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E g y n é h á n y  századig t a r to t t , hogy Erdély 
Ország szomorú néző helye volt már a* belső 
háborúknak , m ár a’ hadakozásoknak, mellyek- 
lyekkei magát ’szomszédgyai ellen védelmeznie 
k e l le t t ,  kik kincsei utánn esdekelvén, minden 
felül rá rohantak volt. Csak az egymással el-
lenkező haszonkereseteknek, de kivált a ’ M a-
gyarok ,  és a’ Törökök között való viszálko- 
dósoknak k ö szö n te , nem ugyan függetlenségét, 
de legalább még is létének fenn ta r tásá t;  v a -
lamint a ’ balom , melly szinte azért nem eshet 
a ’ fö ldre , mivel azt két eggyenlő erejű feleke-
zet kézből kézbe lökvén , a ’ levegő égben, ’s 
egyszersmind bizonytalan, állapottjában marasz-
t a l j a .

Most e’ nagy Herczegséget eggy élemetes 
Fejedelem korm ányozta ,  ki a' táborban meg-
őszülvén, konokan büszkélkedett am a’ szeren-
csében, mellyel szüntelen ingadozó birtokát a’ 
veszedelemtől saját vezérlése alatt nyert via- 
dalmakban védelmezte. Vazallussal önnkint 
hódoltak ama’ hatalmas erőnek , mellyel az u-
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ralkodó pálczát a’ vénségtűl meggyengül tt ke-
zében v ise lte ; a’ napnyűgoti , és az éjszaki 
szomszédok egymással harczolván , határait 
nem háborgatták ; csak napkeletről gomolyog-
tak fel ellene hadi tiizekkel tellyes fellegek, 
mellyck Országát űj vészekkel fenyegették. 
Látszottak még oldalárul csak imént leoldott 
kardgyánn az utolsó ütközetnek véres nyom-
doki, ammint a’ tudakozásnak értelmesen hall-
ható dörgése katonáinak sorait viadalra éb-
resztette, az apród pedig ismét készen állott, 
hogy a’ nehéz sisakot az élemetes fo bajnok-
nak ezüst színű hajfürtyeire nyomja.

F ia m ! így szóllítá meg az öreg Herczeg 
Almarékot, bíborának örökösé t,  értem én a’ 
te leütött szemedet , mellynek födele alatt 
lángoló fénnyé magát saját környékibe rejti. 
Szívednek aggódását akarja előliem eltitkolni , 
zártt mellyednek mély szorgalmát mellyel te 
meglett édes atyádot az ellenség’ elejébe men-
ni , és sebhelyes mellyét az űj nyilaknak m eg-
nyitni látod. Magam sem tudom mire vé ln i ,  
miért olly nehéz a’ szívem ? A’ késkedést nem 
ösmertem még soha, mellyel ezen apródnak 
ajánlását fogadom, mellyel a’ fegyvert elömbe 
tartva. Ne magyarázd azonban roszra. A' 
kén) telenség, az emberek’ sorsának nagy , és 
elkerülhetetlen parancsolattya lebilincsezi a’ 
nyomozást az i rá n t , a1 mi az embernek belse-



jében szóll. Kénytelen vagyok ve le ,  és azért 
legyen is meg. Szólly Fiam  ! nem vagyok-é 
vele kénytelen ?

A lm a rék . Nem vagy , Herczeg ! kínáld 
meg az ellenséget a’ békességgel, és nem vagy 
vele kénytelen.

Herczeg. Békességgel ? A’ meg nem győ-
zött T örökö t békességgel megkínálni annyit 
t e n n e , mint a' bíbort vállaimrúl leszakasztani, 
arany vesszokönn a’ török táborba vinni, és 
e’ herczegszéket, mellyért m ár sok nemes vér 
on tato tt,  vazallus kastéllyal minden kénysze-
rítés nélkül gyalázatosán felcserélni.

