. ,

Re n ó s a .  Ah Egek mit látok ! a’ Bá*̂  
tyámM

M íd  o n. Te ín&r szabad vagy-



R e n ó s a .  Ah Bátyám! álmodok á? mi- „ 
kánt szabadultam meg ?

' M i d ő n ,  Ezen Herczeg a’ te szabadi* 
tőd (Arzesre mutat) !

1 A r z e s  (magát mélyen meghajtya) 
Most vagyok éltem lég boldogabb szempil
lantásába , midőn illy Isten Aszszonynak 
tspkély szolgálatomat mutathatom.

R e n ó s a. Nemes szívű Vitéz '• én elég* 
télén vagyok díszes tselehedeted raeghálá- 
lására , hanem az Egek Hatalmassal minden 
jókat jutalmazni szoktak. •— De kedves Bá
tyám mond meg, kinek köszönhetem éle* 
temet ?

M i d ő n ,  A’ Nemes szívű Arzesnek,
Re n ó s a .  Arzesnek Ili < Báttya ölihe 

esik).
Senkisem tudta ezen esetnek valóságát 

megfogni , ezen esetbe Arzes tsaknem ha
sonlóan járt, nem sok üdő múlva magához 
jött Renósa, a’ környűlállók közt széjjel 
nézvén, meglátta Arzest, és ezeket mon
dotta :

Re n ó s a .  Hatalmas Istenek! miként 
érdemlettem meg ezen segedelmet —.

Mi dőn,  Miazálméjkodásban a’jelen- 
valókrúl. elfelejtkezünk', mond meg édes 
Húgom, hol van az Atyánk?

R e n ó s a. (szemeit törülgeti) Nem tu
dom.

Arzes ,  Miként jutottál tehát ezen rab
lók kezei közé? és kik voltak az°k? ■'



R e n 6 a a, Semmit sem tudok teája fe
lelni.

Mi dőn .  De mégis valamely környül- 
állásokat ?

R e n ó s a .  Ezen éjjel, midőn az At- 
tyánkkal tsendesen nyugodtam vólna há
ló Kameránkban, egyszerre nagy aördülést 
hallottam, felébredtem, hát egy sereg fegy
veres az Atyánkra rohant', de-azután mi 
történt? nem tudom ; mivel én úgy meg
ijedtem, hogy egész tsaknem idáig nem 
tudtam a' jelenvalókrúl, de mégis inneni 
nem meszszére magamhoz térvén , "hogy va
laki lóháton viszen , észre vettem, minden 
hasson nélkül könyörgöttém ' szabadulá
somért; de ismét mind akkoráig vélem mi 
történt légyen, nem tudom. '

Veszedelmesnek állítván a* mulatást 
Midőn, tehát minnyájan lóra ültek, az el
estek paripái .közűi egyre fel ült Renósa, és 
siettek’ az Attyokhoz. Az >uton elől beszél- 
letten’ Húgának Midőn ez úttyokba történt 
bajaikat, Arzes vitézségét, ’s több illyeket, 
Illyetén beszélgetésék között elértek a’ ma
jorba , a' hol is minnyájan siránkoztak Re- 
nósának-elvesztén, de mihelyt őtet meglát
já k , azonnal az öröm kiáltások zengedez- 
tek azegész környékbe, szinte ekkor érkez
tek a’ helységbűi valami ötven paraszt le
gények, kik is egy elszaladott szolgállótúl 
megértvén Urok, ’s Aézszonyok veszedel
mét, ázért véres boSzszút akartak állani. '

- <  12 ) -



Az utasok leszállottak lovaiktól* és 
hé ménének a* Kastélyba, a’ hol is az öreg 
Etrassus mély gondolatokba merülve., kön
nyező szemeit törülgette, mihelyt bélép- 
tek a’ Kamarába, azonnal ő fel állott, és 
a’ mennyire öregsége /engedte, sietett el fo
gadásokra, de piihelyt a’ méts világa Leá
nyára eresztette sugárit,azonnal megismer* 
te , ’s reája borúit; mondván :

K r a s s u a. Kedves Leányom ! tehát a* 
Mindenhatók meg-engedték Öregségemben 
még egyszer ölelésedet! vallyon mitsoda 
felsőbb, fiatalom mentett téged ki a’ Rab
lók láncz.aibúl ? Kinek köszönhetem ezen 
bálálhatatlan jótéteményt?

Mi d ő n  (megtsókolván az Atfya'ké- 
?ét ’s Arzesré mutat) Ezen Nemes Vitéz
ben .szemléld Leányod, ’s Testvérem sza- 
badítóját*

Rr a s s us .  Megengegy jŐtévŐm egy 
öregnek, kinek gyászos felvonása móství- 
dú l , hogy elegendőképen nem tisztelheti 
és egy illy düts tettnek meghálálására elég
telen , hanem ne vesd még.egy Atyának 
köszönetét, ’s szerentséltesd személlyednek 
esmérésével. ' .

Arzes .  (fel feáczett sisakkal ) Itt áll 
előtted örökös tisztelőd Arzes, ajánlya min
denkori szolgálattyát.

K r a s s u s. Oh te vagy Arzes! az én jól 
Barátomnak Médusnak fia? jöszte kedve^ 
ifiú, hagy ölellyem benned régi Barátom* 
nak emlékezetét. öh nagy^Egek! a’ mén-
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nyivel szerentsétlen voltam ez előtt néhány 
szempillantásokkal, annyival szerentséssehb 
vagyok gyermekim, *» barátom karjaik között.

Ekkor minnyájan az öreget Ölelték, 
tsak nem vég nélkül való volt örömeiknek 

' első zsengéje , ( hoszszas üdő után mégis 
kevéssé megenyhült, azután, elől beszél* 
lette az Öreg Rrassus , hogy a’ Rablók est* 
véli setétedés után reája törtek, és ő tsu* 
pán egy rejtek kamarájának köszönheti éle* 
té t, vagyonaibúl semmit se bántottak, tsu- 
pán a* legkedvessebbet — Leányát. Az Ifiak 
is elől beszéllették ezen útban történt eseti* 
két, és/már Auróra készíté báj köszörűit, 
midőn minnyájan a’ viszontagságoktól, és 
örömtől elalélva nyugodalomra-mentek.

Reggél legelső volt Krassus a’ felSé* 
lésbe, már midőn Midőn, ésRenósamene
tek üdvözlésére, akkor egy leveles szín alatt 
áldozott az Isteneknek. — • Elvárhatatlan 
volt az Arzes felkelése, mellyet is Midőn 
nem jó jelnek tartván, be ment kamarájá
ba , alig ösmérte meg baráttyát ágyában, 
mivel a’ tegnap kapott sebet veszedelmes* 
nek nem állítván, nem sokat gondolt vél* 
le, mely is oly igen elhervasztotta orczája 
kellettjeit egésségével .égygyütt, hogy álla* 
pottya nagyon veszedelmesnek láttzatott.' 
Tüstént Midőn kettőt a’ szolgák közül Of« 
vosért küldött, az ^ttyát, és Húgát pedig 
a’ Beteghez vezette. Rrassusnak ezen álla* 
pötoü jobban fájt a* szífe, mint amannak 
veszedelmes sebe,a' szép Renósának pedig



gyöngy könnyei zápor módra omladoztak 
piros orczáira, Midőn hasonló volt étek* 
hez, úgy hogy Arzes maga vigasztalta a’ 
felette kesergőket. — Elérkezett végre az 
Orvos is , a’ ki ugyan mérgesnek mondotta' 
a* sebet, de mégis fogadta rövid üdő alatt 
annak meggyógyulását.

Mármost mindennap kétszer járt h/oz- 
zaja az Orvos sebének kötözésére, Renósa 
különös szorgalommal mindég Arzes mel
lett vólt, kivel is már nyájasan beszélge
te tt, már siratta ő érte szenvedő fájdalmait, 
Zhely beszédek áz Arzez fájdalmain többet 
enyhítettek , mint a’ balsamok, de ellen-/ 
ben szívét szint untalan sebesítették. ■ 

Tized napra'már bőrzött az Arzes se
be, és az Orvos megengedte a* szobába va
ló sétálási, ekkor egészszen felöltözött, 
mégis szokott mulató társa szokása ellen 
hozzá nem érkezett; már nyughatatlan vólt, 
és akkor vette észre legelői, hogy már ez ' 
előtt régen óhajtott ösméretlen, és most 
ismerős Earátnéja elrablotta legdrágább 
kintsét —- a’ szivét — — —

, , - Megérkezett végre Renósa, egy arany 
-virágokkal hímzet övét hozván magával, 
imellyet szabadításátúl kezdve lévő éjjele
ken maga kezeivel mint legkedvesebb mun
kát Tnívelt, ezt köszönetének némely leg
idősebb jeléiül Atzesnek ajánlotta *— ez 
meg fogta kezét, rs ajakéhoz szorítván meg 
csókolta, *— Renósa elpirúlt — Arzes ke
zét ismét meg csókolta — ez pedig kezét V



mint ki akarta Tenni amannak kezei köz&l , 
egy lépést közelebb tett. — Lehet gondol
ni , Arzes ezt hasznára fordította, mért 
karjai közé szorítván, forró csókjaival piros 
urczáit néhányszor koszorúzta. Ezen ártat
lan Szűz, a’ ki nem is reményiette illyen 
ellenséggel leendő hartzát, elfelejtkezett 
még az akkori Leányok előtt ismeretlen szí
nes védelemről, ezen vívásba elejtette szí
ve koltsait,■ így Arzes győzedelmeskedvén, 
végre szeretetének szentséges kötelét Rónó- 
«a is csókjaival erősítette.

Úgy láttzott, hogy ezen két személy 
egy lélekké változott, mivel ezen édes fog
lalatosságaiknak még kezdetén Midőn hóz- 
zájok érkezett, és jelenléttét majd félóráig 
észre nem vették, akkor is pedig úgy, hogy 
magának kellett félbe szakas^tani csókjai
kat , de mely igen elszégyenlette magát ezen 
Szűz titkainak felfedezésével, nem külöm- 
ten  Arzes is , midőn megszólalt fogadása
iknak végezetével.

Mi d ő n .  Kedvesim! én is élő bizony
sága leszek fogadástöknak.

Arzes.  Szégyenlem vigyázatlanságo
mat, de mit tehetek róla, mivel már av 
mint egyszer mondám néked tsupánte vagy 
áz oka Midőn mind ezeknek,

K e n ő s  a.. Valóba édes Bátyám, te 
vagy az oka, mivel én még szeretni nem 
tudtam , te tanítottál engem, mivel gyak
ran mondottad , — hogy te ó Arzes íméjy. 
jó szívű vagy , óh én nem tudom az ólta ezen.

, Arzes

- (  »6;' >—
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Arzes nevet mindenül magammal hordo- '
tóm !!!

Mi dőn .  Áz Isteneb szerentséltésse- 
nek benneteket Kedvesim ! én mindég ê z* 
közleni fogom boldogságtokat. . ' v

Ekkor minnyájan egymást sorba ölel
ték , meg nem tudtad volna különböztet
n i, mellyib a’ Testvér, niellyik a’ Szerető*, 
llly a’ halhatatlanokhoz legközelebb vivő 
boldog állapotba lepte meg őket Krassus, 
melly jelenés Arzest tsab nem lábairól le
verte, nem is tudott egyebet mit tenni, ha
nem ezen ő mostani állapottyába rettentő1. 
Bírójának labai előtt térdre esett, várván 
már örökké tartandó boldogtalanságának, 
vagy halálának ítéletét,* minnyájan-, kiket 
á* halálos1 félelem fagylala el ezén tünemé
nyen , néma beszédeikkel, ’s a’ földre le
szegezett szemeikkel látszattak kérni ke
gy esit életet. Ezen megesett a’ külbm-
ben is kegyes öregnek szívé, Arzest fel
emelte, és könnyes szemekkel ekként bün
tette a' kéltségbe esés köztt fetrengő Ifíat.

K r a s s u s .  Kedves Fiam! legyen a* 
tiéd azon kintsem, melly öregségemnek 
gy ámola, kit az Istenek vitézségeidnek, ’s 
rénnyeidneh jutalmául rendeltek.

Ismét Arzes lábaihoz borult jól tévő 
Attyának, ebkor minnyájának szemein a* 
öröm, ’s haladás' könnyei tündöklötteft, ’s 
Attyobnak kezeit egyaránt, csókolták mind 
addig, míg magát öszve szedvén öröm kön

nyei között ezeket mondotta:
A ’ Szerentsés Puszta Sziget, i



Kr a s s us .  Adgyunk hálákat a’ jólté* 
vő Isteneknek, kik szenvedésinket ekként 
vigasztalni méltóztatták J *— Titeket pedig 
kedves gyermekeim az Istenek szerentsél- 
fessenek, érjetek hoszszű, ’s boldog üdő* 
két ,  és szint illy boldogok legyetek Uno
káitok karjaik között, valamint most az 
enyim határ nélkül való. Ezzel, reá jók ad
ta Atyai áldását* '

llly mély andalodások között kiki el
bágyadva osztállyába sietett. 1 ' .

Ez órától fogva t'öbbször-is értek e’hea
hasonló' boldog szempillantásokat, de é.'
Halhatatlanok magok is megirígylették ezek
nek ártatlan sorsát , hatalmok* nagy voltát 
vélek megisin értetni szándékozták, annak 
legalsóbb léptsője, mellyen felmenni kén
telenítettek, volt az elválás, tsupan ennek 
szomorú voltával sem akarok az Olvasónak 
unalmára lepni, de mégis rövideden teák 
ezt fejezem ki.

Elérkezett tehát azon siralmas nap., 
znelly annyi szenvedéseknek yolt kezdete ;, 
á’ mennyit Jtsafc egy a’ viszontagságoknak 
kitett halandó a’ legfőbb, V súllyosbb ’sá- 
molyon viselhet; ekkor minnyájaii egy- 
gyűvé gyűltek , és minnyájokat egy füstöl
gő Oltár elótt ismét Atyai mód szerélit Kras
sus megáldotta, ennek végezetével részsze* 
re’nt az erőtlenség , részszerént az érzékeny*' 
ségek annyira evőt vettek ezen kegyes] At- 
tyán , hogy gyermeked karjaik között vite
tek ágyára, már tovább nem is akarták
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ezek keseríteni , hanem minnyájan még egy
szer kezeit megcsókolván tőlle eltávoztak. 
—- Még ezen második elválástól szörnyet
tek mind a’ hárman, elől vett Arzes két 
drága gyűrőkét, mellyennek egygyikétRe- 
nósának, a’ másikát Midonnak úgymint 
szeretete zálogát nyújtotta , viszont Rénó- 
sa maga kép mással kedvesének melyére* 
illesztette; talán sohasem lett volna vége 
ezen mostani fogadásaiknak, ha a' szolgák 
túl két ízbe nem intettek volna, ekkor még 
egyszer szívéhez szorítván megcsókolta ked
vesének kézéi Arzes,'ezen szókkal*. Jsten 
hozzád kedves Renósám !!! fél holtan ne
velőjének ált adta. így felültek Lovaikra 
az Ifiak, még egy mély sóhajtással, ’skön
nyes szemekkel, mellyek már tsak ezen 
üdőre tartózkodtak kennek viszsza tekint
vén, a’ Táborba nyargaltak, *s szerentsés- 
sen kiki sátorába költözött.

Ezen éjjel -igen kévését nyugodtak a’ 
mi Ifiaink, azon kevés nyugovasok is nem 
nyugodalommal, hanem rettegéssel* volt 
teilyes, — ennek kedvessét karjai közűi' 
kirabolták — amaz Oroszlányokkal vias
kodott, ez majd sírva, majd e lh a lj látta 
kedvessét, —• amaz ismét a’ Rablók bilin- 
tsei között siratta kedvesseit. llly tépelő- 
iéseik között végre már a' születendő Nap 
póstája kezdette szürkíteni a' vékony felle
geket, Már ekkor a1 Vitézek minnyájan ké
szültek a’ viadalhoz , a’ két Ifiak is éppen 
egyszerre léptek a' Medus sátora küszöbé-
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re , 'hogy lennének üdvözlésére" ezt elvé
gezvén rövideden mindén titkolódás nél* 
lü l elől számították ezen utazásokban tör* 
tént egyvelges esetiket, ezt is elvégezvén , 
igy szólta -

Arzes.  ÍV1 ivei minket választottak az 
Istenek ezen kegyetlen hadngk végezésé- 
re , indúllyunk és szerezzük meg {lazánk* 
nak tsendes békességét. így min nyáján el* 
bütsÚ7ának egymástól és felülvén Lovaiké
ra , már a' készen'álló seregek sorait végig 
nyargalták. Nem volt szükségek ezen Vi*. 
tézekn'ek a’biztatásra, mivel mind egygyig 
igyekeztek Hazájok békességét helyre állí
tani. Megindulások előtt még egyszer meg* 
Ölelték egymást a’ két Barátok, és megúj- 
jították holtig tartandó Barátságoknak es* 
küvését. Végre egy sík mezon, Öszve jöttek 
a’ Pártosokkal, plly keménnyen állott itt 
a' viadal, hogy tsupán ettől láttzatott fűg* 
ni szerentséje az Országnak. <

Ekkor a’ Pártosokkal már a* Bablók is 
'egygyesítétték erejeket,, jól tudta pedig 
ezeknek Vezére (Lentás) hogy tsupán ezen 
három Férjfiak, úgymint Médus, Arzes, 
és Midőn győzhetik meg esetedét, azért is 
(izeknek éltekre kiváltképpen törekedett. A’ 
legnagyobb veszedelembe is vitézül óltal* 
mazta Hazáját, ’s életét Arzes, még rietn 
egy hív szolgája eleibe menvén, mondván: 
Berczegségednek szomorú újságot hozok, 
és ób bár az ellenség dühös prédája let
tem volna,'mint iljy kegyetlen követ; Mé-
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dús az Atyád sehol sem talaltatik, én ogy 
Pártost fogtam, kiis azt-vallya,éseskü- 
véssél bizonyíttya, hogy ő szemeivel l^tta 
mikor ez előtt néhány minutakkal halálos 
sebbel magát tulajdon jószágába vitette,és 
tsak Arzest kiáltotta , hogy kövesse őtet,

Arzes ezt halván , lábáról majd leesett, 
de mégis néki bátorítván még megmara
dott erejét, a* szolgájának mondotta : Sé- 
rás., kövess engem, — már ekkor az ellen
ségbalra nyomult, a’ merre az Arzes úttya 
voltadé azt nem tekintvén, kiránta fegy
verét, és az-ellenség sorára villám módra 
rohanván, magának útat nyitott, a hol is 
minden tsapását a* halál követte; mihelyt 
kimeuehedett az ellenség közül, legköze* 
lébb egy erdőnek, vette az úttyát; ezen er
dőbe Sérásnak lova sebétől elgyengűlvén, 
elesett. Arzes mivél mély gondolatokba volt 
merülve, erről semmit sem tudott, továb
bá ugyan észre' vette> *s kiáltott nevéről, 
de már akkor meszsze elhag)rta , illy szor
gos útlyába sokáig nem is várakqzhatott, 
hanem utazását ismét folytatta.

Alig haladott egy darabot, midőn két 
falől h$i fegyveresek leeresztett sisakkal köz
be vették, még tsak fegyvert rántani *«m 
volt üdeje, azonnal leverték a* lováról, és 
megkötözték; ezekiiek sokat ígért ő vaksá
gáért, de azok, mint a’ némák tsak hat- 
gattak. Eleget,'ide bijjába kérdezte. Arzes, 
hogy kik volnának? és miért akadályoz- 
tattyák szorgos úttyába: „de azok tsak hal-
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gatássaí felelteit* Még ő véle így bántak , 
az alatt Paripája látván Kedves Urának a’ 
veszedelmét, mintha segíttséget akart vol
na keresni , viszsza száladt. Mihelyt pedig 

’ kötöztek Arzest, azonnal egy azon er
dőbe épített rejtek barlangba hordozták , 
midőn oda be akarták taszítani, így Kiál
tott fel: Ah kegyetlen sors!! — Ezen sza- 
vára^kiugrott egy Vitéz a’ barlangból, ki- 
rántá a* kardját, melly akkor is vérrel gő
zölgőn, és villám módra rohant az úton 
állókra, de szerentsétlen volt vágása ,' mi-, 
Vel f  nÁllánál erŐssebb útonálló kiütötte
kézéből â  kardot, es más tsapássál úgy 
vágott az ösinéretlen Vitézhez , hogy kard
ja azonnal eltörvén, és azon Vitéz leikétől 
különözve a* földre rogyott. így Arzeüt 
minden akadály nélkül bevetették & bar
langba , es a ki ez Ösméretlen Vitézt meg
ölte, reá zárta az ajtót, ezzel az útonállók 

1 elmenének. v
Ezen Rabságba képzelődései között, el 

hagyatva hevert Arzes mind gddig, még 
nem ®gy kiáltás, melly nevét'hangoztatta 
behatott a’ barlangba, ekkor mint egy 
mély álomból felserkent, széjjel néz, hát 
láttya, hogy Sérás egy idegen lovon ülvén, 
Paripáját vezeti. Arzes nevéről szól lőtt a’ 

.> dolgának , kiis azonnal öröm könnyes sze
mekkel sietett'a -barlanghoz', de örömét is
mét szomorúság fállottá fel, midőn meg
látta annak bélakatolt róstéliyait. Már azon 
tat lakoztak, miként verhetnék le annak



lakattyát? a' mint ott körül riézett Sérás, 
meglátott egy keszkenőt a’ földön hever- 
n i, tüstént oda szaladt, .ésfelvette,'hat égy 
kults , és egy levéld hevert alatta, örömébe 
mind a’ három darabot felvette, és a* kul» 
tsal próbálta a’ lakatot, mellyel minden 
akadály nélkül Kiis nyitott. Már Arzes sza
bad lévén, környal néz, megláttya azon el 
esett Vitéznek a’ kardját, fel veszi, hogy 
.fegyver nélkül ne szűkölködjön, hét — Ah 
szöínyű. végezésekÜ fel kialt, es le esik 
lábairól, Sérás ezt nem tűdta mire vélni, félt 
is , hogy valaki őket itt illy állapotba ne ta- 
Jállya, egy sűrű bokorba viszi az Urát , a 
kardot, és a’ Paripákat is a’ sűrűbe vezette.

