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N 'Jud Ú ~8Y It~n.:rv't 'oján/oi K,dlle~. Máriá••

Ez.t (fivei Sr.epárt Jem .rolt Ild~ vártJa~ ,1-na

~.:rod) ,sr.e$,den o/vasnatnád; na CJ(jc&(JméJ~ nem

v6lnál. -

Csereit .r~ntam ré.lr.edr~, elY Honvá,," Sr.tl

leméJlt, a' 6(J(:.slJlete.r lIár.o..s4Iandónai példáját.

Soltat 'sr.envedett, a' rootr.,. éor maloll'-javát lterest1

mátltáJc miatt. M~8a jd. v61t...; -a' Gonosr.-lellttlefl

tíJl még-is Joltat ltiJlleUJtt tl1mi, , Itilttű/ ~()ntz mentt

nem ié.sun a' firfi.rég.

a'~reit a' l!ú.du.sá.s6an-i.r v~~r.teg nem hagyta

a" Sr.erenc,fénelt gono.sr. Uldözé.r~•. D~ 8 (nagy ld·'il ,-,~ ~'l!s·.rr.'lIlL Iwln) '!JeS-gy4ite a' fli.s%ontog" .

.rtÍ6Qltqt.

• I



. Ki tudGya: min" $&~r*nt.rétUnsé8~lrr~ nlJs.c .1
' t~Ú .' meg-fordaltt 'vl1ágon; ahhol DU1l ip~;!rJd-

\

nai immár: hOly-h0U' esal/Ja.rsa-11t~8euill a' "á-
• I

~~I •

EUJr.. int~l,j: vlgyáu magadra•. Hafel-nlJ.:~;

.r:r.Iv.d.t tenyeudenn 1t~ hordod. ' Y«"dd esr.éd,BI ,

kivel mir !rU:r.öls:r.. .A.' C.salogatókat édes s:r.avaJj.J
" -'d . ,J 'E Lrul ösmr:r -"'e8' "alamint a' Hari"t. :r. sr.av.n

Jr~llj'a-el malát; ls 5uonn .fogattatiA-m~g.

Élly édu Máriám ~ llllr~m leg-jedveu~hhv
1lokám. irtam S:r.egeden S:r.űn-napjaim~an 1807-dik

.sz.tBnd8/Jen, és "u.rr.on-Il'ttedik Oit.l1,n,k, ""ly

napon q.y ."r.tend4, ldtl'•

.. -
,

·t

/
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Ótet

.

··~LSO SZAKASZ.
A' Történetnek -.irradtta.

I. Cs~r~inekHázasági. lIV. ~eszedelme!.
II. Haz! Zenebonált. . V. Elő-menete•••
ut. Esze mélys~ge. VI. 16 itéletei.

o,. ,
ELSO RESZ.

:ItIbt

§ 1;-

. S~jK~tIJt: 'nis.

i _ Két esztendeje niúlt-fl i~márannak a' kölle.
metlen üdónek', melyet Csere; abban a" Sziget
ben tóltött, melyet a' Bud,JiMagyarok Sepel'
szigetének (még-mostanában-is) neveznek.

Ingye~ se gondolta ,f~~gé".1" hogy Ma
ut:lr Országban-is úgy. erószakoskodgyanak
rajta a' kedvet-emísztó nagy viszontagságok;
valamint ellene törekedni szoktak, midőn

még Honllárjá6an lakozott~ Szinte úgy teccött:
mintha azert kerűlte-v61na-el ott'-hon a','ve
szedelmeket : hogy azokba bele-veszszőD

itt'-hon.
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Őtet a' nynghatatlanlágok, valami~t at \
laptát (mindenérdémei' ellen) kézrúl kez.rc
hányták, vetőtték. Akár mihe~kezdött;mar..

. kába szakadtanak mind5nök~ Oly szerencsét..
le'n csillagzatban születiSltnek lönni láccátott:
hogy (ha magÁt a süvegösmesterségre adta..
vólna-is) talán fő ntHkűl jöttek vólna c'velág..

. ra u akkori gyerökök. . .

§ Il.

FQ81alatol4á8al.

Jövevény, él (még e'-fölött) ösmeretle•.
"lévén Magyar-Oruágban; nem vadálzta a' ba.. 
rátiágoka!, m'é~-js ösmeretségét sokan kercs
ték.Mind-az'·által: ha valakivel meg-ösmerkö...

.döti. és azt'embör~égöi embörnek lenni látta:
J»arátságát többé el-nem-hagyhatta.

Ennek ai üdőnek tájján Kevéhen lakozott
l) ,egy böcsűletös,Magyar embörnél, kinek
gona~viseléSlér~(és szinte atyai szorgalmatos..
,ágára) bízta őtet meszsze-lató Nagy-annyp.

Noha nagy.Vérű; és fényes.születésű lön
ne, úgy bánt még-is a' Jept'li fiatalokkal :

. mintha -(a' l~g-alacsonYabb.rzületésú fiak-il)
testvérei vólnának. Ezt pedig azért cseleköd-'
tc: hogy (ha a' szerencsének forgó kerekéról

" . le-
/

J) Most ezt a.~ VárOIt Rác. - Kev/nel mondt
tyáK, .
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le·taIálna esni), (mely dolgot, maga réu.zére
né.r:ve, lehetetIenn~k lönni nem gondolhatotJ)·
a' le.aUyasodást könnyebben uívelheue.el.

Semmir~ se vágyott: mivel magával mög...
, elégö~ött. Szerette azt, kibiíl az okosság ki. ,

tündökölni szokott. Mög-nem-útált senkit:
mivel az emböri &rarI61á.JDak clinnyaiö••
meretö.ök v6ltak előtte.' :.

Se a' Szó-, se a' Ha,.·beli vetekedé.ek kö
zé nem a.tta magát. A' lok Izdt' az aszs.o·
nyoknak; 'aJ erős Ka'rt ,a' Katonána~ 'engedte.
ltfind·az'.által azt ,ki őtet meg-támadni mer·
te, magátá.l szárazon el·nem-eresztötte.

Nagy annyának Izavait (melyekkel még
ott'-hon élt csinnyainak okol folytatássára),
szünet nélkül elmejében tartotta; a' többi kö.
söu ezeket is : hogy az' embörnek azon Ize·
J'etet~, melyel ~~ga.magához (mérték nél.
kül) viseltetni szokott; épp~n olyan légyön:
mint az,a' Szittriai tömlő, melyben a' szé· 
len k(vül semmi se találkozik, él belőlle .a'
meg.szortiltt szelletnél le jöhetne..ki ögyébb.

A' Fehér-népet se mög..nem vetött~'~_ se
m~~ho. (valami hívsá'gos végre) nem'e-des
gette.. A' kikkel öszlizve-jŐnnie kölletött"
mind.egygyikével úgy.bánt: hogy egyike ~e

tunná', kit szeretne inkább. Ötet pedig mind.
egygyike különössen szerette; noha osztán
ezektt\l leg-többet uen~edött.

I
!

,
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'Maga ~5ze~ és okol léV'é~; m~g·nem-ve-·

tötte 'az tlztelen~oktalant. Hogy, valakinek
vétsön ; ut magínak. mög-nem-~ngc:<\te~

§III. I

~'8i ha/air.,

Ennek a' ,neretetre és· tiszteletre mélt6
Curein~1r ily erkőlcse,se. 9 ily tulajdonságai
levén; 'soha mőg.nem·foghatni; hogy vöh~

ték űzőbe az; iszonyatos ·lzer~ncsétl~n5~gek.

Akár mibe' ke.zdcm (noha annak jó ~ek\et ke~
dtett) ~ég-is bele·,sűlt. Ú rajta ~ind Ho~

"Jah~n, mind Ma.qa-.Országban mög·tör":
tént. Honvari S.~erénGiétlens~geinek egy~~- f

hánnyai ezek: . •
. I~iú,~· Attyának, első fiú-gyermeke lé

vén (a' régi Magyarok.nak szokások sz.erént);
ő·reá köUetöltvólna az Uradalomnak, szál-

I ' ,

ni. E~t annak Öcscse maga réuére foglalta-
el, soha. Vi5ZSzá·sc-adta.

II-uo,: A' HoJmi-Vezérnek drága Kis
aszszonyát el.jegyzi-vala magának H,,1I.vtÍrhttn.
'De (ho~ osztán érette móg-indúltanak.. 9 é.
Holmihtt .értentk.) azt a' nevezetes SzQzet ne~

. csak 'meg hálva; hanem már el-it-temetve
Jönni tapasztalták. .
, III- "r.Or: Hogy t'dös attyá~úl Bt~J!ra-vá,.

itt kűldetőtt: hogy ottan á~okat el-intézze,
melyeket (attyán ki~űl) t;1-ne~~V:égezhe~ett.

vólna valaki; alig szállott talpra, el-készítte-
_ I tett

....._1_~



fétt gtlája,- a'Ptnomi öbc51ben olly is%uOe
nyú szélvész támadott: hogy a' partra csu
pán csak maga verdődhetött.föl, a' többiek
egy szálig oda. löttenek.

, l!.cekets.zenvedte ő, Honvú.f,an. A' 'mi
ket pedig ez-után magya,.. országöan szenve
dölt; ezekrűl majd out.n fzollandunk. Ezek
a~ othono. veszed~lmek ingerlették őtft arra:
hogy Ma'{yo,.-orfzágba jöjjön: mivel el:t a'
bóldog főlflet, bóldogúlálá~~ alk~atolabp. ,
.pak. lellni gondolta,

§. IV. I .

,-Vi f08lalatojsá8oi.

Ebben a' két esztendőben (hogy O"Z'.
gunkban lakozott) sokat belzéllet azokkal a'
'Pannonoklrt;ll, kiket közöttök Jeg-tanúltabbak
JUk lönni gondolhatott. Mely tanúlmánnyát
.oha mög-nem-bánta.

De többet tanúit azoknak a' Görögöknek
társaságjokban , kik Budán és Pest~lI (a' k~
reskődés végött)' le-telepedtenek. Ezek,túl ha;
lotta; hogy ~., Bujdosó C5illagoknak szt~ok

nines 'úgy mög-hatá~o'z'va a'· mostani Csilla.
godmányosoktúl: hogy ennél többen teremt
ve ne löhessenek.

A' Bányászokkal Jzólv~n; meg.tanúita.
. tóllök az ércnek nemeit, és tulajdonságait.

Hallott már akkor-is valamit a' PJatiná,.úl. r

Sokszor ~lIZve-jövén a' Lováízokkall; ki.
füt"- ,

.'
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fO rkéute bennek." a' lo~aknak ,neD\ csak tu
'\ laj-donságjokat, avvagy puszta hibájokat; ha

nem a' mög-gyógyításnak leg,s2.lef'nesésebb·
'"' ~ módgy4i-is. A' Kutyáktúl fogván, minden ba. ,

romnak tulajdo,Dát, és ha,zDát ért~tte.

§.v.
, (Jr.uág tílladtJ/"'••

Mind belső 5Zéperkölcsökkel, és'tn~O
mányo'kkal, fól.ékesítve, .mind külső..képpen
a' kardolásokban , lá!J.dzsa-hajtásólban, és a'
Lovaglásokban p'akorolva Iévé!} ;mi-tév&'
légyön ez-után, arrú} gondolkodott.' Azt (il
:gyének elő mozdítására) leg.hasznosabbnak
lenni ítélte: .ha Budán meg-jelenik, éi ott (a'
Fejedelmi udvarban) valami s.zólgálatot fól-
vö~end. '

. H:ogy a' követközendőket könnyebben.
1>. ~ög~érthesse az ,olvasó; . Magyar-országnak

ak~ori állada4nát szüklé~-képpen elő-adnom .
kölletik.

rt'alllollnq.lt nevezték az' ekkori Magy.,.
fej~ddtnet z) - Zoltállna~ -él Hanr.árnak

" , I fiok
--------

'I} Ennek neve változ6. Ö az 1rnoknál' TOe.rll~ ,
Turoc inál Tozun. Porllrogenitánál.Luitpfandnál-A
velltinnál néha 'T-azu.r, néha Ta·zis. 5igebertnél
Tapi~. Aloldu/luái Úr, innét ·lIrlfoui. Én Tatsoll
nevét fen-tartom: mert azt a' helyet.i4, melybe....
múlat ui szokott, és el-temettetett) .még .mo...ia



Itok v91t, ugyan azért Unokájs .Arpdtlnaft S).
Felesége Kún-alz5z9ny 4)' Fiai G~jz.a él Or
Aény-, atnaz fiú, emez leány gyermeK .s).

Még '.zoftánna/r életében, két nevezetes \
csinokat cselek-ödöt Tabon I-.uör .. Olasz.

I

országban mög-verte Berengárt, reá paran.
e50lvána' tíz véks aran.y!tt 6). II-.u:or 110&7
Gyula ~Ii Bulcsú követeküJ küldettettek Ko".
6táncinápolha; azt ő ja.yalotta attyának , ah
holosztán K(jrqlz.tlnjelrlrí löttek, él G.ru~

ugyan állhatatosan. i)"'" '
Édös attyánakhalála után 8), kezeDe vé

vén

raLonnnk mondgyák ~, Ma6Yaroft; az oda hol'
don Suáóak Talc.snal. P...t,n alól (a' Duna' men
tében) harmad.fél6rányi jár6 főld, holott az óJ
t.emplomban Öreg-miaét ~ondottam 1806-dlkban,
Udik Juliu~"an - oli gyönyörö látomány! "Ép
pen nem csuda, ha ez a' kö~lemetes helyhezet
Tak.ronnakiamög-teccött, mivel mégmolt-il mind
nyájoknak, akik. cllak láthattyák , bizonyofsan tec
cik_ A' k."stély ott volt, a' hGI a' régi templom~
lott. '

•3)~ Anonym. .Bels Notu. C. 5'1,
4). Idem ibidem. ,
5)' Aloldus ad Annu~ 97Z. I / "

6). Luitprand ad annos: 946-947~

,,). &I történt 948-di~an, Ccdrenal' bizonyí
tá.sa szere'nt. Edit. Venetlle. p. 498.

8. Meg-Mit Zoltán 949-dikbeu. El-temettetett,
ma-
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vén a' Fejedelmi Pádát; mög:.verte a' Bo.
. joároltat 9). És (a' követközött eZ5ztendóben

az .A.AvitánoAat IQ).' I '

Ezek-után {a' GiJ"fJltjM~Bu/c.únaA okos"
.ágára b~ván ll)., és S&er.ém~e le-t'elepítvén)
maga Otto·császár enen, ment lZ) Meg ver.
te a', Franciáltat ., é~ ,azokat .(qe csak akkor) , I

a' Mai.Yár 'emberségre meg-tanítottta 13). ,
AUlusta' várossánál szerencsétlenek lé-

.:vén a' vitézJiöd~ ',M.agyaroll; nagy károkat, -
, , , 'Va:l~

maga Kastélyában Zoltán"od, vagy (a~ mOlltani'
I irás -ezerént) Zo/tlJaf4. Ez most egy hason16·neve
'zetű Vármegyének. feje; de Pestte/ és Piliu,i ÖSZ

IZe vagyon olva.sztva. Alább vagyon Tallsonnái a"

Duna" ni,en.lében - Zo/tánntl!c álla~almát így Fes·
'ti le az Írnolt CC:. 53.) Selpe.slte flott " fehér. Ha
ja 8yiJnge, és Ge.tr.tenYe Jr.{"Ű. KlJr.ép magouá
gá. 1{ltér. nagy, 'Sslve erlJs, és gylJr.lJ. HOnll.,Yai
"or. Itegyes. Sr.ép sr.avú.lIral1rodásra termet, és vá
~yó. Er.t, mind ar. Or.fr.ágnalt Nagya;, mlll.d a"
Hadait' ntigyai ,nagyon sr.erettélt. '

9). C/z,.onlcum Hildens~ c. 53~

IO). Flodoardus ad· annum 95I·
Il). Tlmon Imago antiq. Hung. 1.3- c. 5,
12. Ez történt 9.5S·dikban, Lásd Atoldu.st.
IS). Ez, történt 954'dikben amint Ktatontt' írja

erre az esztendőre.

_......-



vallottak. IdeJt, Búlcsút, és Botóndot Itt'
akasztották-fól a' Némeúll 14).

Augustállál.el-veszet MaKyaroltnált héá.
noságjokat ki-pótolni ;kévánvál?- TaAso,.; Or
IzágjáD'a hívta Billtit (a' BolGáro/utait Fejedel
möket) (15)' Néki ajándékozta P'.lti Kastél..
lyát 16).

,A' GlJrlglJlt ellen·is szerencsétlen lévén
a' Fejed:elem 17): és így az Ország~tnagyon
ki-pusztúlni hagyván; ennek héánosságát ii- '
métt ki - pótolta. Mag.rar-országba hívta a', '
Bil,Z.lze'nokat .(vagy-is, nél)1elyek szerént
Beszszolt.t), kik~i(vezérjökkel egygyüt, kic
,Tomilz'tJhá1lQ1l neve~tek) a' Til-" mellett te--
lepítött-Ic 18). Eze-'

14). Ez'tőrtént 95s-dikben', a' mint Kontra~t
HéTmán ,(rj,a prre az esztendőre.

IS). Ez történt '9S7-dikben, aJ-min~ Katon4
úja erre az esztendőre. -

1'6). Ez a' Pe.l:tl' Kasté ly-il oJyan löhetött, min'
a', Taksonyi és Zalti. Talán ArpádnaA múlat6 é.'
pületty~ vólt. És (mivel, szebb helyen, újjat épÍ"
tetett magának Talr.ron) ezt aJ BÓlgar vezérnek a
jándékozta., Ekkot jöttek-bé Mag-rar-országunkba

\

~: .r7.e'.ec,r(/n~Ir,· é, a~ I.mpfllitálr.'
17). Lasd Katonát 958-mkra.
18). Ezek aJ Bi.r:z.rzénolc " vagy Be.rz,uo!r, ,MfJI

dova-és-Oláh-orsdgokban laktanak, és aJ .Pacina
Icolrnllk nyilyáno. ivtic1éki y6ltanak. Mert: Luit-·

I prand

:
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E~eket at BIsu~oA:atat nyúghatatla~ NtJ
met~k ellen ,küldvén 19)-; maga a' l,.tiAo4'rd

,,~iött 20) - Tes.,saiomlca menett három·sz~

~ag,.ar öt·száz GöröglJt fQgo~" kiket-is (a.
ellemégnek .fóldgyén]' M~",ar.or5.tá~baho•

. soU 21). : ' .

Konltancinápolban' u) ,és BulgáriálJall
A3) lok, .Ilákmányokat nyerv~D; maga ellen

. ' , ,föl.-

prand így n~Vezi ezeket: l'irinalu!e. NI.ások Picení.
Ebbiil ezek származtak: Pi.t~ni, Bisent' ~ BtJJ"en';,

, Bessi. Mivel TomisAo,/Ja BessurahiálJúl eredett;
tsket os~tán BeuaralJóAnalc-isllcvezték. Errol az
Irnolc így,u611 (c. S7); -EMen (Jol 1JIi8h~n " lJ' BioS
'.,,tni .fiJldrl11 tl-lrlciJz.őtt e5,y vitéz, Iri 'V_z.éri '.uQ·

, /tJlttl11 erediJtt. Nev.# Tomi,r~~ha. Fiát tírlcundna/r
"'vtál. Ettül erer/éJtt a' Toma/ Nemz.ets~. E~-1ek;"

lIek lalt-"_lyiJlclré"-"~1Id(jlr! Tahon .Remefnelt tájé
Irát, es/,rz. a', TisZ.ái5, a""ol most Ohadrrlv 'lia:.
6Y611. Le-telepltett. Mo,ronboll-i.r IJI'8e~. '

19)' Lásd Katonát 96o-dikr'a•
• 0). Lálld Katonát 96r-dikre. '.
~u). Ezeket írja' L~(tprand, ki, a' történetet

magoktúl a' GlJriJgiJ!ctUI hallotta, midőnKpntsalt'
~iruípolhan követlég,t ~i8elt. J.,ásdMuratoriu,rt Ti
ll. pag. 485' ," ,

9.~).Ez 963-dikban, törtent, a' mint ezt Lui'"
pral'id víta~a Muratorinálugyan-c.ak az előbböln·

i Ut.u helIyen.· -
\ ...

Sl3).Ez 964-dikben történt~ a' mi~ Katon"
1R0000clgya one az eutelld~r..

\ • I 14).
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SJ·háborította a'polgáro/ult ,. kik·is segft5éget
kértek a' Gil,.. giJlrfjj/: hogy (velök egygyüu)
a' Magya;'oAra ütheslenek~ .

De mög.~etöttékőket ,at GIJ,iJgiJlt. Ugyan'
elen okbúl a' Ma,yaroAAa! öszsze-beszéllet
tek, és a'l GöriJgöA ellen tartottak ~4)" Ösz.
sze .csatolván magokat 1 a' TráioA ellen men.
tek 2..~). ,

Ugyan-csak ebben az esztendőben érk5
zött Cfere; Magyar-országunkba: midőn at :
TráJoAtJt kaszábáltá. Ta/lSon 26). At követ-
között esztendőt·is SepelJJen töltötte 27): mi..
vel at Fejedelmet i~~'.hon lönni nem tapasa'
talta.

A' Fejedelemnek, haza-iparkodását a'k6
%önlégös hírekbúl hallván Csen;, annál in
kább el-tök-éllette magában: .'hogy annak ud.
varába mégyen, él fól-völzi at szolgálatot.
De 6 'ebben. meg-.I;látráltatott, mind azért:

hogy

14)~ Ezt 965-tÜk e8ltendlS~o függelIzti C,drltt"
Edit. Venét p.' 506-Pariliens;.r velO p. 646. .

~.;). Ez 966-dik ellztendéSb&ln történt. Lásd K~
'tanát erre az eutendlSre.

~(»). A' Trákokra-va16 .~ené8t, és a' Je-kaaza.'
bálút ugyan-csak. a%~n••gy 966-diba Habja iía~

lia.

17). EI-Il161t ekkctr a- g66-fWt, Ú 967·~·~

kl)ntköZi)tt, a' i 68-ci1k.
."

~',
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hogy Tajson késör~ jOtt viszszA;. mi'nd f&'
képpen azért r mert a' Fejedelemnek hely-tar
t6ja sok izgágáknak oka v6lt, kirűl mostaná
,ban sz611andok; mert ő-is ,e' tÖrténethez tar-
toaik. '

§ VI.
• ZomlJorí'nak c.rlnnya.' l

A'.m~g, Tales,on az ellenségek ellen a'
'Knl..nrszágokban' dolgozótt (mivel fia (J~j:I;.

még fiatal vala); őtet maga hely.tart6jának ne
vezni nem merte~ Tartott feleségétől-is (ama"
Hun, asuzOrttút) : miv~l még akkor, a2J aszszo
nyok ~akörlatlaI1ok voltak az Ország k6r-
mányozássában. ' , ' '.

Egyembörére 'bizta tehát az Igazgatást ;

kit Zomporna" neveztek. Ez a' Fejedelemnek
leg-~edvesebbem1Jére',és égy~zer-'s.mind.
annak Tárnokja, vagy-is, kincs-tart6ja vala.
Na?;.Yra vAgyo lett, 'és ái \lralkodásba ' úgy
bele.$zeretett : hogy ,fiát (S6lomot) meg akar
ta Ór!rénnyel 'Ta!r~onna!rherceg-kis.asiszo- '
nyával) háZasÍtani, és.' íg,y G~j~át~(Mauar':
országnak örökÖ,~sét)sajáttyábúl ki-turini.

ZO"!1!Jornat ezen paraszt gondolattjra el~

.ülhetett v6lna ;ha Örjény (az~n okos" her~

ceg~ kis-aszszony) el·nc:m útálta vólna a~nak
a' vakmerőTárnoknak fene vágy6dását. ~eg:",

vetette S6/Oinot-is, qÍiót valami új·Nemesnek
Fiát, éi maiátúl örökre 'eI.tiltottá. ' :' _I

LeA- I



,Leinyánait eZen csinnyAt 'elei Annya-is
tleretvén; hogy a' Tárna. an~ál inkább-il
ÍlII'e-vehéue fiának meg.vetéss~t, els6ben
6keta' Fejedelmi hbtU1 el-tiltották; az:-utá!l: , ,
oda-hagyták Dudál·,is, ,éi (lakni TaA.roni«
l1eDt~nek~ , , '
, , :be ,ezt-js kOzellették Budáko'-. Ugyan

uért (egy hólnapnak el.foly.ása utAn) Pa,.tis
~o~ felé titazták:' hogy ott ,a' Fejedelemn'
meg.látGkassa, attyaGait ~8). Buda él Pa1'tir
iram között ~ egy köllemetes erd6be iutott~.

nak, melyben orAtny (a~ hintór1Ü. 1e-u'11.
ván) sétálgatni keedett. ~

, Hogy ottaJi a'Farkast '~\TéletleD6.1 'mög
Iá~ta; el.Síkójtváfi magát, édös annyához
viszszá-szaladott. Nem' vólt maga' képe or
cáján. Fiatal pirpnágát egéuszen el-teinett. '
.' vén sárgaság. '

Erre a' történetr~ eI.ijedvéb édős Any;
leáiwát hintajá~ f'ö l-segítÖtte. ltI-hagyván
't: PartisAomi útat; vbnzá-fonlúlt Taluoh6a.

Ócsa el5tt (leányának magÁhoz térttét,
, ~lizre-vévén ,a' Fejedelemné) midőn' itt-is egy
erdőre- talált (mely a' T6riánQI földnek el..

jé-
» •

sá). Mo.tpár PartJ.slwmot K,tslc#tnltnelt no·
vesa: Régi hírei Lak-,helY,1 mel.lydi,l '~á.r p{Jmp'~·

ftJ... Mt/tHI emléközik.
#O'
, "

B
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j~J:'e tét.tett) igen édös,dedÖn ,el-neyette ma
eát. As-utáR mög-kérdö.zte leányát: nem tee
aenék-é néki: hogy az erdőbe mennyen ,ét
'Ja.nne 5étálgasson? .'
, 'Erre a' kérdésre úgy röl...b9uado.zott dr
Alny: hogy minden erdőtúl ~írt6~ni l~cat~t..

nék~ A.zt-is gondolhatnákfelölle: hogyiiOha
~bbé a' leg-szebbikébe se menende.

Azt azelőbb'enierdót., melyben" leányái
mlig-ijeutötte a' Farkas, Órltény' erdejének
hivattatta a' Fejedelem~e. Annak. örök emU
ke.zetére máig-il fön.tartya n.vét a' hál'ada-
tOl ,KÖ.zÖD5ég. ' I'

§. VU.
R l e _ 'r.

Zom6Qri ugyan (u a' hűtelenHelftartó)
.agyon bOlzszonkodott azért: hogy fiának.
ÖrAlnnyel-való öSz'Ve-ház8súláIl8 meg-gátol
ta~ott. De, hogy ennek fia kosarat kapott,
ann;ál inkább örvendezett a' J7í$egrádi Király
Rlemtr, SlIendihaldnalt fia, Unokája ama' ne
Tentes SlIatopl'(Lgnalt.

Hogy Or/rént (ut a', hasonlíthatatla~
Herc,eg~kili-aszonyt)maga rélizs.z~rehódithas
~ .(mivel Zomhornalt a' Fejedelmi udvarban,
hathatósságát j61 tudta), mint-haliánakkosará-

'rúl lemmitse tudott v6lna; őtet arra ké,ta :
, hogy ()rlc~nt mag~ réuére mög-kérje. '. ' .

Nehéz vólt ug,yan ennek a' vakJiler6, ké
ró,.. ,
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r/snek Yégbe vitele: mivel Bl~m(r Talcson
nalt j6-volttábúl uralkodott, ugyan·azért Joh.

iág,rgfa-is vólt; mind-az-által: hogy a' Tárno.
Aot annál inkább maga" részszére vegye.:
mög-ígérte néki I-sur.: mága Jószágának fc
lét. U...s.&or azt-is: hogy Lépát (kedves Test
Yér hácát) fiának Sólomnalt feleségül adgya.

§. VIII.
Egy ,vad:t.uaI. \.,

Nagypnörvendl>zött Zom!Jor.· hogy egy
királyi hAzza~ Sógorosságra léphet. "Mög-je,,:
lentötte fiának: minő röndöléseket téve há
zassága fel61. Föl-gyújtotta benne a' szöyet·
légi lángot. VeleUpát meg-kedvelteúe. ,A'
Hballágot sok üdöre halá~ztani nem merte:
mert "a' sletiéget , leg-alkalmatosabbnak lenni
JORdolta. ' -

Talán el-találta v6lna Só/om házassági'
~llyát'; ha annak vásott életét fiíleibe nem vit
ték, vólna a' jó akarók. Tőlle el-idegenedéssé
nek másik oka aZ vala " hogy Vis~grádi vadá
szatban mag-pillantotta CSéreit , éli noha'még

'nem tudta: .ki légy.ön: még-is (ebben az al·
kalmatoslágban) mög-tapogatta szívét-, és azt
hozzája nem idegennek lenni tapaiZtalta,

Jelen vólt a' vadá.uatban ,Elemfr, ki-~

húgát m~gával ki-vitte: hogy Só/omnak sze..
me elejébe _tégye. Evvel igen kevesét, <il~

CIt1~ti",/ igen sokat szóUott Lépa. Öuve-for.
. B'.' rot-
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rott4k ,lZÍv,iJt. A' követkoiendii hbastágríd ".j
lenki le két~lködött. • _ ' ~

.B/~r.-is (meg-m4solván előbbi gondo.. ,;
latait) , mipek.utánna, '(;:sereiJltl fút6~g hé,,: . I,

..élget~n 'valamit;' HuZántlA kérésure, jóvá.," ':
halYta. szeretetét.

E' v6h annak oka: hogy (a' yadászat u.
tin) magánál (Ylsegrádon) mög-tal)totta c",.'
teit. Itt ennek nemei születé.i~~, magavile
letét, é. ma&ra'.embör!iö.~illógondolattya'
DlÓdgyát tellyel~éggel ki.vévén;mög-~él'\e né·
ki húgá' ,.él a' hán.sáeot Jl~m sok Időre

uabta. . r '

, -'§.' IX.
JT~"J1..d.l.m. '

liem mesesse vólt immáris a' b61dog'o.dő,
melyben ezen két öszsze-forrott lelkeknek öu

, ue kemniök k~lletön. Ez ft1iJlek.~lőne,mög.

enék ~; Ma,os6a édösgetté' Lépa Csereit ,
- 81ely helység 'Visegrádnalt által-ellenére rek-,

.zik a' Du~ ~entében, éj .J!kmin,./r múla·
t6 Kaltélyával dUcJeködött, ,'" (

,Midőn itten igen édösdedÖn sétálgatnak'
egy-má~lal, és követközendő b6ldoglágjok
ról Izíveli.en beszélgetnek, íme egy, erdei ••
rtíböl hat lovagokat ki.ugra~i uemlélnek, cs
egyenesen feléjök tartani. Körűl karólián Cn-
rel:', így uóllamla-meg. .
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-Ltp.4: Ja) kedves' Cu,.~im! '!iJBk .Jlg~.
11" el·ragadnak tölled. \ ,

Cs l! R EJ:Kikleh~tnénekuok a'vak.merók? 1..

Ltp.: Ó bi..onnyára ,sd/om, Zomlo,.üuz"
magzattya.
i CSEK!:I :,. Hadd-el tehlt a'kömI karolút:

! merr külömben nem dolgozhatok kard<lmmal.
I Rajta 'a~ gyalázatosan. " '

. Ltp.... : tn.is veled dolgozom a' ragadoz6
.llen. Ha mAI-kép' nem; de ki-körmölöns'
Ilemeit.

CSER1U\~ Hadd..eI édösöm. Gyöngeva&y.
LtpÁ :. V~ledélök-halok. Magamtúl el.

Ilem.ereszthetlek..
A' még ezek így Iz6110ttanak egy-mánat; '"

lZomban ~. Lovagokt.dl körűl véteUek_ Lép4 .
nem annyira gondolván J?aga veszedelmé.
~el, mint Cureineft bizonyos halálával-; en.
nek hátához fordítván maga' hátát~neJd izö
~%te Jlla~át'Sólomnalt, és őtet azon gyaláza
tos töttéjért le-pirongatta:hogy őtet el-kéván
il! attúl ragadni, ~it tellyes I%ívébúl s~eret;
4-, magával, el.vinni, ki~ soha (élete' napjai-

I ban) nem szeret,hetett. . . . .'
Lépánalt ezen szavaira meg-mérgelódvéft

tdlom; le-ugord a' 'lováról, és a' leánt CI~

., nine!t oldala' mellaJ. .el-ragadta, a' nélkül:
hogy 'ótetCse"ei (a' többi farkasokkallévén'
Gsa.t4i.a) yédelmezhette v6lÍ1:a: kapdosott ugya~

•eLé.
'-

~
'~.':.
.. ' .'.

_ o/'. ~ __ ~-'
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Llpa Jd/tlmnttlr. szemeihez, egy;.ne-hányuorz:
pófon-is vagdalta őtet, de hatalma!!ább ·lé.,.é. !

u' i~ú, kezeit meg-ragadta~~ és lovára ve
tette. Maga.ii föl-ugorván a' 16ra; Pes! felé
iparkodott: hogy onnant Budára menny~n 6-
elÖ!! attyához.. .

§. X.
M.,-.ru!Jadúlá,.

Havá· t1gyekö~tek? hová nem? elé~ ac
ahhoz, hogy midőn ezek a'. Lovag6k Pest
felé vágtattak ~ elejökbe áHottak (at Sepeü I

Lo'ra~ók. közjí.l) hu.szon-négyen, kik Ltpá
.alr e~edezö jajgatá&ait hallván, körúl-vött~k

ez;eketa' hat Farkasokat, é~ őket magoknak
inög-adássokra kénuerítelték.

Elsőben ugyan ne~ akarták mög-adni
magokat" ~rejökbe bízv,án; De minek-után
na ezek azzal fenyegették amazokat: hogy,
ha azt a' királyi'ivadékot által~nem-engedik;.
egy lábig:.oda-fQgbának lönni; mög-ijedvéD
ettúl a; fenyegetéstűl Sólam; nékik a'. leállt
oda-enge~te. "

Vele/ egyenesen lTi~egrátlra által.ak;ará
.ak eve-zni; de Llpa (CsereineIt élete felől.

I

szorgalrt:Jatoskodván) igen forróan kérte ama'
jó.tévő ,jepelielut: h~gy (vele eggyüu.) a\Da'
Berek felé térjenek, a' hol kedvessének ke- '
zei· közűl ki-ragadtatott. Él-é?avva"y mög- .

.b:oltr mö,-kév,nná szemlélni.
Hogy
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Ho~ a' Berd, mellé érkö,Etek; CHrez"t
at róld<1n el-terülve, orcáját vérrel el-futvll.,
ét nem lehelve látták.. Jaj (úgy jajgata Ltpa)
oda van! Lögyek oda én-is. Eznlle-rogyott,
ti Csereinelt oldala mellé le.esett. '

Erre a' zuhanásra röl~ébredött Csere;. ~or
zadozVa, látta at Leá'!t, midőn leg-nagyol:)b
ájúl~&ában fötrengött. 10bban mög-ijedött,
mid5n fOl~gyánl'olítv~n'fejét, anna~ orcáját'
véremeklenni tapasztalta. Az ütközetben vöt
te-é a' sebet? vagy le-rogytt'ában kapta a 'karco.
lást? ki·nem·tanúlhatta. Addig sürgött körűlöt;.

I te, és forgott ': meg fö~-ébre5ztött~kegyeli5ét,
.. mind az övét, mind magának orcáját mög
sasván , kcgyescll tck.íntettek egy-másra.

§. 'XI.
Cs_rt,,. Maros.""

I • I . ,

Lép4 s~mmi baját nem látván C$erei"ei;
ki-mondhatatlan-képpep örvendözött. Buzgó.
ankérte Sepelielcet: hogy (Só/omnalt embör

,. telenségét ,jól tudván) ne eng~dgyék' azt,
llogy ismétt cl-fogattassanak; hanem Maros
1'IJ késérjék-el öket•

.Hogy a' Kastélyba értek; Bal-Kemét nm..

~
&10,n: fájlalta Cserei.~ m.elyre Lépa el.iszonyo
dott•.Föl-emelvén ueme' pilláját; látta be-

I 'löl: hogy az egés.i. fehér hártya lángoló vö- •
. .r6sség\lc borúlt, kivűl pedig (bal.,zemének
..~.én) egy nyílnak· nyomát s.zemlélte, mel.y·

nek

Uit;" ~'.< '. '
., .'" ' . .' .

~..;......: .



nek veurédeIínel k~vetköt:és.eit-illátnilic...
I •

tott. 'Erre Ő Ílmétl el-lankadott, de leQlIJÜt
se st611ott. , '

'Hogy Ciereit el·ne ijelZlt:e; előtte a' leb...
nek csekélS'égét vítatta. Az-után hamar·föl.
gy6gyúlásána~okáúl azt-is elö-hozta: h6gy.
a' házi orvonAgokon kiVűl, semmivel se köl~

lene élnie. Ugyan.azért: javallotta néki: hog,y.
a' Kastélyban maradgyop.; Híre nélk-tí! ~ a' l~
vegőre se mennyen.

,Elő.hívattaa' Ma1'Osi asz5zonyokat, é.
közűlök' ki.válogatta. a~ok~t, kik. a· házi ~S.E:

l\özökhöz jól,tudta\. Meg-parancsolta nékik:
hogya' szem.fájósnak ollyan goJldgyát visel..
lyék, mint ~agánakk'öllene, ha szem.fájóllön..
~e.Leg.okossabban enyhítenék pedig a' ~imb6..
nak tüZét: .ne-hogy a~ piilát örökre el.takarják.

'Ezt nagy szorgalommal el-végezvén Ll...
\ , pa; által.tétette·magát a' DUlJán

1
, él Vis,.

srádra' ment édös Báttyához BlemtrAlJz. ·Fol"tt
rőan el.beszéllötte ,fó/fimnalt tetteit, úton..á}";
16 kegyetlenségét, és a' ragadománL '

- Ezekben Rem lokat múlatván; Csn-ein.eJ
lZ~rencsétlenségét ho.zl.z~san el·beszél1öt..
te. Szeme ho&y dundorodik ki.felé. Ennek okai
S~lom7t(l1t cinkossai lönnének,. kik ellene nyi.
laikkal d;olgoztak. Kérte.os:rtánBlemf,.t: hogy
&% oI'Yosért alkalmatoSlágot kúldgyöll Bud.
,.a:ne~hogy Clet'eineA szeme a' halasztAslal. -

job..

• _<Ili.. •
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~ball- kl-c1undorodgyék. Ibt 1l1emt"sMve.ea
-mög-cíelekedte : mert C4e,.eineA .húgával.való
ölZve-párosodássát alig várhanl.

Azomban LtlpiJl (minden-napi imádság4
ban) C4e,.eineA mög.gy6gyúlássát Istenének a.
jánlv~n;s.ziínetlen sírt magányosság4ban. Csak
azért esede2Jött az Egek előtt: hogy ha bár
Pllmmás 'okra nézve-is, csak éppen azért gyó
gyícsc;Ják-tn~CJ'e,.ejne,t szemét: hogy m&fg
égyszer mög.lat!)asl&· az at j6 'Ifiú ezeket a'
mrA könyveket, melyek 6· miatta·'••ér,ötte
ru"rádi mag.nyoSlágában húllanak.

- .' '§. XII. \'
JI•. o 1'11(u.

J.I",érkezettB~l Yi4eG,Ut;1I az Orvos,
pedig lÓohalálába. Ném~t-országbúl szárma.

I iott; de Pa'!nonidhan neveltetöu. Tudomán.
nya a' tudatlannak csupa zavarék; de harcsa•
•zája_ írtóztató.Ökör-nyelvét ~Itre löhetött
l'Ólna aggatbi. Ha két szája len~, mellett.
~~Dd mOg-iüketiíltek vólna a' hallgat6 ein.
~örök.~ .

Ezt-Lejla (kötlyv-húllatássai között) ke.
lerVeSenkérte : bogy C8e,.einell óly gondgyát

\ .
Yiselni. m6Itóatatnék, mint.ha az atszeren-
'~sétleDség magán tÖrtént vólna. At·mi fárad..,
"ág'n~k, és tudományának jutalJná~ illeti;
arrQl' Ile kétel,ödgyék. Azon ~kivűl , .at mit

-' ,

Ele..
• J'-

.1..' •

~:"..
_~z
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Blé;"fl'tlíl várhat; várhat maga lzeméllyét61,,;,
is mindenbiz6nnyal. ' ,
, ,Ezzel a' nagy jutalommal 'öl~e'hl"edvén'

iz Orvos hamu által-tétette,'mágát a' Dunán.,
és "a' Maro~i Kastélyba érközött. ,Hogy a·
5zem~k borékját fóI-óldotta,' és a' dagadáso- .

. kat meg-látta; Csereit -ugyan jó reménnyel
bíztatta; de (tőBe ki.menvén)kesewesen le..
hor;dotta a" gyógyít~ aszszónyokat: miétt a-'
V'atn4k, magokat az Orvosi mesterséghe? mi..

,értg,y,ógftanák azt a' lzeme~, mely Ijoha mög';
nem gy6gytílhatna?' : " " -,

§.,XTII.
,.rooliVtll.t.

Hogy Marosrúl az Orvos n4eg,áálJ.
viuszá-tért; mindnyáján nagy várakozásbaJl
...óltak, mit mondariaa' Szem-fájó. felől? H~gy
,az Udvarba bé-ment, elejébe •.zalaclotl;'~ ,"
e.z~ket mondotta '

LÉpA,: Hozott Isten jó barit!. ,
'o.RV-oS : Fogadgy' Isten szép virág.:,
LtpA': HaTeremtőmindeneket helyese..

el-intézett ezen ,a' Velágon; leg-fő-képpenak.
kor mutatta-ki vaJÓJágos hJlta~.t: ~D1időIi a"
jó-hírt..hozQ 'Orvosnak, ,zájában 'a' :nyelvet te.
remtette. 'Úgy-é BaTát: jó hÍrt hoznia' leg.
jobb ba,rát felöl? ,

ORvos: Nem ártanaha jol,>bathomatnék..-. .
Lé~



.,
LÉpA: Hallgall , ha jóval el6-állani nem

Nec.
ORTOS: Hallgatok.
LtpA: Talárl azért kéváru~előreel-ijesz:.

teni: hogy a' jó hírt annál kedveSlebben fo
cadgyam?

01\Y05:' Ha a~, Seb C.rert!inelr jobbik sze.
mén vólna; azt én bizonyosan mög-g'Y6gyít
hattam v61na., A' Bal.szemnek mög.gyó~

tállát ~'leg-bőlcsebbOrvosok (a' miclodások
a' régiek) a' lehe'tetlenek közé Izámlállyák.

LtPA: Oh hígygyem.é e.zt !stenöm!
OBV os: Adassék l'1éköm itt 17isegrááo71

egy szoba. Abban é~, a'/ Bal-szemnek mög
gyógyú.lhatatlansá~afe,lől egy egész könyvet
írok. Ha. izt egés~ell., el-végezöín; Hercegi
kis-aullZon,ságod' elejébe terítem, és akkor
fogják' D1Ög-tudni: roinő nagy A"erroel lalú~
B{Id« várouában."

§. XIV.
T tiII o l' á s.

Három nap alatt ,mind al': Orvos el.végez
te a'/könyvet, mind t;'sereinelt szeme mŐg-gyó

gyúlt•.. És ugyan (a' 'mi Csereitilleti) egy vén·
ásziS~nynak keze alatt lévén, annyira tapasz
taltaueméilt:k jobbúlását : hogy elsőben a'
.agadás szerencliéssen el.múlt, a' ki-dundo
r.dá. pé-horpadt~, a' tüzesség le·forrott.

ciupán csak egy karcolás maradott sze-
I me'
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p.te' pillájá,n, !Dely őtet nem ho&}" el..rtÍtítotio
ta v61na; hanem inkábJ még ~ellemetölsebb.

nek rajzolta. I "

. Valamint.hogy ennek.elő~e nagyon 'ui..
aakodtak szirenosétlenségén; úgy örvendör... '

_' tek mOItan szeme' velágának viizszá-térélsén.
De' maga C.rel"ei-is osupán azért Iáccata

tottörűlni; hogy (noha gyangék '1lönnének
ekkoráig szeme' esz,közei) m6g-fogná meg-il
azokkal látni Ltpa' szemének elevenségeit. , .

Alig varhatta : hogy PZsegl"ádra möhel.
san. De a' ki-mönetelt erőSlien mé6g~tíltotta

néki az orvosl6 vén-aszszony, a~ az okot ál
lítván :/hogy most (szeme' háriyájánakg,yön..
gesége miat~) igen veszedelmes lönne, az a'
lev.gő, ~ely a' Duna' vizé~ek Izín.födelén
lebegne•

.Kérdezte olztá~ a' betegeI :meddég köt•.
lenék a' jó, levegői-e várakoznia? ~eg-alább

(&lele a~ vén Orvos) J{ét hé,tig.
Ez:t .hallván ekre;; azt a' két helet egész

örökké-v:a16.ságnak lönni gondolta~ Mind-az'~~

által: szeme' gyúllad~sállak mög..újj'úlá~~~:
tartván r nem mert Yi.regl"átfra mönni.'HI:".
ezt a' két.heti unalmas ttdót'mög..kurtithasi·'~ ~.

I LépálltZfr. el. hozattatását tnks~gesnek ll:)' ;': '
gondolta. ' , "',: ..

Eg.rgyet tehát (szolgái kö%61) 17i.8~grádri:l

. ltúldött, azt tize,nvén -fépánal: kau ~.eme
, ,.., '\.. im- .



ilDm'r nem fájna. De mivel még (két-hét
aIán) at l~egóre ki-nem-jöhetne; Kegyelilió.
·nek ö,mertt szívellégéc kérné: hogy magAt
Marad 'Kastéllyába meg-albná magához:
h~gy (nyájas beuédgyei ~özött) u unalmas
órák kurtabbra uabadtatnának. .

§. XV.
Hit.tln"'I· .

Midón C8~,.eill,.1r Inasiaa' Duna' vbén
által-evé.zett; mög-támadta at Szélvész,- é.
csak k.evésben múlt':'el: hogy egészen el-nem,.
ye.%tcrie. ~ ö Urának valami uercnQlétlen
s.égével öszsze szerkesztette. .

Hogy ismét a' Királyi virba, föl-mönt;
ott nem ögyebet látott at vigado.zásoknál. 'T~
le vólt at Palota Vigadozó fiatalokkal. Tele
a' drága \Iegedü-szóval és TánccaI. C!iak u
gyan elő-szóllított Csereine!l Inassa tgygyet .
at ~~lotának eII;1börei közdl, és ennék a~ ••0

katlan vigasságnak okát tólle kérdeate. -
De mivel ettiil a! szolgát61 semmi biro.

\ayost nem várhatott; arra kéne 6~et: hogy
követa,égét Ltfpána/t mög..jelentené: bogy va..

-limit vele- külön(fssen szóllhasson, .
~ Hallya at Teremtett állat :mide5n Cser"...

i. I"k IDalIa (Llpátlal beszéllvén) követségét
r titztellégesen, el-végeztett ut felelte hamar
[. )iPaJ} Lé,a: hogy ó (egy bizonyo. orvOii
i ~AYVnek el-olvasá.a által) meg.1(Snne abban
I' . győ-

L·; .
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győ-zódv~:ho,gy 'aBaI-szem sóhamö~-nem-gy~
gyúlhatna. Maga pedig ~gy szemére vak-Urat
maga mellett nemi s~envedhetne. E' lött lé·
iyön annak oka: hogy. Sólommf!l ÖS.llt.-hba
sodott. Keressen· Ura más l.állt. Ele&Jn mo
tctlóuának Se,ellJen~

, I

§. XVI.
. Cs".in.1t (n4" ••
\ .

. A' viss.liIIaatértt Inast a' szóllásra kéns.ze.
dteni hamarjában nem 1öhetött~ Azt gondol'
Cser~i" hogy Lépa (bújjában)mög-betegödött,

.eltalán mög-is-halt. Mert mimást gondolhat,ot.
:vólna felőlle liZegény Csere/? A''sok kínsze.
Í"Ítés után csak ·ugyan kiavallotta aló Inas: mit
tizent-viszsza a! tökéUetlen tót leány•.

Nem mondhatni alít Cserei felől: hogy-'
(ezt a' nemvártt -tizenetöt hallván) igén na..
gyon mög-szomorodott vpIna. Régen néki
szoktatta, szívét az illyenekne'k el·tűrésQkre.
Ösmerte ó az emböröket. J6ltudta a' Fehér...
sze~élyekneJt id.e-és-a~oda hajlássokat ; ~s
velök-'sztiletett állhatatlanságjokat. Jól tudt~

magának azon· szerencsé,lenségét: hogy, fő.

. képpen a' házasságnak dolgáb~n .~l..nemasdl.

tek gondolatai. .
SzomofÚan ment mindaaz'-által· viszsza

MaroslJftl )klléhe. ,Uttyaban ezt a' gondo.
btott forgatta: Talán (úgy-mond:) mirid..a'.
l/i.'s,grádi, mind.a'-Hom,ári házaliság·éaé~

n~

~ .. . ~.
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Ilem hajtathatott végre: inert a' MátlráA nagy
Nemüek v6ltanak? Ki tudgya: ha szerencsés
nem löu,?k-é: ha egykö~-nemeS5égnleánká.
ra akadok.

A' K~i IrOzeket szemeire vévén; egy.
vet. közűlök mög-~edveileniláccatott. Ma-

.lihának nevezték.· Eredetére nézve, Neme••
TakarékolJiága szép, és kölleIiletes. Annya
Özvegy, de (leányának nevelésére nézve)
'Sliorgalmatos. Soha ótet magátúl el-nem eresz
tötte. A' kö~ön5~gösházi munk-ákra (a'stttéiire,
fózésre, fOllyásra, varrásra) vagy maga ta·
nílottá, vagy mások által serényen tanítatta.

. El-gondolván azt-is.: hogy talán mind-a'. I .

Honl/ári, mind-a'-17isegridi házasság arra·az.. .
okra-nézve·is mög~gátoltathatott:mert (az el.
jegyzés után) sokáig kövtiközött' at házassá.
gi Izer-tartás, ugyan~azért: amannakhalála~

empnnek állhatatlattsága mög:-hátrálhatta az
öszsze esküdtetést; ezzel a' Mali/uilJal sokáig

. jegybe-jámi nem kévánt.
Annyá~ak engedölméb61 hamarjában le.

gyfarü.Zte a' IC?áilt, és harmad' nap múlva .1·
vette. Maga mellé vette annak annyát-is: hogy
Menyecskének .erkőlcscseítmost-is iga~gassa;

és, ha a'jótúl el·találna állani; u anyai intések .
által viszuá-igazítassék. Oly b61dogtíl éltek,
két Iwlnapig egy-má5ial: hogy maga Cserti a'
.r~osétlen5éiektil.nem felhetett· immár.. . ~I'

1",,'r\A • ._. " .1.'.1..4-:.. .'~ " .,
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,litiai Z "l,lxmdj.
§. I.

MalilJ4n~j lapaJztalás••

Magát MllJilJa oly tiutességet na&y em;.
börnek (a' micsodás Csere; vala) há.zas..társ~
,.igában löI).ni látván; mo~tani Wadalmát,
Inög-nem-eserélte vólna u lmai Fejedelem;'
PleL ~edv.,. szerént dú%skAlkodott minden
Jíen. At Hortvárilllr ántig..elegendó jővedel.

lPétk:líl4vén , Cle'fJ;nelr; elege vQh Feleségé. '
, n~1t-is, kit valami unalinas munkára soha nem

kénlzerithetött. ,'Ahhová k'«;vánkozott oda
ment. V~gy uta kétiérte 'őtet, vagy annya.
Jla ezeknek foglalatos$ágaik vóltának : ~,

- .zolgáI6t.viv~' magával, és vele az erdőket

Járta,- mert a' le.húllott leveleknek tapodá~

sukban ,. éi azoknak, zörgéssökbenki-mo.nd.
hatatlan örömét, tapasztalta. ~t' lehetett ár-
tatlansága' jeIének mondáni. , .

. ' Egyszer egy le;.Dyz6t maga mellévév~~
(a' Dunánalt Budai marttya felé) ottan sétál...
latott : a' hol a' Dunánair egy szakadékjo!: ki.

,szökött "mely':ís, egy patakzatraterjedett~

, E' Utellett a' patak mellett, egy fiatalalz~'

!IlZ?nyra 'talált Ma'/iba, kinek haja fllrtt,Yeiel.
t~pve, szállaivállái1 el-u6ródva vóltak. Mög
kérde.ztetvén: DtiDÓ baja lönne?mért sanyar..
gatn' ~át? e' feleletet adi: hogy nem rÓo-

gi-

.', \'
, 'i

, ' .. , .-1-
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giben vesztette.ell~.kedvesebb U!át. E' pa.
tak mellé temették.ellegyön őtet: hogy reá
ne .akadhasson. Hogy" reája ~adott; es~Q..

vék az élő Istenre: hogy mind·addég tete
meitúl eJ.nem.fegna távozni, még e' patak,
sírja mellett, folyik. J •

Az" (J-zvegynek ezen cselekedetét mög.
vitte Csereinek ,Maliha, és kárhoztatta annak.
az aszszonnak etzteleD!légé~, ki Urát (h6lt.
ta után·is) éppen a' lehétetlenségik kedvelle
ni láccatott. Mert: 'hogy az a' Patak (noha cse·
kély vizét alig mozdíthatná) valaha a' sírtúl
el-távozhatlék " azt Mali/Ja szamár.kéván
ságnak lenni tartotta.

Kedves hitessének ezen okoskodását hall
ván Cserei; mög-dícsérte ugyan Malihának
helyes ítéletét. Mind-az.által: azt mondQtta
azon özvegy fel61: hogy (mivel hólttá után·
is. sajnállaná férjét, és annak tetemeit b'öcsií
letben tartaná) a' velág el6tt azt mutamá.
mög azzal: hogy igazi fele&ég v6lt, és Urát
h.ül~nöseil szerette.

\,§. II.' .
lÍj tapas~taIQs.

, Kedves Urának előbbi okoskodássával
mög-elégedvén Maliha; annak a',szeren.csét·

I. len özvegynek mostani álladalmát nagyon saj.
nállotta. Föl·H-tötte magában:" ha-hogy egy"

I Izer vélo ÖUliZe. találkozik; bú.gondgyait
, "/c: ,-en)'-

. ,~

I
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enyhíteni' fog!)á,' le-is-~erné eStet haszoBta.
lan föl.tételeirúl. . i

~ogy eaen jó !lziv6~égét mennél-elóbb
I ki - nyila~koztathassa az (j~ve.gy~ aszszonnak
(mivel őtet többé szem~ire nem' vette, azt

. gondolhatta felőllé :' hogy a' Sír-halomnál bli-
I s:úlna), egy-hét után ismétt el-méne oda szol.

ga16jával ,é~ (é~zre ~évén az Öf.vegyet) mi-,
ben foglalato$kopnék? mire möhetött előbbi

b\i-bánanyaival?' ki ,fürkészni akarta.
:M~~át egy odvas-fa mélIé vévén; mér

ges tekíntettellá~a, mire jutott az Ösr:llegy•
.As6t-kapát forgatván és változtatván kezei
vel; egy iszonátos nagy árQkna~ ki-ürítéss6
hez fogott, és már -ekkpr bele ere!lztette azt a-
'patakot, mely Urána~ s~rja mellett foly<logá.t.

/ I :Erre fel-IQbbanván; tüzesen I,e-hord,otta
az tJszvegyei: hogy (mind Urárúl,mind foga
dásárúl mög-reletközv~n,avvagy ta'lánJoga
dássát mög-bánván) Urának sír.halma mel-

'- lől a' PaJakol, el-távoztatnl akarta; tudni-iI
lik: hogy iesküvéssétúl fól.szabadít~ssék, él
me~nél elóbb férjhez mehessen. .

. ,Égtek még ezek a' lángok mög-piroso
dott oroáján; midőn C:serei1lez viszszá-tért,
él annak a' ~alázatos ÖzveU- aszszqnnak
embertelea eainnyátel6-belzéllene.
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p r Ó b .-It 6.

Éppen akkor (midőnamazok~thevesen be
széllette Maliha) bé-toppana .h.ozzájokTe/ehs,
Cse,dnelr. régi keddves baráttya,. és Budán (a'

I Fejedelmi udvarban) nagy hiyatalúA,sztalnok.
~. Ez azt az egész történetet velősen mög- .

értvén , és ez-után Malihálla!c az Özvegj~t!l

len-való átkozodássait, .hús~gtelensége ellen I

pattogatássait szcm-fUlével hallván ·és-Iátván ;
el.hitette magával: hogy Cse':einelr. b6ldogsá
ga az egek' Tornáccaig fól-emélte magát;
nem-ii félhetnc immár azoktúl a' szereDGsét
lenség-ektdl, melyek őtet ez-előtt iSZOJlyúkép.;.
pen sanyargathatták.

Azt gondolta Telelres : hogy Cse1'einej
húátúl el1se...möhet immár. Víg napokat t61
töttenek. egy-mással.. Hova - továbbmúlatta.
nak egygyOtt; Malihának maga viselctét an
nál inkább kedvelniök löhetött. -Ha maga
dolgát végezte; mcmten Urához ment, és
eket éles lelemennyeivel föl-ébresztette. 19y
cseleltöd6tt "ó minden Isten-adta nap, melyért';'
is Telelr.estfJl nagyon tiszteltetett.

Egy bét múlva e'szébe jutott·Ma/ihánalr.
hogy {még leány-koráb~n)'m6g';ígérte egy
leány paj-tál'lának a' látogatást: ha á' men~
Dyegzóben sz.erencsés találna lönni. Irre ezt
U. időt 1ei-alkalmatosabbnak találta l-szer:

C • a~ért
,/

,

l ·... · .
-~;'!..'_ •.



azért: -mert magának. héAnosságát valamen
nyire ki. p6tolhatná .·n/elr.esnek jelen .létte.
II-szor .. Annya-is javallotta ezt a' kis el-tá
vozatot: hogy C.rereind sziv"ébe annalLinkább
fól.indícscsa a' hozzá·val6 .hajlást. III-szor:
at napoknak mostani elevenségok mög -ké-

.nálni láccattattak 6tet a' ki-szellózésre.
Meg.győzte ezen okaival Csereit. Mel.

lette fogott Te/eJtes.is. UgYan.azért a' fiatal
aszszony (egy leánz6nak, és :édes annyá.
nak késéretével) szívesen és sz~rencsésen

el-eresztetött, de azon államáIiy alatt: hogy
, Barátnéjánál három napnál tovább ne múlas

Ion: Inert: csakaddég fognA magánál mög
tartani Te/eltest. Ennek viszszá-tértte után,
Malihá;a nélkűl lönni, el-tűrhetetlenv61na~

Mog-igéne ezt Ma/iha, sőtt azt-is mon·
dotta: hogy azt a' parancsoln három nap()t
se' fogná barátnéjával- ~1-tőlteIli. Hogy ked.
veli Urát ménnél elóbb mög-lássa., mennél.
előbb- .vis.zs.zá-fogna.térni.

§. IV.-
--Pr 6 h a· titel.

_Hitessének el.menetele után; fe!őlleigen
édosqedön beszéllettek. az itt'hon maradtak.
Egész napot tőltottek dícsérete~ben. . ,

TelekesneA mind·az-által . jutott valami'
. \ ea.ze'ben, mellyei Ma/iIJtÍ7Jak Cser~,"kz.. való

liaa Izeretetét· tDög-akart~ pr6bálni, és úgy
, . QSZ'"
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osztán felőUe állhatatos ítéletet. tenni. Mög.
jelentette ezt CsereineIr; éi ez (ha próbAlá.
Iának módgyát.iselő.adnánéki) -magát reá
állandÓnak mondotui. A' röndölés e' vala:

. Igen alattomban egy koporsót csinálta.
tott Telelres , és bé-tétette azt ama' Kevi tem
plomba , 'melynek régisége a' Mag,yaroJr!
bé-jövetelöknek elejével vetekedik. Két nap
alatt a' koporsó el-késztilt" és olly pompásnak
Iáccatott: hogy CsereineIt Nemességéhez ill·
hetett.

Hogy Malihánalt harmadik napra rön.
dőltetett haza-jövetele el-érközött; minden-

-felé. el.igazította ,Teldes a' yígyázó őröket;

mög· pa.rancsolván nékik:, hogy (Ma/iMnalr
Hintaját mög-látván) tüstént mög - jelenCiék
közelgetéssének szempillantássát.

Ezek az Örök (uzsonna felé:) mag-jelen-
, véJl Kevihe; t-szer Te/elres arra kérteCsere-
it : hogya' Templomba m.enny~n, é,s ótt bé- ,
zárakozva maradgyon. II-szor: Ha .o,sztánaz
öreg' ajtónak föl.nyitássa' zörgéssét hallaná;" "
tüstént a' koporsóba menne, és (ott magát
holttnak színelvén) el nyújtózva nyúgodnék•.

Föl-hozatta osztán az étkeket.·Egy rész
szét a' Palotába., melybon a' hivatalosokat
le-is ültette, kik mind.ny~ian fél-gyázban e- '
bédöltenek. Más rélZlz~t egy ~ülönös szobá.

. . ba t :'
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, ba ~ de csak két személyre t' é~ így várva.vár.
ta a' Men.J'eeskét.