A ltn . A’ te bíborod utánn , Herczeg! nem 
esdeklik a’ Szultán. Annak, a’ mi az erdélyi 
hegyeknek gyomrában esztendő ezredektül fog-
va békével nyugodott , örökké elrejtve kellett 
volna maradnia. Még e’ föld az ö belső ré -
szeinek kincseit nem ö sm erte , mindaddig gaz-
daságának írígyeletlen bőségével tág mezeinn 
díszeskedett. Most m ár a' messziinnen h it t  
Kolonistáknak boldogtalan keze mégnyitotta 
e ré t ,  melly utánn ellenségeinknek telhetetlen 
esdeklése szomjadozik, ’s az elpusztított ta r -
tomány feldultt mezeivel gazdagnak nevezte-
tik. Fizess a’ Töröknek  adót földgyeidnek ki-
ásott kincseibül, és te Herczeg m arad sz ,  né-
ped pedig békével élt
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Her. Herczeg maradok , és másnak job-
bággyá; népem békével él, és véres verítéké-
ben fürdik, hogy az idegennek arany utánn 
való szomját enyhíteni segítse. Nem , Fiam ! 
n em ! Ezt én tetóled nem vártam . Azért nyer-
tem volna-é annyi ütközeteket, hogy az utol-
sót gyalázatosán m eg v ásá ro l jam  ? Azért csor-
bítottam volna-é meg e’ kardomot az ellenség-
nek pánczéllyánn , hogy mikor majd elerötle- 
nedelt kezembül egyszer dicsőségesen kiesne, 
cseleim’ Kastéllyának falára fel ne függeszt-
hessem? Azért láttam volna-é bajnok társaimot 
szazonkint a sírba hullani, hogy gyermekeik 
adókkal váltsák ki bíborpalástomot ? Mit gon-
dolsz Fiam ? azt mondod-é m ég, hogy nem 
vagyok kénytelen ^ ----

Alm arék szavába esvén : Nem vagy kény-
telen , edes Atyám ! Ide nekem e’ k a rd o d o t! 
Testemnek legmélyebb kijárásiból habzik az 
erő ezen ökölbe; ne vesd meg tapasztalatlan 
karomot. A’ hazáért való ütközetben felosz-
tom hadi seregeddel a' v itézséget; a Hercze- 
g é r t ! legyen a’ viadalnak zűrzavaros közepénn 
bajnokidnak bíztató szava; én azonban előttök, 
mint vezerek, csak édes a tyám ért harczolok.

Hercz, A’ tavaszi napnak lángoló sógárai 
gyanánt ontya mellyembe az ój életet szavaid-
nak kellemeies tüze! Illyennek kellett lenned, 
hogy édes fiam légy. Allighogy benned meg



nem csalatkoztam. Vedd fe g y v e rem e t! — Itt 
az ifid térgyre esett, ?s mely tisztelettel vette 
el édes attyának kezébül a ’ kardot. —* A’ sze-
rencsés atyának áldása kísérjen tégedet I így 
folytatá szavai az érdemes öreg , térgyeirúl 
fiát felemelvén. Hallod-é ütközetekhez szokott 
paripámnak hortyogását ! szálly fel r e á ; hadi 
seregeim készséggel várják vezéreket; repülly 
elejekbe. Oh! vajha olly szerencsésen térnél 
te karjaimba az első ütközetbül v is sza , am- 
mint én nem rég a’ századikot elhagytam.

Ezzel az öreg Herczeg felvánszorodott, 
hogy fiát az ajtóig elkísérje ; de erőtlensége 
miatt a’ karszékbe ismét vissza omlott. Az 
ifiu édes attyának áldó kezére b o ru lt ,  mellyet 
ez végtére lassacskán elvont,  és semmit többé 
nem szó llha tván , csak gyenge de vidám tekin-
tettel adott fiának jelt a r r a ,  hogy siessen.

Szomorúan vált el édes attyátul A lm arék ; 
de ammint az egybegyültt vitézeket m eglátta , 
és soraik közé elérkezett,  djra fellobbant ben-
ne a’ tű z ,  melly szívét nagy tettekre buzdítot-
ta. F/ggy hirdető tudtára adta a' fegyvervjselő 
seregnek, a' miket a’ Nagy Herczeg parancsolt, 
és elejébe állította fiát, mint uj vezéré t;  mire 
Almarék mindnyájoknak hangos örömkiáltásai 
között a’ paripára felrepült.