Alig hogy ezt elvégezte, azonnal a’ bar
langhoz érkezett négy fegyveres, kik is ke
resik a? kultsót, végre egy azt mondja, 
hogy' talán közelébbesett el az ajtóhoz^ így 
közelebb mentek, és meglátták, hogy már 
ki van nyitva az ajtó, istentelen káromlá
sokra fakadván , és be -meriték a* barlang-, 
ba. Ezen alkalmatosságot használta Sérás, 
oda sompolyodott, és réájok zárta az ajtót 
úgy, hogy azok észré sem vették, ez meg 
lévén viszszA.■ sietett. az 'Urához, ultyaba 
meglátott egy eltörött .véres kard vasat , ezt 
is felvette , hogy ne talán hasznát vegye meg 
valahol, még többet fis keresett, de már 
semmire többre nem talált, tsak a sok vér
ré. Szint ekkor tért magához Arzes, Séras 
őrömmel beszéllettenékiforteílyat,mellyet 
elkövetett ezen négy úton állókkal.

—( 43 ) -
S' <



Ezen hely nagyon veszedelmesnek lát
szatott az ő részekről, ugyan azért a' sűrű
dnek vették úttyokat, de már itt sem me
hettek lovaik bátorságosan, tehát a' Ten
gerpart felé indúltak, már hanyatlott a’nap, 
midőn egy meredek kősziklára felkapasz
kodtak , itt elbágyadva ,. leszállottak lovaik, 
ról, és elkezdi panaszát ,

Aries.* Ah halhatatlan Istenek! val- 
lyon mit vetettéi ellenetek a’ Médus háza? 
hogy illy kegyetlenül üldözitek! Ah Atyám! 
fogadgy kérlek ölelésedre; “te pedig betses 
jószagom (a’ kardot megcsókollya) a' hielly 
ólly szerentsétlen szolgálatot tettél egy At* 
tyának fia szabadításában, még te sem vt- 
heted azt végbe, hogy Atyámnak, értem 
kiöntött vérét meg-hálálhatnám. Jöszte 
kedves fegyver egyesíteni az Atyám düts 
LelkevelJ - -  — ezzel a'kardba akart dűl- 

~ieni, de Sérás azt hirtelen előle elrántván, 
a' földre esett.

Sérás?. Uram Herczeg mit tseleked- 
tóH jól meggondold! az élet nem a tiéd, 
henem az Isteneké, ha pedig azoknak ha
talmokat is ki nevetéd, még úgy sem a* 
tiéd többé * hanem a* szép Rénósájé. —- 

Red vessenek emléke újj életet Öntött 
a’ mi Arzesunkba, úgy bogy elszégyeníet- 
té magát, és letett ezen szándékjárói; ke
vés üdő múlva pedig folytatta beszédjét ’ 

S érás.  Uram, te azt mondod, hogy 
ezen kard az Atyád’ kardja, miként jött éz 
a'Barlanghoz? -
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Arzes .  Ah igen is ! (el beszélté fogy 

, sága kezdetet, és az ismeretlen Vitéznek 
tettét, és esetét, hogy pedig az Attya volt 
azon Vitéz, ar kardja bizonyíttya , monda 
tovább) Ah Atyám dütső hamvai! vajba 
tudhatnám ellenségidnek hol letteket, hogy 
azoknak vérekkel tiszteletemet, ’s fiúi kö
telességemet megtehetném > betses marad- 
*ványidnak. '

Sérás.  Uram, azon Vitéznek lelke, 
kit'Atyádénak mondasz, valóba nints a* 
más Világon , annak bizonysága ezen tö
rött kard darab, mellyet magád láttad, 
hogy a’ melyébe tört, ki húzta tehát ezt 
ki a* sebébul? —* ha pedig meghalt volna, 
úgy midőn te meg szabadultál, akkor is ott 
kellett volna lenni testének, ezen kard da
rabáram ^ egy szóval a’ Vitéz melyébü] ki 
nem eshetett; — — Jlly mőddgl akarta vi
gasztalni Sérás Arzest, és a’ kard darabot 
'kezébe adta, •

Arzes. ,  (a’ kardról olvas el szöfnyű-, 
közve) Mit rátok ! MílÓ -— — ez az én Bá
tyám kardja, tehát ő volna a* tulajdon At
tya szántszándékos gyilkossá? félre ezen 
gondolattal . ezt ő valóba nem tseleked- 
hette, ’s nem is isélekedte . , . Sérás ,Vol 
vetfed ezen kard darabot? . , 1

Sérás .  A* Barlang előtt találtam. De 
Uram azt magam sem bihetém, hogy Míló 
azt tselekedte, hanem ezen levél , és kesz
kenő többet kivilágQsithatnak, mivel ezt
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a kultsal a* zsebéből valamellyik úton álló 
kiejtette.

A r i e s ,  Mutasd azokat. 1
Sérás .  (oda adgya.)
Arzes .  Rettentő dolog! ezen kesz

kenő kedvesemé voJt, mellyet reá varrott 
névé bizonyít. Ah Kegyetlenseg ! tehat illy 
hamar megfosztottál Attyámtói és kedve* 
semtől.

\ S é r Uram , most minden szempil
lantás ezrekkel ér, ne kés^, olvasd meg a 
levelet. D

Arzes .  (olvassa) „Lentás kedves Ba- 
ráttyának Míló Herczegnek” Mi az! tehát 
Lentás a Bátyámnak baráttya? már való
ban igaz. . , ,Sé r ás .  Uram addig ne itely, meg nem 
tudod a dolog valóságát, azért is kér l ekoU 
vasd el egészszen.

Arzes .  „Helybe hagyom tanátsodat, 
„mellyel Arzest a* Táborból kitsalhat- 
„ tyuk -—-; tudod a’ többit. Külömben is 
„ sem néked a jószágod, sem nékem a’ Re- 
„ n̂ ófsa bírásához reménységem nem lehet 
„még őtct el nem törüllyük. Aẑ  Atyádról 
„ne gondolkozz, ’s tőle ne w fely azért 
„kérlek, a’ mibe tsak lehet,-segélyd szán* 
„ dékuukat.“  — Tehát mégis igaz , a-h ezen 
erdőnek fene vadai! jert'ek, és vessetek vé
get ennyiszer megunt életemnek! —ti ma
gos kősziklák üregei nyillyatok' meg, és 
szorítsatok kemény kebeletekbe! ah hatal
mas Jupiter! tárgyald reám lég sebesebb
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ihenyköVedet! avagy, jöszte hív szolgám! 
vess véget szenvedósimnek!!

S é r ás. Utam, most értem az egész 
dolgot , azon rab, itíellyet, fogtam a’ piar- 
czon ezen levél értelméhez Népest egy köl- 
temenyt hazudott áz Atyád álhípdttyáról, 
hihető hogy az Atyádat is ílly móddal tsal- 
tak ki a viadalról} úgy lehet, hogyRenósa 
is é^zi ezen dolognak a’ súllyát, azért Uram , 
ismét azt mondom ne késsünk, a’ hová 
tsak szándékozol , még az Örökké valóság
ba is kész szolgád, ’s követőd lészek.

Ekkor Arzes megtörülte könnyes sze
meit , és az Isteneket segíttségül hívta, a’ 
lovára felülvén, egyenesen a barlanghoz 

'indult, hogy bos2szúját kiönthesse. Már 
nagyi éjjel volt, midőn oda értek , és abba 
senkit se- találtak, nem is tudtak tovább 
az erdőbe menni a’ setéttség miatt , kulö- 
nősen Arzes el nem akarta hagyni ezen he
lyet , hol az Attya érette vérét ontotta, 
ugyan azon hantokon akarta az Attya el
lenségig 'feláldozni. Sokáig keresték a’ Mé- 
dus testét is, de a’' sehol sem találtatott. 
Ezen ejjel mind hijjába váfták ellenségei
ket.̂  Ez üdö alatt elbeszéllette Sérás elma
radása történetét: midőn úgymond lovam 
alattam elesett, én ugyan igyekeztem lova
mat felállítani, de ezen foglalatosságom kö
zött párájától meg különöztetett, így kedves 
lovamat siratván , te utánaad Uram Herczeg 
indúltam, de már, utói nem érhettelek , 
útamba, pedig találtam egy holt embert,
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nem meszsze ugyan azon helytől ismét egy 
felkészített lovat, mivel pedig nékem nagy 
szükségem vóltakkora’ lóra,és némely je, 
lekből észre vettem, hogy azon említett 
megöletett emberé vólt, tüstént a’ hátára 
ugrottam, "s nyargalva követtem utamat, 
alig eresztettem kénnyóre a’ Paripámot, 
mingyárt szemközt rám nyargalt egy nyer, 
ges ló, még távúiról megismértem, hogy 
az Urain Paripája, mingyárt is gyanítottam 

, veszedelmedet j a’ ló mellettem megállóit, 
én pedig aMovam mellé kötöttem, és sok 
keresésem után így tégedet pram feltalál* 
talak. ,

Az üdŐ még jobban szómjasztatta Ar* 
késsél a’ boszszúllást, hajnalkor elindulta’_ 
jószágába , hogy a Báttyát felkeresse, oda 
ért nem sokára', restkedve lépétt a’Hastól^ 
pitvarába, és egyenesen rohant a’ Báttya 

-ösztállyába, de ott senkit sem találván, a‘ 
tornátzra futott, a* hol elejébe jött egy szol
ga, ki is azt mondotta, hogy Míló egy pi- 
azé Úrral , és két száz fegyveresekkel nem 
tudja hová indúlt, ő ugyan azt gondollya, 
■hogy Médiás testét a\ HarczpiaczOn felkeres, 
ni, mivel a* mint szomorúan hallották, sze* 
rentsétlenül ott vógezte életét. Ezt mind 
jól értette Arzes, itt nem is akart mulatni ,

>mivél szomjazta a’ boszszúllást, magához 
vé^én egy drágaságokkal megrakott kisded 
arany ládátskát, és egyenesen a’ Rraasus 
majorja felé nyargalt Sérással. De ismét 
egy újj tsapást feszítettek a’; kegyetlen la-
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lének, mert a’ Krassus majorjának mártsak 
dülevész hantai láttzattak, ennek megpil
lantására félho.ltan lova lábai alá bukott Ar-'. 
zes, Sérás mindenképen igyékezétfe ötét fel
ébreszteni, de sikeretlen volt foglalatossá
ga. Egy tisztes Ősz épen ezen veszedelmes, 
helynek vette az úttyát, ki is megszánván 
Arzesnek esetét, sietett segíttségére, sok 
fáradozásaik után tsak ugyan viszsza nyer
ték az életét és legelső szava is e’ volt

A rzesn ek : O Krassus! í-1 (
Q reg . Uram , talán bemérted Krasz- 

szust, az én jó Uramat?
A r z e s. A’ te Uradat, tehát te és.'> ő 

szolgája vagy ? haíigyvan, tehát parantso- 
l o m d e  nem óh , jó breg » kérlek , utasíts , 
hogy él e’ még Krassus, és Renósa?^ v 

Ö reg. Uram bátorkodom tőiled tu
dakozni a’ nevedet.

A rzes . Én Arzes vagyok.
Ő re  g. Arzes — — Igen is Üram Her- 

cjteg élnek mind a’ ketten, de az ellenség 
élői meszsze elutaztak az éjjel , de szeren- 
tsések is voltak, mert már hajnalkor láng 
borítá bestéllyokát. — De Uram, te Arzes 
vagy ?

Atz es. Mondom hogy Arzes vagyok, 
ki is veje Krassusnak, jegyessé Renósának, 
és‘ baráttya Midonnák.

ö r e g .  Megengegy kételkedésemnek , 
mert mi a’ Te Atyádnak holt hírét hal
lottuk.
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A r z e s. Nem lehet kétséged szavam* 
bán ; de vallyon kik lehettek a’ Krassus ka
stéllyá pusztítói? és hol van Midőn? nem 
tudnád megmondani, jó öreg ?

Ö reg. Azon Isteutelenséget a’ Párto
sok é? vagy a’ Rablók tselekedték ? nem 
tüdoni ; de bizonyossan azok voltak, kik 
már egyszer jó 'Uramnak tsendes nyugo
dalmát felháborították. Midőn pedig még 
az éjjel a’ Kastélyba-volt, de hogy eluta
zott e* az Attyával ? nem tudom, Krassus 
»ám  bízta jószágának felvigyázását, Leá
nya pedig férjfi ruhába .Arantes név alatt 
bújdosik azj Attyával.
■ ’ A r z ®8. Köszönöm jó Öreg utasításo
dat. — Té pedig Sérás jöszte 'véllem.

Sé r á s .  Uram hová?
Arzea .  Boszszúlnij —- és a’ hová a* 

szeretet vezérel, méglen kedvesArantesemet 
megláthaton^. Az Istenek szerentséltesse- 
toek jó öreg. (indúlni akar)

ö r e g .  Uram tnegályí és Mllyad né
hány szavaimat: Koros üdőm Atyádnak is 
rendelhetett volna, ugyanazért megengegy 
egy öreg szolgádnak: Te indúlni akarsz'; 
és nem tüdőd hová; híjjába is bujdosód 
ezen tartománynak vidékeit, mert Krassus 
ésR enósa Sardineába költöztek ; vedd be 
tanátsomat, ’s tudd meg azt is; hogy a? ki' 
Valamely dolgot tökélletesíteni akar, szük
ség annak elejét,'közepét, és kimenetelét- 
tökélletesen megfontolni. Már értésedre ad- *'
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tam gondolatomat, azért is azlsteneksze- 
rentséltessék lépéseidet.

Arzes úgy elálmélkodott 'ezen, beszé* 
den , hogy éazre sem vette öreg elme
netelét, Gondol kod ások között indulának. 
el mind a' kétten oly czéllal, hogy Mídent 
felkeressék. Mar három egész napot töltöt
tek , haszontalan elkereséaekkel, és feltette, 
már magába Ar^es*, hogy a’ Táborba men
nyen , így talán Vitézeinek segédelmekkel 
feltett ezéílyait annál baftn&rébb ̂ elérheti., 

* l'lly tanátskozásaik között tatáiénak egy jöl 
felfegyverkezett Vitézt, kit ié foaráttságosan 
megállít, és kérdezi. * : /

Arzes .  Barátpm honnantjösz? éstnit 
járatba vagy? •

V i téz* En a’Táborbői jövök,serény 
igyekezetem Médus, és Arzes keresése.

, S é r á s. Miért keresed azokat illy szor
galmatosán ?

Vi t éz .  Nfcm de nem hallottát ok e* azok* 
nak esetét. * -

■->* Arzes .  Semmit sem tudok ’ felöliök, 
hanem nagyon leköteleznél baráttságra az- 
zal ,,ha megvilágosítanád beszédedet.

V i t é z. -Azon férjfiak egy tökélletes 
jámbor Vezérek voltak, és én nem tudha
tom , mi vitte őket arra, hogy ezeredeiket

1 hitetlenül eladhassák, ez előtt ötöd nappal1 
vezettek bennünket utólszor a’ viadalra , a’ 
hol is példás niagok viseletével éllesztették1 
a’ Vitézek bátorságait, még nem egyszer- 
re mind ketten elvesztek. Senki sem tudta'/
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hogy hová lettek , tsupán e’ ma! nqpon tu
dódtak ki hitetlenségeik,. mivel a’ harczba 
mind ketten az Ellenség sorain keresztül 
meuvén, minket! minnyálunkat a' Párto
sok kezébe akartak keríteni, és jó Fejedel
münket megtsalni. ' Ezt a’ Pártosok ugyan 
tőllök él ném fogadták, bánéin a* Fejede
lemnek béjelentették, azzal egygyütt, hogy 
mind Médus, mind Arzes tőllök. elszökte- 
nek , mivel háborgattattak lélek isrnéreteik 
'vádolásától. A’ Király őket tüstént örökös 
számkivetésre kárhoztatta, az éjjeli tüzeket 
meggyújtatván kihirdette, hogy a’ ki Mé- 
dust el fogja, az a' Médus jószágának bar-, 
raadábá örökösítetik,- úgy b'asonlóhé.pen a’ 
ki Arzest. — A’ még megmaradott harmad
rész pedig a* Mílóé marad. Elfogások után 
pedig egyenesen a\ .számkivetésben vitet
nek, a’ Király őket többé látni sem akar
ja. Hly .szép ajánlásért kötöttem fel ma
gam is a’ kardomat, ez az a’ mit tőllem tud- 
lii kívántál.

A r ze s. Sok szerentsét hözzá (ezzel egy 
aranyat a’ markába nyoóaott), még egyre 
kérlek, hol van Midőn? •

Vi téz.  Tegnap egy hajóra ült, és nem 
tudom hová költözött.

Ezzel minden bántódás nélkül dolgá
ra eresztették a* Katonát; ekkor már látta 
minden veszedelmét Arzes , Attyának halá
lát, és a’ Testvére istentelenségét, jól tud- 
ta azt is, hogy kitől származott mindenek
től megvéttetése, látta egyszer smind azt is,

hogy "



hogy Hazájába már többe riem reraénlheti 
boldogságát, egyenesen V Tengeri régnek 
indult. Épen oda érkezésekor akart indulni 
egy hajó Sardi'neába, melynek Kapitánnyá* 
vaí> tüstént, meg egygyezett Arzes, és mi
nek utánna azon főidet, mely túl minden 
szerentsé je, és szerentsétlensége származott, 
meg csókolta volna, a* bajóra Költözött, 
és mivel a’ hajón már mindenek készen 
voltak, azönnal szélnek, eresztették a’ vitqr- 
lákat. Olly szerentsés is volt Arzes, hogy 
senki el menetelét észre nem vette. Az eb 
lenkező szelek, messze hajtották az Arzes 
hajóját, e' miat egész egy hold napig kel
lett tévelygeni a’ nagy közép tengeren, vég* 
re tsak ugyan el érték a’ Sardineai utat. 
Ézen utazásban mit mívelt Arzes , az olva
só : maga el ítélheti , én a’ dolgot * ’s unal
mat rövidítvén, azt hozom tsak elől, midőn 
a’ Sardineai utat elérték', a* Tenger kevés 
Üdőmúlva felháborodott,és nagy dühös- 
séggel. hányta, imitt amott a* rajta úszkál* 
ló - hajókat, ekkór Arzes monda Sérásnak : 
Örülykedves szolgám, mert kevés üdőmúl- 
va vége lesz szenvedésinknek. Végre olly 
nagy volt a* Tenger diihössége^ hogy kiki 
látta és előre Képzelte bizonydg halálát, 
így a’ kéttségben esés között éppen, ezen 
órákban a'szerentsétlen Arzesneh szélvész
től hányatott hajója* a* bal szerentse végező- 
sébúl egy puszta sziget kősziklái között 
fninden bent lévő emberek és portékákkal 
agygyütt a’ kegyetlen habok és Syrének ál- 

jf  Szerentib Putxta Szigete * *
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dozattya lett , ki vévén a’SzerenísétlenAr- 
zest, ki a* bál sors kegyetlen üldözései kö- 
zött negy venhét társai el vesztével egy da
rab deszkán nem egyébért szabadította meg, 
életét, tsakhogy minden kellemetes piros 
hajnal, , minden szelíd mosolygásai a’Hold
nak , a’ fényes nap tündöklése, a’ rémítő' 
meny kő hallások , minden szerentsetlenek- 
nek siralmas eseteik, kiknek ezen^eziget 
mellett történt veszedelmek, és ezen szí- 
getnek borzasztó: kietlen vadságai szivének 
sebeit mint annyi hegyes tőrök minden nap 
által járják , és nagyobbíttsák.