§. v..
T,/ek~sn.1c csinnyao

Hogy Maliha haza érkögött (Telelcesnelr
röndölése szerént) , éppen abba a' sZQbába
vitetett, melyben az asztal két .személyre
vala készítve, és már ottan TeleIus az, étel
evéshez-is fogott. Bé-toppanván hoz-zája, így .
kezdé '

MA:LIBA:' Jó kév4ncsot Asztamok! /
TELEKES: Fogadgy' Isten szép Asz.

szony. Ide mellém, és ögyüDk. .
MALlBA: Mi dolog a~: J:1ogy Te Dlagad ,

vagy itten? ' '
, - TELEKEB: A"Gond.viselé. magával úgy

. hozta. '
MALIBA : Hát az én kedves CI"eiin hol

vagyon?
TELEK.ES: A t hol a' többinek lönni köl.

letik.
MA LIBA: Talán amazokkaI ölzik , kik

nek zsibajiokat a' mellék Palotában hallom.
T~LJtKES: Anná az bten: hogy velök'

-öhetne!
MALI.A: Mit? velök-öhetne? Hol va

gyon, tehát?
TJtLl!:Juu: A' Te~plomban vagyon.
MALIBA : Csudálatol dolog. Mi-képpen?

·'T.·
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TJtLIUt.E3: Mög-halva, és a' koponóban
fekve.

MALIBA : És te azt néköm (minek elót~
te ('l·készítettél) hideg vérrel el-mondani mer
ted,

TJtLBKES:. Miért nem?
MALIBA : Nem féltéI.é attúI: hogy vagy

.' guta mög·Ut ; vagy egyszeribe Ie-rogyom?
TJlLJ!:,KEs: Ezek közül egygyikle illik

er~' szívedhez.' Tudtam t ki előtt mondom
a' történetet.

MALIBA : Oh' de hogy tudod·!
TELEKES: Éj-fél tájban a' kólika r-lől

panaszolkodott. Szóllította Malihát. Én ugrot-
. tam hozzája. Nyakon karolt engömet : 'mert
talán a' g~ndolatta1 vala: hogy Hitessével.
beszéll. Végtére: csak 'ezeket mondotta: Is
teli hozzád kedves Malihám. Ezt d-végez
vén, odlt. lött.·

MALIBA : Jaj oda lötttebát! én pedig
itt' élök! Én.nékem őtet mög-kölletik lát
nom: mert: hogy ő oda Jött ~ ut magam
·mal el-nem-hit~thetöm. Ha pedig oda Iött;
mellette kölletik ki-sírnom magamat, és ve- .
le egygytttt mlSg-hél'lnom. Mé~.most köny
yeim nem húllanak: mert azok csak ~Z apró
gyötrelmeknek szüleménnyeik. ltt'.in'. belől
a' harc. Emelkedik mellyem. fól-felé. ht'-itt'
VaIl11ak az iuonyatos kéllok.
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§. .,vI.
T'I!l~kes~ fortéllya. -

És~re vévén TclcAes; hogy Maliha ,erc5-
vel mög-akarná Urának k~porsóját látni; élzt
cselekenni nem engedte néki,. azt vítatvá,n'
előtte: hogy (a' régi .Magy~roltnali szokás
lok szerént) esttig szoknéka' Z'<f;rlás tar~ani

29); es.tte után a' Tor.
Ezeket. nagy bánattyai között hallván

• .Maliha.; el-kezdette a' szörDY~ jajgatásokat. _
. Könyveinekárjai el.futották mellyét; .me..

lyek között el-tökéllötte a' halált; akár az. e'
mostani gyötrelmeitűl származZék ,akárma.. ,
gát alattomban a' Dultá6a öllye; vagy (ha e'
kettőt ,mög..előznék a' vígyáz6embÖrök) ab
ba a' templomba menvén ,és Ura koporsója
mellet sírván; mög-gyilköllya szívét. .!\fOgt
ő magát Urának, háló szobájába b~-rekesztet·

te, és ott, ágyár~ dúlv~,. egész éjjel sírt.
Azomban: mind" a' Tor~ás1talt, .mind at

Xor:nalt vége szakadván (melyeket, látni se
ké-

.
·~9). MidéSn a' régi .üdlSkben ~gy nevezetes ma·

8rar mög-halálozott; annak torlaniés torolníuok.
tak, 'azaz Torna-nevezetű játékot indítani. A' kit
ebb~n a' Játékban mög-ölt>ek; azt a' mög-h61tt' szol·
~ájáflak lönni'gondolták. Ezt a' Játékot Torn,úmá..
nak nevezi u" Jrnolc~

..
." ~!-_ I" f'

,
-,
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k~vána Maliho.); a' vendégek ugyan haza
ta~rodtak'; de T~/t!lres egyenesen Cs~rd!ze~

ment, és elő beszéllette néki: hogy Ma/ih.
bÖCJületes-en ki - állotta a'probát, Urát ki
m~mdhatatlan képpen sajnállaná. Mög - ta
nítván ismétt: mi-tévő légyön hónap: alatto-
mosan haza ment. .

§. VII.
ú j p r ó l> ti.

Más nap virra~6ra Malihá!zoz. mé(le Te
úlres. Ötet Ura' ágyába ruhástúlle-fekve', és
aluva látta. Azt gondolván fe1611e:. ho~y (e.
gész éjjel a'. bú-gondokkal kUszködvén) haj
nal előtt szendörödött-el; hogy egészlen ki-

.alhassa mag~t; ~l-nem~bresztötte.

HQgy osztán tellyességgel ki-al.udta ma.. \
gát; egy-két v~l.vonyogatái ut(ln, szobájá
búl ki-jöve. éi Tetelce,fhez méne. Sokat be
szélgettek. egymással. .Észre-vette Te/elie6:. ....
hogy:az aszs~óny nem sir immár annyit, a'.
mennyit tegnap. Észre vevődött az-is: hogy
Te/elcesse! éppen oly örömest múlatná magát,
mint ennekelőtte Csereivelszókta.

Az ebéd fölött; igen vígan vala Maliha;
kit hogy aJinál-inkább meg.fQghasson, és par
tyára vonha.sson,· így kezd.e

, THLE~ES: J'udod-é szép aszszony: ~i /
okra ,nézött C6trei: midőn mauar-országba
iparkodott ?

...
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MALIBA: Még' errQI nem.lz611ott.
, T.LJ[Kl!.s: Azért jqtt ide: hogy annak

tldejében ki - jelencse eredetét a' Fejedelem
,előtt:' ki légyön. Az·után: hogy Sep~rszigetét
tőlle mög-k érje, mivel Ősének jószága. '

MALIBA : Halála utáli mi reményem ben.
ne ?

TELEKES: Vagyon még-il valami. Ha.
lála előtt kezömbe adta a' Ta:núlevelekét~
mög.is parancsolta': hogy Taltsonlr.or. men
~Y'ek, és viszsza-vegyem a' Szigetet. Felét

, néköm, íelét nékö,d ajándékozta.
§. vIn.

ÚjjahlJ pr6lJ a.

Teleltesnelt 'ezen 'ut61&6 tz&vav6lt az ~

a'miMali1Ját -egészen el-árúlta. Mert arra he
ve*en azt felelte: minek (úgy mond) a" Fe-

, ler.is~ A' háZasságban egy Ftl a' Férj, másik
az Aszszony. Azt-is mondgyák: hogy a' Há- "',
zasságban Férj-fi az Aszszonnyal egy Test.
Egy löhet tehát a' Sepeli Jószág-is. Nem úgy
van édös Teleltu ? ','>

, EI·értötte Teleltes .. mi légyön Mtili1Já.
nalt bögyében ; hogy (tudni-illik) szeretete
mög-változott, él Csereit egélzen el· felejtötte
légyön.Hogy itIlább ki-csalhassa szívét, hír
telen kolikájárúl panaszolkodott. NOlzszaMa
liha (föl- rugván a' széket) ki.fitrké.zi lá.

dá-

•
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iáinak minden 5zegleteit: hogy valami házi
Orvósságra találjon. Erre .

TXLKKKS: Köszönöm (úgy' mond) ~zí.

vességöde~ kedves Maliha! Nem használnak
aéköm a' házi Orvosságok•

. MA.l-IBA: V 61t.é máskor rajtad ez a' nya-
vala?

TELEKES: Vólt-tgen-is.
MALIBA:Hogy gy6gyitottad-ki ma~adat.·
TELI!'KES: Vólt Budá~ egy emböröm:

ki .hasonl6képpetl a' Kólikába sokat szenve
dett. I:.z magán semmit se, de rajtam sokat
segített. Ha lábát hasamra tötte, a' kólika
mög-szflnt.

MALIBA : Ez mégse oly csudálatos, mint
T~.bon-FejedelemnekBudai OrvoISa , ki a'
Bal-szemet mög-gyógyítani nem tudgya, de
a' k6likát meleg vízz,l gy6gyittya, az..az:
~' fördóbe öli. - Oh! hol kaphassak én most
olyan emhört, ki valaha a' k.ólikában" szen
vedett? ha ennek lába mög-érhetné gyomr.o
dat; egészen: mög-gy6gyúlnál.

TELEKES: . EgéiZen mög- gy6gyúlné~
igen-is.

MALIBA : Hát CsereineIt kólikája nem
volt-é?

T.ELEKES: Vó1t-igen-is. -Deminó haszon
benne? Az én gyomrom (ha hozzája mögyök)
mög...illetheti" ugyan az ö lábát; de ez nem

.. has~
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használ; ha~em, aa: ő ide jönne,. és lábAt
gyomromra vetné, .az ~sz~lna/néköm.' .

MALIB A: liát ha Csereinelr. lábát el-vá.
gom, és ide hozom. hozzád? elősz,ör azt kér
aöm: által·möhet·é Atti/ához Árpadhoz a'
másik velágon ? ' ' .

. ~gLEKKS: 'Már ő eddégott-iivan.Nem
köll ar,ra. láb, hogy öszsze.kellyene.. '

. MAL IBA : Azt kércr6m másadszor :. Fog.
,é Csereinelr. lába használni néköd: ha ide ho-
zattatik? és gyomrodra tétetik? ' ,

TÉLEKKS : Fog bizonY~lSarihasználni,
és itne mennyünk a' templomba. Az orvos..
ság~ak ottvöhettyn~ nagy hasznát. il

Ezeket így el·végezvén; egy kést vett
kezébe Maliba , és Telelr.essel a' Te~plom
fel~ mÖg.indúlt. Feleségének közel-Iéttét (Te- .
lelr.esndt jel. adássaibtil) mög-értvén C.serei;
hírtelen bele vetette magát a': kopors6ba, és
testtyén a' szem.fódelet egészenel-terí~tte.

Hogy Maliba lábainoz érközött, és azok.
,fúl a' szem·fódelet föl.vetötte; hírtelen föl
úgordott a' Halott ;,és Malibánalr kezeit a't
késsel egygyiitt m9g-fogván , n"ki így Iz611oU.

Hallod·é .aszszony: ne gyalázd ennek-u·
tánna azt a' fiatalOszvegy aszsz01lt, ki a' P••

. takot fiatal Urának sír: halma mellől'el-akarta
vinni: mert ez a' történet (hogy lábaimat el.

, 'akar-

.. ,
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akartad ~ágni) hasonlÓ-a' Pataknak el-térítés
séhez.

HARMADIK 'RÉSZ.
Ev~e mély.~ége.

l

-§.I.
JiI:tÖlcéllé.r.

tppen ezen üdó tájba!! érközött Ta,hon
Budára azon hadgya után, melyet Niceforl{$
GörtJg Császárral viselt 30). Annyival a' had';'
'ban szérencsétlen vólt: hogy emböreibűl s~

kat el- fogtanak a; Gtirögölt, de szerencsés
abban: hogy a' Csás~ár (az, el.fogott Ma

.G)'ar katonáknak vitézségjöket., és szép
termetlyöket szemlélvén). azokbúl n~gyvent

Test-6rjeinek röndölt 31). .
. A' Fejedelemnek mosta~ihaza-jötteután,

nem akarta magát mindgyárt -~meretessé
tönni Cserei.Várta az alkalmatosságot, mely.
gyakorta az észt.isfölűl haladgya.

n-gondolván azt: hogy két jegybe.já
rína után) .a' házasságban se löhet~tt bóldog;
mert a' MagyarQlrnak köz-mondássok sze
rént) annak' első h61n~pja öröm vólt; a; má·
sOdika ütöm; szinte Izent esküvé.sel fól.fo-, .

gad.-

./

ao)' Katona ad Annum 967.
p). Ka~pu adADDloQIl 968.

; . - '. '

\ ,
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«adta m.gában: hogy soha, töllb~i a' húú-:
ságrúl nem gondolkozik. I ,

E}-nem-dzte ugyan MalibId maga' házá
túl; de vele többé nem társalkodott; hane,m
őtet egész.zen 'annyának gónd • viselésliére
hagyta.' Sajnállotta eZ:, leányának ostobasá
gát ", _és talán Cserei ellen, hűtelenségét-ili;

d~őktt soha többé-öszsze-nem békéltette. '
" Hogy e' magános lakássában valami bö-

- csdletel foglalatossági lögyenek; magát egé
szen' a' természetnek visgálására adta. Ennél
ő gyönyÖrködtetöbb tudománt nem vélhetött.
Ezt látta ó olyan tiíkörnek, inelyben mago~

'kat' mög-~áthattyák az embörök; olyan
könyvrtek , melyben olyan oktatásokat ta

pasztalhatnak , melyek nelkül se~i le mond
hattya magát tandlttnak.

§. II.
" ,~,:, :,:,~,"'~' OIC04lcodáuai.

'Tele-telvéIi' e'-féle' gondolatokkal, futni
kezdötte az emb'öri tarsaságot. Fő..képpen a~

~ehér népet ne~ eresztötte többé magáhóz~- ,
Ott hagyván Kevi lakássát; egy Fa-sátoit
oda építtetöu,' ahhól (j'orohsál;"nah által-elle~ :'.
Dében) azoknak a', sívány homokoknak ,po~

rai fénylenek.
Itt' ó nem ab"an törte szorgalmatos fe'~ I

Jét: hány akó víz folyik~le egy nap alatt at' : I

DunlÍ.n? sc abbUl: mind távozattyok 16004. '
Rck

J
',:
. '

I • • •••
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nek a' mennyei fényeknek ? melyik a' Bój
dosó Csillagok között leg-aagyobb? Abba se '
törte fejét: .hogy löhessön az ök.ör-nyálbúl'
elsőben 'foRalat ,az.után selyem-vászont kó
szÍteni?

Inkább a' haunosabbjlkrúl gondolkodott.
I A' fákat visgálván ; f,s~re ve~e azt: h~gy

melyek leg.hamarébb·'nő~k, 8.l:ok leg-hama
rébb el-vesznek_ Ezt ö ~z Országoknak álla
pottyokra alkalmazt~tta. JÓl mög -jegyezte,
mikor leveleznek a' 'fák ? mikor bimbóznak?
mikor virágzanak? mikor hoznak gyümöl..
",öt? .--- , /

Arra-il ki-terjcl2tette eszét: hogy löhet
ne a' sívánt haszon vöhetóvé tönni? el·i. ta
lálta két módgyát: I~szer: vagy sárga agyag
gal azt mög. hordani. JI-J:zor: vagy beléjek.
Nyár-szil.Tölgy.nyír.fl1z.fákat építeni. Tud..

I ta a' kutya t~jet ki.irtaili, él a' taraekOl fól.'
det termékennyé töpm. .., ,

, Jól ki·vötte u állatoknak tulajdonlágjai
~lrpképpen a' Lovakat, és' azon ebeket
~'1ga~., ~.,~ek a' vadászatra alkalmato
:ai- A',.',Agaralrat; a' szag_dó lTislálrat,
" ..~la~~l{OPPdlrat, a' Nyúlánk Borr.olrat
livált~ " _ •n liZerette. El· nem. mönt előtte
'OCY fél~nk Nyúl, egy ordúó Far.tas, egyt...
UlJ: Rdlra, Illflyet (ha af nyilat re••r.nz.
~)" el.n.~.eji.tt';.;Vqw. - '

A'

~.
'\
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Csx-

,, 'At mi több,- azon fák közÖtt, melyeket
.(mag~~ezeivel) a' iíványba ültetett; mög.
találta annak sűrűjében a' sárga-kender-vagy
fekete Rig6ltat; a' sárgás Szalonkákat·is.

- §. UL
Két .tlJrtént!td.

AZ ELSŐ. Midőn egyszer a' Dunána"_
marty án (SorolrsáT'nf:lk altal-ellenébeQ.) .sétált;
hírtelen s.1:emeibe,akadottegy szoJga, . kinek
ruhájára' nézvén; a' gondolattal, vala felőlle :
hogy vagy a' FejedelemnéneIc, vagy a' Feje..
delmi Kis-aszszonnalr Inassa.. . -

, 'A' többi Inasok hol erre, hol amarra fut.
kosván ; ide-tova jártak visgáló szemeikkel.:
Úgy teccött:' mint·ha el-veszött drága'jószá.
got keresnének; és (mivel reá ne~ akadhat.
nának) félelmökben szinte mőg.b6dúlnállak.

,Csereiltez közelebb jövén; hoz~á így szóllott az
- ,INAS: lsfen jó nap' Uracs! .~,

• CSEREI :, Fogadgy' Isten Legéncs.
INAS: Nem láttál-é erre egy Ebet?
C~KREI: VidáIÍak lönni kc5IIet,ött.
INAS: .Annak ~gen-is. A' Fejedelm'-kis-

aszszonnak leg.kedvesebb ebe. Hogy Budá
."úl ide 'eveztek Sepelhe ; 'alig ugrott.ki a' man;.
ra , tüstént ~l-szaladoti, és erre 'Iáecatott t~r~
tani,

CSERlU: Az eJ> 'kicsin.
lNA:s: Igazán mondod.

"
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CSÉltEI: Nyöstény.is, fias i.
INAS: Azt·is el-találtad.
CSERKI: Egy lábára sdnta.
INis: '}ánta igen is. . .
CSEREI: Fülei hOsziZak.
ILltAs: Úgy vagyon. Tudom immár: hogy

láttad. Hol.vagyon ? Ezt nékünk viuszá.köt
lctik. vezetnünk•

. CSERE!: Én az_ ebet soha szemeimmel
nem láttam.; Azt se tudom: vagyon·é a' Feje
delem kis-aszszonnak. Vislája.

Ezeket hallván az Inasok ; el nem.tökéll·
hették magokban: higygyenek éCsereineh ? .
vagy' ne? Inkább a' gondolattal vóltak felől·

le: hogy. azon Ifiú embör (maga is jó vad~sz,

lévén) mög. szereu~ a' visIát; és magánál
tartya mind.en.bizonnyal. Mi'vel' a' kutyának
minden környúl.áUássait:oly igazán ki mondt- "
ta; hogy leg alább ne látta vólna, azt lehe
tetlenségnek lenni gondolták.·

A' MAsADIK: Hogy ez a' nap el.m6lt;
a' kis erdő .felé ismétt ki.ment reg~elC$erei,

a'.hol a'.Fenyves madarakat lnvöldözni szok.
ta. Lovagokat látott ~aga felé .nyargalni.
Hogy hozzá érkö~tek, így szóllott egy

LOVÁS1.:: Isten jó nap Leventa!
C~EREI: Fogadgy Isten Bajnok.
LovAsz: Láttál.é erre egy Paripát ?.. 
CS~UUU: Ejnye be jó vágtató!

D . La..



';0

LovÁsz: Egy buta Loyáunak kezeibe
adtam : hogy Sepelhlll vezetékiíl vlgy-e ·Keve
felé. El .. szakasztotta a' fő..kötőt; és 'erre a' ,
tájra nyargalt. "

CSEREI: LÖhet tizen..öt marko,.
Lovf..sz: Se több se kevesebb.
CSEREl :. Be szép kis körmei vannak.
LovÁsz: Azok ám.
CSER,EI t Farka' hoszszasága:,három- kö.

, nyöknyi.
Lov Ász:' Annyi ige~~is. ,
CS~REI : Patkója hat.. próbás ezüst.
LovÁsz: Láttad minden bizonnyal.
CSERJU:' Soha' életömben nem láttam.

" ,Azt se tudom: van·é a' FejedelemneIt ezüst-
patkós, lova. , . .
, Nem tudta' a' Lovász.. mit cselek~dgyék

'i ez~el az embörrel. Csudállya-é mély túdo
mánnyát? avvagy inkább bOlzonkodjék reája,
hogy a" Fejedelmi Jószágokat magánál mög
tartani mérész1i.

§. IV~

Kérd8re voná&olc•. .'

. Mind az Inas,. mind a' Lován, öszsze
beszéllötte'k Cserei ellen. ll-tökéllötték ma..

, gokban: hogy se a' Pis/át, se á' Paripát ab.., ,
ba nem hagygyák; hane~ a' Törvény elejé- .!

:b~ viszik, úgy-mint olyas dolgokat, melyek. '
, azért jál':nak főbe: hogy .c' tolvajság a' F~e.
delemnelt Jószágát illéti. , Föl..

I

... ~.~ ...~. -'



FöI,;,mi>-iltek tehát a" Vád~k Budára, és
Cm-dnelt. tötteit a' Tanáts elejébe hozták.
E~ek a' tolvajság felől semmit se kételköd.
vén; alattomban Sepe/he kOldötték a' Porosz-

I lókat; kik Cfereit éj·félkor mög.nyo~ták,~
I és kötözve Budára hozták á' Csonlta.tor(;~.

Előbbi szerentsétlenségeibiil ki se.~isztúl.

, . hatvan egé.szszen; ímé új veszedelembe elett;
f oem ~dván mi eka löhetne e' gyalázatos el.

fogattatásaának.
Reggel· a' V"'onkt- tornyot látván; bé.

ment abba nagy szívvel, magával hordozván
ártatI~ságánakbizf;myosságát. Minek ulánníJ

I Ie.zárattatott; éz~ket: mondotta magánOisá~
. gá6an:

Itt ",agyok tehát lt-téve: min! egy 'go
nOlz~tévő. Oh nem gyalázatom e~ néköID; ha·
nem inkább gyönyöl'Úségöm: mert a' ~.mely
toronybel le·zárattatottBtele j és mely helyet
mög. szelltölt jelen.léttével ~ e.ngöm - is .ide
Inéltoztatott az égi'. ,röndöléso: Mind az'·ál.
tal reméllőm: hogy valamint Etelét ki·sza
badította nyilvános árt~dansága 3~); úgy en
&imet se fog itten hagyni bizonyo~ igazságom~
.' Le-últ olizt~n arra a' kő-darabra, mely-

I hez láAccá~ak vege sngeztetett. ~mmit se.,
tő-..,.
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lörddöttPörének szerencsés végefelól: noha ~:

!' BIrák igen mög-mérgel6dtek ellene.: hogy
a' Fejedelmi Jós~ágokat (melyeket mint-egy
el-lopott) magánál nya~alan mög ta$ni mer.
né. 'Le.fekütt oS2ítánt és egé$z .éjjél mozdú.'
latlaniíl nyúgodou. ' ,

~V".
E/.s8 kérdés.

\,Más 'n'aprá kelvén az üdő.' kérdőre von
~ák a' Rabot. A' Tanács elejébejIozattatott,
ahhol.is"nagy' bátorsággal mö'g-állott. Kire a'
kérdések. bízátianak , így stóllitotta-mög Cse·
reit'

,r TELEKES : Mi Neved A~afi?

, , ~ CSEREI: Engöm' Csereinelr hívnak. "
TEl.EKEs: Atyádat kinek nevezik?
CSERlU: T(Jk(J/inelt. .'

TELEKES: lIo~á való vagy?
CSEREl : HonvárIJa.
TE.LEKJ!S; SZii.leté.öd' helye?
CSEhEl ~ Kapor.várossa.
TALEKES: Eleid ~ZiU kik. a" Nev.ze

, tesek?
CSEREI: Nagy.anyam Márna-,Sepel.Le.

vásznoknak leánya, "éti ~héltnelt hitesse 3S)'
TELEKES: Mire jöttél Mag.ra,..or

Izágba?

•
C$É•

, !

.33,). J61hká I.KÖDY~, In. ··Siákasz. I. R~z.
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1..- CSl!:R~I: HQgy a' Magyar"Fejedelemtiil
t lis~z~. kön,yöröghessem ~~pel- szigetet, 'az
r .n Osömnek (Sepe/neA, Arpád' Lovásznok..
: jának) vaIol1gos Jószágát. Ott'·hon Öcsém a'
. Honvári birodalmat el-vette kezeimbül. Én a'

Magyaroltlral itt' élni, és halni akarok.
tELEKES: Ez (Atyafi) mind..eddigigen

helyesen vagyop. Csudálkozom rajtad: hogy
(Fej~delmi születésií lévén) magadat a' csal·
faságra .adtad.

CSEREl : Soha sem adtam Uram!
TEL E l\ E S : Tudod-é miél't fogadttattál-el

a' Budai Bíráktul ? , .
CSEREl : Nem tudom. De örömeit tun-

nám: . ~ I

,',' §. VI.
E/.,t) Fe/e/t!t.

:T~LEKEs : Vétkeidet tudnod szükségös;
minek.előt te mög~itéltettealél.

CSEREl : Hallyuk tehát az elsőt. "
TELELES : Ho~ mOlt a' Fejedelmi Kis

Ilnsonn4,K vÍslájá11Ü ne uóllyak (másként ez.
it,~ég nagy hiba: .hogy azt magadnál mög
Ilittoztatni IPet:ted), abban igeg ,nagyott vé·
t6ttél; és. fejeddel jádzQttál: midőn a' Feje.
tlekmneA Paripáját (melyet bizonyosan láttál)
magadnál. ~ög-tartóztattad. Talán nem tut·
tad: hogy a' Paripa.lopás főben-járó dolog
Mavar.oonzágban? ". '. .

Cs~·'



, CSERF:I:, Van.é? nincs.é?, ezD.st-patkós
Paripája Sept;len a~Fejedelernnelt ; a~~ én
(ffo7J.vári Em,börségömremondom) soha nem
tudt~m. Annál·inkább nem láttam. a~ Paripát•.

I' " 'f:l':LE (iES,:' Hiszen a' Lovász azt mon.:-
dottll előttünk:' hogy te anAak, a'· Paripának'
hdajdonságait úgy számlá1tadeló: minth~ sze.
meiddel 14ttad~ kezeiddel1apogattad v61ila.

CSEkEI: Minó tulajdonságok azok?' • "
TE.LEK~S: I-szer: Jó vágtató. II·szór.~

Tizen·tit markos. III-szór~' Kis -körmű.

IV·szer: Há~om könyoknyi farkú~ V..sze,..~
Hat pr6b4s ezüst patk.ója.

CSEREI: Igen.is : mindezeket mondot..
tam, de nem á'I6nak szemlélésséb&l; hanem
nYo'mainak szorgalmatos mög-visgálássábúl.

T!!LEKES : Hogy-hogy Atyáfi? '
CSRRIH: AzokbIÍl ki-vöhettem mindene~

, ket: ,ime I-"szer: láttam a' Síványban: :' hogy
, mind ineszsze, mhid egyenlő távoiatra' estek
nyomai ; eiért jó vágtatón9k mondhattam.
ll-szor: Tizen.öt markos)öhetöt: mert (mi
dőn a' Fák alatt el- mellt; tizen.öt-mar.oknyi
magosságra vérte.le a' 'fárúl, a' levéleken~

mög-állapodott por<l.kat. III.szor : Kis·körmé.
nek nyomait ~'Síványban1}áttam~ IV-szer' ..
Három, köny(i)knyi farkát azért gondoltam:
mert az 'út (hat könyöknyi lévén) farká~ak'

végét mind ezen ~' rélzen, 'mind arnuoD
szem-
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uemléltem.V·sur: Hogy patk6. vólt" a'
JlYomoko~ láttam. Patkója' ezfistétabbúl a'
kis Lidiai pr6ba - kpbiil vöttem.ki, mely a'
homok között lappangott. Erre' a' Paripa· rá
hágott, és rajta hatta az ezüstnek pr6báját•

.Ezeket hallván ~, Birák " egy. másnak
szemek kö~é néztek. EI.is h~tették magokkal:
hogy 3.,' Jovat nem látta, ugyan azért ,keze
kö~ött sjncsen. Nem akarták mind-az'-által
ótet ártatlannak ít'élni; hanem most ugyan a'

I ,

CsonTra-torrmyha viuszá·vitették; hogy hol-
nap az ismétli kérdőre vögyék.·

§. VU.
MJsadilc KérdI.,. ,

Telelresnek minden kérdésseibül ki·tee
cött : .hogy C~ereit (j6 b'áráttya lévén)~ inkább
mög· szabadítani, mint eJ·kárhoztatni k6vánta.
Noha őannalt ártatlanságát jól tudt.a ; örven•.
dözött még-is: hogy a' kérdések mag~ra bi.
zattattjik: :rp.ert: löhetött v6lna oly hajszál.ha..
sogató embör, kj. ártatlanságát mög:piszk.ol·
~tta vólna~ .
. Al'tatl<!nságárúl csak nem bizonyosak lé·

vén a' Birák;, mög-parancsolták a~ TömltJc-tar
tónak: hogy Csereinek egy tisztességös szobát
rőndöllyön, és őtet ne valamint egy rabot,
'hanem, 'Ulint valami nagy vend"éget, 'úgy .
ta.rcsa~

Hogy , a,' m!sadik napel-érközöu; tana-
. , kod.



kodtak azon·is: ha kérdőre vögyék~é 8' Vis.
Iának környűlmennyemiatt. Azt sokan abba
hagyni akarták; ~e javallotta Te/eluf: hogy
jó baráttyát minden gyanúbúlki.m.enthesse
8" Fejed~lem ·előtt~ 'Öszsze.gyűltek tehát a' Bt-

,,'álr; és (Csereinel€ elő.hozattatása után) hoz
'zája így sz61lott - ..
, TELEKES: Te ugyan atyafi '(gyökösne
~esllég5d sZf;frént) 19az IÍtra hoztál a' Paripa.
vPgött. De a' Fejedelmi Herczeg.kis-aszszon..
nak. kedvel vislálárúl mit szóllaszsz?

I

'CSE. REI: Az igaználögyebet sz6llhatok-é
vallyon? -. .

TELEKES: Láttad-é a' Vis1át?
CBEn/E~ : Azt se tudom: v6lt·é valaha a'

He~czeg ./cis-aszszonnalr vislája.
. .TE.LEKES: Ez talán még' ,a" Paripánál
csudálatossabb dolog.

CSERE~: Mi-képpen?'
TELEKES: Hiszen errol-is" úgy beszél.

lettél ~z Inassal ; úgy elő-attad minden álla
dalmát: mint.ha szemeiddel láttad, 'kezei~del
tapogattad vólna. 'Ez ,hQgy-hogy e~hetött.-m0g? '

Cn hoEI: EI·is feleitöttem iDimár.:"- Mi- .
- ket sz6llottam azon' visIa felől? . .

TELEKES: Azt mondottad, I-szer: hogy
Pisla. II-s.j?r: hogy Iciosin. III-szor: hogy
apró A-öllceivannak.' IV.szer.~ hogy fülei MSz,.

s~li. V-szer: hogy egy lábára Sánt,a. Mind
eze- '

\ .

,

I
J



, .

ezeket anl\Aktunni,. ki' a' kutyát nem látta t

löhetetlens.ég. .
§. VIII,

Má.tQ.tlik F~lel~t.

CS:HRJt!: Ezeket é~ a' Kutyárúl mond.
hattam, ha IOha nOlD- láttam-is. Mindeneket
nyomair61 ítéltem•.

TBLllKES:- Mi-képpen?
CSEREl : Mivel nyomai egyenesek vől·

tak, nem kerengősök, azt .eKopptSnalt 't se
Agárnalt ~ lenni nem véltem ; hanem Yil/á·
nak. Kicsin.égét I1.szor nyomainak sdri1sé.
seMI ~őttem·ki. III.I.,Zor: hogy apr6 kőlkei

lögyenek. azt a' IÍvAnyon tapa.ztalt,m 't mely•
. nek színén ·Csöcsei)u~k ,bimbói vonattattak. 
IV·sur.. hogy flilei' hoszszak v6ltanak; ab
ból gyanítottam : mert (láb nyomai e!~tt)

azok' le-függélsöknek nyomát a' homokon .ta
pasztaltam. V-u.er: Egy lábának sántítássát
abbál vöttem~~t: hogy első jobb lábának nyo
ma nem vala olyan mély t mint a' többi ~á.
romée .

,TELEKHe: HaUya az íte1et! ezen embőr
nem Tolvaj. Sött (okosságára nézve) tiszte-
letes embör. "

. BíRÁK: Mü sé élünk ellene a' kárhozta
t~al. IntyUk ~ind-az'-általa' 'R~ot: hogy

. magára vígyázzon;ls másszor gyanútúl-í•.
tal'CSOD.

A' ,

•
;.. ~,-,,----_ ..
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A~' Blrálnaleezen szavok uián 'J bé-jelen...

tettették ,magokat az Inas 'J és Talson'fUllt
Lovászsza ; ,aZt hozván ~írűl: hogy mind a'
Visla, mind a' Paripa eló-keriUtek, helytt..
kön.,is' lönn-ének.

§. IX.
lÍj Baj.

, Meg-<slték ezen ildö-tájban Nicefor~ (a'
Kons.tanciTtápoli GtJrög CSásiárt) 'J -,és helyette
Zimislrtz jánost tették 'uralkodónak 34). -Eb
ben a' zavaros vízben örömest halászottv61
na Talrs~ni de (azo,n erótl~nségeimiatt,' meI-

, Iyeket néki a' húzomos lhadakozások okoz
tak) 'magára nem váUalhatta a' hadat; hané.m
egygyet értvén a' ROsr-uDllral ~ és a' Paciná~
'lto1cllal, Táborát egy ve.iérre bízta Svatoslav
ellen. -
. SajnálIdtta Cserei: h~gy még' a' ·Budai

, udvarban nem annyira ösméretes. Örömes
, tebb ment' v6Inil'a' hadba ,mint itthon annyi

/

nyomorgató történe~et szenvedett v61na. De
hát ha ott'-is ily bajai löttek v6lna szegén
n'ek? V61t ám megént itthon valami, a' mi.
'Őtet mög-zavarta, bouszontotta.is. I ,

Igen köz ruhába lévén fól.öltl;)zve; Bu
dára azért ügyeközölt SepellJIlI.- hogy m.

egy.';

34). Katona ad Annom: 969.

"
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egyszer It Fejedelmet ml:Yg-Iássa , -és (ha lö
l1etségös Jönne)' magát u~vari szolgálatra
ajánl~a. .

Eppen a' c.sonJra-torotlynál útazott, mi.
dón onnént egy cégéres rab ki.szökött, él
temérdek lánccaival a' Várnak kapuja rell

, vágtél,tott. Csak hamar utánna estek ,'a' Po.
l'OIzJólr., de mivel erre.vagyTamarra-m,enéslét
nem tudták: mögkérdözték' Csereit : ha a'
Ralmalr fel·vett úttyát' tudná-é?

Ez jlrrúl mög-emléközvén., mennyit ártott
néki csak a' nyom-látás-is; a' Poroszlóknak egy.
gyet se .:zóllott. Ötet ismén a' Csonka-torony
h~ vitték vólna., úgy-mint Ór-gazdát; ha az
előbbi ítélő Btrált közúl egy mög-nem·ösmer..
te v6lna. Ez őtet a' Poroszlóknak kezei ka"
dl ki.vötte, és (minden mög-visgálás nél..
kúl) haza eresZtette. '

N E G Y E D i K R É S Z.

q.serei~ej ~j Ye.sr.ede/nie~.

, §. I .

.' o Ic o of It o d" á ".

A' jeles szerencsétlenségeken szerenosés
.en által-esvén Csertd; el-tökéllötte magában:
'hogy ez.után (minden más 'foglalatoslágok.
túl PlOg.vonván magát) abba a' Btil-esességhe
&yako~ollya eszét és szívét., mely a' jó Br.
1IlJlcsfiline!r mög - visgálássában helyhezteti

, . '. . min.

l, ~..:. -
.~'.
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mhr'den. tudomá'nnyát., Ezzel a#,'gQnd~ta ;.
hogy. ha ez-után il úz6be-veszik a' veszedel.
mek; azok~t könny~bhenel-n,ögheti, nem.'

. ~ ártana úgy annyira' ~ki. .
Hogy magát·az ,;elDb~ri tánaságtúl. in.

kább el-szákaszsza; odahagyta Hevét, 8"
Töltölhe jött-lakni,. Dldy Kastélyt. (ZoltáN'
,,.ak engedebnébúl) Gyulaji.épittetett, '(öAti.
linelr (CsereP .a.ttyának) örök eri:tlékezNére.
Ennek a' Kastélynak birtokába, TeteIcesse.

\ gítette; Csereit (ennek történeteit el~beszéll-

v~n 'a' Fejedelem e16tt)~ "
De itt,se tHhetött D oly magánolBágában.,

hogy a~ tanúlttembqröktúl (maga-is tanúltt lé•.
v~n) m6g-ne-Iátogattatott vólna. Bé-vetődtek

hozzá' azAsz;,mnyoA-is,a'Szlhek-is,~~ázas.

tági tál1laságát nagyon ohajtották. De ő mind.
ezekkel úgy' 'bánt: mint kedves vendégjel';'
vel; nem pe4ig úgy :, mint házasságát vadá•.
szó Izeretöiv'el.'

De csak hámar tapautalta a~t~is: hogx,
a" Tudóskákkal-val6 társalkodás igen veszel
d~hnes Iégyc;>n: mivel kiki oly nyakaian.
mög.marad föl-vött. ítéleteiben: hogy a' ve.
tekedés ut~n, nagy gyűlölség sármaznék.

. Csereinelr 'egy vacsorája után (rne1ybel'l
a' Pannóniai Tudóskák jóí föl-hörpentöuek 'at

/ Budai borbúl) nagy vetekedés támadott. At
Péllilrsz madárról· kezdődött'a's~6•. Ketten

vól·~
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veUtak ; kik felőlle a~t állitották : hogy an
Dak húSát úgy mög-Iöhetne önI:!.i" valamint

. a' Ga~mhét. Hárman v6ltak, kik azt vitat.
ták: hogy ti5ztáialanabb lenne a' Yarjú', Gga
lya', vagy á' Bago{r'hús~nál.

Éjafélig tartott a' vetekedés~ Cserez' egy
gyet se _szóllott közbe~' magában jÓ íziíen ne·
vetvén~elme-futtatásokat. Hogy tőlle ~'Fe

leletet kérték; azt mondotta előttök: Ha van'
Féniltsz;" hússát mÖg. ne-ögyétök; ha nincsen;
mög-netti.qhetitök. Ezzel amazok mög-elégöd
ve. löp.ni 1ács:attak; és haza takai'odtak. Qe- .

rei-i. le·feküdtt.
§. II.

E 1.r~Btrj.

Egy azok közül a' Tud6s PannonoJt kö
z61,' kik a' Fénilcs.t. madárnak val6ságát Cse
t'e~ .e16tt ej.fél-tájban vittatták : nagyonmög~
nehelztelt Csereire : hogy azt a' könyvet ol.;
vasni nem' mtHtoztatott·,.' melyet CS (már há•

. rom esztendő. előtt)írásbatl ki -adott á' Fé·
nilrsz1le.k valósága felől. Boszszonkonott - is
azon: hogy a' Fénilrsznelr Iéttérűl kételköd
nélt Cserei.

Másnap röggel Panno111ajáha viszszá·tér
vén a' Tudós; bé.vádolta esereit a' F(J·Aené~.
nél SS) ki-is hívataljában olly kemény'e~bör .

. " /' . vólt. ,
35) FIJ.lcen'~ ólllnyit tött a' f?aM01Ioirtál.:

Jilbu: .



,
vólt: hogy, kik (az, iJDa' doJgáb~) vele egy-

,-gyet nem értötték ; azokat mqg-é~ttette. A'
Ff!ni!rs~nelt léttéröl kételkedni hallván Csereit;

.öte,t.,is a' ,rakás,tűzre emelgette vólna , h.1 ha-
talma alá csavclríthatt~ vólna. .

Hogy őtet mög· kerícsGse ;, annák rölz. ité•
•leteit Taltson eleibe vitte; szabadiágot-is kért
,tólle : hogy őtet (a' törvény !Zerént) .mög..
búntethesse. Az ilyenekre nem .~kat hajt
ván a' Fej~t!elem; el.;eresztött,e a' FIJ.Ic.én/zt ~,

azt mondv~n néki: hogy ut tónné ,a' mit
; Jcg-jobbnak lenni gondolna.

. , . §. II•
. Ki-,nelne,kedé.".

Jó baráttyának veszedelmét bizonyosnak
vélV'én Tele.tes(ki a' Fejedelemnek uavait ma- .
ga' f'Oléivel hallotta) leg-is leg-elsóben a' FIJ ./re
nér.t akarta le.csönd~siteni•.Hozzá.j~ment te
hát igen- alattomosan; és előtte 'esküvéssel-is

. pÖ(;létölte azt: hogy Cserft/ oly tisztátalan
,nak tartya a' Féniksz;.madarat, valamint a'
tekenős -békát.

FŐ-KENtZ: Mért 'kételkedik tehát 8J1~

nak létte felől?

TELEKES: Ezt felőlle m9~dhatWa-éva..
laki? ,

Fő

mint F6.-p"p~ Ken'~' n6btíl.Jijtt ~ Knu ~ Kna_,
Kr_a".

• J
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En-

FÓoKKNÉZ: Maga mondotta ezen szavai.
val: Ha Fénilrs~ nincsen, mö~.nem-öhetit6k.

TELEKES: ValaJJiint én"ill mondhatom:
ha bárány hústok van, ögyétak. mög; ha
ninésen, mög - nem- öhetitök. Monclhalod - é
e~ért: hogy a' báránynak l~ttériUkételködöm. _

FŐ·KENÉZ: E.zek mind csupa' fogások.
T.I!:~EKE8: Ezen fóliil: tart 6 Tavaiban

Tekenős..békákat; de azokat (m~yarléttére)
mög-nem-ö5zi. .

FÓ-KENt~: Hát osztán?
T.ELÉKAS: A' Fénilrsznelt mög-nem-ö-

\ \ '

vésse se Jelentheti tehát a~t: hogy annak lét-
térúl kételködgyék valaki.

FŐ-KENÉZ;: De Cserein~l kéteJködtslié
rúla' tudó;ított engtsmet, ki vele ötte a' va..

. csorát.
TELEKES: A~ a' Tudós tsak kételködónek

mondhatta Csereit (aZt-is Ihazugúl) '; én pedig
azon ,Arúló fdől.azt mondhatom: hogy ép
peu Istentelep : meit (az Írnának le.allyasítás...
sára) azt tanínya 8,' Cud,ar: hogy· a' Vak.ún
doknak szeme van, . ugyan-azért nem tisztá•

. talan mög-is-löhet.önni.
F~KE:NÉz: J61 vagyon tehát, 'Cserei :a'

tIzet azért érdemelheti.mög:, mivel a' Fé.. '
lIiA-sz-madárnak lértérűl kételkö:nni lác,catott.. 
A' Vádoló penigazért: mert a' V~úndok.
ról nem' igazat iZ911ott. .. , ,
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, -- Ennek á'- f'1J.luneznelr mög·-átolkodott szí.
vét iJy~képpen' tapasztalváu Te/eRe;; Cserei.

- hez' JP.~nt; és néki (ha a' Dunán által megy ,
és -Pannoniáha ~savaro~ü meg.jelentette a' bi.
zonyos veszedelmet. Mög-jelentette a' FIl·lre
pézneA: leselkedéssei!. Hogy magá~azoktúl6j.
ja, barátságosan mög.intötte. - _

I Ezeket. hallván Cserei; a' FIJ~lrtinéznelr

vak.buzg6sága ellen' nagyon boszszonkodott. '
·,Észre.vőtté azt: hogy azon.feleTij.dós em-

\ . börökkel éll'li,' kik ~z Ímában a' bolondsá
gig buzgók', leg-veszedelmesebb társalkodás
légyön; ezekrúl éppenséggel le.mondott, és

.így életének módgyát mög.változtatta.
(' , ~. III.

V ált6r.tatás.

EI.hagyván a' Bölcselködést-is (mely ő-

-tet oa' veszedelembe nem esa~ egyszer vitte)
a' barátságos vendégeE'kedésekrenajlandéhak
mutogatta ·magát. Jól ki·ösmervén a' SepdielE.
nek komor kedveketra' Budai fő.nemesek

után vágyódott. -Eleget vöti k~zülök tisztes·
.égö's társaságába.

Minden nap sokan által •. jöttek ho%zája
mind a' nemes Ifiak, mind a' Kjs-aszJZonyo1\;
kiknek tarsalágjokat igen kedvessé tötte ~•

. le1res, ki (~a a' Fejedelmi udvartúl mög-JDe
neködhetött)víg~sság~s üc!ejét Csereinél tól-
tölte. -,.'

Ebéd: ° •
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Ebéd után mindenkor ' valami játéko
kat indít()tt. Vagy perér.te~ a' fiatalabb ld.. ,
nybk, vagy pediglen Bögrést jádzottak. Né
melyek' a' Bujlrálósdi1zo~ fogtak. Cslldöt bán
tak a' Legényesek , vágy k~iikát kergettek.
Ezek Levt!ntlisdit jádzottak,' amazok bira
lroztak. Sokan lapdáztalc; fokan tornáztaA ,
ét más e' fél~ket tötJek. ,

Oh emböri gyarl6ságnak állhatatossága!
Ki hihette vólna: hogy (pS'ereine~,Hly nagy
bóldogsága lévén a' tis~tességes társalkodás

ban) ebben· is kárát vallaná, és olly írigy
I ség tám'adna tisztességes személlye ellen:

melly ötet. sZinte' élete, utóllyáig úldözte. ,
Cla~ ugyan igaz marad' az: hogy ha

, egyszer á' szalonnát mag. kezd\k, fogytáig
, reá járnak a' kések, ésa'.,kinn egyszer ki- '

fog a' szerencsétlenség; ai-után se hagJltYa
békével. Cureine!, élete~tellyes viszontagsá..
cokbúl állott.

§. IV.
, Egy ~·rtc'yJég.

A' TölrCJli Ka.5t#ynak által-elléné!ben la.
kott olyas egy embör, kine'k eredete Szar.
mikiá/nt! volt; de (mivel ennek·előtte'sokat
'~esködöttMagyar.országban) móg-ma/{ya.
~tt. Nevét a' Magyarok (természetes
.•kAssára nézve) Darázsnalí. mondották;
~mind'D érött gyümölcsőt mög.dongott.
, . E' . Blí.
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Búja élete mellett, oly írígy - is volt': ho'gy
u egész velágot. maga akarta el-nyelni.

I lly\ciúfos embör lévén, feleségre ne
h,ezen kap~atdtt.· Mög.csalt mög-is egy Ai.
pári leánt., ki (!Joha magátZal&n-~ezér' iya-

. dékjának lönni mondona) Darár.snak g~
.' dag.ágát tudván , houá mönt.

, Ennek a' leg-nemesebb aszszonnak tár
nságáJ>an -élvén Daráu; nagyon et.,bízta
magát. Ha ki személlye ellen leg.keveseb
bet válöu; azt (ha löheWtt) lábat kapcájá
vá tötte. Ha. vele nem bírhat.ou, álattom..
ban;gúnyol~

:Leg .. inkább uon, töpreködöu : hogy
(oly gudag emblJr levén', és, felesége vé..
gett, a' tánaságot óhajtvAn) imádó tár~akat

~em sz6r6zhet6U magának. Ha ki egyszer-
.: kétszer mög-látta, vagy IDÖc-látogaua ötet;
rón-h~jjazó szavait DeJIl Izenvedhette; örök·
re·il el.ha8Yta.

Azokn~k at Szekereknek z:6rgél'5ök , me.
lyek Csel'einelc kaltéUya eI6tt hallanak; Da.
rázmaA ,zívében Izinte annyi dárdát lá~"

cattattak. lönni. Clerei"eA ,különös dicsére
teit hallván', azokat maga' gyalázattyainak
lönni gondolta. Oly vak" meré)' vólt: hogy
Csireinelc kastéllyában (úgy .. mint hívatlan
vendég) gyakorta mög-jelenV'én" az asztal.
hoz 'Ült, de oJ..y fUr4aló ~6ara vi.elte ott

, ma.,,----,
I. ,

t .
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magát: hogy...I()kan az asztaltúl fól-keltek,
él cl-takarodtak_ '

Egyszer .... egy neme~atzszont híva ·Da
rázs vacsorára maglhoz. Mög. ígérte flZ el
jöveteit; dé minek utánna mög - hallotta:
hogy Cserei~lt-is lok hivatalossai JÖIJnének;
el.hagyta Iiaráz,st, és' a~ 'kaste1yban vacs~
rilt.

I

Mög-elöt~ egy.ter az - is : hogy mind
Dara" ,mipd Csere; egygy61t - létáltanak
Budán. I~y Fejedelmi Tanácsnok' elejökbe
kerciIt, ki Csereivel eleget, Darár-szsal pe
dig semmit le beuéUött. Ezek Jöhettek a'
leg-nagyobb írígységnek okai, nóha magá
ban clek~ek~ ~Sl nem arra valók vt»ltak.

. ,.§. v.
Irig fQ/,y'adilt.

CsereineÁ kastéllya ,mellett (a' mint a'
DllltAntJtlt Budai marttya felé terjedött. el a~

sik 7 egy gyönyör6 kertet épít~ttek ~' Ker
télz mesterek. Ott sétálgátott 'Cse,.ei. Vele
vóltak két jó baráttyai, egygyik feleségeitál,
a' lDásik leányostúl. , .

. ,& .Aúguuta.i verekédé.r6l be.zéllöttek
.'.4loroD·. só). melybén· Bulcsú-Leltet-és-Bo-

E i tond

,j......;-.---~',-_...

36). Katona aá Atinom' -954'
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\ .
tond (hár.om Magyar Vezérlők) a' N,maeA;..
MU föl-akasztattak. Errúl a' történetriíl egy..
nehány'j6 verseket íra Cse~d, de (mivel ma
gát ~csértetni éppe,n nem akarta azokkal) ,
azokat készúletleneknek lönni mOIidótta, el·

, . \

se-a~karta e'zek előtt olvasni.," ,
'De hogy' e};·olvaua (mivelvirganc elzét

j61 osmerték emezek) ugyan.csak .reá- vö
hették. Teccölta' gondolat, és nagyon kér.
ték ,a' SzerzlJt.. hogy azt a' .8udaialrlcat kö
~öllye•. 'Azon \'Óltak ezzel: hogy a' Fejedel.
mi udvarba,bé.hasson'; és TalEson előtt bő-

, , Els'Í;Íletett vallyon. Ezzel akarták' őtet a' Fe.
jédelmi udvarba vinni, és ott ót-et mög-erd-
síteni., \

De ezt a' kérést épp~nséggelbé-oem-a
,k,rta tellye&Íteni CsePel~ Hogy pedig ese
dezéseikkel ki ne facsarhássák 'tóije " egy
kevés üdóre ' Vendégjeit el- Jiagyá; .félre

, ment (tudni-illik)' egy ~okor mellé, holott
a' Verseket kettö-Izakasztotta, és a' bokorba ,
vetötte. ,

Hagy ósztán Vendégjeihez Yi~zszá -j6tt,
noha ezel,t ismétt azon vólt~nak: 'hogy at ver
seke~ a' le-írásra engedgye ; de azt ömár lebei.

etetlennek lönni mondotta: mivel hatalmábAn
nem' vómán;ak immár. Ezzel Cs~rei'- él at I

Vendégek at Ka5tél1ba föl-mOn.tek'.

. r
§. VI•

) I
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J. VI.
Dará~41IlZk c.rinDy•• ·

{Midőn egek a' kertbe"n igen bar'tNgolan
tétütanak; úomban Daráu (minden alkaI.
matossági-~ ügyelvén, melyben CsereineIt 'rt·
hatna), a' kerteleten kíV;Űl, szUnetnélkűl

ví&Yázott. M6g-s&jdítván a' Papirosnak ket
"szakaliztássjt (és abban valami nyomos dol.
gitt lappangaw gQÓdoIván) minek· utánna a·
mazok a' Kastél1ba föl.möntek, hírtelen oda.
szaladott, és (mivel már ekkor a' Szürkúlet·
is közel vólt) a' Papírosnak. csak egy datab..
ját látta,' melyel 'OSz~án'haza m6~t. \

'Csak alig várAatta : hogy az írást el~ol·

vaJhas~a, Gyertyát gylijtatván: hogy azt hoz.
úja vitte; ezeket olvasta a~ Papíroson le·írva:· ·

. Átkozhattya Lehel
. , . 7'."ÚOll Fejed_Imet:

. Hógy. érötte vesz6tt
." Ne adgyoJl kegy,elmtt.

Mi köllött több ennél, Da,.áz:snalt? Azt
ptlolván ezekril ." Vers..darabok,rúl: hogy
~knakt()kélletö.. énelmök légy6n; a' Pél
pirosnak -másik ~zakadékjárúl neJQ.ís álmo
do&ott. Még' ma akart fól.szalanbi v~leBu.

~a; de ilgyeköze1ét lU éji z4por m6g.~a..
~~ztatta.

r·'·l . .

. "

~
I

I
I
I

I

§.. VII~
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.§. VII.
4.r ú l k o d ti ol.

Hogy az Adó h~jnal1ott; e&yenetell' f61,
mönt BurJá,r~J; él a'Fejedelemhö'z bé.erelz
tetvétl'.;el.beszéllötte a' TtJ!t(Jű kertpen tör...
téntt 'dolgokat. Kezeibe ,'adta a' Papil'Qlt,;mel-

,lyet (mivel maga a' Fejedelem el.olvasninem
tudott), Odi adta l";ányállak (JrUn'(Je1t, ki
éppen akkor jöve.bé: hogy édc\s A~yán~

- jó 'röggelt mOl)dgyon. "-' \,
, Hogy a' Papirósnak foglalmánnyát el.ol
vasta Órlrtlny; a'Fejedelem (azon .lúviíl~i.
hírtelen. é.lt.em~ny embör lévén) ,tOltént
Ttjlrölhe kiíldötté Oll·katon.inak kettejét. ,El.
fogadtatta -mind- Cser.eit, mind ama' né$.Y
Ve~dégjeit, é. őket Dem Budára ~ hanem Se
pel-nev4 Vá.ro.kába \rttette' , a' szigetnek ele- ,"
jére nemmelzlze S~ent-Ge/lér1telchögyét61.
Maga is I'lem sokára le.mÖntmind 'e,elégé
vel, ':llind leányával (Jrlrénn.rel, ~nd fiával'
Ge.iz.áva/~

Midőn Darádna!l' h4za .lőtt vitetteJiek
él! rabok; ki tekíntött nagy örömmel az abla·
kQn, ~,C~er.ei felé ezekét, kiáltotta: Oh te
szegény teremtés.! minek avatod te magadat
a' Verselóknek számokba ? 'FAz·fa Veneid'
igen' c~úfosok, ,és talán fejeddel.i. iádzanaL

SQha le gondólkocJott, 'árrúl Cse~ti; holY
jó Vérselőnek tartassék. Ugyan aién a' gon-

. ~ , ~

(
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dolattal yala Dtu'trzsnJt kiütála utAn ~ hogy
versseinek faragatlamágjok miatt fogna Izen.
"eCLoi.' '

HoSY Sep~lhe1J eJ-zárattatott; csak UOD

t6nódött ; hogy Baráttyai-is, Bal'átnéiJil ha.. I
sonlóképpen el.zárattattak, kik az egész' do-
].,gitan ártatlanok v6itak·. ' '

Még cs~ az se enged6dött mög Szegén~

nek: hogy magát (at Bi,.áA el6u) Venieinek
faragat1anságjok, 'de még-il Artatlans'gjok

'. miatt v~delmezltes.e.Mert az akkori Magyar l
üdőbelf, :minden mög.vi.gálás nélk:líl el-kb
ho;atataU'az,. ki'l,8~.Fgedelmetgúnyoló írások.
~ mög.csipk6dni merte. 'Más napra röndöl
tetött u: hogy Crt!'reit vilzszá.vigyék ,Tiilöl
/Je J é.. at kertben (éppeB- a' bokor mellett),
ltolott'tl~'Papiro.fól-találtatott) agyon nyilaz~

"ML' .
. . . Hogy az 6d~ röggellÖu, .okaD. ·öuv&'

gy6ltek a' Lakosok; ut akarVán mög-látni:
ha "allyon CI"e;ne!l· ábrázattyáD at lu~lált fé
1eIméJlek "onánait tapas.talhatnák-é? Sem
aDt IfJ tapustaltak orcáián. Bízot ~atlansá ..
pban., Ugyan uért'eleveDeD"Ié~n .a' v.z.
,.nek Jaely4re. ,
~- §.VOL

Cíudll riJlldiJNI_ \

. Már Cserelt jó da!abon el-vitték, mid6a
. at Fe;etM1em (a' háló ablakon közel.lévő ker-

'~. tyébe
i

r



tyébe ki-tekíntv.én} egy fekete hollóra veti
szemeit, m'elynek szájába (febérlöu.é? 11\n
dlSklöu.é a.z ?) de valami vólt, mely TalásolJ
na;i figyebnetességét mög-érdöuilötte. Csak ha'
~ar ,lőv<;tte ~yHát, éJ a'hollót le.lőite~ ,

,E....v-euett min~pábán ÓrAény-'kis. as.z· ..
uo-nnak gyémántokkal kl",ékesítött gyűrlíje. /1..'
TQlvaj felől a' gond~1att41 valának: hogy egy
-f~ket&holló légyön. mely Szent·Ge/Ur' högye
fe~ől Sepel/le szokott szá11ani, él a'kertb~
egy lJ1a~Qs,fára jQ~ni. Lehetségös' dolpgnak...
Iönni.§ondOlták:-' hogy (mivel ÓrUny., ke
~eitmosván. a' gyémántosgyúrút az ablak.
ba felejtötte) ,azt a' hoUó ,mé;\g.láua, el·is 19p·
ta onnént. , , ' . '

Takson tehát '(édös le~nyáDak,vígaszta..
lást akarván, nyújtaDi , ki a' gyűrlí~k el..

, vesztte miatt nagyon bánkódott) mc1g.~ente

'n&i: ·.hogy a' gyiírií móg-'Mf,ltatOt~: ,)JJivel
a' holló" JDelyoek, :szájáb~J1 láQ~tI>~,,~,;.éppen

I mostanáb;m ie-J~~Uetöt~. ~ o', , :;,

.E~t édöa \4t1'J,~. ,h~lv.~»-, ,a~, Herie.g·lti8-
'asurPn, ,J1agy.:ör~el 8.',1 k~rtbo maga,le
fulo't, és ,,' 'iPud.ott nagy f~ ,tá ~e(lVéD •
a' hollót ugyan körösztűl'-löye; .de még pi-,
hegye látta. S21ájába ,p~djg nem a' gyémán
tosgyúriit; ,hanem' egy íiótt papiroskát szem
lél~. Rea írva "ek valának. 'o'
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'8
ef végét csatáján~k;

~évén bírájának.
'. nem tanya. kárának~

Augusta. várAnak.
Ezekb6.1 a' lzavakbúl semmit ki.nem·vá

hetvén' Ór.t~ny, fél. bú.úlvaédö. attyáh~
iparkodou. Midőn, a'Lél'csőkön fal-mÖDt,
eszébe jlltott a' szerenclé. l~ánDak: hogy ez
az írás, és Papiros, igen hasonlítana ahhoz t

melye~ Cserei' keze·írássáDak lönni mondot-
. tak. .

. . l'

_Hogy éd6s al\Yához föl.6t:t, el·besz6l.
16tte néki gond.Qlattyait. DartÚ,t lU 'ember
nek ~6rt állította: mert a· Verseknek felét
el.szakaszto,ta" és azokk.al jöve a·. Fejede.
1eJDhöz, melyek Osereint;k ártalmára löhettek.
Ki.vév:én zseQjébiU a' Ve~ke1s9.da~ab

ját, és a' m~adi,kalös.wVe-.gyucetY'én, ,így :
olvasta. azt-el ep~zszen.: ,
Átkozhattya 'Lehel 'v4gét csatájának:; ~
Takson FejecUlmet tévcfn birájának.
Hogy érötte veszÖtt nem tartya kárá..na,lr, ,
Ne adgyon kegyelmet Augusta' várána~.

Föl- kiáltott ezek után drlfény ~ és Attyának
elejébe térdelvé~, OsereineA agyon-nyilaz".
sa v~gett (hogy azt mennél·elóbb el.távoztat
.a) kÖDyveipek. ki~ hóluok közön,., forróan
aedözött., .,

•
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§. IX.

K 6 K y lJ l e nt. '

Cs/!r~iM/t ártatlansága feiőI meg",gyózet·
tft~t a' Fejedelem~ Ugyan •azért mög-paran.

• 'csólta kétlhieinek: ,hogy ,16-halálá~a nyar~

gallyanak T6köl.felé. Cser~it a~ haláltúl mög.
mencsék, él ide 'hozzák Sepelh~.

Igen nagy szertmcléjére szolgált az ue·
gény'. Cs/!rei"e~.- hogy a" kegyelemmel. futó
két ;Of6k.; leg·alkalmatoSlabb üdóben étköz- ,
teltek a', Tölr.öli kertbe. Le vólt immár egy - ,
magol 'ához 'kdtözv~, a' nyilazók.is már.
uiár egyengették nyilokat; midőn lDfl.zszirfíl
;i' Kegyélem IzavathttlÍották.. és a' vesznfs
helyre -nyargalváD , -, Cs~reit mög-mentéttA•.
, ," Hogy ez.utána~J!'1'ed~l~mnek elel~e ke..

rMt ; -le';vetette magát' a' földre, é. mög-kö.
szönte a', kegyelplet. De Takson (a' papiros
sal-val6 ,e~élz történetet, Caereinelt el·beszél.
lésébtil, mgs'tanában é~én) a" halál' torká.
búl ki-vevéuét nem kegyelemnek ; ltaRem
'kö~lességnek lönni mondotta. Mé:ig.követte

qtet' híl't~len ítélete 'fel61. ' ' -- , '
-Órké,,'y 'Kis - aszszony· (molt látván leg..