A’ T örökök messze beütöttek volt nlár a* 
határokonn innen, és ha a’ védsereg elejekbe



nem sietett volna, egynéhány nap alatt beér-
tek volna egész a’ fő várasig. A’ vitézek sok 
ollyan csoportokkal akadtak Öszve, mellyeket 
az ellenség a* határokonn fekvő lakásaikból el-
űzö tt ,  ’s mellyek ennek véletlenül reájok ro-
hanó erejétűl m eglepetvén, csak életeket, fe-
leségeiket, és magzattyaikot menthették meg 
nagynehezen, ’s most már menedék helyet az 
Országnak belsejében kerestek. Álmélkodva 
nézték ók az ifiu bajnokot a’ fegyverviselő se-
reg előtt lovagolni. Mint mikor a ’ felkelő nap 
a ’ nagy tengernek ezüst homályé habjai közül 
felemelkedik^ dgy ment a’ szőke Herczeg előbb-
re ügyekező sietséggel az ősz szakállu vitézek 
közö tt ,  kik körülvették volt. Szégyen foglal-
ta el a ’ szökevény férjfiakot, hogy ők hátat 
mutatnak az ellenségnek, a’ kinek elejébe az 
ifid Herczeg olly bátorsággal siet. Elküldöt- 
ték tehát o da ,  a’ hová indultának, feleségei-
k e t ,  gyermekeiket, és az erőtlen véneket, m a-
gok pedig fegyvert fogván megfordultak, és 
magokat a’ hadi sereghez kapcsolták.

Majdnem lépésenkint megszaporodván se-
rege, elérkezett végtére Almarék a tö rök  tá-
borhoz, melly a folyónál fekvő síkságonn le-
telepedvén , hátát a hegyekhez támasztotta. 
Az imént érkezett seregnek csak eggy szempil-
lantásig sem engedett nyugodalmat az ellenség, 
I óborának mind a’ két szárnya gyorsalkodott



a' fél holdnak zászlói alatt az Erdélyiek felé ; 
kettoztettek az Allah névnek ordító hangját a’ 
kösziklás h eg y ek ; a ’ dainascusi kardok a* déli 
napnak súgárait visszalökvén, villámok gyanánt 
ragyogtak keresztül ama’ porfátyolonn , mel- 
lyet a’ sarkantydzott lovak a’ száraz földrül 
felrugdaltak.

Nossza te h á t ,  kiáltá A lm arék, a’ Hazáért, 
és a’ Herczegért! A’ H a záé r t ,  a’ Herczegért,  
és Almarékért,  kiáltották viszontag a’ vitézek, 
neki menvén láncsáikkal az ellenségnek, még 
mind a’ két hadi seregnek első soraiból az ál-
dozatok m áran hullottak. Hatalmas ostrom-
mal dúlta vitézeivel a’ Herczeg az ellenségnek 
sora it;  de szinte olly hatalmas e rő v e l ,  és áll-
hatatos konoksággal állott amaz ellent a’ ha-
bok gyanánt reá rohanó vitéz csoportoknak. 
Alkonyodni kezdett m ár a' n ap ,  és eggyik fe-
lekezet sem dücsekedhetett még olly nyertes-
séggel , melly a’ gyozedelmet megválaszthatta 
volna* Ama’ v itézséget, melly Almarék’ baj-
nokiban a’ Hazának és a’ Fejedelemnek szere- 
tete által rezzenthetetlen le tt ,  a’ Törököknél 
szükségesnek tette az ,  hogy a’ hátok megett 
elnyúló nagy hegyek a’ szaladást meglehetet- 
lenítették. Hasadni látszott végtére az ifiú 
Herczeg előtt az ellenségnek eggyik falkája. 
Fáradhatatlan kardgyával betört  6 egész az 
ellenségnek zászlójáig, ammint hirtelen eggy



szerencsétlenség hozó nyíl jobbik vállába beha-
tott , és karját tehetetlennek tette. Uj ösztön- 
tul felbuzdíttatván, körülvették azonnal leg- 
hűvebb késéröi, és most már nem a’ H azá t ,  
nem a’ Herczeget, hanem csak Almarékot ki-
á ltván , neki estek a’ legközelebb harczoló T ö -
rököknek, ’s a’ véresnél véresebb ütközetet 
jnegujjították, még mások Almarékot vállaikra 
v e t té k , ’s az ütközet' helyérül szerencsésen ki-
vitték. Hasztalan bosszonkodott a' Herczeg 
az érzékeny szorgalomra , mellyel akara ttya  
ellen messzebb v i t ték , hogy valamelly bátor- 
ságos hajlékhoz juthassanak, bajnok társaik-
nak vitézségére bízván a' gyözedelemnek meg-
választását.