E’ sziget mellett történt Társai vesze
delmek után Arzes minekuténná magát 
úszással megmentette, ennek sziklás ber
kei között részszerént a’ bágyadságtúl rész. 
szerént a’ veszedelemnek rémítő szörnyétől 
él nyomattatván, magát ki pihente* ■ Fel 
serkenése után mindenfelé forgatta gondö- 
lattyát, bogy miként szabadi hasson .meg 
ezen szigetből, holott a/t Sem tudta, mely 
részén légyen a' világnak ,* és melly mesz-í 
széségre a* Tengéri úttól* Mér ekkor 

- egész veszedelem ineg szűnt, a’ heves nap 
vídámúl mosolyogva a’ szerentsétleneket 
vigasztalni láttzatótt, ügyén annak most 
ineg kettőzte tett melegségénél mindéin ru- 
háit meg számította. ’•

Ezek után környűi nézvén minden fe
lé, a’mely sziklás hegyet lég magossabnak 

. látott, nagy bajjal a’ tetejére méné, hogy 
onnant meg- szemlélíye a’ tájjékot, minden



felöl a* Tengerrel körül tétetve látta magár, 
és a’ napnak rend. kívül való hevességé mi
éit magát a’ ,forró 9zéretseny eknek határi! 
hóé közel lenpi gondolta ; látván egyszeri- 
rnind azon kő szálakat > mellyek nem az <5 
társainak szerzettek legelőször végső vészéi 
delmet, szívének sebeit újra meg négyob- ' 
bította, és felemelt kezekkel fel kiáltott: Ti 
§iciliának Istenei! vallyon .mikog szűnik 
meg egy ártatlannak : üldözése-? vallyon 
rendeltetek . éelleném • még kegyetlenebb
Ítéletet1.? már Atyámtól, tmár jó Barátom*
túl) már kedvesemtől's mindenemtől, vég* 
képen szám-ki vettettem! Ab szeréntsétlen 
Béoósa'! ki a* mostoha sors kegyettensé- ' 
geinek elkerülése végett ?Sardineába köb 
köztél1; reém nézte az Atyámmal .-élni mag 
Szűntetek!! . ' \  /*■'

Mát az éhség, és szőni jóság kezdétte 
fagyasztani , midőn gyászos gondolataiból 
felserkenvén, arról kezdett gondolkozni, 
hogy vallyon valamely szerentsétlen lakos
sá ezen szigetnek nem volna é ? ugyan azért 
még egyszer meg .szemlélte a’ tájjékot, lát
ható képén nem meszszé volt oda egy sík 
térj éo néhány apróbb erdő teke, a’.felé le 
eireszkedett a\ völgybe, és egy almafa ár
nyába,* hói egy kristály forrás- folyója , »• 
síkságon végig csergedezyén vette folyását, 
.éhségét,^és szomját a’ friseledelekkel, eny
híthette. Azonban a’ Bársony módjára ki 

.sarjadzott. gyepre, mellyel Flóra természe,-- 
lessen virágaival a'tékozlásig be ültette, éa
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azoknak levelein á* hármát mint annyi gyön
gyök tündöklötlek, már már a' gyengén 
lengedező zepbír tsalfa jádzásival azokat haj* 
lógatván egymás kebeleikbe , egymást ölel
gették, Arzes leheveredett% szíve enyhü
lését keresvén, dé fájdalmait még; inkább 
inkább nagyobbította. Hly szíve vergődései 
között fér kelt, és meg tekintetté az égést 
szigetet, végre egy barlangot meg ■ látott, 
snellyet meg tekintvénv annak pusztasága 
sorsához hasonlónak láthatott. Ez légyen 
úgymond, ki kebelébe fogadja keserv*- 
mét: és minden további gondolkodás nél
kül: hajlékának fogadta. - '
- i-Ezen sziget egy mértföldnyi boszzza- 
Ságú i és mint egy felényi szélességű, az 
egygyih vége borzasztó kősziklás a' .másik 
egy szép síkság volt, a’ mellyen é g y  győ- 

. sédélmi’kapu dűlleményei, néhány darab tö
redék márvány oszlopok, Márs Isten ledől
j e 1 tróhussárúl, egy ^omladozott gyászos 
sírhatom körtvéllyének némely emlékezte* 
tő dülevész hantai,-'» néhány kőre mettzet 
Olvashatatlan jegyzések a’ régiséget ábrá- 
aolták. Ez gyümöltseire igen termékeny, 
több . barlangokkal bővelkedik tsakhogy 
az utasoknak veszedelmesek szirtyai, ezen 
Sziget a’ Sicilliai, és Sardiniai út között jól 
távol van, de még is közelébb az elsőhöz, 

'm int az utólsóhoz.
Egy reggel, midőn a* szélvész a* haj

nal pirosságát gyászszal festette, és a' tí* 
dám nap’ mosolygását setét éjjellé változtat
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ta , V szelek dühösségei a* fákat töveikbűl 
ki tsavarták * a’ tengernek kegyek magos
ságára fel duzzad’t. habjai ismétvégheteilea 
mélységű völgyekké válván az egész termé
szetnek elpusztítására öszve esküdni láttzat- 
tak. Ugyan ezen. borz*szt° jelenésben a’ 
szerehtsétlen Arzes álmatlanságai túl elnyo- 
mattatván * még álmábanis a’ bal sorssal 
vetélkedni láttzatott , még nem a’ borzasz
tó föld indáiéi, a’ mely a’ szigetnek min
den, részeit tsak nem öszve rontotta* bar
langjának stegibűl, egy nagy sziklát le sza
kadván éppen melléje vetette és fej ébreszt 
tette. A’ Természetnek ezen szomorú rabé- 
zattya éltének viszontagságait egészeken ele
jébe rajzolta, és terhes fájdalmit patak 
módin vérengezte, keserves gondolatai kö
zött fel kiáltván: Ó Gyászos egek meddig 
tart még üldözésetek ? mellyeket igazságta- 
lanúl fejemre szántatok* vallyon mit vétet
tem ellenetek? hogy ifiúságom kellemeit 
így hervaszlyátok, ’s mindén remény sú- 
gárja nélkül ezen puszta sziget rendeltetett 
szám kivetésem örökös határául; a’ Ten
gerek Őrál  lóim, a’ menykövek tsattogá- 
sai vigasztalóim, a’ kelemetes napok, és 
éjjelek sserentsétlen . esetem gyászolói, az 
érzéketlenek, megindulnak panaszaimon', 
és Ti!! Kiknek tulajdonai a’ jóltévoség, 
rajtam nem könyörültök ! — - ekkor .el
hal gatott , kevés üdő múlva egy mohos kó 
zirtrefél oldalt dűlvén, gyászos élté tükö

rét ismét ált vísgálta, és fel kiáltott; Nagy
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Isteneit! mely gyarló «z emberi nem, ah 
"mely nagyot- vétettem ellenetek, midőn 
igazságtalanoknak vádoltalak. Rihtűl va» 
gybíi az a kegyelem, hogy élek, és nem 
érzéketlennek teremtettem j- meg ismifoem 
hatalmatok nagy voltát**' mert az egym óú 
lyon szavatokra az egész természetet sem. 
mivé te hetitek, és ismét /el elevenítheti, 
teki .

Még többetis szóllott volna, de egy 
holt embert sajdított meg a'Tengeren, mel, 
lyet a’ dühös szél tsak hamar él tűntetett 
szemei elől, kevés üdő múlva több darab 
deszkákat is látott, akkor Arzes férdre eáett 
és fel emelt kezekkel mondotta: Ah hatal- 
mas Istenek! miiért fosztottatok meg en
gem ázoia boldogságtól, melyben a' Halál 
*égét vethetett volna szenvedésimnek, és 
♦^áiüijit azon boldogtalan szerentsétlen, 
én szint annyiszor* szferentsés lettem volna, 
ab halál! joszte vess veget szenvedésim- 
nek. v
* t. Tovább meg sajdított a’ tengeren egy
ládát, melynek ki fogására sietett, ézt a’ 
széf egyenesen feléje hajtotta, és a sziget 
szélére kiis vetette, ezen, ládába néhány 

. Fraócz öltözetek voltak, mellyekre Arzes. 
nek nagy szüksége is volt, volt ebbe né
mely kevés drágaság is, dp mind ezek kö
zött lég betsesebb volt az Arzes részérűl egy 
tűé verő eszköz, és néhány daFab'drága 
edények ezeket a'barlangjába vitte, és is*} 
ínét a Tenger parihoz indáit viszsza érlta-

i



késekor egy hal úgy aVszírlhé* ötleteit a* 
babok által, hogy meg szédülve, teáknem 
Arzes elejébe esett,'estis íel vitte a bar
langiába. Már most nem kéréssé enyhült 
rabsága /  mert nagy örömmel tüzet gerjesz
tett, és mint akármely Argyéntomi szakats 
a’ hal tisztításhoz fogott. — — Gyakran a 
kegyetlen végezések a’ szerentsétleneket né
mely múlandó örömmel ketsegtetik, de 
tsüpán azért, hogy ismét árinál dühösseb
ben kezdhessék üldözéseiket, nem külöm- 
ben amint illy örömmel folytatta munká
jút Arzes Kardja segedelmével , a’mely i» 
néki kés helyett szolgált, a’ halnak belsó 
részébe egy félig meddig b<* varrottkisded 
posztó Zsatskóratalált, mellyel nagy hirtft- 
Jenséggel szétszakadván, két gyűrűk estek 
ki belőlle, mellyeket tüstént fel vett és 
szerentsétlen végzések ! az eggyik az, a 
mellyet Midottnak V másik pedig a mel- 
lyet Renósának zálogúl adott. — Ezen szem
pillantás volt még lég szörnyűbb egész éle
tébe, felkiáltotta kéttségben eséshözött: 
Tehát ti meg haltatok, és ón élek? Ah ke
gy etlen sors!!! — — ezzel le roskadvan, eg
más nap reggelig pedig fél holtan feküdött.
Fel ébredése után ismét eszébe jutott előb
bi esete, és kereste kardját, hogy annyi
szor meg utált életének végét vethesse , de 
azt a’ hallal egygyütt sehol sem találta; 
látván pediig, hogy a® Istenek megakadj-' 
lyoztatták fel tett szándékába, szír, vergö-, 
dései között ezeket zokogta:' Ah kedves
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Mídonom, és néhai mindenem Renósa!. va* 
lóba irigylem sorsotokat, hogy azoa egy 
tenger vize nem lehet mind hármónknak 
koporsója, hol. hamvaink eggyesülve, 
Leikeink pedig a’ Styx vizén ált költözve, 
a’ tsendes Elyseum mezején szerelmink 
örökké el válhatatlanul tartana, E' mostani 

* borzasztó elmúlt veszedelembe szerentsét- 
s len áldozatai a1 Tenger dühös haragjának J 
serkennyetek fel, és mondjátok meg, vaL 
lyon tik é? awagy én vagyok szerentsétle- 
nebb, mit reményihetek ez után? nem de 
örökké tartandó üldöztetést, és kétségben 
esést., Ah szint olly s^erentsés lennék a* jól 
tévő halál ihideg karjai között, valamint 
szerentsétlen ez életbe, mártsak egyedül 
az minden vigasztalásom, hogy az Istenek , 
halandónak teremtettek, így talán valaha 
reményihetem még végét szenvedéseim1" 
nek!!!

Meg szűnvén panaszaitól, azon köny* 
tseppekkel, mellyek még sírásra teremte
tett szemeibe maradtak kedvesseinek mind 
addig áldozott, még nem azoknak is for
rásaik ki' száradtak , és már tsak a' bús 
Gerliczékkel nyögte keserveit, mégnem a*, 
nagy szomorúságtól el áléit testének lassan 
közelgető nyugodalmát várhatta, — — llly 
kínok között töltőt egész fél esztendőt ezen 
puszta szigetbe, ’s szomorú panaszszai a* 
sziklákat szánakozásra indították, az érzé. v 
ketlenek meg indultak keserves esetén, sőt
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még magolt a’ Halhatatlanok is meg &ohál
lották fájdalmait, és szenvedéseit.
.., Egykor, midőn szomorúságaival küsz
ködvén , a’ Tenger parton sétálna, egy 
szikla hasadásba bé tekintett, és látott ab
ba valamely fényességet, az újj vágy ősz-, 
tönözte őtet annak / meg vi'sgállásara, és 
közelébrül megszemlélvén, el álmélkodptt 
kardjának ott léteién, aztat onnant nagy 
örömmel ki vette, és barlangjába helyhez- 
tette. Sokat gondolkodott ő azon, hogy mi* 
ként mehetett a* kardja azon kásadá&ba, 
még végre azon kasadásnak gyakor szem
lélése után egy kis kutyát látott onnand ki 
jönni, ekkor győződött meg azon, hogy 
bizonyossan a'kutya lopta el eleség helyett 
a’ fegyverét, mikor ő félholtan a’ Barlang
ba feküdött mellyet a* hal elveszése isbi
zonyított, és hogy kardja akkor 9’ haltul 
véres volt. Ezután néhányszor mágais látta 
á’ kis kutyát barlangja körül. Ezen kis ál
la t, melynek k ülőmben is természete a* 
szelídség, jobban jobban bátorodván vég• 
per néha meg is látogatta Arzest, de mivel 
Arzes nem bántotta,, el vesztvén egészszen 
félelmét, töbnyire az Arzes Barlangjába 
tartózkodott.

A*.Szigetnek madarai igen szelídek yolr 
tak, azokat Arzes könnyen meg foghatta, 
ennek oka tsupán á’ volt, hogy senhitűl 
sem vadásztattak, ezekbűi; halakbúi, és 
gyümöltsükbűl. készített ö magának eledelt, 
a'maradékot pedig kutyájának adta, a'mely



■is régre annyira Arzeshez szokott, hogy 
mintegy hízelkedve jádzasaival vigasztalta, 

és ha valahová ment, a* kutya mindenüt kö
vette. Sok hasziiátis vette Arzes ezen kis 
kutyának, mert először is a' kard lopással 
életét meg mentette; másodszor, mindeiy. 
féle ártalmas férgeket, úgy mint patkányo
kat, egereket, ’s több ilíyeket, barlangjá
ból, és a* környékéből ki irtott. Végre sok 
szomorú óráit módos játékaival el űzte.

Az álomtól midőn égyszer el nyomat
hatott Arzes, és kis kutyája lábánál öszve 
göndörödve vigyázott, annak tsevegése fel 
ébresztette; talpra ugrott Arzes, és látta, 
hogy egy nagy kígyó erősen meg támadta 
kisded jószágát, de Arzes készen lévén vé
delmére, tsak hamar mégis ölte, vetélkedő 
társát, jba a’kis kutya ekkor Arze6nél nem 
lett volna, a’ kígyó Atzest almába meg 
ölte volna, úgy már kétszer szabadította 
meg jBz életét. De a* szemlélése mindenkor 
eszébe juttatta sorsét, és szerentsétlenségét,

. gyakran is meg siratta Arzes az előbbi gaz
dájának veszedelmét, mert gondolta , hogy 
aip nak (is ezen sziget mellett történhetett ve
szedelme. .

Már egész fél esztendőt töltött Arzés 
ezen puszta szigetbe t még végre az Egek . 
is meg sokalván üldözéseit, szabadításat el 

s végezték. Szinte egy órába érkezettben 
szigetnek szoro^sába három hajó, melynek 
érkezése Arzest nem kevéssé meg vidította,

' pnoék egygyike &• gazdag Algíri Négereké
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y*lt v a’ mást Franc* hajónak lehetett ismér
ni , a’ harmadikat kinem lehetet tanulni 
hogy hová való, mivel külömbféle yüle- 
rést emberek voltak rajta; ez valóban, 
nagy szeget ütött az Arzes fejébe, hogy 

-tnellyibet kérje meg .szhbadításáért, végró 
azt találta fel, hogy mivelFrancz-ruhákkal 
bővelkedik, tehát azoknak egygyikébe fel 
Öltözik, és mind ar bárom hajóknak szán- 
dékat, ’s. igyekezetét ki tanúllya, azért is 
minden kintseit, mellyeket még az Áttya 
házától hozott, és a'veszedelmei között 
mindénüt zsebébe hordozott, magához vet- 
te , és legelőlis indult az Álgéri hajó felé. 
Ott a’ Hajó piarczán egy velgest sok min* 
den félé emberek állottak, be tsászott a’ so
kaság közé Arzes is, és látta, hogy két ifiat 
árúi az Algíri Kapitány, kiket is az iámé- 
rétien hajónak Ifjú Kapitánnyá erŐssen al
kuszik;

Á’ kívánság ösztönözte Arzest, hogy 
megnézze azon árúbabotsájtottkét ifíakat, 
lég első pillantással is szíve, bálvánnyá, a* 
szép Renósa ötlött szemeibe, kit is azon 
árúba botsájtott ifiaknak egygyikébe mégis* 
m ért, kevés híjjá volt, hogy kedves6<inek 
nyakába nem borúit, de minek utánna ha
bozó elméjét Öszveszedte, magán erőt vé- 
vén és indulatait el palástolta. Meg 6zó1lír 

Algíri Kapitányty hogy ő is azon 
' zabokat meg venni szándékozna, ’s többet 

is ígért érettek, mint'ftz Ifiú Kapitányba* 
Kapitány ezen még boszszonkodván, tfijj?



tént két annyit ígért, Arzes pedig bárom 
annyit , is  így verték egymásra-, ezen alku, 
a’ Néger Kapitánynak igen tettzet; végre 
az alkut annyira fel verték , hogy már Ar
zes többel nem bírt, hanem önnön magát 
ígérte reá adásul , a’Kapitány pedig két ra
bokat ígért.

Már látta Arzes végső boldogtalansá
gát, nagy fel háborojdással kirántotta a’ 
Kardját, és tűzésen a’ Kapitányra rohant, 
de annak legénnyei tüstént meg fogták őtet, 
és kötözve az ismeretlen hajóra hurczolták, 
ez után ki fizette az ifiú Kapitány a’ meg 
ígért summát, és Habjait a’hajójára vitet
te. Arzes fogságában egy szolgát mind ad
dig ajándékozott, még a Kapitány túl meg, 
nem nyerte kardja viszsza adasat, azt vég
re meg is nyerte, de annak vakságáért ötven.' 
Aranyakat kellett fizetni, ezeket örömmel 
leis fizette Arzes, tsakhogy betses jószágát, 
viszsza kaphatta., mivel épen evolt az a* 
kard, mellyel Sic Hiába a’ barlang előtt vett 
fel, és az Attyájénak ismérte. Midőn a* 
Kardját viszsza nyerte, egy szolga bilintsek- 
kel meg terhelve előtte meg állott, és mi
nek utánna otet egy kevéssé'szemlélte vol
na lábaihoz borúit. Alig ösmérte. meg Ar
zes kedves szolgáját sérást, a’ kiis örömét 
nem mérsékelhette Arának fel találásán, 
végre egy Kevés erőt vévén indúlatain, 
kedves Ura karjai között így kezdé elől be
szélni esetét.

~ (  44. ) -
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í S é r á s  T ö r t é n e t e i .

! Uram Herczeg, nem adhatok elegendő 
kálit a’ nagy Isteneknek, kik tégedet ezen 
sziget mellet történt veszedelmünkbensze*. 
réntséssen meg tartottak í nem akarom an
nak szörnyét előtted* meg újjítarii, mivei 
valamint én , szinte úgy teis érzetted annak 
nagy Voltát —* Mihelyt akkor a’ Hajónk 
Széjjel'tört , én azonnal egy darab fát kap
tam a’ kezembé^melynek segedelmévela* 
mint égy fél napi úszásom ntán egy'k’ tdtt1 
gerbfll ki álló hőszírtre fel1 Kapaszkodtam \ 
Ott három egész napokat éhéi és' szöhájan 
töltöttem, minden felé hánytam gondolati
mat'* hogy ftii térő légyek, de zavaros ek 
inéin elégtelen volt tanátsolni , sőt a’ bak 
vány'képzelet is több ízbe meg tsalta sze
meinket, »’ napnák forrósága egészszen el 
bágyasztott, és már már közelgetvéh halá- 
íomhoz, nem annyira a’ magam, mint a* 
té VégezéSeidet sirattam, tsupán a’ lévén 
minden vígasztalásom, hogy nem éokára 
téged az örökké valóságba követni foglak ; 
—• Ekkor mind a’ kettőjüknek ki taurdú* 
Iának a’ könnyek szemeikbül, a* szomorú
ság vette lakását bús árcz vonásaikon , Ar- 
zes égygyet sem szólhatott, hanem mellyé- 
hez szorította hív szolgáját, ezt kevés Kál- 
gatás követte , még nem ismét folytatá be
szédjét''sérás : Már azon gondolkodtam*
miként vethessem végét meg únt napjaim
nak végre •’ Tengerbe akartam ugrani^
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hogy ugyan azon egy, sír fedezze testemet 
Uram kedves maradvánnyáival, ekkor egy 
hajót felém jönni láttam, e' volt az a’ ha
jó t melynek Ura a' föld kerekségén a’ lég 
Istentelenebb ember, — a’ te bátyád Ddíló, 
kiis mihelyt meg látott, azonnal meg is
mért, én ugyan semmiféle gonoszságát sze
mére nem vetettem, tsupán azt,meneten* 
néki, .hogy többé te tőled jószágát nem 
féltheti, mivel Neptunus áldozattya j  ettél 
— Ekkor a’ Lelke, isméretétül vádoltatván, 
engem ezen bilincsek között a* hajó fenekét 
re záratott, az üdő. olta én nem tudom mi
kor van világosság, vagy Setéttség *, miket 
bajnailik,. vagy allmPJodM^íaffiiko* fényHk» 
vagy es* d*rk tsupán e’ mrai napon párán- 
tSftlta fél hozatásomat, hiheti hogy Vagy 
eladni ,  vagy meg öletni szándékozik , de 
áh előre érzem, mely édes lesz a®a' hálál, 
mellyet te éretted szenvedek í a’ lesz bizony
sága hozzád Való hívségeranek, m éllyé  
gedjék a* nagy Istenek, hogy az övökké va
lóságban is meg tarthassak« ; á 
; -;v A r z e s  Ó nagy Istenek ! tehát én tű* 
lajdon Testvérem rabjának tétettem ! de ta
lán mkgok illy máddal. — -j-— : ' í

Ekkor két fegyveresek jöttek,elŐ),véé 
jelentették, hogy az Urok Míló paraptsQ- 
lattyábú! jönnének, kiis parantsolta eleibe 
kisírtetését, hogy adjon,, számot- ..ellene 
el követett tsejekedetérül, Arzes minden 
haladék nélkül elis«dú l|- , -  '  ir îí u



E* üdo alatt, még Arzessel ezek tör
téntek azon többször említett Kapitány, 
a’ki m o s t  Ura, és Testvére is volt In ts*  
«ek , a szigetbe egy tölgy árnyába
le k e v e r e d e t t , és arrúlgondolkodott, hogy 
vaUyon mi vihette azt az idegenyt (Arzest) 
arra a’ vakmerő tselefeedetre, hogy életere 
mert támadni; ebből valamely hasznos kö
vetkezést gyanítot', illy gondolkodásai kö
zött parantsolattyábnl már viteték eleibe 
Arzes, a’ ki is'mérsékelte indulatit a 6ata 
tya előtt, maga méíy meg hajtása után
monda ,

A r* e s Parantsolly Uram “
M í 1 ő Te vakmerő ember , mi vihetett 

téged azon dübösségre? mellyel ellenein 
Kardot rántottál ? ^

Arzes  (gúnyölédva) tsupán a Tést-
yéri szeretet* ^  , , .

.1 M ü  6 Fejtsd meg homályos beszéde*

dCt* A r z e s  Én a’ Franczok országába szü- 
lettettem az Atyám, ott egy gazdag Keres
kedő, ezen testvérem kinek a’ neve Arán* 
les fél esztendővel ez előtt el mént porté
kák bé szerzése véget, de haza jövetelé vár- 
hatatlan volt, az Atyám engem szereötsét- 
lenségemre utánna küldött, én őtet mégis 
találtam egy Tyrannus lántzai között. . .