'először Cs~"'eit) annak szerencsétlénségét sziú
te Illög-könyvezte. Mög-mutatta, néki a' ket..
t6.szakadtt papiro.t: el·beszélIc1tteazt.is:hogy
hozta az elseS részt a' F.jedelem'elejébjo~D~
ráu! aquak -másik4t a'Oolló. HogyhAb~ro.~

- do~:- '
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dott-f61 az elsőre TaK$On; hogy ,clillapodott.
le ismétt: midőn ~ elsőhöz ragalztóclou a'
másadik. '. '. I '

Észre ..vlStte ut Cserei.. holY ebb61 a'
Dagy veszedelembAl. való ki·mulúsát az égi
röndöléselinek i.nkább, mint az'emböri mu.
kál6dásoknak kÖlsönlteti; mind~az'.álta1~ a'
Fejedelemnelr kegyenégét tötle elsCinek, mely
őtet a' halál' torkábúl ki·szabadílotta.

De Talcson mög. állapodott a' mel1~
Jaogy, ha Órlrény olvasni nem tudott v6lna,
ha a' két papirost e~ darab' két' réuszein.
mög-nem Ölmerte vólna; ha a' kéz-írást egy
kéz' vonúsainak nem látta v61Día, ha a' két
darabot 61.ftze-nem..urkesat:ette v61na; ed-
elég CSerei a' más' veIágoD lanne. "

. §. ~ ,
H Ji r;.,~ d á, ...

, .
. ' :Mivel Csel'eie mt\g-bántódottnak ítélhet;. '.

te a' 'Fejer!e1mi Iláz'; Itjb~~k ki .. p6tqlisSM
magálIa vállalta a' j6 ..lvii Kis-elsuz;onj'. Ki.
nyerte az édös anyától: hogy még az Udvar
Sepelhen múlatna , ~ddég Clerei' TiJlr~ ..
~6nne. . .

. Reá p,rancloJta a' FejeGlelemllé:' hogy
minden nap l'öggel az Udvari-kastély-mel.
lett ",livó kertbe teremjen, é. ott sétálgauon.
...-gy vele, vagy \leányával, vagy miad a'
ÍleUÓvel. '

.. Talt·
.'

. ,
, .~ : J r

-~_.---!'*"
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.. ~ Takso." (Daráz,snal emblSrt,elen.égét, satt
Istentelenségét, a',papirosnak elő - adttábúl
ki-hQzván) ötet törvényesen minden J6szágá~

túl,i minden pénzétiíl mög.folzto~ta, é~ azo·
lult Bse,.einek ,ajándékozta.
, ": De Csenf. (ennek a' JTádtJló1l4k töt'tét gyf1

lölv6n; de SzeméIlyét mretvén) llérte a4 Fe,,:
jlf(it!Jmet:- ne' v6lné ,toUra cselekedeté~: mi;'
vel a' papirosnak e1s6résftt olv4sván Dt%-.'
1'IÍ.:,és. a' másikl'Ú1 semmit se tudv~; azt
a'PJjedelem ellenírottnak .fÖDni gondOQtatta;
ugy.a-uért: :köteleuége ,szerént , fól.is ad·

... ~., " '; .' "

:~ ;;. Így iparbtlott ete,.ei ellenségeivel.is j~t

t~i; ID.cly uo.ká. ő -benne a',jó n,evelés~iíl,

és a' BőlcsesWuk .tudománnyábtíl .zál"~a.
zott, annál bÖclösse.bb·is v6lt' benne, men. '
nél állhatatosabb; WSl~ ~"\j~lIn, noha min-
dMcfelől sanyéfrptJatatt- ' ' .'

.i..... 't Ö'TÖDIK R,ÉSZ.
-ii! . ...

C.sereinelc e/lJ", menetele.
.... '

Le.

§. ,I.
. fill/önö$ .r~O'l({s. . I

., '2,',El-érk~ Domban MaUtf,.~orlz'gníik
aJQft .Ünnep-napja, mely (a" Világosi tel)1
plomaak föl- szentöléKe alkalmatosságávaI)
&tílJJlánaltör~k emlékezetére még .Árpád~fe. '

, j~delemtúl röndölteWU. - . ,
, -

A
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Le.készűlt piJágó.sra menni a' Btldai Ud.
var; és .!Divel Cserei az Udvarnál nagy ke.
gyelemben vólt; ótet~i. le--kévánták ,vinni.

Az egés'z ünneplé. felól semmit se tud.
ván Cserei; egyszer egy al~almatossággal

(midőn a' kertben sétáltak) mög-kérdözte
Ór..fény. kis. a~zszont : \ mondaná-el .előre a'
szer-tartásokat: hogy azokhoz magát alkal.
~aztatni tudgya: ne-hogy; tudatlansága mi.
att, a' Kösségtűl.ir ki-nevettessék. Erre a'
Kis-aszszony ezeket mondotta:

Minden tízeu~tendőQ.ek el.folyása után,
Yilágos.17árra gyfllnek azpk az ötven ügye.
lők, .kik, az Országnak annyi Osztályi
ban 70 a' Népnek erkQlcseit visgállyák; és (ha
valamely nemes cselekedetet h~allak)" azt
jegyzi) - klSnyvlSkbe bé-írják, ot1:Yi/tigoson
osztáD (a' Fejede/emnelr, ha' itt'-:-hon van, Ól

a', Btrá..fna..f jelen-Iéttökben) a:z oda gyi1lekö~

,zött nép előtt el-olv~slák. Ezt arra valónak
lönni tartyuk:, hogy az. erkölcsnek böcsét
mÖg.asmerj~ka' MagJ'arolt és utánna vágy.
gyaoak. - Kinek lelr'Dagyobb csélekvénnye
van; annak a' Fejedelem egy arany, kupát ád; f

,csekéllyebbet amA' kotsenek, kik 1.\1:' el,ő u- '
l'nléptetDok.

: §. IL'

."



§~ I{.
Je/es ErltlJlc6iJlc.

Hogy mInd a' Buda; Udvar., mind a· !J!
rfiA, mind az Úgyelók Világos-várra érköz-

. lek., és a' Fejedelemnek sátora alatt le-ültek;"'
fOl-'álIot~ -a' CsonlrMi ÜgyeM, és ezeket mOD-

dOtta: . , .. ,.
.Sz~P erkölcBöi hozok (Uraim!) ZeKed..

- ·váronábtil. Itt a' mostani Biró (másként-is
igen tiszt-eiség6s Magyar.embör lévén) egy
.oda való PolgárnaA' homályosügyeben azt ta..

, lálta gOlldo1atl~~úl ítéln~ (pedig olyan üdő

ben, m~lyben akkor' lenkin,ek s~ot nem
kOn.töu ',a'duia ~lelekvéBtI,e felől) : . hogy
Diinden ,Jél%ágát eI.veszeI5z~.. él Al",/,örö$-

. léneA adgya. - Egy.ödó múlva., .jobban\
mög-vilgálván az'Ügyet~ a'Po/gtlrt "ártatlan..
uakij)nni találta. ~ivel 'sz előbbi törvényes
ítéletet mOg-másolni nem löhetött;' el-adtá
alattomban maga Jószágát., él az' Al.pöriJst

. pénzzel ki.f'Uzette, az el-vött Jószá~ot .pedig
a' Pols"rnd viulzá-adatta. Ezek ugyan jól
jártak, . ie a' BlrtS sze'génséggel küszködik..

Izután a' Grl;"; Ogyelő állott..föl,: és e
aeket mondotta: Csekéllyebb ufO'an' aman
hál a' G,ttJ,,; történet; de a' föl- jegyzél~
anélt6. Jedi t;1r (egy fiatal Nemei embör) be.
le ueretÖtt egy Izép-birtokú nemes leánba.
Mind.a'·kettQaek Ilag hajlandósága egy más..

o, • hoz.
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hOz. Végtére: annyira szerették ~.mált t

hogy, odó előtt, a' követközeDdó napra
szabn,ák ölzsf:.keléJsök~ek köllemetps napját.
Midőn immál' kezet akarnának fogni; mög-.
súgattatik Sédi Úrnak: hogy a' leán}7, más
nak légyön immár el. jegyözve; a' Jegy'el
a' Pitvarban lÍrna, és, ha a' leány tólle el.vé
tetik, bizonyosan mög. halna. Sédi'ezek~t

~. hallván, Szeretetérűl le-mondott. aé.ho.lta.
r. az előbbi Jegyest, él a' leánnyal Iöszsze·a-

datta.' , '
Föl-állott ezekután az UnpáriÜgyeld, ki

(egyM..n1r4c4i katona felól) t"zeket moridot.
ta : Ennek eIótte' tíz e~tendóvel, midőn öt
Izáz GdriigiJ1re~ hoztak Ma&yar-oruágba há.
rom 5.láz Mag.Yar:katonák 37); találkozott
közöltö. MU~titnl, kinek Szeretőjét el.rab
lotta az Ellenség. Midőn annak viszszá. nye
rélére iparkodik; hallya: hogya' másik csapat
el·ragadta, édösAnnyát-is. El.hagyván, nagy
zolro~áa között, ~' Szeretőt; e~sőben édös
Annyát ki;szabadította. Hogyolztán Sze~e-:

tóiének ki. szabadít~sára készűlt;fegyverbe
öltözött Munlcácsinal& Annya.is, és fiáv~l u
.első csapatra ütött•.Mivel at csata éjjel esölt,
ét az 'ellenség mög-szaladn; röggel látt~i.·1

. , hogy,.

~:-

I
I
I
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hogy .. JJfllnltác9inaTt S.seretóje. (ról-t~er
közve lévén) halva-fekízik 'a' hóltt t~tek

között, egy dárdAvá1 körösztÍíl verettetve.
A' dárdát magájénak lönni ö.mervén Mun-,

, lrác#, által-verte vólna ·magát-is; ha an
,nyának sírássaibúlószte. nem - vőtte vólna:

hogy Imaga' élete édös Annyának gyámolás
sára s~6.kségös.

§. III.
ErlclJlc.ri (tél~t.

A' Birák '~zon el-mondott három Erk<Sl..
«söknek mind-egygyikét villgálv~, nehé
zen állapodtak - mög abbari , melyik érde
melné-mög az arany poharat. A' másadikat
ugyan a' harmadik röndre helyheztették ,de
a~ ,első, és utólsó, között 'külömbség$t"·tönni
Dem tudtak. De végső'ítél~tét íg! adta·eid'
Talcson. \ .

Igaz ugyan: .hogy ~ind-a:-hároni.törté~
net (fóképpenaz első) Országomnak . nagy
dÜcllósségére, válik; de még se Indítanak ben
nem olyan csodálkozást ~ mint minapiban .
Csereinelc egy \c,selekvénnye inditott. -' Mög
haragszom vala egy Századosomrq.. mivel
Őr~helyét el-hagyta .. és magát az i~ásnak ad'!"

. ta.Fü·fa e16tt panaszolkodtam ellen~.. Ud..
vari emböreim ,(ki-nem-vévén egygyei) azt
mondották felőlIem:. hogy mosttapasztalnái
a.zeliclsér;ölRlt', mivel a.ll aa akaJ.ztó-fára-va-

• I
, \ lót
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i. '

I Mt mU r~en ról.nem~akasitáttam. Az áll(..
. totta ~~gát leg.buzgÓbbnak ho.il:4m'; ki a~ l

6zái.ados ellen leg..hoszszabb kigy6t; leg-ter.
jedtebb békát ok~dott.-~ Kerdözten1 Csere,i.
tlU.. mi ,téveS lögyek azon S~iaiJbssal? Ö
föl.pattanás,,OJnmal semmit se gondolv4n, e.

i gyedúl merte a' Sdtaclost menteni. Illetlennek
Jönni mofldutta: ha egy Ororzlán azért hara...
gUlll1ék a''szún) ógra: hogy fille mellett danoJt,

i Könnyen' hibázhatna az embŐr ~gyszer; de
leg.könnyebben előuör. A' Vitf't !.Eá,zados- .
nak első hibája nem lönne kalaúzzá a' követ.
köaendóknek. Akkor tarth~tnák magokat
Fél· btélleknek az utlllkod6 Fejedelmek:
ha éJeliet soknak el'Jgednének. és kevéstúl

I ve~az( . el. - Hallyátok MagyaroIc! .
olvatflíft Apámnak, és nagy Apámnak Jegy
~ könyveiket; de- nem olvaltam azt: hogy ,
egy 'Oly';embör felől, ki at [i'~clelemTielr ke
iYelmébűl.ki-esött, ugyan azon Fejeddem e•

. l4tt jól beszéllyene'k aJ; Udvuiak. Csereié t.-,
~t _ arany Kupa. -'

§. IV.
. ,4jándDt _o.t~'tJ~.

, Talson-fejed,elemnek előbbi iI,zaváit hall
ria Csere;; eh:sudálkozott azon: hbgy a,j
...-any Kupát néki IZánhatta. Hogy' arra ma
._ .ném ucyan órdemetlennek, hanem (af I

L . _ F.· t;C;lobj,./
I
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többi ~özött) utóIs6D.ak mondhassá, így Izól~
lott a' Fejede/emher..· .

Az arany. Kupát (Uram) ha valaki mög
érdömlötte , ,(ha ama hármaknál én tétetőd

ném főnek) - - az én ítéle.öm szerént ,
azt FejedelelJlségödnek erkőlcléhöz szabhat
ni. Mert oly dolgot .vitt minapiban végh6z,
melyet le Z~ltán6a1t' ,. se ,AI'pádhan' nem ta
pasztaltunk. Íme nem haragudtál-mög reám
(Fejedelem egy hitvá~ .[ohhólJJ'odl'a) midőn

'. heves indulataidnak ellene, szögmem maga
,_at. Ez a' Fejede/emlJ'en hasonlíthatatlan er·

kölcl. .
. Tapsoltak' ugyan kezökkel á' körúl·üló .

embörök, és az ElsQséget a' lfejeJelemnelr tu-
" lajdonították. De avval Tatson keveset go~
, dolváÍl, a~ arany Kupát C.rereinek adta; At.

Zegedi Erköl,csöt· három gyira Arannyal, él:Z
UngviÚ'it kettővel, a' G.)'(jl'it egygy-el,elégí
t.ötte-ki.

L Mivel Csel'el lfapQrfJan született (HOn
'f1árnalr fő-várOSlá:ban) azt röndölte az ez..utá
nyi üd6re: 'hogy ezen Ajándékoknak ki-asz
togatássá arJ:a· az fldőre tétessék, melyben a
kapor IIlÖI-érik, é•.a' k.ápos&tával fóz~tik.
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, -It AT, O D I K R É s Z.
I

(j4.r~tnd je/.I (ti/~d~ .

) §. I.
TattácllJobá6á•

."Maga szép visel~tével, é.okollágával
arra Vitte Csefei a' dolgot: hogy .l:>enn.e nagy
bizodálmokat helyheztetn6k,b:;ind.at Pt>jetkl.
meA, mind ÓrlréTi,j. kisaszszony , 'ld men.
nél többet tlrsalkodott véle, annál' inkább

. m4g. ösmerte mtJlfYar erkölcscseit.
Hogy a~FtJjeáelt!m'annálinká,bb ki· ÚJutasSA

1mzzá-való hajlandóságát; minek-utánna BudáJj
,mög.haIAloZott u az Udvari Tanáosnok , ki
mind Búdán I mind Pe,ften at Pöröket el-iga..
eJtani .szokta ; Csereit válaSztotta helyebe :

i iDivel már ennek·előtte·is igu ítéleteit min.
c1enben tapasztalta.

Tap.ölt egész 1J~Ja VAroua, Csei'e~

~i tanácsnoksAgát hallván_ Átti/átúi fog.
Ya egész nzJrSDhíg nem vólt fiatalabb (de ta.
Ua okolsabb) Bíró Buda várolsábaQ_ At Ft
Jedelemnek ezen :válaaztálsát szerették at iöbhi
Al.Tanácsnokok.is, ki.vévén közülök, egy~

!Jet, ki 'a; F6. tanáclnókiághoz leg. köze..
1ebb járt t él (ha ekkor Cser~i az Udvarban
Dem' lakozott vólna). at mö,g-h61ttnak hély6.
he 6 tétetett vólna. Ez nagyon írigyle~ e~'y

kl1.oruÁgi embórnek. fol.magal"t~tatássát"
F • CI'"

I'
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Cserti vitte azt végbe ~ hogy ~ al~t

ta a.~ törvények nem láocattatt~k iszonyata-
.oknak, hanem' kÖllemetösöknek. .

Midőn a' Tanácsbán valami felöl ítélt ~

nem liévánta azt; hogy szémbé.kötv.e léptest
senek ut ánna; hanem inkább ázon dolgozott:
hogy mindég , óUyat mQndgyon:. hogy velé
tartani 'kénrzerítessenek am~zok. -

A~ ő ítéleteit .n'em löhetött maga ítélete.i
n~k, hanem az O~szág', vagy-isa' Magyar
törvé!lY' ít'életeinek mondani. At Magyar tör..
~éDtiU egy körOm.feketényiro'el-állani, ~en-

\tség -töré.nek tartotta. Még. is (ha a' tör
vény kemény vólt) 'azt mög -lágyítani ipar~

kodott, de igen okosan. '
Ha magát oly 'csin, ad~a eM, .melyrdl

még semmi törv:ény nem szabatott; az' ő/ter~
mészetes ítélete törvénynek tétetett, és e.~

után·is 'vele éltek at hasonló tOrténetekben_ -
, Mög-lehet:. hogy,' azt ő tőlle vöttélt -. a'

. többi Nemzetek,at.mit osztán gyakoroln~Rak
tak:. hogy t6rhetőbb lönne szász biínöst az
akasztó:fa alól el-ereszteni, m~nt egy ártat-
lant föl~akasztani. ';

Azt.is hitte:.. hogy a' törvény úgy\zCl
röztetett a' JÓknak iiegíésclégjökre, mint a"
Gono~zoknak mög.fcnyítésökre.

Abban mutatta·ki- nagy lelkének e~ejét :.
hogy U ~1~6ot nagyoD. véd~utc, mer-

~~ ~ . lyet,

, ' .
• ~ • L -_ .J
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Jyet·- szinte' el-tapodtak Taltsomuzlr ildejében.
Ez hogy eshetött-Qlög.. tüstént el-mondom.

§. ll., .
Elc4~ri ~rlt{JI(J.$. ,.

Már ennek,- előtte _tizen - öt ·,sztendővel

(minek-utánna AlIgustá1JlÍi .m6g·verettették a'
MtlgyaT'olt. sőt ~hellel egygy11tt. Botond,
és Bulcsú' fól-aká.il:tanak) úgy annyira Dí~g.,

ritklijtak Magya.,. .. országban -a' Magyarolt :
hogy a' BiJJ8úrolrizt sZi~.képpen b.é.kölle-
tÖlt hívni SS).:·' , ','

_J~eRk~l setelvén-mög üres helységeink,
JIlög-s2ÓJlúotta Taltaon az ISf(laelitálcat.is,ki.
ket )ná~~éni 'S~i'ttcsene'",!'It-is. Zsidó/mait-is
lle'\78Ztek 39).- Bé-Jtozták e3t'ket BiI/a, él Bo
ft~ T.s~~~ek,klktöl.~ nemzetség szár.
lpiott 40). Ezek a' -Fejede/emnelt elejébe jő•
• ;; le .telepedt~k ~QIl fő.ldekfe, melyek
a' Jú:u,Jt},or. ,leg.k<S.lelebb vóltak•
. :lOly Dagy ke'gye.~éggel viseltetöU" Ta,t..
~~U8kPöz· a' SZ{}f"ec,~nelker.: hogy Bülá
ad.,ajánd~!-o.zná-PútiKa~t~llyáf. Ez maga
"~~IJ.,l\;'é~.parmad# 1-: KastéInak szol..
~~yár~. röndöXte. Egy ,harmada' Bitláll.alc .
It6k ~olg~~

. Ily

. 38). K_atona ád altnUlll 951•

. ·39). Palmélo notit. Rer. ~aung.·P. -r. p. 41.. ,.
~ .40). .t\nonym Bele R. not. c. Sr.
"" .
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Ily sok gytUevész cudar nemzet.tfgekkel -,
tele·telvén Országunk, nem vólt csuda; hogyr
a' Mqg,rál.' erkölos (lass~n.laS1an) éreszhetet",
lenül le. allyasodott. 'TtzA~o"7JQA ez~n üde
jében, middn e$enit Fó· tanátsno~ká tŐt

te, oly 5Zeg~nyek vóltak a'~/g4roA~' h~gy

alig élhettek. A"K~resköd'ésf a' S~erecsene4
(\zték; kjk a' MagfLl~A:"alr.mindent drág~
pénzen adtak-el. A' Zsitldlt (ö'lb1eretes Bem".

~etség osalfa".ga miatt), ,ha "~gyet tnon~
dottak, tizsz~rosalt.k.möga'Mac.rarolrtlt..

~ly áUadaloik MV'P Országunknak, szik.
ségös ,vólt 1!urJán, él' .Pesten olyan }rő~tanácl"'l

Dok, kj·az igazságot vbzszá.állioscs8, át go- .
, ' nosz Si.t!,.e~8en,elthefr patvorrságaika't lJiög-- fe..

nyícscse ~ él az Otizágot: isDiétt ~j6 r&idb6
hozza.""" '..!. . ,

'Nem 16hétött aDtalmatottább: elTe C~d-é~

7J11~ vólt·il va16b~ mind It~Jd ','~~d as ~
gész Táná~lnak elég dol~á; hOgy á' PÖr1e•.
köd~ket éMgazíccO'á.k~~a' An&.m·,ósaI6kon ki"
fogjanak, az igatdgo.t el.tápbmatni ne-had. 1

gyák. De a' jeles ítéletek.ft 'ő-kt!pp.en;~~

,rei matatta· ki tehetatégét'. mdyekbdl eo--,'
aeh.nyat f9gok el6-adni péld~~k' oká.~l-'· .

§. IlL
'.



" §. III.
A'hO jt'l~t.

Sl:áníogatta egy Pesti T~01J embör 41)
maga Szántó - főldgy~t, mely egy óra járó

, ftUdre feküdtt a' Pelti Kalt~Jytúl egy kis
högynek, \.alaua· 4S). HozzA j~ve a· Kut~ly.
nak egy Szerecsen TilZuye, ki.il t6Jle (mi~

vel a' ·J(erelködélt öte) k61clőn n~gy pari
pát kéte, \fól-fogadván embönég~re:- 'hogy
(a' még oda lesz) minden hétre fél fOllt ezül
töt adaRdana ; a' mellett a' lovakat (jó tartáS
sok Ilt~) kezébe viszszá-uolgáltatni fogná~

A' Pesti ·TeutfJnnall (mivel ökrein szán
tott, .és ezen ttjbanmá. dmgal.e ,vóltakh

. nem. lévén a" paripákra sztlbége;' örö-
~ oda adta -a' tSz6Hcse1tMIl, de azon áUa;.
máDyalatt: hogy ama' két mágOl fák kÖZölJ
(melyek .kkor t611ök nem IDetzifire v6ltak)
..ag -eskiidgyék a' ;k6re, m61y a' fU kösött
Mvert, "41 nyag.ooak neYéztetdtt. -

Mög- esküdött a' -Szereclen I-.r.zer arra~:

Ilogy a' négy Paripát a" Pesti N~mettdivöt~
I te~' \

~ . ,
41). A' N'1ftetiJj~tekkor T~~toneknaknevezték..

Ugyall-cuk az akkori Pestet így nevezi az t;nolr ';
Ma8na Pilla Teuto7J'ca. Nagy német major.

4'l)~ Ezt a' ki lI- ~ögyet moata.n KIJ - vásóna7t
lUondgyák a· MtI$Ytlrolr; a N/mt:telt etthl;6ru~=Dak.

/"

-.
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te, vagy.il kölcsönözte. II-.uor~·, bogy min.
den hétre fél~font eZilstöt ígért. , I1I~sz.o,.: hogy
tlzokat, viszszá;jőtte/-után, ép húsban fogná
viszszá-szolgáltatnio 'IV.~zt'r.. Ha ezeket hí.p
vén bé Dem·tellyesítené; ezen 'két magosf~
és kóztök heverö kő "bizonyos kárhozattyára
lögyenek,

. El-mönt a'_S1J~reD~e", és ,kilenc hét múl
~a viszszá~ért; de fogadássát mög-nem tar,. .
totta. Éjjel járkált a' $r.tl"ecle,,; hQ&Y reá ne~

öSJUethessön a' l'Iémet. A'~égy. Paripákat el•
• dt~, a'p~l!zt·is erl~kőltötte. Nem féh ·az íté.-
JettüJ; mert bizonJ6.gnom -vólt; kedvelte-is

- ;I'aliso.(/. a' $.zerecse"e&et. \
N~gy nehezen, <le ugyan-csak ·<re~..aka"

dott a' Német arra a' ..$uJ:"e,sef)/'le,é~ Ölet fo
gad4ssai.ra emlék,ö,ztette. De: az atJdég vonyOo'
gatta vállál, az elég..tételt-\,. ad~e3 ~dégb.·
lasztou#!. tovább,~' II1~g végtére ~ a;londá:
hogy ő,az,on fogadás feÍől.lemmil..e kévá~.

Aa halla....i., aJlUál.inkább tudni.
ÉPPtlD e~kf?r ".fk(}zöttPest~ Cs.(!rei:"egy

(aF' ~lő. fordúltt Pöröket itten el· ig.azítván)
Partislrom!J.a mönnye~, onnén.t pedig Ze&e~

re. Ho~y kárát (minden környülménJ:lyeivel)
CseT'Cinelt elejt!be terjesztQtieá' Német,' azt~'

parancsot V'Ö,lte ; ho&y,' S~er~c.,~nl ~ló·~l-·
.pc.$Cla, '

\. _.-
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• Elő-jövén mindent tagadbtt. BO',l';5Zon.
kodott·is a' Német,.e: hogy az ,ad6sságot reá
merné fOltIli ; holott azt se tunná: morre vól.
D~nak azoJt a' két fák; hol heverne a' nyog.
vó-kő.

Csere; az ítéletnek nehénégét látván; azt
mondotta ~' Németnelt.. mivel, a' te vádolá
iQd szerént , azt mondotta maga fejére ~z a'
.mecs~n: hogy azoka' két fák (a' kövel
egygyútt) .. kárhozatty.ára lögyenek. ha fo.

· -gadáslát mög-nelJl'liartaná; ered~y azon'80

I kBvésnek .helyére: és (mivel az álló fákat el•.
nem·hozhatod) hozd-elő azt a' nyúgvó követ.
Ebból bizónyos~ menny-köveft sz.rmaznak,
él (ha néköd igazeágod. vagyon) ennek a'
S~er~csenneA: fejére húllanak~ .

, A' Ném-e11 el:mötu:; de a' Sz~,.ecse1! el.
,hftledözöt\, az-után pedig el.árgúlt. Ebbül
Jelke' 'ölméretének furdalássait észre. vőtte
Cle,.~l, de, még inkább m~. biz,onyodott g(J"

· llOSZlá~ telől, midőn eMIle el.akara szökni, I

: éJ .magát valahová el-röjteni. Őtet, magánál "
, sokáig mög,tartó.ltatván, így reóllaada",mög

. . Cn:RJ:I: Mi tatár az: hogy a' Német
ily 'későre érköztk;nékOm más dolgom.is va.

'gyon. Itten őtet fél óránál tovább .nem vár.
Jaatom.. Mit gondolsz: el :jöhet-éféI6ráig ide?

SZERECSEN: De váFhatod,. Uram ,két
·6rái~-ÍJ 0. mert, idea: két fák, és a'. Dyl1gvQ..

, ;. . ki)

-.!,."-- -~- ,.
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kő egy \mértt fdld. Oda.él·ide ~ét 6ra. N~
héz ~z Úrnak oJy sokáig itt virakoznia.
I " CSEREl : Láttad tehát a' két fát, .láttad
a'követ.is. Mé~t hazudtál teliát; \ h~g'y eze·
ket soha se láttad? A' Ntfmetnek igazs4ga vaa.
Te anDak elég.téteIlel tartozól. " '

§. ·IV•.
Má.radii Itlkt.

ParÚs!cömfelé lovagol'\TánC.r~rei.. észr.
vötte az úton: hogy egy il.;es kocsi lebelen
ellenére hajtott egy mög-terhelt. Szekérnek.
A'terht vivő «oelÍl még mélZsziriíl kiáltott
annak a' Szeleverdinek': .tér;en.ki az útbúl:
mivel azt könnyen cseleködheti: másként ká·
rá! vaUhattya betyáros högykeségének.

A' Szeleverdi(semmit se gondolván emen·
nek kiábálássaival) a*ak ugyan néki hajtotta
lovait., és ~'1~eto.étIertlégére lovai ·öszsze..
bontakoz~ak" osztán félre to~dúltak, végtére

. _öszse-szaggatván a' hámoliat, .el· illantottak •
Mind..lez.ketme.zuirillátván·_Cser~4 és

áma' Szel~verdinelr 'pajkOlságát cludálviu.; bé-
mönt Partis/tl)lidIá hálni. .

• I ,

Mái nap röggel nála termett a' Szelever-
tli,é. panaszolkodni kezdett ama' másik ko
esisnak gorombaságárúl: hogy lovait szinté

\ . ,

·el..tiportatta, leg - alább úgy el-szalasztotta:
hogy' azokat többé viszszá -se .. hajthattáku
embör'k.

\
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Cserei (eló-sz6Ilítván maga szolgáját) őtet
améi Terh - hordoz~koclilért kttldötte: hogy
tüstént nála ter-emj6D: de ma~'t mind siiket~
nek., mind némának tettene. Hogy a' kocsi.
el·érköz6tt, így stólla hozzája, '

C~EREI: NoMázstÚ 43). Mög-ötted (a'.
ntint látóm) Il' sziu;kot. Mit clI.leAödtélQ~eJ

,a' böcsületo.·Kocsislal? '
MÁzsÁs: Nye.nye-l1J"e!
Csi R'IU: No mi 1ölt? '
MÁzsÁs: Nye.nye.nye!
eSÉREI: Talan néma vagy?
MÁzsÁs: Nye-nye..nye!
CSERKl: Avvagy éppen süket-is?

,MÁzsÁs; Nye..nye;.nye~ . ,
CSEREl : A' lilket-ném4val parbe.'aüla~

.Dtilem alku. . , .
. 'SZB:LEVrRIH: Hamis annak á' lélke, 'tJ.;~ .

r-aDl !
Csluun: Mi.:képperl? '

" SzinEvKRI>I: Midőn LovaImat Loni..
pk elejébe hajtottaD;1; nem' vólt akkor ft6.
~.

CSE-

, 4.' . '.

43). Igy nevezték tlnnak ellStte..azokat a' eze;.,
)eré~t, ~elyek nagy ,telheket hor~oztak. Z.lig:;.'
,»lond-királyunk az ilyeket így nevezi ~eákúl: Cur,,:
"fil'; ~á~_. - ,

I , I
\



CSERJn: Mit mondott? ,
SZELEVERDt: Ezeket kiáltotta felém:

Fére üres a' mázsás elöl. •
CSK~Jl:í: Azt kiáltotta-tehát?És te (üres

léttödre) ki.nem tértél ennek:? . " '
MÁzsÁs ~ Nemcsak egyszer kiáltottaQl

Uram; hanem többször.is. 'Szavamat nem fo
I gadta. Én, ,mivel a' Vágány mély vala, ki!"
- nem·térhettem. '

C~HRKI; A' mit keres az embör, ut ta~

lállya-fól. '

,§.. V.
Harmadik {tél~t.

Hogy Cserei, Zegedre érközött; elejébe
jöttek.azo1l-~'B,!lgárok,kiki lJ1ég mpst.is (a'
Várostúl nem igen meszsze lakván) !JogáF.olE
~ ,mondatnak. Közűlök így &óllamlot-mög
egy" " .

BOLGÁ.R: A' M«Kyar" MéliZárosok (U
r~) tövidaéget ~öS2nek a' hús ,adásban ; mi
4ő~ at KatoQákn~ számokra mérik.

CSERE,I,: Vallyon hogy.hogy? " '
, , BeL GÁ R: At ·Hús· se ió. A..t Fontoló se ,
~az. ' :~

I 'CSEREI.: 'És ezt te m~g.bizonyíthatod?
. ''BóLGÁR'': Akár ·JDikor teccik.
• CSEREl ,: Ha~d,reá~ ÉI!'" fbgona ezt vi..

'lágolIágra hozni. . I
Bo:r.-·,"·' , I

. .• •.•. I
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'BOLGÁR: Vallyon mi-képpen Uram.?
CSEJtEI: Röggelvén az ödó; bíztOl em.

böreimet (nem moszue a' Mészár.széltúI) el.
röndöltetőm., Midőn a\Méuár..stékbfll ki.
jönnek a' vöv6k, a' húst mög.fontoltatom,
és ,ha valakiét hibásnak .találom.; i a' marha
Vágbt tőllök el. vőszöm,'s.álta~adom,Ti·
néktök. Ha' pedig a' Magyar - mészárosok
Igazak; akkor bőrödet le-húzattatom, és an.

I nyi húst vágatt!1tok.ki farodbúl, a' mennyi.
. vel kevesebbet,mondottál.. .

EI.mönt ezek-után a' Bolgár; de Cs,erei
ber. loha se jött viSJ:jzá~Félt(jtt:e "lirél. Ez
ol.Ztán Magyar. onzágba köz-mondátsá lött.

§. VI. ,
Ne.E,iedik ItI/et.

Azon Szerecsene!t között, ·kik (MaUtlr.
országnak gyarapítássára) hozzánk szaka~

tak;, kemény vetekedés, és sokszor vér·on.
t"ra-fakadó csaták·is kerekedtek a' feleSI : ha
vallyon (midőn azon te,mplomjokba, melyet
TalsQ~ a~ Lató-högy ~latt, számokr~ ~pí~

tött, leg-elsőben bé-lépn.,k) jobb 14bballép
jenek.é-bé , aV'vagy, ballal? 44).

"'4)' Elek a' -.f~rec.smek Pogányók T61tu. _14

korOD. I-sli Károly, ó. I-oIli LtVos· Királlyaink a·
, ~U

. I

I

l ... .,
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Ezeket 'a' vet.kedélek~t' hal1yátl Tal.roa·
(mive,l jól tudta: hogy at vallásbéU civako

. dások egygy~'obbágyata' másikt1Ílnem csak
1I1-idegenfdk, hanem engesztelhetetlen ellen-

. légökké .. is töszik). aton vólt: hogy a' két
réut valami .. képpen Ösz.ze~ egygyezteSse.
Várta.'mind;,az'.által mind·a'.két feleközetet :
hogy bajok~t elejébe ,hozzák: ne.hogy maga
láccattalsék az Ima' dolgába magát avatni.

, El. jöttenek a' Súrecaenelt~ De Talrso1J
. a'f dolgot Cstreire 'bízta, azzal a' ~ög-hagyá..
sal: hogy ((ha löhetségös löhet) úgy egy
gyelztelle-öszlZt' a' veteked6 feleket: hogy
mind4'·két rész mög.-elégödheslék ítéletével;
másként az alattom~s gyűlölség ki.nemí.rta.
tódnék bel611ök, és ezzel az Or,sz4g le.nem..
Glöndös61hetne. - ,

.Na~QD csudálkozott Cse"ei.· hógy oly
embörak, kik magokat 'let: bólclebbeknek
tartották; illyetén hitványos ellenkezé.ekre

".. fakaclhatnának. Mind.az·. által ,a' Fej~áelem"

nek kévánlága s%erént~ úgy mög.egy~yeztet.

ni öket: hogy mind·a·-két nyakas feleközet
I m6g-e&ygyezzék egy.mással, az igen nehéz

.dolognak l~nni Iác.attatott e16ne.' FöJ-találta
még-is

Jatt tértek'a' Kl!relztiay hitre. Lúd Pálmtlt in not.. \

H1HlIo F. J.. p. 41. ..' . ,
•
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_g-i. annak lriódgyát, é.(minek.utánna a'
, ,fzerecsenelr.nell ~veuyök hozzá. iga.zíttauak

at Fejedelem!ú/) hozzájok így sz6110tt :
Igen jÓ gondolat az temetett Szcrecsenelr.·

, hogy Istenetöknek tiszUÜetty(Skben el-igazúl- \
ni kévántok. Mert, ha az Imába b~.tont at
vetekedé.; semmi e~gyeSléget ném reméll
hetni. - A ·-~int hallom: abban, hasonlotta..

I

tok-mög egy-más közön: ha jobb, vagy bal.
lábbal köllelsék-é azon új templomba először

bé-mönnötök, melyet FejedelmeinIt számotok'; .
ra építöttetenek? - Jól cl~leködtétek:hogy
IIlÍDek~elótte 'at,templomba már így, már
amúgy b4..m(S~telök ,ezt az alapos kérdést ~a
gatok között fól· támasztottátok. Mert : ha'

, egygyik jobb, a' másik bal lábballépett.v61
, na·bé abba; közÖ,ttetök a' gyűlölség, és eret,,:
I nekség örökké ron-maradott v6lna. Fejedep

müMnelt kö~zönhetitök: hogy a' vetekedést
egél.szen le.kévánnya csillapjtani. - Hallyá. '
.tokS-iereCsenelr! Igazugjan: hogya'jobb láb
közönségestn elsőnek tartatik, valamint at
jobb kéz. melyei ezért s.zépnelr.is- neveznek J
él így méltó.is Jönne: hogy Itv~nötökne.ll

t~plomjába a' méitóbbak mönnének dőre.-

De a' ~.:l~b azt álU!ttya maga felől: hogy a'
lábak nincsenek a' kezeknek Izer.t~rtásokban.

:Ju~n a' jobb ,~éz tehetŐsebb csak...nem mind..
. Dyájoknál. De ki lát~: ,Ilegy'~ joh~ lábae

iR-.. ' 'ti.
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Inkább szeresse valaki s't balnál? ...... 'Tehát
(hogy eDnek a' veiekedésnek vége, sZélkad.

, gyon) Templomotoknak 'fól-szentölése üde
jén, a'ko.izöb előttöszsze.tö~xétök,ltboto
.kat, és, így egyszerre ugorjatok a' padlatrá.

§. VIL '

, ()úJdilc 'ttél~t. \

. De hagygynk.el Csereineltazon íté1et.i~
'melyekkel az erkölcsök, vagy erkölcdelen
lé$'ök, körAI szorgalommal forgott. Lássuk
természeti tudománnyát., mennyire mönt be...
ne, 'okosságáv~. Mert ő (a'-mint.ez-előu-is

mondám) eleget fáradozott azo'knak ki-für
kézéslökben, mely,ek, a', természetben ' ,l-tit. '
kolva vannak. ,

Midőn Farlia$ Püspök #agyar--ország.
ba Jött : hogy a' Magyaro/rat Il~ Körősztény

hitnek édöIségével mög;.kéllálhassa AU); a~

munkát a' kegyesebb szívA Fehér••zemély~
ken kezdötte. A' Ajedt!lemnénelr ugyan egy
fehér alabastroriJbúl fa-ragtatott, Jéru:r.sákmi
templomot., ÓrlrénneA pedig' egy oly RúsKt
ajándékozott., mely., piros vászonnak v,kony
azeleteibűl., oly mesterségösen készíttetött-el:

, hngy azt a' val6ságós ~ú..átúlmöi·kö.lömbö..
, tomi

, '
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itthi 'igen nehezen löhetöti: fóképpeIi ha
meszszir6.1 nézte valaki. \

Noha mind a' Fe;eáelemtrl, iDhid ÓrJ/rty-.
~is.aIDzony 'azon v~ltanak: hogy Farkcis
Pnspök6t 2'a'*son1idA ha nem barátlágába.i'f
.leg-al'bb ösmeretségébe hOlfZák; de ez igeö
kemény embör léven, at i"égiMrzgyar.hitet
Országában In6g.válto,ttatni.- neDi., akarta, és
ut Orslágat b6ldogúlAHának löuni mondottá..

E' keménSég vólt annak oka: hogy Talí:t
"on Országábúi ki'p~ráDc.oltaFato/rast, de e~

mhld addég ki-nein.m~nt, .még osztán Pili'.
grinus'túl visz.zá-nem.hivattlltott~
, órlí/Jty vagy osu azért - is igen izérette
azt .a' piros rú.lit; m~n l-.u:ei'~· az' igazin41
tokká! tovább tartott. II•.t.te# ~~tnert ezni

i Cser~i;,elt tudo~lnnyát mög..kév'nt~ prÓbál-
ni, ha at igazi rÚlát mög.tutlná.é a' esin41t.

I túl kiUömböztetni.
Hogy g'. val6ságos ktidknak tulejBk el:.

j3tt; maga' szobáját röndölte arra Bud"n 1

tnelybe .lók.igazi rÓsákat hordátOtt ~ és vi~

lel poharakba tévén, inin4#o:-felé el:rtsndöl.
tetött ,szinte. -ugy ':'~ohárba tévéila' csinálJ .
tdiát-is, ét 'a' löbbiékn~k röntlg.yok kö.zé ik..
Ultvanó

Hogy e.zeket így el-vége.ttÖ.; el-hittap
dÖI anyát, és aiÍnyát: hogy Cserdvel teeD-t
46 Próbájáilak tanti- lögyenek.

g.

_:-.
IIIW" .

'-
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Midőn mind.nyájan~· szobába érköztek't
é. Csérei-'i5 ott ácsorogna .immár; így uólla.

'Orltény:
'Ebben' a' szobában sok rúsák, vanna~

valóságosak-is, .de egy közöuökcsináltt.il,
mély"et Farltas-pü.pöktiíl ajándékba nyertem.
,Mostanában azt akarnám' Csereit/U mög-tun..
ni, melyik légy6n az 'a' csináltt Rúsa', de
azon kívül': hogy -az, mog-szagóllyá, vagy
mög-illesse, hanem a' puszta látásból. .

Nagyon csudálkozott Cserei .. , hogy Or.
,ltény-kis-aszszonnak ez eszébe juthatott. Gon
dolkozott egy kevessé,. az-után azt ,mondot
ta, Orlténnelt.. hogy most ugyan ama' csináltt
Rúsát mög-nem.kü.lömböztetheti ; mivel ah
h,oz tartozandó ,eszközei nincsenek. Méltóz
tatnának 'dél.után ismét ide jönni; akkor OI~.
tán a' ,csináltt Rúsa maga-magát ki.fogná m...
tatni.

, Egész dél élőt! nem ögyeb~t,tÖltI Cserei;
hanem az egészVárosba ,egy Kaptárt kerelte
tölt. Azt nagy nehezen mög.lelvén: midőn

a' sz~bottdél-utányi lídó.; el.erközött, bé-mön
tek Orlténnelt szobájába mind.nyájan. B6.vit
te Cserei alattomban a' Jiaptárt , -és a' méhek.

, nek ajtajokat mög-nyitá. Kevés údő alatt mög..
-mutat~a Cserei a' cSináltt Rdsát. Melynek
midőn okát ~érde.znék" aZt felelé: hogy a' "
(fsi,náltt ,Rú,ára nem .Izállaua a' méh. Erre

(a-
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(a'.mint látni) egy ses.záll ;: tele vannak pe.
dig velek a' tObbi rOsák.

§. VIII.
B'-/(!'je~és.

Mind-ezekbül elég';képpen ki·teceött Cse.
reineIt éles elméje, 'és, okoliiága. Ezzel még
mög.néül elégödvén , midőn a' Kis·aszszon..
nak szobájábúl ki· takarod1ak " így sz611btt
Csertihör.

ÖRKÉNY: Még csak azt kérdözt>m tól·
I led Cserei.. láttál-é valaha rása színű lovat. ?

CSER EI: Mit? RÚI~.színútt? Azt·ut·ne
tétováuak. Ugyan ttlög-szorúlt valaki. ,

ÖRK.tN Y: No csak hamar: láttál.é?
CSaREl : Láttam igen-is.
ŐRKÉNY: Hogy.hogy.
CSERHÍ: Láttam feher lovat. Ez·ii rlÍSa

i&i,n : mert van f~hér Rúsa..u.
I

MA.

l _'':.. /
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MÁSADIK SZAKASZ.
C.ereinek bújdosás.ai..'

I -

I. Clltrei' veszedelme.
II. El utazásu.
JII. El-acfattatássa. '"
IV. Medinai dolgok. I

\T. Sok vélekedések.
VI.· Újvesz,edelem. .
VII. ~eszlZarábiai cainok. .

,ELSŐ RESZ. i'

.' CGe r e i 17e s z e d e l nl e;.

•• C:::J -

§. I. ....
J( d rd;.klJ til.

Sok iÍev_ezetes dolgokat végbe-vivén a'
Budai Udvarnál Cserei ; nem vólt csuda: hogy
mindenkor nagyobbra lJlőnt, és mindenektfll
állhatatossan szerettetött. ,Minden 'nap mög
kölletöu jelennie a' Fejede/emnél, a'·ki ak.kor.
(noha negyven esztendősnél· öregebb- nem

. vala) egészségének oly változássAt szenved·
te: hogy a' föl·lábbalást nem igen reméllhette.

Nagyon bízván' Csert:inelr okosságában ;
fiát Gejzát (Uradalmaitlak egygyét.len örö·
kössét) néki ajánlotta, és (szívének nagy buz
góságával) arra kérte őtet: hogy mind·uo~..
ra oktassa, melyek magában.is nagyok, él
u Uralkodó Fejedelmeknek tudniok kölletik•. '
Fiát pedig (ha maia mög-taiálna halni).•Oha

. .: . cl~ '"

., ~ .... •• ... "<'
-_._~-
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el.n~~h.agygy8. Lönne itten mjb61 élnie. A'
Sepeli J6szágot. is neki sdnta immár, noha
nem adta.

Mind-ezeket mlSg.fogadvAn Cstrei; IZO

bájába hagyta ekkor a' fekf,1vó beteget, és a'
Fejetklemnéltez iparkodott•
.' Nagyon szerette ennek társaságát á' Fe

;' jedelemné, de f6.képpe~ Órlclny úgy.annyira
, mög-kedvelte ötet: hogy nála nélkül el·nem-
I ,
, . 16hetött. Szemeibe tlintek (:sereinelc azon tu·

lajdonságai, mellyekkel ó magát a' többitUl
mög.tudta-,kfUömblS-ztetni. .

Maga' se vötte azt észre a\ Herceg.kis.
aszszony: hogy mennél többet beszéllgetne
azzal az ifiúval; -annál többet érezne maga .
magában, melyrftl ennek előtte nem-is ál.
modöz&atott; nem·is érzött valaha.

Minden tartózkodás,' minden ~leleD1

D~6J. be;zéllgetött' felőlle 'l mind anya, mind
édös attya előtt: mivel tudta: hogy az egész
On.ág n,agyra magasztallya otet.'· ,
. A' Szolgálók előtt.is fokat sz6l1ótt felőlle,
és őtet nagyon dicsérte. Ezek által oly aján
d~kokat küldött Cureinel, melyekbiíl töb-

,bet-is érthettek a' Leánr.ólt, lem~int ~rAén'y

eleve el-gondothatta ,vólna. - '
A' többi ajándékok" között, kett6vaLa

leg- neyezete~ebb. I.sztr: Egy fard.lcötc!l,
, "e1~e~ nem, fégibeIl egy Pesti Iűres Gömb-

ll." . '.. ' Icö-

~i
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,,"ötli' által osináltatott. Mivel ...• Rtis.a - .sín
igen köllemetös>, vala elc$tte; 'ezt ~' Kard~lzfj.

ját-is uggyan.csak arra a' szinre verette.Küldött
/másadszor nél\i egy végJaplikát ugyan.csak
:rúia·szinŰl~ azt ü.zénvén néki: hogy azt követ.

/ közend6 J egyesséneJt küldi, k~.is·ne más IQ
gyön; hanem egyedlíl az, ki .. ~'O' r"sa .lZíqt

.,leg.hatalmasabhan Iz~retí, '

§.. Il.
OrtJm - vdlto~á4.,

Nem lőhet azt CsereirlJl mondani: hogy
(a' KÚ. 4szsr.onn;;'it. ajándékjait , és hozzá•

. való több hajland6.ságait vévén) I érzéketlen
lött 'vólna irántok.., Igen.is szeret.te ÓrfrenPll:lt
l\jándékj~t ;". de ezekné! magát inkább ked
vellötte , és magasztalta. Akkor le .felejthet
te.elszívesBégét , . Dlif!őn ai Udvar fól. hábo.
rodott, éi ennek a' két szivI1-ell. öszsze.forrá$.
sát, mög ne~.engedte.

Csere,:' és Órlcén.r' ház~'ságának ki.ter..
jesztói azok a' szoba le~nzófr vóltB:nak, kik
a' Herceg -fris· aszJr.onnak ajándékjait Cserei~

hpz-vitÚk. T~le.tölt ezzel DeD:l sokára Buda
vá.rosBa. nem vólt t~hátcSQ.da, ~Qgy ~ Tq.....
son·is mög.hallotta. - -

Ez a' I"ejedelemnét tüstént magához hi...
vatta, .és els6ben tólle csak a.zt kérdöne: ha
leányáró,! ~er~~edöt~ hírc;k~t haUot,ta-é? IQit

goa•.
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~ondolna relóllök? böcsOletére válnának - é
uok a' Budai Udvarnak.

A'· Ftifeáelemné (Uránák Ittind régi ke
ménségétúl, mind mostani beteges állapot
tyátúl tartván) semmit se sz611ott, nem - is
mert. Ura mind·az'-által mög- jeleatPtte a'
~pdasó níreket, mög - is mondotta: 'ogy
~ok néki éppen nem teccenének.

Értéssére adta osztán FelesékéMlt .. hogy
leányára nagy uorgalommal vígyázzon. Min
denkor magával jártassa'. Caerelvel.val6 tár
.alkodássát mög-ne-engedgye. Két. okai lön~

nének: melyekért a' házasságot j6vá - nem
hagyhatná.' 1-",zer:' Egy fejedelmi Kis-au
$Zont nem löhetne Árpád' Lovász.zának iva..
dékjával öszsze - uerettetni, annál inkább
öszsze-házasírtatni. lI·szor.. q kül.fóldi em
bör lévén, soha az Országnak javára nem
hajlana úgy ~ mint. az in termett Leventák.

Hogy ez a' bámar-Iobbant házassági tűz

hamar el-oltalsék; magához hivattatta Cse
reit, és _néki mög.paranosolta: hogy Buda'
várát el· ·hágygya ~ és lakni Ttiltiilhe men
nyen. Vis~szá.fogná hivattatni' onnént, ·ha
szükségét látná~ Ezt pedig el·ne-qlúla.z~aná.

Észre-vötte az okos ifiú: mi fekünnék a'
F~jedet6m·bögyében. Engödelmesködött

. "in~.az'.által néki. Ott hagyta nagy s.omo·
man Budát. Töltölhe érllözvén ~zen magá:

nos- .

~.' , "
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nostágában sok bú, gondolatokat ro.gatotl
Nem külŐmbenl ÓrUny (sok ~deig ne,IU lát~

V~ (;tereit) nagyon m~g-s~G.m~ro4o~~

§. III~

Vj-ll,'~; fl ~

C,s61:'ei1l,61t ezen magánolIágát ., .~I ~agát

~,l nouágában szomorúságát észre vött:e Daráu~

J;lé, annak felesége" ki ezt az ártatlan ifiat
,at Veri-írá. m~att) bé· vádolta TaAsqnnal,

" Ez at fürke 8liz.zony (már ~nnek.elótte

is,CS,6.rein,dl szeméIlyét mQg.kedvelvén) mi~.

, pekutánna BUt#r.rí.l el.4zettet~nek okát iga
zán ki tanúita ;' el·hitett~ ~~val: hogy CS~

I:'eint!/r ízivébe bé.hathat, és oU Órlénx-k:is.a5'Z~

$zonnak helyét el.foglalhattya. _
-Mag4t teh,át elsőben (mivel által~ellené't

hen lakott) gyakor~ ki~~ézésével., at kapu-e.
lőtt ülttével, fejének, ~SiIlOI mOg-hajtásával.
és több iÜyeté~ alZ$zonyi ,~aolongaiások~
kal ajánlo,t.ta érzékenységébe~ . -

At .Tánaságnak $Zokott ifiú., mosta~
unalmas mag.O:osságában lévén, arratöké~
lötte magát, hogy ezt at tánatlans~got (xnely 
éket el. kedvetlelÚtötteo) alkalmatos ii~mé. f

lyeknek barátsácokkal fö-válcsa, és maga, ,
mellett akár kit szenve~gyölJ, ~nkr~bl>., mi~\ -

__ így ,I-h,agy~tv_- él1Yö~ ~ -

.~.
.....



Hama~ észre.vc5tte mind ezeket Da~ázs.,
-.I. De nem mert az ifiúhoz mÖDni, ha csak
nem· hivattatnék. De Cnri!/tlt/r le jutott eué.
be ~ hogy őtet magáho~ hívas.... Tórténetb61
esött a' dológ: hogy öszsze-jöttenek. Szem..
fájásrúl'panaszolkodott a' Fiú ~ melyet hogy
DarázsTli mög.hallott; hozzája szaladott RÚIa
vízév~; és csak hamarmög.javította a' szemet.

I

§•.IV._
Darár..sné c.rinnya.

Tele lévén ndvari5á~al Cs~"ei, oly hat
hat6!ian mög-köszönte a' j6 akaratot, melyet
Daráz.sTl~ maga unlzolássának löimi gondol.

o v.án, néki mög.jelentötte: hogy (Urának go
rombalágait, é. a' Versek iránt ellene el kö.
vetött Istentelenségét ne'm szenvedhetvén to.
vább) magát tőlle el válainana. Örvendene
p4'dig:, ha Csereit ezen ~agánoslágábaDmög.;

vígasztalhatná. Ajánlotta, néki hív szolgálat.
tyával magÁt~il. '

Las.an.lassan úgy el-olvadott Da"áz,sTltf.
~~ szívé: hogy Cs~rei tIélkiíl nem.is élhet
ne. SZÚDtelen nála vólt, és magát minden
ben kedveltt=tte. Ezt az Iliá Dagyon szerette;
mivel a' vígall.föcsögóaszszonnak társaságá.
Qan e\-mú~atgatta magát. BÚ"gOD:dos elmélke·
~éílie~ ~1-t4vozó.ttakDak~öQIli láccattak~

, .
l " .. ,' ,
._-~-~- _._.~.
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A' sok .. ízbéli társaIkodásbúl barátságo-

. sabb" léyén Daráuné; ,el..kezdötte a' házal~

sá,g-beli környúlmé.nyeket. "Néha patvarko
dott; dé" (Csereineltm~!tóságos maga' visele·
tére tekíntvén) mög-osalattat~tt. Hízelködött
néha; de ezzel se möhetött valamire. Utól..
lyára ki.fogyott minden mesterségeibűl:hogy
Cser~.i~elt szívét n,}'elvére ki..nem..csalhatná.

,§. V~

Hqgy lee.dg.
DardunWal.való. társ~lágábanDlyegy"e

. ,nes szívií vala Cser~i: ~ogy előtte semmi tit·
, kot el.nem röjthetött. Mög.mutatta néki fI,'

'Rúsa-színií vég laplikát; -.annak ajándékozó
'ját.is (minden ta~ózkodás nélkiil)- mög..je-

lentöue. - ,
, Többet értlStt ~ebbü.l Darázsné, sem-mint

Csere~ akarta, vagy gondolhatta v~a. Szí.
vét a' Szerető.féltésmög· környék&zte.. Tud..
ta; hogy még Orltént szív'ébúl egészllZeD
ki.nem.dktattya, ö mind.addég igen,kcivésre
mqhét~.

Hogy szívét -ann'l inkábblnög.lSlme~
hesse benne; még< akkori' látogatássábaa
szánu .. szándékkal' fejérúl at főldre ejtötte
reszketöjét, mög .. kévánván tudni udvarilá..
gát, ha a' drága Jó\.z~go' föl .. emelné - é .a'
Sz~rető? '

• De
"
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. .
Qe mivel azt (Csereinelt nem csak jelen.

léttében, hanem j6_. kedvében .Jis) magának'
kölletött fól. emelnie; erre·.aI6 nézve úgy
mög.haragddott reája : hogy egy leg.éktele.
nebb uí!l alatt (~nt~ha szükségére mönne)
Csereit el.,. hagyná , és még azon nap a' F~.
jedelemhez mö~ne, el:-beszélvén a' Rósa-szi··
nű vég bplikát, Orlténnelt ajándékát..

Bos:uzon1todás.
I '

Nagyon fól· pattant erre a' Fejedelem,
mely fól.pattanássa annyira vitte betegségét: .
hogy az mög-sullyosodnék, és beteg ágyát
veszedelmeiebben nyomkodná.

Ez - is elegendő lött v6lna Csereinelt el.
nyomattatássára; de mivel néki éppen .sze
rencsétlennek lönni kölletcltt (mely álladal
mát kicsinségétlíl-fogva mind.eddég tapasz
talta), töpbeket :is, találtanak ellene, me
lyek őtet a' Fejed{}l~m elótt egési'2éen mög~

vesztöge~ték_ ~_

l\faga Darázs (el-nem-feletkezvén~'V-~r-'
~.. miatt szenvedett gyalázattyárúl), (noha
~zágaCsereinelt esedezéssére viszszá-adatla·
Jott) ~llenére vólt még-is., .
.. A'· Kard-lötlJnelt Rúsa'lzínérűl hallván
'~mit, ő· is a' Fejedelemhöz ~öllt , és Or
'.~.t ezen ajáadékát mög-jelentötte néki.
. A~

'.,
I ~,
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A' • mi több (él, a' • mi Taltstint nagyon
föl-lobbantotta) azt· is ki-nyilatkoztatta: hogy
egy Pésti hírei Csizmadiával _mind, Cserei,
mind Órlcény csizmát dsináltattak magoknak,
ugyan-azon szlnú kordoványbúl, (tudni.illik:'
Rúsa-lzínúbiU) és,: az, Rúsa· szin Karmazsin
nalt nevezik.,

Hazndta a' F~edeJem előtt azt: hogy egy
két nap múlva (lia reájok nem vígyázQának)

,el-fognának szökni. Oly Országokba rogná.
nak mönni, melyekben öket a' Magyar nem
soha nem láthatná. Ez Magyar Orlzágpak
nagy böestelenségére válhatna. Az-is mög.', ..... '

. löhetne : hogy ez a' gyalázatos csin a' Feje-
delemnek. halálát okozhatná, mivel amúgy- .
is beteges állapotban Jönne. -

Darázsnalt , és Felestgénei ezen vesze
delmei ánílkodálsaik igen föl-zavarták a' Bu
dai Udvart. Dúlt.fúlt magában Taltson, él

, le Feleségét (~i a' leánnyal tartani)áecatott)
le Orltént magáho, nem eresztötte•

.Taltsonnalt cselédgyei mind.annyi Kém'"
, le16kké, é~ Hír. hordokká változta,Jt. At F~

jedt:lemni!nelt, és ·drAénnelc leánzói-is Locska·
föcske nyelvelökké löttek. A' Leánz6k.~·
ként azzal, árulták-el .a' F:ejedelem eMtt :'.Jt~~
$zerelmes lönne" és ebben igen gondatl~ !

Ta,ts~nna~ in~sai ~t mond,ották Ór,té~: I

. ~(~ ,
, .. ....
;,. i

, '~ .. I
~tlIl~.·~
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y{gyá~atqetére: mert édöl ' attyagyanÚl,
ezen kívúl kemény .. il.

§.vn.
H{rt,l-.n Íttlet.

Ily habok között lévén a' Budai Uivar,
senki se tudott mihez tartani. Tq/r'sonnalt
eszébe nem· foroghatott "más:, mint az ~tyai
Juítalomnakmög-sértésle "(mivel leánya elle'"
nére dolgozott), és ennek mög..boszlZúlálla.
Mög·... parancsolta leg .. hívebb szolgájának:
hogy (hannad~k hajnalra jutván az ~dő) Ór- '

" Jénne/r mérget adgyon; CseNit pedig'agYaD'
zsinóroztassa., , .

~zen leg. hívebb szolgát közönlég:esen
Mállna/r neyeztea~ Fejedelem ,. mertelupán
gagy~&:ni, de- semmi' értelmes szót ki .o mon..
.daDi ~,nOm tudott. Inkább néntának Iöhetölt
v6lna"'luondani , de nem süketnek. A' mit né..
ki a' FejeC:ielem parancsolt, azt végbe vitte
miDden bizonnyal, nem töpreködvén azon;
igaz parancs lönne.é? nem.é? ,

, Ez a' néma (de egyszer·'s"J;Dind igen j6 sd. "
~) Szolga (a' Fejedelemil~kirtóztató paran..
.~láttyát hallván) uörDyíí. képpen mög-szo'"
~rodott; Igen szerette Cse..reit J mert vele.
~.: jd'" bészélgetéseíb6.L ki-vOlte annak .
, ,.-b&1égét.Szerette a' Herceg./ris:'a.ruzont•

. ~.I·lnivel sok jó 'akarattyával élt uinte min' .
.:.- ,nap.

; ',•• f...~ Hf'. ~;....
'I '. ' •
;•. '.: • '. l
~_.~
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, :Ha valaha, most kévánta Mált! a' Ma-,
gyarak' Istenétől azt: hogy néma nyelvét föl
oldgya~ Így akara osztán ezekhöra' szerencsét
len áldozatokhoz inönni, és a' veszedelmet előt
tök el..be~zélleni; ~ivel attyának keménsé-.
gét tudná Ó~kényJ. néki és CsereinelE az el.
12ökést javallani•.

§. Vill... ,

Malénak e.rinnja.

, Nyelvének föl.oldoztatássát az Istendil
nem reméllhetvén Málé; 'más módo~rúlgon
dolkodni ~ezdött, melyekk~l amazoknak a'
í~ncsétlenségetmentől-elóbb·ki-nyilátkoz
tatbas.sa. Ki - is .. nyilatkoztatta nékik egy csli·
dálatos módon. .

Mivel (már ennek-előtte) igen nágy báj
landósága vólt a' festésr.e; ha otthonos fog
lalatonágai ~ög- engedték; gyakra" el-járt
egy Kép - (róhat" ki Budán a' leg. nevezete-

.sebbek közöl vólt, és Máltft vagy csak azért..
is örömesttanította: mert a' FejedelemneIr ked..' .
.yes emböre vólt; ,

Mivel (a' mint mondám) beszélJeni nerii
tudott; magát, fó .. képpen a' hauonlításokbau.'
gyakorolni kölletött, és így Szokta gondolat:': :
tyait- is ki ~ adni, ha, valamit feltölt.·· Péld&-
Ilak okáúl hozok egygyot elő. . .

f , . .....u; ~......", ~.'