A’ szomszéd erdőnek közepénn egynéhány 
magányos gunyhót találtak volt. Az ösmeret- 
len láncsáknak ijesztő csörgése szétüzte a' fé-
lénk lakosokot, mihelyt e’ seregecske a’ völ- 
gyönn behatott. Csak az öreg Komár állott 
meg sövénnyé elő tt ,  melly eggy dombnak ol-
dalárul lefüggött, ünneplő fejér ruhában , mint 
cggy pap, ki szent rendének, és méltóságának 
oltalma a l a t t , nemzetének sorsát a’ győzedel-
mesnek kezébe akarja ajánlani. így áll az 
ezüst ragyogásu estveli csillag a' puszta éjnek 
felleges horízonnyánn , hogy a’ tévelygő utas-
nak kalauz gyanánt szolgáilyon, mint Komár 
4* szálláskeresó seregnek.



A’ szürkületnek gyenge világosságánál esZr 
re vette  Komár a’ fegyveres csoportnak fejér- 
lő mozgásából, hogy feléje ta r t ,  ’s új lélekzet- 
tel felkészítvén mellye't, elejébe ment, mihelyt 
nemzeti nyelvének első hangjait megkülömböz- 
tethette, A’ Herczeget vérének vesz tesége, 
melly sebébúl k iforrott,  de még ennél is im 
kább a’ fajdalom, hogy bajnoktársainak sorsa-
iul erőszakosan meg kellett váln ia ,  nagyon 
megerötlenítette. Komár tehát szinte fél holt-
tan vette ötét át gondviselése alá.

Gazdag T e rm é sz e t ! melly óriás erőddel 
hasonlíthatatlanul hatalmasabb lépéseket teszel, 
hogysem azokkal a’ nyomorultt mesterségnek 
gyermekvezető pántlikái megmérkezhetnének; 
hogy visgálhatnák ki az emberek szélledni te r-
mett érzékenységeikkel a’ te munkáidnak mély 
nyomait ? Azzal kérkednek ők gyengeségekben, 
hogy Ők még a’ titkokot is megtudgyák lesni, 
mellyek azonban teelőtted , véghetetlen hatal-
m ú , nem egyebek megvetni való kicsinységek-
nél ! Az erő tekervények nélkül járja eggyü- 
gyú ösvénnyét. Csak az erőtlen szűkölködik 
fátyolhomály n é lk ü l , melly fogyatkozásait el -
takarja ; csak Ö tart attúl , saját tétovázását 
érezvén, hogy a’ nagyot el ne veszejje azon-: 
bán , még kicsinységekkel foglalatoskodik. A? 
te határatlan tekinteted előtt nincs semmi nagy, 
nincs semmi kicsinység; eggyaránt öszye vat*



szőve a’ te munkáidnak lánczába minden. 
Azért csak ott , a hol az ember magát a te 
munkáidnak mindenségében alkotmányidnak 
rendéből kevélyen ki nem emeli, ’s a’ hol rés- 
telen bölcsességednek minden büszkeség nélkül 
hódol, csak ott ajánlod neki minden tartózta- 
tás nélkül oktatásodot.

Még a’ hold világos éjnek nedves lehelle- 
tei között elment Komár a’ völgynek csörgő 
patakjához ’s elhozta onnan a’ harmatnak gyön-
gyeivel meghintett orvos füveket a’ beteg Her- 
czegnek , kiben a’ nyugodalom, a’ jó ágy ,  az 
erősítő melegség az életnek páráit ismét fel-
ébresztették. Az öreg Szíva, Romárnak fele-
sége, és Szokol nevű fogadott fia azonn voltak 
azonban szüntelen’, hogy vékony életkomrájok- 
bul a’ nagy vendégnek hu kísérőit megvendé-
g e l j é k .