El végezvén Arzes a’beszédfét MíI^Ja 
vételé köteleit, a’ más^zolgát pedig él kül
dötte a’ vett rabokhoz azzal a’ T?V®ntsoiat-
tal, hogy kérdezné meg azoknak .egygyiketj
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• hogy Kinek hívják, és miolta bújdosik? 
t6ak hamar viszsza tért a' szolga, és jelen* 
tette Mílónak, hogy magát Arantesnek ne
vezi, és fél esztendeje., miólta bújd ősik. 
.Már semmi kéltsége nem volt Mílónak az 
Árzes beszédjébe, azértis mivel szomjazta 
a* nyereség kívánását , azt .mondotta Ar* 
zesnek • ■ • ■ ;
/. Mí í ó  Ifiú éri tége szabadon eresztem 
lek, és el is viszlek a’ Franciak ‘örtzágáha 
Testvéreddel együtt, hanem kötelezz le &* 
magad, Vtestvéred yáltságáért két annyit 
mint a* . mennyit én érte fizettem, mel- 
lyetis hazádba minden törvény nélkül le 
fízéss, ' ; . ,

Á r z e s  (kezét uynjtya) Igenis még 
űzetem. .

M i 16 . a* tselédjeit a* hajóra küldötte, 
maga pedig Arzessel ott maradott á’ fa alatt, 
látván pedig Arzes azoknak el távozásokat, 
egyszer’smind azt is, hogy ezen ruhába a* 
Uáttyátúl meg nem ös mér téteti, úgy szól- 
lítbita meg a’ Báttyát egy kevés halgatás 
után* V ' ; ■ . ‘ ;

Á r z é s  Uram! ha benned úgy mint 
égy nemes szívű férjfiúba egész bizodálma- 

lat nem vetném, tehát titkaimat fél ném 
fedezném: de mivel látom, hogy nemtsak 
hajódnak, 'és tselédeidnek, hanem indúla* 
t\dt\ak és magadnak is Ura vagy, bátorko
dik előtted egy kéréssel alkalmatlankodni.

M i ló  Szólly bátran, hatsak tehatem, 
hó teilyesítém kívánságodat.

' A r z e s
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- Ar zes  Annak tökélletesítése egyedül 
hatalmadban áll, a* te hajódon yen egy 
gonosztévov aki tulajdon Attya szánt szán* 
déhos gyilkosa, mely gyilkosságot egy más 
is követte, de azt a' hatalmas Egek meg 
akadályoztatták, ez tulajdon véremet, és 
életemet is szómjúhozza , mert ha meg 
tudja itt lettemet, azonnal dühösségének 
feiis áldozhat , mivel pedig- te a''hajódon lé* 
vöknek az Ura vagy, tőled kérek arra íté
letet. « ■ • . (

M i ló Talán vétettél ellene.
A r z e s  Sőt éltemnél jobban kedvel

tem.
M í l ó  Awagy valamely réézre haj

tásból?
Arzes  Tsttpáná1 haszon keresésbűi. '
M í l ó  (habozva) Hogy hívnak téged ? 

-f< A r z e s  Beszédem végezetével meg fo
god tudni', de vallyonmit tartasz ásón em
ber felől? ' '

M í l ó Az egy rósz ember. ,
A r z e s  Uram többet mondok, 6 je

gyesemet két ízbe karjaim közül erőszakos-, 
san ki rablotfa.

Mí l ó  (tántorogva) Mit beszélsz? '
Arzes  Uram talán roszszúl érzed ma

gadat?
Mí l ó  Épen nem, tsa—pán ezen I— 

StenteTensé—gén borzad—tam meg, elég 
- —- — már! elég.

A r z e s  Ó Uram nem elég, niég sem
mit sem mondottam; az az Istentelen az 

A' Szerertisé* Puszi? . ‘ 4



én Atyám Gyilkossá, és tulajdon Testvé
rem.

A’ Francz hajóbúi épen ezen szavaira 
oda érkezett gyámot bottyával egy öregem, 
bér, kinek baját az agg év ezüst színre fes.. 
tette, és annak fehér szálain tsurogni láttza* 
tott az egyenesség, ’srántzos homloka nem 
kévés szomorúságát jelentette, kiis mély 
alázatossággal ezeket mondotta': Emlékez
zetek meg Uraim egy szerent&étlenAggrúl, 
lássátok, és tanúllyatok sorsomon a’ sze- 

* rentse változásait, forgandó annak a’ Kere
k e , és az ifiakat is meg alázhattya, mert a’ 
lég hatalmasabb emberis holnap az út köze-- 
pén heverhet, és néha az irigy álnokság is 
győzedelmeskedhet az igazságon. —• Míló: 
fél kis pénzt hagyított néki, de az,öreg 
erőtlenségétűl gátolfatván , azt fel nem ve
hette. Nem kévés nyngbatatlabságot szer
zett ez a’ beszéd'Mílónak, ezt követte be-  ̂
szédjével.

A r z e s Uram te nagyon roszszúl va gy, 
szólly ítéletet.

Mí l ó  Távozz átkozott ̂  mert mingyárt 
meg kötöztetlek! álly boszszút azon az 
emberen; engem ha^y magamba , mert én - 
— én nagyon roszszul vagyok.

ö r e g  Uram hol vetted azt az oldala
don lévő Kardot, v

A r z e s Ah jó Öreg! ismét megujjítod 
sebeimet, ez hajdan boldog emlékű Atyá
jáé volt.
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' Öreg Te vagy é Kedves fiam (nyaká
ba borúit)

A r * e s (jobban megszemlélvén az öre
get, és meg ösmérte, hogy Médus, azAt- 
tya , és fél kiáltott) Áh Atyám!

M í l 6 (kétségben esés között) Tehát 
az A—ty-—ád !

Arzes  (fel vette a’ fél kispénzt, és a* 
Miié lábaihoz bagyította) Igenis! kinek él
tét egy háládatlan fiú fél kispénzzel akar
ja ki elégíteni* Itt vagyok most Istentelen* 
kötöztess meg., .taposs öszve mint a’ kí
gyót, avvagy sütögettes, vagy ha még, na-, 
nagyobb kínozást gondolhatz, &ín ztass* 
én magamat nem védelmezem gyilkos ke
zeid ellen, ha még meg nem elégedtél Is
ten tel enségid dél , féllyed az Istenek bosz- 
szúállásait , kik tüstént el sillyesztenek.

Mi i é  Ab Istentelen barát! —- Arzes. 
jöszte verj keresztüli,, ne késs bossszúállá- 
sóddal!! * V
1 A r z-e s Az Istenek mentsenek illy gya
lázatos tselekedettül, <nem , én nem. bánta
lak, tegyen eleget vétkeidért fekete Lelked 
ismerete. <. -.

M í 16 Ab ez a* legkegy etlenebb Íté
le t! pokol béli Fúriák!!

Módug Istenem!midolog ez?
Á r z e s Atyám ez nem egyébb, tsak 

a' lélek ismerete furdalása.
M é d u s  Kedves 

karjaim közé!
Fiam Míló! jósat*



 ̂ - M i i 6 Távoz* Atyám, távozzI! mert 
minden szavad kegyetlenebb a’ Pokol kín. 
nyainál , — óh Lentás ! atkozlak tégedet', 
ah szent Természetnek lég iszonyúbb kín- 
jíyai! vessetek véget kínnyaimnak, te át
kozott föld! miért nem sillyedel alattam? 
ah dagályos Tenger! boríts örvényedbe 
gyötrelmimínel. Ti Vulkán kormos Czik- 
fopsai! verjétek porrá Istentelen Testemet 
— Nagy Istenek ! miért nem öntitek ki bősz- 
szúállástokat most egyszerre fejemre ? — 
Ekkor nagy dühössen ki rántá fegyverét, 
és minek előtte Arzes megtartóztathatta 
volna, a’ meílyébe verte.

Míló ekkor a’ halandóságiak volt szem
mel való tüköré, a’ halavány sárgaság el 
futotta egész tetemeit, setét ködök bori- 
tolták tündöklő szemeinek fénnyét, ereibe 
ellankadott virgantz vére, szavai elállónak, 
báj orczáinak rósa pirosságát a* halál'gyá
szos fátyolának árnyéka környékezte, tér
dei még hajlottak, á’ főidre' le rogyott, ő 
-volt a,; múlandóságnak eleven példája ,• de 
mégutólsó dörgései is eugedelmet kérni 
láttattak. Elevenen tűnlek ekkor az Arzes 

* szemei'élejébe gyermeki kórokiak vidám 
pyájasságai, és azon édes boldog szempil
lantások, méllyeket ai ártatlanság kebelé
be egygyütt töltöttek, erőt vett rajta a* 
szent természet, elfelejtkezett minden mél
tat! anságir ú l, égyszer’smint meggondolta 
aztis, hogy $  miatta történt légyen ez a* 
szerentsétlenség, úgy meg zavarodott,



hogyha az Attya jelén nem lett volna, bi
zonnyal az ő véreis egygyesült volna a’ 
Háttyájéval. Médus nem tudott egyebet 
tnit tenni, hanem sírás közötp d fia hal- 
dokid testére borúit illy szavaival: Kedves 
Fiam! yallyon mit vetettél olly nagyot íz 
Istenek ellen, bogy ezen kietlen szigetbe 
rendelték halálodat.

• Ar z e s  Ah Atyám! az Istenek ren- 
dellyék - el ügyemet, ha én vagyok é a’ Ekr
tyárn gyilkossá? ■

M é d u s  Meg fogbatatlan esetek!
Ar z es  Atyám jöszte! távozz -** itt 

nem jó néked lenni. - 
M é d u s  Hová?
Arzes  Jöszte a’ hajóba, mert ez a’ 

hely veszedelmes.
M é d u s  Óh nem! én nem megyek, 

itt ezen puszta szigetbe, fiam sirátassval 
akarom tölteni életemet, hogy a fcülömbenr 
is hozzám közelítő halál egygyesíttse az 
övével poraimat, —. — Te pedig Fiam! 
menny viszsza hazámba, és mond meg el* 
fenségeimnek» hogy már többé ne üldöz
zék Médus Herczeget, mivel a’ szeren tse 
már le alázta, és hazájára nézve már el te- 
mettetett.

A r z e s  Ah Atyám,.én téged itt nem 
hagyhatlak, jöszte kérlek, énis követlek a*
hajóra. . . .

Médus  Kedves fiam, én itt maradok, 
nekem semmi bajom sintsen, engedd meg 
ezen foglalatosságomat*
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Arzes  Boldogult Anyánk emlékező- 
, téré Kérlelt, távozz ezen helyről!

M e d u s  Ab Lída! tekintsd házad vég
ső pusztúllását! De mégis engedek az Is* 
tenek rendeléseinek. — — Még egy szer 
meg ölélte a’fia haldokló testét i és Arzes- 
sel a’ -hajóra ment.

Ezen gyászos esetet sokan nézték a’ 
három hajókrúlde a’ valóságát senkisem 
tudta, mégis minnyájan mintha részesek 
lettek vólna sorsokkal, egyaránt sírtak.-; Egy 
seb orvost küldött Arzes a’Báttyához; ma
ga pedig a’ mennyire tőle ki telhetett, a 
Attyát vigasztalta. A’ seb orvos a’ mint a’ 
Miló mellyébül ki Húzta á’ -kardot, -azon* 
nalpatak módra megindult a’ vére, és 
mégegyszer úttyábúl viszsza tért a’ lelke 
gyászos hajlékának végső romlását siratni; 
az orvos minden igyekezetét élete megtar
tására fordította, de mihelyt látta , hogy.a’ 
Kard veszedelmes szúrást nem okozott, 
azonnal bizonyos, lett annak megtartásához 
Váló reménysége, azértis meg tette a* szük
séges rendeléseket, és meg parantsolta, 
hogy idekint, nem pedig a" hajóba feküd- 
*jön i és szűnetlen véle lévén az orvos, 
minden- környűlállásokrá jól 'figyelmeseit.

r Még ezek meg történtek , az alatt Ar. 
zes az Attyát vigasztalta , mihelyt pedig azt 
valamennyire letsendesítette, azonnal sie
tett Rehósálióz. Fel találásakor nem ke
resse meg ütközött, mivel élete máskát azon 
ifiú rab társa ölébé szemlélte, d’ kivel el
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adódott; ásón ifiú altkor is Renósát kön
nyes szemekkel csókolgatta; ezen l&to- 
mány, ás a* szeretet nyelvét egószszen le 

' kötözték v és ötét a’ néma bálványhoz ha
sonlónak tették, mégis magát végre öszve 
szedte, és - ezeket rebegte: Ah Arantes

Ezt halván • Renósa, azonnal, meg ös- 
mérte kedves Arzessét, szaladott volna kar
jai közé, de az.illy történetnek lelke, moz- 
dúliratatlaná tette. Egygyiknek sem volt 
már annyi ereje, hogy nyelvét a’ szóllásra 
fel. emelhette volna, azon idégeny ifiú fel 
kiáltott végre : Ah Aminda! vallyon ismét 
mitsóda szerentsétlenség érbet ? — egy ke
vés erőt vett végre Retíósa, fel kelt, és Ar- 
zesre borúit ily szavaival.' , ■

R e n ó s a  Ah kedves Arzesem! tehát 
még egyszer meg,engedték a’ hatalmas Iste
nek , hogy szenvedéseim jutalmául téged 
ölelhetlek.

A r z e s  Kedves Renósám!! — —•.egy* 
más karjain már többet nem szóllhattak; 
ez üdő alatt öszve szedte az ösméretlen ifiu 
álmélkodásba merült gondolatit és meg 
szóllalt: Ah Arentes! mit látok.

Re n ó s a .  Kedves Amindám, ne tsu- 
dálkozz ezen a* történeten , mivel én, vala
mint te , szint olly Aszszonyi állat vagyont, 
ezen ifiú pedig a’kedvesem, kinek is a* lá
tásán jöszte, örvendezz.

A m i n d a  Vallyon álmodoké? 
R e n ó s a  Valóban nem áljsnodol, ez '  

mind tökélletes igazság. Te pedig kedves

- r  55 ) -



~C $6

A reesem, sokkal tartozol esen Leán ykánafc, 
mivel egyedül néki köszönhettyük, hogy 
most egymás karjain gyönyörködünk.

Arzes  ép néked szép Aminda ezen 
jó téteményedért holtig igaz tisztelőd leszek, 
Pe kedvesem! jöszte az Atyámhoz , a' kiis 
régen várakozik már reám,- 
x R e n ó s a  Igen js , de ép — rab va* 

gyök,.
Ar z e s  Nem, nem vagy ezentúl rab, 

már széjjél szaggattattak lánczaid.
R e n ó s a  Hát Aminda?
Arzes  Ó is szabad, és am r jó bará» 

tünk.
, A m i n d a  Óh Arzes! kérlek neis hagy- 
gyátok el Amindát.

A r z e s  Mi téged elhagynánk é? ó 
pem, sőt holtig hállád&tós, barátid, vagy <. 
Testvérid leszünk. — Ekkor ezen szűznek 
fekete szeméibül gyöngy tseppek hullottak; 
Renósa meg fogta a* kesét és Arz'eshez ve* 
zetté, mondván: Kedvesem, légy te a’mi 
testvérünk; és meg csókolta, Arzes pedig 
mind a* kettőt ált Ölelte.

A mi n d a '  Nem tréfálsz Araptes, te 
igazán Leány vagy? ,

R e n ó s a Tehát n?m akarod elhinni
A m i n d a  (nevetve) Te most engem 

el akarsz ámítani, de híjjába tréfálsz, mert 
én nem hiszem.

R e n ó s a  Kedves Amindám! neis ké* 
telkeggy beszédemben mert a* valóságos 
igazság, >
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A m i n d a  (elpirulja) Ejnye de ffleg- 
tsaltál — t-  No hát én bánom, úgye* bi* 
ion/ ,  te azért szerezz engem.

R en ó s a Soha szere te temet meg nem 
másolom.

A m i n d a  Hát te Arzes.
Arzes  Éltem végezetéig
A m i n d a  Tudod é kedves ArantesemJ 

mit gondoltam, te szép termetű vagy, Ar» 
zes is meg lehetős, azért hogy te leány 
vagy, úgyé el veszel engem; én ugyan nem 
bánom, batsaK ugyan akarod vedd el Arzest 
is, így maid meg lásd, mely boldogok le1- 
szünk ; majd ba a’ hazádba megyünk, szer
zel úgy é egy kis tzitzát, meg egy papar 
gájt, majd ezekkel jádzodunk, egyszer 
néked, egyszer pedig nékik adok egy 
egy darab nád •mézet, ugye bizony jó ; 
lesz?

R e n á t a  (mosolyogva) valóban jó 
lesz. .

A r z e s  De mennyünk az Atyámhoz.
Aminda-  öreg-e már az Atyád ? .
A r z e s  öregbizony.
A m i n d a  Nahát én is el megyek, 

mert szeretem én az öregembereket, az én 
Atyámi's öreg ám,

Elis indúltak, mind a’ hárman Médus- 
hoz, és mmnyájan sorba csókolták annak 
kezeit , ki akkor i$ könnyekbe förös'zté sza? 
inéit, és

A r z e s  Atyám ! itt magad előtt látod



/'•*
Leányodat Renósát, és annak barátnéját 
Amindát. . 1 ' ■

M é d u s Az Istenek hoztak kedves gyér* 
mákéira, hol vettétek itt macátokat?

R e n ó s a  Az Istenekrendelésibül mint 
rabok ezen 'szigetbe hozattunk egy Algíri 
hajón. '  1

Módit  s örvendek kedves gyermekim 
látástokon jöjjetek egy meg keseredett A- 
tyának karjai közé.

Ekkor jelentette egy- szolga, hogy Mí- 
14 már egészszen magához tért, ezt halván 

Médus, mingyárt a* fiához sietett ,' de Ar* 
zes a'r két leányokat hátra tartóztatta, ös» 
mérvén azoknak gyenge természeteket. A- 
fnindát mindazonáltal meg nem lehetett tar* 
tóztatni, mindenüt a Médussal, ki*
benis tulajdon Attyát képzelte, kívánt len
ni. Ezek tehát el ménének, Arzes pedig 
kedvessével a* hajón maradott, mingyártis 
egy szolgát elő kiáltott, és annak -meg* 
parantsodta, hogy Szórásnak bilintseit le
vétetvén , küldessék hozzája. Már ékkor 
minnyájan jól tudták, hogy Arzes az Urok- 
nák Testvérje, ugyan azért figyelmeztek 
parantsolattyára. Revés iidő . múlva elől 
jött Szórás, kiis a‘mint meglátta llenósát, 
egyehésen a* lábéihoz borúit, az örömtűi 
nem szólhatott egy szót sem, hanem néma 
halgatása vitte végbe üdvözletét, Renósa 
őtet fel emelte, és jó üdéig vélle beszélge* 
tett.
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Ez alatt Médus A mi ódával Mílóhoz 
érkeztek; Meg jegyzésre méltó dolog.jpe- 
dig az, hogy Médüs a’ Míló tetteirőlj&ffcn- 
mit sem tudott; már akkor a’ három ha
jókról tsak nem minden emberek Míló kö
rűi állottak $ mihelyt meg' látta az Attyát. ,

Mí l ó  Atyám !• várhatok é tőlled en
gedőimet.

M é d u J  Kedves fiam, én mindeneket
meg botsaitok.

■ M í l ó  Atyám! engedd, hadd csókol- 
lyam tpeg kezedet. ‘ '

M é d u s  maga ment a’ Fiának öleiéi 
sére > mind addig némán függöttek egy más 
karjain, még a tolongó sokaság őket el 
nem választotta. Azután. Médus Amindá- 
val hátrább menteíf^á* mint a' sokaság kö
zül ki értenek, illy kiáltás között a* földre 
rogyott.

A m i n d a  Tehát ismét Arantes! a’ rab 
lántzok kÖzt.Hírtelen oda ugrik egy ifiú,kiis 
nem keménnyen meg volt vasalva, ennek 
termete ruházattya, és ábrázattya épen ol- 
lyarí volt, mint a’ Renósájé, ea fel emelte 
Amindát, mondván

Az Ifiú  Te szép ífiű, talán ismerted 
Arantest.

A m i n d a (ekkor vette észre tévéiedé- 
sét, és mnsölyogva) hogyne ösmérném.

A z I fi ú Ah kérlek , utasíts, hogy Ös- 
m érted, hol és merre van az én—- — (meg 
akad)
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A m i n d  a Ő a* éa RedMSBffl, most 
ezen szigetbe van Arzessel. — Egy öreg is 
oda érkezett ezen beszédje között, és mon- 
d á : Mit hallok! az én Leányom Renósa.

A m i n d a Azt nem tudonr jó öreg ha 
a' te leányod e , hanem az, a kit én mon
dok Arantes, másként pedig Renósa

Ö reg, Ah én szerentsés Atya! Jöszte 
kedves Ifiú, vezess engem hozzája^ hadd
Ölellyem Kedves Leányomat.

M é d u s Rrassus vallyon ösméred-e meg 
* a’ Barátodat. ,

R r a s s u s  Igen is kedves Barátom
Módos! '

M é d u s Kedves Barátom Rrassus. —r 
és egymást meg ölelték, mind ezeknek né
zője volt az Algíri Kapitány, a’ kinek rab? 
ja volt aton ifiú Midőn, ezen nagyon meg 
indúlt a Kapitány szíve, és hogy 6 is vala
mely szolgálattyát mutathassa ezen Hercze- 
gek iránt, Mídont szabadon botsájtotta, s 
magához szorítván ezt mondotta o^kij ez 
titán légy az én jó barátom, A nép meg 
nem szűnt az illyen kiáltástűi, úgyhogy 
még akik a’ hajón maradtakis ezt meghal
ván , drömmel a’ szigetbe szaladtak. Nem 
is vólt máregyéb hátra örömökbül, tsak 
hogy Rrassus kedves Leányát, Midőn pe
dig Búgát ölelhesse. így örömmel el telve 
a’ hajó felé indúltak; Médos és Rrassus vol
tak az elsők, kik egymás karján függöttek, 
második pár a’ Francz, és Algíri Kapitány 
volt így azután minden féle emberek, vég?



re lassá lépésekkel Sétált Mí dón, ésAmiű-
da , és így kezdé beszédjét* >• >. «•

M i d ő n  Nagyon szeretném tudni a
nevedet, és történeteidet.