•, .
--~--~~
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Mid'ón egyszer a' .Dunába Qtött a' meny
kő; és a' Deregjét (melyben sok embörök
vóltak) el· siillesztötte'; ezt OrAén.r.Jiis.as,t.
szonnak mög. akarván' vinni; le. fesfőtte a'
Dunát ~ és rajta az ingó Deregjét 'emböreivel
egygyütt; fölötte..a' m«my.kő hullást. Úgy
reá - is. szoktatta az ilyenekkel Orlrént ~ hogy
festéssébúl ép~en annyit értene; mint·ha szó·
val ádta. vólna- elő.

Mostan tehát (hogy mind Csel'ein; mind
Orlcén.ren egy-szer.is-mind segícscsen) elő.,

fogott. egy vásznot. Annak jobb szögelletére.
I lc.festötte TaltsQnt igen- haragos' sziDRe!. Ma..

gát eleje'be festölte mint·ba nagy. álázatosaa
várná a' Fejedelmi parancsot. ;!

A' másik szögeUetre Csereit helyheztöt
te ,. egy~ selyem.z$in6rral mö.g j fojtva. Kö:' I

rllöite valának a' négy vörös Icarmazsin
CSiZNf4~; .a', 'Rúsá-szin-fi Kard·1tlJtlJ ,éshason-

I ló J.ií4li vég:.lapülul. - .. , , .' .
}~'harmadik l2:ögélletre OrAltz.r-herceg..

I kis-aszszont festötte annyostúl. A' leánnak ke..
~ zébe a' méreggel tellyes poh~rat.; Magát úRY
I f"e&tÖtte melléje : mint..ha a' mög-ivásra .ür.

ptDé.• A:Qnyát pedig el· ájúlva írta.' ,
\ A' Napot' a' negyedik szögelletön úaY

Éestötte • ki: mint· ha a' Cser ·/lati dombokat
~p~n, ~st J,agyná. el, é~ Budánalc szem·
~zébe V,ilágít&na. ,Ezze! a~t jelentötte : hogy
.' .~' , , miad .

: ~."
~.. -·i·

... "'-,- -
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mind Cierti~elt agyon zsin6ro~atássa, tn~nd
Or1sénnel méreg-itala \rÖggelre röndöltetött.

MÁSADIK RÉSZ•

.§. I •
.ilti 8f!ndolat.

El-jött a' harmadik napnak le"alkonyod~
lia " midőn ~áJé JIla&a f'estéssével egészen

,el.·kész'Ölve . vala. Teleltu (Csercine!l ,teWO 
jobb batáttya) a' napnak utóllyán Cserei,!ez
'mOnt, és mög-vitte néki azokat ,. 'melyeket

.• az Udvarban szomorítan ballott. Azok nem
. egyebek' vóltak, hanem azon híre~ melye

ket at lutrmazsin csizmák~,.és a' Kard .lrötlJ
f-elől TeJcsonnalr neyével támas.toltak az ema

börök.· .
Mind ezekét Iz~mesen inlig .. vi~gálváli

. Telelres , minek..utánna (éjszakának üdején)
Cserel~z jön; el..bes,zéllŐttenéki Taluonnalt
engeutelhetetlenségét. Azt mondotta végtcf
re; hogy életének mög-tartássára nem löhet-

. ne· jobb mőd, mint-ha Magyar-onzágot el.
hagyná, él oda mönne; ahhol őtet 'Ta/uQ1i
föl"l1eJri.találham.i. - : .

Csak nem a' guta f1tötteamt)g Cstrelt, ~..
dön e' javalláIt hallotta.A'&rcigl.Aís--up I

.iOIU (u, a' ~ fejed.elmi j6 l~et-) ide.~ :

. . ' ,. ".Íl~~".1
... ., I

"t. .
" ..- .
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Jtagyni1 magának tőlleellZökni, írt6ztat6nak
Jönni Iáccatott. Ezt. az egygyet lehetetlen- .
nek. - is goridolta~ Ezek ~ után (mÖg -gondol.
ván magát) ·így szóllott

CSERKi -= No Teleltés ;- mőg;vágyc>k 'én.
inimár mind sütve; mind 'pediglen pifítva.
E' v.elágra csak éppén atett 'jöttem: liogy
tz11D.telen nyomórkodgYám.
. -TKLKKEs: Talán édö5 5i616ieÍ ellen ni~

&fot vétÖltél: hogy ezt ai égi boszszd;állás&
in6g-érdemlOíted; " . >-

CSERE!: Sohs leirifuit ile vetöttem e11e-~
hökJ ' .

t.€LEkks ~ Szenvec!d teh't,- 'a'.;mit inög-
Jóbbftanod nem löhet. ,. ,. , ' . I, \

CSEREi: lsten neki. Mind;.aa'.;.által: ha
csak itgyari él;: kÖllene Mag'y~r .: országbúl
5zöknöm: kineK tái'iáságában? elJ inörree
red . k?

~:ÚKES: Már' e5rl 'érr-&i(b~iaidat iÁt.. ,
ván} SzorgalÍilato'skodtam; leg;ojobb at Du-

I hárá ~~DÖci; és ézen áddég eveiriöd, még
a' Fe/tete.; tenglJrt eI~röd~ inneni Siáecsew:.
ónágba' uiölih~i.... inert csak itt rejthetÖd.;el
mág.adat~ Mtilt1táhaTÍ légy miild;addég; . még ~

vagy Taltson Jri~g..hal; vagy haragja el-=mú.;
f liK.,; Tudósítani foglak mind.; a'.; kétteS (elóI.
: it.~J~n vari 'egy c:lereg)e minden· eleséggel.
I - jufmé két Sienc.rtntk; kik IZQIgáid .; ~i Tol-

l.., . .il m;.c",

~.'!..
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.mácsclaid·löhetnek. Pénzt..is hoztam., Vödd
el.' Hordozzon az lsten., ,

Sohaném gondolhattfi Csere;.. hogy Bu
da' v*rát el-felejthesse. De talán el:se.hagy
ta vólna: ha éj-fél tájban nem k~pogott vől

na valaki az ajtón, ~s ezt egy papiroson.nem
olvasta yólna: !

,I Szaladgy CSi!rel. Mög.hal~z virradóra:
m'ert el..vötted ajándékimat. Én nem annyi
ra magam életérúl, mint a'_tiedrúl szorgaI
matolkodom. Szaladgy Csere;, Ór/rt!nfetlne~

szível javalJássábúl~ : ,~

Mit tehetött Cst!rei? Azt, a'-mit Tt!lelcn
javallott. Le - mönt a' 1Junára, és a' deregjé
be öltt.

. ~.. it.
Ciereink oférveie·

lz az ártatlan, és valósagos 'nemes 1:aJt.
Kevénf (hogy ]nagát a' Dunán le·eresztótte;)
hajnal- hasadtakor(a' Butlai &}"önyörií h6. i

gyeket mög-látván) szíve~ szorongatássait'el
l1em-titkolhatta. ,Sajnállotta : .hogy a' Ht!rct!~

6i-/riJ-aSZszont (winc\en. ok nélklU) el kö:ue.. ,
tött hagynia.' "-
. De fó.képpen az' fájt ő:-néJd : hogy Td:
'ont. (ama' másadik attyát, igazi gyámd'
lóját ,. kinek· jó. vólttában annyira b~ha~

tott) el- kölleJle (és, talá~ 9rökre) felejtem.
. . Mi.
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Midőn iminár a', Budái högyek el· intiltak ,
es. T:~tel kör~l (ahhol a' ,Tisza a' Dundba sza·
kad) lebegtette derogjéjét" így fejezte.ki ua.
J:encsétleniégeit : .

Oh szerencse. kerekének iszo~yat~s for..
gássa! Hová vetettél? ~, Egy Jegyösöm
Honvárban el.hagyott:' mivel véletlenűlmög.
hólt. -. \ Itt Magyar-országban mög csalt a~

egy.szöltltú! írtózó. '-'. Ugyan itten hűtelell

vólt hozzám, a' láb· vágó. -' Ez a~ harmadik
kiben litHyh'eztettem minden b~od.almama~.

(kiben semmi hibát nem tapasztaham , kinek'
erk61cscseit az egek' tornáccáig fól-emelkö:d·
ve láttam) talán ő ~ is mög,. hal,. n9ha azt
levelkéjéhen mög.;. jelenteni.Mm merészI6t~,

te. -" Ki· v:eszött'iihmár a~,.r~mé":Y uéles e~

velágbúl ~ és ennek ki .;veizni nem köllett>u
vólna, valamint a: .szent~tnek,:' és hiteles.
$égmlc.. Mert csak' ez ;i llárom .erkőles az,
melyek beDnOnket (a'velá&t z1Íl';"~avarok'kö•
.zött) békeuéggel éltetne&. Íme föl..emeltet.. '
tem ThAson' Udvarában, hogy annál na.
gyobhat ellem. -. Ha, gonosz alattomos ál.
orcás Jöttem .vólna; lalán nagyobbra mőhet

fém vólns!'; de mentsCJn - mög az Isten!
. Iiy kesergő gondolatai v.6ltak egész ú.t.
"tyflban.AzQmban a' ,DunánaIr torkábaérte~

la" liol hét ágai\1;al a" F~lráe." t'engörb~ omli~ö
,.. , .

§. Ill.

L --:.i~"
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Ritka' tiJrtínet;

Itt~n érték-el őketa~ mély gondolatok. A',
,deregjét a' tengetre ereszte'ni nem merlék,
ne hogy Ógyjáttzanak veje az irgalmatlan
húllamok " ~int a' IZalma- szállal' sroktak.
Harl~ad nap múlva (~gy.szerencséjökre)egy
keréskÖdő'gályát !Izemléltek , kik eppen ote
kötöttek - ki , a'-hol ezek nyúgodtak•. Mivel
az' evezésre·is ájánlották magolJ,.at; a' Gálya'
GazdájátúJ. föl.fógadtat.tak.

, Ezekkel (az' Egéumi tengörön k~r6szt61)

'abba a~ teng6rbe jöttek, mely (mlvet Asia,
Afrilra, és Europa köz'ött fekszik) ,Közép
tengörnek nevez~tik. Ennek nap - kel6ti
.csúc.clán~' Iz,rura jövén, J'zerecseB· or
IZágba ,möntek, és (Telelcesnelt j4vallássa s~e.

,rént) Me/dtd - vároIsa f'el~ tartottak.' f

Egy f'alubá érközvén (mely Melriátúl
egy li1ért.fQld-Pyire lO~etütt) , itt' magokat ki
akarák'pihenn1. .Ki.is.pihenték vőlna; ha a'
falunak eleién egJ'méltatlan dolgát nem lá.
tott vólna' C6uei, é. __rajta m~g.nem.Qtközöu

vólná. ,
. Szúz-é? avvagy aSzSzony', de fiatal va

la; ki (a~ közönsé'gőiútból ki.térvén) egybe.
rekfelé iparko,dott. Félig ki. sírta immát
szemeit 1 'é. Izc)rllYűen j'-;gatou. -, , '

'\

,~yo.

'.
• ...... _L __ •
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Nyomába e~y fiatal embör, ki a' leánt
avval fenyegette:- hogy. (ha mög. nem áU)
szívén a' dárdát körösztiil.fogja.hajtani. Mög
állott, és térdre esött előtte, arrakérven ~i•

.~ondhatatlán kegyetlenségét: lZünnék.mög• ~mmár at dögönyözésöktúl, hajának ki.rán- .
gatássátÚI. Eleget kénoztatott ié'gyön mind
eddég.- .

I

A' Férfi (lIemmit se hajtván a' leállnak
esd~kb~lleire) ~yak.szirtenfogta.mög a'ldn.
nak. haját; 's le· vetött;e a' főldre , itt" ötet
olztán pofozni, .haját rángatni, és ~gdo..
ni kezdötte. Erre· a' hiány (fent sz6ví\l) jaJ
gatni, segítséget kérni, Eget és fóldet oltal
mára hívni, és minden' fú.fa eMu esedezni
kezd~tt. ' .

Ezeket látván, és hallván Cserei; a' gon
dolattal vala : hogy .a'leánnak esedezésseibúl.,
at -Férfinak Ilegyetl~nségébúl igazán lU.tanúl~ .
llatta immár, mind ennek gorQIDbaságát,mind
amannak ártatlanságát. Ezt annáJ.is~inkább

el.hitet~e magával t. mert (minek utánna az
aszszonyhoz közelebb érközött) ez CsereilztJz,
és. "annak szolgáihoz fordúlván; töllök segít
.ég~ kért, és lokat ígért nékík~

. . , §. I.v~

Hál' - adat/an.ráK. ,

J\fög-támadta szóval Cureiazt a' gyilko.
embört, és (szolgája ált~Jj ezeket tolmácsol.

tat·
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tatta-mög' néki.. ha l}em .szégyenlené-é (férf\
léttére) egy gyönge uemélye~ úgy "a~yar...
gatni? n,eveltetn,öd a' Tígrisök, és 9rós~lányok
-alatt kölletött:, mivel at természetnek ílY. re
~ek~munkáját, mög-nem-böcsüllhd. KÖÍlyvet
.búllat .~lőued, de te ezzel mög-n,eJU-lágyúl
haoc, sőtt mégjobbanmög-keményödől.Hál'..
~datlan vagy': mjvel szeretetét oly kegyetlen

'módön Jiszáll()d. ',' ,
Hogy az a' buta, Cser.eillektolmácsolú~

sát hallotta; tehát (ligy-mónd) ebhea' ieá,l\
ba T~. is belé szerettél?, Mivel penig én sie..
tető-f~ltö,vagyo,k; mög-köU-nékQd elpbbi 5Z~
vaidat lakolnod. Lá~od pedtg mi ~ódo~.

Elő.kapta dárdáját, és elsőben a' leánt
(isméit hajába kapván,' és a' főldre ten1v.él\)
jól, mö.g • asagolta, az-után CsereineIt állott,
~s a' dárdát meUye felé. vetötte.

AUg' eshet,ött - mög: hogy azt Csu:ei el.,
keriílhette; de el- kerülte még- is, mert .~

dárdának vas.kópiája egy fÁba ütközött. Ki·
h~zta a' .kópiátCserei, és am~; butának hasa
felé lükte. De (minek~elötte ha~hoz erkö.
'Zött,)a~t ő a' levegőben mög-fogta, és. így
a" bizonyos. végií' hagyításthaszontalanná
tötte. ,

, Kardra kaptak osztán, és \Tínni kezdöt.
tek~ Száz ütéseket. is ~d CsereZ:, ~~g~ e~.
gyet se kapv:fm.

A'
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A' dombra .. niúzott l~ány Eöl'liemelte sze

meit, és 8J csatának" végét nagy 5zorg~lom.
mll várta. Szeret6jét erősebbnek ugyan; de
a' Jöv~vént virgancabbnak látta. Láttaazt·Ís:
hogy amannák kardgyát a' ·buta indúlat; e·.
meanek a~ eszesség forgatta.
" . Végtére Cserei csak ugyan amarra rohant,
ki-facsarta kezébiil a' kardott , és őtet at föld.
re vetötte , ,el.is.'terítötte. E' vet~kedést elég.

, nek·is gondolhatta v61na; h'a a' Szerecsmnt:fr
embörtelenségét nem tapasztalta v61na. Mög.
győzve, .és magat másnak hatalmában Jönni .
tudván; öveClzete al6l ki.rántotta a' Török·
!lést; és emennek'oldalába szúmi akarta.

Ezt ha~arébb észre'. vévén Csuei;, azon
embörtelen embörnek szívén körösztúl:.haj
totta kardgyáto A" SZt!reosen egynél többet '
nC'~ slkójthatatt, fekete lehhét-~ü.tént ki.fútta.

§. V.
Bo.sz.,rzonYeoiJá.r.

Ezeket ily szcren.cs~sen el..végezvén
Cserei, q' gOlldolattal vala: hogy azt a' ~,ze•
.rencsé~en, leánzót mög-hóldogította. Ugyan.
azért (szolgáival egygyütt) .eJejébe mönvén,
ezeI.t-et tolmáolohatta-mOg . /

CSEn RI: Jó leány! ahhol fekszik 1cg..na.
' ..gyobb elÍenségöd.

LEÁNY: Látom .,..- de bár ne látnám.
- '·Cs;K.

-
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": C8KRE~: S~eldd:ll~ad: "ogy lJ~á~ ,
Jára ok~l maga! keresőt~."::-:' Szabad vagy '!~ ,

MöIlny haza. ' . ,.' . " '
LEÁNY':' Nem,~zánl)~lak ~ög~öln~ k~

gyetlen Európai tereD:\tés! .
C~E~El ~ '~~r ez~mié~ mondod Izép

leány? .
~.RÁNy ~ Azért: ,m~rt SuretlJmet mög'!

~lted.Ezért é~ tt5göd' (ha t~h~~égömbe~vól~ .
~a) széjjel~!l~agglttnálak oudal'. ' .
. '. CSE,Ri(!; M;ög. fogh~tatlaQ. dolog. Ó te..,

néköd kttlöfiC2öq. Q tégöd' tellyes ~rejébül.
~ög"vert; é~ engöll\" (miy~l ellene v~dc~.

meztelek) egy ~árgáyara~art mög~lni.

LJ!:ÁN~.: 9h b~r most,.i~ v~rn~! Te pe",
~ig helyette dögQ\r~ f~künqél, "

CSERE~: Yí\~·é "-?iö4 ~eány/? " "
LKANY.: En ~' verést mög•.érdömlöttem~

mivel arra néki ol\o~ ~y~jtottam. Má~ ifiúb~

szerettem. ~elő~ ~zt akarta,~verni. Ki-is
.vette v6~na .1ul'T~ (bu.",~,~bör) ~('4őlle ~, .
lelket .ki-nem;'Ú.zted v6lna;' " •. .

. .. '~,' .

CsE ll!!: I : .M~ért ete<\lS~é~ t~hAt:, J.togy k.~

zeibiíl ki-mencselek?
~ LEÁNY : KezeibiiI igen.is~ De. nem hogy

mög - halyon, és így soha ho.zzá ne mönnyck•.
Gaz embőr vagy, az-is vóltál mi,nd.eddég.

CSEllEl:, No leány, ha' én ennek,-elött«t,
.így tapautal~ vóIna, eDlbö~elen~égödet;, ,

nem-
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nem-hogy védeJmeztelek;' hanem .inkáb.b a'
homokba tapodtalakv6lna.

LEÁNY": Sem·mint- Sz.eretlJmet halva fe
künni lássam ;in~ább Plagam hevernék eme'
sivány homokba.

CSEREI: Hever a' Disznó; a' Magyar
'~énig ~al@~.-gtán-i~ nlugszik.

'.
S~ VI.

E8Y itJrm.,z. I'

Ann~k a' hár.adatlan leánnak , fdképpen
flZ ~t6lsó szavakat, szemeibe lobbantatta Cse.
fej. -Az-után 6let' ot~ hagyta. Meklra felé mön
"én, ~ ~mböriségnekle.allyasodássárd.l 'na
gyoQ. pan~z~lk()dott két Szerencsennyei előtt.
Annak. a' leánnak 5~ívét móg~foghatatlannak

lönot mondottá:. ésudállotta mérteken'-kívül.
.' .",

'Való nagy szeret~t~t.

_-liogx.az' ily beszélgetések között ~z út.
llak ~9zepében.vóltak; íme hátúlrúl ismétt .
egy a.zszonyi lármát hallottak. Egy Sur~:

csen lovas. viszi vala a' leánt a' nyereg-kápá
ra úlve. Mellette más két Sur..ecs~nej vó....
tak, haso~16képpen Lovagok, és a' lt~án,ra

vígyázók. Minek -,utánna k6zel~bbre érköz..
tek '. így kezdötle a'

. / LÉÁNY: Az. Istenre ,kérlek Jövevény!
/ CS~REI: Nem de' az vagy, kinek ke

.. gyetlen Sz.eretiJjét mög.ö,ltem ~

, b Googlc
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LEÁNY: Az igen. il.
CSERlfI : Mit ak'arsz? ,
,LEÁNY: ,Segícs.;ki ezek~ek kezeikbúl !
'CSEllEH 'Tudni-illik : hogy ismétt ká.,.

hoztass , ha 'veled jót tészök. '
" L~Álll.y:' lsten 'bizonyom,: mpg'!'is-köszö~

nöm.
Cs E R lU: Hát: ha mt>g-csalsz? '
,LEÁNY: Akkor osztán soha a~ Tied ne

\ . lögye~, kinek bir.tokába (Szeretómaek halá~

la ~tAn)leg .. örömestebb mönendö~.

. CSEREl : Mit eleleködgyemtehái?. ,

, , LEÁN Y: . Vígy. bé '.M.ekkáha. ,OU édöl
anyám híros Kerelköd6né~

--_.~- .

, . Igen

, '

,',Csereinek el~adattiltássa..
§~ I~,

MeJckai c$inolt.

Semmjt se. tudott Csere': iJ,' felől, miért jöt.
tenek~ki Melrkáhúl azok a' három Szerecs~n.'

Lovagok ,és ,mitül k~nszeríttett~ar~a: hogy
azt a' leán~ s'zületé!.e' helyére 7viszszá-térics.
csék. El.vŐtte őtet (mind-az'.által) tóllök, és

.(lelke' östneretén'ek igazságától mög.gyó~
tetvén) úgy röndölte.el a' dolgot: . hogy ~l.·

5Óben vele a' város' 'házjra 'niégydn; éi úgy
adatl~a a' leánt annyánéf.k, ke~~ibe" I

\ '

,oo~lc ,,c ,..



Ige~' örvendözött azon: hogy lWelilrát
~óg-Iáttya, mely városban születc5tt az ~"

Malzomet, ki a' Tör:ölrölrnelt -nagy Prófétá
jok, é!j hit. szerzójök vala. D~ it - is (vala
mine másutt miadenütt)) szercmcs,tlen léve-'
Cserei. Mert hogy a;/Város-házáho~ mőnt,

l~g - is -leg •elsőb,e~ a' leánt így szóllít~ta~

mög a' '
BíRÓ: Viszszá.jöttél tehát, kit (érdeme

idre né('ve" é~ különös stépségöd miatt),
~gyra böcsűlnek a' Me/rltai qatalok?

LEÁNY: Hogy én ide - való u;ülemény
lögy;ek, azt kiki jóltudgya. Mennyire bö~

~~illnek penig a' Me.lrlraialr; azt,én nem tu
,dom·

BíR6: Anl'Jy~ra bö~stílnek: hogy el- r".. ,
gadtatásodat -is ártatlannak tartyák. Ki vólt
az, ki tégödet .Meltltábúl el-ragadott?

. LEÁNY: Attúl kérdözzétök azt; ki en·
göm~ el .. ragadott. Én bűn~s n~m lévén, kér

. dőre nem húzattathatom.
BíR6: ,De az immár (a' mint halloJ;Jl)

nem él.'
LKÁl'TT: Él pedig ,ez ~' böcsúlet~s lfiú,

ll. engömet a'" Ragad6kD~körmeik közűl

kéts~r ki-mentőtt.

B'íRÓ: Te pedig ifiú e' leánnak e~6 ~,~..
,ettijét t\gy-é bizony ~ög-ölted~

..:
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': CS.RREI: Ha a~ mög-támadót, magam vé.

~delmére mög .. ölni gyilkosságnak tPondatik;
magamat annak mondani nem átallom.

LEÁNY: Úgy vagyon.. ' Midőn 'ótet ez a'
böcsűletös Ifiú a' f'ötdön el-terítötte; möt-en.·
gedQtt vQ1n.a néki, ha embörtelenségét nem
tapasztalta 'VóÍna•. Alattomosan akarta mclg.
gyilkolni jó-tévő embörét. '

BíR6: De vért ontott, és ezt néki,csele- .
könni nem kölletöttvólna~ Törvényünk IZe

rént azt érdömölt" - m.6g:hogy mindQne el.
,zödettessék ; é6 igy (szolgáival'egygyntt)
árúba. bocsáttassék. :.

, Semmi se vöhette-ki őket a'törvénya16l•
.EJ01gyik szolgáját a' búmög.ölte. A' másik•.
kal ~' holna~i szerencsét vártá.

§. Ir.
\~rúba~bocjátJs •

. Röggel a' Vároi' pi8cccára vitettek" 410.
lott már I (valamint. a' hál-piacon) .oly sok
embör árúltatotte Zsih·))ásárnalí mondhatnád,
annyi·ra zsibongbttaka' vásárosok közül DJind
a' vevők, mind az árúlók. Ezt löhet ám az~

emböri le-állyasodásnak mondani, midónaz
embörök.kel úgy keresködnek at nem-embö
rök, valamint az esztelen.állatokkal. .

Mög pillantotta Csereit .. és annak szol.
IÁ. társsát egy Medl~ai Keresködö, mely

. V~

, '
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Város Meltlcátúl egy.napi jár6.fóld. Inkább
teccött Izeme!nek a' szolga, miat maga Cst.
rei: JPivel testtye töm~ttebb, tagjai izmo
sabbak, és így a' dologra .alkalmatosabbak
vóJ.tanak. De mivel a' Váras egygyiket a'
másik nélkül el·adni ne.m aka(ta, Dlog.vötte
mind a' ~eUót,nem pénzen ~ h~nem csere h~l. .
mikonn. Láncot. vetöU. reájok, é. Medina

. felé mög.indúlt.
- Vigasztalta az áton hív stolgáját Csere!.. •
.Ótet fó.képpen a'. békes~égös türésre intötte :
mivel ezt azálladahnat mög.másolni nem IG.
het: .Maga .. is (ha at beszédtííl mog.szünt) az
emböri életnek viszontagságairúl g~dolkolÍ

dott. ;
. Elő. hozván régi l szenvedéssejt ; maga

türedelmességével-is tanítgatta szolgáját. Mi..
d!>n egy Paripának nyomaibúl, annak tulaj
donságait a' Bírák elótt ki· magyarázta: mi
nö nehezen löhetött a(Tolvajságnak szennyé..
búl ki .. tisztúlBia ? .- Hasonló ves~ede]Ömbe

jutott UgyÖD akkor.is : midőn a; Herceg-Iris
asuzórlnalt visláját ki-nyilatkoztatta. ~ ~i..
don egyszer a; FémNsz~ma4árrúl beszéllött;
hogy meneködöttOoki a' &nt!ZJ'leÁ körmei kó ..
zúl1. -- Hogy versei Ta,fsonnak eleiébe jti...
tottak: hogy' ker.Alté.el .az agyon-nyilazás t '1
Az-után' I

l



L~tod (úgy mond) 'édös barátom! mi~
, dön egy_hál'.adatlan ,leánt b uta szeret6jének

" kegyetlensége ellen védelmeztem ; neril ésak
én" hanem' velelJl egygyntt Te~is Rab-szol.

" gávfi löttél. - Mög.ne.csökkennyünk fér&é
'günkpen. -Véget ád ~ntlek-is a' Mag,rat-or,
lstene. Ennek a' Me'dt'naiKere!ködőnekszük..;,
ség képpen szolgájának lónnl k'ölletik, vagy
~éköm,. vagy másnak, Mért nem ne'köm? nem

, wágyok-é én·is oly embör, mint más? - Ne
véld: hogy ez a' Ka/mAr, kegyetlenködni fog
rajtu~k: mert' (ha hastnunkat akarja vOnni)
Velütlk' (s.zükség.;képpen) jól kölletik bánnia.

c· 'Így beszéllött 'ugyan ö: hogy magát az
űton vígasztalhassa. Mind"az'.á1tal (~a csak
egy' keveset el-halgatott.is)' hem más kódor. I

Ig~tt nyughatatlan eszében;; hanem Oi-Irény
am3lZ el;.felejtheteden Hercr:g.lris-aszszoh:f_·

, , • , >

'§~Ilt

o k o 3 k o d J. .r~

tg~:fövellyes lvala' az út; melyenMeJ.
,kdbúfMedináha möntenek, 4' sütő meli-gség
színte 'mög-égette lábaiknák talpait. A' nl!l~

'~obb terhelt Tevéken vitettek; a' könnyebh
,rtyalábokat egygyik szolga a' másikna~hád
:ra kötötte. Nem vólt a' fbl-- kötésben tanti}.

tabb, és szorgalmatosabb Cserei szolgájánál..
tJgan-azért: inkább szerette őtet a' Kalmár,

'Dlint



min't annak tJrát. A' miben löhetöt~, kedve~

. z;ptt~is nélti. ( I \

Melrlta és Medina között, mög-döglött
I a' Kalmár'luilr. leg .. serényebb tevéje. Annak

serhét á' szolgákra osztania kölletőtt.' Ném.,.,. .
lyekre sokat, né:meJyekre igen keveset raka..
tolL :C'sereinelr szolgáját leg-kevesebbel ter'"
hehe. De magának Csereine1t elé~. jutott bo
lólle. Ezt látván, így szólla .a'

i' Sz OLGA: Szegény. Csereit .ugyan lia-
gyon mög.terhelteám a' Gazda.

KA.LMÁR~ Akaratomtól függ: kinekmen.t
nyit ad~ak. "Ki parancsol néköm' ?

SzoLaA: Add reám e' TársamlJa4 (:ú;
terhhét. ; .

KAL}WÁR: Mi okra n~zve kéröd?
SZOLGA.: Erő5ebb vagyok nála. 'Töpbet

vihe~ök.

KALMÁR: Hallod·é Cserel! mÖg. enge
död. é ezt ennek ~ embörnek.

CSERin: Nem egészs.zen. Csak annyi1
'fogok az enyimbül néki engedni: .még áit ta..

: .p~sztalolD: . negr (erónkre nézve) egyenlől bo,ht- viselünk. I'. • , '.

, . KALMÁB: !:Jallod.é? Ugy teccik: hogy
Béköd eszöd van; tuce.is véle élni~

CSRREI :'Lásd csak. (Gazda) a' többi
milgát. Némelyek úgy mög .. vannak terhel•
•• : hogy á' iúl, dalt uillte mög.;gebedn6.,

I . N~

I ~
[~-~. " ,
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~éDielyek (nohá izmoSabbak)dúdolva jár-
nak. ,
. KA L M'J.R: Te ugyaÖ endl okosan go~.
dotkodol. De Qáliink a' ~zokás semmit se
gond91 ez~el. Hal egygyÜr. RalJ;.!>-~olga atm"
sik Rab~zo]gávai '(szolga röndgyéré nézve)
égyenlő; at Terh. viselésben-.is egyc;nlönek
Mnni kölletik. , "

CSER~l: ~e Iiézztikehben ~e az elméI.
ködést, se a' uokást;hanem az eblbÖtisé.
get~ Et azt \aníttya ~ hogy ág erőseb többeK
-bír. ....;;. Mind.nyájan úgy születÜhk, mind ém•

.' \ b8rök; 'még-isegyrtek hQsZluabb ruh4--köll~~

Uk Y'fDill(a~ máRknak. _' I

, . KAtMÁIl: Te bizónyösaIi j6t g6ödolko-
!61. Ért' -Tégád'at 'Rab.szolgálátbtil ki-vősz'"

lek ~ - és .(tniv~ei at többi szolgákat gond.vise.
lé9öd alá addiri) Gondosom7U!'/t nevezlek.

~. lV~ ,
Új-tisjiségó

Erre' uúj tiutiégt'e kápván Cserd.~ ,
Unt mÖg - állította ai Szoigákat; -és mind- ról...
lok.• mind ai Tévékrül le .. tététte a; terhet.:
Mind az álÍatoknak, mind ,a' szc;>lgáknak tu.
lajdon ,étejöket mc5g-tTisgálvári i ~.y okosan
ösztotUi - el a'· téthet : hogy a' Katmáfnak tel·
lyes gydnyörfisége tólt abban, ,inidőn látta,
ö\ely egyuánf járDak ínitul,;nyájaJtt áz..az:

egy-

.. '

,
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egygjik a' más~kat !Ie el-n~m::hagygyá ~ se
Ii1ög~hem·előzi. .

Midőn' az elpbbeni terhet el- dsztógatta
t'serei; é~re·nem· vötte mindgyárt a' Kat.
már: hogy. maga. is a' terhesekkel jár. tőb.

bet.:ii \iiszen , mint lié'11elyek~ Otet ázoknak
számok kÖzűl ki.sz6lHtvAn,. magához hívtá:
Vele jött 'CsereinHt szolgája ~ is: högy akarat.:
tJát mög-tlllniátsollya~ Így kezdé at., "

KALMÁR :.Éntégödeta'szolga rlhtdbfíl ki...
vöttel«>k. Azzal azt;;.is mög~hat~ro,ztam: hogy
többéterhe1 ne vistllY.: .• ~ .'

CSER EI: Én terhemét-úgy vöttem. fól ,
mint Szolga ;' addég le-se-tönetöm, még sr.ol.
gd.útomatel:.nem-végezÖm.

KALMÁR: Én penig a' terhtGondosoníon. ,
nein uemlélhet6m.

CSEREl : Mi.nd':égygyik .zolgln'ak hátm
~legemiőtern vagyon; ,most reájok nagy,obb
te~htnem adhatunk; igazemb6rök maradván:
'. KAL MAit. : Hát osztán ?

GSKR~I: Ha egyszer ',Mediflá611 S'rkö·
..rink, s''terhnek lvtételével, a' Gondouá;.
got f().l.;,vöszöm~

Sok iiy eI!lböriségös gondolatokra taní.
tQna Cseft:! ;i hld~tlan u~yan, de jó szívti
Kalmárt. A' USbbi között arra.is: miként
köllessék azt az ~kos keresködónek-mög,;,tUD-

i ni t ~ e~. vagy· am.á' j?szágot h~~ ltöllessék
l .m(1g-
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mlSg.vö~ni? és ósitáD li1é~ékletös nyereség"~

gel el-adni? Hogy kö~lessék ~Z olyatén J6
szágot. melyhamarjában el-nem.kél,. úgy
mögr.tartani; hogy ne c~ak ie-ne-szállyonára;
hanem nagyobbr~- is mönnyÖn. .

Több ilyekt't halván a' Ka/már; nagyon
mög-szerette Cser~it. Még többet várt tölle•

.Ugyan;'azért: alig várhatta ~ hogy Medin#a
érjön. Ot.t egész házának sor.:s~át, .és· a' Kc
res/t/idúnelt módgyátreá.akarta.bÍZJÜ.

N E G t" E D il K R É S Z.

Medinai dolgo".

~. t,..
Ejy S~oltti;.

Leg.6rölnest(,~b mBnt Csti't!i Meclindhd..
.is: hogy Maiid1i1etnelt koporsóját uaög-lássa;
melyhez (szinte minden holoapbd) gynlekez..
nek a' Búcsú-járók, és annak tetemei fö16U
imádkozni -szoktak.

ltten a' &lmárnak háZát jó röndbe szed..
vén, el-nézte a' népnek szokáslait, és (a8o.
kat az Burópai szokásokkal egybe- v~tvéD)
többet vetött-lD\1g,. semmint mög-dicsért.

'Azt nem szenvedhette f6képpen: hog;
Itt az aizl%ODyoknak semmi szabad_ágok Dili-: I

, csen; ugyan. azért nem vélte azt 'csudánal
liaw:' iIlif19D látta: hogy a' Fórfiaklúl egét~

Bea

.- J
. .

,._"l·_~.:......I.........
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.Z~Íi' éi .. iiydmatúttva -sénr~ll~k', aron kivd!:
hogy Dyómoró.ság)~kai tudlla,sák.'

/ A'.Ini előtte le~· útálatosabbnak teetött;
az vála: hogya' Házasságban élő aszszont
arra vi~tték: hogy· ({Jrának holtta után)
tnágát a~ ien1t~tóbe mög-Öllye, és, (Urával
~gygyiitt)el.temetteile. ,. i

Hogy erre a' szer· tartálra hain~rebb reá
I irihtssék a' szegény alzszoDyo~at; ezt á' mög..

gyilk.olást IzeritlégÖs dQlognak IÖnni mrdet..
ték ~ éS 'eit velök- el~is .. hitették. o ly 'öröni.
mel. is' .inötÍteka' Temetőbe, mint·ha hólt~

tok után egyenesen azdkra a' kév~ntt helyek~
te vítetilének ~ el tmellYét D;lindéD yauá,~

szerenclés riyúgodaloniIl;ak .nevei. "
. '. Mivel a' SúreCJetzelciieJc m.Og -~ngedte a~
törveny: hogyegy rérj-fi több feleségei vö'=
Lessöri; életnte' a' Fel~ségek közft1 csak az
Ölte::' mÖg !Dagát , ki, e' velágra leg ~ első fiá
gyermeltet ho~on ~ mert ~zt nevezték val60i

I
' .ágós ~jtesnelr; a' tÖbbíc;k agjas':nevezenei

viseltek.
I ,De .IOkíz9r mOg -esöh : hogy ezek. az
I AgyasoÍl (a' llitesek~(!1t sze.renc'~jöket;mög- \
. ~ngyölvéIi) a' Férj,fiat ;mög.öl:Q.ék" és, így (a'

hbassági kötél alól föl .• szabadúlván) más
r~rjliez möhetnének, és így talán a' Hiteirielr.·
JWlt&áiái'a. ÍJ .f61.kaphainának. ' ",

Ez

.'
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Ez 'neIh ~sak egys~er történt;' de, hogy
ez-után mög-nt;.történnyék; el-végezte a' Tá
1ltÍCS" hogy,' (Uroknak hóltta ut~n) előre 'at

Hites, tttánnéfáz Agyasoft, mind-nyáJan mög
gyUkolnák magokat. E' törvénnyel arra vit
ték az as.zszonyokat: hogy (Utak' életének
r.ón-tartására) egy szívvel, egy lélökkel ipar.
kodnA'n'ak. '

Mennél többen gyilkolták •'mög mago
,kat egy 'nemzetségben; annál nemesebbnek
tartatOtt az a'Nemzeti6g. A' magát.mög-~yil-.
kol6 aszszont-iS' Szentnek nevezték. ~nnak a"

'ilapnák (Ihelyen a' gyilkolás. v:égbe vhetöit)
Tüz-nap nevet adtanak. ÚIIJ-ünnepnelt-i. tar-,
tottAk. az.az:mlnden esztendőben' semmi

I munkát végbe nem. vitt' a' NemzetSég 'azon 3,'
Tűz.napon; hanem a' temetőbe últ. Kik a'
Ne~zetségbennagyon ~g~ör~gödtek, vagy
kisde~ek v6lt.ak (és így a' Temetőbe el nem
blöhettek) házok' kapuja előtt61tenek.,.

§. II:

Jó Indulat.

Éppen ~z~kben a' ~apokb~rÍ mög-halt .a'
,Kalmárnalt Telt -vér· ÖCsés~ '. igen gazda*
embőr. Feleségös vólt, de egynél többet nem
tart.ott, ki .. is (még a~ nap, m'elybcm Um

, . lnOg.holt) $z.ent.Qszuonnalt kiálíattá· kl' u;ta-

. ' - pt~ .

I' ~ • ~ .~_.._ •
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gát, és maga' mög - gyilkolássának napjÁt'
egé5z Medin.áhan ki·hirdettet'te.

Ezt 'mög. hallván Cserei, él e' szokás
nak eredetériil ~ög. taníttatvan ; nagyon saj
nállona: hogy ez a' Medina~- nép (mely ma·
gát,. a'. többiek köz9tt, leg-okosabbnak tar- 
totta) ezt a' gyalázatos szokást fó~vöhette,

85 még gyalázatosabban ,mög.tartottao
Szeme eleje'be tölte a' Kalm.árna/t: minő

veszedelme .lönne en~ek az gtálatos szakál-..
Dak? hogy ellenköznék a~, természetnek $zent
szabássaival ? él annak javaival: midőn (csak'
ncn~u~ennáI>on) '3,nnyi özvegyek (pedig
még fiatalok) ártatlanúl, el.vesznek, kik (a'
Köz.jó"qak számára) sok magzatokat hozhat
tak, és ezzel az Országot mög-bóldogíthat-

.ták vólna. Attyoknak .. halálok, ai1l1yoknak,
mÖg~gyUkolás'lok "Qtán, kire~ maradnának az .
árva, gyerökök,? nem~de igazságosabbanne
velhetné eaeket"az Án.y, mint vagy egy Gyám-

,aty? Rokony? vagy akár ki mát a' vérök.
k6ril ?

Ezekre a' szép indúlatokra . mög - esött
~an'a' Kalmárnalt szívve; de, hogya' szo
kás mög·változtassék ; se rajta nem állottnak f
14nni mondotta; s'e (~a, rajta állana-il') azt
~ög.másolninemjavallan~ .

. Több (ugy..mondá a' Kalmár) e.zer e~~·
~ndQnél~ miólta talprá sZállott a' szokás, és.

,tör-
, ,. .,

~-~-' :'
w'
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töry~rinJ"~~~ v~lt. S.J~nté7tötte Q.J ~dő ~ é~ a~

vele élés. A' Sze~tséget m9,g.m'ásoini" annál
ink4bl? k4rhoz~tni" ~a&y Istentel~nség. U~
csúl-é valamit az embör nagyobbra, mint a~

fégi s~ok'.t? - Igen-i. (felele. Cser,ei): ~z.
okoJlágot , a' természetnek ~z~nt 'Szabáss~~

~agyobbr~ k~ll b(Scsúq,.pnk, me~ye~ a' r~s~
uokások~t éliz~e yöhetik, mög-is jobbíthat::
~yák.' '

" Kérte osztAn a'Ka/mán: hivassa.öszsz6
~okóni~~k I;:leit ~ 'ér ők'et e~en ékt~lenségn~k
el.törlé~.ére b~rja. Maga az ÓZIJt;gynej mög,,;
győzéssérül fogna szorgalmatoskonni , 'mög.
\s Fróqálni ~ "~~ v~,l~ jó~ 1~4~~~· ~'~~nn~~~ ,',

.. , I •

§. UI.

Coft!{~i tU l).~1I't!8Y8,Y-!-

, Hogy magát Csere; aZ Oz~égyne1 b,é.j~.
, 'l~,ntötte ; 'ttl,tént ho~zája eresztetöttt. OsudáI. "
kozo~~a·na&yra.ter~öti as~,zonnak fiatal ékes
ségén: és azon erős lZ~vén, m'ely a' követ:
kez.endő inög - gyUkolásD;ak e~lék?zetével,
nem c,sakel.ilem.bágygyasztotta magát; ~a..

, nem inkábbm~g.erósít~tte. IJ;ogy hQzzája ér.
k9zlStt, így ke,zdötte szavát ' , '

. CSEREl : Üdvöz.légy e16tte~szép VirÁg.
Özv EGY.: Mi hálZna Izéps6gö.mne~ jó.

embör?' ' '.

CSE"!
\ .-
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Cn:Rlu: Hasznát vöbetödannak- is, ha
eszqddel élníkévánkoz61. \'

OZV.E~Y: Én pedíg nem csak kévánk~
lom; hane,m akarok - is. -

CSEREl : Ugyan;. alak el .. akarod maga·
dat (ezekben a' napokban) veszteni?
" ÖZV1!:G Y: )lz néköm föl-tött szándékom.

, CSKREI:, Neme. gondolataidbúl ki .lő
het vönni nemes szívedet. Oh be örVendek. \

uon 2 hogy a' leg - ke'servesebb ügyben, áll·
,hatatolan mQg-maradsz. Nálunk, ' álllratato.
aszszony, -igen 'ritka ~adár.

~ÖzVEáy: Ezen Izavaiddal mig inkább
~ag.erólítöd szívemet. Így tehát f61-tételem
túl el· nem. fogok állani.

CSEllEl: Néköd (tiutelségi5. uZlZony) ,
Uraclat nagyon szeretnad kölletött: miyel é
rötteft>l. akarod áldozni magadat.

ÖZVEGY': ltl-nem·taWtad jó -fiú. A,n
nál te se ostobábbat, se'feleség-féltdbbet, le
~lJenvethetetlenebbetsoha életöcr nafjaiban
nem !Anál.
, , CSER.!: trlUte ~t$g.i. mög-gyilkolod
J;Ilagadat ~

ÖZVEGY: ~ög.ám, ~I igen Oröme~.

CSEREl : Ann,ak at mög-gyUkolásnak bi
zonnyára'igen édösnek lönni kölletik, mivel
~r~ ~agadat igen' örömest reá-szánhattad.

, Oz;-

-
---'
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ÖZVEqy :.Én pedig' abb~ l,eDu~'i ~dah
séget nem tapasztalok. Sött ..öszkett'eti ~ e·
gé,~ tefméSl~ete~bt~~m~ De kör<ísztiíl köll
~linöm ezen·il.

~SJ1;ntU: De ~n.i okra nézve? .
ÖZVKGJ': Egél'; M,edinának tudtá~: ~D

o$zt:nt-aszszQny vagyok. fla (Uram' halála
~tán) agyoq nem gyllkolom magamat-:. o,da'
le_z'minden ~szehtségöm."· , .

CSEHi' I:' InkáQ.b akkor fo.go4 Szenl$é~

gQd' el·veszteni ~ ha ~agadat~gyongyilko
104. Életet magadnak ne,In a,dtál',_ azt mag.4~
tdl el,se '\7öhetöd. De ha el.vöhetnéd·~5;mög.
érdówli ~ é ostoba Urad: hC?gy, ér;ötte mög
haBy? Éppen úgy neJ;ll: hogy hólttábúl föl.
támaszd.' Ö~' ha.Iálr~; 'T~ az é~~t.~e pléltobb '
'Vagy~ , ,

ÖL VEGY; Mondau5Z valainiJ...-:--...-de
a' régi - régi I~okás -.~~éIl általam-é ? -:

. lsten !

C$E:RE~: Múl~yék.eL Rosz. kezdetnek
múlása "jól végezendónek eleje. Szép eD\l6,:f
~ö~etQt fogsz~agad után h,ágy.ni~ . '. .

'ÖZVEGY: Tunnád-é: mi vihetne arta ;
hQgy mApmnak mög.kegyelmezzek ?

CSEREl : Hadd haIlyuk. ,
'llz,vEG~: ita V~~~na~ ~el.rét ef, fo.§-T

~lp~ '.

,.' §~ IV.
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.V á it 'o z. á .r.
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Az Özv~ne.A:· ut61só szavait hallván CS"A
rei; úgyÜ~céött: mint-ha nagy szöget OtOt,
vólna fejébe. Ta.ison' Kis.~zs%onyának ké
pe szeme, előtt forgott mindenkor. Másnak
lIerehnéb& avatkozni, l~mUli- féle - képpen
neUl akart. .

Mind,az'-által (mivel ennek az Özvegy.
nelr szeretététúl függni gOfldolta azon istente"

I len szokásnak mög-másoláslát) helybe.hagy
ta annak kéréssét, Mög ígérte nékL esztendő.

\

nt.ání hazasságát ; de 43zal az államánnyal I

hogy (a'.~i tehetségében löhet) mind végb4
vigye ,.azoka.t, m~lyek ama' gonosz szokás.. ·
nak öröki el-törúléssére szftkségös·ek•

. i:zt. hogy az Ö~vegy mög-ígérte neki;
őtet nagy örömmel ott hagyta. ~&yenesenód,
mönt, a' _hol.az·(jr-ve;.ynek Rokonr (a' H.al-.

I márnál) ~sEsz~-gyiíltenek,

Ezek 'előtt az egész történetet el..besz~~
lötte. Kérte ,mina-nyájokat: hogy az Ö~ve&y"! .

I, ne~sorsát fOI.vqgyék~ an~ak szándékát eló.
I lUazdíes~5ák, és (egyszer akkor) azon embőr

telen szok.ásnak torkára hágjanak. fia e,zt a'
jót n~m cleleködnék ezzel az alkalmatQHág.

I gal; mög-fognák eseleködni akkor: midőn

I egy o~QSa~hl! és ~rőse1:?b embör Orlzágjokat
el.foglallya, -és ezt a' .szokált (eIUböreivel

. "

egy·
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egygyntt) ki.veti. Hogy ki .. ne. vettessetek,
,elzötökkelél1yetök~ .

~indezeket jól mög ~ fontolván az Ösz
I ,vegynelt aszszony. társsai , 'és közehiíl.Jévó

I attyafiai; öszsze· járl.k az egész Városnak
Fá-és-alaoson aszszonyaikat. 'Eüzesen nu·in"
gerlették mindnyájokat, arra-ls vitték a' Főh.

I • 'beket: hogy többeket -is Öszsze - CIOPOr.tolÍ-
. tanának, és velek egygylitt a~ Város' húára
fltnének.

Ezeknek kéréssöket hallván az 6sf'lEe
~leközött Tanács;. közülök föl- állottak ,
aZok elsőben, kik okosabbakvóltak, éi kik
már régen óhajtották ennek~'Szokásnak mig
másolássát. Ezekkel tartottak a' többiek -is;
és így a' szokás el.törAltetött; az öZ':'"égy' é.
letében mOg-lIlaradGl:t. Az egé.z Nemze, h4
lát adott ,Csert!in~lt.

ÖTÖDIK Rts~.
, I'

Hil/ömIJ vlfleltel/éselr. '

§. I.
. Eu, É8ip~om~.

Követközött a' nap, melyben Euró~t
ÁsianaA, éi .Afdlitílltllr (az akkori egész ve.
lágnak) leg.híresebb embörei, és fő.képpen I

Keresködói Meltltáll4 gyiUeközni Izoknak :.
hogy ott Jószagjokat l vagy v~gyene~, vagy.
el~a~gyanak. " .. ('

j (:s~:'
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O,eJ!ei~f!1c mind.úntalan nagyobbb6lcses-'
~égét tapasztalván ~' Medinai Kalmár, úgy
teccött: mint·ha n41a nélkúl el.nem.llihetne.
El. vitte tehát magával, él m6g-parancsolta
néki: ho~ a' Tevékl1J vígybta'lon; a' ter.
heket (szokássa' J~erént) bólcs,en el·intézze;
a' t6bbit magára, és. szolga röndre bizza.

Nagyon szerette ezt az alkaImato5s'gQt
Csere;, a' gondolattal' lévén: lJogy, annyi

. ~ülömböző Országú, erkölcsű, és szokású
embörök között, bizonyosan olyat-is rogna
találni, ki Mag.rar.országnak uéldrúl jött
Meldráha, a'.mint azokban az odőkbenmag.
is. szokott történni. Órltény felólakart v61~
na tudni, valamit ;, de félőIle ekkor semmit
se hallott. Hanem (mid;ón a' .líQ.lmárral a'
vásárba j~rt) ~gy szóll~totta,- mög a' !&4,
fJ'árt ,egy. . ,

J:GIPTOMI: Hallod·é embőr! Ásiaivagy,.
, ~? avvagy éppen'Szereosen? .'

KALMÁR: Sze"elJ1en igen-is. Mit akarsz?
ÉGIPTOM~I: Te~il tehát a' leg-ostobább

,emzet köz6~t éldegelsz.
" KALMÁR: Mi patvar lOlhetGtt.

ÉGIPJO'MI: Veszszön.e1'Melclca, min•.
~en Vásárjával egygyütt•

.KALMÁR : ,.Mínő okra nézve?
ÉGJfTOMI: 1me egy leg.drágább Jószá.,

I~mé~ (1pe)yért ~ás"ko~ két font aran)'at ~.
" do~

l ','i.

, I
I
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dogáltanak) ~ost fél-fontnáltlJbbet nem,akar
nak adni. Esztelenek vagytok mind-nyájan. '~

KALMÁR: Minő JÓ"ág u?
ÉGIPTOMI: Testvér~hugomnakteliuye.

Jltt én nagy szorgalommal.bé-balzsamoutam.
,és így az örak üdókre el-készítlJttem.Pedig:
ming leáriy vala ö ? -:-' Egész: Egiptomnak t6,-
klJre ! , "

KALM.ÁR' Miért ne~ -.akarják a' Sur~.

c$~nek mlJg-vlJnni ezt a' Múmiá~? -
ÉGIPTOMI: Mert new blJC~llik 'immár

t' Szentségeket. Magok' ~szök után járnak. q
gyan azért nem ~sucla ,. hogy minden~en mQg~

bollanak. '

"§. II.

687' Indiai.

,Hogy' amaz~kat (nagy bOlZlzo'nkodás1al)
el'P1ondoua az B6iptomi emblJr; mög-éha.
z6tt; és mivel az, eb-édnek üdeje el-érk&zlStt,
által-vet6jét D;1ög~oldván, belőlle egy eleven
csirkét ki ~ h~zott., Hogy ezt IJlög . látta ; ele
jébe ~er6.I" és ho%~á.ja í&y !Zóll ~gy

INDIAI ~ Mög-álly Égiptomi embGl'!· Mi.' -~
re az a' Csirlíe kezedben? ' ~

ÉGIPT OMI: Arra: hogy szolgánunal mög.
koppasztassam, nyánra ltúz8ssam ,''l-mög-
ögyem~ , , '.

, .
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INDIAi: Mit? --- ttl9g .lSgyed? -' Men.'
ts6n ~sten ~inden hívet ettől! - H't Te (e'
gondolattal lévén) nem fcnlz~okonidnakbosz-
5zú-állásoktúl ? '

ÉGIPTOMI: Nem tqnnám 2 mi6rt félhet. ..
nék?

I~DiAI: Tehát Te, oly járatlan vagy
a' Lélek' dolgábán : hogy (mOg.élemödvén)
azt 'se tanúl~rad-még.mög: hogy Rokonid.
nak lelkeik (tüstEnt hólttok utánn) a' Cs;'/CI·
he 1:Jújnak; ~ ott végI ik·el a' búntetést, mel
Iyet (e' velágban tött clirtnyaik miatt) szen·
vedniök' kölletik. Benne laknak pedig egész.
szen Kakas, vagy Tyúk.korokig., Ha e' Csir"
/rit mög.ölpd ~ Rokonod a' bfíntetést ki.nem
állotta, ugyan aftI:t : 'örökre el·kárhozik. Jaj
Te.nékad akkor Égiptomi embör! .

ÉGIPTOMI: .Én mással mit se gondolok.
N'állunk istenesebb gondolat' a' bé.balzs~o.
zott tetemeket el.adni , és annak nevét mög.
örökŐsíttmi.

, IN1HAI: Még.is igaz marad az: hogy pf
Csir1rét mög.ölni (ha bár RokoDodnak lelke
bele.se.szorúlt.is)t a' tennészét·elleIi.va16 vé·
tök: mtrt,na mög.nönlle., annaknagyoPb
hasznát-vöhetnök. Imádgyukníü a' Csir!rélcel,
ugyan· azért mög .. ie - öhettyük. '

ÉGIPTOMI:' Mo pedig az ökr~t imádgyuh
e~z 6liptomlHJn, mé••is.m6,:GhettyGk"

. ." IH-

.'
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. INDI.U: Mit? Ti BgiptfJThi,,'A; ökröt

imádtok?
!' ÉdtPTOMI: TiIndiaiakclirltétimádtok?

INDIAI: A' C$irlu:-imááás rlirhetóbb;
inert az (J/tlJr.ifnádti$nál régiebb. Négy~S)láz

ezer esztendeje: Jwgy eli nálunk gJyallbrol.
ta~ik. I .

'i ÉGIPTOMi: Oh minő nagyot hazudtáL.
Hiszen a' velág' kezdetének csak száz ezer
elztendeje. Hogy olV'al~atnak többet az Iti
doi; kik'~ IfgiptómiaAnál fl€itálabbak.

INDIAI: Mit? - fiatalabbak? ,
ÉGIPTOMI:' Igen':'is: mert ivadékink

.va~tok. 1igiptom~nin'a1r Ptl~v.üébúl Hjtte- .
bek.ki a' benne term()lt'el;őembőrök.Test
työket az iszaptó.l vötték,' mely arra igen al
kalmatos J lelköket a' napnak ,ógáritúl köl~

csönöiték, ~lyek minden füvet·fát '(a'-mit
tap-siztalisbúl tudun.k) inÖg':sz6ktak.elevenÍ-
teIií. Köllé több enbél? "" _

INDIA,Í: Minek-előtte iiék.tcsk (Égipt~'
litlalt) ~5z6tökbe jutott: hogy'az 0kröt nyárS';':
1'a -hllzzátoJt; már'Déküiik mög':'tiltotta Bj.á~

iiiári~ (a' mil Istenünk);, Jiogy a' C#rlitft ne
báncseluk : mért ó' azokat neDl élelmünktt #
.iraliem h61ttJink Után oda.iárattatáttinkra le'-
f.emté.' ' '1',

. ÉGIPTOMÍ., Micsoda az' Indolcnal BriS;
Jn,dJflit a' .qít Ap{S4fJ'dIOZ ltéppest?, - ~ .1

'littY : !

", ~~'"~,~
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fitty' - Mit cseieködött a' ti Brámátolt olyast,
meJy az egész velágnak egy kis javára vál
hatott vólna?

, INDIAI: Cséleködöu eleget. A' iöbbi
között ezek a' fóbbek: I.:;szer: Ö lölte-~l a;
Jioclra- játélrot, m.,lyel az. em~öröknek mó.:.'
lahágokra tárgyalt~ IJ;·szot'.~ Ö hozta-bé ~
OllJQstÍst; és 'ezzel az embört OkOlliá tötte.

/ §. üt

. .,

Bgi' Kaldéai. .
Az Égi'ptomina'lr, éi az Indiai embörnek

az Jma.felől való vetekedéssÖket közehiíl hall.:.
ván egy Ki:zldéai Kereiködó; Cureinelc s.zeJDe
közé nézött, é~ őtet okosnak lönni látván; e~

nevette magát, .és amazoknak vetekedéss(j.;
ket gyomrábúl nem szenvedhetni láccatott.
Ugyan.azért: ~mél;Zokhol' tor:dúlván, így kez.:
dötte a'

. KALDtAl : HaiYgyátok-ei (kérlek) azb·
kat a' haszontalan vetekedéseket , melyek
nem 'atra valók: .ho'gy az tmbörnek s~ívét

jóra fordíts csAk ; _hanem inkább egy izívet alt
másiktúl el-sza~aszs~anak•

. CSRREZ: No már éIltégöd ezeknél okq..
•abb gonciolaWlak jönni gondollak•

. KALDÉAI: Mög-Iöhet mind a' Csirlcéi,
mind at Ölcftit anni: mert ezek az embörökMJt
Qelmokro izerződt,ek. De azt az arany-stí:

.réa.:

l_.
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to~nyáJt1 halat mög.pnni ~ xrielyeta' Kaldt.
dia! Istenünknek üsztölttnk, mAr az ki·ma-,

\ gyarázhatatlan ?a:gy istentelenség vóln,a.
, ÉGIPTOMI: Errűl ai arany szironnyájú

hal felől semmit .ie halottunk mü Él:iptomiali.
IND lAl: Hallottak,az Inda! valamit ,'de _

, ázt móndgyák:' hogy csupa lelemény.
KALDÉAI: Oh Ti bóldogtalán embÖl'Ök!

.Errol tehát kételkÖdni nlertök? -
ÉGIP~OMl: Hogy ne k~telködném (leg:.

alább én) mivel Istenotö:k felől senltnit se hal..
'10ttatn. Ititesd·él velem: hogy d htén löhet.
. KALDÉAI: Kérdozd az. tgész velágdt~

kz tleköd .mög-togja mondatli : hogy ái az
arany-szitonyAjÚ.hal.isteni állatlp,györi:Arany
annak rarka-is. Szárnyaiel~gendókarra~hogy
a' vízhiíl ki-szállyon; és al parton sétállyon.

, INDtAl : Hogy sétálhat a' hal, ha lábai
nincsenek?_., -. .

, KALbÉAI = ~ehéz a' ltitetIenÖkkf'l bán..
ni•.Ezek 'mindenben .gáncsOt találnak, Hát az
Isteni állat nelU adhat mag~ak (kiitid6r~)

lábakat? vágy, Láb.rormájúválarnit ?
INDiAI: Min6 tulaj~on~ágaivagynak t~·

Mt aIinak á' csudálatos Istimnek ? '.
, KALbÉAI: Ö (~i~deli eutendőbeá)

egyszer :a' szárazra ki jő, és az od táboroz6
tmblSrlSket JD'::den jóra taníttya. Inti őkeH

hogy (rtiivel éi hal, és at halakat o~talmaaid.. '
tar~.. .,

\ '

____·L·
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tai1yá) azokbúl egygyet mOg·&nnl he merte-
nek: inás..ként soha Ilten' Országát ~eJl1 .lát
nák; az at: a' vízbe ~eIt1 fogná~ak halni j

han~ a' födbé~ És mivel néki Országa a'
~b«m vagyon, .a' kárhozat' helye pedig a'
rödbe; tldvözdlhi n~m fogöának lioba.

§~ ív.
-, ", ,< \ ~

',. , '. TiJ/}[4 Sr.olcáso!t. . .

. Ezekn~k balgatagság}okat haJlanI, igei!
Gnalituis vala Cse;ú ~16tt. A' mairilr Hitet
lokkal ba!yobbra böesülllStte, ~ ely semmi
é~telenségekbiíl.neni állott, 'hanem.. eme' ket
i6biU: I-szer;; Tilitöld a' Mag.riJroA:' Istenét.
JI:'szór~· Jó barátiddaljót tégy~:'- El hagyta
tehá.t azokat ~ kik az Ímárdl vetekedtenek ;
& a' Fóld-népéhek szokáslárá ,vígyá,Zott~

. Tápalztalta a' J'i.erecsene1rhen.~ hogy nem
Örömest ,függenek válákitlil. !(i' lopást se igen
tilal(nazzák" ~e aZ asZszoíijr.ra~adál.i~ }i'kö
tések~eri csak azokat tartyákrinÖg; trielyeket
velők á' Baboria ~artat -mög•. A'vi.zontagsá
goknák el-viselésbkben kemények., \Lo~aikat~ ,.
l, nyomordan tattyák. Egy nap 'csak egyszer
~tetik'és· hauyák. Igen soványak tehát, de
fólötte .ebesek; éi a,' fútásban' izibté fárad- '

I

'hatatlailok~ ~

Magok se élnek jobban .lovoknál. Nálok't kenyér; sé ~r: miv~l a' földet Dem 5%0- .
. K . k~
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kás művelni. Valami Vad.magokat uednek,
ezeket bé.lztauyák, és, ,téjjel vegyítv.én alá.

o való tésztát csinálnak, melyet főve;,.vagy
sütve mög-ötznek. '

Sok Tevc5ket, Kecsk~ket, ésJuhokattar~

tanak. Magok legelik. Mind addég egy' he
lyéI;l maradnak·, még a' föbúl tart; fOI.szö.
dik osztán sátorfáj~at, és előbbre állanak.
Sátorjok, kecske szőr. Alatta házi· népével.