A m i o d a  Most az egyszer nagyon so
kat kívánsz tőlem, de ugye téged Midőn-
nak hívnak? - „ /

M i d ő n  Igenis, de hogy ösmérsz en-

g6m Á m i n d a Óh háuySzor emlegette kar
jaim között nevedet, és énis sokszor sírtam 
vélCe

Mi d ő n  Karjaid között?
A m i n d a  Ott ám, mert ő engem sze-

rCt’ M i d ő n  Ő téged szeret? -
A m i n d  a (nevetve) Ugyan kérlek ne 

tudakozz már annyit, hogyne szeretne , 
kor engem Amindánák hívnak, ° aa en ba*
ratném. Kedves stép Aminda, meg
engedgy hogy nemedhez illő tiszteletemet
nem tehettem •"  -

A m i n d a  En elégtelen vagyok hizel-
kedésedre felelni ■ . _

M i d ő n  Én meg szolgálatodra, azon 
kegyességedért , mely által. Hügoma,t ismét 
karjaim közé jattadtad , (ezen szavai ü|an 
a’ hajóhoz érkeztek.)

Elégtelen toliam le írni azon örömet,, 
mellyel ezen Atyák, Testvérek, Szerelme
sek , és jó barátok érzettek egymás fel ta
lálásán , tsupán az fejezheti azt k i» a “

-  ( ü* ) -
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bívkedvesse karjain a’ boldog meg elege-: 
Résben gyönyörködik. Minden szív,, a* 
mely tsak érzeni tudott, egy aránt vigadott, 
egész más nap reggelig az öröm kiáltások 
meg nem 'szűntek,, ’s a'.sziget visz hangjai 
a'bérczeket futkosták mind- szüntelen, oliy 
nagy is volt akkor ezen szerentsés Puszta 
Szigetnek' az öröme, hogy. illy vígságot 
még magok az egekbe tanyázó Istenek sem 
láttak, mert az Ambrósiát meg vetve öröm
mel "kivántak iözikbe egyvetedni, Ezen 
alkalmatossággal minnyájan akkorra hatá
rozták történeteiknek elő,számítását, mi
korra Míló fel gyógyul, a két Kapitányok 
is meg ígérték addig való itt maradásokat, 
végre a’ szigetbe sátorokat vontak, Médus 
Rrassussal, Midőn Arzeesel, a’ két Kapi
tányok Mílóval, Renósa és Aminda a’ Francz 
Kapitány ékes Leányával Diánával válasz
tottak külön sátorokat. Így kiki a’ nagy, 
örömtűi el áléivá f választott sátorába le 
nyugodott.
■ i Más nap minnyájan a’ Míló, sátorába 
gyűlték; lég elől is meg ölelte. Milót , és 
monda \

Arzes  Kedves Bátyám hogy vagy?
M í l ó  Ah Arzes! ösmérsz é ense- 

met?
A r z e s  Igenis kedves Bátyám úgy ös» 

.mérlek, mint a' lég ártatlanabb iidŐKbe.
Mí l ó  Nemes szívű Arzes! Kedves 

őtsém! ah de sokat vétettem ellened, de



ha látnád szívemet — — (többet, egygyik 
sem szólhatott.)

, Minnyájan egy meg fedhetetlen almot 
képzeltek a’ két Testvérek között, így egy
mást sorra köszöntötték, Medus. nagyon; 
retteget a* titok fel fedezéséiül, énnek el
kerülésé végett minnyájan sétálni indúltak
az erdő felé. Midőn olly szerentsés volt, 
hogy a’ gzép Amindát nyerte :társulj ezen 
sétállásbá, Arzes pedig Renósat, a szép 
Diéna maradott egyedül a’ Milő 'vigaszta
lására. Mind ezeknél tsak pertz volt egy 
órának a' köze, úgy hogy észre sem vet-. 
ték , mikor tel közelgelett az ebéd iideje. 
öszszegyültek végre az Asztalhoz, az .etkê k 
már ekkor készen lévén, .annak fel osztá
sit még azis vídámítottá , hogy Míló ma
gát székben tétetvén , azzal az asztalhoz vi
tetett. Már setétedni kezdett, mikor ebbüt 
a’ vendégségbűi fél keltek , azértis kiki szo
kott nyugodalmát fel kereste. *

Több illy hasonló vígságokba töltőt-, 
tek egész nyoltz napokat, ekkorra fel gyó- 
gyúlt Míló, kilentzedik nap reggel min* 
nyáján egy kerek tér ebéi y fa alatt Is tele
pedtek, ék éké en kezdetté-a* fogadás sze-, 
ránt beszédjét Rrassus.

K r a s s u s  T ö r t é n e t e i ; ’
Ifjúságomba mindenkor kedvezni l&tr 

tzatott a szerentse mind magamnak, mind. 
a‘ fegyveremnek egész addig, rnég kedves 
emlékű, Feleségem második szülésével két
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leány magzatokat e’ világra hozott, ezek
nek nagyobbikét Lídának az Annya nevé
re neveztem, a' másikát pedig Rcnósának, 
Ez után tsak hamar kedves Feleségem Kar- 
jóim között ki botáájtotta hűséges Lelkét. 
■Még a' szomorúság el nem oszlott homlo
komról, és még könnyeztek szemeim, mi
dőn ízt egy más is követte, mivel a'futko
só kisded Lída el veszett, és ámbár sokat 
kerestettem, még is e' mái napig sem tu
dom, hogy hová lett; ezen tsapások el fe
lejthetetlen petséteket nyomtak a’mellyem- 
be, el enyészett minden nyájasságom, ko
mor bú ült-fel a’ homlokomra, orczáim 
meg halványodtak, szemeim tüze a* sírás
ról ki aludott, inaim meg gyengülték, ás 
Alom előliem , mint a' rósz barát el tűnt , 
a' vígságok unalmamra szolgáltak, a’ kiet
lenség egygyezett tsupán állapotommal, 
ezek üdőnelt előtte az utőlsó gyermekségre 
juttattak, így ez után tsak á* tsendes magá
nyosságba gyászoltam kedves Feleségem, 

r Leányom el veszteket, miiid addig~még 
Midőn a' fiam fel hevelkedett, látván pe
dig annak düts vágygyát, fegyvert forgatni 
tanítattam, mely általissok játékokba, és 
bajvívásokba koszorúkat szerzett magának, 
régre a’ Sicijliai seregnek most utólszori 

t hadába Arzessel együtt Al vezérré tétetett , 
ugyan ezért a* Pártosok a’ szerentsével egy- 
gyütt ellenem állottak, és tsak nem min- 

v denemtűl megfosztottak. így kintelenítet- 
tem magamat egy kisded inerei Kastélyom

ba
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bameg húzni , d© ott is a’ Rablók magát 
nyos tsendességemet fel háborították; 
Leányom erőszakos el, ragadásával; ekkor 
véltem bizonyos halálomat, az laténeh mág 
ís, meg könyörültek sorsómon , mert Á*Z©S 
által Leányomat még. azon éjjel viszszaad? 
ták. Revéí.idő múlva már jószágomat 
pusztították a* Pártosok, ekkor egy estve 
a’ Kastéllyombo* nyargalt Midőn , és v©r 
rejtékes homloka töríülóse között jelentét* 
*«» hogy bizonyosan oda húzódnak a’Pár
tosok, ahol a’ majorom áll, jelenté egy* 
szer’smint Médpsés Arzes halálokat is, EM 
a* piám ámbár lassan mondotta, de mégjf 
Renósa jól mag értett©. Ezen újságon való 
*neg illető dósét háromszor e Iá jóless, hizo*
nyitotta, olly hoszszas vplt. pedig ájulása* 
hogy ép minden v szükséges rendeléseket 
jnegtévén, már é’< tengeren voltunk, a’mir 
dón utólssor magához jött, Midőn kitté Húr 
gánsk keserveit, örömest felosztotta volna 
fájdalmit, de ez nem lehetett, nemi© tiv 
dott egyebet mit tenni, hanem el tökélleír 
M mind addig Sicilliába való maradását, 
ínég Arzes, és Médus felől bizonyosabb 
hírt nem kall* El indulásunk előtt le húzta 
Midőn ez újjárúl bárányától kapott gyűrűit, 
és a’ Hágának ajándékozta, ©z. nagyon 
enyhített© a’ Renósa gyötrelmét* el annyi
ra , hogy .szemlátomást derült a’ kedve. Ez- 
ael meg áldottam a’ Fiamot,  a’ jószágom 
gondviselését pedig egy hív jobbágyomra 

A ’ Szerentsat Pusztít Sziget* : $



bíztam, ; így Mídont Siciliába hagyván, 
él indultam a’ nagy közép tengerre. (

El indulásom után Renósát a* háttya 
. ruhájába öltöztettem , és hogy mindenektől 
' ne ösmértessen, Arantesnek neveztem ; nem 
tsuda tehát hogy. Aminda Mídont Arantes
nek ösmérte. Renósa ezen útba mindég > 
kedves Arzesse siratásába foglalatoskodott-, 
híjjába vigasztaltam , mert minden fárad
ságom jobb.an jobban sértegette sebeit; * 
Már közel voltunk Sártiinéához a’ midőn 

, két tolváj.hajók közben fögták a’ hajónkat, 
embereinket le vagdalták, és portékáinkat ’ 
magok között fel osztották; ekkor volt 

.még lég hagyobb tsájb'áb a’ fejemen ; mi Ve! 
Arautest meg kötözve az egyik bajóra, en
gem pedig a’ másikra vetettek, még tsalt 
árra sem adtak időt, hogy őtet utói szót 
. még’ tsókoltam volná, mivel »•’ két bajó 
egymástól el vált. Az én Kapitányom ki- 

, talán a' fene Tigriseket szopta , egy dühös * 
vakmerő ember volt, mittd szüntelen a* 
nyereséget, de nem az émbferiséget szom
jazta, ezeúüdő alatt ő a’ közép tengeren 
imitt ahíott úszkál lóba jókat fosztogatta, és 
mind addig sok halálos veszedelmeken kel- 

- letett által mennem, még végre egv keres- ' 
kedőnek el adott; az a* kereskedő nem ke
veset enyhített a’sorsomon , inivei a’ köte
leimet fel Oldatta, és vélem dolgoztatott.
A’ kemény munkák öregségemre nézve 
ugyan súllyosak voltak,, de mégis súllyo- 
sabb volt szabadságom el vesztése, ezek



alatt naprúl napra elgyengultt teste n i, 
re látta, hogy terhes munkáinak 'elegei 

■* nem tehetek, reám bílintseket véreiert,^#| 
ezert Néger Kapitánynak el adott, tsupá 
á* Kapitány nemes szívének köszönhetem 
életemet, mert meg száata öregségemet,

✓ és tsupán ,egy vékony lántzal terhelte öreg.*
' ségétttnek és rabságomnak súllyát , végre
vélem jobban meg osmerkedet, sÖt sok do
logban tanátsomatis vette. El beszélten^

‘ néki történetemet, 6válóba fájlalta sorsó- 
í ínat, és meg ígérte, hogy Arantest ki sza- 
badíttya, mihelyt pedig azt végbe viheti ;, 
azonnal ő véíle egygyStt fel szabadít ífat>- 
Ságomból. Illy sok szenvedéseim után ezen 
szigetbe érkéfctem, itt a’ hajón meg SzóIIi- 

' tott a* Kapitány: JÖszte úgymond öreg, 
most ezen szigetbe egy különös történet

V esett, egyifiú Kapitány magát nem tudom 
miért által verte; ért azonnal követtem ötét; 
midőn a’ hajó piartzára értünk, egy ifiú 'a* 
nyakamba borúit, ezeket mondván: Ah 
Atyám! mely szerentsétlen vagyok látá
sodban, én alig vetettem reája szemeimet,

* azonnal meg ösmértem Mídpnt, a’ Fiamat^ 
.a ’ Kapitány mind ezeket látta, és,így szol- 
lőtt hozzám; öreg, a’te fiad ezen ifiú? l£en 
is felelek, az én egy szül lö̂ í. fiam. Látván 
Mídón rabságomat , a’ Kapitány lábaihoz 
borúit, térdeit által ölelte , köirinyező sze- 

"mekkel ekként Kiáltott á’ Kapitányhoz1: 
Uram! engem a’ mostoha sors, és a’

' rös 'idő ' annyira élném gyalázott, mink
5 *
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ezen öreg Aty ém et, én még fiatal vágyóit, 
ép , és egéssége*, jobbanis meg felelhetek 
terhes munkáidnak mint az, kit a’ hideg 
baléi kebele már készen vár, a’ sír felett 
koporsójába van a' lába; több esztendőkig 
viselhetem én a’ lántzokat, uemis gyengü» 
lök el olly hamar azok alatt; fogadj engem 
örökös rabodnak az Atyám helyett; Újraií 
kérlek Uram! ha az emberi vér még kinem 
aludott ereidbűl, ha a’ szent Természet 
kórmányozza szived indulatait, halljad 
egy fiúnak esdeklését, és botsásd el az A* 
tyámot! én esküszök mindenre'a’ mi tsak 
szent lehet, hogy mind addig örökös hív 
szolgád lészek , még magad ónként fel nem 
szabadítasz, mind addig fel semis, kelek 
lábaid elől, még ezeket el nem fogadod , 
ha pedig meg veted, itt ezen helyen ontom 
ki véremet,a'mellyen keresztülkell gázolnod, 
ugyan ez a’ hely fogja szemedre hányni 
keménységedet, a’ nagy világ mindég új
jal fog re föl mutatni , ezen szavaival „ez az; 
a’ kegyetlen, a'ki inkább egy fiúnak a’ vé
rét gázolta , hogy sem annak a’ kötelessé* 
gét el fogadta volna* — — Ezen történe
ten a* Kapitány magais könnyezett, én le
nem akartam tenni rab lántzothat, a' fiam 
pedig fel tett szándékától sem intésemre^ 
sem, kérésemre el nem áll, a* Kapitány pa- 
rantsolattyábúl engedelmeskedtem, meg 
vallom, éltembe nem volt ennél örvend*- 
tessebb szempillantásom, mert Mídont ma
gamhoz szorítván fel kiáltottam: Ab hatal*
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alias Istenek! változtassatok esett álladó* 
lomba k& bálvánnyá, hogy örökkéerezhes
sem ezen boldogságot! — végre é." Kapu 
tánynak már harmadszori, hívására a' aze- 
reqtsétlen Kapitány ágyához siettünk.

Ezzel el halgátott Krassus, egyszerre 
ininnyájan Mídonra tekintettek, kiis azon
nal észre vette száftdékjokat, ’s kevés üdd 
múlva így kezdetté története előiszámítá- 
«át,

M i d ő n  T ö r t é n e t e i
Azon éjjeltől fogva történt viszontag

ságaimat számítom egyedül, mikor az 
Atyámtól, ’s húgom tó le l váltam, mihelyt 
ük a* hajóra ülték , én i dnt egy kő bálvány 
a’ parton mind addig bkozdúlbatatlanúl ál
lattam , még szemeim meg bomályosodván, 
meg fosztattam látásoktól, még egy mély 
sóhajtást áldoztam széréntsós átázásokért 
Neptúnusnak, és könnyes szemekkel visz- 
sza tértem. Már sérti á* tenger partyán sem 
«* Táborba-többé semmi keresetem nem 
lévén * mivel ezekbűi mindenem el enyé
szett, azértis. el indúltara a’ Médns , és Ar- 
$es keresésekre, mivel nem adhattam hitelt 
S* halálok felöl való hívnek, d’ pedig onnaqd 
szármázott , 'hogynémely Katonák látták el 
menetelét; ezen keresésben három egész 
napokat minden haszéh nélkül töltöttem, 
már kéttségbe éstém fel találások felöl, 
nemis tudtam már egyebet mit tenni, ha
nem egy hajóra ülvén) SatdinVába költöz-

■ )
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te ni ,oda s^ereatséssea érkeztünk, é«.R»Iái 
ri§ yárossánaJi Jii kötő tjelyén ti  szállási,a' 
hajóból, ottan , ArbóYe^, és Rósa városok, 
bán három egész hónapokat töltöttem ‘az 
Atyám kérdésében de sepki sem tudott fey 
lőlöfe, végre láttam, hogy utazásopinak 
tzéllyát Sardíniába elpem érhetem, ékkőt; 
az a’ gondolat ütközött elmémbe, .hogy ;ts, 
lám valamely oknál fogva máshov^ költő®, 
tek, ez egésszen fel éj leszté reményemet,

. és ki sétáltam a’ Rév felé, ott egy Francz 
hajós Kapitánnyal meg eggyezvén, annak.

1 h,ajój4ra költöztem , így S?i;diniát el hagy* 
van a’ Franczok országába költöztem , a t| 
js mindenekből tudakozódtam , de. senki 
nyomába. népet igazíthatott; már ettűl az 
^rs#ágtújis.hht»úek^s2oUfiio venni, midőn, 
^ ^ jr te itém  egy társaságban, hogy egy Ka* 
pttany Tulon várossábul most a’ nagy kö, 
zép tenger réveinek meg visgájáséra akar 
menni; ezt Irályán, mingyárt Tulonba 
mentém, és fel Kerestem a' szállását., meg 

fogadjon, be a’ hajójába,. 
Kíís Ígérte imndenber segedelmét, és hajó
jába. fogadott* Éz előtt beírom héttel elia 
indultunk, és mind addig kedveztek.a’ sze*. 
lek , még ezen szigetet meg láttuk. A Kâ  
yitany ̂ Úr szinte egyszerre Kötötte ki a* h*v 
jóját ezen két hajókkal, ki kötésünk utál) 
kevés.órákkal szaladtam a’ Néger hajóhoz 
olljr szándékkal, hogy ha valamit utazásom 
ezéllyárúl nem tanulhatnék e’ ki? a’ mî n.t 
♦j Néger hajóm értem, épep akkor jött %

/



Kapitány re^tn szemközt egy öreg. rabbal. 
•Jig tekintettem a’ rabra, azannalkántziök- 
túl terheltetett Atyámot ,meg ösmértem ; 
a’ többit ntagatokis tudjátok, mivel az Á-> 
tyám elől számította további esetemet. 
— Jelentették a’ szolgák ennek végezetével, 
hogy már az ebéd órája elközelgetett, így; 
niinnyájan az ebédhez ültének, ez minek* 
útónná el végeződött; volna, ekképen festé 
te Kenése eseteinek képét.

K e n é s e  T ö r t é n e t e n
Örömem Nektárját még akkor szomo

rúság vegyítette,' midőn Arzes, és a’ Bá
tyám baráttságot kötöttek, a’Bátyám min
dég ditsérte, ’s magasztalta ezen ifiú Her- 
CzegneK a’ baráttságát, és, azt ol^y színek
kel etsetelte.meg vallom, — hogy azt egésze, 
szén, szívembe rajzolta,, ekkor kezdettem 
lég először, érésűi a  szeretet erejét*,' először 
engedtem indúlatimnak, gondoltam , hogy 
fz tfdő és a' magányosjság egósszan elíe-, 
lej te,ti szívemmel vergődéseit, így kerültem, 
a* társaságot K a’ magányos, ’s. tsendes li-. 
getek voltak egyedül a' panaszim balgató- 
ji, tsnpán, a’ búsan nyögdéts elő gerliczéjé- 
▼el láttzatott egygyez^i panaszom, már ha 
azoknak, és a* szomorú, fülemi léknek han- 
gitsáljáaát halhattam., és a’ nyögéseikkel ke-, 
seryimet egygyesíthettem búmat enyhülés
sel váltottam. Végre annyira el merültem* 
hogy már lehetetlen volt enyhíteni keser-
Tentet;; > e^eit szenvedésem, elhaIgátását en.*>
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fedjétek, hanem tsak utalásomban tör
tént esetimet számítom elől. (Ekkor Antin* 
da meg szóllak; Ah Arantea! kérlek rie 
hagyd félbe beszédedet, mi vet mind eddig 
tsupén tulajdon szivem érzeméuyeit számí
tottad! ezen minhyájan el mosolyod* 
taK, Aminda pedig könnyes szemekkel ek 
pirult, fel ugrott üld helyéből, és az er- 
élőnek szaladt, nem tanátslották magát au 
erdőnek botsájtani, hanem -Midont után na 
küldöttek folytatá pedig beszédjét Renó- 
»a) Mihelyt a'Tengeri Tolvajok az Atyám*

, túl el választottak , azonnal bús keservimet 
Szabadon eresztettem, reméhylvén mégis - 
Valábára szabadulák.omot, nememet el tit
koltam, és1 íbínt Arantes kívántam*Uram- 
Sak mindenbe engedelmeskedni. A T o - 
Vájok Rapitánnyokkal egy gyű tt engem min*, 
nyáján kedveltek, mihelyt pedig a’ e«ige- 
t  knél ki kötöttünk, azonnal engem sza
badon eresztettek * és nem tudom, mi ok* 
hűl a’; Rapitiity fiának fogadott; nem sóit 
fáradságomba ■ került leányának Andiidé* - 
pák ai ív ességét meg nyerni, 6 volt a s , a* 
ki lég először a’ nevemét tudakozta, én 

,  mondottam, hogy Siciliába születtem mint 
Rerezeg, a* nevem pedig AtaAtés, de a' 
Sors jószágomtól, és kedvesemtől meg fősz. 
to tt, és „azért bujdostam a* nagy közép tea* 
geren. O nagyon fájlalta esetemet., továb
bá vígasztalt, végre siratta fájdalmamat, 
A' Kapitány est magais észre vette, de azért 
tétette mintha semmit sem tudná felőlié ,
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igáié agyán hogy ő is kérdezte nevemet, 
születésemet, és hazám állapottyát, hape* 
dig valahová átázott, engem maga helyett 
mini vezért hagyott a' szigetbe, ’s reá na 
bízta a’ leánya gondviselését.

Egyszer a* fcértbe midőn egy forrás* 
bak tsergedező ezüst folyását könnyeim
mel árasztanám, hozzám jött Aminda, és 
könnyező Szemekkel mondotta: Ah Arán* 
tes! bártsah enyhíthetném fájdalmidatl *** 
meg akartam tsékolni a’ kezét, de nem en* 
gédte, én pédig*feleltem szavaira: Aszszo* 
nyom! már egyedül tsak te vagy minden 
vígasztalásom. Aminda elpirult, a'földre 
szegezte szemeit , ét egy nrély sóhajtással 
felelt, kevés üdő múlva meg is' meg szól* 
lolt: Arán tes f te nem vágy még ollyansse* 
rentsétlen, mint gondolod — és könnyes 
szemekkel tőlem el távozott.

Más nap a* Erdőbe véle ismét ősz ve 
találkoztam., az igaz, hogy én őtet elakar
tam kerülni, Ő pedig sírva utánnam szala* 
dott, ’s halkan ezt mondotta: Mit bújsk 
Arantes előliem ? én téged többé soha kar
jaim közül ki nem eresztelek — Ah Asz* 
szonyom!. én ezen szigetbe boldogságom 
mát el nem érhetem —r- Tehát te engem el 
akarnál hagyni ? - nem hagysz el Arantes ,  
én téged nem eresztelek , vagy erő vei. fej* 
ted ki magadat karjaim közül ? úgy is. híj, 
jába bújaz el ezen erdőnek barlangjaiba,' 
Boertha mmgyárt a* Tengerbe bújnál'iz, 
btég ott is fel keresnélek, mind addig ék



—C 74 ) —

IMvU eresztelek, még,ezeket níli«i)iiínia4 
mennem ígéred. ~  O engem karjai közé 
•zorítött , és mindég tsókolgatot, mit tud
tam .mást tenni , meg Ígértem , hogy a'mer** 
nyíre tsak tőlem ki telhet igazán, 's állatta 
dóén szeretem* Már akkor ‘ saerántsésnek
állította magát, örömébe,az Attyához ajtar% 
szaladni, de én meg tar tóztat tammág 
•írt, már -mosolygott^ hol kezemet fzo* 
rongálta, hol simogatott*, hol hajam.- fiiín 
tyeit igazgatta. Máa nap réggel el akartam 
kerülni a’ társaságát, kimentem a’Teoger 
partra, ott egy bárar árnyába le feküdvén 
elől vettem lég kedvesebb jószágaimat, az 
Aczas két, gyűrő jót, azokat: egy kis veres 
posztó zatskótsbába vártám , hogy na talán • 
náljam valaki meg lássa v és é^vesy e » szín* 
te végezetével kedves mttnkánin^k el szén-, 
deredtem, kevés üdő1 múlva egy kis zör-v 
dőlésre fel ébredtem, ekkor kapta fel mel
lőlem egy holló a’ posztót* kába hé varrott
éltemnél betsesebb .kintiemet, és: egyenen-
se n a  tengernek szállott betses, prédájával,

.éu y tárma a’ tengerbe í akartam ugrani* dg. 
Aminda bátrúrúl meg kapott , és rémülve 
ezt kiáltotta : Mit akarsz Arantes í !•—  Most 
Teszítettem el legbetsessebb jószágomat,'* 
azzal meg halai akarok.-—-Nem bánom fe~. 
leié, de éii vélem, akarsz úgy é meg hab. 
ni?- — Ah Aminda ne tartóztass fel tettskárw 
dákomba. —- Mondom írem bánóm , de én 
is. karjaidon halokmegí, mert én érzem, 
fogy pillád nélkül egy nap sem élhetnék i
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faissen tegnap is aztmondtad,'hogy élném - 
hagysz — Aminda, kérlek ne tartóztass — 
ze ogva még jobban magához szorított t 
V tsókjai közt mondotta : N em , nem hala* 
meg nállam nélkül ̂  én az. Atyámat kérni 
fogom, hogy engem véled zárasson egy 
töoilotzbe, akár egy erős bilintsel lántfcoU 
lásson minket öszve, hogy soha többet tőt  ̂
lem elne. szabadulhass, ’s elne hagyhass. —♦ 
lily ártatlan beszédivei megtart,óztatott a? 
haláltól. Én Amindát mindég arca kértem, 
hogy .talállyon. módot el szökésemre, mű - 
v$i hazámba szerentsémet vélte jobban fel 
oszthatnám. Aminda erre azt felelte : N em 
bánom Arantes, de hogy vigyem, én azt 
véghez, azt nem .tudom, mert még én 
soha senkivel élném szöktem. — A'íegtit^ 
koaabb, ’s leg biztosabb embered által. —* 
Eggyet gondoltam, a’pedig lég jobb-lesz, 
hát az Atyámat kérem , hogy szöktessen . 
el. —r Mit?- az Atyádat? <5 .néki tudni sem 
szabad,a’ felől, -r- Nem szabad? hát nem - 
szöktettyük el ötetis? Én el nevetnem ipán 
gamat, de mihelyt meg jmagyaráztam né*, 
fai, hogy mi légyen a szökés,; azonnal más
képen gondolkodott. Nemis sokat kellett 
kérni egy ártatlan .hív szívet, mért kevés > 
fidő. múlva egy eatve férj fi ruhába az oszt 
tályomba jött, és jelen tétté szív dohogások 
között, hogy már mindenek el vanhak ké* 
Szítve az élszökésre j és .már tsak az- indú* . 
lás, van h,átra. Reszketve szorított karjai «. 
étöté* és még maga kéri, hogy. minden eh- #
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lenkezés nélkül kövessem fal tett s sáridét o- 
mat, mert ba megvetem esen alkalmatos- 
sigo t« nem tudja mikor less módja ezt is-, 
mét vjszsza állítani. Láttam pedig, hogy 
tóupán es a’ mód adódhatik szaba itáson . 
*a» kezes gondolkodásom után eltökéltet- 
tem magamba, hogy a’ ssei-entsének tár
gyául magamat ki tószem, ekkor az Ami*,

4«a kezét meg tsókoltam, őpedig karjai kö- 
;t vezetett egy tsajkához, mellyen elegen- 

dó fegyver, és eleség volt nyóltz hajós Le
gényekkel egg.yütt , . egekig valamint én 
tninnyájan rabok voltak , és hihető, hogy 
ezek esak^tlötték elgsökősünknek szerén- 
tsés kimenetelét, ezen tsajkába be ültünk, 
és mingyárt él indúltunk, ÍJn Sardiniának 
kórmányoztattam a' tsajkát, mivel ezen kis 
hajós sepég engem  választott Kapitánnyá-
w K , igp látni lehet, hogy tsupán a’ sze- 
fentse vezérelte uszkálásunkat 5 alig tettunk 
bátra tís tengeri ménfőidet, midőn ez az 
Algíri he jómeg támadta tsajkánkat, kévét 
népünket le vagdalta , engem pedig Amin, 
dóval .rab szíjakra füzeteit, én ugyan el
lenzettem a' tédeln>ezést, de a’Legényeim 
*zt mondották, hogy a’ Négerek , kik gyű
lölik sok károk miatt a’ Tengeri Tolvajo
kat, sokkal keservesebb rabságra visznek a' 
hálálnák, de úgy talán még meg szabadul
hatunk. Elfogatásunk előtt Amindá kar
jaim közé szaladt, Ne keggy el úgymond. 
Arantes, mert mingyárt meg halok, illy 
állapotba fogattattimk el, és eggyütt ve-

%
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eettettfcnk az Algíri Kapitány eleibe; a* 
Kapitány azt kérdezte tőjlem, hogy hitso- 
da, éshonnénd való vagyok, Vbová szán* 
dékoztam, én feleltem, hogy ezen kisded 
meggyőzött seregnek a' Kapitánnyá, ésSi* 
ciliai vagyok, most pedig Sardineábaszán
dékoztam , erre azt felelte, hogy igazán be* 
széllyek, mert ő már jól tudja, hogy 
Tengeri tolvaj vagyok, én eleget mentet* 
tem magamat, hogy nem vágyók Tengeri 
Tolvaj, de a' Kapitány azt nem, bitté, mit 
vei azon tsajkát, a* mellyen ültünk;, ügy* 
mond, ő a* tulajdon pénzén tsiháitatta, és 
á’ Tengeri Tolvajok vették el a' tselédjei* 
tol. Elfogatásunk után a' volt mind két* 
tőnknek a’ vigasztalása, hogy elne válasz* 
tottak bennünket egymástól igy sijralmink* 
kai egy aránt osztozhattunk, sokáhl jobban 
rettegtem a’ mostani, mint az előbbi rab* 
vágom ki menetele felől, hogy fia pedig’ 
Amindáról gondolkoztam, mér jakkor a* 
szívem el szőrűit, a’ szemeim könnyekbe' 
feredtek , a* lelkem esmérete vádqlt, gyak* 
ran lábaihoz akartam borulni , bógy meg- 
tsalattatását fel fedezzem , de ha rneg gon* 
doltam hogy ez rabságánális kegyetlenebb 
szenvedést fog néki okozni, mindenkor el* 
halgattam , ennek elhárítására nem is tud* 
tara magamat egyébre eltökéltem, hanem 
bogy ha a’ Halhatatlanok meg elégszenek 
rabságunkkal , és meg szabadéiba tünk ,

# azonnal lábainál meg vallom árulásomat, 
és véremüiel törülöm el vétkem nagyságát*
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végre sokszenvedéseink után ezen színétet 
el értük, itt árúba botsájtattunk, és itt egy 
Kapitány mind a’ kettőnket meg vett, de 
én annak nevét mind addig meg n e m tő l 
tam, még Arzes meg nem szabadított. " • 

Ekkor ráeg szóllalt az Algíri Kapitány, • 
a'kibalgatója volt az történetnek , a*
mind igaz úgy mond, hogy én azt tü le 
kedtem, de én azt azért tettem , mivel Ee« 
jedelmemitől a' Tolvajok ki irtására küldet- 

‘ tem,- mivel azok határainkon sok pusztítá*
’ sokát testinek, ezen tsajkát pedig a’ tulaj- 
' dón magaménak ösm'érvén, a’ rajta lévők
nek is vakmerő ellent állásokat tekintvén, 
azt a’ góndolatot tökélletesen elhitettem 
magamba, hogy ezekis Tengeri Tolvajok 
lennének. Hogy pedig Renősát, és Amin- 
dát el adtam, annak ai az óka, féltem, 
hogy ne talán valami bajom esne értek a-’ 
T,engeri Tolvajok ki irtása alatt. Az Attyát 
pedig Rénósa sehol sem láthatta, mivel 

' rabjaimat jó gondviselés alatt szoktam tar- 
' tani, hosfy egymással ne barátkozhassanak,

’» ne tanátskozbassanafe,'mert ha ezek meg 
-történhetnek, többnyire rósz következéseit 
1 szokták a* kimenetelét el végezni.—

Már a’ hap futását el végezte, ’s épen 
‘a’-Téngerbe tsúszott, ’S-midőn ezek végezték 
- a ’ beszéd jeket, azértis minnyá jan sátorjokba 
< ménének.
. - ■ Szomorú gondolátokkal töltötte az éj
szakát Míló, mivel aztat jól tudta, hogy 

■<a’ következendő nap kezdete minden éúf-
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tébetetl rosszaságát a’ szemére fogjaháuy- 
» i , de  nem annyira Lelki ösmérete furda- 
Jása, mint azoknak meg bánása fogta el 

v érzéseit, minden rajta meg esett gyalázatot 
kát Őszre vévén, tsak nem lehetetlennek 
látta azoknak roszsza&ágát valaha jóval ki 
pótolni , gyakran fohászkodott ő az Iste
nekhez segedelemért, ismét örömmel hívta 

. a ' halált hogy* szábadíttsák ki ezen-tekervé- 
nyes úttyábúl, de ezen elmebéli vetélkedé
sei még jobban jobban a* rendetlenségbe 
zavarták; már fel kelt, már le feküdött, 
és mint ama szél vésztűi hányatott hajó *’ 
dagályos tenger őrvénnyei között minden 
segedelemtől ‘ elhagyattatva várja minden 
szempillantásba el süllyedését, szintén 
is illy állapotba hajnal előtt el szunnyadott; 
végre fel jött azon nap , mely annyira ré- 

. mit ette, fel kelt, és lankadt halvány, ábrá- 
vattai közelgetett a’ már egyedül ő reá: vá
rakozó gyülekezethez , kinek is áHapottyáii 
minnyájan meg illetődtek, kiváltképen:a* 
szép Diéna , kiis legelső volt ezen változá
sának oka tudakozásában, ■ Árzes jól tadta 
ennek valóságát-, agyán azért engedelmet 
kért a' gyülekezettől el távozásáért, de Mí- 
lc egésszen ellene vetette magát mondváíl: 
nem Ötsém, néked szükségképen itt kell 
maradnod, hogy mindenekét meg világo
síts, és ha valaha még várhatom az Atyám 
kegyelmét, egyedül te készítheted annak 
az óttyát minden vétkeim meg vallása* 

..meg bánása ’s elégtételem után: yagynem*

\
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óh rtem ! én azt többé soha nenp érdem lem*
*8 meg semis nyerhetem,’ tsupán a’ Hálái 
törülheti el vétkeim nagyságát, és óh nagy 
Istenék! mely édes emléketet! talánV mái '
napon 1! —- eztet olly szomorúan mondott 
ta , hogy ki ki észre vehette • szándékát; Ar- 
zes kivállképen meg íjedett, ugyan tsak 
mind addig forgolódott körülötte, még 
kardját oldalárul le nem öv edz te , ezt észre 
sem vette Mi ló , és minden további mu* 
látás nélkül a* sűrűnek eredett. Nem látták 
tanátsosnak Ótet egyedül magára hagyni ,

, és egy kevés ideig tartó vetélkedések után 
minnyájoknak határozásából Diéna utánna 
küldetett, kévés idd múlva így kezdette be* 
ssédjét Médus.

M id  u s T ö r t é n e t e i .
A' véghetetlen hatalmú Istenek a* Fe. 

jedélem Tábora Fő. Vezérének választottak 
hazámba, ott gyakran is forgottam a’ ha* _ 
Iái kaézája alatt, de attól tsupán azért me* 
neked lem meg, hogy öregségemre mintegy 
árulót, ’s hitetlent Hazámból számkivess 
seiiek, és idegen föld halmozza hantáimat,
’s örök átok késérjen még koporsómba is. 
Ugyan is midőn utólszor a’ Pártosokkal 
megütköztem, a* Fejedelemnek egy szolgá
ja elŐmbe jött, és azt a* hírt hozta, hogy 
a’ Felség parantsolta hozzája menetelemet, 
ki is azon tájjékon lévő erdőbe tartózkodik.
Űu tüstént engedelmeskedtem, és >az erdő
neknyargaltam, azt elérvén az űto»> egy jé

dara-
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'darabon elhaladtam a’ ?3rü fák között, mi
dőn észre vettem, hogy a' Fejedelem szol
gája nem jön utánnam, ennek rösz követ
kezését nem is gyanítottam mind addigi 
méj két fegyveres meg nem támadott* én " 
■védelmeztem magamat mind addig, még 
az egygyik megsebesülve lováról a’ földre 
.lerogyott, a’*másik pedig szaladással mén* 
tette meg életét, én ezen helyen tovább nem 
is késtem, ; hanem mind addig követtem az 
Utamat, még nem egy barlangot találtam, 
-Ott vettem észre lég elől egy sebet a* bal 
■Iraromoii, mingyárt is le szállottam a* Ló* 
‘vámról, és hogy a*'lesek elléh bátorságba 
heiyheztessem magámat, a* barlangba meri* 
lem , hogy békötbessém a’ sebemet, így 
•Fegyvereimet le tévén,karomat a’ vértől meg* 
tisztítottam, a’ seb igen kitsiny volt, annak 
Vérét könnyen el-is állítottam, és egy kesz
kenővel be kötöttem ; allig fegyverkeztem fel. 
újra, midőn egy idegent néhány fegyvere
sek rabúl azon barlanghoz vezettek, a’ ru* 
házattyáról mingyárt Arzesnek gondoltam , 
de mind addig hiteit nem adtam szemeim
nek , még a* mint azon idegent a’ barlang
ba bé akarták taszítani, a' pedig fel kiál
ló t: Ah kegyetlen sors! — ekkor elenyé
szett minden kéttségem , mert szavadról té
ged fiam Arzes megismértelek , ekkor 
kardomat kirántottam, és siettem védel
medre, de a* kardom szeréntsétlenül kiül
tetett a’ kezemből, és egy .nagy seb által 
a’ földre térültem; eéwnset után tsak ne- 
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gyed napra tértem magamhoz , ekkor ve*- 
tem észre legelői, hogy egy üreg földmű
ves kunyhójába feküdjek. Ezen öreg min
den vagyonát es minden szorgalmatossá- 
gat kész volt feláldozni egésségemért, ő 
gyakran tudakozta nevemet, és esetemet, 
de a’gyengeség nem engedte nyelvem moz
dítását , egy hét múlva mégis annyira meg 
jött az erőm, hogy beszélhettem; legelső 
szavam is a’ volt, hogy miként jutottam a* 
hajlékába * ő azt mondotta, hogy a\ nem 
xnészsze lévő erdőnek esett azúttya egy hét
tel ez előtt, ott egybarlangelótt meglátott
vérembe^ fetrengeni, és felebaráti köteles* 
ségból a Szekerére tétetett, a- mellyen iz 
egyenesen ezen szegény mezei hajlékébe 
hozatott. Napról napra láttzatott enyhülni 
,V fájdalmam, tizennegyed nap múlva azt 
kérdi az Öreg Majorosné férjétől: vallypn 
öreg apó, nem hallottál valamit a’szegény 
! erczegekről? Az öreg felelte : semmisem 
édes Anyókám mind az ólta miólta véle 
Beszéltettem *. de bár ne is . hallanék, mert 
az én szívem érzi, hogy azon derék embe
rek valóba ártatlanok. — Nints külömben , 
láttyá kend apjok , Játtya, mostani időhe 
f>°gy üldözik az ártatlanokat. Ah öreg I dfi 
boldogok vagyunk mi ezen szegényím ;be, 
serénnyen dolgozunk, és így jó izü min
den falatunk, emlékezik e’mégkendapjpk? 
mikor a’ mi Urunk azt mondta* hogy örö
mest megcserélne velünk »• de akkor én azt ‘ 
nem hihettem* m?*t pedig mér elhiszem*
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mert tsak ugyan nem tser élnék én most »' 
Herczeggel, ő most földönfutó, űzik,ker
getik minden felól, el hidd apjok, ba le
hetne azt a"------ hogy is hívják tsak ? mi-
tsoda Herczeget megszabadítanám, ba min- 
'gy-árt a’ két lovunkat, hat ökrünket^ után- 
na fizetném is , de kegyes ifiú ember is az 
azután de szép is ám, nem is tsudálom , 
hogy a’ Herczeg Kiss - Aszszony annyira 
megszerette, én megvallom nem győzök 
azon.eleget tsudálkozni, miólta én őtet a* 
Krassus Rastéllyába láttam, jobban meg
szerettem, mintha tulajdon gyermekem lett 
volna; hát ha a’szegény Renósa tudná eze
ket? — ekkor megszóllaltam nagy felhábo
rodással: mit? ti Arzest emlegetitek ? mitso- 
da szerentsétlenség történt 6 rajta? Öreg 
Uram fájlalom , még pedig igen nagy ! az 
Aszszony — szegény Herczegek ! — és én 
ismét kérdeztem — hogy hogy ? tehát még 
másokon is? — Öreg — Ah Uram * te Ka- > 
tona voltál, és felőlied, mint egy ember- 
séges ember felől azt tartom, hogy Mé- 
dus táborába szolgáltál, ugyan azért ismér
heted Médust, és Arzest, nem is szükség 
azon férjfiakat előtted dítsérnem, mivel ér
demeiket magad: is ösmérvén, elégtelen va
gyok azoknak elől számítására. Ó jó Her
czeg, jó Hazafi , jó Férj , jó Atya, jó Úr a.’ 
maga Jobbágyaihoz, ennek a' fia hasonló 
mindenbe az Attyához, ezen derék két Férj- 
fiák nem tudom a* Tábort mi okból hagy
ták el egyszerreelég a* a hoz, hogy ellen-
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légeik azt költötték reá jók, hogy éí*redei- 
két el akarták adni a’ Pártosoknak, de a’ „ 
Pártosok azt megvetették, de én azt nem 
iibetem , sőt még azzal nagyobbították vád- 
jókat, hogy mivel feltételeiket el nein fo
gadták; félelmekbe mind Médusmind Ar- 
zes tőllök elszöktek. A’Fejedelem ezt iüind 
elhitte, és mind kettőjükét örökös számkive
tésre kárhoztatta, már most mindenütt kere
sik őket, a’ Fejedelem még azzal is súllyo- 
aította büntetését, hogy mentségeket serit 
fogja meghalgatn —■ ezeket mondván az 
Öreg, könyekbe lábadtak á* szemei — én 
pádig tovább kérdeztem: Talán te köze
lebbről is ösmérted Médust? — Öreg — 
Igen is , fiatal esztendeimbe nálla ”'j
szolgáltam , ő az én kegyes pártfogóm vólt, 
minden titkaiba megbízott , még a* hintseit 
is reém bízta, de én viszsze ‘éltem a* jósá
gával, mivel egykor kinlseiből megrakod
va,tőlle elszöktem,ékkor már gazdag voltam, 
mégis sehol nyugodalmamat nem találtam ,  
hanem az erdőkbe kerestem menedék he
lyet magamnak,, a’ hol is az úton járókat j 
fosztogattam. Egykor történt, hogy Médus 
is arra sétált, én Őtet meg nem ösmértein ,
’s életére mertem támadni, de ő mint egy 
bajnok védelmezte magát, végre meggyő
zött, és kötözve a’Bastéllyába vitetett . Eh- > 
kór véltem bizonyos halálomat, de ő en
gem maga elejébe hivatván , nem hogy meg 
Öletett volna , hanem Atyai intéssel lépi- 
rongatott, xnöndván: hogy ha m agamat



meg jobbító ni , engem sorsomhoz képest 
szerentsés állapotba fog helyheztetni, ez 
igéreti után egy aranyat nyomott a’ mar* 
hómba. J a nagyon megilletődtem ezen ke* 
gyes Herczegnek a’kegyelmén, magamhoz 
fértem , és e’ mái napig is siratom vétkei
met. A'’ Eierczeg két esztendők múlva meg
házasított, és most tíz esztendeje a’ Krassus 
szolgálattyába beiktatott, ezen Úrnak is 
ifem sokára megnyertem á' Kegyességét, 
és most elmenetelekor a’ jószágai gondvi
selőjének rendelt, — ekkor elhalgatott az 
öreg, és könnyes szemeit tórüjgette,— Azt 
mondottam néki tovább: vallyon Öreg, meg 
ösmérnéd e’ még JV^édust? — öreg — őtet 
Uram jó szívéről igen is, de ábrázattyáról 
nehezen, mivel régen nem láttad!. —• Ek
kor mondám —• de öreg, szerelnéd e* még 
látni vajába? —röreg — Őh Uram! hamég 
egyszer ötét láthatnám, úgy örömmel hal
nék meg, tsak még egyszer borulhatnék lá
baihoz! — innét, én — Én néked ötét meg 
mutatom, íme előtted van maga, ö$mérd 
meg bennem régi Uradot. — Öreg —Szent 
Istenek! Uram He rezeg, ezt régen gyaní
tom ! tsak hogy nem mertem vélekedése
met megvilágosltani, ah( Uram , parautsoly 
életemmel, azonnal engedelme&kedek. — 
Semmit sem kívánok tőíled ollyat, de val
ljon nem hallottál e' valamit a’ Fiam álJd- 
pottya felől — Uram én azután való nap, 
»’ mellyen téged ide hoztalak, magam be
széltettem vélle, ő akkor Kra&sús után Sár-
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• diniába akart költözni» és reményiem, hogy 
el is érte czéliyát, mivel az óUa seipmit 
Sem hallottam felélje, itt Hazájába hűlöm* 
ben is nem tart'ózkodbatik, mert minden* 
fele leselkednek utánua , mert a' nyereség 
kívánása sok embert felfegyverkeztetett ke
resésére. Ezen bír nem kevéssé megvigasz
talt, mivél az Arzes szabad áljapottyát ab
ból világosan értettem. Sokat vetélkedtem 
habozó elmémmel, hogy az ellenünk tett 
hamis vád bonnant származhatott, de an
nak eredetét semmiként meg nem foghat
tam, sőt nem is gyaníthattam, és e’ mái 
napig sem tudtam ki nyomozni. El sémié 
tudtam töhélléni magámba, hogy félgyó-. 
gyúlásom után mihez fogjak, ugyan azért 
az öregnek megparantsoltam, hogy ott lé
temét senkinek fel ne fedezze , parancsolato
mat mindenkor- szentnek tartotta, minden
be, a* mi ts'ak tő He kitelhetett, híven szol
gált, még a* szemem járásaira is figyelme- 
*ett; felgyógyállásomig elbeszélte az öreg 
azt is, hogy miként költözött Hrassus és 
Renósa Sai diniába, több Ízbe lábaimhoz bo-