Noha vekony eledellel élnek; jól termet.- 
tek még-is, és magosok. .A' mindenkori na~
pon járás, a' meztelenség'el.feketiti bőröket.
Kevésnek van· rongyos ange - il.

Lovaiknak nagyQbb gondgyokat viselik,
mind fioknak.' A' Csődöröknek ·nein~etségo.

ket tíz - húz, lőtt száz ízig.is föl j~gyzik, é.
erml ítéllk jPságokat. Mennél régibb nemes
lég6 at 16, anná' virgancabbnak tartatik , és
annál drágábban • is adatik·eI.' .

Külonös mveI m9g·1igg~ttyák böröket,
és beléje kék festéket dörgölaek ". és e:zt vi·
rágnak ~evezik. Mennél több, és kankaré.
ko~abbvirágjai'vann~k egy hajadonleáJlllak;
annál szebnek tar,tatik, hamarébb.is el.kéL
Annyira mög..teccöu a' börnek ezen mög.vi•.
rágosít~lsa: hogy Afriltá'ha., is bé.hatott.

Az Alzszonyok órrok' ~impájára aréJDY
karikát vetJ;le.k; mely~ek sz~le.ssége három
aijnp; cle vékonT .valamin' a' hirttya. Aja-

, kaik..
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kaiknak vörölségét tleQl' szeretik. Azokat - is '
tűvel mög-pattyögtetik, és valami ökör-epé
vel.öszsze-vegyítött port kennek beléjök. Így,
vagy kékek, vagy sárg!k,:'vagymásofélelzí.
niíek lÖlznek.

Minden énekjeik 'a' szép szemekrAl ván.
nak. Szeretőjét a' leány' azzal dícsérJ., ha
kecske szemeit láttya. Feleség-féltók 'a' fiata.

i lok, noha vött, vágy ragadtt Feleségeket
bírnak. J

§. v.
Eu ma8yar Levél.

Midőn ezek Meltltáhan így történtek Cse
reivel,' midőn a' Nemzetnek szokássait így
\Tisgálgattya ő; ÚIle egy eslljörre ve~i Ize·
ineit, a'·ki 6-e16tte igen ösmeretesnek teccött.,
Viszszá • nézett ez-il Csereire ; .és mivel ábrá.
zattyát olyannak lönDi tapálztalta." melyet a'
Surecseneltével ~ög.nem· egygyeztethetöt ;
6tet ánnak lönni gondolta, a' kit nagy szor· I

galommal kere.c5tt. Nem hiu mlndgyárt ~gy.
gyik a~ másiknak: ugyan~ért ki-kivígyá.
lott mondandó szavaira. Igy kezdöue

CSEREl : Istenem! \be külonös bolondos
kodást ta}l8sztalok ezekben~' $zerecseTlfkhen!

LEVELES; Te pedig (akár ki légy) Ma.,)
lTat'úl beszéllelz Me!lltáhan?

Ki

l _ ..
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., 'CSEREI :' Ez nem nagyobb, csuda ::minú'
hogy Te.is itten azon nyeJveri ,z611asz. '

, LKVELES: S%611~tok: mert Magyar
országból 'csak éppenmostaDában jöttem Meli..

\ .

liába. o, .

CSEKEI: ,Min6 oka útadnaIt?
LEVÉLES : T'aláld-e4
Cs'KRHI: Ösnieröd.é Búdtín Telelrt!st?

, LEVELES-: M,!ga Urát kine ösmerné?
CSHRJU: MárIátom: hogy Csereit.is Ö~

~ene~ .~'

. LEvtLl!:s: És éh tégöd annak IGnnigon.
(tollak. Ii o

OSEnEI: A'vagyok. Ttidom'leveléthoz
tál Uradtól. Egészségösök-é mind.nyájan?

Nem felelhetett erre a' Leveles; hanem
Tarisznyájába nyúlván egy kiJ ~utit ki-v~

bén, és azt Cserúnelr kezeibe adgya. Ki·i.
o annak tartalékját fÓI.szak.asztván, mög.ösmer.

, teCsel'ei jó tévQ baráttyállák kezet~ és így
bIval;ta. él a' levelet:

- Mög.ígéttem-(lnidón tölle~ a'" S~peümar.
ton el-váltam) : hogy a' Budai Udvar fel~l

tud6sítani foglak" ha Melrlráhan vagy. Talt.
$?n (Farkas Püspöknek ki -űztte atán) nagyon
el-bádgyadott. -H<!gy életén~, végét béke••
$égben tölc~; Követöket kűm 'Zimis-lrákoz::i
;{onsti:zncin~poú' Császárhoz, Iyk"l Szolg'
mat .. iB el-küldöm e~e111eveletnmelwo Se- híre

ed.·-

- J.".."_- a .•~_
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eddég, le hamva Órltény Ki••aszszonnak. Mag
hól'. édös' Annya bújábail. A' F~jedel~m '(no

-Jta egygyik l.ába·~'. K.oporsóban imIl)ár) is
métt ház~odnj. akaF. Te még viszszá .,.'nem•
.térhecc.· ~z,er~d '.l'eteltes(J(iet; }9' Bilrá.tod~t •.

.,ij A T O D I. K R É S 'Z.

,.9,fereine/f Éli ,puzeáelme~ .

. ~ - I •

§. I ..
Enn~k oka. '"

Haza eresztvJn Tele!Eesntlt szolgáját; a'
Pl'ég magá :Melt/nihan.. (a' keresködés végett)
·mú1atott " addég Medináhan, nag vermet ás
tak alája azok a' PogánY'.Papók, kik (mivol
az égi fények kpZött, l~g..irik'ább a' Csillago"
kat imA-dták, él ~okoak. lsipöket külső ru
háj<>kon. K' vbe~tékl CSillagosoA:nalt nevez-

• tettenek. ,-
. Eze~nek a' Csillagosolcnall jövedel~öl{"

él élelmölt az~kbú~ a' sup ruhákbúl, és gyc-n.·
. gyökb~l, 's ~ D,lás e' féle drága kövekbűl ál..
lott, Dlelyeket a' mö~.gyilkoItt -Özvegyek.,
nek. glinyájokról le .vontak, és tulajdonokká
töttek. Mennél töhb Özvegyek. gyilkolták-

. JDög (egy e~endöben)magokat; annál több
Jött a' c\rflga kő ,melyet a' többi alzszonyo~.
llak el-adtak, ó. így azokat iSlUéttkezeikhöz
vötték. '

El·

'.



EI·lehet tehát gOJldolt:t.i: ezek a' .C,i~lq.
gosoltharaghattak CstJreit'e~' midőn (annak.az
Özveun~1c életét kezeik közűl ki-mentyén)
mint. egy el· rablotta tóllök ~okat a' drága

. . ., ..
. gyöngyöket, meryekkel ez az O~v~gy ..asz-
szony föl·ékülve vala. ' . . ,

.Minek·utárina CsereiMedináhúi MelcAáh,a
(Urával egygyi1tt)' ~Og.indúlt; tÜitént ösz
Ize-.gyüleköztek at Csi/lagosolc. C8ereine.1t töt·
tét fontolóra vévén; abba. ótet leg.v~tke-

. sebbnek' lönni mo~dofták ~ hogy' az Özvegy
alz~zonyoknak .mög -gyilkóláslokat .. (azt at
régi leg. nemesebb Törvént , é. lZokbt) oly
könnyen el..rontotta, és így at CsilJag()solnaA.
torkokat mög meccette.· . ,

_ Vóltak a' Csil/agosolc köziílolyak-is; kik
enbne kígy6t,; békát.okAdtak. K,ettó·kÖJl611Qk
fól.állott :'s e.ko.vél5el. pÖolétöl~tJ a~: hogy
so~ istentelen mondásokat (tulajdon.zájábúl)
hallottak, .melyek közúl leg.tórt~esebbek :
I-szer .. hogy~" Csillagok nem forognak; ·lta
bem vesztég állanak. lI·sz(,}r: högy .azok kő ..
•űlnémelyek tulajdon. fénnyök~) nem vilá
gosodnak ; hanem a' naptúl köl~.önözik fén
nyöket. 'III·szor: hogy a'Nap nem mOnne
a' ten.gerbe hálni, tiizeinek' ki. tisztitása vé-, ..
gött; hanem a' szárazon nyugonnék" IV~Izer.·

hogy at föld nem v61ÍJ.a hOIZIl&Ú, .él széles, ha-
nem giölÍJbö~6. r

§,,:-u•
./,

__""-.tl'
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, §. II.
El - f08tJttatás.

beket a' CSI1lagosolt mind-anJ'yi lsten
ellen-való káromlásoknak lönni gondolván;
csak alég ~árhatták: hogy ,Meltláhúl viszszá..
érközzék. ' .

Elejébe KéJheket rlSndOltenek: hogy ha,;
A. érközttének szem-pillantattyát - is tudbas.
sák~ Hogy ezek mesz.zi~ mög-látták a' ka
zeH~ó Tevéket, és azokat a' Halmái-bla/t lön.
ni tudták ;a' parancsolat'uerént (mivel, tíz
annyian-is v6ltak) 6ket bé-kerít<Stt~k; halál
lal-ii fenyegették mind-nyáját, ha Csereit ke
eek kazé nem adnák.

Cs~rei (semmi fegyvere nem lévén) ne~
védelmezhette m.agát. A' gondViselésben bi;'
zakodván, sem.hogy Tár.ai-is (a'. Kalmárral
egygyütt) el- veszszenek; mög - adta magát,
és a: Kémeknek kezeikbe jutott. Ezek ~et

a' C.süla8os~ltkozvitték.
ny nagy Ellensé~jÖket kezeik közé ka•

.parítván a' Csillagosolt ; nagyon örvendöttek.
Minek - utánnaót~t erő.en le-zárták; lSszsze..
gyüleköztek ; és ellene e' kárhozatot hozták:
harmad· nap múl~a az akasztó ~ fánál mög-

• I . • •

égettessék. .
El-hdlt err.e az ítéletre a' Kalmá,.; és Cse

reine!c ki - •.ubadúlássát (mivel a' Csillagosolt.
naIt nagy hatalmokat jól tudta) igen nehéz

nek

..
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nek állította. Elsőben elóttök esedezett Cse
re~·~eA IJ.uabadúlásáért~ Dé l~g~szei;b ~~~~
yaival ~~ moh~tőti ott~n valamire t~alíhol a~

Kínesnek kévánsága mő&-vesztögette' a'" .eu,:, 
dar' szíveket~ , ',' . -
, :' Az egész dolognak ki - men~tele r~lól bi-:
I,:onyos lévén teháta' 'KalmiJ,r (ntert a' hasáb~ ,
fákat,' és a' szalmát az akaszt6 fáooz hllrcoL
iaini látt81) , ~égső r~énYlégét az Ö.zvegjh~ .
tötte. Elő·adta a:~ Jó akar6nak el·kárhoztatá$.
sát. mag~ szavainak foganatlans'ágát, és a',

.harmad napi .tüz~s( bUntetél~.· .' .,
t.. '. • .. ,._ . ..... .1.

J_ ~II.

Q /ta'm. a ~ á."._

. Izt az' htentelenséget haUván$.Z Ózve~
,zórnyÍÍ ~ képpén 'el ~ iszonyodott. -sAjnállottci
J6 - tév6jének'uzonyatos 'halálá~ _De tudta

, ~gyetemben-i a~' Csillagosolma," .azo.n .kegye'~

l~llSegjöket.is ~ melyekkél ~lnek, ~a valaki
re mög-haragszanak.- Magát ~eh4t tdz-víz kö-
zÖtt lönni gohdQltil. .' - .... -"
. 'Föl. tötte még .is magábao.: Ilogy (ha
máskép' nem lőhet) egé.lzen ,a'földig/le.;a~

lázza magát at Csi/Jagosollelöu, és 'ÍDég. is
ki-uabadítfya Csereit.De mi~k.elötte e~.d
termé!uetéhei. n~m .. 'illő' le .. aláz6dáshóz fog
jon, máskép' ~arta mög.~·támadni okei., jól,

. " Öi-

. ;"".~. J
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*sm4'rvén természettypket ; mely á' kíDC'.
szörnyű.képpen V:ad!szta.

Mind teltét tehát, mind Köntösleit drá.
ga fú ~ szerszámokkal (fDképpen, Szerecsen
Országi tömj~nnel) ki.ft1stöltette. Gyöngye.
it, éli leg - drágáb{,~ ~öveit fejére; KalarilSai~

~yak'áFa ftiz·~tte~ Hogy így magát el.kél,JítölT
,t~ 't a' (lsiilagosok felé Illö~ ~ ~ndúlt; és ma",
gát nállok bé. jeleBtött~i '
c' " ,

\. 4'" (nU,,titi

_esuda.képpen tudta magát az ÖZ:Vt&y

tj1szszony színleni. Oly valóságosan láccattatott
a' FIJ-'csiUt::igos előtt Iz611ani, hogy a~nakva.. '.
~~iágárúlnem kételkednék.'Hizelkedésséne~

elejét ei" siaváival ktfztl'ötte az ' .
.ÖZVEGY: Soklig811y,Is\~n''emböre!
CSILLA\GOS: Hally. mög' Te'e~pártolt

Ózvegy t .' - . - !

, . ÖZV EGY: Ezek (a' mint é~ztim) l~t~.
~ek szavai.' , ',- .

, éSJi.LAGOS: Mi hnzhatott ide?
ÖZVEG Y,:' Oh Illfhozhatott-v6Inaögyébb:

~int lelköm' ösmeretének fIirdalássai.. ; .. .', ..
. CSILLAGOS: Te ugyan aszszonY'okosan

I . gondoijl,odol: midőn "ut a,' furdalá~t hamar
akar~d el,.oldl1ítani magadtúl. Mert másként

i . mög. rögzene benned ,lés így- ~ noha ngyail
nem

"

l
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11em mindenkoron súlY~I'aD ; de még.is. mi~.
denkoron sértene. . , ,

, ÖZVEGY: Oh Uram! nagyot vétöttem
hl: midőn magamat (Férjemntk halÜaután,.

• 'özvegy maradván) a' ·szokott gy'ilko!ásnak
uent szabássai aI61·.ki..mentottem;, és így azt
a1 régi szent parancsolatpt (melyet ezer esz,.
tend6Iiél tovább mög .. ,tartottak a' Szerecse·

- 'neA) mög••zegtem. ·Ez.furdallya-ez bAnös lel,
I kömet. .

CSILLAGOS: Oh Fiam! ez' nem ciak
furdalás; hanem -inkább körösztöl verés, és
hasogatás. Ezeket csak akkor fogod jmmár
~r6zni: mlddn,. mög-gyilkoitat4sod által, ~'

~óldogab1? yelágbannyugszol.' \
ÖZVEGY: Ugyan.csak azért j~ttein i~e: i

hogy szívemet FI:J· Uram elQtt ~i.öncsem. E~:

DJagamat· mög-akarom gyilkolni, halletn an
nak kezével, -ki engömet mpg.4.alt,' é. a'
Izent szókásnak el-~agyállát velem el.hiteue.
Még minek .. előtte Melt/tába mönt';· szívem'
furdalAssait .mög-jelentöttem néki; 6-1. hason.
lóképpen szóllott nyughatatlans4gi~.miatt- I

J reá-áradott hasogatásséJirút Még akkor el.
I tw>ké1löttük ~ag~nkban: hogy (egyszer, az
erdőbe ki .. mönvén) egygyik a' Uláiikál
mög .. öli. _ - -

CSILJ,AGOS: 'ö tehát ~.aga'mög-gyllk~
- lá••ára készen van?

.Oz;-
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ÖZVBGY: Mátként ,m6g -se.adta lTol·
magát 7 midőn a' 'sok Kémektdl kördl..véte
tött. Csupán azt kéri (velem egygyUtt) t~l..
led: hogy az ndótt ne hallaszd. Holnap rög
gel el-végezheUyük k6telességfinket. I

CSILI.AGOS: Mennél hamarébb; annAI
jobb. Ha a' hajnal ki.pírúl; közel.lévd bet'ke
sünkbe mögyftnk, él magunkkal visz_zök Cse.
rejt. TégödetRokonidra bínnk, kik (a' szokást
trulván) oda kélérnek. Ebben maradgyunk.
I.. . . §. v. '.

E ll~n·munká/ddá.r.

Negy öröÍtlét mutogatta az (jr.v~gy; mi.
d6n a' ~illagostú[k~jött. A' Csil/agQS pedig
(többi társaihoz mönvén)el..beszéIIÖtte eMt
tük a9 történetet, és abból követközend6 gaz·
dag jövedelmet. Ö"endettek mind - nyájan
ne~ ugyan azért, a'..mit színlettek: hogy a'
régi szokás is~étt viszszá .. állíttatik; hanem
hogy ezen szokásnak·viszszá.állítássáb1Íl b6sé..
gelen el- élnek. . .

Azomban az Ör-ve&,- (Csel't:Ínelt fogságát,
él veszedebnét nagyobb fontolóra vévén) tÚl· .
tént'Öszsze-:járta Rokonah, és e16ttöka' követ.
közend6 gyilkolásoknak .mélta\lanságjokat
hatható sz~vakkal el-beszéllötte. At-mennyi.
re. csak löhetött, :flU~bu&díto~taóket, ez~k

pedig a' többr aszIzonyokat..; ftly zavarodás..
ba .. is hozták egész Mwlina.várossát: hogy

- 'mW~



mind~egygyiknei szíve nem ér"ött ögyebet;
hanem at bos.zs~ú.áUást. •

Valamennyien vol~k' (~'(jz71egyneA ja...
vaUás.áb~l) a' Várai - házához mÖDtek•. :Elő

adták a' Fil. CsülagosnaA törvélltelen Qgyel"
közetét. Kérték a' pa. lJtrót .. hogy iie~.rég'

Izabott: 0)\05 tor~énnjök~ (melyel a.z Ozvc
gyeknek. m<sg - gy,ilkolássokat m~lt411mög.tllr·
tották) 'al Csillagosolr. áltzil visszá·álIítatni ~ög-

, ne~' enge'dgyék. Ha nem mástúl , l~.~á;~b ~
. állhatatlanságnak hír'étúl-tarcsanak. ,j

Ki. nyilatkoztattákazt - is a' Rokonok;
hQgy'~, a' hit~áDFIJ.'csillagol.az Özvegyneot,
gY~Dgyeié~,bJIzpg~a. l\iÖg-jeleptötték 'azt-i-=
hogy a' tQ~bi t;l'i/,lagOJoAneq:t a,I)nyira lönné
nek vétl\~$e~;, mint álQknJlk f'ejtJ,f? ki hogy
'Q1agá~ D1ög,:,jobbíclcsa valaha; azt (mög..rög
~qtt,gonoliz~ág.r~né~rve) lqlietfl~~ne~ lön~
mondották. ' ...' . .

~zeket hallván a' Biráit; a' :fil- t;.SiU4

gosnplt ,vak. merészsége miatt, nagyon f~n

'lobb.antak ell~n~, Cs.erein.~k (an~ak a' jtl-té
v~nek) 'Véletl~n' ves~edelmét nagyon sajn4l
látták, és így all;nak.. segep.elmérűl fonto.Jél:D
gondolkodtak. Még azo,n éjjel Őrökr~ bí~
a' v~r.rasztások&t fejökre pat'élDciolvan ; hogy
a' C#llagosoAra vígyáz~anak, ne- h9GY Cs.~.

reinek valarr....Képpén irtha5sal\a~. AkkQr '''ri-
.selnék g9l\dgyát ,f~ -)lép,pen; uliqő9 9'sererl

.' ~ . ki- '..
. '. ,
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ki.ké~éri a' ~~ ;Si/lagos.M~.gtötték a' 'ti5b
bi römiöléseket .. is a' szorgalmatos 'Btrált. At '
.Várost .. is ',jó rö:Qclbe Izöd~ék.

, .

,§. VI•
.M CJ 8 - i nd u l á .t.

;Röggellött az üdŐ. Az egész' városbúi
ki-cs6dűltenek''a' leg.nemesebb Lovagok, é_o
(a' Blrónalt r6ndölésse szerént) köml. vOtték'
a' BerItest , a' mög..gyilk'olásnak hel,tét. Ma,;,
gok se tudták: mi okra gyfileköztek ide.
, A' Váro.' kapujában állott a,% (jz,vegy,
minden drágaság~val ragyogva; és Rokonai.. ,
túl' köröJ .. vétetv~•.Két gyilkot hordo2ott ö· ,
vedzete mellett: hogy az el·érkö~ndő FH.
Csii/~os azt gondoihals~ annak eg.rgyike fe
lől: hogy Csereineltk~zeközé jutand, mel..:
lyel elsoben az Özvegyet1 a~·uJán magát kt•.

.végzi: , - ..
, Látták osztán a' FIJ.csilltlgbst~is.. jönni,
maga 'meHet léptetyén. 9,tt'nit, ki az egész
dologrúl ,emmit, se tudott, noha inkább. fé~
a' rosztúl, mint a' lótól reméllött. Ölzsze-~.

vén' az Özvegyuel, mind a' keit6 mög.ál.
l~~.; és egygyik a' másiknak. szeme kpzé né.
%ött; de egygyi~se sz6110tt valamit. Egygy~i

li -gyilkok köziíl ki .. vévén öve4zete mellől i
ut '(Jsereine1t adta. ÍlY a' Berltu felé DlÖr-

, mdúltaaak. . Á~.
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Annak okát által nem láthatta a' Csilld·
. go·s.. mié;rt csoportosodtak úgy.annyira.ösz.

,sze a' Vár~i lakosok. Azt gondolá: hogy
, csak CsereineIt , és át iJz,1legynelt jelen.léttc1k
ben végezödnék - el a' mög-gyilkolás ,. mely
nek vége lltán le,s,zödné a' ·gyöngyöket, ha.
za.is wönne velök.

, Hogy a' BerkeskfJz, kö~elebbré jutottak.
annál·inkAbb c!5udál~ozo~t a" Fő-csillogás,"

hogy azl annyi v~ogatott Lovagoktúl körM.
véve látta•. Az eröszak~últartván, azÖz,vegeY-

,nelt .(üléhözközelít~ueszáját, ..és ezeket· súg
ta: Az üd6 félelmes, a~ körny1ílménYék nem
kedvez6k. 'Hagygyuk holnapra a'. mög - gyi,l..
kolást. E' m'ái'uap al~almátlannak IÖJlni teceik.

. De az Öz,vt!g.r (ma akarván azt el.vég~zni,
a; ~i a' Bfrálttúl reá, és Cse;'eire bízattatott)
azt súgta a' (JsillagtJSn'!" viszszá : Ez a' nap
.a' gyilkoláirli leg.alkalmatosabb. I..tz,el' azért
mivel a' Bíiáktúl e}·röndöltet<Stt. II-,t.,;ol' ~éI1:
mert a' továbbra halasztás nem szftlne ögye
bet a' halál' félelDiénéJ. lII·.uor uért: mert
a' nap.iI fémlenék.. . .

, El· ~itie mind', ezeket a' Fő -csillagos.
Ugyan azért komor' kedve ki.der6It; é. a9

Berlte,t felé vígabbapútazott. De' minek~;D.
tánna ottan a' temérdek Lovagokat látta.; it-

-.' m.ét mög. ütközött; do az ÖZJ1eG.Yntll s~ODa-'
. Ili immár RCm JDert. I

§.·VlL

~ ..
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.. §. VU.
MiJg-4r.alJadú/lÍh

A' Berelt.neA: közepén egy f1relJég hagya
tott, .melYnek mivel kerek. formája volt,

I Kerecsnelt nevezték a' Medinai lakosok. A'
kerecsbe nyolc ösvények vezettek , melynek

I egygyikén csak maga a' Fó~csillagolmönt.bé,
karjalkon fogván a'· két.áldozatot.

. Hogy a', Kereesbe érköztek, egygyik
ké) • darabra az (Jzvegyet Mtettemaga gyi.
lokjával ; által- ellenébe ennek, a' másik
kó-darabot adta, és maga gyilokjával le ·lll~

tette ötet·is. Egygyik a' másiknak isméU sze
m'e kö.fé nézőt,t, de egygyik se szóllott a'

i másiknak. valamit. Az Özvegynek mosolygó
ábrázattyábúl JIi-vc1tte mind·az'.által Cserei ..
hogy az álladalom nem veszedelmes•.

" 'A' F~. e.tillagos (látván: hogy 'a' gyilko
lásra mindenek el·készűlve. vannak) az Egek
felé emelgetteólZ 'fejét, és ájtatosan .imád
kozni láccatotr. Azomban az Özuegy (a' kő..

I darabok k6zc1tt ös;sze jövén Csereivef) vala..
mit füleibe súgott. Elő.v6tték osztán gyilko.l.
kat, és el' Fö-csiUagosnak oldalai mellé állo,",
..fak. így sz6110tt Csereiket. ai Ö~vegy: .

i . aajta tehát mu-ketten. Elég egy áldozat
I .egynapra. Te, kedves Cserei: vedd.el~ min
f 4eD erődet. Készen taresd a'gyilkQt. En klll
i &elességöuíet ,Í~y, t6UOm :

l
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I ," " '". .. Ai -Fil . csillagos7J.dk meliyéÍ>e q,t8tte ai I

gyilkot: Cserei (kopony~játle"nyomván)nya
ka csigájánaJt egygyik forg6jáHa verté gyi~

lokját , ~s őtet lábárúl egyszeribe le - töUe.
E' bérét v,ötte a' ElJ - csillagos förtelmes ké-

.tánságának. -'

, §.~IIj.
B /- ig tu d fás:

l . .. .

At fene Csilldg()SO!tlia'k kezt;ik K3z61 így
ki-szabadúlván C'st'rei,még ott a' kereesben
le.vet6tt~ qtllg,át az Ór.vegy. 8SZSZé:my előtt;

és iránta föloivfttt ,:lemes gondolkod'ássflt ~e"
gendó.képpen nem csudálhatván , azt:kérd&~
le tőlle :- Hogy.hogy szolgálhatnáloviSzil;i h&,;.
latlan. kegyességét, melyl1él nagyöb~at seu{.
bli.féle teremtéstiíl nem vött.

. Az Özvegy - aszszony (CseÍ"eine!r t16bbl
, beszédgyeirúl mög':' émlékGzvén) anna1\.JU.'
.ies t'riaságába ajánlottá magát~ Erre,~~i
fftl.bD~zad"tt: mert (előbbi .szerencsétlen h&
tas!ágairtíl ~ftg - etnlékftz~én). mirid~~t."
társaságtúlírtózott. Mitid·az·által: irt6z~
Hak ki -, ütő jeIéit uorgalommal takarv...
föl~ep1elte Jriagát, é~' az dzuegygyel (~'Ld

'vagoKnak késéÍ'é'16kktl) Médinába vit......
'A ~tnunt. " .,..,. . .' ).',

A' Kalmdr (elemte CsaezncN Ura,· ...,
lb<1staJl TiJat~lőie) élzre-vé-v':p ,azt: hogy."

, Ifi•.:
-l" '\lJ

,.... n. I

II "--l~~~:
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lliúlZereln~ ugyan a% ()z~egyet; de házas,
tánaságáttíl kegyetlendl írt6znék: hogy őket

(valami szép szín alatt) egy-mástól el~válas~t

hassa; a' Rokonok előtt ki. nyilatkoztatta
föl.tételeit. ,
. A' Szut!csen törvényhez ra~a!lzk~dván

(meIy a' Testvérnek mög-engedi: hogyTest
vérének Özvegyét el. vöhes5e) ki - jelept~tte
a' Rokánok előt: hogy Öcsclének feleségét '
eI.vöszi. -Ezen fólúl: hogy Cst!reit (ki né
ki eleinte.pénzen. vött szolgája, az.után e
Izessége 'miatt, Házának', él JÓiZágának' I.
gugatója vala) mostanában (ttJög..ajándékoz
va) szabadgyában erelzti. ,

, .,E,zeket hallván a' Rokonok; at Ka/már.
nalt intézeteit m~g - díClérték. Jóvá köllött
azokat' az a.sz~g'ynelr.il hagyni. '

MÖg - köszönték mind nyájan Csereine~

~ol;l jó gon~olattyát, 'melyel az Özvegyek..
nek -mög- gyilkoltatás.akar (lok .zép okok-.,
1'a nézve) mög-gitolni kévánta. Sok drága a~'

, jándékokat adtak néki az Öz.,t!&r-aszszonnak
Rokoni; maga a~ ~zve&regygyűrűt, mely.. I

'uti ára ki mOAdhatatlan.
El-búcsúzott tóllök,. egyképpen 'búsúlva:

m~l oly jó embörökt61 el.válnia kölletÖu;
i ~e -más részrúl igen örömest, a' CSillagosolt

-.t' fC)le d<thösségökre nézve. Mert az em
börökJick 'C2:eD :Neme a' I boJZuú. állást fön-

.". L' tat•

. ;, .'
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tartya , és (ha'lehet) &llenz6it a' lnás velágra
kergeti. . .,

'-
H E T E D I K R It ,S Z.

Be.ssaráhiar csino1r.

§. t. .
Oda érle/his.

Szerecsen szolgájáv~ MedináhúJ ki-in..
dúlván Csere;; eJ.~em - tökéllhette magábanc

, merre vegye uttyát•.1avallotta ugyan· Ma
&tar - országot a' Szerecsen / de hogy oda
1llönnyen, azt még ,Teleltes nem javall~tta.

, Órlcént (azt a'. hasonl~tatIsm Hercer
Ais-a$zs~nt) el-nem, felejthette.' MenD;~1 k~
:vesebbet látta, annál inkább. szívébe ,hQ-rdo8"
ta köllemete~ségeit.'De tudta: .hogy a~ le te
remtődött számára. Felólle vaJillui bizopyolt
örömest hallott vólna, főképpen azt (a'.mi·
ril Telelles se írt egy szót-is) lett.é yalami
a' m45reg - italbúl ? " ".

Hogy osztán egy tartominyba .érköztek
(mely a' Fekete tengör mellett elég hoszszan
terjedet, és a' Dlint'észr-e TÖlte, a' Be.szs~~.
'úl bírattatott)egy erdő mellett kölletOtt el· I

(ItaIniok.. Ebbűlcsak-hamar !ti-ugrottak_t
Fegyver6sek, kik kÖ,fŰI vévén Cser(it. l •

ennek hív szolgáját ;. ,6~et a' magok'mög~
.sokra kéDs.z~ríteni akarták. ~, " ,~ - JI

. ~

....: .. v ,": ......

. ,~ ....':~
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Noha Csenj (a'.mint mondám) csak má.
lad magával vólt;· mög- nem • ije~iStt még,;.ij

, azoktúl a'hatharamjáktúl. Ki-rántották kard
gyokat; ésolj 'szerencsé.en yédelmezték
magokat:. bogy' Csere; ugyan az~k közúl ket.. '
tőt, Szolgája. i. kettőt 'le. kaszabált! Kette
je nagy lármával el:.szaladou, é. segít.égért
kurjantott. , . ' . ,
," Hogy ~ztá' lármát át, többiek h~ották;

Baj -tátsbknák védelmezéssÖkre csoportosan
jöttek..;'ki ~' közel-lévő erdőbiíf. De ezek .c
l'öttentetti5k - fn~g csádt. Hátához háttal rot-,
d{totta S~ólgáját, és őtét a' nyereségge. bíZ
tafta. Noszsza a' t:satánák neki.kaptamik. An...
nyira vitte a' .dolgot CSiJrel.. hóg,r, egy sebet
ie vévérl, áfuázök közűl hatot le· ka.zabált ;
tzoJgájá p~dig Í1YDleat~ . ,_' ;

/ Kételködni láccat~.tt a! változ6 szerencse:
kiJrelt' angya a' győzedelmi ko,zorút. Egy
gyik a' másiknak engédni n'em akart. UA;Yan.
-.zért viselték. i. egy .. mált.

, §. ita
. '~ ,iJék~.s.sig.

Ezöket.t!' kegyetlen ~erekedéi'eket hali..
Tári, és látván a; töf>bi h!lramják,; iti-ugro~

lak három· szp~ tiien. njolcah a' közellévő
etdób61; éi kOröl vöttélt a' két vereköd6 Fe."'. . .. '

ltkO~~ete .
L ~ .. izt
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Ezt fmmár Cse~i el· viseIiletetTen elletl-, '

ltözésnek lönni gondolta. Mind az' által iem-
roit el·nem.múlatott :- hogy, gyondellllel lö-
gyÓiI. ,

Af mi- igen' ritkán szokott mög.'~lni:hogy
, ~gy TálJornak lokas~ga, a' kissebb Tábor

nak győzedebnét legíc:scs«:; az ekkor valójá.
ban mÖg~esött. A,!okat a' Vitézeket ,kik (ha
~amja.t arsIaiRnak védelmezéssökre) leg-utól
izor érkóztek, mög - állít~t(a egy Haramja,
kinek első5égét azért gyaníthatta valaki: mert
egy szavára az egész tsata el.múlt; ,az-után:,
Teit - épületére nézve - is , fővel haladta - fö·
iül a" többieket. Kardgyát fól. emelvéD; e9

/ ,.

szavait mondotta: ' " . ' ,-
, Hall.fa 'ínin~ a' két Ré•.t er,ós :plirartc5~"

'mat! Sztíniiyetok.. mög az ellellközésektúl.
Ezek a' két -jövevény ifia:k néköm nagyoD
teccenek: mivel magokat (élhetetlen HaramJ
jAim ".ll~n) oly ~rényen,viIeItek. Láttyátok:

- a' fáld' színér,e hány dögöket htíllattak.! Így
kölletött a' gyávákkal bánniok. cSok illyenellol

. re vólna nékölIi Izükség'Öm."
Ezeket így el.végezv~n, mög-fogta .C61:-

, , .
reinek kezét; é. azt (barátsága' jeleúl) erosen

!, .JDóg.'rAzogatta. Kérle osztán litet: hogy vele '
az '. erdőbe jójjQn, bízzék-is jÓ akarattyába.. .

Hogy az Erdóne~ közepébe 'é~ö.zúk;

{me egy magalvárat 1átot~ Cser,i, melyIiJak
. ro.
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fokain sok felyverős Haramják virr~5Zto'tta•
. nak. Ki· teccöú kÖ!lzőntéssök jeléb"iíl: hogy

ez. I,6gy~n Bqranf~BaS4ájoA. '

~. III.'. ,

•

Haramja. vár
H~~ a~ Várba töl-vonattak (~ert ajtaja

!lern lévén, abba má,s-ként 1:?é.mőnni nem lő:

~étc5tt)as~taláho~~1tetteókeu'Bassa. Éppen
ekkor kezdőtt alkonyodri~ a' nap. ~1I'P?-A a'
JiaramjasáJ; seplmitsem övött. .

Ennek la' várnak Ura egy'vólt azon rab.
I 16 Sereg köziil , melyet' közö.~seg6sen Űto~.

! ~IMIt~alc', Erdsz~lcoslcod61rna!C, vagy Haram.
Jálcnak mondanak. Mivel kic&inségétűl fogva
semmi 'jóra nem iparko<Iott, J6tt lIZíínt~l~n a"
l1~m~jót forgatta elméjében;' nem 'e'luda: hogy
mög-r~~zöttbenn.e 'ai gonoszság. . . ,

, Mind-az'· ,által: ha eszébe jutott az -em.
barilt'g; elég ~dakoz6 vala. ~onoszsá~i~ak
temérdeJtei között, jót tőtt sokakk-al , fő.kép'

azokk~l ~ kik vagy tölle !~;t~', vagy hozzá
,zegódtek. . . . ,','" ,

.Tellyei élf"tébe~ leg • szorgalmat<:,~sab.
pan h~r:tmjásko<J ván.; igen lok zJák~ányok.

ra kapott.. De (ha -valamelyik helységben
valakin~k fog.Yatkozássairúl haJlott valamit)
,. Sz'e~éllDekélelmére elegendőt küld~tt.

'A'

"
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. A' ~i ~rejét' illeti; Qly klu~4I1yemb&r
V61~: h~gy a' leg.maga..ab~ fákat gyök-eres...
tPI ki'- vonta; a' <lűlő falat vállával mög- tá;
milsztotta ; a' leg- erQsebb pikána~ f~jét egy
dtéSlelle- tötte.

El .. végzött~ -a~t, a~-mit egy~zer föl- tött.
Fd,nden ~sinQyában bá;tor, .é,s gypzh~tetleD

vólt. ·lIiI ~ablássa.·szödOtt jószágábúl. el· a
dotl valamit; leg - szelídebb KeresködőQ.~k

teccqtt. 'Jó -Izívüségét ~l; 11J'~ - ~t~U~ ,pen.~
I '

~f! ~. ao~ol1;s4gn.~ ~~r~" .

~. 'IV,
.K(Jz-6e4~éd,

Noha bár'ennek ... elc5tte - is (tucbii-illik u
,lőbbi vereklSdésben); de mostanában - is (a'
yacsorá,nak alkalmiltosságával) igen mög tee
'cött Cserei ennek' a' cíudáliltOJ Haram· B'as
l4nalr~ Igen I~káig vaésoráltakegygyti~mi·
ve~az er~s Izívekliil, a' neffles b4toi5ágt'(d~

"Q~at szóllottak. Így kezdé a'
. BA~A: ~llod. é Jövevény? Én ~égöd'
nagyon kedvellek; ~ert igen bátorJ.lil~ látt~~

1,*. Ugyan. jÓ,lle~raktÜ azokból a' gyáva ha- '
ramjákbúl. -

CSEREl : M'ö-g-támadtak benntiQket : no.
ha err~ semmi pkot ne~ adtunk. .

B4SA: Adtatok - é? nem -é-~ az leg- klt
v,seb)>. Ha saját fóldemen valamit· találok;

..---ut
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at magam~nak tartom. Ha másnak tarto.
mánliyában ·%sákmányolunk, az se a' máté,
a~-mit kaphatunk. De TégMet olyan embö
römnek tartalak t hogy (noha sajátomban fo- '
g.attattál. el) magaménak még se mondalak•

• CSJ;IUU -: Köszön~m szívességödet. '. .
BASA: Szegődgyhozzám hallod-é? Egy

gyútt keresk:ödgyi1nk. Ne.m ut6ls6kenyér fi
Tolvajság. '

. CSER)!;I: Tudom: mert h6lttig tart.
BASA: Válhat beIólled.iI oly emb6r,

a' micsqdás én-beIóllem vált•.
CSEREl t Mennyi Od/hAl fogva haram~

"jáskodol? . .' ." \,' ~

BASA:' Fiatalságomtúl.rogva. tn ennek.'
előtte Szer~cs~"- országban egy gazdag Kal
márna/i 'lnassa vóltam .Medina·városIában.
De álladalIQ.om nem teccött. Boszonkodtam .
a' végezélek ellen:. hogy' ebbííl a' fóldi Jó.
szágbúl (mely más· kéQt minden'emb~rh~z
egy-aránt tartoz6) némelyoknek lakat, több.
nék keveset., leg-többeknek semmit sem adott
az a' tova -látó Fölség~

CSEREl z .Másra tökéllötted tehát maga.
dat? . .

BABA: Irrdl·va16 b05~szonkod!Somat
ki •nyilatkoztat(am egy Sze1!ecsen Remetln~lt,

kit' MedidáiJa" Jövendó. mondónak !o'is tartot·
~~. Így Iz61lott hozzám· a'
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. REM.TE,: H411od-é ifiú? Ne ell ket.é~
be. Vólt egyszer egy HolJaok..szem ebben a'
Meai1Jtfi pUlztában. EZ' mindég panas.olko.
dott: hogy számba se vöszi~, sö~t Ulind-nyá-

. jan mög .. vetik.· Há~nya-veti a' Izél, el· is
temeti. Egy-nehány elzteadó múlvá" ;i' fóld
al~tt gyémánttá ·változOl' EzmOl~ Zimilrtz
Já1J()snalt (a' Gfjrög(JI{' C.álzárj4nak) kclro.-ná..
ján femlik. . .

§. V~

Fo (y t a t 4.r.
Hogy eze~e~.be,zéllötte .' f(ar.a".·Bas~

valami' zörgést hallottak a' Pitvar- szobába.
Föl. ugorván CÚrl-.', mpg .. nyito\t, az'ajtót;
ésegy. bagitlt láJott szem -lJ.özébe szállani.
Ellene csapott '~él kézZ'el" és. a~on a~ ablako~
a~ .melyen bé.jöU, i$métt·,ki.kerg.ette. Vj.~

Izá - m6nvén "így k,zdött,
CSERE I : .Én azt a', Remetét· el~ge~d6.

képpen nem esudál~atom. Értöm peDig: 'mi~ .1
;akara aZ.l'al mondani. .

BAS<\;: Akkor én· ill.mindgyárt által·l't-:- I

tam: mire.eélo-lott. El-ncm.telejthette,m jő.

ven.dölé"ssét. Szerettein ut: hogy (most kis
homok lévén) nem sok üdó mulva mög.gyé.
mántaladom. . .

Cs Kft ItI : Ugyan.csak hogy löhetőttmOi- .I:..
cani g,yémántlágodra jumod ? .

BA-

'.~
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BASA: A' Medinlli PusZtában elös~r

csak két. lovat loptam. O~ztán (több tánuat
gyűjtvén magam mellé) annyira möntelU I~

gílSégjökkel~ hogy a' leg-erősebb Keresködöt.
nek ellen6.kbe állhattuM , 6ket mög. fosztat
tuk, magunkat peDig j<Sl m<Sg ':' pénzölt,Ok. A'

I nyeressége~ .gazálJ, el.ol~tonam, t ezzel Tári!
.aimnak szivöket .mög. nyertem. Részt ~öt(

tem tehát a' velág' javail;)Iíl, ~lybiU ~OI~
I)ában ~ i. igen bóv~n élök. .

CSER El: :Mért jöttél ide?
BASA: Eng6maz Araholr (vagy-is Sze.,

I'ecsene/t: merLígy-il neveztetOnk) nagyra
b4csűltek; de a' Medlnai Bírák nem Izénved~

: hettek. Föl·lázították at népet, és kötéllel
fenyegettek bennünket. Hogy ezt el. ker61
helttik, ide atBesr-sz.oA"o~ jöttOnk, és mi~

I vel mÜ· Arqh.olr vagyunk" et llét nevet Ö.z
,n.forrautván magunkéJt ugyan Beszsr.-All4.
lJdnak-; tartom'nyul)~at B,sz.szaráhiána~
mondgyuk. ,

CSKREI: Mire várakoztok itten?,
: BASA: Sokra. - Hagyatsokbúl keve,
i sei ~líc5(sek: mög~hallottuk a' minap: hogy ,

Tal;an (a! Mag.rar~lt fejedelme) mög- ha.
Iáiozott. HallOttuk azt ~ is: hogy az,Orlzág~
ban' at villongáliiok nagyok. A' zavarosban leg.
jehb háJáuat esik. Hát ha Besr-uarálJiát a'
Mauarolt al61 ki-szabadithattyuk,? é. kik

DlOI-
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látták': hogy -az én ha~amjájm ~indenkoron '
t6bbdlné~, a' vár -~liek pedig uünetlen ,el,
-olvad.na_k; ki·szöktek egy éjjel beJŐlle. ~n,

a~ szökésriillemmi~se tudván; a' várba. há.
gúsal késedelmesködtem. Föl. knldöftem
vagy hármat a'Vitézebbek kOril, kik-is csak
'a~ puszta Várat látták. I ~

CSE~El: E' vólt tehát birodalmad' eleje? .
'. 'BASA: Békkel" nem tokáig lakhattam.
Mert a' Pacinalrolt' Vezérjök '(igen alattomo. I

san) követségöt kiildött a' Várba, a' szín a..
lau ugyan: hogy velem békességre lépjen~
valójában azért: hogy hatalmamat ki.kmieU

, helle. Feje a' követségnek nagytekíntetövata:
.hogy követsegének jámborságát annál-inkább
el·hitethesse velem, .

CSEREl : Hát ezzel mit cseleködtél?
. . BABA: Mind" nyáját el· t'ogattattam; és

'I leg·is • leg ~ elSőben ezt a' nagy tekíntetűtfogf'
tam kérdőre; azt igérvén néki: hogy (ha i.
gazat mondana) 'életét haza vihetR~ ;.ha ha.

I sudna; azt nagy kínok alatt itten veytené.
Mög- D'1ondott~ .a3 igazat: 'hogy ,mög. foH4,
~ra küldettek. . .
)o.• CSEIUU: Ez az embör knlöno~ .

lJASA: Egy.uer-is.mind embőrlégől'!

H. Fogadásom szerént , haza akartám ötet ~~

;e.zteni.· De ő m5g.szeret\Tén ellgömet, Izol
'~A1atomba állott. Ő most leg.jobb, ''''fleg-hí~

. vebb

..
~ __ " I
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vebb Vel'érlsDJ•. Nem'· clak.~tclelek6dte:
Jtogy nálam mög~l).1aradott; hanem' ezt a' t.öb
bieknek . is javall.otta. Kik haza P1~nv~n,-~ .
}l.ak,at el· c~~ltak Izolgálatomra. Ugyan.azért
~~g~P1at egél~ !1.'szszará~ia"UFánaltUlond
h~tom.

CS~R~J :Ne kévá~kozl' a' Ma~arUra.
'dalom alól magadal fól- 5zab~dítani.I Ők ke
gyesUralkodók~ A' 1tiyek~t $zint'~úgy lZ~re-
_ik, miQ.t a' ~~ökflvényeket'~úlölik. I •

. '. ~.SA: En, ha a' MagYarQlttúl el-álla-
. Dék. is, Szökevény nem lönnék: mert "01Ja 

liirodalm,ok alattlJClIJl v~lta.lJl' QCl ~ 16UClAl

v61Da·il- --• t, ~ . M ~..... I

... .-;.
.§. VIl~'

Bír-folytatás. i

ture-v&tte eserei: hogy -ennek a' Ba
.ának nagy kedve lönne Ma&y~r.országt~
való el pártolásra.. Ezt jól ~zfi~ nyomvá~
ll1á~ra akarta a' beszédet forditani : nehogy
tbuzgpsága miau) .el· árúltaslék. Mert már.
is Izemei kö~é né.e6tt a' Bllsa , (él benne va.
bmit észre· vönni láccatqtt. Így k.ezd~
tehát . I .

CSKREI: De én előbb nagyon el-ancJ.--,
. lodtam , . midőn 'Tal;sonnalt halálát t611_
IIlQg .'ért6ttem. Igaz úgy. ti: holW ~ög..ho~

J3.a~: Mög. hah ~deD bUoDnyal. .
, '. Csa-
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CSK·

CSERÉl: Hogy tudhattad ett mög?
Bt'sA.: Azt e1!.Y hólnap előtt izemeitnmel

láttam :- mid6n 6tct Talrsonha vitték (.l'e.tÚtt
l.6rÖsztúl) és ott el·il: temették~ Egy Kere••.
ködőnek szítte .alatt kódorogtam ottan: hogy
a' környúl állásokat jól mÖg-vilgálhanam.

CsEREl : Hát an~ak. leányárúl hallanál.
é, kérlek ; valamit?'. -

. BAlA: Én leányával s'emmÍt se gondoL.
tam. Nagyóbbak. tóltak, a' melyekrdllzor
galmatoskodtam. Azt haU91tam fiáról (kit
Gejzánakneveznek) hogy (az UradaloPlnak

. li'ökölse lévén) a'- Fejedelmi Izéket ő fO~Ja

el· foglalni. Fiatal a' legény; de mondgyák
cs6ndÖI, él. igen j6 Jzívtí. '

CsElH!I: Mi betegsége Talisonnalc?
BASA: Mög. Ötte a' m~rög.
CSEREl : Mit? - a' mérÖg?
BA',A: .M:ond~ák: hogy életének utól•.

Iya felé loha jó ikedvvébe 'ném látták. Dör.
gött morgott magában. Szúnetlen olt'-honol.
saira bOlZszonkodott.

CSEREl : Te ennyit tudván: az Udvari
dölgok' felöl; 16hetetl~n'ég:hogy Talisf.mlla!l

, leányárúl nem hallottál vólna valamit.
BASA: ~ár mondám: hogy leg.ki.sebb

dolgom - i. nagyobb v6lt annál. Mind. az'.
által a' vélekedéseket el. mondhatom felőlle.

Higygyed a' melyiket ak~rod.
I

" ,
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C!iER~i:. Hadd hallyam! Mónd-el azokat..
, BASA: Mondgyák némelyek: hogy ötet

'a' Bojoári Herceg alattomban el .. fogta, él
(hogyl attyának tett~iértboszszút állhasson) á.

• &yalsáJlak _tötte;De málok aZ\ mondgyák:
hogy ez nem igaz. . .

:,C5Ettln: 'Én se hihetöm•.Sok jót~ot..
tam a" Bojoári HeJ."cegnek maga vilelete fe..
1öl. . ,

< BÁtA: Ha1lótwna' leány félől ut i.il :
~gy bújjába ~ög.:.holt. .

;Cl1üutn Ez nem löhetetlentég.
BASA: De már~ Dagy IStentelenség

v6lna; a'-melyet leg-többen mond'anak: hogy
(aUyának pal'anctcsa I&erént) mög-itta a'

. mérget.
, CSHREt: Az lstenért Ibit tnonClaszsz?-
Ez lég- igazabb löhet - Tudok mindeneket.
Ennél 'nem mondhattál bilonyolSabbai;' le
uomorúabbat.

, , ~. YIÜ.

JJa%a-ipdrlwdd.d
-Énnek á' ,köz. beszédnek "'ége után;.1~

ddlt a' Ba~a azon szőnyegére; mélye'ria'.v~

psora ~lkalmatosságával űl vala. Részeg WJt;
-és utolyárakeveset tudott~maga felől. ~

kiábálta álmában: hogy" (-a' teremtett ..,..
tok között) leg.'szetencséslebb eüÍböt. Qt..

- 'tWi
.),
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dm4n~,penig~ hogy nála Cnl'tJi nem kéváa.
Da a' hóldogs4gra lépni.

Nem sok adó múlva, bazaérklJztekazok
a' Haramják , kiket .(01' napnak Ie-aIkonyodt.
ta előtt) szflg6dásra killdött. ' Két keresködi

I kocsit' hoztak magokkal , melyek 'tetézve vol..
talt Ris" kása zsákokkal ; alattok méz-és.pá-
!inka kord6kkal.. ' _

Szinte egy.más hajába k~ptak a' Haram..
ják, Ínid6n " vég. posit6kat egy· más köztstt
O_lztották. Kiki I~erette a' gyöngét, é.szépelt '
Közel lévén a' veszekedésh.öz, abban álla
podtak'. mög: hogy Csert!Íre bízzák a' parté
káknak5 igaz el.osztássát. Ez kQzöuök úgy
el. osztotta:' hogy mind. egygyik mög. elé-
gödön maga részszével_ ' ,

:Ezzel :as okos el.ou:l'ással azt nyerte tól.
lök Csereú' hogy (ha úgy kévánná) mágának

:l a~ haza .. menet.elre szabadságot adhatna. Ett
I a' Harqm.Bosq. ie másolta~~i' midőnaIud~

I "hUl föl· kelt.

Hal' Q ~ré~•

.' kl- búc.úzván a' Haramjákt6I, egyene.
'en a' Dunána1c martyál10z iparkodott, nell

, Ilazszire onnétt, a' ·ltol a' tengörbe omlik.
Ill. CS szerencséjére oly keresködőkre talált,
kik Ic)k.féle~parté,k4.t két gályárahordQttak:

, hog

l ;
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hogy azokat elsőben BelegráJon le'.rakják,
'5 "más' Gályákkal egész5z~n .Budáig m6n.
nyenek. " I

Oly kegyesekv61tak hozzájok a' Keres.
k6dirembörök: hogy őtet (szolgástíll egygyutt)
minden 'fizeté\s nélklll föl. vötték., Hogy ezt
va!ami képpe~' m,ig'';' bAlálha5sa Cserei: 'sZIll..-

'gájával egygyütt gyakran m6g .. ragadta,' az
evedzót, és, valamint a' hajqs legények,. oly
.z8rgalommal dolgoztak; még Beleg1'ád alá
érköztek., ',;
· ' Itt egy hajót ki -hordottak a' Kereskö.
dők • ,és 'a' partékát Belegrádon hagyták. Ki·
liresít~tték ugyan a' másikát .'is; de a' parté.
Itái más gályábarakták: hogy a' Dunán Bu
da alá vigyék, és ott li' Kissebb ..'nemA ~al

mároknak el. adgyák, kik Pesten nagy szám·
D:'al v~nn;lk. ' ' ,

Ezek. is föl· vötték Cserélt, ét annak
lZolgájflt; de ,m/lr ne~ ingyen c hanem em- I

börtelen nagy -fizetéssért. EztCsernei· hall.
. galta; de a' szolga, úgy annyira boszszonkodott: I

•hogy- füleikkel hallanák átkoz6dássait; me
lyekkel azt kévánta nékik (, hogya' hérnek
soha hasznát ne v6gyék; hat1~v.ele,egy
gyütt a' Dunáha veszs,"nek. " _ \ .~

Igazat talált a' .j~erec'sen .zolga,IDO~
ni. ~ert midőn a' LJunán leg .. IzeréneJéte~
.aok l(~nIÚ g011~olta'magát a' H~j6.guda;ej;f- .

• .10.
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s~eriben oly kegyetlen szél·vész t'm~dott,
hogy a' vizetfenekébiH fól-forgatni láccatnék.

A' Gályának deszWái repedezni kezdet- ;
I tek. Ki _feszűltek az iszkábák, és a' víznek ;.'

bátonágos bé - mönetelt adtak. Kiki az egt]t,
felé emelgette kezeit. Azomban a' szél- vé••
(nagyobb módra ke~yetlenködvén)n.~iszo.

I nyatossággal a...... Dunána!r. arra a' .imarttyára
csapta a' hajót, mely, egy. mástól eJ.távoz

I ván, a' TisZA: vizét magába bé-ereszti " neDl
meszszire Téte/tŰJ. ~ ,

Itt a'Gálya t"gészuen el-.ukadoze.tt.
A' partéka (a' Keresködőkkel e2Y~üu) a'
DunánaIr fenekqre mönt, ,soha többé fól .. ie
emeiködött. '

. §. x..
.f.trenC'.s~

\

A~ban magát Cserei (Jzerecse!,-szolgájá-
nl egygyü.tt) igen szerencsésnek lönni mond
hatta: hogy kicsinségétúl. fogva az úszást jól
mog-taDú.lta..Mög - iI!tette szolgáját (mint"k
elótt~ a' le,;-nagyobb vesz~delmetlátta) : hogy
készeq tarcsa magát, és azt rögye:' a' miC
maga teendeni fogna.

,Hogy a' leg-utóls6 szél vésznek erőszak

jait tapasztalta Cserei.. le -,vetötte (egél~ ga
tyáig, és üngig, minden ruháját.. él a' Gá.
lYának orrára állván (minek-előue a' mart~l

, M érte

l ' -
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érte a' haj6) szolgástÚl ott ugoi-clott a' -Y~be,
a' hol a~ l'i$~ánalr vizel (igen nagy esönde*;
séggel) a' Dunáha es'ek.

bt a'Tiszánalt martyára szerencsésenlU..- \

.apas.2lkodvá.n; l\ön'yvell~omekkelnézte CSe-
rei a' KéreskOdőknek 1rt92t8t6 veszedelmöket.
De a'· dzerecun szolgálJak keményebb szívo
JDÖg.lnetn-esitt ra;tdk.

K.~szárítván fehér nihájokat, nem-is néz•
.tek többé'a' Duna' vizér~. Af 2"is.zánaA csön·
dös födeleit látván, ezenn akartak inkább ,.
v~j" mint amazoa.De se itt ,.. se amott I),em

"!:- láthattak 'halót. Mit t6gyenek ezen IzoraI·
" tságban'? ~ ruhájok ; se eledel6k; meszsze

penig egy város, melyben mind-ftekre saen
tehetnének. J

o Látván utóllyára ~ hogy a. go.ndolkodá.
_sok haszohtalanok, af TiSzánaA jobbik mar·
. tyán 'el-kezdötték o az utazást. Ha mi falbt lát
tak; ott kenyeret kért~k; a' rúhár.úl peDig
mind .. eddé~ gondol1\ozni se mertek.

o Egyszer akkar é~y nagyobb. helységre
~rköztek. Itt a' Keresködőkkelsz6ba .ere~véni
mög - értÖUe tőllOk: ho~y .posztót tőlll)k vá
sárolni löhetne, más ögyebet-is, melyre szük...
ügjök lönne. Szolgáját, (a' .min~ maga 'akar-o o,
ta) úgy őtözteUe· föl. .

\Magát egés25zen fehér poszt6b~ Vötto•..
Egy Kurtácsot clináltatoU arany zsinórokra,

Dad.

-~-~
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nadrága. is fehér; .de- csitmája (Órlrénnel
színét leg-, na'g,yobbra bac~ülvén) Rú~. szín_o
Fejére' egy fehér sisakót csináltatott, mely
nek for~6ja (mivel kócsagnaksngár tollai
vóltanak) hasonlóképpen fehér. Ez az' c1ltö
zet oly jó izlést m~tatott, hogy akár.ki sz~m
lélee Cs~reit,.; an~ ltépség4,t "bat annyira
vint!. t ,l" "

Itt -hallott' valamit lJrlrdnne!t .álladaÍina
felól. Ötet u:gyan élni Q,1'ondották· az ott for
gó Keresködók; de oly helyen löiiIli, melyet
a', leg -alá"bv~ló lrinhak te kév,áI»hatnának
a' jó férfiak. Pelte. s~J.sálatba lönne, oly"
lZ'ín alatt; mint-ha Feje~elmi~vadék le lönne."

. Ezeket nagy álmélkqdáslal hallván Cse
rei; minden odő ~ halás~án.,károlnak lónnt
g'Olldolt. ~1-ktUdot~e mindep.• f~~lZol8éját:
)l4)gy:\laj~f~~M>j~n .•'kö~'Clé!l~t.~ sZ,ánná:.Egy.
deregjéné', töll,bre nem talált; me~.r.~ket(eP:''':

nehány nap alatt) Z!ged alá 'íitte. .'

l ..
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" HAR~lADIK SZAKA5Z.
•A' TO~énetnek alkonyodtta.

.. '

i. Cll~rei' Zegeden.\lV.. A.' FehérD&k viszon'
II. Ork-ény -tQnó~e- t~'ágai~

tei, V. A' Törtéiiet' alkO.
m. A'Bu~ Tomák. nY9dtta. "

l

ELSÖ, RE'S~.

, '. , §. t '
Yi"8iJIJdtJ.tóíJ, .

. Bogy Cs~rel5ie~encséleii Ztitilf';'é~
.zött; itt magát ö&mereteinek~nn'Ítitni ~ppfJD

nem akarta. Közönségös mb!t alattomb*n esi- '
náltatott magának; Dlelybenmostanában úo
járt, mint szegény'vándorló, ki ennek·elót.
te magát úgy mutatta a' BolgáFolr ellen, minI
Onzágunk' Bírája. Íme hogy változik az id6?
hogy változtattya az emböröket. is !. '

Mostanában kevesebb a' fo~lalaif?ssága,

ugyan azért több üdeje lévin Csereinelr; meu
Ize • látó szemekkel inkább mög. vil2álhatta
a' y árosnak mind bellyét. mint 'hosZl~ .
el. terjedöu h~tárj4t. .Mög -látogaton..~

.~
.... ~1lI

, -.
l. •..
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.~nt; a9
, mi IátnJ való vólt. Btt!lltáNJl/r várát.

és éJ~nalt falán a'· Bárá4t, ZalánfinaA: teJét•
. Midón Pap-:lzalmq felé útazott.; mö~-lá

togatra Baliagi"alt Tavát, ,meU!'tte a' Hat.
tyast. Látta P~p.halm4nK.lfdárruzlt emlékö~e.
tét. 'Hogy mind ezek.et 'uemei're vötte t ' haza
érközvén, nem kévánta' Városban múlatm;
han~m (Ballaqi. tó' felé) "gy PolgáJ7naA IZe

lény h~ába IZ~ott. .'

§.- II.

{gy ]ltl/401..;. i
M~s napra kelvén az add, ki B1~nt CI~

. re; a' Bal4tgi tóhoz ·sétálni. Le· dií~vén a' tó.
nak Jeg- magossabb martyán., ide - tova veti
"z~~e~t. Nem sokára m<$g-~átott egy embört.
~z;t halásznak IQDni azértgon,dolta: mert ~sÓo
a~kja v61~, és hál6ját kezeiben látta.
. . De t;apasztalta qeDlle. azt· i, ~ hogy or~á.

i+nak yonássai igali IzoDlorúk lj és a' hal'
.nnal keveset, d~mag4nak el:-vesztév~l még
k~ves~bbet gondolt. ,

A' .. miDt csQnakj'4,nak. repedtt far.ára fól
á~o~; sz~mei~ (kezeivel egyJtYütt) az e~,.k

felé vet6tte.. Ugy teocött: mint - ha először

~.. IlteDt $egítslgiil hívná, éJzQ.tán a' t6b~ ké-
v~nkoZll4 ugrani. . ,

Mind • .,zeketé,zre •vévén Cserti; el..t6·fi
.kQloue magábau : ho. rajta (ha l~tI~gös

- _. 16.
".-
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•



! ~löh~t) atyafiságosan' ségícscsen. Sétálva, igét!
,halkal, feléje: iparkodott, ~s '1ntézeteire~_ví

, gyázott. Mfdőn csónakjának. f3rárúI annak or.
:rára mŐnt, mög~látta Cser:eit. Szerette -is

, 'nem. is itt Iéttét ~ mert tqdta • hogy íntézo-
.telt _yéghöz nem v~hed~' :' ;,' - '

. . ,§~ U~.