, rúl t , meg nem szűnt köszönni aztat. hogy 
általam született előbbeni ártatlan életére j 
történeteinek számításai között egyszer elől 
hozta azt i»: tsupán egy vétkem van még 
hátra, úgymond, ez pedig az, a’ mellytől 
holtomig irtózok, midőn az erdőbe hara
mia életet éltem, az erdő szélen futkosott 
egy valami három, vagy négy esztendős 
leányka , mihelyt megláttam azonnal nagy
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nyereséget remény lettem érette, ezen tet« 
lemmel valamely szülőt vég nélkül mégszo- 
morítottam ,. mert a kis leánykát el lop- 
ván, valamely Gerárd nevezetű. Francz Ha
jós Kapitánynak eladtam, — —

, Esen beszédet félbe szakasztottá Kras- 
sus, mondván : mit hallok ! épen azon idő* 
be veszett el a* Kiss Lída •—-A’ Francz Ka
pitány pedig felugrott, ülő helyéből; és fel
kiáltott Ah Egek ! épen az én nevem Ge
rárd , és épen ezen időbe vettem meg Sici- 
liába D inét egy szolgától, és mivel nékem 
gyermekem nem volt, sajátomé fogadtam*

K r a s s u s. Hozzátok élői Óiénál, ő az 
valóban, ő az én Leányom.

G ejrá rd. Uram Herczeg meg álly ,ne  
hirtelenkedj , ha Oiéna a’ te Leányod, ügy 
nem fosztalak megtőlle,de bá azt meg nem 
tadod bizonyítani, ügy —

Kr a s s us. Jól van, az én leányomnak, 
*’ bal bárján égy tsillag jegy volt," a’melly 
is minden gyermekeimen meg van.

Geyard . ' E’ még nem elég (elől vesz 
egy kis arany szívet)y ö\sméred e’ ezt?

Fi ráss  us, Igen is, azon szlvetske ked
ves Feleségem-é volt, nyisd fél azoh, szí
vet, abban egy koszorúi van metszve ezen 
betűkkel; K. t .

Ger á r d ,  Igen is. —* Ab én szeren- 
tsétlen!!!

Krassus .  Nem vagy mégis egészszen 
szerentsétlen, jöszte Hazámba, a* nélkül 

,is semmi sem kötelez hazádból, mi vél se



feleséged, se gyermeked; néhemszéles bi
rodalmaim t-annak, azokkal, 's Atyai jus
sommal mindenkor egyaránt osztások. ■

E* beszédet nem hálgathatta továhb Mi
dőn,. hanem szaladt Renósával egygyütt 
kedves Testvérje ölelésére, a’ történetről, 
*a Médusról minnyájan elfelejtkezvén tsn- 
pán ezen tCvéletlen Újságon vígadoztak , 
Krassus megölelte Gerárdot, és mindenké
pen vigasztalta, a* rtép kÖsött iS tsak hamar 
elterjedőt ezen hír, az örömfeiéltásohújra 
hangzottak ‘minden felől, a* nép tánctól*
örömébe^. Még a' szíj jakira fűzetett rabok
nak is lá tta to tt vídúlni sorsok ; de ha gyük 
itt ezeket vigadozni, Arzcs és Rénósa i» 
hagy kéresse’testvérjét a*> ligetekbe , és tér
jünk - Az erdők sűrű bokraik között MtíÓ- 
hoz, és Diénáboz.

A' mint már fellyebh ki van téve,*ni- 
nekutánna Miló a* gyülekezettől eltávozott, 
)Ó1 tudjak, hogy Diéna utáűnament vigasz
talására,- és .épen midőn utói érte , akkor 
akarta magát MílÓ egy begyés tőrrel által 
Térni, ezt a.’ mint Meglátta Diéna, nemé-J 
hez foghatatlan bátorsággal megkapta kézé •• 
bén a- tőrt, és azt ki tsavar.ván, egy ingo
ványos mótsártrak hínáros iszapjai közé ha
jította, mind a’ kettőjöket Szőtalanná tetté 
az ijedség,' Mégis előbb megszóllak

, Di éna .  Ah Regye»len , verd inkább: 
szívembe gyilkos fegyveredét!

Ildii ó, Aszszonyom í én olly szeren-

—< - W )r ^
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tsétlen vagyok, hogy soha többé víg napot 
már nem is reményihetek.

Ó ié na. Szégyenled .magadat vétked* 
ért, hogy halandó lettedre a jövendőkről 
beszédes?,

M ii ó. Vallyon reményih.etek* 
valamit? t

Ó i é n  a. Mindent — tsak ne ess két- 
tséghe, én is munkálom tehetségem sze- 
ránt szerentsédet.

Mí ló;  Vallyon álmodok e’?-ah Diánái 
ha, te engem tökélletesen isméméi! 1

D l én a. De még igen is ösmérlek«éi% 
már Sérástól mindeneket tudok , azt is tu
dom, hogy mind azokat szívedből megbán
tad , ösmérem pedig jószíviiségedet is.

Mi ló.  Sérás még maga sem tudja

D i á n a ,  Jól van^ de én azokról is fe
lelek;

M í 1 ó. (térdre esik) Ah Aszszonyomf 
de még mind ezeken kívül is szerentsétlen 
yagyok!

D i é n a. (fel emeli) Hogy lehet az ?
M ii ó. Én égy gonosztevő vagyok , már 

mindenemtől megfosztattam, én semmik 
eem reményibetek , és mégis A

D i é n a. És mégis ?
Mi l ó. Én egy Angyali személyt írná* 

dók —-
Di éna ,  Ez tehát minden szerentsét-,

len&éged?, - ■ 4>
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• Mi 16. Óh nem! hanem az, hogy én 

soha sem reményihetem annak viszont sze- 
retetét.—

D ién  a. Talán raegtsafottattál ?
Mí l ó .  Óh nem Aszszonyom i
Diánk.  Úgy tehát szerentsés vagy.
Mí l ó .  Ah nem — — —
D i én a. De miért nem ha áz is viszont 

szeret.
Mí l ó .  Ah Asszonyom! még szerel- 

memet néki nem is jelentettem , és tsak 
egyedül te lehetsz eszköz annak végbe vi
telébe. '

D i én a. Éh mindenbe segíteni foglak.
Mí ló.  Óh így tehát szerentsés vagyok • 

(térdre esik) Aszszonyom! egyedül tőlled 
függ életem ! — —

. Diéna .  Mit hallok!! — — Ó Miló!«-;
Mí l ó .  Aszszonyom tökélletéS' igazsá

got! szólj, vagy lábaidnál meg baíoff! — 
' Diéna.  Ah Míló várakozz —
Míló.  NémAsrszónyom, nem, szólj? 

kérlek a* Halhatatlanokra, mert egyedül te 
tehetsz még valaha boldoggá.

Diéna.  Ah Míló! — .
Mí ló.  Újra kérlek Asszonyom, szól) 

bár akár m it, mindenre készen fagyok.
Di éna .  Mit kívánsz tóllern! ah Hal

hatatlan Istenek! eressz, hadd menjek—
Mí l ó ;  Ném eresztelek mind addig; 

még ki nem mondod itélletedet, vagy pe-
d ig ------



D í é n a. Meg álj! ah Istenein tóit te
gyek! _ '

M i I ó. Újra kérlek AszszOnyom, szánd 
meg szere ntsétlenségemet, előttem van két 
Ösvény, az egygyik a’ Halálé, a’ másik a’ 
szerentséjé, szólj mellyikre lépjek ?

D i é n a. Ah Mílő 1'légy szerentsés , de 
fogadd meg, hogy soha többet életedre nem 
törekedd.

M ilő . Soha sein Aszszonyom; min- 
' denbe szent lesi előttem a'parantsolatod. — 

Felemelte Diéua,.és egymást hevesen meg
ölelték; épen ekkor találta meg őket MÍ> 
dón , és Renósa, ’s mind ketten megölelték 
ezen két szerelmeseket, ezfen eset Díénát 
nagyon megzavarta, leginkább pedig az, 
hogy ezek mirtnyájan tsák őtet tsókollyákV 
és elfelejtkeztek az oda meneteleknek okát 

7kivilágosítani, még végre Midőn úgy kiál
to tt: kedves Húgom Diéna! kedves Test* 
vérem!

H iéna. Mit? tehát én a te'Húgod 
vagyok?

5? * ̂  a  ̂ Igen *8 a’ m* Irestvérüpk.n e  nos a.) ° • •
A P  i é n a. Mitsoda fejthetetlen dolog ez?

Re nős a. Ah kedves Nőném !' j ősz te az 
' Atyánkhoz , 6 mindeneket meg világosít.

Mi ló. Én »zerent6étlen láb hallj még
Mílő ! ! <

D i é n a ,  Mit beszélsz!! Mit fogad* 
tál? -

M ílő* AszszonyomI' azt én egy Ha*



jós Kapitány leányának, nem pedig egy/ 
Herczeg Aszszonynak fogadtam.

D i éh a. Annál inkább teljesítheted 
fogadásodat.

M í l ó. Még így is reményibetek,
D i« h a  Tehát kéttségeskedel?
M i 1 ó Aszszonyom meg engegy , mert 

én magamat'méltatlannak tartottam tovább 
bi szívességedre.

Ezen új szerelmen el álmélkodtak a’ 
testvérek, és alig tudták kövességeket ki 
magyarázni, ezt meg értvén Diéna, orö^ 
méh e majd el olvadott a* Testvéreinek kar* 
jaikon, végre Diéúát Mílóval egygyütt a* 
Testvér követe^ az Attyokhoz vezették,  
reszketve szorította Krassus fel talált leá, 
nyál karjai közé, a* Jószívű Ger^rd Dié, 
nát meg áldotta, és minden jószágát nék\ 
adta , Diéna pedig hol Gerárdnak, hol Bírás,, 
susnak borúit a’ lábaihoz, végre mind a* 
kettőjüket sorra ölelte, ezen kavarodásba 
a’ véletlen esettül el áléivá a* Testvérjeinek 
karjaik közé rogyott, a’kik is elvitték ezen 
helyről, és intettek egyszer’smind Mílónak 
js , hogy menne ntánnok, ő azonnal követ
te őket, és a’ Míló példája szerént Arzes 
Amindával eggyütt, Diéna legközelébb a* 
Míló sátorába vitetett , ahol is egy orvos 
szorgalmatossan körülötte, lévén, tsak ha
mar magához jött a' Míló. karjai között — 

( a*en egész nap így tölt el a’ vígság között, 
Úgy hogy észre sem vették, mikör bé seté-' 
fedett; fel viradott végre a’ következendő,

— ( 9*
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nap is, annak fel-jöttével ismét minnyá- 
jan öszvegyűltek, ezen alkalmatossággal 
ekként folytatta történeteit Médos — végre 
fel lábbádtama’betegségemből, és bogy a* 
vádómat el igazíthassam, fel tett szándékkal 
a* Fejedelemhez akartam indúlni, de az én 
öreg gazdám észre vyvén fel tételemet, el
lent állott, és teljességgel el nem eresz
tett, hanem azt tanátsolta ,'hogy inkább a* 
Fiamot követném Sardiniába, így inkább 
boldogulhatok fel tett tzélomban; ezt helyes
nek is Ítéltem a*,magam részéről, így egy 
hajóba költözvén tsak hamar Sardiniába 
eveztem, de ott a* Fiamat seholsern talál
tam, így nem lévén már ott semmi kere
setem te ábbá, ismét a* Tengerre ültem, 
éá m lg utáhna a’ közép tengeren sok fe- 
,lé bujdostam volna, ezen Kapitány Úr be
tegen a' hajójába fogadott, aholis egy lej- 
tek kamarába mind szüntelen feküdtem, a’ 
Kapitány szorgalmatossan gyógyítatott, ,és 
senkit hozzám nem botsájtott. E’ szerént 
nem tsuda, hogy Midőn utazásunkba en
gem nem láthatott, mert egy szolgán, és 
egy orvokon kívül senki nállam nem is al
kalmatlankodott, végre már kevés költsége
met is el fogyasztottam, és már egyedül a* 
Kapitány Úr szárnyai alatt jutottam ezen 
puszta szigetbe a’ Fiaimhoz.

Ézt a' mint elvégezte Médns, Arzes azon 
volt, hogy ne számittsa elől esetét Míjó» 
de ennek egészszen ellene állott Míló.

T



Magam vádolom magamat, ne pedig 
más vádol lyon. Ép az Atyámat * ‘a Test
véremet véghetetleoűl szerettem, ezen sze- 
retet ámbár már egyszer meg bamvadzott, 
de most újra a* tüze még nagyobb lángéi 
fel lobbanvánboltomig állandó ia marad 
—- Midőn az ötsém A1 vezérré tétetett, ekkor 
egyedül magam maradtam az Atyám jó* 
szagába, aboli's egy Lentás nevezetű Ifiú 
gyakran meg látogatott, és végre a’ barát
ságomat mégis nyerte. Ezen ifiú kezdette 
az irigység tüzet szívembe gerjeszteni, eze
ket hányván élőmbe, hogy.az Atyám Ar- 
eest jobban szereti, mint engem, és Őtet 
tiszttségbe helyhezteti, én reám pedig nem 
is ügyet. Végre a' nyereség kívánását ön
tötte a' szívembe, ezt mihelyt magamba 
szívtam, azonnal az ötsém ellensége let-, 
tem, de még ekkor se aludott ki az Atyai 
tisztelet&zí vemből, ő azt is igyekezett ugyan 
ki óltani, de haszontalan; Egykor sebeitől 
.terhelve hozzám jött, és azt mondotta, 
hogy Arzes az. úttyát el álván, életére tö-. 
rekedett,. ennek pedig az oka tsupán onnét 
származott, hogy én ugyan ágon egy Re- 
nósát szeretem úgymond a’kit Arzes sze
ret'. — Én ezen beszéden fel háborodtam 
Arzes ellen, ő pedig mihelyt fel gyógyult** 
azonnal tőllem el utazott, én több ízbe tu
dakoztam az utazása tzéllyát, végre tsafc 
ugyan meg vallotta, hogy ő a’ Rablók ve-



kére és hogy a’ katonáihoz utazik. Néhány 
napok múlva ismét meg látogatott, a’ mint 
véle beszélgetnem, akkor jelentette egy 
Inas. bog-y egy idegeny vélem szóllani-kí
vánkozik . én az idegcmyt tüstént be eresz* 
tettem. ezt egynek lehetett gondolni az 
Atyám Katonái közül ruházattyárúl. be jö
vetele után világosan azt jelentette, hogy 
Arzes étet nagy ígéretekkel meg veszteget
vén arra vette, hogy engem öUyön meg -  
de é s . úgymond. ezen fogadásomat meg 
bánván, néked Uram Miié azt jelentem., 

'bogy őrizd életedet; ezen bírnék'én bitéit 
nem adhattam, de mégis azon postát bán*- 
tód ás nélkül eresztettem. Másnap Lentás- 
sal kimentem vadászni egy erdőbe.t a' hol 
is fel kerestük a* vadak tanyáit, és azokat 
Űzvén , minnyájan széjjel oszlottunk, és a' 
mint én egy őzet sebessen nyomoztam 
volna, égy fegyveres előmbe ugrott , és vé* 
letlen meg ragadta a’ mellyemet, a' földre 
terített, és kivont fegyvérét a’mellyemnek 
szögezte. Ekkor elől ugrott Lentás három 
szolgáival, és azon gyilkost félre rántván, 
kivette kezéből a* Kardot, és meg kötöttet- 
te. Meg kötöztetése után kérdezte az úton 
. éllótúlhogy mi végből támadta meg éle
temet, a’ gyilkos látta már meg győzette- 
tését, minden haladék nélkül azt vallotta , 
hogy Arzes bériette őtet ezen Isteritelenség- 
re. —- Ezt, és az előbbeni bírt öszv.evfvé.n, 
meggyőződtem a’ vallása igazsága 
Lentás mint kardal nyert rabját, a'gyilkost
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el vitette, és a* mint álripkúl mondott*, 
megölette. O sok rósz tanátsokkal táplált 
az ötsém ellen, végre-magam is sokakban 
megeggyeztem , és fel tételeink teljesíté
sére egy kirendelt napot rendeltünk. Nem 

. sokA'va elérkezett a* ki rendelt nap, a’ mel- 
lyeftis egy erdőbe öszvégyűltünk, -ez a* 
Irály nem meszszére volt a' tsata piaftzhot, 
ugyan onuant Lentás^ ki tsalván Arzest, 
véletlen'meg támadtuk , levertük, és egy 
barlanghoz vittük, a* mint a* barlanghoz 
értünk, onnant ki ugrott egy vitéz az Ar- 
zes oltalmára , — de még most is rettentő 
gondolat! • azon ösméretlen vitéz szernél-
lyébe az Atyámat szúrtam -keresztül, én azt 
ugyan-akkor nem tüdtam —- egy kevéssé 
el halgatott Miló , ezt egy mely sóhajtás'kö
vette, és ismét folytata beszédjét — Mi
helyt a’ vitézt keresztül szúrtam, azonnal 
'Arzést a* barlangba taszítottak , és-ért reá 
zártam az ajtó t, de elmenetelem köZbeel- 
vesztettem a’ zsebemből egy levelet, egy 
keszkenőt a’ kúltsal egygyött, épen az ak
kor elvesztett keszkenőt kaptam egykor 
Xientástúl, a* mellyet is a’ Renósa néki 
adott ajándékának hazudta. Kevésüdő múl
va észre vettem káromat, viSzsza is küldőt, 
tem négy szolgákat, de. azoknak elől jöve
telek el vár hatatlan volt1, magam indúltam, 
tehát utánnok , és a’ jószégim fél keresések, 
re mivél nagyon féltem, hogy azok el árúi- 
battyák titkaimat, a' mint hogy mégis tör- 
tént, mert Arzeí helyett már akkor a’ ma.

gam
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gam szolgái voltak a' barlangba- tárva, a* 
barlang lakatait hagy -bajjal mégis le ver. 
tem , és tselédeimet ki szabadítottam. Fel 
fedezett titkaimon kéttségbe esvén, min
den ereimet a' dühösség fogta é l, már éh
kor'a* meg öletett vitéznek sem találtatott 
a’ bolt teste, ezt mind meg tudván, nagy 
mérgesen Lentáshoz viszsza.nyargaltam, 
mingyárt is tudósítottam mind ezekről a* 
megtörténtekről-, ő magais ezen nem ke
véssé fel háborodott; szintén ekkor érke
zett közénkbe egy szolga, a' hús azt mon
dotta, hogy .mér régen keres bennünket 
ezen erdőbe, a’ Társa pedig a' viadalba elr 
esett, és ő istsak szab lássál mentette meg 
életét , ettül kérdezte Lentás, hogy mitso- 
dás ruházatba volt a' vetélkedő társa? — 
az pedig feleié , hogy veres és fekete tollas 
sisakba, — Lentás — Úgy tehát azt már 
Míló meg győzte. «— Ekkor emlékeztem 
újra azon vitézre, a' kit a' barlangnál meg 
öltem , ugyan annak hasonlók voltak a’ tol
lai, egyszer’smint kérdeztem, hogy ki vólt 
az aV vitéz? az a'Tyrannus, mosolyogva 
azt súgta a' fülembe, hogy; Médus az 
Atyád.

Ekkor-egésszen kéttségbe estém,mert 
már tudtam, hogy a’ dolgunk ki világoso
dik, ugyan azért két száz fegyveresekkel 
éjjel nappal baszontalanúl üldöztük és ke
restük.,’ mégis minden igyekezetünk haszon- 

A'Szerentsés Puszta Sziget. jv K €
t



tortán Tóit, ▼égre el úntük a’ haszontalan 
való fáradozást, és meg tértünk a’Kastély
ba, ott hallottuk meg, hogy Arzes engem 
keresett; ezen még jobban felháborodtunk, 
mivel láttuk, hogy már kivilágosodtpk 
minden gonosz tetteink, nem is tudtunk 
egyebet mit tenni, hanem Lentás szokott 
gonoszságittovábbraiski terjesztvén, a’Fe
jedelemhez azt a színlett követtséget kül
dötte, hogy Médus, és Arzes ötét meg kí
nálták a hadak fel adásával, de mivel í> azt 
szégyennek tartotta el fogadni, azértis aján
lásaikat megvetette; de Médus, és Arzes 
mihelyt ezt meg tudták * azonnal el szöktek, 
mivel féltek a’ reájok következendő bünte
téstől. Ezen költeményt azis bizonyította, 
hogy sokan látták a Táborbúi való eltávo* 
sasokat, a Királyig minekelőtte kinyomoz
ta volna,-azt elhidte. Ezen színlett Nemes 
tselekedeteert a* Király Lentásnak meg-ke
gyelmezett, és így szűnt meg a’ Polgári 
Háború. Titeket pedig Atyám! és ötsérq ! 
mindenüt kerestek , de sehol senki felől
ietek semmitsem hallott, annál inkább hol 
lőtteteket fel nem fedezhette, e’ még job
ban meg erősítette a’ hamis vádat. Én pe
dig , ámbár a'lelkem ösméretétÓI éjjel nap. 
Pa  ̂ ®£y aránt háborgattattám, még is a* 
Hazamba mind addig meg maradtam, még 
nem egy véletlen történet fel zavart egész- 
szen , mert egykor Lentás hozzám jött, és 
világosan a" jószágom felét tőlem kívánta,



én azt meg tagadtam, ő pedig azzal fényé* 
getétt, hogy mint vér tagadót, Vattyáriáig 
szánt szándékos gyilkossát a’Fejédelemnek, 
és a’ Törvényeknek fel ád. Én részszerént 
a’ haragtól, részszerént a’ félelémtűl fel in- 
dítatván, elleúe kardot rántottam , de ő 
mév a’ szolgáim sorain is keresztül vagta 
magát, és meg menekedett. Egy szolgáját 
tsák ugyan' el fog tam ezt keméunyen kér
dőre Vettem, a’ kiis meg vallotta, hogy 6 
öltözött egykor Katona ruhába az Ura pa
ta ntsolattyából, és ő hozta azon köpött tu
dósítást, hogy Arzes életemre törekedik; 
másszor pedig ugyan o fegyverkezett elle
pem az erdőbe ura parantsolattyaból olly 
végre, hogy támadna még engem álattoin
ba , és hogy a’ mikor meg akarna ölni , 
Lentás elől ugorván, meg szabadítson — 
a’ Lentás ki tsinált mestersége volt az is, 
hogy ekkor ismét Arzest vádollya, de mind 
ezen tettiért úgymond olly háládatlan volt 
Lentás, hogy taupán egy arannyal szúrta 
ki a szemét, ezért egészszen meg is únta 
a’ szolgálattyát, és szánt szándékkal fogat
ta el magát, hogy illy móddal meg mene- 
kedhessen Lentástúl és nékem ajánlotta 
mindenbe hív és hasznos szolgálattyát.

,, Az alá való rósz szívű ember Kiválti 
,vha alalsony nembül származik, soha el 
„ fajúit indúlatait meg nem Zabolázza, mert 

tsak Ugyan igaz marad az a’ köz mondás,
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„hogy: a’ kutyából soha sem lesz szalon* 
»* nta i valamint az is , hogy a' szép Aszszony, 
„a  hints, és az ital még a’kemény tornyo- 
,, katis megrazhattyi — igaz ugyan, hogy 
„mindenkor lenem dütheti — a’ halál is 
»> többnyire ollyan , a' miilyen az élet. Ezt 
v a hövetkezendők meg is mutattyáku» — —•

Nemis nagy fáradságomba herűlt azt a’ 
Szolgát magamhoz édesgetni, mert szabad
sággal , és ajándékkal meg vesztegetve", 
azonnal ura után küldöttem , olly feUétel- 
lel, hogy azt mihelyt meg talállya, azon
nal, mintha fogságából ki szökött volna,, 
tétesse magát, és mihelyt módját talállya, 
azonnal orozva öllye meg, ha ezt végbe 
viheti, szökjön hozzám, mert nállam min* 
dég menedék he ly,e lószén. Ezt az a’ go- 
nosztévő be is teljesítette, mivel épen a’ 
Királyi udvar előtt utói érte az 1üráp, és 
színlett haragsagaival ismét a* maga részére 
hódította; nagy éjjel értek a’ Királyi Kas
télyba, ugyan azon éjjel a’ szándékomat 
teljesítette, mert egy hegyes tőrrel JLen- 
tast keresztül verte; e’ meg lévén, nagy 
lármát indított, mint ha a’ rósz, emberek 
ölték volna róeg Lentást; nagy zavarba jött 
mmgyárt az egész udvar, végrel a Király
hoz is elment e* a’ hír, a’kiis tüstént Len- 
táshoz szaladott; Lentás még ekkor a’ ha-, 
lálla) küszködött, ’s meg látván a’ Feje
delmet, minden borzasztó gonoszságait az



enyhétekkel egy gyűtt meg vallotta, és a’li 
ártatlanságaitokat meg •világosította —' az a 
után sátáhyi léiket vérével kiokádta. Szín- 
tén ezen- Kavarodásba érkezett oda egy Ka
tona, a' ki is saját levelemet, mell yetLen- 
tástól kaptam, és én a' barlangnál a' kül
te al együtt elvesztettem, a’ Király kezébe 
adta, mellyet is a’ Fejedelem megolvasta, 
és eltette, a* Katonát pedig mindenek előtt 
még ott kérdőre fogta, hogy mi módon ke
rítette a’ kezéhez a* levelet, a' Katona pe
dig azt vallotta, hogy az előtt mintegy há
rom héttel bét utasokkal beszéllett, és azok
nak eggyike midőn néki egy áranyatadott 
volna, ezen leveletw»z erszényéből ejtette 
k i, ő azt észre vévén, mihelyt az ntasok el 
mentek, felvette,de mivel olvasni nem tü
dőit , az ólta mindég- nálla hevert. Ez előtt 
való nap véletlen egy baráttyának megmu
tatta, ki is néki azt megmagyarázta , mi
helyt pedig annak értelmét megtudta, kö
telességének tartotta azt V Fejedelemmel 
közleni. Ezt, és az előbbenieket mind jól 
hallotta az a' szolga, a' kit én megveszte
getvén a' Lentás gyilkossá lett^ ugyan az
ért minden késedelem nélkül az Udvarból 
elillantott, és azon nevezett levél vivőKa
tonának paripájára felngoryán, egyenesen, 
hozzám.nyargalt, hogy jóval előre tudósít
hasson a' megesett dolgokról.

Más nap nagy éjjel ért a* Kastélyomba,
~’s egyenesen a’ kamarámba rohant, és tűs- .
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tént tudósított az egész dologról. Est én 
meghalván , már egészszen kéttségbe estem , 
és mivel mindég féltem a' gyanútól, készen 
tartottam egy felfegyverkezett Hajót, ez nagy 
hasznomra is vált, mert azonnal annak se* 
gedelrnéhez folyamodván, rá hordattam 
mindenféle portékáimat.; — az éjnek setét-. 
tsége még iszonyatosabbá tette sorsomat* 
a’ szolgáim minden felé már fel voltak fegy* . 
verhetve, és egyedül az indulás volt még 
hátra, midőn hírül hozták , hogy az a' go* 
nősz ember, a’ki. a’ Lentás szolgája volt a’ 
Tornátzról le esvén , azonnal életét végez
te — Ezen megsemis ilietődtem, mert az 
illyen ember netn olly halált hanem a’ hó- 
hér^allossát, és kereket érdemlett: ez után 
tsak hamar a’ hajóra ültem. Ekkor voltam 
már valóságos haramia , mert mindenüt ül* 
d^ztem az ártatlanságot, sok a’ tengerén 
tett tsavargásaira után is az Atyám *s Test
vérem felől semmi bizonyos hírt nem hal
lottam, : mind addig, még Sérást egy kő 
szirt tetején meg nem találtain, ő adta lég 
elől tudtomra az Arzes veszedelmét. Még 
akkor léptem a’ legkeservesebb állapotba , 
mert a’ dühösség, és a’ szeretet egy aránt 
ostromolta szívemet, végre mivel láttam, 
hogy á’ tengeren czélomat el nem érhetem, 
ezen sziget fel keresésére indúltam, azon 
fel tétellel, hogy Arzest itt talán meg tar 
lálbatam, és szenvedéseimnek véget vethe
tek, illy állapotoknak közepette jutottam

~ ( 1QS ) -
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ezen-szigetbe, (ekkor él halgatott, és kön
nyes szemeinek törűllése után fel kiáltott) 
Ah Atyám! *s testvérem, várhatok é még 
tőlletek engedelmet!! —- —

•|
Médusnak szemei a’ könny ekbe úsztak* 

Arzes pedig kezeinek csókolása között kér* 
te , hogy légyen inkább engedelmes, mint 
irteg vető. Végre öszve szedte magát Mó
dú? : Fiam ! mivel látom vétkeidnek igaz 
meg bánását, én meg engedek — ’s ezzel 
karjai közé szorította — — Ezt minden fe- 
161. a’ tolongó sokaság áldása követte , Míló, 
Arzes, és Diénáismét a’Médus lábához bo- 
rúltak, ’s azt annyira tsókolták, hogy alig 
tudott tőllök kifejtőzni az öreg„ Végre Ar
zes is elől beszéllette történeteit.

. ' i
Ez is el végeződvéo, már semmi ne

hézség sem volt a’ szíveken, és még ezen 
nap el ment Arzes kedves lak helyére, őtet 
pedig Renósa, és a’ testvérjéi követték, a’ 
barlangnak kietlenségén rtiinnyájan borzad
tak, de mégis annak belső tsinosságát min- 
nyáján tsudáltáh ; 'itt elejébe szaladt Arzes- 
nek már elfelejtett kis kutyája, mint égy 
szemére hányván Urának, hogy a’ boldog 
állapotban mely hamar elfelejtkezett elob- 
béni szerentsétlenségeirőlennek látásán 
niinnyájan újra örvendeztek * végre le tér
depelt a'barlang közepén Arzes, és ekként 
fohászkodott; *Ji 1 ezen szigetnek Istenei!



/

tekintsetek e’ homályos barlangba, itt adok 
hálákat ti nektek* hogy ezen szigetbe szer 
rengessen meg őrzöttetek ;• te pedig kedves 
lak helyem * felejtsd el egy szerentsétlga 
panaszszaít* ,’s e' mái naptól fogva légy a* 
sors* és az Ámor Temploma* itt nyújtom 

\ a ’ hatalmas Istenekhez tsekély áldozatomat. 
Ide gyűltek végre minnyájan * és egy oltárt 
építettek* a’mellyen a’sorsnak, Ámornak* 
Píeptunusnak * és végre minden Isteneknek 
áldoztak azért *. mivel szenvedéseidet ekként 
jutalmazni méltóztatták. Az áldozat vége- 
setével fel állott Médus* a'tolongó sokaság 
mint egy' földi Istent őtet körül vette* ő 
pedig mint egy intó tekintettel szemlélte 
meg a* körűi állókat, végre egész méltóság
gal így kezdette beszédjét. — A' Szerentsét- 
lenséget gyakran váratlan szerentse követi* 
mert fel 's alá fordul annak óránként keré- 
ke* egy halandó kisemistanúlhattya annák 
ösvénnyeit a ki boldogtalan* az nem lehet, 
szerentsés* a* tökélleteá boldogságnak hatá
rit ritka ember ösmérbeth — Nem is abba 
határozódik a\valóságos boldogság* ha a' 
világhoz ragaszkodó a* roppant városok fa<* 
lai között színlett barátokkal környűi véve 
festett palotákba lakbank* a’ vagy a’fösvény 
dűs halmokra gyűjtött kintseit olvasgathat* 
tya vagy- a’ szomj Kereskedő sok porté* 
kaiból gazdag nyereséget ígér magának* 
és midőn, a' szél kergető a' bujaság karjain 
gyönyörködik. Ezek minnyájan a’ lég bol-
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'(Jogtalanabbal;; a* boldogság tsup&n az 
egyenes szívet, ártatlan életet, természetes 
gyönyörűséget, és a* megelégedést kedvel* 
li • ez egyedül az, mellyet még a' setét bar- 
langokbais követ a' szerentse; a' Nemes 
szív annak, változásaival meg nem alázta* 
tik , sőt erősítetik, és egyedül ez a’próbá
ja egy álbatatos szív rénnyeinek. Senki 
e* világon magát születésében, vagy rangjá
ban el seis bilza , mert nem tsak egy ember, 
állapottya változó, hanem még az ég, föld, 
és a’ tsillagok is az.üdó forgásával el enyé- 
szendők, tsupán az egy rény marad min
denkor álbatatos. Alig tudták magokat fel 
serkenteni álmélkodásaikból V halgatók; 
ezen ünnepet még a' tett lég díszesebbé, 
mivel mind a’ bárom Kapitányok rabjaikat 
örökös szabadsággal meg ajándékozták, és 
így éggyesült könyörgéssel kérték az Iste
neket szerentsés utazásokért,

Musikával, tántzal, vendégséggel és 
sétálással töltötték el a ’ napnak hátrá lévő 
-részét minnyájan kevesen is aludtak ezen 
éjjel, és minden az útazásra meg kívánó 
szükséges eszközöket fel készítvén, más nap 
reggel sok áldások között hagyták el ezen 
szerentsés Puszta szigetet, az Algíri hajó 
czéllyának el érésére igyekezett, a' Francz, 
és Siciliai hajók pedig Siciliába evedztek, 
a’ bováis szerentséssen el értek, aholís a’ 
nép öröm kiáltásokkal fogadta. Iirassus és
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iV]édqs kevés üdő alatt ki dolgozták a’ Ki* 
rály előtt a’ Míló szabadságát, és így Mi* 
ló Lídával az az Diánával, AVzes pedig Re* 
nósával többé nem' háborgattak szerelmek
ben. Aminda nehezen felejthette el kedves 
Arantesét, végre annak av helyére lassan* 
Ként Midőn tsúszott. Sérásról mind ezek 
a’ Herczegek el nem felejtkeztek, mivel 
dtet sorsához illő jó rangba helyheztették.

Haza érkezések után egy hold nappal 
ünnepeltetett a’ Menyegző, mellyen • ezen. 
három pár Herczegek Örökösen eggyesíttet- 
tek. blár égtek a’ menyegzői szövétnekek, 
az áldozatra rendeltetett állatok le vágat* 
tak, 's a’ szent tüzeknek füstjei sok szeren* 
tékkel kedveskedtek , és már a’ három Pá
rok Himmen oltáránál a’ szent Frigy által v 
fel bonthatatlanúl Örökre öszveköttettek, 
midőn egy idegeny a'Templomba érkezett, 
kiis már a* fején hordozta fehér színbe az 
agg üdőnek képét, mind azon által bátor 
lépései hajdani bajnokságát minden Ő reá 
nézőkkel meg (ismertették, ez a*.Templom 
közepén egy kevéssé meg állapodott, és 
széjjel nézett a' sokaság között, alig tekin* 
tett az oltár előtt álló Herczegekre azonnal 
fel kiáltott; Ah hatalmas Istenek 1 vallyon 
nem tsalatkozok é! és sebessen az ftszve 
köttetett Herczegekhez sxaladott. Aminda 
rtiingyárt meg ösroórie az Att-yát, és Ked
ves Mídoiinya öltbe, fogyott, az degeny



I

Arnindát tsókolta, a’ Herczegek, pedig úgy 
ei álmélkodtak, hogy alig adtak hitelt íá- 
tományaiknak. Az Idegeny régre az oltár 
lábaihoz borúit, és a’Mindenható Istenek
nek hálákat adott, hogy mind ötét magát, 
mind Leányát illy szer felett szerentséltet- 
ni méltóztatták. Az üdő jobban ki világo
sította ezen történetet, mert a’ mint elszö
kött Araiinda AranteSse), nem sokára az 
Attya egy holnapig való utazása útán gaz
dag nyereséggel megérkezett a* szigettyébe, 
mihelyt ki szállott a' hajóból, azonnal hí
rül vitték a’.Leánya élsz öltését. Könnyen 
által láthatta azt akárki, hogy Arantes lop* 
ta el Arnindát. A’ felől a? vezér maga sem 
kéttségeskedett, nem annyira az hogy ̂ el
szökött Aminda , m in táz , hogy Árantes • 
is még gyermek lévén nem fogja tudni & 
hajózás mesterségét és könnyen veszedelem 
érheti őket, nyughatátlanította ezen Atyát, 
mert egésszen .kitanúiván az Arántes szüle
tését, hazáját, ’s természetét még minek- 
jelőtte el szokott volna a* Leányával, már 

• elvégezte magába, hogy hatsak végbe vi
heti, Arnindát néki adja hitvesül , és ha ez 
meg történhetne fel tette magába, hogy 
elhagyván ezen veszedelmes tengeri préda1 
lést, azonnal minden kintseivel Siciliába 
költözik, de mégis fájlalta, hogy illy mód
dal hagyattatótt.el a’ leányától-; ezen eset
be nem is tudott egyebet mit tenni, hanem 
a' lég defekabli két hajóira minden kmtseit,
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elegendő fegyverrel, és eleséggel eggyíiiit 
hordatta, és azokra jó őrizeteket is rendelt; 
de szerentsés is volt, mert mihelyt töhélle- 
tésen fel készült, azonnal hat Algíri hajók 
körül fogták a' szigetnek egy részét, a' Tol* 
vájok között mingyárt nagy viadás tárna* 
dott, ezt meghalván a* vezér , azonnal őse* 
ve szedette zavarodott seregét, és mint egy 
bajnok, bátran indfilt az ellenség ellen-, 
de az Algiriaknak két annyi is- lévén ere*
,jek , őket minden felől körül vették , még 
is a* tolvajok két. ízbe verték viqzsza az Al» 
gíriaiakat; Harmadszor már olly megátal
kodva ütöttek rajtok az Algíriaiak, hogy 
lehetetlen -volt már a* nagyobb erőnek nem 
engedni, végre úgy körül vétettek a’ Nége
rektől , hogy felette nagy mesterség volt a’ 
két hajókhoz jutni , éstzéllyokat ebbe talán 
elsémis érték volna, ha az éjjnek setét bo* 
mállya azokat el nem rejtette volná a’ Né
gerek szemei elől. Nagy bajjal mégis el ér
tek- a’ hajóhoz, ezekre a* vezér még meg 
maradott kevés népével' ráis költözött, 
ekkor, vették észre az Algíriaiak tsa]altatá
sokat, de már késő volt, mert a'vas matská- 
kát azonnal fel húzván, az ellenség elől nem 
annyira szaladtak, mint szöktek. A’vezér 
Siciliának kormányoztatta a’hajójait, a’ho
vá szerentséssén sokkal előbb megérkezett, 
mint a' Herczegek, itt minden felé tuda
kozott Arantesról, de azon nevet senki 
sem ösmérte; és már egésszen kéltségbe is



esett a* Leánya fel találása felfil mind ad
dig, még végre eszébe jutott,- hogy Arán-' 
tesaz Attyát Krassusnak nevezte , már e^t 
a’ nevet minnyájan ösmerlék azok a* Sici- 
liaiak, a' kikkel tsak .közölte titkait a' ve
zér, és mipnyáján úgy vélekedtek, hogy' 
Midőn volt az Arantes olly nevezet alatt el 
rejtve. Éz a’ Vezér előtt sem láttzott lehe
tetlenségnek, és el tökéllette mind. addig 
Siciliába maradását, még a’ Herczegekről, 
és a’ Leányáról valamely bizonyos hírt nem 
bal. Ez üdő alatt meg tettzett a’ 'vezérnek 
ezen ország lakosinak természetek', erköl- 
tsi tulajdonságok, és életeknek módja, és 
már külömbén is a' szigetjétől meg foszta
tott ̂  meg vett itt egy szép mezei jószágot; 
éppen ekkor.indúltak a’Fejedelem parantso- 
lattyából néhány hajók a' Herczegek kere- ' 
sésére, ezen hajókkal a* vezéris el indúlt 
Sardineába, de ottis haszontalan volt min- . 
den fáradozása,' és egy holdnapi utazása 
után visszk érkezett Siciliába, és meg érke
zése napján véletlen ezen templomba ve-- 

’ tfidött, abolis Leányát azonnal megösmér- 
te, és így á’Menyegzői pompát ezen Atyák 
vígan töltötték.

Ezen Atyák nem sokára gyönyörköd, 
tek az onokáik látásába, és így e' példa 
nélkül való Herczegek sok szenvedéseiknek 
a* Hímen szövétnekei szint úntalan gerje- 
dező tüze rendehetett jutaloméi, sokáig
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gyönyörködtek naég onokáik között is ezen 
boldogságba, és ennek egész koporsótok 
bé zártáig nem is lett*

V é  g e.
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