B~.rr.él6eté.t..

-Égygyik se kév~Qt a' bf/.széIge~hö3fog
ni; a'Halász ugyan ázért: mert, eszé'nek m(jg- I

'bomlOtt:~Q;1iatt, annak elejére nem 'talált;
C~f!rei pedig azért :ínert, Bem tudván~bibé.

, jét; orvostásáboz fogni nem löhetött. Így
-Ji.ezdöué bamarébb ":' , ' ; ...

- , CSEHHI:' Már te a\ velágon ~ivagyP
. HALÁ8'Z : Egy szerenesétlenombÖf.
, CSEttEI: oli vannak-márok ·h. '
HA. L Ász; Nin~sonekszerenesétIeneb-

. ,~ek. 'Tud'gya Zeged.'várósia: minóhírös U
,és .. ökör. kerellködá v61tam. ÉSmo!ltanában

: ~~re jutótta~!:- Egész9zen' el. szegényed
'tem f ~ FeleséglSm ;oly 'ékes vólt, a' minőnek
tnag~taz ékttJséget írjak, -~! én eltúl el·árúl·

'tattam. Mindel'1embiíl o~ak egy' házam mara
-dott birtokom alatt. Szemeimmel láttams hogy

. ~mtottáll-Ie t hogy prédáltálJ.. el COIlOSZ szom
- u-édgyáim.- íme ebbe at' k6~eJ·14vé Cuny-:

1J.óOa k.,lletött bé. voW}om DJagaJ1lAt, és ha-
, lás.l--
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lás.r:~kenyérrel élnölJJ, mely m.ítenégötlo-
ka' le4anúltaóJ" '

_ CSERJU: Csak tovább.
HALÁSZ:' E' há.U6mon kívül, temmi\re

Iq.énségőm-.í~g~áön.- Qh kedv~s hállómf
én tégödet (ez., előtt) a' vízbe v~töttelek.

Eit ez-után cselekönninem fogom. Itt' i csó;
nakban maradgy: talán hasznodat vöheti ya.
laki. Mi,vel. n~köm sc? mált, se magam nem

/ vöh~öUJ hasznqJI1.~f..; mag~~~ ~pll a' vízbe
h~U4~m. _ '

{;sJj:Jl ~I: llogy. hogy atyafi! ,Lqhecc te
.~hit Zegedön .zerencsétle~epb, mint pn' u
~gé.z v.elágon vagyok? " , "

fIALÁsz : ~inő légy, te, nel1l tqqOIll.'
~átod: hogy magam'lt ~l.veszteni ~karoQ:l.

T~' azt nePl ak~rh~to4. Szeren~~élie1?~ vagy
tF~4~ n~~~l, ,

CUREI: Ább~n at sz~renqsém: bogy be.'
, léd akadtam. Mert, ha egy szerencsétlen at
másikra talál; egy. mást ~ ag • ~igásztalhat.
tyák. JIadd .Víglls~taljak- mÖg ép - is~égödet.

JI.~t..4.sz: Ph Te ~61dog va~y. 4' b6l.
dQg penig há a' b914og~a~~nt l~~t.fa? \ basz.
szontya. "

C~gJlEI :- Oh :nem vagyo~ é~ bqldQJ;._
így tehát: ha két bóldogtalap egy?.s~k.~' má·

. sikba llk~4; hasonl6 ama'. két egy-~4li-mel..
lé iíltetöu'gyönge fácskához, melynek egygyi..

. , ke
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·ke .a' másikhoz haUik, eiy -máSba kapasz
kodnak., ef07. ~ást oltálmazzák - is.

HALÁSZ: Oh bár segíthetnénk egy .. má
,sonn!
;' , CSERE I: Beszélld .. el szerenceét1enségi~

det. Ha segíthe~ek rajtad, el~nem.mlÍlatom.

.' §. IV.

Halá,u.tlJr~'net.

HALÁSZ; Én (a'. mint elóbb.is mondám)
i~en neve~etös v6ltam Zegt!den. Gőböly6rn

elég. M~nes lovaim számosok. Mag.lovai
mat Erdélyhű/hozattattam Gj'ulJ'tNJ,. T~~
t!,mna/r tJnokájátúl. ParipáillJ t6kéllet6.ök.
-En e'zekkel gyakorta föl. rándúltaQl B~dára:
hogy el. adhassam. Bátran ki. mondom az
igazat: mindenkor nagy nyereséggel jártam.

CSEREl : Ügy sz~kott mög- ~,ni: ~a ~'
.J6szág j6; a' vevők pedig embörség6s Fizo
tők.

HALÁSZ: A' J65zágba~ derekasságáMiI
csak ez· előtt sz611ottam. El· is • hihetŐd. A t

_

mi a' vevóknekméltóságjokat m.,ti; azoknál
, mélt6.á~osabbakat nem kévánhattam. 1-nel'.·

Két - lZ~z - hét paripákat vött tóllem maga a'
Fejt!r(elem minden esztendőben." II·szor .. A'
Fejedelemné számára (minden két est~nda.

ben) hatot adtam- el. III·szor: (Jl.'lré~y Ki•• ·
, .aszlzonnak kettőt. IV.szer: Zom/Jorna/t- (an.

nak
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Dak az ,Igazgat6~ak) ajándékjaim ~lMt ral~

káRúI adtam';el a' g6bqlt, lIJelyet P~~tr~ haj- 
tottam: mivel lJ ebben nagyoQ. gyönyörk6
do,u. V7sUr..~ Még egy derég fiatal embör v~
la 'a' Fejedeimi Udvarb4~. - Ugyan minek
is hívták? - - 7' Ugy' teccik; Cs~r~ine"~ .

CSERJU: Mit? - Csereine1;·t?
H~L""~Z: Annal.t ig~n.i~., _Most jut ~sz~m~

/ be.
CSEREl : Hát az midet szerette?
l.I"'LAs7 ; Mag.lovaimat U~am'!
Cs'~RI! l :'Sokat" vöti -6 t611ed?
HALÁS'Z: Jeg}?'zó~e s~áz ciara~o~ ta1+'

'qk. "'-
" CS~R~I: Ki vannak·ó (ibetve?

• . 'J '

HA L Ász: Ezt le mért ké1'dözöd?
C~ER'KI: M~~ én ,'~ Ösmp'~em ~.r~reit;

JDint önnön - magamat. Ha még ki - nem'· fli.
i~l:te; ki - fnzeti minden bizonnyal.

, HALÁSZ: A' ~& yelágon igen-is.
CSEREI: Hát mért nem ezenn?
HALÁSZ: Mert e' velágbúl ki .költözlJet

immAl Talcson"alt parancsolattyábúl.
eU.REI: 'Hogy-.hogy az Istenért?
HALÁSZ: Agyon-zlÍnóroztatta. •
CSEREl : Szerencsétlen C4e,.~i! En aB-

Bak ártatlanságát jól tudom. Ugyan. az6rt.
igen sajnáltom érdömetlen haWát. . .

,. '

" ~
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. HALÁSZ ~ Jtgy S~ vólt, aii ötet ~~~neJD-
.iratta. En leg - ~n'ká.bb sírtam. ' .

CSEREl : . Talán: hogy pénzedet a' más
Y-el~gra vitte? Tehát: hogy e' terhét ot) fl.
lJ,ordozz.; éij fo'gom kj ~ fij~et~ ~ret~~.

, ' - .

§.'V.

El- .fr.t!8éll'yedé.r~ .

HALÁSZ: Oli Uram! leg- kevesebb a~,

~.:" mivel Cserei tartozik•. Kettő héjj4n mina
ki. füz~tte. De nem fnzctték ai, tÖbbi,k.

CaEREI: Ugyan hogy yöhették s#vökre.
HALÁSZ': Neköm a' pénz nenx igep kq~

Jött akkor! Elég v6lt itt'-hon, ha "keresközr,
ni .akartam. Az' az adQiSág. engöm" 5-t~gén.

nyé nem töh~t.ött v61Qa ~. 'JJJ~rt f-előlle azt gon
dolám: hogy zálogb'lnl~npéné~ Qly einbö
röknél , kik embörségÖlök, él ha s~~\lSég~

,-met láttyák ; minden biz.onnyal lJlög~~~tik.
CSEREI: Nem-is löhetqtt má~ gQnd.ol~t--~

t~.lÖnnöd felőll~k, ha Uri $nm~työ~i'iílgon
dnlkodtál.

HAX..ÁSZ: Oh. Uram sokban -DJÓg.cJa1at
kozik az embör; ha bár nem azér~ .il; hogy
.az ád6so~: hitetlenek; de azért ~indeD.bizoD-

· u.yal; hogy a' Jószágnak BirtokOlJa szereD
\csétlen csillagzatban. u'(Uetött.

Cn;RJU: Kár !önne, na te azok kö~úl. I

volnáL .

."-, "



. , HALÁSZ: A:zok k4~1 vólteDI , vagyo~
·i.; nem csalt. méJgaa.; haneDl aJl~ol" a' t~bbi
ZtJgedielr • il. .

CSE~RJ: Hogy-hogy?
HÁLÁSL: Oly.dög elölt minden ma~

háinkba : Bogy (-a' - mi erigöm illett) egy da_
rabom le maradott. A' •mi a' Zegediclret ill~

ti; kinél -gy, kinél kettötalálkozott.
CU:RXI: E~t ugyan minek lIlondhá~

nók? lsten ostor~~ é ? avvagy máJ vala!
minek? ".~ ,

HALksz: Ez ugyan oStY ~sapás vqlt
rajt,m. De nem vólt vége a~ szerenc.etlenlég~

ne'k. Azt uokták nálunk ,mondani (igazán-il
m~ndgy'k): hogy a' szerenclétlenségnek' Öl!'
vénnye bokrol, ha egy helyet fól-szabadúlu
is, másutt el.vfjs·zel. 1ao~~ak azt·is: hogy,
lia egysier a! szalonnát mög. kezdik, ~nd.
addég já~nak.re', még el- n~1p- fogyasztyák.
, CSKR~I: Mi löhetött tehát?

HALÁsz: Még egy há,zaIP vala hAtra,
'melyet 'ket emeletre (ll! Ti~za marton) , ott!
épít6ttem: .melynek iránnyában a' Marosnak
vize bé. omlik. Bő·lakásomvólt beime. Száz
arany 'forinto~l'a reá löhetött.böclúlili.

CSER.U: EI.adiati Te 'azt gondolom,
.és djjra kezdötted-el a' keresködést.

HALÁSZ :Qh vajha! elóbb az Isten clak·
mög - 5zegényítött, midőn'a' döggel Jó.z'go<o

mat

I
,

I
I

f
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JDat el. v4tt~; d~ Imost az e~b~ra~ k~dúsf.
eot~k'.>mög, midőn h~aQ1na~,írát l~jj~bb

.záUÍto~ták. Látv4n a" g~nosz Bzoms.zé4ok:
bogy pén~re légy3n s~ksé.glim;. bbamnak
'rát (a' s~ázr~l) h~tvanra verték.~~.· D~~.zért
adni ~em akartam az emeletes s~p épfiletet..

-- De inkább inem harmj~tzét:t. Vég~6l.'e· 6t a·
, .' ranyért kéi-ték. ~ár od~ adtam v6ln~! meri

l' követközött éjjel föl ~ gyJÍjtották az iste~.

~len 'e~~ör4k. ~ttiil fogvá iem.mh~ •in9s•
I

' .. §. '?']~

'f ff' (rt a t t!.r.
Cn:lUU: No ez' immár el·V'iJelh~t~t1eD

, 't~rh. HogY"kap~szko4t41. ki ebbiU' ~' v~rem-
b Wl? ' .u. ,

HALÁSZ: N~1l1 v61t ögy~b~t tönnöm:
J . ha~m ad6.sságomat 'bé - sz~·dnöm. A' Fq~áe-

lemnek ad6ssága nyolc.sz~z hu,zon~~t arany,- .
ra :thönt•. A' F(!jedelem~lJlék~t.lZáz ti~en.há•

. ~omra.• '. QrkéllY- kis - aszlizonyé s~~,:,huszon.
atre~ .ZOTT(hQré nyolc. száz ötven - hétrer Cse
reié ltét. u4~·~ettőrc,.Mindöszlze~ét..ezerr, l . _ . ~ •

lI.ét ••Z~ hlJszon. ~ét aranyra~

. PSE!l&J: ·Hála Istennek: bogy ennyicl
lDaratd'ott. Ez ölég arra: .hogy magadat fOl•

. 'vögy'ed, é~ több pénzre verjed. '
lHALÁSZ: Magam-is úgygond()lom va. '

la. l)c gondolatom el· nem - 56.lt. Föl.·IDÖa-.
I ,_

teD1
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tem Buc/ára. magammal vivé,nFeletég6m~t;,

hogy ez ugyan Zomhorltoz, mÖDuyen, és a'
nyolc - száz ~tven.hét arar;tyat, mög -kérje.'

. Magam a' többiekhöz u:áildtAozom vala•. De,
~ Jaj 1 init; ha.llék

CSKREI: No mi lob?
HN.LÁSZ:, Oda 16tt'al

: Pqetlr/t1n: Hitell~
vel egygyUtt, , már régen el- is· temettet6tt.
()rlrény kis ~ aszu()~y feldl, ki így, ki amúgy:
beszéllö'tt;' de 'mindnyájan. mög - egygyeztek
abban: hQgy .eltol se találtatik. C$~rei felól
azt hal1álJl: ·hogy etet a' Fejede/em Í&Yondi.,
ooroztatta. !

r
--....--~,,- ,

"

,
•

,. '

.if' tiJrténet' rJ'I~~

I CSÉÍlRi:- Mit mondottál1te atyafi?Cie
reit agyon z5in6roztatta a'F~jetlekm!

'HALAsz : Mások azt he"éllötték: hogy
Or•.aágába szökött,

CSEREI : Akár ini lölte Cs"~it; alig az;
hogy 6 ado5ságát (azt a' két.szá~-két ara.
JJyot) bizonyosan JDög-adgya,melyet ,ha
ZomIJoréval (azzal a' nyolc-száz ötveb-hét
arannyal) egy· csoDióba kötöl; ezer.otvé.n-ki
lenc arannyal el.- kczdhétöl valamit.

HALÁSZ: Oh bár olyat mondanál, me
Iyetbizonyosan követközendónek vélhetnek.
lIogy most, Csereinek ad61ságárúl semmit 'Ie

, r U~
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I ,Iz6Uyak(melyet te le·ftl.zetend6nek állítasZ!z),

Zoinhor' ad6sságának le-filzetéssét ,öbbé nem',
várhatom.

~SI!'REI: Hilzen'6 embönégös embör.
HALÁSZ: Én, ezt ne~ tapau:ta1tam:

,benne. / <j . ..

CSlunu: Mit, ID!>l1daszlz,hallod.é?
HALAsz : Azt, a";. mi igaz. 'Hogy Fele

.égOm hozzá érkOz6tt; őtet mézes szavakkal
magához, ~delgette, osztán felel~gúlel-v6tte.
Azt a.' lIyolc-'ezerötven. hét aranyat (mát
M.tá14~ magádakmO~.tartotta.:Ládt mifo
jutottam! \ '.:. ': ,'",.

CsEREI: Méglevagy abbánazábadaJom
ban: hogy kétségbe ess:'Elsóben.is Csert/tilt ne
félJ,y. ~ert ha d' Budtfravis.z.zá-tér; adni
1fék~d többet fdg., sem~mint 'tartozik. Ezen
kív61 mög- járja' -az Onzágnak b1agygya,it, I

el. fog Gejza elejébe • mönni, él így ..szűllJt.

nek, él t{éllll.)'ént/t adósságjokat vél" ki.Jll--
zetteti. . ; _'

HAloAsz :. N& ezt ugyan mög.köHOn6m
'm ,néki. Hát ZQmlJorral mit tészen:Cs'lYi, I

avval az 'e'mpörtelen embörrel?
CU:1tEl: Leg-is-l~g·elsőben:·mive'M,•

••uága törvéntelen ;' feleségOdet tt}Ue el.fos·
ja választmi , de Te őtet viuszá no vödd: mj...
vel egyS"l hdtelenné lölt•. A'·~i a' pénzt U.
~eti;' gytrcpudára;,Engömet 'I,'elel,,6nélfopJ .

. ta-.

- .
, .

'r

_,=_J....:~
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találni. Ott az adós,ágml többet bel%~nbe.

duk. Bízzál at MagyaroIrt Isten~beri.' ~' té'"
-gödet (mivel embörségöI Zegedi n:zalJ.Tar em-'
bör 'V'8gy) bizonyosan el-nem. hágy, .6tt·
mög. fogja áldani utóidat. iS.':- A' 'halálJt .
Búsánalr nevezték~ " \ ---

M Á sion I K 'R t s z.' ,
{)rlennei j"örttnetei.

, i

§. t.
Fal(ltozá/~

Más nap' Cserei Buda fei~ iild61t', $tt~
c~en szolgájával, egygy~tt. Lo~aglott mind a"
k~ttó~ J?~l tájban eD Pas~AbaérkBztek, me..
Iyen egy Cserfánd1 t'öTiliét nem találtana'k.' -;.
, Ki. pányvázván lovaikat, elő - vöttdk t

a'.mit a' tarisznyába találtak•. Fehér cipÓ vólt.,
sodor é. szalonna, e~eken fóltil sajt. Az övéi
~zben a' eut/ára fól- tekintvén CS'er"ei, el-

,beuélltitte $ztrecseh7iye előtt: hogy Annya
(vele terhes lévén HonvárlJan) hírtelen a'sm.
lésnek fájdalmait érzöne. Hirtelen egy' cse,..
fa alá szaladott, -és ott fiát· el· ,mite légyön
igen uerencresén. E'történetnek 6r6k em.
léközetére; magát osztán Csere.,inelr nevezték.

A' Falatozásnak vége felé v6ltak, mi.
dőn a' siól mö,-indúlt, ós ime a' Cier:fán '\fa-

. lami

, I

,
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lami clöngélt\hallottak, de (at fa-leveleknek
bövségök 'nliatt) semmit se láthattak. Csereine!t

! IZOIgája .f~l..kapaszkodott a' Fára,éslát.a ottan
egy olyas csöngetőt föl kö,tve, melyazokhoz
hasonló, melyeket az, Ökrök nyakok.on hor~
d.omak.. ·'1

Le - akarta ,at Szerecsen, azt at Csőngetöt
'hozni; .de Cserei mög·tiltotta, azt mondván:
hogyazottanszüksé~s.'A' Pásztoroktúl azért

, köttetött az légyön oda. föl: hogy éjnek üde-'
. Jén (ha a' Szelek mög.erednek), tudhassanak

merre tartani a' Gu~~kkal~ vagy máJegyébb" I

barmokkal. Ezt a' helyet csö~getl;nek nevezte '
u:-utin·ii Cserez: Ez az lJtobbiak'nál CsöngellJ,
olztán CiengellJ , m05tanáb~~ immárCsengele..

I Igell m6g· teccött Csereineli ez a' CIŐ"•
. ,etIJs Puszta, fő·képpen arra az okra néz
ve : hogy azt a' ~g~nyos gyönyör!í cserfát
is (nevének jel. mutatóját) benpe taláJ.halta.
Sajnálloua mind. az - által azt: hogy annak
termékeny földgyét. úgy' annyira el.futott~
~' Homok, hogy annak nagy részIzét hal~<>g..
vehetedenné ; sótt károssá .1S tö~né.

Mög. emléközvén Sepel. szigeti lilkáuá
rúl; 'eszébe jutott az - b: hogy gyózte - mög
'ottan Soroksár - ellen ~ lévő,·$ívány homokot ..
a' fáknák oda.últetésével. Ohajtotta Izívébem
bogy a' kördl.lakók közül fól·tám.adna egy.
-valaki, a'·lq. e.zcD haI.zontaJ.au főldekeD,lDöl_

kO-
\

:.
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kanyörúlne, ez a.cokat -ha$zon.v(Shetö~é tönOl
né. 46).

,46). CJueiT)'elr ezen oQ.ajtásll~ bé-tellyesödött U~
rnnknakl80j-dik eeztendejébeD., DUGONICS ÁDÁM~

BAK (édös Öcsémnek) másadszori Pólgá~ - mes
terségében. - PULIG JÓSEF Úrra b.Í1,:attatott tud- '
Di-illik (ki e'·koron AiJ.1.elekiTiszHartó vala) hogy
azt a' Csengelei &Í~ány homokot bé űltettesse. Ki~

is (Inspectori Cím alatt) a'· munkát .zívesen. föl.
vállalván (sőtt a' Fölséges Kamarátúl: is, sub N.ro~

7053 ApriUlnek íl4-dikén 1805-dikben ki-adott pa.--
rancsa szerént , nen hivataljában négyszáz forint '
jövedelemmel mög - erősítetvén) oly serényen fo~

~Gtt a' Fa-űltetéshöz.': hogy még abban az, 18.i5-dik
es,ztendöben ezáz - hatvan: egy - ezer fánál töbt:íe~

,
űJtettete.tt ~bé, 'P~dig oly s~erenes~sen: hogy (aZé

:; akkori eső üdőnek tartosIlága miatt) annyira mög
.maradott e'sdmos íÜtetmény: hogy belő~te alis '
lZár~dott . ki két· ezer t a' t'öbbi Fák peqig (egy
Clsztendő alatt) oly gyönyörüen fol··Uevek.ödtek;
hogy é" 1806 dikban llg-'dik Augastusban (azon fak~

bak sűrű árnyékjok alatt) mmden unalom,ndk.iíl,
vígan ebédt;iltein. -- PILLIG Úrnak ezen szorgal
mat08ságát mög értvén a' Fölség (a' Magyar l\.ama
rának sub Nro 17157' tizen, hatodik Oktoberben
J805 dikben ki- jött parancsa uerént) őlet egySell
aió -főldel ~ög -ájándékozta : .hogy aólt ingyen bíJ:.-
hassa. . .

'AJ következe~t I8'u6~dik esztendőbenismétt le..

Iltetett fáknak 8&ám~_ ez; ~U~94. Köntkez.é.f..
. N - képp



§. 'Ili
Réznelt lter,,,Is.

Pá'rtisAomon kÖröu;íűl- mönvén Cs~':'et,
él itten a' 'tariszi13'kat isméU mög-töltV:én,

- túl

t rt' > i

képp két ellZtendö. ~lait ,fSltetett fákna,k 8~átIiok: ez~
_~72294'- A' fi,)l- kiíldött Táblábúl .e' nagy szor·
galmato8ságot ismétt ~szre-vévén a' Fölséges Ki
tály; min'd a' 8ze8edl Nemes Tanácsot, mind tn~·

. gát az Inspector Urat ke~yesenmög-dícsérte, azolÍ
ktHönöI ki-fejézésse általi: hogy,ha~ ez után·is ígt
folytatódik a' ,munka'; nagyobb kegyelmét fogják
tapasztalni a' llZörgalmatos Sr.e8edid; a' - mint .ezt
.auD ~ro 5939~ I807-dik~tlri Aprilisnek :ts-dikébe*
ki adatott parancs mög - bizonyíttya:

A' követke2ett ISo7dik entendáberi; á' Föl-."
légttek kegyességét nagy aláhtossággal~ é8 öröJJf- ~

mel fogadván ~ind' a' Nemes Város , tnind pedis ;
Inspectat Úr- iS (noha a' T.val.zi szeles,4 é8 hide,
tl.döknek Itlostohaságci, 'és az említett Inllp~ctorÚt
Dall. 8úlyoll betégs'ege az Ultetéiltek folYtatá.Saát1nö~

. hátráltatták) még - is' ngyan -a,zon InspectQr Ih (.'
Köz -iónak hasznára föl-Iábadozván) aJ munkát új.
ra keidötte, éa~' KlJrlJsi érnél k,ét-ltzázhúsz eZf[
fákat ültettetett- bé•.ÉI ig? három eAZteúdőll alatt
bé t1ltettetett FáknakazáiJtll ez l 59229'J/ Mit nelD

, lehet ez-után is mind a' Ne~es Vátostúl" mindlJt-
.pectQr Úrtúl- is várni.. . '
'. Sr.é~ed -várossának ezen szorgalmatossAgát~
.,ú lPilld. Fét - -87 -Iutz.a·, mind. Marhz-T!urt~itI'

. V~

: • '-.JIIlJ.III!'_



túl Di~nt, Soro!rsáron; és a' Pesti határra ér.
között, Itt éi sok .aszs.zonyi személyeket látote
ide.tova járkálni. Úgy teccöttek előtte: mint..
ha ·a' Tal!ókb'an sz()rgalmatosan. kerestek
vólnZvalamit. Hogy ·inté~ettyöket ki. tamil..
ja , igy u:6llított· mög közűlök egygyet

CsBREI: 'Halljrát«?k. é auszony~k.?

Lu: ÁN y HallYJlk. Mit akanz ?
CSEHAI: Mit kerestek ittenI?
LEÁNY: Semmi közöd honá.. .

\ CsE ftEl: Leg. al-ább én· is keresfJet~Dl .
Azt ,veletek. N ji. °LK_ .

, rt ) <"t'" «

Vároll8.á; különös kölciött E~böreik áltat; ahbúl a'
" . \. ,

Csengelei bé - ültetett erdőből lIok ezer ültetni-való
gály~kat a' végre kértek, hogy magok- is hél80nló
t1gyeközettel a' síványokat ei foicsák, és hasznok
ra f6rdícscsák. És í~e ezen íparkodá.Ssoknak haSI
n.át - is vÖttékj mivel a' fák szerencllésen föl.;. él.·

I ,

'1nedtek. ,
Oh'! -' ha illyen Sí"ányoknak más birtokossa!. \

i. (az előbbieknek IpéldMokatkövetvén) m.agok' .{..'
Tánnyaikkal ezt ( cseleködllék. , bizonyosan j nem
csak a' hasion vöhetetle~főldgyeikethaszon -vt>he.' <

tövé tönn~k, hanem aion j6 foldgyöket-ii (m-elyCllo
ket a' szél- jártával· nyargaló - síványok egéazcfO.
el- temet'ni szoktait) ueren~é$en mög-őrizhetnék.

15.t~8'ecl-yárossának, é. PILUG JósU' Inspectox
Úrnak Példára mélt6 ,z01'Salmatoé'á~Jokaz örök
.mlé~öz'tet IlIléltán IIlög· ér4öJJ;lll. ' \

, .

,
, .



LEÁN'Y: A' -mit mti S'Úrecsenelt kere
sünk,' néköd' Magyarnalc ahhoz nyúlnod nem
uábad.

CERBI: Csudálat<?s dolog! pagyobb ua
badlága lönne' (Magyar-országunkban) egy

, J'z.erecsennelt, mint tgy Magyaníalt? egy
,Zsetlérnelt~ miDt egy Haza-finalr! .,

J..,1!:ÁNV: Mil Rezneltet kereliünk.
CSEHEI': Tudgyátok-é minő?

LEÁN Y: Nem tudgyuk.
CSERin: Kerefltök tehát ,a'.mit nem tud.

tok. Minek keresitök azt a' Reznelu:t?
,LEÁNY: A' mü Urunk (Bitla) PestiKas

téJyában betegen fekszik. 'Mü annak Rab, leá.
I riy~i vagyú.nk. Hozzá mönvén az Orvos; be

tegségének mi - volttátszorgalmatosan DJög:o
,visgálta. Azt Sárgaságnalt lönni tapasztalta.
Nyavalájának bizonyos mög-gyógyítássára a'
ReZntfMt javallotta néki: .hogy azt előbb mög... '.
sü.ttesse, az·után Rúsa-vízbe mög.főzze.

utollyára mög. ögye. Sietnünk köll· ~nig:
mert, azt Bit/a el. vöszl, a' - ki a' RezneAtt
e!sőb~n le .. nyila~za•.

.~. III.·
" .

_ Egy alvó leány. ,

Hogy avval.a' leánnyal így beszéllgetölt
Cserel ; Pest - vár<;>ssa felé tekíntvén; egy
má~ leányba ütköitenek szemei,. ki (enkQck

, tára
, I

,."
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I tát'sa!láJ!'joktúl el~válván) egy berek mellett l~.
telepödött, és alunni l~ccatott.

Mög-kérdözte felóne az előbbi leánt: ba
vallyon számok köié tartozik - é? Ha. ugyan
csak ide' tartozik: mért nem 15zorg.almatosko
dik ó-is a' ·Rezne1cnelt föl- találásában ? A' le•.
ánt hozzájok ·tartozand6nak IOnni ;'mondotta;'
hanem. oly k~vélynek,: hogy Bi/la' házas-tár.
saságával nem gondolna; hanem őtet tellyes-
séggelmög-vetnéó '

Ezeket hall-ván. Csere;; abban az aluv6
leánban valamit lappangani gondolt', melyet
néki (minden okvetetlenúl)' tudnia 'köl1en-e.
Ösztöpözteotet '\Tlllaíni belso .indulat·is: l\~g;

h02;z:'ája kozelebbre mönne ,és /ótet visgálóoc$ ,
vönrié.Körúl nézött miDdenel\et ,;'ü egylel.
ket se látott.,'-' , . ,-

Hogy hozzája közelebbre érköz«'Stt; at
/tJánna1c nem 'csak! 'tÍll·zta', -hanem szémbe- tű.

n6 ékes ruhájábql- is bizonyosan ki .. vötte :
hogy am~' cudaroknak társas4gjokat méltán
mftg .. vetöUe lé&yön, kik (ehhÖz képest) igen
alá .. valók v6ltánl!k•. ~ .

Feje zftld fátyollal vala bé .. burkolva,
melyet arannyal hímzettek a' szorgalmatos
kezek. Kezében egy gyönyörű kis páca ,
melyel csa~ ez-előtt ír·vala valamit a' közel•.
lévő homokban. NeD). meszsze vólt az írás.

I A'
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, A' I~Jnt ról ~ verni nem akawán; tovább
.. J.pllrkodott, és (szolgájána~ adván maga l~

vát -i.) oda kévánl}ozott lJ1önni, a' .. hol le
.ü1hessőn~ -és (a'- kálmalr föl.ocsodtta után) .
vel~. beszéllhessön. .. . I

Hogy' tölle 'vagy húsz lépésnyire el., tá
vmmtt, $~emeibe ütküzptt az az 1r~s, melyet
a' leány csak .ez-előtt írt.' Hogy ut mög-lát
ta; ~em lőhet a~t 4lmélkodásnak, le szível
indúla'na k , se szerelf;'m étZésne~ m?ndani,
mely C$t!reine/t. szívét kettó .,akarta .repeszte- .
ni. Más valaminek., ayvagy talán azokbúl
öusze -keverlidött' csudának mondhatni: más-

I ként nevei se találhaiunk ne1d•. At melyeket
látott? ezek a' bötu.'It· igen- ki ~ teccően vqIt~9
~a!q CSER.ltl"ql f- "",,'-:"'"""t'.

'. I §~ IV,

44~·b~of;f!lIé"

.' O.ser4inM nagy örömét, és öröm. kiálT
tás$ait hallrán az 8'.szeadórÖdött leány ~ el
8éiben nyŐiz6rögni kezdött,·' aZr után penig.

. fól~últ. Ar:elóbbi írásnak 81~lvasássábúl ma·
gáD - kivúl~ lév~t1, és a' leánylto'z szaladván;
így ke~4ötte

CSJtBEI: Ki vagy Te leg'!' nemesebb lé~

.lök , ki azt a~ nevet arra a~ homokra írni IDéI
to~tatt~ ?.Csak ezz~l érdamölhetted azt mag
~&Ulcm; hogy előtted."térdeimet le- tögyem_

• . La-

'.
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, . LEÁNY: Az Istenért! ki vagy Te, ki••. ,
. Ilek\zava. oly ősDieretös előtte~. Igu - é:
hogy szavlldat hallom Csere;?

Mint mikor. a~ MeDlly('kó ·valaki mellett
le - csapott;. el- hdl, el.dllZonyodik, és ma.. ,
gán .segíteni nem· tud, hanem id~.tQV~ .nél:&o 

gel; úgy Csere; - is a' le4nnalr előbbi kérdés
seit hallván, és' (a' fátyplnak .föl· emelte u
tán) . kedves ,s~eJ)léllyét ·.mög - ö~méI:vén ,
mit sz6llyon a;mmna!t el· bámúlássár~, nePI
tJldta. íEgygyike, atlDádkának szeme közé \'.
nézvén; néha öryendönek, néha siránkoz.
tak; de' legrt~bb.~Qr báIP41tak. így k~zdótt~
os~táQ 1',"

CSEREl % Iste.t1em! 8JtY Fejedelmi Her- .
c;eg Kis - aluzont (peDig Hazájában) a' Rab
leánz?k k,özött. Játni, löhetségól. é ?

ÓR.RtNY': En.'vagyok ,zon sl:erencsétlen.
~"ny, ~. Jq De'k~d'éu.1Dyi ~'yugha'aUanságot

. u~J:'J;öttep1; ~ , .
€~Jt~I; S,olg~llalz teh~t? é@ .~n&l?

Ó~KÉNV: EI:rűl ~- ut4n. is sz611hatunk.
CSJ!:J\EI: Ne~ tudom: mi lött v6lna jqbb:

lI\éreg által bö(:súl~tesen mög - 4~Ino~; tiv
vagy e' s~lgálatban le - gyalázva élnöd.

-,. Ő8KÉNV: JQbb ~ég-~~: liqgy az ütep
mög"-tartott. Minden gyötrel~eimet el.feJ~j·

~tte~: h<>gy tég~det mög -láttalak, '., .

CSE".
, .

,
I

l
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CSEllEl: Hol hordorott az égiraadölés.
Mert· ~z éa törtéaeteim hoszszabbak. Azok.
nak elö-adttokat az -utánra hagyhattyuk.

. ÖR KÉNY'.: Az :enyimek ugyan· kurták ;
de sűllynsok. VIly-le ide mellém.. Mégama
zok a' Bezneket. ketesik ; ;sokat . el-.végezhe....
tek belőllök. Mert éil azokat csak azért mond.
ha~omckegyetleneknek " és el- tű,hetetlenek.
nek: mert ;te jelen neD.! vóltál, mjdöh szen.
vedtem. .', l

CSJUfEI: Oh mond ·~l (kérlek) minden
. kornyüllJlennyeivel. Mert ~nmostanában min
dentaglahnat upran'.anriyi ·fúllikké változ-

• tatni fogom: hogy 3l:okbúl egy böttÍt el. Iie.
'~:zalajcsak, a' mely tÖ,rténeteldhö.ztartoiik.,

," , I .

§. V.' .u'.' fl.""

,~ .' .A~ 'PiJrtén.qt'· tl~J~'.. ~: ~:. . ~ l
tr . ,. • '

ŰRKíNY: Tudod - é, azt? ;nem... é? de
tu4no~kölletik.: ho~ a' Ftfedelem két okok"
ra ri'é~ve tíltptta. mög néköm Házassági' tár
saságodat. ·EIsö fiz: hogy nagy-anyádra (Mált
nára) nézve, ném Fejeaeimi ;hli»em Lován:
noki ., ugyan ázért szolgai vérbül ·s.tületté!, :
. . C5RREI: Mint..ha~' házassági valósAgos
szeretet csak a' vérre t nem penig a'szívre te-
kíntene, . _ . .

" ". I ....ORKÉNY: Ezt' ugyan en-is mög-~etöm
vala magamban. De a' ~ mi atyámat egész- .

'zen

.-..
.. _-:r~
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'~e~ el. izakas:ztott~ tólled; az vala ~' mb~.

, ,

dik: hogy atyádnak tÖr\rént~len5ztUetés,ét
valákitűl mag -tudta 47-). Tudta azt.is: hogy
Kapor Fejedelem (Lehélrnelr attya) ~sak ke
gyelembűl vőtte- fól öliÖkc1~~nek azon emlí..
tört Tököli - atyádat. ,.

~SE.8El: Mö.g~tudta tehát ezt .is•.
()RKtNY: A' házasi tár.a.ágnak el-tUtás..

sára okot adott az· is: hogy írántad való sze.
retetemet előtte el n,em titkMhattam. Melye~ .

"m'inek - utánna néked kiíldött ajándékim job.
baD Illög. er6sítettek v6lna, ~l~tökéllött.a:
mérget, és' a' %si116rozáu.

, CUlREI ; Mind ezeket levelkédbtal·is ér.
. -

tötteom; 'de (hogy szatadgyak) 'e' javalláso",
dat el- tdrhetetlenI;lek 1(~nni gondoltám.ts
ha az el. szök.ésre reá .. nem"; ,vitt ,vólna Tele·

, /tes; n,rakam a' zsin6rt el.!fem korAlhettd, ,

vólna. '
, . ÓRJ{ÉNY: Én az el-szökésre hamarébb

reá. adtam magamat. Mert: minek utánn~

Máténak' festött képébiíl mög.4udtam szeren.
~sétlenségünk~; leg. is -leg ~ ebpb.,n tégödeJ
a' magadérúl tudósítani 'akartalak. iAz • utáD
egy Örünket m6g .. Iz611ítottam. Elő. adváIf

Ize•

... '. •
. 47). Lá8dJÓlánka. I. Könyv. nl. Szkuz.

7' f·
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,zerenc.étlellségömet " ót!tt, aJ'fakértem: bau
valahová el··r~osen. '

,I,CSB~EI: tleteme~fJgy Ö~re'mégle biz.,.
.,. tam v6~a~ Ezek' a' Fejet/,elelllne4 leg,hivebb

szolgái. MiJJdent- flllejbesúgnak. " _-
ORKÉNY : De én: attúl nem féltem. Ré.,'

genÖsmertein az iflút, és annak.' erkölcseseit:
,Még azon éjjel a' Fejedelmi 'udvarbúl ki .10·
pott, és (a" Budai' högyCfkell kt3rö~zlúl) ~gy

belY,ségbe vitt, melyben a' 1'a.nr'01fojna" egy
'régi kápQlnijok vagY9n.:M;ellette a' Pap, ki

, ti': bálványokat ti$ztöli. 48). Hqgy a! .P4p~j
ke2eibe jutotJam; é, ez szereD9sédeJ1~égöQlel

. mög. é~t~tte; ig~n jó' gQndQDlat vjselt". Ma
gánál tartani nem" mert; hanem a' tePJ.plQ~ .
kába, lalUa~ott, ahováételeDlet lmr<l~tta. , '

CSJtRIU : ,Láthattak teh4i,~k,·ki~ a"
ttMlplomkába .gyiileközni szoktak! IgazáQ te-

o. hát el • ri~m•valál r:ejtve! . '...
. Ő.1\ÚN~: Szorgalmatos~odott at Rap ar.
'rJil. i,~ A' gylileközlltnek. alk~4itos$ág.val.
egy bálvánnak (m~ly,az OltárQn jllott) q.r~

'I . gébe rekeliztöu. Itt lappangouam mind-ad.
Gég, lD~g il-J ,ma tiJ,Í'tQtt. l3enne ~~k~r "gy

y61-
,/

I , .
! .

-
(

48). ~. helynek le - ílás~i:Ü ki-- teccik: hog ~

o~ vólt) ah11o\ mostjllában Z.tÓ.m!Jéll ncmúlc'J'~•., , .
..Budátú.1. ' , "

I ~ "\,.

-' ..~.~--
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v61tam: Q2~tha 'elevenen Qoléje te1Petö~te~
vólna.

§. V~
Ut&!JlJl tiJrt'net.

ÓR Kt'NY: Hogy az előbbeniekre. vú.,
szá-tértek: minek. utánna el!"vesztMOnk od.,.
je el· érkŐzőtt; é. bennünket 'szobáinkbaa

'nem találtak a' zsineggel fojt6k, é. Étetök : .
.maga ugyan Mál~ nem; de at töhhi el. ho..~

ledözött. Csak hamar el.terjedön az a~ hír:
hogy Te Indiáha, én If.omáha szöktem.

CnrREI: Ugyan ki.löhetött eanek at hír...
nek Szerz6je? .

Ő8XtN Y: Teklrn vólt. at .. mint osztán
.hallottam. De ő ezt igen okolan cseleködte:
mert azzal h~ll.léttünket bizontalanná tötte.
Ugyart~azért semmit sC' haunálhatott :I'a,fson.
7laj~· hogy utánnuuk visgáIókát, mindRómti·
ha, mind Indiába küldött. . .

CSEREU- Reám a' Kémék nem akadhat.
tak: mert Sz,ereclm.ors~ágfel' vettem UT .

taDiat.· '
. ÓRKÉNY t De reám annál .. inkább nem.

Nemcsak azért: hogy Róma felé nem mön';" .
tem; hanem leg ... főképpen a~ért: mert tel~

'bres életömben senki se Iátta.ábrázatomal 9

ki .. vévén tégödet, ki előtt at zöld fátyolt
I (édös

- ..... I
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(éd6S 8nyAmnak jele~ -létté~en) fól.löpetc5tt
~meJnöm,

C.i~RJU: Ott maradt41 téhát a' Bálván..
nak embörségös Papjánál? .

ÓJtxtNY,: Ott igenis , ki engömet (mint
tulajdon leányát) úgy gyámolt. Semmi nél.
~'ál nem' szükö1Aödtem. Magamra vígyáz
110m nem ftölletött: Szüntelen _Ö virrasztott
~ellettem.' "
- CsEBRI: SeJ:DJni !'enebona a~omban?

: ŐRK ÉN y' : Vplt va lanli, de le· csillapo
dott. Hírtelen a' KápolnáQa szalad .egyszer
a' Pap, és Taltsonnalt kémjeirifl az~ hozza
volt hírdl: hogya' FaJtJ.ba lönnének, ,'s· en
glm' kereJnének,. Jelök vóJt, melybcn- mög-,
6smerhessenek: ..Közép, magasság, 'hOSZ5ZÚ

újak, kisded lábak, és a' kis szájnak,göm-
bölfisége. - _

.CS~Jf.EI: Ugyan.~sak"ezzel niir~ mőhet

tek?
'ORKÉNY : Möntek vaIallÚre.. Mert (nem

lok adó -múlva) egy hozzám igen hasonló le
áilz6ra akadtak. Ez (a'. mint ki.tudódott osz
tán) ennek. előtte Eleinlrnrll Pisegrádon szol
gált ide most (tólle el utá!tatván) szerencsé
jét másutt kereste, és iQ,le föl-is.taIAJta. ,Bu~

tlára\"itetött Z'aliSonnoz. "De el<.~' kÓborlÓ
s.emély nagy károkat töU a' Fejedelmi ud
varban.

§. VII.

. /

" ,
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§. VII.,
Ennelr -/Ólytatá4sa. .

CSERBI: Ez a' tek.ergő leány'uékOm ve- '
Izedc:.lmesnek teccik. .J.-

ORKÉNY: Jól mondád. (édlSs'Csereini).
Hozzám jön ismén az én kedvel Papom, és
azon édös anyámnak (ki tégödet annyira IZe

retött 1 hogy veled - való házas társ8ságpmat
maga boldogságának tulajdonította) azon é
dös anyámnak (mondám) hal~átjelenti.

CSEJUI I: Mag - holt te~át az az igazi ma.
gyar Fejedtlemnő! a' mü éd~s anyánk, a'
mO. gyámo~ónk? a' inti mindenünk? Nehéz,
annak végét hallani, ki méltó volt.lrra: hogy
végetlen éllyen.,' i

ÖRKÉNY: Ekkor aty.ám harminckilenc.
... vagy leg-röllyebb negyven esztendős lévén;
, újra mög - házasodott. El- vötteazt a' 17i~e.

grádi Kóborlót , ki magát J'va.toplugna!E véré•
.bűl származottnak hatutta. .

, CSRBE!: Oh! ebben ugyan Ta!Eson elé?b.
bi Hitessét föl- nem - találhatta, jól tudom.
'. ÖRKÉNY: De, hogy találhatta . v6lna
föl?loha ennél a' velág vak-merőebbet,sóttpat
varabbatnem látott. - A' Világosi Fő-papot
-Budára csalatván, úgy mög táncoltatta: mint
'a' havasi Medvét. - A' Fejedelemnelr Lovász-

~ szai közül, egynek mö~~ parancsolta: bogy
~ipót gyÍlrJon, éi kaláciotsüssöu. Elegetsza- :

, bó-
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b6dott a' LO'Yálz.: hogy ó a' sütéllböz nem
tu,d; De'~atztala~ok v6ltak 1!linde~.$zavai.
'Mög-kölletött .l~npi: H~ ,a' siltemé,nyeket
ele)ébe ho~ta;. _a~'':mondowl a' oip6rúb hogy

'. h~j'ját nagyons:iög-égette; .a'kalács té5~...
-- rúl penig: hogy'~6~g.ané,zagú~Ezekértőtet

hivatallyábúl ki-~Ial'ta.

~5B:IUU~ ~át-őtet ki.nem.o~apta TaAsbn?
ÖRKÉNY: Gondolom nem Izenvedhette

.' '\i61na sokáig patvarságait; ha szot· .gt?ndo
sab~. dolgai ~lll~érköz;t~k .v6Ii1a4 ,Egybaja alS.

vólt:' hogy az ~éD hol ~ létóm felől keményen
'kérdözösködtek ,tőlIea; MagyaroIt' Nagygyai~
A' Noriltomi Vezér ,Oruágunknak zavaro.
dáslát mö.g - értvén) ellenD.nk mozogni kez.,
d~tt ; és Bpdát fenyegette. . .

CSERlU: Ezekugyan mög. érdölIllik a'
Fó- törést. Mihőz fogott Taks(Jn?

ÓR,tlÉN y:: S'oha' ő (valamint a' töpbi,Ma•.
Gyaro/r) .bálványozó ne;m vólL De mostani.

I pogány Feleségétől atra vöttetött még - il :
. bogy a' Pogány templomokat j~~ja, él azok.

nak bálvánnyaitúl segedeimet -~éijen.. Leg.
köz;elebbérte .azon Kápolntt, melyben reám
az én kedves Papom vígyá.zOJt~ Ki·is Talson

'nak uándékárúl tildósítatván;' hozzám· j6~ II

Ói engöm a' Bálvánnak ilregébe bé.zárt. . .-
CJ&B~11 U&fan mi lel.a eUbdJ.? ' J

l
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_ {}iud:NÍ': A' réz Bálvány ~latt lé •té~
delvén TalstJtZ .. t611e fen .. szaval segedelmef .
kunyorált. Én sza\l'ait· ,hallvAn (mint .. ha a'. '
Magyaro/t Istene. mög" neheztelt \rólnaa'
BálvAny. imád6ra) fal· buzdította szívemet,
és al.. réz Bálványbúl ezeket ~angoztatta él1 '
általam ki - felé: Soha a' Magyarok' Istené
fuög - nein:. hallgattya ;lllálványoM Fejet,
fó· képpen az olyan ma.p'ar·Uralkoclót, kl
ártat1an .leányát Órlcént, és még'ártatlanabb
eseteit ·minden mög. visiálál nélkül el- kár.
boztatta.· .

. ..
~. \TUt.

Nbrilromi Pd/r; . •

CsJffiEI:' Ezzel ugyan bé .. ériiett~ Tal.
son. Mög... bánta":.é tÖltét?

ÖRKtN Y,~ Nem löhetött :.. mert hogy aZo
kat fejére találtam mondani;. egyszeribe,

. mög - tébolyodott, nem sokára mög. hőlt.
CSRKEI: Csak· igaz vólt még. is, ~'.~it

~' Haram .. Batsátúl hallottam. - H.t Te ab.
búl a:. Réz .. hordóbúl hogy· csöp6g~ettél- ki.

ORK:ÉNY: Egy kis tQredelmet. - a' No.
tilti.Vezér -(atyámnak halá.árái,' Öcsémnek
gy6ngeségériíl tudósítást vévén); hogy rajta
a' Mag.,-ároltúl e!.kavetött boizszúltat. mög.
tromfolhassa., hírtelen ,öszsze .. c;sódítötte se
regét, él /1uda alá ipark~dott. ·Abba a' hely. \,

. ség-
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.' ségbeérk6zött, a'-hol eng()m az én Papom
tartott•. ~ttűl a' Vez~rtűl (~iv@l KÖf?&Ztény
vólt) reg - inkább tartván a' Pogány .Pap; ..
most akart leg-inkább t611e el-rejttni. El-rej
tött a' Réz - bálványba, és mög. par~n~soha~
hogy egygyet ie szóilyak; él, ha röhet ,- ne
illehellyek. .

CSBRIU': Nem akarta: .hogy ott-léttödet
mög. tudgya; és ezt ő okosan cseleködte: .

ÖRKÉNY: De haszontalan vólt minden
ügyeköiete. Hogy a~ Vezér mög ~ Dyittatta a' '
Kápolnát; a' Bálványra tek,íntvén ~ wI- hi
borodott. Mög-parancsolta Katonáinak; hogy
at Kör4szténységnek ezen. gyalbattyát le
döncsék az Oltár tetejérúl. Erre a'

PAP: Kérlek Uram, ezt mOItanában ne
.clelekódd. .

., V ItZ fi: R: }\Ji okra nézve?
p AP: Egy személy vagyon belé rekesztve.
VEZÉR: Tudni· illik: ho~ 6.sz611yoD

a1 Réz -bálványbúl ; és Te a' néppel el· hi
teised: hogy Isteneid szóllanak. Vessétek.le
at bálvánt avval ;i' S~e~élyel e~ygytltt.

PAP: Ne cleIeködd azt Uram! Ae atKü
aszszo"J'- Fejedel;;'űnlt' leánya,' Otet én (attyá

'" nak kegyetlensége ellen: .mivel mér'eggel
mög. akarta étetni) e' bálvánba rejtöttem..

VEZÉR; De én ut- ti hallottam: kolil .
, ,

-eu-

\ .



,tgyiier ilag ~íz6Ütanaf1 a' Bá~vánt; gs at ,Fe-
jéJélm~t m<1g- bcHondítottad.~ \

, PAP: Ez ugyan mög:. eslSt.t Talrsonna/ l

deinté.zctern ,ellen~ Midőn, a' Bál",ántúl se-'
gítséget, ké~t; f<>l·buzdítottéi ieány.át,' ki né
ki az igazságot mög -mondna. Errfíl, (hogy

. tébol9dott tött) se én, se leánya nem lőhet. "',
VEZÉR: lássuk azt a" Jeg-nemesebb le-

ánf~', ' ,
,ÖRKÉNY: tngömet tehát a" Réz hál~

iránból ki - vött az én jó-szívd Papom.. és a'
Vezérnek elejébe ·állítbtt. ofy k'egyesléggel
vÍleltetÖtt hozzám: hogy nagyobbat Testvé..
röJnt6Í nem várhattam vólna'. Azt mondot:.
la: hogy Mtzgyar;; ország engftm' :m6g-nem
érdöinölne:, ÍDivel ,benne oly kegyetlen atyák
lönné.nek; kik' leányokat méreggel el- ve~z
teni SI()knák.- Kért ~sztán~a' Vezér: hO&yve•
.1& or~zágába mönnyek~

CSaBJ:J: De ézt Te nék. mög-nem-ígér.
ted?

6R:ktNY: De tehettem-é ögyébet? Mit
nem cselekszik az empOr, 'midőn tnindentlíl
fél; és még- i. reméll valamit?

CSEREl : Csak még-.e szere~em a' dol-
. gót Cl~és'zl~eIi; .

, •. Ölt It:é~ y': Amazokon tólűl ~ még az -azr·b:.is Iürgete.tt:. ~ogoY at 'Vezérrel. Yindo6o
,,zá-

'...

. ,



ntiha mönnyek 49);~ivel nem löhettem bi
zonyos; jobb dolgom IÖnne-é Gejza. Öcs"ém-'
nél Budán, mint a' Nori1rdmi vezérnél 17iIt4
do"ónában~

CSERIÜ: Csak ugyan el-vitt magával ?
ÖRKÉNY: Úgy belém szeretöU ,: hogy

I . (egy jtérésömre) .mög -engedött Magyar-or:
~zágnak. lIaza vitte (velem egygyüt) seregé~.·

'§. IX~

É r&lt e tl.s.
. . ÖRllÉKY: Óh emberi életnek vÍszontagsi-
I ..__

~ai! . ·Be sok 'ln!'égekkel sanyargattok ben-
nünket!. . '.'

CSl!:RIU: Áital.látpm .én azt, a" mik reád /
következtenek.

, DRKtNT: EI.Ítifzem; de még sem olyAs
környdlményekkel,' melIyeltén előttem (egy
Fejedt/ini Kis-aszszony előtt)'· türhetetlenei
v6ltak~ Ki hihette vQlnaa' felől a~ N6ri1ri vezét
feMI: hogY, f61-tételeiben oly kegyeden lé·
gyön? - Három nap múlva, hozzám kúldl '
aszlzony.kémjeit. A;jánlya a' házasságot, azt
p~ig oly vakmerők~ppen: .hogy ánnak vegs
be vitelériíI ném kételkednék. Én eZt a' ter
hes dolgot; továbbra-mög~mög.tová'bbraha..
lasztaní kévántam: hogy hevei le • forjanaltt

Áz~'

':",.,~ ...
- ~._. .... ,."



Ázt .;. is mondottam néki: ~ogy a' Házas,ág,
(Ócsémnelr Fejedelmi eng~4elmenélkűl)mög
nem.eshetnék. Várakoznék tehát csak éppen
annyi üdőre:melybenGejzátú/feleletet; vagy
e~gedelmet vészök. ! '

C;SERKl: Eit ,már igen okosan gondoltad.
ORhÉNY,: De ez csak. fu.gá'1 vólt~ Soha

eszöm' ágába le vólt: hogy Öcsémnelr írjak.
Attúl tartottam: neho&f (a' ~orilri y ~zérnek
fényességét látv~n),engömet néki enged'gy ön,-'
minden' hajlandoságom ellen. Azt hazud~am

egyszer előtte: hogy Budán a' házasságot uiög- '
nem -engedik. , '

, CSElün:, No lösz ebbiil Jllindgyátt va
'lamh

.'

§. x.
~~o~4IaL ' ,

ÓRKfNY: Oly gono'sz NoriltoTni aszs~o
nyoknak kezeik közé jutottam: hogy a1:on,
Oryenden~nek:ha ,engqm: fogy,ni' látnának. és
ha a' halálnak sárgaságAt ábrázatomon szem- '
IéInék. 'É'leimemre durva ételeket adtak. Vi
zem soha se vólt bűz nélkűl. Vének lévén
Őr - aszszonyáim '(midőn. meIlettettl éjjel vir. ,

.rasztott~k) annyira köhentsöltek : hogy alun. I

nom nem iÖhetött. Ha ezen állapotom sokáig
tilrtott vólna; ki;. nem· állhattam vólna.

Cn:REI : Ki -s.zabadúltál .tehát?
0,2 ŐR
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. ÖRKtNT: ÉppeD,akkor,mid6n'a~Norilrl

harag egéulzenki.ütött~~agát. 'Eróvel~art
a' huasságra kónszeríteni.· Mivel ezzel.lem..

,J. mire se möhet~tt; el- tíltotta tóllem az egész
társaságot; engöin penig egy a' fdld .. alau-
lév6 tömlöcbe" bé .. záratott. .
. CSJ:1UU: Még Je sz.abaddltál. ki tehát?
tneze~ rabságodon nagyon mög. Iltközöm.
A' többit t€tr~etőnek, a' tömlöcÖt tiírhetet~

lennek vélem~

ÖRKÉNY: bgyan. c.~k ez vólt, a'-mi il"
NoriAi vezért mög - vesztt>gelte. Mög - elégo&
lettea' Magyaro!t' I'5tene ártatlan szenvedés~

.eimet, ugyan. azért fől. támasztotta ellene
a! Mara1láni vezért. El-vötte Yindohon4t. A'
csata n~gy vólt. Benne.a' NoriAi vezér mög_
sebesödött. Engom' az emböttelen Mafahá
nok (a' többi Rab;'leányokkal egygyntt) nem
Utdván ki légyek , DJagam felől é.n se u611.
ván valamit; árúba boesfltottak. .

CSERlU: Ha ,sz611ottáJ válna; talám raj.
tad mög -könyötflltek vóln.a., '

" , ÖIlJ'tNt': Akár hogy esött: de az lbél'.
is mög-esőn: hogy (mivelegészszen el~fo"·

llyad\TJl'vóltarn) l~g.'kevesebh p,é~z~n el~;f.
dattauam. Mög- vőtt Billána!i. (ennek, a' Pu"
ti Kastélyo! Úrnak) Lovászsza; ki JYi~
6onaJiörtH, Urának·lZ~kra) Paripákat vá
sárlott. •Itt ~agyok ~efiát~la.SaolgéhioDt·

kali

"
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köD addég; . még magapl' m6g- ölmerteté.
tsömnek Odeje mög-érkö&ik. ~

CSE REl: Ennek penlg mtlUtél·hamar6bb
mög .. k611e~k lönDi•

.§. XI.
Jóra fQTdúlál•

. ŐRKíN Y: Igen .. il: ha löhttne. Mög
mondgyam- é Bil14tialt.. ki - féJe lögyek?

CSKBEI: Mond·1ti egyenesen. Mög-fog
óemlék6zni édöl atyádnak j6 -tetteiről. Ö'
tötte B;LJát embörre. Átko&ott -erkölcstelen.
légű lón~; .~~nnak leányál--s.zabadgy4ba

.nem - ereszteDé'. . .
ŐBK.'tNY': Én ezt csak azért nem csele-. . , -

kÖcUem; mert Te rád várakoztam édös Cse-
re;",. Löhetetlenn.ek lönni gondoltam: hogy
(Aty4nma& .holtta után) sokáig el- máradgjr~
Isten hoz_ott elöqtbe.Már most 'fól. emelk6
dőm én .. is ~ most jut immár es.zömbe:. hogy

. valaha\én •is FejédeÍmi HuceG -(til -·aszszony
v61tam.

CtEREI: 'Szabadságodat reám bí16.atod.
A&i: én bizonyosan helyre állítom. De hogy .
ez eróltetve mönni ne láccatUlSlék; tudnoll\
kölletik: minő erk61cscsei vannak Billánalt?

, ÓRKÉ~Y: Kis tapas&lalá.ombúl~ én őtet
azok közé. Czámlálom: kik a' testi gyönyörű
légekpen egéJzszen el- merültenek. SmDd

leD
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len abba.: töri r.ejét:, högy 16hellö~ mag.híz.
nia jobban? Penig k'övérsége'olyan irtóztató;
hogy (ha 'ki oNsztenék egészl%en) hét mázla

l zsírt olvaszthatnának belőlle.· . ') .
. Cs KlU!! : Ez a' ~sznónál is kövérebb.'
ŐRKtNY: Maga ~elól szúneden a'gon.

dolat~al vagyon: ótett az. Iste~ azért '~~rem.

tölte lé~lft : h~gy mindég 'ven'dége~kedgyék~

és hájat ere~zszen. - Kövérsége miatt szin·
I te.. mög - fulladott tegnap. Tudatlan Orvossa

(kivel ö .~em 50ka~ ~ondol, ha gyomra -jól
emíszt; imád~ya penig,' ha szorultságban va·
gyon)81~ iHterte.az~ véle :.'hogy inás;képpe~

mög - nem -gyógyúlhat, hanem, ha Szerc
CSM - aszszonyok által ,Rez":elsetfoga~tat.

, OS KR It! =, A' Bolo~d' beteget mlS~ -gyó~
gyútya n'éha la' 'babonb hiedelem -il. . ' ,

ÖRKÉNY: 'Mög- kaU pe'nigebóben a'

Reznd~t sÓttetni, azt az - után Rósa ~ vízbe
m'Ög'. róz'ni, é I elejé~e tönni. Ha e'Zt egész
szen 'el· ,k6ií, azt nil)ndgy~ az '~rvo~ :' hogy
bizonyo9An mög - gyógyul. Annak a' lednnaA~

~i a' Rer.neltet le-nyilazz~; niög.igérte:'hogy
Agyassának e}-vöszi ; mög - löhetne penig ~

hogy Feleségének. is.' .
. GSKREl:, Sok szerencsét hozzá.

ÓRKÉNy:. Hadd kere5lé~azoka'le~n'y~
szereIícséjliket- Éa az enyhnet haniar~bbf6~~
aláltam nYlÍ~odva; mint amuok fá rad....

§. x;u. '
"

, .
~~ .." .
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§. XII.

•
, Ki -1r.a6adúlás.

Igen szerette Csere;.. hogy J!illállL!-lt k?r- .
nyűlménny.eit Orlceny -Kis -aszszontú.l ki ta
.núl~atta: mert' enne.k sza~a~lágát ugyan-csak
annak s~avaibúl eszközölhette.· .,.

Azok az i;lsz9zonyok, kik a' Reznelr,tt
ker.esték, ,és mög-nem,-találhatták (minek
utánna Orltént mög-látták) meHe.ne lévő ~on
{fiún el- csudálkoztak· Ötet forgatták eszök
ben: midőn haza felé möntek. Cserei penig
Orlcént· (kezén ~ogV<l) sétáltat1a u~áiIDok. ..

A'I Kastéiyhoz ~rkö,zvén; b,é. J?16pt az
aszszonyokkal Curei· is. Az aszs~onyok a'
Rez-nelrndc fól- találássát a' löh'étetlenek közé
röndölvén; nagyon fól-háborították, és ezek-
re fakadtt ': . : '

. BIL LA: Ha valaha, most köllelött v61-·
na (semmire -'köHők) le - nyiIázni ~, Rezne
A:et~ Íme két· hé.! múlvá (Gt:jz~alc parancs
csábú!) J'!),.de1.yhe köUetik útazno~: hogy j'a.
ro/tát (Gyu~a.vezérnekleg-híresebb leányát)
feleségűl mög. kérjem, és Buá4'rá hozzam.
Ezt én.'(ezen lusta leányok miatt} végpe nem
vihet6Iri. .

, f..l!ÁNY: Mübizonnyára annak a' Rez
nelcne7r flil- keresésében annyit fáradtunk·:
hogy lábainkat, és más tagjainkat alig bírhat

,.tyuk. Az a' leány penig (ki avval a' legén-
. nyel,

. ,
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n!e~:aQlott' áll) Dtindég_a' -b~kor ~llet~pyq-'
goclott. -.

, CIJRJ:l ': ~. ~I~' ~eán'y többre PlQnt ny,ú. '
godva, mint Ti fáradva. Ő-tal41ta.r61 a' R~"t '
ne1ret, !D~ly 41lal- ./i11/tz, vaió'ágg~l lD&g·~ 
gyúl.E;n. is, 'ki ~ tan41tt Orvo. vagyo.k. Ha a}
~ezn,ek- n~ ~asznál, van nékö,m m4s Qr~

. vosságom , me\y qizonyolanhaszh4l.
- - ~~ L L ~: Szentűl \ran teh~t a' 401og, V"1l
tehát Reznekt:Jd~ mert a~nél~{tl lpög - D<sm.
gyógyúihatok. ,

'C&ERIU: V4R igen ~ is. ElJ inlI~ár mög.
súlve, és R~sa. vizbe mög - fóve. '

BULA: ,Úgy de a' leány, ki a' RezllC·

k.et mög-lőtte ,~án CS~~ ~em ~~rhattya há·
zass~omaf, ' ':',_

, '~SERK' :}\zt Ő 104a se kévánta. ',_
- BII;LA; El-möhetek,tehát Ertltló~•.

~ . . , ,

CuutEl: El.tnöhec~min<len ,bizonnyaL
Hanem ~gygye~ mOl'ldok. ~ivel a:le4.nY (föl.
gyógyúlásod atán) le· mond arr(d: - hogy fe

_ les~gűl ~I·v6gyed (no.~ ~Z ígéret~dben áll);
. lödd te· ,is azt véle: hogy Jzabadgyába el· e.
reid. Ha .llezneke IÍé~űl. is m6g -~em gyó.
~ítalak; akkor osztánmagamat (6 hely~tte) '-,
örpk ös 'Szolgál~todra kötelezem. '.
. BILL.6,: Oh ne k~nyörögj annyit ér6tte..

Úgy-is lemmli'sem ér a' lusta'~ Tis.ltúlly .in~
n6~t l~~y! ' -

§~~~II.
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I ' §.XIII.
El- miJnet~l.

Igen kedvesen esött Cscreielőtt: hogy
'Ri!la Órlr~nnek el-mönetelét úgy annyira sür..

, gette. Igen szuette azt· il: hogy ezen feje- l

4elmi szolgAIó f~lől semmit le tudott. Hogy
iehát s2<ártdékát mög· ne· másolbassa a'K;;.
~; t1istént ki ",vitte szobájából Orltént, és
őt~t Szerecsc'(l szolgájának ch:ívségére bízta;
1l16g..parancJolván néki: hogy e' leánt (mög.
pem .. mondván: kit?) egyenesen Te/elteslzö%
v~gye. -Azokra a' le~elekre pe,nig, melyeket
ezek hoz-z,ája kOhlendenek Pestre, nagy'
.zorgalo~malVígJ'ázzon. ,

Ór/iény é. Csere; sírva váltak-el egy-más;,
~l csupa örWmökben. Örvendözött'drlrény :
~ogy CsereEt ismétt 'viszszá •vöhette: CSer~i

penig azért: hogy Orlrént (veszedelmeibül
, ~i..szabadúlva) ism,étt mög.lát(tatta. Nem v6k
(Jscreinelt semmi máI reménsége, hanem Or.
,Irén.)'. Órlt(fnnelt se Csereinél ögyébb. .

Szerette' ugyan Csere; Orlréll)''' ki... asz·
.,&ont; a' .. mint azt szavaival szünetlen mög•

. biz0ru1totta,; De, Órlítny úgy szerette éket:
hogy azt u6val k'i-nem fejezhette. E' sze·
rencsés ~sZlze ~ jö~etel 'után azt gondolták
Szegények: hogy túl vannak immár. a' ha·
bok.en.
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§. XIV.

Mög' .. gyógyúlá".

Hogy ,egés~en mög~szabad611y~nClerei, , .
nem vólt ögyébb hátra; h,aliem Billának DiÖgr

, gy6gyó.lá~sa: mivel magát efll1ek-előtteszol:
gájává .ajánlottavala. Orlcénnels tellyes ki-sZá
badúlta után, magát - is szabadnak tapasztal-
ni akarván, bé ~ mönt kQ vér oetegjéhöz ,kit ~
így fogadott" \ .

BILLA:, Hozott Is~e~Orvos! IU-'é im~

már a' Rer.nd.? ' '
CSKRB:I: Veled én (Uram) ig~sá.gosan

bánni ~karok. Nincs néköm ,nyárson . sOtött, t
és Búsa· vízbe- (ött Rezneltöm: A' Rer-nelt 1
nelllögyébb';hanem, előbbi Orvosod' tudat- I

lanságánakjpalástya. Csak, tégödet ~ajnállak:

, lkit,a.z a' t~datlan oly esztelennek tart: hogy
'hitelt ,adhace ámítássainak. Azon csudálk~

zom:hogy gyémántot nem töt'et';' öszsze, és
orvo"ágúl nem ,adgya.: ·mert ezt· is szoktá~ ,

, az eszelő~ Orvosok. ~

BU~LA: Bizonnyá.:a mon.daszsz valamit. j
Már régtül-fogva vöttem én a~t ~Izre: hogy ~

mak-hordozással, 'vad-gesztenyének zseh6m- !
.be töttével,. és más e' féle has~ontalan5ággal

gyógyít. Hát te mi tévő Iészeszsz J.e-lem?
, ' -CsERtr: Ímé itt' egytömlő.,!neZ11D01f ~..
tanában föl· fúvoin~ Tudd·mög penig: "It
lehelletöm bizonyos orvosság. Ha ez eg,ys"r"

, ,', .ea-
,'( J

, I'*' ~ '1
,.J~, .:+~J.~'.~
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e"nnek 0/ tömlőnek göz-Iukáin (á' te dömöcs
köléss.öd által)~ ki - erőltettetiit., és a' te tes

tednek göz-Iukaiba bé-szívárkoz~k, szem·
látomást fogod tapaszttilni: hogy kíV'áncsod
viszszá- tér. Mennél erősebben dÖPl6cskölöd
a' tömlőt, annál több lehelletet vöszöl ma- ,
gadba, 's-annál hamarébbIs mög-gyógy,úlsz•

. ~ILLA: No 'mar ezt ink.ább~szel,"etön1,'

mint.ha (ama' másik Orvosómnak bolond siÓ· ,
kássa szerént) halomra füv~s meleg vizet'
annál. ' -.

'-Föt- fútta tehát Cserei ~, tÖmlőt, ugy- "
annyira: hogy annak vékonyabb:részszét
szinte el- repesztötte. E~n~k gőz lukai apr6k
lévén (Bi/lánalr \erős. dömöcsköléssére':is):;
igen nehezen eresztették.ki a' lehell~tet ' :Jjrt':.
!ánalr úgy kölletöttrajta dolgozni: 'nopya'
vér-ejték-is bőven ki-verekednék rajta. Úgy
-eh. fár~.dott: ho~y le - fekünnie kölllt~tt. ~. ·
" ' 'MlOdenkor tnellette vala Cserez, és ne:

-%ött vágy6dássaitá. Italt, Itére magának. Bott
ele~et, de semmi ételt nem adatott néki,' és ,
ismétt .~' munkára' hajtott~. Dolgoz'tato\t véle'
a' napnak le -alkonyodttáig. Ekkor 'néki ázt
javallotta : hogy fekü nni üd~jén -mennyen,

,osztán a' dologra üdején kellyen. Az éjdi al·
~iás. igen j6 izűnesöttBillának, noh~ ez· e16tt ,
.~ álmatlanságrúl szünetlen p,anaszolkodott.

Más

/
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Mts napra ismétt f?l- fllvatott a', tom~ó,
~! munka - j. folytatott•. A' kö\tetközöttéj is•.
métt jobb iziinek tecc&t: Harmadik napra ö
het6tt - is, ihatoU .. is, álhatott" is ,a' Kövér,
él egészen mög •_gyogyúlt.

-§. XV. '.
17 esz. edelem. I

Billánalf föl-lábbalássát (pedig minden
~z,,,~" ne1kiíl) hogy az (Jrvos hallotta, ua..
gyon mög - neheztelt Csert1ire: ho·gy. magát I

.. az orvosi hivatalba avatnimerészlötte. TOs.
téntÖszlze ~cse5ditlltté .a' ~orbéjokat, a' Bo..
rOlvAsokat, ~ vén Bábákat, .és \telők el.vé
geztette: hogy. az a'. vak .. merő (ki tudatlan...
séga miátt kárt'tehetött vóJna Billánalr) a' má.~ -
velág1'a küldessék. ' .
'IJ Imé min6 .áskálások: ezek ismétt; minő

alattomos gqdrök Csereinelr lábai elŐtt', \~.
Dig a' miatt a' jó .. töt~ miau: h~gy egy~Po
kol. bélii embört nem Rer..neAlr.~l; hanem If
áologra - ,rz,olttatással; lábra. állított!

H;ogy Csereinelr jó akar~ttyát Ihög~há.Iá1.

halla Billa'; mhul őtet, .mind az .Orvost,
mind a" 8orbéjokatebédre hívattatta más I11lp.
Öszsze .. röhögtek ~mezek, es níago~ kö'zött
el. is végezték: hogy (miden>.a"líarmadik fc»,..
gást .f61· adgyák) Csereit ~egy mög •.mérp,t _
lít~tt étellel a" más ,ve1álra k'Ü1dgyék. JóI-

mÖJ-

. ,.. ,
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mög. jegyezt~k penig 3Z ételt :1Íogy 'v~ami
képpen belőllenlrögyenek. El - hiteUe azt.
Billával.;i.: hogy a' jegyes tálban lévő ele-

.de1tmög - nem ~ tmiszt~eti ,gYomra,. ligyan-
'azért bdőlle ne ögyék., , i

Bizonyosan el· V'~lZött v61na ekkor Cs~

"§i; ha el gono$.Zekn,ak int~zettyöket, csudá.' ,
l~tolah mö~ oa nem .. gátolta :v6lna az irgalma.;. .
26 röndölés. ,_

, * ,
i Mert,íme (éppen a' harmadik fogás előtt)

. -bé-toppanaa~ 'ebédlő Palotába'Csert'ihek hív
,Szerecsen szolgája, ki Órlcény ~ kis· aszszon·

.' túl egy levelet hozván .mágával; minek után
ila azt Urának kezeibe adta, őtet a~ Palota'
pitvarába ki-hívta;· azt moIidván~ hogy azo
kon kivül, ,melyek a' levélben vannak; leli.. ·
ne még valami ~. melyet Telelte, az ö személ..
lyére bizott. Cserei ki. mötlt.

. Azomban Billa, arra a' 'mög.jegyelttát.
tá vetvén szemeit., mind, színe az ételnek;
inind kölleinetlH .gőze mög.teecöt~..·Kért ma.
gának beIólle ;' ~e, ellepemöndott az Orvos.
Kért osztán nagyobb lármával, dee2t - is. na
gyobb lármával'lilöndott ismért ellene.
. Bé • jött 'erre a' lármára· (dolgának vége
~t'n) Csereil ésa' vetekedé!Ök.et~ög':'ért~

~étl, ázt a' jegyes. tálat·is maga eMtt látván;.
.va:lamirűlgyanakod~ kezdlStt. KéÍ1e BiÚá~.'

;. '_iaogy iZ' Or~olt aDnák u ét~lnek ~lSr· övé•.;
- ~. . .1·

.~. . ' , '''; .
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sére kénszerícscse. De ezt az "~o meg - csélt~
könni ,nem akarta ~ind.addég, még BlWiJ
(elő - vévén dárdáját) halállal nem, f~nyö-

. ,gette,' . . , '
Ekkor mög-vallotta az Orvó.t: hogy (Cs~~

I'eine! számár.a) mög -mérgesítötte légyön al
ételt. Ki~e mondott~'sz<!vait; Biilaa' dár. 1

dflt mell,yéhe vetötte. Hanyat dűlt, és lelké'
ki. adta. '

H A HM A D l. K, R É S Z.

A' ,Budixi Torllák.

§. t.
fjrliényBu.dári.

· Elég lokáigmúlatott Ór/renjr a' ,BtJdil'
· vár aláttTe/eIíesnek ~ázáhan,'még magát I

· ftmnyadságábúl ki,-, vöhette, és magát vele I

mög· ösmertethett.,. Kérte o~ztán T~l~/rest!

hogy a' Budal ud~arba föl-JIlönnyen. és Öcs
cse'nelt. (Gejzának) iránta. való hajlandósá.
gait mög. tudgy,a, :plínek'. előtte őtet ·szemé.
lyesen~Ög. üdvöfö!Jye•.
. Éppen ekkor ·érkö&ött .G~jia Err/é/bOJ,

a'· hová arta az okra lovaglott : h0gy (Gyu
~dhQZ .sz~ílván) annak l'eányá,t j~T(),~t1t mög•
láthassa. Egy gyönyörű várat .építtetött ek.
kor G)',ula-vezér ~ .ps azt mag~·. ,neverdI G~

f(Z.

~ . .



.Ja ~lehtr - várnaK nevezte, jO). Igen mög-tee.
tölt Gejr.lmalí: Sarolta; .taroltánaIr - is Gejza,

-:ésak hogy Gejza pogány "ólt,. Sarolfa penig.
.~ög. körö$ztölve vala,'

Ge;'zántilr haza érközéssét mög· halván k

Telelies, kottlessége szerént bé jelentöu'e tha·
gát. Tetótúl talpig mög. szemlélvén ötet így
szólla'

GEJZA: No mi, újság. TeleKes? Te Iié~

Ilöm olyasnak te~c61, mint 'az, kinek orra j

~érre mög. pleredtt. .
TELEKES: A~ újságok között, egy va·

gy.on nevezet6s, mely F~jet1elemsigtJdet-il
illeti. - Ó~lrény. Fejedelmi. herceg - kis - asz
szony (Fejedelemtrégödnel& mindenkor leg..ked.
vesebb Nénnye -,'-'- .

GEJZA: Az Isteiiért- sz6ny hamarébb-
Talán oda van? .

TELEKÉS : Etttilaz ISten :titög.:.meritötteö
tet. Életének hírét· hallhatni. ' Ha parancsolod
(Uram) Budá,.a hozhatom': mertattúl·istartok:

.ne -hogy örökre el· kerúllye Budát. ,
GEJZA: EI·kerúllveBullát?- Mitmon

daszsz? - (Jrltén,ytehát Ocscsit el· felejt.
het.

l ~ '. b "

So). Már most nt a' magyái' nevet· is mög.
~áltoztatták. VI-tfik Kurety' Császárnak emléke

~ t~ri,Jn6st iDtmár KJroly -."á,nok nevezik.

~
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hetné ~ ~ Hol.v'anó? :- Oh TekÁeJ l Hoza
hozzám őtet mennél"hamatébb r:..... Hadd, ön
esem-ki, kedves Nelíéli1 elótts.zívemet; mit
szenvedtem eddég, még életének biz()nta~

ságába éltem. . "
,TELAttES: tfaRejedt:iemstgötiparanesol.ó

ja; hplnapi napon (ezen üdd tájban) mög;ofog
itten jelenni. ,

GI!JZA,: Mért rie~ ma? Mennél elóbb;
annál örvendetesebb. Oh kedvéi Órlttn,fömi
kédveJ~dös Neném! be sokat ~eIlvedtél a.
tyámnak .kegyetlensége miatt. Azon fogok

,16nni.= hogy siralom ",napjaidat, Öröm. ~ap
, jaidra ford~c~clam. Add·elő ~~t mennél ha~
. marébb! .

§. 11.
/

:A; 1cI.r;.űlet~A.

Hogy' ez~ket Teleltú OfictnneA tudtát~
~dta, és azon kivűl azt..:is~ög.értötte: hogy
(Talt.ronnak halála titán) mostohája (az Or.
$zágnak Nagygyahúl) él· csapattatott ; föl· fi.· ..
zent azoknak a' leáD.ZÓknak, kik ennek..lel6t··
te siolgálal~ára vó1tinak~ ég mind eddég'u

- ~udvarban ~ög" tnaradtanak: hogy akár·ki
-közűlök herceg,i. kOiltössét Telelte.rhöz ,hdzza. ,

Hogy magá.( usztcl.égesen föl.:.öltQttet..
te; Tekltessel az; udvar&a m6nt, és dl:lcn..
előt' mői- i_lent. - Ilyen ér~~k_nsé3~

, (.-
t-n

, ".; .,:"j,. •
_.~
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ttól\a meg a'vdág) két at~fisá~os ~zív.nem·
erziStt, mint ezek érzött.ek, midőn ;egymá&t
(annyi viszontagságok után) kőrül· karolták.

. GeJza~, mind magárúl, , mind Jaro!tárúl
mög· felejtkÖzvén , c&ak aSban Iáccatott fo~

glalatoskodni: hogy leg. kedvessebb Nénnjé;'
nek (a'.mibeillöhet) szolgállyon ;, és ·únalmas
ó.ráit (külCSm~~féle vígasztalásbkkál) leg"kur.' ,
tábbakká tögye~ . '

Öc.scsé/r'/elrezeti szív'ebégét ,Íátván Ór"
fr/ny; mög. jelentötte neki Csád"vel val6 ré
'gi. szővetségéO· éd6s annyápak ebben mög-
egygyezéssét; csupárl Ti.zNS01l1iaN ellenkőzés.

Bét; ihnént mind Csereir'é, mind 'magára kő.

vetközött bujkálásokai, é:; keserves bijjdosá.
tokat~. Úgy gon~olná .mostan: högy a' Ma-

,v-aroJf' Istehe tn6g.könyőrlÜt légycin rajtok,
és így az. élőbbi keservö~et, a' boldog ŐSZI.

. s.ze'párazással fóJ· váltáni ké\Tánttá. Erre
G fi J ZA: Édös Nénlllh! Éb ugyan Cserei•

. nek társaságát nem hogy nem ellenz6m ; ha- /
Jlem óhajtomooÍl tellyes Izívembűl. De ebben
mé~ ~Mdály vagyon~ . -, , .~

. ORKENY: Micsoda akadály? Talán:
hogy UnokájaMárnának. -- ~'

,. GJULA: E2;.leg.k~vesébb"vólna.'Hánem .. '
többen- is' vagynak, kik személyed után vá.
gyódnak. Vtf~r~t mind a' ~ár.m"an; Szlpelc,
é. -vagyonosok.; a mell~tt (a ~ nUiJ.,t leveleik.

p . .. . -ből-

/
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ból ki - tecóik) mind tiiztesSégÖ'sök, mind ti-
" gödet, nag,ron kedvellenek. - , "

ÓRKÉNY ~ NéköIÍl aio, ,h~rom ösmeret
len Ye:r.ér8/c közül. (ha Cséf'~ire vetöm sze".
~eimet). senki se tecchetik. Mert én ezt ö,
mérom; amazokat nem. De nem.is hiheJ

, töm: hogy ennél méltóbbak H~gyének mind
, születéssökre , mind neveléssökre nézve.

GEJZA: Úgy ám édösNéném, hamagqk
kénnyökre születbenek a' fejedelmi. herceg
kis - alzszonyok. 'Eze~nek a' tisztességre - i's

l szÜkség vígyázniok. Azokat a' három rezi.
relt.t (csak amllgy bblondgyába) el. tíltani;
Udvarunknak bőc,süJetére nem vá~a. EnneJi
válami módgyát k~mene'ki. gondolnunk: me·
ly~l élvén amazok" szantt ... akaratbúl láccat.
tassanak 'le - mondani mög. kérésödrúl. '

, ÓRKÉN Y: Ezt te igazán mondo.ttad.
I G ElZA: Leg,.; jobb a' körűl.lévő hatalo

masokka~ békességben élni: ment m&skéntd·
idegened~ek tőUünk. Tapasztalhattuk ezt
Talcsonnalc üdejében ; ki tellyes'élete' napjw
ban (valal.llint Őseink • is) szlínetlen'hadako.
zott; 's - ugyan. ezirt, nem ögyéDbre inöhet~ .:
tek a', MagyaroIc.;. hanem Csupán arra: hogy
magokat aprítva fogyasztották. Ezért kölletu
Talc.ronnalc Bolgát- és • Bes.fllrali~ országok
búl', (már miért nem 4r.'-tt,j'I"&!Júl1) zselléf.

ut

',"

'.'t,.,
<'
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.két ide ·hozatni, ki~ (fia esak fal:.nem-est
I tnélködünk) Uraink ·is löhetnek.

" I
_ ORKtNY::.Oh be. velősen gondolkodol

édös ÖcsáTi. Ha Öseink • is így gondolkodtak' .
• 61n8; talán jobb láboaáDaa' az egész Mal.
i.rar.ság. Már ~ost t.hát én. is mög. álla•.

. podok abban : hogy azokat a' h'rom Pezére
iet kérésömtúl el·tütani rlem köll; de ki-ké.;.

!.r rem ám ~agammik azt·is: Íl()g,Y' Ci'trei se re·
kesztessék .. ki abbói. - De ezt miképpen vi., ,
gytlkvégbe? .

GEl%A:- Gondolk'i)dgjuhk a' m6drúL
Mert ez nem' h6jag, hogy hamarjában' föl
,fújjuk. Ebben' a' leányoknak soJikal élesebI>
eszök' v8iYon. Reád bÍZ,om a' clplgota

'.
'~. lit'.', "

'Tolna - rtJndtJlI,,; , •

. Mög e' nem· állhatta Órltén,y; -hogy az e..
gész dolgot qsertinelt ki. ne • n3ilatkoztassa..
~em lahet, e' - felöl mon~3ni: hogy boszszpn.;
kodoít a~ Vezérekre , 'mert (Gejzának okos
kodássalt .is hallván Órlténtlll) azt a' mög.
engedé.t sztikségelnek lönni gondolta•

Keveset' gondolko~.~n, el. találta a' l~g.

jobb módot Cserét, és Orlréhiielt ki~ jelentöt
te • őtet arra kértén: mönne men'uéJ. -előbb, . k
'Gejzáboz, és (ha ez né i teccenék) azt a' három
Pex.ire!tnek IIlÖC" jelentené: hogy ennek. i~-

P 2 . (meu-.. -
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(mennél..előbb löhet) ,vége szakadgyon, Hogt
Ocscsélz(jz érkoztStt, így s.t611a ' .

•ÖRKÉNY f. Mög-van idös (jcs.em, at,omit
reám, bútál, pedig úgy: hogy Jobbra nem-is
találhatunk. .

GIÜZA: Mi·ds V'6lt az Nén?
ÖRK~NY: ~: mik~pp~löhe$sékuokat

at három /Teiirelret at házasság~két.ésrűl le:'
mondatni, él Csereit úgy segíteni: hogy az
minden irígység ~élkűl mög .. esöttnek löimi
laccassék.. .

GEiTZA ': Igen fOJOm szeretni. Hadd-hal.
Jyam.' .- ...

ÓRKÉNY: l.átd.é (~d6S Öcsém) mivel ,I

én abban bizonyo. vagyók: hogy annála' háli
rom 17ezérnél mind firfiasabb, mind okosabb
Cserei; firfiságjoknak, és ok~sságjok~ak je~
leit kölletik amazoktlil..I\é'\fáhili. Ha mind &'

kettőben Ó"ket Cserei mög. győzi; önkéilt le-
mondana~ házasságomrúI. ' .

. GX:JZA: Okoíán. -- De enneli D,16d.gya?
ÖRKÉNY: Firfiságjolr.at a' Torná6an mu.

tathaityák-mög ,51). Okoss~gjokat penig;a'
mesés kérdésöknek ImlJg· fejtéllsökben~ . , .

GEJZ~ : Mind-a' kettőt leg .. okosabban
_ gon-

SI). Tornfl j~té~ az, mIdltb két v~teködő (i....
von űlve dátdássan) esy· másésa} via~kocli.k. .

. I .

. ;
J
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gondoltad. ime : holnap eJ:küÍd6ni Bil/rit Er-- .
dély/Je: hogy Budárá hozza Saroltát. Nagyobb .
diszszére válik házalságomnak : ha akkorra
a' Vezéreket - is Torn.ára hivattatom. A' Tor-

,nát el. röndölni hogy fogod? ,
: _ ÖRKÉNY: A' I:ornának hely. a' KelIJ.

flJld lészen 5z). Ennek négy szegletére négy
Sátorokat tétetek. I..!ur.' A' barlang ~lftFe
"éret~ , I1·~z;or: Ellenére a' Dunp' mpnttében

_Sárgát. III~szor,~ Ennek ltöz~!ére Z.iJldet.
IV-sur: a~ 176rÖst.

, GEJZA: Hát osztán : "
" .' ',' I

ORKÉNY: Mind:'egygyik Sátorban (igen
mög- szeretvén Csereinek .kurtácscsát , és for
gós sisakját) azon szfniíkurtácsot, é.' forgós
$isako~ helyheztetök, a' minő színA a' Sátor.
Ebben lösznek föl- öltözve a', Torna' üdején.

GEJZÁ: Könnyen mög-ösmel'hetödCse
reit fehér Kurtácsesárdi " és fellé..~ fQrg6s Si-
.-.kjárÚI. is.. " '

ÓRKÉNY; Hogy valaki killönös szerete
tömriíl ne gyariakoclha~.~lt, prlnd a' Sátorok.. ,

. 'ra,

5'2). KellJ:t8átlelt azt a' gyönyörű'té~8égetmon
dották. régen a' Ma8ytrrolt; mely S2:ent·G ellé,.' hö~
gyén al61 a' högynek: fél- körtvel foglaltatik körűl.

I Errűl többet lőhet olvasni Jolán/r.ámóan. Lisd at
el.ő könyvnek utóllya felé a' Jle,tYCDclhk ',ciyzetet.

L.. '.
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r~, ~ind, (következés képpen) a~ ruh~l"a~
js' cinkot, vettetek. Veteködgyék kiki egy· ..
ránt s.zemélyemért; t~dom bizonyosan: hogy
se firfi'c1sabb, se okosabb nem lösz C.rereinéJ.

G.EU.: Hát m1l honitant nézzOk at To,..
, ; • j - ' .I'

nat.
ÖRK~r: KeIIJ -flJdnelt közepén lészen

az öfödik sátor• .({ék yászona lösz. Oda fog
nak jönni at TorlóIt, és veteködQi előttünk.

, Mind -ezek csak ... ugyan mög .IÖttek an~

nak n4ejében. Gejza le~let írt a~ három Pe,!
, urneA:; at" Tornána,f miD;dcn környAlmé~.

nyeit leg. szorgalmatosabban kj -mondván.--·
Qilla" annak fldejében Brdélb'e kdldetön, Sa,.
roltánalt el.hozattatássa végett. - OrIttfny

'mind at sátorokat,lllind a' ruhákat el.,készí.
tötte, és annak ttdejére, f61. il .cöveköltette4
A' Fejedelemne/f jegye~ét'a' Yi/ágasi F~-Flip
Magyar.orsrigba kéiérte , és Jepelhe' hozta.
A' ,három Y<e.zt!r.,It a' líel# ·flJáQ"l~t.lepe4~
tene~.' .' , "

S, IV.
ElJő '.for«a;. .j

. Az· els6. 70rnánalt napja előtt, ~ög·,zól~ ~ •
Iította Orlrény a' 17ilágo,si Fő - papot:, llogy' ,:"'! j
(Csereindr. Társaságában) mönnyen - által· a" . . I

1Jun4n; ér, 'Ca! kék sátor alá hivatvma' Ve~'

lJéfeket~i.) cP1kot v~ttesse~ ~' S~torQkra. ,I"!
. k'zp. '

\ !



zek mind - mög "löttenek. Sárgájé vólt az el·
s&ég. Utánna a' ZtJld. Harmadiké a' Yörös,
ntolsójé a' Fehé". Kiki sátora alá mönt, é.
benne le. telepedett" "

A' ,Tornának napja 'el· j6vén, által. köl·
tözött a' z?unán Gejza' Feleségestül, Ó"lrény,

. a' Világosi Fő.pap; és az Országnak egy-ne.•
hány Nagygya~. Mindnyájan a' KéA - sdtor
,aJá lJnöntek, ott akarván látni a' viaskodók
nak hathatósságiC?kat. '

EM,. állott a' Sárga torló, paripáján 61
vén ,és ellenköző baj·- társsára várván.' Ki-

t '

teecöU minden mQZgássábúl: hogy sZíve he.
lyett ~za van. Tan,ílatlanságának jeIét. ab
búl vötték· ki: hogy a~ lovon mög. görbiilve
ült. Úgy tartotta Iá~át. is., inint· ha ,helyette
két somfa-boookmeredtek v6lna ki-felé. Bá.·'
tortalanságát mög .ösmerhették· eselédgyei-is:
mert: hogya' dárda ne áreloD, egészen bé.
páncélozták. . '

Ki - jött ellenébena~ Zöld. De Lovának
katonás fQrgatássábúl, 14ndzsájának heves ka
nyarítánaibúl Iiyilvánosanki'. teccött: hogy
mind nevelese jobb, mind szíve bátrabb, u.

',.-", gyan..azért ~' via9kodásban őtet leg-g}'lőzőbb..
,nek ítélték. Órlr(ny pedig sajdítani láccatott:
hogy Cserei Mnqe. _ "

, , E..gy - másra rohantanak az· után, és erő.

sen döfölgették egy. -mást. Látván a' Zöld..
-, - hogy



I hogy amantlak teste egészIizen .bé ~ páncéloz.,
va ~qn~e; .landzsáját éppen oda ~öfte, ahho!
(az ágyéka mellett) a' páncélriák vége vólt,

/ Ki· vetötte a' nyeregbúl, - és a' nyavalyást at
földre le. terítŐtte. / .

Föl- kapaszkodo~t ~ég.~s;. d~' (Pá~él,
.!yának Izokat~ans~ga :tniatt) .úgy' k~pa'zko,,:
dott él: l~ra annak hátúllyán: ~int a' berekblll
felve, és alattomosan ki '"\illantani 5z~kp~t a,'

, Farkas, midőn a' haj .lUzj szav~k;at hall)ra t

és' a' tör(>tt ~eszliZó~nekhangiait. is fülelt
.. Ismétt hozzá ugt'a~ztv4rt at Sár:pa, lá~d, /

zs~j4t kezébül ki. ütötte. Osztán '(Ilova ~eIlé

állván). 6tet annak hátárúlle-taszította. Föl.
eme~ték InaS5~., ~s a' t,átorja' alá vezették'!
Tapsoltak ~' Sárgán~~• . Tapsolt ~aga Ö~"í
~én.r':il, .

•§. v.
. .' Má6aditf4.rna. .'

Azo~ba~ at. Slrga1i.ak- el1~nére ~zak~tt a~ .
Vörös, ki igen rettenetOsnek láccatott. Úg)l
mög.il-iiesztÖ~te_ a' N.rerte~t.~ ho,gJl nem cla~

b~le lIapiJi nem ~erl1e; .h.aneni. az ú~kat szél·
lyel tekínteni Iá.ccatpék: . hogy (~Z el ~ ~al~~

dás. v~gött) a' .leg . b.~itesabb~a tal~ro~~ - ~,
Fo • képpen az lJesztötte. el .lárga Ura. .

. m~t: mert a'· Vörö$, (tüstént a' Torn.ának el~

. j~~) fenn ~ .z6val (minAene,' l:ta~attára) az~
. ~i•

. ._~.. .
11.....- .... _•• t.&!-



kiáltOtta: :hogy a' uere~csétIen'Tornátmind" '
addéglim fogja Ifolyiatni, még vagy Baj-társ-
sát' mlig - öli',', vagy maga el-nem-vész. Ezen '
szavaknak ~enn'y ~ dörgéssei mind. aI)nyi is"

, ten - nyilainak lönni láccattak at Sárga Vitéz
előtt. '.

Hogy szömklSzbe jöttek, Őgy találta lánd
~Iáját hagyítani'll' T7örös.~ hogy amann'ilk pais- '
sára mönne,' és azt bal· kezébűl szerencsé·
senki ·ülné. Utánna akarta a' másikat..is vet·
~i, de lovárúlhall\ar le-yetötte magát a' Sá,..

. la, al1nak farka mellé lepódzott, ~s így a'
lándzsa a' lónak oldalába érköz9tt.

" A' ló. ezek.után·fól.kapalZkodott. és e16!
hátúl hányogatta magát~ De a' J'árga Qly ke!"
ményen mög -' markolta farkát, hogy néha
,szegénnek lába a' főldet nem émé, hane'm a'
levegőbe vIllogna. Utánna vólt pedig a' T7ö-
rös, éskardgyával.fejét keresgette. . ~

,Észre - vévén Gejza o' hogy a' ,PöriJ6sel
fOl-llem!" éme a' S(ÍKgq, él lovár. semmi.,
képpen fcU-nem-kaphatna ; látván azt-is: hogy
fáradva- lévén, nem sok, odő múlva nyak4
ra várhatná a" kegyetlen kardot; m~g-Oze·J;l·

te a' Pörös -vezérnek: hagyná - Q1ög azo~

nyo~orúl~nak életét. Övé Jönne a' nyereség•
. Nem 19nne immár a' ,Sárgának mas dolga;

hanem: hogy tátorja alá vitessék; él fárad., '
sá-
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ságos" kányadtta\ássai után: magát ki 'I: py4,.
godgja.' .

Engedött Gejza' szavának a' mérgelódó
Yörös'" mert nehezen esött né1J.i: hqgy (elöb"
bi ',ki;'hírlelésse ellen) 'életét mög- hagynia.
kölletött ~ma' gyáva SárlJánalt.Mög.h~gy.'

. ta még'~ il, melyet mög· nem· érdömlött , éi
(minek.• utánna áz. el· lankatl,ttat s~tora' al~

vittek) maga az ut6lsó Baj - társt várja vala a'
~sata piacra. .

§. VI.

lfarmtrdik Torna.

Hogya' inásadik Tornánalt végét hallot"
ta az ut61s6 Frlzer; hirtelen mög - rugaszko

.dolt ti8tora mellől, és a' röriisnelt ellenére
szökött. Oly serényen rohantanak penig egy
másrá: óly keményen forgatták lovaikat, .és

'. kardgyokat: hogy a"nyereségnek hová- haj~
lanárúl senki se mondhatná vslamit.

Ezt a' s~&rnyüséget látván Sarolta, azt

súgta Ór~é,,~elt fúlébe (de úgy hogy li:1á90k;il
mög-értenék), vígyázna magára: ne-hogy (a' '
föl-tételnek eleget kévánván tönni) mind - a'.
két Vitézt e1-könessék·-vönni Urának.

Hogy ~sztán mind lovaik egyenlŐ - kép
pen.el- fáradtanak , 'mind (kardgyokkal egy
gyútt) lándzsáik - is ~l.tómpúltanak (min;-.
ha Öszsze -b_es.zéllöttek v6lna)úgy teccöU:

mint-
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lDint •ha 3:' tornával egészszen 'föl· kévánná
nak hagyni. Es erre a' JTörösne/r (amannak
~agy vitézségét látván) nagyobb kedve l&n-:
pi láccatott, ugyan. azért 6 v6lt az első, .ki
lovárúl fe. ugrott.

De ez a' Felze'rnek elegend6 nem v6lt.
~vet~könnyiíséggel le· ugordott ő - is lovárúl,
él egymás ellen kardotrántottak. A' nyere-

· .éget ,ziílő tonzát,' val6sággal mostanába~

kezd&tték. '
Az erc$, és a' gyorsaság (mind - a'. kettő..

ben, egy -arant) egy -mált segítötték. Mög
lapúltak ;Pailsoknak gömbjei: hogy egy-más.
b.a iitköztek. A' kardoknak sAr6 ,csorbáik csak
riszálták azt. az .aranyat,' m,Uyel' páncéllaik
ki • simítva. valának. Hol döfölte , hol vag.

· dalta egygyike a' másikát. Most balníl, most
jobbrúl ~erűlgetvén egy-in~st, néha fejökön,
Jl~hamellyökön zördúltek a' kár-tékony vasak.

A' Feh,ér· Vitéz (ennek a' hoszszú- vete•
• ödésn~k végét m~r régtül-fogva el-únván)
egyszeribe el-távozott amattúl. Gyorsan kö
rűl ~ né~;vén magát (minek. utánna a' kék sá
tor alatt Uvőket ~qg;,pillantotta) mint-ha új
~rő ~zívárkozott v61na mjnden tagjaiban, új
bátQrság emelódöu - föl szívébe; el. hagyít
ván minden fegyverét ~ neki·mönt nagy me- ,f

·rélzséggel veteködó társsáriak ,é. ezzel az
egy l~· ugrással le • terítötte őtet á' főldre~ .

, . E~

•
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E\kor valamennyien (egy lé1e~kel,egy

szóval) fól! kiáltottak a' Né~őlt: hogy -a' Fe.
hltl lönne a' nyertes, .ki a' Fejedelemnek ke~'

gyeImét mög.~érdömlötte. ' I I

Hogy ezt a' Fe.lzér hallotta; ~' Yörösnei
fegyverét kettó -törte-,. öszsze· is ~tördelte•

. Ezt leg,:,~eserveseQben nézte a' FegyverIU;k
Ura" kihe! így sz6110tt a'

. FRHÉR: Maga~UátodBajnok: hogy móst
életed kezeimben/vagyon. Mög~'nem .ölle~
még-is: de, C'Supán egyállamány' al~t: ha so-o
ha (élet6d napjaiban)' ÓrA'c1ny -'kis - aszszon"
nak házalság: béli társaság~rúl nem gonqol,
kozól. Ezt penig 'eskiív6ssel fogad:' föl.

VöRBs : Erőszakos a' képszerÍtés, mely"!
nek nem szoktam. Mind·az'.által: mivel Nagy~
nak látlak, . azt • is mlSg. töszöm: íme cskil•.
Izöm. ~ .',

Ezek. ntá!1 f61.. eresztötteótet a' Felzer,
és hogy Sátora :dá mőnnyen,,, . mö.g •pllran.
cs·olta., El. mönt ~a~a·i~. A' Feje;delem (Fe.
le$égestül, és Né71,'stlü) Sepe(be PJöntek, é~

ott vac,orá.ltak. ,
Nqha'bizonyosa~ lenki se t~dta. ki lé"

gyön az 4' felufl' Vitéz; Órhény mind· azon
által (mivel leg·flrfia~abban h.arco)J) igen
gyanakodott Cserei felől. ..Oh be óhájtot~,

.hogy, valamint· a' Bajban leg. viJézebb v6lti
'. ÍlI1

l --

.. ''; ' ..
....~;. ~~

.,
!

1



~=~ ~3'

ftgy a' kérdéseknek mög-fejtéssökbeI1.is (an.
nak údején) leg. okosabb 'légylhi.

§. VII.
E8]' jöv~ndölé.t;

A' Baj - viválioan ily szerencsétlen livén
a' /T6rö.r, sokattöprenködött tt1&gál!>an: hogy";
hogy löhessön'el- kerülni, azt a' gyalázatott , ,

.melyncH nágyobbat. (mind.eddég) semmi te•.
- remtéstúl nem szenvedött•

.isfébe jutott erőszakos halala, de ézt
(egy nemtelen szivnek leg- bizonyoiabb je
lét) mög. vetni láccattatott. Nem szerette a'
haz.8 l2;öké~t-is: eínböreitűl tartván; kik ótlt
mög. nyerettnek Hlnni gondolnák.

Egy valami fOrtélyt gondolá. ki végtére,
tt;ieryet úgy úz vala egy üdéig: hogy szinte
ftrflséggé vÁltozott. Ezt penig akkor cseleköd.
te; mjllön a' Fehér Vitézt a' Szent· Gelléri,

. barlangba föl:. ipatkddni látta. '
M'ert ez a' Baj .. vívásban oly szeren.csés. 

lévén; minek utánna sátora al'érközött; mind .
Eurtácscsát, m.,indjehér-:!orgós Sisakját ágyá.
ra le • tévén , a' napnak le. alkonyodtta után
(tnivelaz üdó únalmasnak~tecclStt) közönsé.
gös ruhá ját- fól· őtötte., '

. : Ezzél at Szent.(je/lért h6'gyének harlang-
ja relé mög· indúlt, melynek alatta Fehér sá·
'tora. fÖl.cOvekölv~ vala. Benne lakot Géra

nc"
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nevezetű Relll~te , kit már ennek" eldtte • is
ösmert, kinek jövendölő t~dománnyát liokao

, tapasttalták, és ritka Iilúlt-el azcikköziil; Ule.l
lye~el valakim:k fejére; mondett. Hozzája ér.
VéD S ezeket mondotta a" ,

, F1!H8B: Jó estét Géra j
r ' . ,

R~atE;'rKiFogadgy' Isten Leven/d.' , ,
F.i"HÉl,: igen jól sZ,o'1gálta9 Tórnd. MÖg-

gyö.iteiriá' V-őröse4 ki ~~nd..a' Sárgán, níind.
a' ~8ldQn diadalm.is~odott. Nincsen 6gyébb
hátra ~ hanem, ha a' Kérdéseket· is leg .. oko-
sabban mög. fejt6m., , , "
, GÉRA: Oh Fiam! hátra ám még át feke.
te leves. Sokak esnekl akatat~nk szeréni; dé
többek omlanak akaratunk ellen.

FM;HÉR: Mi löhetne u?
. GÉRA: A' fehér mák, v()rÖ. túJára .vál.

tozik.
,Ii'EHÉR: ~e szóliY'oly homályosan vél~m.
GÉRA: Éppen úgy, '~int a' Jövendölés'

'ílek ternlészettye vagyon : Ezt csak akkor éw
hetni, midőn ,mög .. esőtt. Még egyszer mon" .
dom: hogy a~ fehér mált v6rÖ$ rÍlsára válto..

I ,

d~ , " '
FIU:lÉB: Nem tÖhetöm. é' tzt világo.

sa"bbnak? . '_
Ot QA': Tapas.ztalni fogod holnap r6gel!
F.U:HÉR: r,fC5i't nein.most?
Gf!:~A: Mert azt máia túdnodm&~.~..

en- , ~

. . ~ ,
~- _._.~~~j
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~rigecJ; ez a' Könyv, ~oIjrben életödnek foa
iyamattya .találtatik. ' " _

FXP..g[R 1 Mit esiilállyak tf.hát1 ...
G:É1tÁ.: Mönny~' Sátorba,és atugygy.

Holnap ismétt mög .láttyuk egy .. mást. Isten_
r~led- jó Ifiú. ' .

N E G Y R 1) t K .il É S Z.

A' Fehérnelr. vJszontagságai.

, .~ }., :y. ~ I I

ila v ti ,fú'dg. . .

Hogya' Fehér vitéz (tele sokféle gondo.
j~ltokkal) a' Reme~éflelt barl~mgjáb61 le- jött;
elejébe . möntek a' szolgák, -és őtet (minden
szónélkiil) a' Sátor alá vezették. Égygyet fci.
latozván, Je - feku.du ; és nem sok üdó ha-
lasztva jó iziíen el· aludtt. Álmai zavarodtak.
1róItanak. A' Fehér máknak vörös r6sára vál.
fo,zássárúÍ gonC!ol~adván ez- el6tt; csupa fe..
hér inákok közÖtt sétálgatni láccatott. Ezek
lassan • lassan 'val6ságosan mög - VOrösödtek'- .
MellyCtt midőn a' Du"a'~arton l~ttak az Olt..

• ~tálgató aiZstonyok, ki.:. kacagták nem an.
~yira. a' mákot, mint magát a' fehér Leventát.

_ Erre a' kacagásra' fól-ütötte ,fejét tj és tÖb~

bé nem a11hatott. Föl.ugordott tehát ágyábúl,
~t (f61,;,vervéD sioIgáit) még hajnal -előtt kut"

-tácsCiába. öltO.zöu. Föi • tévén fehér forg6.
Si·
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,Sisakját" lóvára. lik· ~ és a' DU1l'tl ~attjtáfl.
'-/sétált. "

I Arra jártak az embörök,kik lJudárúl a:. .
kármeri'e tárgyaltak. ,Mög~pillantván a' ló:'
yag16 Vitézt, iszonyú nagyriewetésre fakad..
taK, ésosztán a'nevet6s nagy hallatára.' vál.
to/,ott., "

A' hahoiánélk ok~t n~n1 ~dvá.n; :r;nire vél.
je_a ~ dolgot, ki-nem-találhauá. ViszSz!·món!
tehát fehér ~tora felé (mely~, Íl';:. miDt mon..

/ &ám; Szent-Gel/ér' högye alatt cövekölvé, va~
la}: hogy" ezen viszontagság,nak, oká;r, lia
ném má~túl.ís;_leg-alábbhiv szolg~iJúlmög-

ftudgjra. " I " / ,

_Hogy őtet a' stolg~k mög.lá ták ;ról~e
-'vötté~ mostani' személlyét~ Sőh'ki - is hevet.
ték. A~ nevetésnek ,okát kérdezvén; att ft' fe
leletet ,vöt~e: hogy ez, másként mög -se es.:
h~tnék; ha ruháját néznék az embJ)rök. Ö i

• t'egnapi Baj" V;ívást el- vesztötte a' ,F~liér v:.i~
tésztűl mög - veréttetvén. Méltó '!önne tehát,
a' ki· neveté~re. .

, Ekkor vetötte s~em.ét kúrtácscsára, 'é. azt
a' forgóval egygyütt vötösnek tapasztalt~.El-i.
',zonyodV'án, ennek a'változásnak m6dgyátki.
nem _tanúihatta. A' Fehér sátor alá le eresz· t

tödvéíi., tl-m9nt"a" VörÖ,$ sátor felé~ Ott_ölet
1;' szolgák n~gy tisztességgel fogadták. ~':Ile

11zttc'\ jövendöléssét itt ~ona bé.ttllttnek:
mi.

I
'->1'
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!hid6n .fehér. ruházattyát ...Ötös rúsár~ v~lto
zottnak -láttá.

o' ... i . .4.

§. 11. , ':
, 14'.' Btlmet.a

'A" PiJrtJSntlt· előbbi ki -Devehetéíse rtgy
8nnyita"~~jarta uívét :ho~y~bL1jjában·sem..

'mit sem, falatozl'1atott.; Vörös kurtAciétávaI
le-vetvén a' iisa\ot, közonst'gös ru,hájáb-a föl
óltözt>tf.:-m~~~án szolgáinak: kogy (ha
ötet a' Pejedelern kerestetni találná; ut mon•

• danák .néki t hogy el.bújdosött légyön, é.
lioha többé M'a&1ar .. ots:tágba viszszá-nem.,
jönne.' I' ."!' l

- ," EI..tökél1Ött.. (tudni..illik) magábáh:.' h~gy
J~l~Jc1Íek (Zoltán' Testvér6Wf1lt). szent p*,fdll~

)át' követven ~)' le- fog ~' v&l~úI mondani,
.~S átlhak. a' Szent-Gelie,.i Rémeténék'badang_
'jában .~ lakni:· ~oJj R att.9'·~v.al, 'Se alfJ'a-
'fiaival nem sz6Uana több~., .,,(. I,,:'

Erre v~lÓ'nézve -ki .·fiz~~·azoit,at; kik
I 5zolgálattyára vóltanak. Fibl-mö'li~ os.ztáúa'

Remete- badangbá. ,1gyfogadta ótef' . '.
, • 1 :GtRAt.~'de D2ondám\tegnap~ hőgy

..a~gy.,.aptm~g•.lá~\Y'bIh- " i

.~ .' ~ 1~~ ,: ... j . ~ ~ l . l- , ..~ ; • -\7ö.·.
....... ). J t't. , 1 I .' í r, I ,- .... ~

5.3). tásdl Ete/lrá
t Jldi:l. KöJlYV Inr.tiik Sza.

.'kast. 'ViI-dik R~uL. ,Ljsd J,ókín1uz' I-.(S KönyV'.
'1.86 -Sza1l,a..z.nI~i~ 1}é1l~. IV~d.ik §. ,. ,.' 2 " ,
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: v.aBÖS: Láttyuk igen-is; 'de 'úgy: 'hQgy
örökkéIláslUk.. Én ,velági életelJlben soha IZe"

rencsés nem, lévén, magamat a' Reméteség
re, adom. Ebben. 6o',mind békels~gölebbeJl

~Iök t .mind, bátrabbaa mög .. halok.' '
. _.GEJlA,: JÓLltag101b JeleA~~'példáját ,
követnL kéyánod, ki a~ Oi:Dlzerd6ben an--

o nál at szent. R~metén611ako.zott~ 'Addgy. Is•
.tet): b~\be1611éd-is valaha hán lö.heslöu.'

, 'S' 'lIt. ' .... '" ~
•• J.

,.;, Út;j~/at'.r. .'
VÖRÖS: Már tehát én ebbén at barlang.

ban.(mint valami ö'9köt, tömlöQlSmb-en) m~ra.
dó'k" ha úgy paranssolod. . ..

. 'GÉRA:', Igen. is ~.ha af 'elág rostlZaságá.
nak b6febb mög· öl~et'é"eUeD1 v~lnaaT"'á

s:züks,égp$ :hQgy élelödet l~g.kösabpan foly.
fass~d. Oh Fiam:! lilit. tudsz teméga~: mi,.

ké~t knlömbizik aZlstellilek ~ítélete az em·
bÖrnekítéletétiil? ' ' , ,. /

" V önö.: Hllítld tUdom., ÍJ;;. de képl~1

betem .~ag.öU1ak:-1hogy'miv.et.~ &teJlleg.
bölcsebb, mU- peJlig .<hózlIA -k.pest) ',.em.
mik se v'ptttlk" a! Ó ítéletei oly' ~eszlze
'Vannák a~ tntl. ítéffteinktaI,,.mint jilacson f61.
ddnk :~lIrir m.~s Bgektlíl., . : '~",. -

Gt'''A :"I>e cly~tek~i.',vaDnak ~m4
földünk"~, :meJYeket·, 'a&' ftDbÖii .c:.ftÍ rölldOi.

. lé.

. '.
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,lei1eftlleK, .és néha. kárhozatra méJt6knak. is
,gondol; azomban azok az Istennek Clinnyai.

VÖRÖS: Et:t~~yan néköm nehéz mög.
leg!10m. . ~:". . ' . \

GÉRA! t1gyatt.azért!. eI:k611etik né- \
, ktink e' barlangtúl távdzlí'uilk j. él oly helyekre

mönntink, ahhol. az tstenhek csudálatos íté·
-Jeteit személdbeii látábdtidt :

'VÖRÖS !A' -rrtint para~ésolott
GÉRA ~ A':t~pasztaJás inkább ,mög-ös- •.

Jbel'teti veled az igazságot; ,mint;. ha én né.
ltödarml ébbe~ ;i barlanghan egész ~LZten·
deig .papólolü . . .,.'
, VÖRÖS: Ezds el-Muem. Mert magam
rit ... i. ~döbí: mennyit tanúltam tapasztalá
solllb91• melyeket' soha eszömmel föl· nem
érhetteDl ~61fiá, Oe .Jiék~nt ezerltapasztalAs
ulm ŐrÖmenire vannakoi ~? avvagy irt6ztat6
ilyughatatian*ágdtttta? Ji~hez'ett turinám ki.
mondani. \

GtltA i AI tápaiztaíái inindenköi' J6. Ha·
..fóizszát 'tapasztalunk.; tnög~tanúllyuk azo·
kat, magunktúl el· ol~alítani. Ha. jót tap.szta.
lunk, azzal ~átórságosaíi élbítübk.. " . ,

.. ~. ív.
E;;: ,'si illÍr.

Ójra tbt·öitöZtét~ Géra. UloDéái. 'Levet.
_ty4ti véle velági ruhájit, egy avít Bemete.

. . Q. $Í \. gú. '.



,
g.únyát vetlJtt nyakál;>a. A; ": ut~tl útra.i.dú~
tanak. . I , ,

, ,Szent - Gellá'Y h~gyét(u (Budát~bé-kerítö
h,ögyekön körösztiíl mönvén) legy régLVá~

hoz közeJíte?ttek•.1tz.',~~szszirdJm(Sg ... látván
Géra; at benne ~ 1~ik~nak' dús- gazdag,ágát

.abból gyan,!totta:",mert annak falai - is (.vala
mint at fényei" "gy6má~t~~); .. Úgy ragy.~gta~
nak. De h~gy egy· ,slfer ~ i,.- npn(fösvény-is
lönne, azért ~o~~~a:,;~er~c aZ, ;Órfilinek

• csoportos vir~~lizt.ás~o,~at,:JP~~J~Q~~ ta,P8sz~

. talta·54).,~. fo .: ::'" i' . ,':"

A' Vár ajtajához érvén~ 'mög .. kérd'özte
a' Kapust': ki lönne 'a' Várnak Ura? ide ha
za. lönn~ • é? örö~~st, ~~t~~é,,~',y~dég~~~~?

At Kapus erre _~zekét :qton;dot~.. : hq.gy a:
Várnak Orf! ~gi:neV;~~ef~t.: !,Q~nf?n", .·lQtjm~~

-,Arpád (míyeI ,JDa~á,t ig~nJ6,1tp.fJ~,,:;hoz:z~la,l~

kalmaztatni) bírto~ál;>a~;1.Dfé;)~ ~h8iY-?;lt: .. ,l't~'i
tanában ide haza lönne. At vendégek.~tefpp~9
nem útá1Jlá; sőtt. (ha. ~.lek .k~dYlét. J4~~ejnékj
szere é-is őket., Bá~ran zqÖ~"$~~,e~.bé hoz
zája IP cl· a' -ket~e~:_"~t .. ~J~tl~z'~4~~'ázát~ÚJ

__ ki - tecce ék, j6 sgjv;ell'tlPcl~~á~két.'. . .
-Hogy gába a Várb~'p(~ möntek; a'

, ,- . - "'~< bel-
. \L .~

, r'si Vámak -hol·1Üfét mo1lt~.
~a elak Z ••m /lélr .~elll :v6lt.: .

•',-- __o .'
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r . .belső szobáknakk'rpitós fhlait l~tvál1, nem

I
, csudálkozhattak rajta eleget. 'l A' ~ mi a' Gaz-·

dát illeti; örömeit látta"ezeket , mög.is.ven
dégiötte. Arany tálakbúl öttek, árany poha
rakból ittak. A' világít6 mécsök hasonlókép-
pen fiflom aranybúlöntettek.

'''A' Várnak Ura (maga méltóságái: föl.a.
kar.v~n tartani) az egész ebédlél alatt igen k.·
vesetszóllott; .d. 'annál többet annak felesé.
ge. L'éánya penig csak azt kérdözte töllök :
ha a' regnapi baj. viv~nak hallották·é hírét? '
melyben egy Fdzt!J. Vitéz gyó~d~Imesköd6tt,
el· it - fogná vönnl Ta~s(m1Jaj ama' szép·Kis.
alzszonyát Órltent. .

. Erre. a' ]TtJrtJs Vitéz ~t;találtalmor'1dani:'

I hogy 6'is jelen v6lt légyön a' Budai Toraá.
kon, é.· szemeivel látott mindeneket. Arra
kéDlzerítették.tehát őtet: hogy mindeneket
(a' .. mik t"clrténtek) vele el:" beszéUtették. A'
Ga?:da" il; clrömesl hallá•
. " A~ j6 lakás u~n, .~ arany mécsökkel e
lejökbe világítottak a' csoportos szolgák. Ki
ne,k.kinek egy háló .szobát mutattak•.A' mos
dó tMak , és poh~rak aranyak. Az 4gyak leg
vékonyabb vásznak, és-szinte a' pÓk. hálló.
hoz' hasonlók•.

Az Ina~oknak el·" mönttek után igen ke·
veset múlattak egygyfltt., osak éppen addég,
még az Újonc azt mondhatta .,ki Géránalt el

'·mő-



-
, mönetele elött: hogy ennek at Vántak U...

gazdagabban lak8ék GejÚ'n1zl. ~1.Q&:tlott~ ,
\ osztán , le. is· fe~4tflf.t, .

. ' ~
, ". "

...

Glrállolt tu/Mytl.

Hogy olztán a'hajnal haladott; a'- Vár.
:ziak Ur.A~úl (kinek fól-k61ttét igen jól tudta a'
P6r~$) búclút le \fött 'Géra. Hamtr föl.ke
reködvén, magokat at Várnak kapujÚl ki
bocsáttatták. Ezt at YlJriJs \j6r~ nem· magyJl
rázhana ; .vet at Gardántl!r emb~négét lát.
ta. 'Leg - aláb~ ll' szállás· k6sz~netteltar16z.
t~k y6b~~ ~élJ,i. )Üt ó ~ér4~~ lIla,- jelentöt.
t~, ~z~ér~' is hjóYla, . . '

.A.~ '..rdrlJ~.ne~ fJzen ~ne. vételét mög~dí.
c;sérte Gér", ~leget••s beszél1ött arrúl: 'DIinÓ .
I\ál: ~ aWito!ls4ggal' k&llessék .t SzaráDdokok·
nal\ flZ olly~tén ~mbörökhöz' viseltetniök;
kil\ .i~Q1él!yökfJt bé. fogadgyák, jól mög. is

. ven4égli~ ;fő·~éfJ?en p~niJ. 9llIJPOJDá&y~
pa~ h~lt~ttyá~p '. . . . . "

JUomban (hogy ~rr61 at hál'; adatallág.
rúl oÍy ' hangosan belzé1l6tt) ki. elÖU hóna a.. 
161 (él, a'· mint láccatott, igen vcf1etlenúl)
az arany mosdó medenc.e, éapohár., melyet
(Jért('ama' Várn. Urátúl el. lopni ,Iáccatott.'

, Hqgy ezt az Ujonc Remete szemeire vőt•.t" t'lsóben ugyan azt hitette •C. plagával;
',' ' ,hogy'

- .......... - .._-
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hogy azt , at_mit lát4)tt, nem látt-a;.selll-mlnt
azt gondollya Géra felől: hogy ó tolvai.lé.
gyön. De a" Remete (ismétt kebeleöe tévén
flZ arany edényeket) egy szót le sz6l1ott fe'.

-Jóllök; hapem úuyokat tovább foly~atták.
. . -

" I . §. VI•.

FalulJa jutá8.

Dél;. tájban egy faluba jöttek, és egy
szegény házhoz 'azért láccattatt,ak köz~lge~i;

hogy élelmökre ,al~t kódúllyan~, Csu.
. dálloua at Yii,fJs·: hogy (G(ránáJ. allQyi arany

'évén) a' k.enyér t kérni pem Izégyönatte. .
At~ .Háinak ~zdá.iát oly fórtelmel f6••

. véonek t4pasztalt~k: flogy, "t Diszno. almot.
, is el· aelta .vólna; ha .vevpre talá1h. tott v61na. .

S.zolgáinak viz-itallfaillb~n, Pem ~sak a' ned.
, . v~, t hanem a' száraz kortyg~t-is számlálta. '.

Tólle (1' ~zará,.dqltqlt (hogy magokat ki
pih.ennyék) s~411ást (csupAn egy órára) kér
tek. Egy vén szerszáql (á' fosvény Gazdának
még fösvénY\lbb. Ga~d' -~zszo~ya)~ csípás
szemeit a' jövevények~~ll1eTO$.ztvén, öket egy
istállóbá vezette.' Eledellyökre ,egynehán~ /
rohadlt almát vetött elejöl,lbe. Szomjúiágok.
nak el-oltáslára (egy útálatos csorba fazék.
ba) káposzta-levet csurgalott.

A' Yiiriis Vitéz le nem öhetötl ezekből, se
ne~ ihatott. Gfra ellemben, oly erősennyelte

- a'

l'

....... ;

J
• I

i
_r"" ·ft



148 !

, I

a',~ohad[t ~l~ákat, Olyj6.~űen itta a' kápeslJ..
" ta·lev~tt' min~-b,a vágy kalácsokat önnék ?

vagy Bl/.dai bo~t .jnnék., Egészen eh .\töltött
I mind.en~ket., ' , , t, • .

, Hogy, egy óra múlva az is't~lJ6búl ki-jöt~
tt+; magához sz~llúPtti,l Géra azt 'a/ hitván
szolgát, ki csak ,azért ,mar.adott velök azon
e,lll!ít9tf' büdös istállóban: hogy a' ~tarándo. '
koktnk.. sZij.rkos kezeikre 'VÍgyáz~on, ne· tán
li f~n~.\ed~n,l!~~ka9z~ót, '~$Y ke~tc1-törött
rokka .~a)pat,ki -lopják.. " .

, ,Enpek~' ~t:olgán~k k~t, aranyat ajándé
, k.9~ptt az~rt:, hogy szol~álattyokra"a2f istál.
lóban maradni mé1t6,ztatoU. - Kérte osztán
őtet: ~~iY ,azon Vendég - .zere~ö jó Gudá.
rak. e?:t. az' arany medencét,pohar~val egy-.
gyUtt kezejbe.' á4gya~; ,azon kegyésségének
'J,;~c~ély mög - kpsz5né~lére ,-melyet ir4ntok
a~kor cselekönni méltQ~tat9(t: mid~ a' ·szű.
kölködő $zarándokokat hajlékátql el,;nem..ta-
toua, 1

Ezeket, hallván a', bámúl6 s~olga; 'llem
csak azon cmdálkozott:· hogy irgalmatlan rós.
vény Gaz,dáiát oly 'gazdagon ntög - jutalmaz
ta a' R~mete; hanem 'fő • k.épp~n. aZQn: hogy
magát-is (egy semmire-kelló d~logtalan .zol.

, gá,) aranny.4ban rész~!lú~tte. .
A' Qazqa· is (midőn ama?: ;rzt áZ)arany

metJ,encét, é, a' poharat kezeibe adta) an..
I nak



~ak '/el .. v'e"élsében azon Clu&i!kozott : 'hogy.
hogy szer~th'eti az Isten a' val6sagol fösvént
~gy annyira: hogy azt még, mög .. is ajándé-
lf.oztattya•.'~ ~ , ,

.-
j.

§. VU•

Britránko~.a$.

Ettűl a' RYálázatos fösvéntiH el·táV'o!ván
a' Szarándokok; a' Vörös Vitézn:"k szíve a'
Remetét/U' igen el· ideg.önödött. - A" Vár...
D.ak adakoz6 Urával oly Istentelenül bánni:
hogy annak arany edénnyeit valÓsággal el..
lQJl~á, enn~k a' fösvénynek sonsát úgy szí·
vére vönni~hogy a" lopott J6szágot néki a·
jándékozná; minden bÖcstlletőt föl~forgat6

~sinnak liS~ni tácGatott.
. Ezen el ~ múlttakat, és több i1!yetén gaz
tkövetköz~ndaket lziívére'vévén, el~akara tól':'
le válni, és magát m~1 valami böcsuletösebb
Remet'énelt attyai gond. viselésére bízni.- De
minek. elót.te ezt ~.seleköd~e, szívét ki. a.
ltarta elótt~ önteni. 'Ugyan.azért: ígys.z61Iaa'

VÖRÖS: Hallod. é Te llemete, kit énIt.
tenémbörének Jönni gondoltam; de mármost
Ördi)~" cinkps9ának lönni ítéllek. . , ,

GÉRA: Hallom Fiam; mit akarsz?
, VÖRÖS: Ugyan mire vetem'Ödttl (kérlek) .
:ínind avval,il' j6 adakoz6 embö'rrel, ki mtin-
ket Qly p(,)J;Dpás~ fogadott, és kitűl~zarany. '.d'.
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edényeket el.loptad ?mind ~Y?lel a'ró.v~ny

Gaz·embötrel t ki bennftnket az istülóba bé.
zArt, ét fene~ódravendégölt?

GÉJlA: Ezen csudálkozól tehát? Aat
,cleleködtem, a'. mit .(á~ r&ndölélek Izerént) .
mind. a' - kettövef cselekGdnöm kölletötL

VöRÖI: Tudni -illik: hogy .a' 'jót,-mög
károsícscsad: ellemben a' roszszat mGg. ju·
talmazzad. .

GtRÁ: Te tehát Fiam azt a' gazdagot jó.
nak, eme', rósvént rOlZlzabbnak 16nm gon,
dalod?

VGRöS : Hogy ne gQfidolnám? .
GÉRA: Neoiminden arany, a'.mi,rémlik.

Te az hteni dolgokban igen járatlannak Jönni '
lAccat61. 'Annak a' Gaulagna,1t arannya VaD

(azil~)de-csak azert: hogy fitogtass&. EI·köl.
utött tehátvönni ~ölle.valamit: hogy eszére
t6rjen, él jószágát leg. alább-való embörök·

. előtt ,ne fitogtassa. _. Ellemben ama' fölvén.'
_k semmie sincs. Adnunk kölletlU teh4t né.

l" .

. IP valamit: hogy magát f61·segícscle, és va.
lJmihöz kezdhelsön.,,"a mög·gazdagúl (mert
.~orgalmatoiembör), ~rósvé~ nem lé!r.
•zÖn. Ez peDig bizonyosan mög-lösz. -

VÖRÖS: Csudálato. dQlog ~ . , " .
~tRA.:Csudálatol. ugyan elötte~~ De,

ki az Istennek végezésleit ,tudgja, 61 azoka~

imádgya; annál s~mmise tc;cclk csudál~tosnak.
, , '- §. VUI. "

•
._.~



§. VOI. .
TtÍmoj; Hinolc.

\,. Inné~ el. indúlváp; egy gönyart Tér.,
re értenek. Ezt Tárnolt .. völK.Yén~1t lön~i

mondo~k. B~nDe egy vU~goshúat láuanák,
melyet Kastélyöak ·js mondhatni. Ki. nem..
teccött ebbiíl le a~ f6.vénség, le .' fitogi~tá...
Benne· a' 'Gazda ollyal, ki a' velági zajokbúl

'. ki· bontako.zván, és felelé~elen61 élvén; a'
Bölcser.égre •vezető tudomáQyokban fogWa.
~olkodott.

A' Szará~okokatmég mesRzirúl ÍI16g-l'te

ván, elej6kbe m6nt; él nagyörödlét muta~
ván, bé- ve.tette olztállyaiba. Ugyan .. csak
ezen út-Qlellett álló tága. kaltéllyát uérfJáQ.
eattatolt 'e' Téren fól .. építeni: hogy a,' ld.
k61k6d6 vendegeket bé • fogadhasia , I1Wg-iJ
vendégölhelSe;

Mind.. /llttl4n, Qlind Pelten járatos', ft
ölmeret6s lévén, a' vacsora ftSlött, a' ~.

. i(jld~ Baj ~ vjvásrPI ••óllott.Nagyon lajntiUot.
ta: ~ogy a'. Vivók Jtözön mög. nem-. jelent

• Csere!. A' ~j"d"elmi J\is. aszszonnak el-ll~

..élsére ez az iUk~~tollág leg. alkalmato..
sabb 16tt v61IÍa. ~vv,.gy (úgymon4)taláa
m6g -n~m" érdömlik a' Magyarolt .. hogy.a:z
a' nagy • születés' Vité" Taltsonnalr vérébe
k,everődl,Yék. I

• f

.

j
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, ~$udál1otta a' P~r(js.'"hogy ez a' Kast6-
Iyo! Ur Csere~tösmerheti ,él vérlégét tudgya,
tDéfyet,ezernyien nem tudnak.' Annak előbbi

belzédgyére csak azt mo~dQtta: hogy sok
szor nem azé JönIie az atany alma, a' -ki
m6g-érdöm16tte. Mög-esnék:, Mgy .Iok, okos
embörök ott' csak ,k6v~Q~et .1ö.1héRek, 8'..001
az oktalanok." arany darabokra ialAlnak.

Géra erre csak ut mondotta: hogy miii,.
denek az Ist~ni ,gondosságnak. útty~n' lépde

.gelnének. Ugy röndölne - el, az Isten minde
neket: . hogy/mindenek magók.,úttyokon jár-

. dogálnánall. .
, Szóllottak .osztán a' szívnek indúlatty~i.

nil. 'Ezeket a'Kastilyo, Úr változókBak , ,és
'. (aZ .embarÖ~ek szokáslok , lak,áisok, te'r..
meszettyök, és i neveltetéssök ,zerént) igen
kOlömbözóknek llSnni mondotta~ A' szelek.
haz-is lhaso'nlította. Néh~ a' vitorlát föl- fun
~ak ; .de néha el. is repesztenék ; nállok nél~
kil rné~ se löli'et~e a' vizes'átra szállani.

'Több illyeket okosan beszéllöttek .egy
mássaV Csudállott8i:penig 'a' V6rös.. h9GY
G'i!rtr oly eszesen túd Iz6llani; cSéleködetei
penig oly esztelenök' IÖI,mének. Még se felej
tötte - el az arany edényeket•. Ezt az ógyom.
ra mög. nem· emíszthette. A' holhapi hajnal-

, nak hasadttá~alig várhatta' : hogyt szemére vö
hesit;: ~it fog ezzel a' bölciembörrel művelni.

. ~ • §. lJ(.·
I I'

. ~.



."§. IX. ;
Oéránalt csinnYII. . I '

, Hogy bután mag~kril hag'~ttanak, a"
aal~snek maga viselete, és' okossága felól
ig~n nagy dícséreteket mondottak. ,Em.;.
böriségét. is nagyon magasztalták: hogy a'
Ö,smeretleqökkel. is oly 9'zív'~sen bárlik. Le.. ,
feküdtek· osztan, el· i. • ahidtak. Soha minelo'
eddég oly jó izűen nem, alud~nalt.

Nem· is hasadott még a' hajnal; már.is
. Géra nypuoláj.áhól fól. ker-ekedik , él Tárt
sát. is fól· ~e.ri. 'Igen álmps lévéD (ugyan.a
~ért fól· kelni' ~em akarván) így kezd6tte a'

VÖRÖS.: :lJgyan minek ily Ddejál? '" .
_. GÉRA :.".szükség el.menI1ünk,; p$ligigen
k.orán: mert (ha ,el;, és" hová - mOntn.et ~U
re v6szik az embörök) pórúl járhatUnk. :Sz~
porán -<Fi') ~szapor.~n: / ,-:. . j ',' ~ •

., VÖ1l ös: Hát a' ji tartást: ttfl11 ·~kOsZ61l. .
JlYnk. é. mö'g a' K3$tdlyos ·Úrnak?:.; l ~: •

. , _ Gj)HA:' .A,z,t r.eádJllem,bízták....... Szapo,.
rin __ Neké~ _. Én fogom Dlts~·ltálálBi'an. "
Dak a' Kastélyo. Úrnak jó ak·arhft,.r.;·~.'
'dJ,Uly. !.' : -i' .,~.

J' 1, VaRÖB.>: 1~4r. mire, vlllyehJ·d~Jg.odlt;

..d~ neni: szerelbetöm ezta'Iop'\TamÖnetelt.
Adgya'Isten:jói;végétJ.'.,-, .'~ .~~ -!,'

Gtl'A: N·hol ném fáj,.···ÍJ~~'~ai fnd-úUy
előre; \Iuzsa' 10 \el\íD~S. Én itt maradok eg

. k.
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kevessé :hog,y gazdánknak hozzánk, haj61tt
. jó. akarattyát szívesen mö~ -k6szönnyem. .

.: ~ Hogy _eket így végzötte 'G&a, és. ai
,YlJriJJ Vitézt j61 előr~mönttnekJ viszszá:se•.
tekiÍrttönek látta; ,tüzet iltött a' iárga .. gyop!r

'" tap16ba>; att os6v'ba tötte;, é8 föLfútta,. Vég
téte a' ,Kaltélynak arra a' ~elyér~t~ite, ~ely
a' mög. gyúlásra leg ~ alklllm~tösabbvala.

Ezeket így el.v~gezVén;'.at Jrt;;tös utAn
ualadott, a'· inínt ualadhatptt. Ötet el· ér
'Vén', vele cJ,önde.en léptet6tt. Noha tíemeik
_lőtt váltanak .. n1ég oöis észr&! '\fMtett valattU
világosságot•. Viszszá·tekintVén a' VtJNJs; éS

v a' KastSt lál1gbaborúlva, l~áÍ1:; :m4gát el. si-
.lIOjtotta. Száját G~raa' YiJr?Jsftelr bé ,;dugta t

... hogy ne mocca~dyon::mög.ha:gyt~
, 'Egy .Dléttt róldnyire 'távozva léll'éD at

'J(astélytúl, artDak lártgja!t el.oltvá; éi tsak fn5~

tölögV'e láttákl ne a' röi'6i Vitézli('k góndo-e
lanyai djta égtenek., :Egés.zen el...útá1ta.Gél"~t. ,
Föl.tOUe istnétt magában: hogy e;,goilosz tet- ~
~16l mög· jrtti, ,uután ei· hagygya.: Ezt pe. ~

mg el'ÓJen föl-t fogadta. ".',:', ': '.' ' ,
, De,neItl \fŐhetött afiöyi bÁtórságoí: hogy ~

..' c1<trgálá,baz 'hf);t': foghatott v61Da. Mere
,lIImdéakor 011 mélt6ságosllak iáttafir.fias 1e.

kíntetét; hogy ~z eróItetöttJtuzt6letÖt .. iS .,~.
tlM.tni \lc161~,' /, i •

. '.
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§. x.

I '

, 'ÚjjalJ!J csín.

Hogy a' nap le· alkonyo~ott; egy, fJ,c.
vegy •alzszonyhoz érköztenek, és nála Izál.·
láIt . nagy mög •~láaódállal kértenek. . Bé.
loga4ta őket szívesen, noha ekkor tetóttll fog"
va talpig fekete gyázba~ vólt;' arcálattya pe,:'
Dig olyas, melynek vonássai magjt a'.zomo.. '
rJiságot mög. gyözték irtpztat6ság~val. .Alig,
!IIz61~atott, lni'6tt inkább: hogy bé.jönni mél. ,
tóztállanak. , '
.. Csak' 'két napok mltltak. el: hogy Urát
_~l. te,nette, kivel egy elzt~.ndeig' le élt; kit
i. ú&y, szeretött: hogy jobban neUl· is lóh~

t~tt.. ,'. '
, 'izen t1YQmorlt$ágá'bal1n~mvcSlt ögyébh
\'igauta16ja édös Q~scsénél, ki az egész ház.
ra Ílagyi~zorgalom'mal vigyázott', él az egész
~azdatágot (~énn~~k. erőtlensége miatt)
, igazgatni. ,kezdötte. ' " , '
. ., Igen .örvendö1t tehát az Özvegy; neDi
küllSmbelÍ annak Öcscse. ís: hogy (ezen ;5%0.

,tnorú kornylil.áUásokban) oly embör6kre ta·
JáIh~ott., kik a' bú ~ gondokat oszlatnl, é. a'
vígaiságot viszszá·tériteni t~dIiák. Mert, azo~.
oak elsŐ beszédgy6kre tnÖg.vídúl~t, és egy.
szer név~i.ls talált. Nem kévánta 6ket (le,,, '

•~ább euhétii) ,~á.z~túl el· ereuteni. .
, .. '

D,.



De más nap \röggel l1a~ar' .t.(SI.d{ef~'
kadöú p.4 Remet~; föl ktSt",tte TárssAt-is. Az

- - J
ÖzyegJ'- aszstany (ama' zorgés.t halván, -él
aRíazokIlak el ill.wtássok felől gyanakodván)
~írtelen fal· tigordott ágyából , és a~olú!t ai
SzÖkevény. j'iarándoltolrat níög. ~artóztatni
kévá~á. L~tván penig': hogy mög;t~rtá'sdk~

ban h~sztala.núI (áradozik; végtér~ tlót~ájoJt
e' Izavait trtondotta;'" " ,) -,,'
'. Erédgjretök tehát (há ~ppen',tig} kéván.
nyátok)lSten hírével. De van'még egy ve
.szedelem hát!~.- ~ög. a~arlaka~iúl: is bene
.netöket ttlentén~. tgy rosz hído'n·kÓIle.tik ál..
•~l ~~_n!1ötök t. Dlelynek ~özepéJé. szakadt!.
Az által. IÍ1ŐIÍendöknek·szük.$égös 'egy'deu.
h.~. ~t,a~..én'Ocs~m,szívesen el.viszi., vis~.
\.I~ :.is '-'hoiza ',nagáyal. ~,' I - , .' r. " .

": ~:. ~ .Mög. kPBzö.rivén a' J6' ~káratot; el.hI.
,dú1t~pak hár~.nn,,'.-/s n~~.s.~~r.~ .' h~dh~z
értenek. Leg,. elso v6lt ~z ,Özvegynek Öcs-

.Gse t ,ki, a'. kö [ösz~űl,tatt i aes'zk~il,~áfta:llépte

.l.~~ :Ezt. ieijig. azért cStele,~hdt~: ne· ~ogy
~~f* a', d,e$zkáDa~ mög,. hafláss'5ttíl. mög.

, I'.uennye~~k,~~y mög.-'r,étt~p~s öletep'~
.'~P~ v61na arr.~.:. 1lí~&y e~~zérlbe, ~~ - bl11en..

ILyenek" . ," " t,... . .." '.

. ' Hogy a' SzaráhdoAo.-t. is sz.erencsés'en át.
'tai .. b;ajt?ttanak;~ mög-k6s,zönt~k'a' jó:, a,ká
I tatot. Et. bÍlcsúZtak osiián {p~nii.iív'~nfg.

_.:. jOk.
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jÖknek világos ki - mutatáss~oK köz~tt) egy
mástúL Az Özvegynek Öcscse '(sz~nte könyv
húllalássai köz,ött) es,edÖzve kérte a' $za,:án
dolrolrat: hogy (ha valaha e' tájakon mög-,

o fordúlnána~) szegény házokat el-ne keriílnék~ .
-Mög-ígérte ~zt Géra, és o ismett mög-kö

szönte a"j6 akaratot. De midőn az ÖZvegy. I

nek Öcscsét által-fuÖnhi láttá; föl1emelte há
túlrül a' deszkát ~ és azt a' szegény wat (az Öz.
veW aszs2!0nnak Öcscsét; éi egygyetlen egy
gyámját) le - billfmtÖtte~ ; o " •

~ . ' TÜstént el - nyelte ótet a' lassú víz., níi
_vel Ósz~i nem tudott. És, ugyan (noha egy~
nehány~or rul-emel~e a' víz? színére fejét,
és őtet a' EJeriiéte segírhette- v~na) velé :e' jót'

: nem a~arta tönni, a' J;örösneÍt sein engedte
m;ög: hogy rajta segíc5csan~ Sőt (fninek:'utáh-

, ná másadszor föl-emelté' fejét) a' deszkát ko- '
, pony~jára, vetötte , mely hagyítás utAn; t~~

jétt6bbé fól-nem eme~ette.

§. xt:
: • I ~ t

I r t ó :r. á.r o It.

Á' VörtJs Vitéz (ezeket ~:éméltiltlai1Ságö.;
kat el- nem· szívelhetvén) egészen el- hala
ványbdott~ Eszre-vötte azt a' Remeté, de ve
ie serinhit -se gondolt; o hane~. úttyát folytat.
ta•. Ekkdr, már mög. mérgelődvén; így kiál,;
tQtt~föl a'



. VÖRÖS:' Jaj T~)stentúl el .. ruga'rlkodott
Teremtés! Te tehá~ oly gonosz lelkű löhecc:
hogy ne csak égen; panem ölly. is? ' '

GÉRA: Hallodd. é Fiú'! midőn, te bar.
langomban hozzám Izegódtél, engedelmes
séget, nem vil~lZá.• fele1get~eket ~ ígértél. , ,

.Vöáös: Igen .is ígértem" de nem azon
történ~tekben , JUellyekben ~' vétek nagy
Izarvakkal, mutogattya magát.

G'ÉRA: Nem vagy arra méltó: hogy az
el-rejtött dolgokat előtted ki-nyiJat,koztassam.
Mind· az'. által: mög .. könyCSrűlOk rajtad, és
azokat az égi titkokat Judtodra adóm, me·

I ly.ken fól.~ka~álelőbb~ I" I

VöllöS: Oh löhetnek.é $Zok égi rön..dö·
lésOk , mellye~ a' ;Böl~leuég$el mög. nem·

, egygyeznek ? , '. - _ 4

GÉRA:.Annak at TárnoAij6 Gazd.ának cle
ké~ ,Ka.téJlya azé,rt égött.el, hogy még gazda.

. gabb, ugyan -azért még adakozóbl1 legyön. .J
Mert (midőn házát újra föl-'építeni fogja) an- a
nak alapjában nagy kíncsre talil, melybúl f

osztán .roppantt.&ltélyt építet, él az Ország'
Nagygyail'lak számo-~ közé véte~ik~ Ezt ,te ~
mög.éröd" és az Isteni rc1ndöléjt s.zemeiddel
látandod.

VÖBÖS: Hát az' az Hiú, kit a," deszk4rúl
le.billentött~H Ugyan mit véthetöuszegé~,

" . hogy

, -
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högy. édal Nénnyének egygyetlen "egy győ
n) örűsége (keztd-Altal) el. emíszt6dött? .

G~RA: Oh Fiú!Jnemcsu(iállanádannak,
halálát, ,ha az égi titkokban járatos vólnáU
Ha azon lftú emböri korra el-érközött v61na,

, abbúl masadik Róka k~reködött v61na. Va_o
Iamint az le· gyalázta Jitelltát, úgy ez. is le-

. 811yasítQtta 'Vól~a Órk~n.r.Kis.alZszorit. Mög
ölte v6lna maga.Nénnyét - is, -azt , a' ki őlet .
ki-váltk"éppén Izerette. .(\'-ttll több"(és tégöd'
közelebbrőléfdekel) mög-:6lt. vólna tégöd'.is,
_peni~ oly gyalázatos móddal; ,melynek inás.
sát Ma&rar-ország nem l~tta. Lábaidn~lfog

va akautatott·v61na.föl a hangya fészek fó-
'lött~ Mát molÍ, ennek a' roszra-menendó sze
mét..fiúnak hal31ával, fnstbemöntenek'at,gíYa_
lázatos intézetek. ' '

VÖRÖS: Én euket-tnostanában ei.hiszöni
Azt-is gondolom: h~gyIstenemb~~evagy.In:
kább el..h~szöm: hOgJT engömet mög.ölt v61na, ,
ha életemög.maradottv6laa ~ sem-rl1int örök..
kön attúl féllyek: hogy bizonyOsan mög-Öl.

GÉRA 1 Ne tares' tehát többé azokkai az
esztelen-oktalan hívalkodÓÍtkal, kik (minden
történetben) vagy at szerencsét, ,vagy a' sze- ,
'rertcsé~nséget képzelik inagokhán, él, ezt,
.gondőllYák minden történetek' o'kaik"riak 16n..
ni. A' hatszál nem esik·le féjünkrtíl az Inen.
bek töi1diléise .nélkÜI ;fiogy élhetnék. mö'g

R 9 h~



/

tehát az emböröknek vagy. életök, vagy' pe.
niglen halálok? Se azt ,nem löhet tehát sze
rencsének mondani, midőn annak a' Tárn9
ki háznak alapjában kin'esét tal4ltak; se 'azt

, szer@ncsétlenségnek (annál.' inkább gyilkos
s~gnak nem) midőn azon Hiú ,a' deszkárúIle
billentetött. Mind -ezeket a' :Böltj embör égi
végezéseknek tartya,melyékkel (elejétúl fogv'a

, egész végig) a' velágnak folyaIP3ttyátUÖr
zötte, é~ mindeneket igen bölésen igazgat fól-
tételén,ek t~rgygy'ára., '
" VöRÖS: Oh Isten emböre! ha felóllem.is

tudnád az ;Isteni röndölesökét! ,
C'tRA: Tudok öleget ; de' tudnod kevés

adatik. I·seJ az: hogya' 'Pörös mák fehérré
változik~ II-s.zor~· egynehány okós' kérdések.

,re még okosabban felelvén, egy fódnek Urá-
vá tétetöl. Gejzával egygyütt a' 'Keresztény
hitet (IiI. szor :) föl.vévért .55); Nemzetségöd ,
sok üdei'g Magyar .. orszlgunkban 'vifágzani
fog. 'El-mögy osztán Erdélybe" és a'Körösz.
té~ységnek jeles pé,ldája lészön. De bár ne
élné a~kor, miko~ a; Tatároh Orszá~nKra

es-

.'
ss)· Gej~áriak mög-köröllztöitetéslét annak fe-' I

leségo Sarolta es~közlötte, mely tört~nt971-dik

'. esztendőben, (a'-mint Katona ítja). Sarolta möt- '
;' köró~itölve vala j mid.őli' Qej~iihu,; Jnönt. .

, '. "
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esnek., Jószágainkat darabollyák , pengő péIlr
zünkbiíl ki· fogyasztanak, a' F~jedelmet lak
helye'bül ki ~ verik. és bennünket sok üdeig
félelemben tartanak. Oh Fiam! nekévánd'
azt: hogy Utóid e' méltatianiágokat lássák..

ÖTÖDIK RÉSZ.

A' Történetnek alkoTZyodtta.
I

§. I.

Le - menetel.

Ezt az éjjet a' Szent-Gellér:kögyi parlang- I

ban ,töltötte,. eia' 'Pörös Vitéz. Mély gondo·
!attyai miatt, ali&'tudpttel.zenderedni. Sem-

, mlt ~e tudván azokrúl, melyek 'csavargássá
nak üdejében történtek; csak éppenaDn'ak
kévánt végére járni: választatott - évalyon
(a' Kérők közül) egy valaki, kinek társasá.
gában szerencséssen élhetiÍe Orlrény?

,Hogy' azután az üdő röggellött, 'fól.há
.gott a' Pi;'rös annak, a' Szent.Gellér~högyének

J högyös kő· szirttyére , mely a'_barlang melr ,
lett föl· emelködött•

. ' - Észre vőn, innént : ,h~gy Sepelbill a' Du:'
nára szállottak. a~ Fejedelmek, Órlré"y- kis
aszszonny~l egygyutt', és egyenesen a' Ke/If.
{lfldre tartottak. Ezt Géra - is látván; fól. ol.
dotta a' Pöröst tanítványi köteleuégébűl.Azt
javAUotta néki: hogy a' többi bajnokok kő•.

. \ . zé .'
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'zé elegytesese 'Iilagá~, jelen - il Mgytin a' ka-
.\. vet~özend6 Izer - tartá.okon.. ,

Le - ereszködölt tehát ·a' högyml, és e~

gy~nelen vörös Sátorához 'inönvén) .a~ Inaso
kat le-heveredve találta. Mely; alvást szeren

, cséjéte fordítván, sátorába Q'é-m'önt, é~ le-vet
, vén előbbi köz ruháját) ról·vötte a' Vörös-kur

tác50t ,iejebe nyomta a' vörös forgós 5isakot.
El- hüledöztek a~ szolgák, midón Urok~

nak ki - jötte után) ötet jelen -lönni látták,
kit annyi '(ideig sátorában nem 1áttak~ Mög.
kérdözte öket a' Vörös.' mik tösnének é' mái
nap'ra r9ndölve? és mik vitetödtek e' napig
lan végbe? Mit hallottanak ezekr61? .

EfOT a' .Pá-inások közűl azt mondá: hogy
, (a' Ft'#lem~degélzsége" vá.ltoz'lsa miau)
~emníihözle foghattal,1ak Gejza él Orlrény.
Ez a' be,tegség szerencséjére löhetöt a' YtiriJs

vitéznek; mivel itt-hon oem léue semmi há"
tr~ - maradá.sára nem vólt. A' V.ilág~$- vári
Fl -papra '~ízattattak a' kérdés tételek ,. me·
Iyek iaem sQkára eM -i. -adattatItak~

§. U.
1#,8 ~lrd'l. / .

Mi~dnyájan örvendöttek mind áZon:
hogy: a' Fejedelemnéföl-Iábbalt, mind azonn
is I hogy mind-a'-négy Vitézek (el-nem-án.
"án a' lok v4rakozást) /fe/6 -.frJldön veszteg-

, ma· .
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matadtanak, és 'mostanában (magok 'kurtács
csaiban , és forg6llsisakjaiban) mög. jeÍen-
te ek! "-
, ~ Ekkor' osztán elő'állították a' Yilógos-.vá
ri 'Fő· papot: hogy il: mesés kérdéseket a'
17itér.6ltnelt ,elejökbe tögye, és ki. azokat leg.
világosabbanmőg-fejti, azt tarcsák leg.oko
sabbnak. A' Fil.pap: így kezdötte szavait:

, I Mi löhetne az Vitézek: a' melynek eme' ,
.•ok elleu'Öz6 tulajdonságaik vannak:

I·szer: Leg. hous~abb, "ie egy-szer-il
mind leg; rövidebb a' Földön,? '

II.szQr: ,Leg .:gyor'sabb, még.is 1eg.lal
súbb?

III-szor: Leg.olztathat6bb, de egyetem-
ben er: osztathatatlan. is. '

- IV-sz!!'r: Vele (még jelen-van), leg~ ke
vesebbet gondolun'k. De, (ha egyszer oda lött)
utánna hathat6san bánkódunk. .

V·szer: A'. mi nélk6:l régenten el ~ löhe..
tÖtt az, egész Velág; -maltanában ' penig egy
mák. szem ie lőhet.el. jelen ·létte nélkúl?

VI-szor: -Azt, a',·mi.kicsin, és csekély
hamar eÍ..eIDÍszti; ellemben azt, a'.mi nagy,
mög~ örökősiti. -

§. iII._
Yél"ki)iUselt.

Egyben i,ly enenkö~ö tulajdonságokat half
ván a'bajnoki Pi"téze.ijmagoknak(hogy ezekriíl

-gon- ~
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gondolkodhassanak) egy kevés ií~öt kértenek~

,einkot yetöttek ez-után, é~ az első felelet a~

Fehérre esött A' Zöldre a' másadik. Harma
dik., a' Sá~gár~. Negyedik a' Vörösre. Így

, sz6llott (a' Vitézek k~ZiíI) ~~ " ,
, .. FEHÉ R: Én ali ilyetén mesés Ju~rdésekre

(lÍgy.m~nt közönség~s alacsonságokra) nem
IzÜléttettem: 'hogy azokat mög.fejcsem. Baj
noki vitézségömet mög-mutattam akkor: mi
dőn ~~ l~g-erŐsebb Vörös ellenközőtt a' föld-

,re t~rítötteIll.. " ' ," " ,

EI·hűlt 'a,' feleletre 6~kény-kis aszszony:
~8rt (3,' fehér kurtács al~tt esereit la'ppanga
ni gondo,lván) 'a,nnak oko~s~g'~t (a' kérdésnek
mög-feité~$ébeD)nem tapasztalta, kinek erás-

; ségét enn~k-előtt~ a' Vö~ö.r ellen lá~~ta. ~zutáD
(reá jövén a' Sor) így szóllott a' '
. ZÖLD: .Azo~ ~2f ellenközq tulajdonságok

a' Szerencsénél nem ögyébr:e tárgyalnak. Mög
is.állya az első államánt : mert' sokaknál so
kái'g ta~t ; több~knél ig'en k~rta Üdeig. -. Mög
álly~ a' negyediket~is : mert ~zZal(midőnben
tie vagy~k)' leg'. k~v'esebbet g~iidolunk. EI-

:lenbe~ igen soka~. agg~qunk ,.ha hogy egy
izer el.,. múlik. Ez - után így szótlott a'
"\r ... . ~. '."" : .... '

SÁRG A: Egygyik le tal~lta: ~ el a' waló-
ságot. "Az áz ellenköző tulajdonság4 ~i,nem
ögyébb a' Világosságnál. Mert (ime:) gyö
nyörűe'il mög. állya a~ ~~s:ld~kat. Gy~nas'á.

" ., gát

'- .. r \ :
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gát abból Iöhet ki.vön~i : hogy annak .sÚgár
jai (midőn a'Na;p fól.emelködik) nyolc pör- -

. centet alatt iparkodik mü - hozzánk; tőllünk

.;p('nig, azért mégyön leg ~ lustábbÚI- el: m~vel
.(el- mönetele után· is) szemeinkbe hagyná a',
5zürkűletet.J{i találhattya - fól ezen mög-fej-
tésnek mássát. .\

§. IV•

. ' M ö g -fe j t i .r.

Ezeket a' Fő·pap nagy türedelemmel
hallgatta. E' .három felől kérdöztetvén a' Fe.
;edelemtű/; azt mondotta alattomosan: hogy'
a' ~ehér (Iti a' Baj -vívásban elsO vólt) a' me
se - kérdésnek mög- fejtéssé~en leg.ostobább.
Ennéllokk~l tan,últább a' Zöld~ Leg-okossabb
penig a' Sárga. Ugyan.azért (mivel ezeknek
feleleteikkel mög.nem~ölégödhettek)eId-szól.
lítottAk a' Vöröset ; ki a'mese-kérdésnek.min
den cikkel1yei~ így fejtőtte- mög:

Hallya .a'·Fejedelmi Gyüleközet'; hallyá
tok Ti -is v~teködő Társsaim. Én, azokat az
el1enkez6 tulajdonságokat, csupán csak f!gy

.ben taJálhatom - föl ;' úgy. mint· a~ Üdőkn.

Ezt penig így 'fogom a' Fejedelem előttvítatni.
I-szer~~ Leg. jzoszszahh, még. is. leg .ltur

táh(J. Aiüdőnek hosz!izaságát leg- jobban ta
\ pasztal1y~k a' Fíatalok~ Ezek (még midőngye

röki korban ,élnek) magok felől a' gondolát
tal
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tal vannak: hogy hatvan.;hetven esztendő oly .
h.o~zsztí: hogy annak el· érésséta' löhetetle•

. nek közé slóáÓ1lállyák. De. ha osztán azon esz-o
o tendóket el. érték, oly ~nrtáknakteccenek:.
mint- ha csak tegnap hoiattattak v61na e' ve- .
lágnak hátára. , ' .

• o lI.szor.: Leg. gyorsabh eu, még;' i.l let.
la,ssúlJh.Oh nézzétók embörak ama' J)ús-gaz.
dágokat : mi móqon élik gyönyardséggel tele·
tellett velágokat! Száz esztendő nállok egy
esitendónek .teGcik. Ellemben a' Szegények
.nél (de fó- képpen a' nyomorúitt Raboknál)
lassan folik az dda. Egy esztendőt száz esz
~nddnek Jönni gondolnak•

.l III-s~r: Leg-osztatkatóhh, még·is oszt·
. Aattltlan. Nem osztyuk. é az üdlJt Ezrek

re·-IJJáz~a.'etztendökre •h6lnapokra - hetek.
re -- napokra~ órákra-percentésekre ?' .Látod
'tehát: hogy leg-olZtathatóbb~ .De hapörcen•.

. tédkriíl kezdgyttk; ezeknek le-felé osztássok
végetlen, Ulivel az ,ddő{valaminta' AOSZ) hú·

'zomos mekkoras4g. . ,
'J IV·szer.· Kevés vele a' gond; áe fO..t a',

J4doáás. Nem:de (mé~ fiatalok az einböf~k)

.f6~..e.vöSzik án: iniként mtíl~k az udó?' Az
peDig táncban· játékban - enyelgésb~n - és he
DyéJ~sbeD múlik. Ha.hogy egys~erkehyetak

nek javát mög - ötték; Istenem! hová lőttek .
(így mo~aDak) ddeink? -' Hogy b~nk6d;"

, , . nak?·

. ,



nak i hQgy' búsúln'ak? mid6n láttyák : hógy
'Üdejök minden haszon nélkfll 'el- mált! '

V-szer: Nála néllrlil a' Pelág el-löltetöt~

de most egy ~á,f .su", se .lI;lzet-el. Ez.is Igaz.;
Mine_k. előtte e' Velág teremtetött, üdó ~ern

, vólt; e' Velág tehát üd6 nélkúl el-Iöhetött.
Mos~ ellemben : hogy e' V'elág mög -lött; a'
mák. szem üdó nélkúl el. nem -lőhet,,, mert
annak 'Üdejében vetődik, annak 'Üdejében kél.
ki, annak üdejében virágzik, anna,k' üdejé
benmákzik.

, VI-szor .. ' Em/szti a' Kicsint , . iJrölcösttl "
.1)' Nagyot. Oh! hány cselekvények vóltanak
csak száz esztendő előtt-is (mert a' régibb ü
dókrül nem akarok mostanában szóllalli); de
azokat az üdó (mivel alá - válók, vagy .cse-

...kéJyek v6ltanak) ú8Y el-emísztötte: hogy a-
.. zokrúl mostan senki se emléközik~ - ,De ./

nézzük a' nagy méltÓláití cs~lekvényeket!

nem de ezeket el·nem·emíszlhei az odó; ha
nem inkább mög-örÖkösíti. - Atti/ánakcJin
nyai nem·de most-is élnek? -' Ki fogja Ne·

. mes Árp.ádiJnlrnil,f hírét el.felejteni ? -:- At ki .
íj

egyszer EteMrl11, Ete/lbúl ~ é. ezeknek leá-
nyai~rúI (Krtflrárítl és Jólánltárúl) hallott va~

lamit; gondoIlyuk-é azt fe1611ök: hogy őket 'J!
a' feledékenségnek tartománnyába teme~iJ~?,-

o Élni. fog (SaroltájáVal ~gygyiltt) Gyzll-feje
delinnn~-fs. Élni - fbg (JrAén,T. Kis- aszszony-

is ~I

'u ,..:.. _~" ,,_



is azon Jegyessével , kit a' Bajban' leg - erő
se1;lbnek ..., a' feleletekben leg-okosabbnak lön
ni tapasz.alt.

I "

§. V. ,

Md.radilr Urdé.r. /

Az elsó ·kérdés'nek·· ~Iy s~erencsés inög
féjtésse után, a' másadikat adta.el? a' FII.pap,

, melynek cikkellyei ezek: vóltélnak•
.~ I-szer .. Mi löhet az: a' mit minden ér
dem(i~k' nélkül vöszdnk, még se' jut V':Uaki~

nek eszébe: hogy 'azt mög - hálállya. , .
II-$zor.. Élünk.is azzal az ajándékkal; de

magunk .se tudgyuk: hogy?
. III.szor : Másoknak.is· adunk belőle, de

magunkat kl. nem. fogyaszthattyuk.
IV~szer: M;ég:ís mflazt min'den percen.

télben vesztyük. . .
, V-uer .. El-végre azt az ajándokot .akár

lQ.in<i. képpen ~őrizzüj{; vég. képpen -el· ye·
s~eu;tyÜk. ..... .

A' .inknak el. vétésse után., 'az első fe.
lelet ismétt a'Fehérre esött. De ő erre (vala.

. mint az előbbníre) csak <;lzt felelte: hogy ő ezen
egyögyü kérdése~nél,e~erszer fólségesebbeket
tudna; de Uléllósága ellen lömle : ha vagy azo- .
kat ily kérdőre ki· tönné, vagyezekét mög-
fejtené. . . / .

.Az egész' kérdést abba hagyta a' Zöld.
Csak
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Csak éppen azt mondotta: •hogy ő m.ese - fej
tó nem lönne, KIk magokat a' Valódiakban
gyakorolni szoknák, azok az enyelgésekben '
tudatlaD(~k vólnának, . . ,

, A', Sárgf!l szóllott ugyan valamit, mely
ből esze' hom~llyának 'ki - derűlttétészre - vö
hette'ai emb<sd de a' Kérdést el.- nem - ér
tötte. ,A~' Pénzre fogta az előbbi öt tulajdon
ságokat. Mög - állaná a' negyediket, midőn

azt (ha valamit vás'árIunk) minden szem-I>ÍI.
lantatban f'ogyasztyuK; ntóllyára el.vesztyOk.

§. ví..
. I' .•..

M öc-fe jtés.

Ezeknek felelettyöket ismétt nagy ttir.e
delem,me1 hállván a'ViMgosi Fő-pay;. alat-

. tombari (a" Fejedelinek elött) a' Fehéret tu·
datlannak, . a; Zöldet kétkedőilek, a' Sárgát
(a' három kö~ött) i!métt leg.okosahbn~kiön-'
ni mondotta. ]je (mivel ezeknek feleleuyö~

biU 'is~étt semmi valóságot 'ki -.nem • \.:öhe.
tött)'mög-szóllítoltá'a' 17öröut, ki e' .kép.
pen szóllott: . .

I·szer .. Brdöm nélMilvöszszüi: még se hő
,fzönnyü!r-mög. Vallyon mög-érdömöltük.é
azt: hogy e' Velágra jöjjünk, és éllyünk?
Oh hányan vannak, kiK ezt a' Teremtőnek
mög se köszönték ? sött: kétségbe esvén né.
melyek, azt 8.1 életet,' melyet az; bteiltiíi.. , ..

vot·



\l'öttek; el· ,pazoroll,Yák, vagy magokat ki. -
végzik.,~ ,

II·sz;or.. .ilihJz'lt ve/e ~ de nem ,tudg,yuk':
!logy? Vagyon ngyan, nékünk életilnk? ~'..
mint .azt magunkban ,tapasztanyu~.. De ~i

UI}' ön az? .mi eleveníti a' testet? Vér ész?
avvagy szenett ? vagy (a'mint a' 'Bölcselk6
d6k ~ondgyák) a' lélOk,? ezeket világoson
nem tudgyuk. " ,

II szor:· .A.du~llhellJlle ar.9n nélklll, Iwgy ,
,lJellJlle Iri ·fogy.gyunk. Adnak ~ édö. atyák
fiaiknak életöt; de magok' élettJ'öket nem
fogyasztyák ezért; noha azt tóllök nem vő...
hetik úgy,. viszszá , valamint A' kölcsönözött
ruhát. I I < . .,J •

IV-sur.. Azt pem'g minden percehttslJ~"

"f!lz.tyrJe. Hát a' mil,éleUlnk ném vélz·é min.
den pereentésben.'Jámak a' napok , .múlnak'
az esztendők. és a' viszszá·térítethetle~6rák
kurtúlnak. Észrt-vöhetetlenfll 6regszfink, és
I.sú lépésekkel kÖzelget az ~ az ~rökö~ Mi

- (tudni. illik a' Ha/JI). Ezt ll/einlt feló1:hallot
tuk;.. tapasztaliyuk a' mostani~kban.' :UtóinÁ.
nalt.is ezek~t az örökségöket hagygyuk.'

V-sur .. Hát a.c eióbbeni né~ cikkélyek4
, nek,' ~ög ..fejtés~ökQ!íl ~i ..n~m .. teccik -é ,"iIaT

c~sal1 e.z az 6todit&'t ho~. eletünk Qem, .azért
- ada\Ott a' Termésgettűl: 'hogy Örökké tar-

, ~ .
_!iÓD.
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I §. VII•

.d. ' {til et. ,

. Többeknek kölJetött v6lna még at Kér..
déleknek Mnni, de mind a' FejedelmeIr, mind
kivált·képpen a' FéI.pqp általlátván azt: hogy,
a' .YéirtJ8 Vitézen kiv61, oly ostobák a' Ké..
rók, valamint a'ló; a' harmadikkérdés~ (moly
az elóbbeni kettőnél sokkal furább vala) r:ól.

~ se akarták tönni.
Erre té~íntve külön~sen 6szsze.. csopor.

to~odta_k Gejr.a (háza' népestdl) és a' Világo.
SI Fő-pap. Azután a' Bajnokok felől $z6ba ke.
reködtek. Leg-elsó 'v6lt Saro/ta- (drAénneA
ángya) ~i azzal enyelgött·: -hogy a~ Fejedel
mi herceg .. kis- auszonnak . szükség -képpen
két Urának lönni kölletik. Egygyik a' Fehér
vitéz ki a' Baj - vívásban leg- er,dsebb v6lt.

o Másik a' VéirfJ.I., ki a' Kérdésekre val6 fe..
leletben okosságát . kg. inkább ki .. mutatta.

Et:~e az enyelg.ésre el. nevetvén magát
G~jza; a' valósághoz kezdött. Egygyet ért·
vén a" .F<f ..pappal, -DlÖg - állapodtak abban:
hogy

I-.f%el'~!·A' F~h(r él yö,./Js Vitézek (mert
a' többivel nem gohdoltanak) vagy le·mond..
.gyallak ÓrA:éfJY" kis - aszszonnak kért!sérül;
és így .I

.. lI"snJr l Nem már alattomban; hanem
érötte qyilvállosan viaskodgyluiak újra; szÓi-

, i.



is Iótine Örheny, ki k.özülö~ (~enutólsó baj~

ban) győzedelmesködnék.Vagy(haa'felekö.. I

zete~nek úgy teccik,) ,
- UI-s';or.~ Ha élettyöket ki ~ tönni sajnál

lanák ; éinkot vessenek, és azé Iégyön,a' her
eeg. kis ..a~z5ZoIliY; ai kiJeg • kevesebbet. v!t.

§. Vlti.

.-

Férj választás.

Ai előbbi 'három államányokat Orlrifny
nek elejébe terjesztvéri a; Fejedelem; sza~ad.

~,ágára hagyta: melyiket akarná választani.
O a' közepsőt (ai az) ~'rii~sadik Cikkelyt vá
'lásztotta: hogy (sisakjokat-Ie-vévén) ki-ki
maga szeniéIlyét ki - nyilatkoztassa; és {akár
ki légyön a; Fehá' és Vörös) nyilvánosan pró.
tiállyák bajnokságjokat. - .' .

Nem szerette Orhény az.e~ő cikkelt~csu
J3án aiér.t,; mert, ha kéréssérf1l le - mondaná.
nak/azok a; két' Vitézek; ha azok kötöttlön
ne tserei, öte.t. maga szemeU;yetiÜ .mÖg.;. fosz
:tani. nem kév~nhatta: Nem szeiette aj- barma
. dik cikkeit-is; mivel személyét kockára vet-
ni szint; - annyinak. gon4olta :', mini mikor a'
haszontalan holmiket !t6tya. vet~ítetik. . .

. . A; mely cikkel leg-inkább teccött Órlié';.
heir; ait a' F~hir leg-inkább ellenzöue; de a'
Vörös leg-inkább sűrgette. A' P'öröSsel tar.
tottak a' Zöldés SárGa Vitéiek:is. Több szám·

mal

••1

"J



-D)tll btog. gycbettetvéna' Fehér; a' Sisakrtak
lc';'fételere (azaz:' Szflthéllyének ki-jelentés-o
séte) kénszeríttetett. Hogyolztánszemek. de. '
jébe 'keriHtek; ígr ölmerték-inÖ& it négy ,Ké·
rőkJaek méltóságos szemé1Jyöket.' ' , . .

•. l-szel''' a' 1árga Vitéz ,neDi og,yébh vólt;
hane~ at Kartntán; tejedelem f még fiatal,
é$ nöteien. " ,
.' tt·szor" a' Zöldel látván, Őtet a' Bójoáti

Fejedeletnfiának lönni miSg .. Ö,mérték. ~

" III-szor.' a' Vörös ktirtácI alatt Cs.erez' lapo, ,
pangotl. " . ,',

TV·izer." Aj PeUr, Vitet a; MiJráÍiányi
Fejedelem vólt. ' , "

Mind .. egygyik hajló 'Vitéznek ,~aI6ságoj

áUadalmát-így szemre vévén a' Fejedelmi Kis..
QSZlzony; B61dóghak abhan állította magát
lönni, hogy a; Férj .. választá. elótt Cseret"re
tá· Ösmert. K~rdözte Öcstsét." mihő gondo..
lattal lönne? De ó (már'reilnek. előtte Altal·
adván ~étmyének a' Férj & választásban min
dert uabadságlt) .őtet molt.is szabad akárat·

.f tyárá hagyta. tz(magábáh egy kevesé gon.
dolkozván) e' SZávalt mondotta: '

Látom:. hogy k-ettőköziíl egygyet válasz~'
tátldIi1 kölletik. ,C,terei a~. Kérdéseknek- il;Jög.
fejtéiisökben magát leg io ökosabbnak inú.tatta~

At Maraltáhj'i Vetél' a,' :Baj. vívásban leg. é ..

ro_ebb vólt. M6g n~~tte Csueit , é, f"egyve.
, , S - té. '
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retlíl m6g. is fosztotta. Már most tehát: ha
édös (Jr;sérnnelt .akarattya az en,yiitunel qtög.
egygyez (az az: ha valamint En; úgy ő.is

nag}'obbra böesiílli az ol\osságot, mint a' ter
mészetes erőt) Csereit mondhatom a' kettő kö.
zött eliőnekt: mert erős at Bika· is löhet;, de
de Bölcs és okos nem lÖhet. r

Noszsza föl· tüzesöd6tt erre a' Maraká.
Vi Vezér. CsertÍTlelt szerenciés áltad~hnát

írígy szemeivel nézvén; Gejza elótt azt rebes.
" gette: h~gy, az Uralkodókna~tagja.i-kban,sok

kal többet érn, a~ erővel·föl,. tfizesödött vi
tézség, mint az erőtten ol'osság~ A. álÍatok.
ban-is az' erős Oroszlán lönne az első ,. nem
a' ravasz R6ka.

A' Mqralúznyi Vezérnek ézen éktelen be.·
~zédtyeit nem haUgathatván. CsereZ.; rna~át
erősen vérlelme,:te, és· (a' Gyttleköi et előtt) el
beazédgyét mondotta: '

! ' §. IX.' . \ \
• , é:rerei'm.tfgáiri. . . \

. H,ata1mas I(ejedelmelt! Fejedelini Kis-,á:S.:b
s~onl'! es Orsz~gunk~ak ,Na&j&yai! Uraim! Ba.
rataIm! N-mIket Or/uny KlS.aullzony mon·
dott; .min~~ azok tö'k:éllet6sök; ítélete, I]agy
eszenek )-ele, vágyódássai. nagy születésséheJS
ill6k. . ,

Ennek a" meszsze .lát6 Kis. aszl%Ónnti'1t
minapi ít~lete szerént, BllIlal. kölletik őtet
(Sepe'l't. szig'etév.elegygyo.tt) el-vönni" ki a'
Baj -vívók közli mind leg -vhézébb ,: mind
leg. elizesebb.. Ne légy6n kérkedésbül mond.
va; de mind ~' vitézsé.get, mind azeszdsé· .
get magamna~ tulajdoníthatoni.

A' -mi az eszessé'get illeti; magatók hal..
-- lot- L • i

.'
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lottátok a', két,kérdésekre (ViJrlJS kurtáclom
ban lévén) hOJ?" fel"ltem r mi\g. Ezen három
'Bajnokok közül egy ,e felelhetött olyast • a'·
miből eszessé~ök-,ki·tecchet~ttv61na. Én u
gyan szégyönöttem v6lna azt·: ha 'a'tud6sve·
lá~ elejébe úgy. állottam vólna., hogy tudat
lanságomat: (a' tanúItt Magyaro/t előtt) vilá
gossá tögyem. Ha ama' kettŐllél több kérdé.

, ,,/ .Iek. tt'tettettek v6lna;azokpak mög.fejtéssökre.
, is reá. állottam v61na. ,,:_ íme (uen Baj~o- ...

kok jelen .léttökben) magamat többek re • is'
ajánlom. A'. mi tehát az elsőt illeti, én va·
gyok ezek között a' leg. elzesebb. "
, ,De a'· leg. vitézebb· i. én vagyok. Né-
~öm a' .Cin~ (F6.papunknak bizonysága sz~- ,
rént)~ a' 'Fehér kurtácsot ,(a' fehér forg6s SI'
sakkal) engedte. Az egész Baj vívá,' ndr.jén
Fehérhe v'óltam föl· öltözve. Fehirhe l!Yóz.
tem -'mö~ a' pr6"(J~ Vitézt. est a' Marakán..ri
Vezért,' lü'm4r-ez előtt mind a' ja"Gát. mind a'
Zöldet mftg -'gy6zte. A' Fe!lér v6lt tehát a'
13aj • 'vívásban .leg. firfiasabb,. az penig én
v6ltam. , ': .

. Ho~, jutott penig' az én Feltér kurtácsom,
é. fQrgom e' Vörös Mara!úznna/t Testtyere •

, tÜllté~t ·mög.mondom : - EI.lopta tőllem. 
Egy Vezér-=- oly t;mbörtiil, kit IJlagánál na·
gyobbra tarthatott. - Azon' száudékkal: hogy
1\ it val6sággal mög-netn.gyezhetött, valóság
gal mög - ~yözní lác~asliik.

A:' Tornának végé után: hogy Gérának
barlangjáhafól - m6nrem; köz - ruhámba öl.·
töztem. Ezt a' Mara!tány ~s~re.yöhette. El.
bagyta viJrlJs Sát9rát, az enyimbe jött, és ve-
lem' magát mö~. is cserélté. " ,

tn (a' Remetének barlangjáb61 le jövén)
most'
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most' ~vösz~m -észre; hoi;Y, a'Maralzá-nnai
~nQsz szolgáit"l, a' Vörös sátor alá ,vezé
reltettem. Azt penig én akkol' magam' Fe"~

. .rm"e/t lönnigopqoltalIl. Ekkor tapasztalhat.
tam: hogya' felzé1' mák vöMsre v41toztatha•

. ,.tik. -. Mind.eddé~ YörtJ( maradtam.. .'
Midőn a' Yö,.i;s.kur'tácsban a' Gyer6kak.

is nevet~ek (úgy-mint oly gyáva,embört. kit
a' Fehé" Dlinden erejébölle .. gyomrozott)el-.
akartam (!izégyöllet6~ben) bujdosni. . Oe
mög ~ .tartóztatott a' Látó· högyi R~f,lJt!t~, azt
jövehdölvén'f~lőllem; hogy ismétt a' Ylirös
mák fekér~ változik, 's·akkor 05zt.n a' .SZ••

renesének is mög. fordúlrria köll.etik,
Hogy penig ezeket inkábf:> el·hitethellék

magokkal Hatalmas Ji'~ledelmein", li' F~edel
mi' Kis ;~S%SZ;9ny~ tS. Országq.nknak Nagy
gyai, Uraim! Bár.4!tY~im! ,ho~ tQ.doi."illik)
En ennél li" Marana""" Vezérnel , nem csak.
6321etségömre; hfnetu Firfiségömre •.is nézve
előbb - val6 lé~yel\; valamint hogy ez • előtt
a' KérdéSltknek mög -Izaporítássokat ,. úgy
mOitanában' a' Baj. vívásnak újra - kezdé'lét
,~qrgetöm, ~s magamat 08Y4j clé;ltá.ra ajánlom.

. , §. X. . -
~j·k'rd's~i. '

Reá .. állottak mindnyájan lDinci aiúj kér
déseknek mö~-fejté$sökre' mind OIzt6n az
új csatára. Egygyetaz 6) kérdéllöli'közúlmög-

. nem fejthetöu a' lVlaraMn"r. A; F6-paptúlte- 
t~ttek; felelt penig C.;er~i. Mind a'Kérdé.ek,.
~ind a'feleletek e' ~éppe,n köv,tkö~enek ;
/ K.Kik vannak többell; az Iil81t-é? av-
vagy:, a' mtik-/zólttalt? . l , - '.

F. Tölib~n vannak· a~ El&i ,- PleI1· i
~7JlIög • bólttalr imm4r nincsenek,· .\

,

I ~~/~~~~~:~~
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§. Xl.

:=n=, ,
K. ~allyon a: Fóldön teremnének.é több

állatok; avvagy a' Ten~örben.? •
F. Hogy ne teremne több a' fóld6n: mi..

vel a' tengör. is a' fóldön van. . '
K. Melyik állat leg. álnokabb ?
F. Al; ~ melyet még az embör ném ölDÍer.
K. Mért fakad az' embör párt. ütésre?
F. ~ogy vagy' embörül éIlyen, vagy eb·

bdl veszszön oda.' I

K. Mi vólt elóbb: az éj.é? vagy a' nap?
F. A' Nap előb. vólt az: éjqél egész' egy

nappal. ,
. K. Hogyan tGhetné magát vatakileg..köl.

lemetQsebbé?
F. Ha a' hatalmas egy.uer.'s.mind leg-

'szelídebb. .
K.Hogy, Jöhetne embörbüllsten? '.
F. Ha azt tenné, 80' - mit az embör nem

löbet. ' .
K. Az IJlet eróls~bb.é, vagy a' Ha/ál?
F. Az élet: mert több nypm91'lÍságo-

kat tür· el. .
K. Meddi,; él az embőr illend6-képpell?
F. Még a' halált. életénél jobbn~1t J,lem

tartya. .
. Hogy ezeket a' Kérdéleketily Iz,erenclé••
~enmög .. fejtö~e Cserei,; nem vólt ögyébb
hátra, Ijanem~ hogy baj'- vívó tudornánDJ.:át
(erósségével e~ygyü~t) újra ki .. mutassa. U".
gyan . azért a' Kö~nség előtt így uóllott:

Jójjön ... ki egy· sl;ál k~rdra a' Maraltányi
Vezér. Mutassa· ki nyilván: nogy Cserein~l
erősebb, valamint 'én néki ,bizonyosan mö~

fogom muta,tni: hogy Feltér kUftáe's(JD;ljlt el
lopta, él ezzel engöm'(mint valami elztelent)
le. allyasítani kévánt.
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. §:. XI.
, . . Ki' ml!ltt!tel. .

,Mind . e~eket haHván ~ és, e' gyaláz~to!t

clelekvényre (mint CsereiiIll hallott i~azság

ra) el- iszonyodván a' -Kacagányos Magya
'. rolr; nag:y el~vensé~el kérték a' Fejedeline~

'. ket (és fő· keppen Örlrént) h()~y a1ft a' gya-.
Ibatos ravasz Mara/'ánt erre az .új csa~ára

kénszerítent mélt6ztassanak. Ezzel kévánták
. a' Magyarolána1t tudtokra adni azt:. ha oly
$zerencséje lönne-é a' kardalkodásban, mine
magát a' ravaszsá~ban ki· nyilatkoz(atta. !

'Ezeket a' iüzp-s kéreményeket hallván a'
kétségbé elött Marahány ; .Dem klv'ánhatta·
azt: hogy' a' kard,olkodásra ·kénszerítessé~·
Óllk~n'yes ,akar~ttyáb:úl láccattatott el.fo~ad'nl
a' csatát; és (mindeneknek el- álmélkodt~ok-
ra) ki .. állott ',a' csata.. pi"acra. ,/' .

Eit a' )tész.éget tapasztalván Csert:.i .(az
lSsz~ze.- gynlekö~t Magyarq1t előtt) e' sza
vair mondötta ellenközo tárSiának :

Hogv ha valaha,molt védelmezd magadat
minden tehetsegöddel. Ez a' vIadal szerencsét
lenné lőhet. Bízzmagadba~ és BajnokierQd-··

.ben. A' s~erencse a' merészekkel tart. A' bátor
talan leg-hama.rább el·esik. Rajta tehát V'tzér!

; Ezeket at lehhető-j szavak~t nem tűrhet

vén tovább a' Ma,.ahány;hírteleD~. rán.
tottakat~dg.yát. Oly kemé.nye!l V~~?tt ellen
sége .fele: hogy (ha Cserel Bél') - vlvom~ste.r
ségével nem élt v61na ellene,. és fejét.mög
nem -haitotta v61na) 6tet ezzel az egy cs.apás-
lal ki .. vé~zétte v61na. . . .. .•

EI.nem stilvén első pr6bája ~ a' másadikba
kapott. Ismétt nyakának' méregette ,a! kardot.
De Cserei nem immár fejének lQc'Jg~héíjtássával,

, .: ha-

_ .L-' i
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hanem· rettent6 kardgyának elejébe..szegezél
lével mög - gátolta fenyege~.ó ütéss~t.

• Ez~el a' ,fortéllyal KetteS '" törte a', Mara-
kánna'k kardgy át. Ekkor hozzája mönvén eae.
rei; cllak azt kéváma tó!le: hogy a' Kurtaclok-"
nak. és a' forg6~Sisakoknak rnög-csqéllésöket
a' közön.ég előtt ki,vallya; magát osztán mög
adgya; és mög~nyerettneklönni ösmérje.

, De j' Me,rqh'áfJ..f (telédes.tele telvén mér·
ges indIHatokkal minden fegyver nélkül) ne'"
ki· mönt Csereinelt. ; kinek kard~yátki - akar"
ta kezeibűl facsarni. Egyszer~ e le· vághatta
vólna a' Marahánt ;' de miv~l védelmezŐfegy"
vert kezeibe' nem. látott , szégyenlötte az e
gy~netlen viaskodást. . I 4

A' kardOt tehátez-ÍS el-vf'tötte; és (~

, Ma,raiiánra ,.~vén) öszsz~ -. ~llelté~ magokat, .•1

'. és Igy (a' regl mód sZt'rent) a' bIrakozó 'Ú..
ventáSdihoz kezdöttek. Oly kClPoényen csavar- .
gatták "egy-mást: hogy maga a' szerericse se
tudná.: a' győzede~et kineK engedgjre.

Azt löhetött a' Maraná.nhan gyalázatos..:
nak mondani: hogy (a' birakozá.iJ,:iözben)
mindenkor arra tasziKálta esereit, abhol en
nek karclgya\ d· terülve szemlélte. Ezt pe
nig éi azért clelel\ödte:' hogy' (ha ~ajd'a'kar
dot véletlenül fól.emelheti)azzal Baj-társsának
agyékat mög-keresgeti penig órozva (,az az:
a' Baj7vívókIiak szent szokássók ellen).

, De eQp.ek gonosz gondolattyát élzre-vöt.
te ,c&t!'rei. tJgyaQ-azért erősenmög-ragadta tag~
jait, és 1>te,t a; levegőbe em:~lte. Hogy íg,y "I
kardhoz köze1e'bbre ért, arlll őtet hanal fOfool

dítoua. . . .
Ezt a' kardra', e9ést m~ga'haszn,ára akarv~tí

Ihrdítlmi a'gyalá.tato~ Martillz4nf; hala alól
" ,lop- .



I lopvaki 'rán~ottBa'Fegyvert, és így vél'; Cse
reineknyaka kör-ől hadarázni kezdött
'. Letfkönnyebb. v6lt kezei kózűlki ragadni
a' kardot. Ezt minek-utánna kt-,~s. ragadta Cse
r,d (noha,ötet mög·ölhette válna) azt ·még se
cseleködtt-, hanem, őtet ismétt ar.ra ösitÖ~özte:

,hogya' KurtáoJoknak möt cseré,lés~étá' Kö-
. zönliég előtt ki valtya, !pagát mög.nyerettnek.
lönni ö'smerje, és így O,..ténYI"ltlmind 'örökre '
le mondgyon.· ' .

" tzek, közi egygyikére se állott a' ,Mara-
hány; hanem ~usztak.ezével (mivel más fegr-'
vere n.em.vala) iimétt Cserdnek feje körűl dol.
gozott: hogy hajába kap.hasson, és (vállairúlle-
rántván) &lattömban mög4'ojcsa. ' .

, EZt az utóls6 méltatlanságot nem s2ível~' ,
hetv~n többé fherei (mivel életének annyiszor .'j
mög-eAg'edött, és ő ~·is hál"·adatlan mara- ~
dott) őtet a~ életre méltónak l~ninem gondol- . :1
hatta. Ugyan azért térdg,yévet két vállait '
nyomkodván, agyékán körösztiíl döfte It kar., '

,dot. Vé~ével egygyütt lelke is oda lőtt.

Csereit az egész Gyüleközet N.Yt!r~FsneA,

kiáltotta; valamint valósággal az is vó1t~Otet a' ·
Fejedel!ni Sepel' sziJ;ettyének örQköl Urává ;
tötte. 'Es ki' eddég a' szem-pillantási~(!lzül1et
nélkűl, minden cselek.edeteiben) igen s'zerer;t
Cllétlen vólt, ki akár-mihe~kezdötti minden
murlkáiba bele.!iűlt;ki a:~ szerencsétlen halálnál
ögye~et ne1?vá1"~at.9.tt; íme .mostanában '(S:e~
pel,szlgettyen~kes Orkény-kls-aszBZón,naklnr
tokában) magát a' leg.szerencsésebb Ifiaknak
.~ámokközé töhette. ' '
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