Almarék egynéhányat kísérői közül vissza 
küldött a’ hadi sereghez , hogy az ütközetnek 
kimeneteléről való híradással annyival bizo-
nyosabban megtalálhassák. A’ fo várasba is 
elakartak némellyek sietni, hogy a’ megsebe-
sített Herczegnek könnyebb odavitelérül a* 
szükséges rendeléseket megtetessék ; de ezt a’ 
Herczeg meg nem engedte. Az én A tyám , ha 
ősz haja még őseleinek sírjában nem nyugszik, 
tudgya meg előbb országának sorsát , és ön-
nön magáét . minekelőtte az enyimnek hírét



liallya. Ezt felelte o kísérőinek olly szózattal, 
melly a’ fájdalomtűi megszorűltt mellyébül 
csak gyengén emelkedett ki*

Mindnyájan közelebb leptek a’ jelenvalók 
az ifid bajnoknak ágyához , és illetödésétűl 
m egragadtatván , vigasztalni ak a r tá k ; de vi-
gasztalására szavakot nem találtak ; még vég-
tére a’ legöregebbik v i t é z , érzékeny indulat- 
ty á t  erővel elnyom ván, közelebb ment a’ Her- 
czegnek vánkossához, ’s feléje homorodván, 
imigyen s z ó l lo t t : H e rcze g ! a' te gondod most 
egyedül csak egésséged legyen; az ütközetet 
elvesztenünk lehetetlen* Az erdélyi vitéz sa-
ját b ir tokáért ,  fejedelmének jussa iért ,  Istené* 
ben való hitéért viaskodik. Mit akarnak a* 
Szultánnak béressei, kiket csak a’ bizonytalan 
zsákmány utánn való esdeklés ösztönöz a r r a , 
hogy az első tüzbe vaktában rohannyanak , az 
ollyan nép ellen, melly az ütközet’ helyéhez 
illy felséges indító okok által szinte lebilincsez- 
tetik ? T e  magad tapasztaltad benne a ’ köz 
lievűlésnek lelkét e’ méltóságos czélokra ; te 
magad láttad szíveikben majdnem mindenható 
foganattyát ama’ b izodaiom nak, mellyel önnön 
magokhoz viseltetnek. Sokan elestek a ’ mi* 
eink k ö z ü l , m egvallom ; de nem vetted-é e'sz- 
r e ,  Herczeg! és ha talám fájdalmadtül egészen 
e lfoga tván ,  te nem lá t tad ,  láttuk m ink , mi-
kép folyt külömbféle csoportokban az ország-
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íiak belsejébul a’ tábor felé az ifióság, vissza-
küldött és otthon hagyott feleségeinknek , és 
magzatinknak kesergő jajgatási által felserken-
tetvén, hogy az elesett vitézek utánn m aradtt 
réseket kipótollyák. Mulat-é hazánkban ke-
nvén csak eggy férjfid, a’ ki fegyvert viselhet ? 
van-é olly a ty a ,  a’ ki fiát a’ félénk nyugoda-
lomra b iz tassa? ..........

Ally meg! mondá itt fenn szóval K oinár , 
állv meg, kérlek! ’s a’ Herczegnek rtyoszolyá- 
jához leborult, markába borítván piruló orczá- 
jat. Engedd, óh Herczeg í szégyennel téllyes 
töredelmességgel szívemnek gyengeségét meg-
villanom, hogy ezen ifiu t, kit e’ régi vitéznek 
fontos szavai mélyen lealáznak , én ta r tó z ta t -
tam vissza táborodtól. Én törtein el neki a* 
láncsá t , meliyet az ágy alól örömmel vönt ki, 
amrnint eggyik szomszédunktól a<& erre vonó-
dó hadi seregnek hírét hallotta; én kérleltem 
etet térgyeimenn, mikor a’ kertmüVelö szer-
számot ragadta haragosan kezébe, és fegyver 
helyett villogtatni p róbálta ; én voltam az atya, 
ki vitézségre termett szívét arra ve t te ,  hogy 
a' hadi szolgálatot e’ magányos kunnyóban a’ 
tunya nyugodalommal felcseréllye

Kegyes tekintettel segítette fel Almare'k 
térgyeirül az öreget, ’s nyugodgy m eg , monda 
neki; eggy vitéz csak ugyan semmit sem v á -
lasztott volna meg.
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Azt gondoltain én i s , feleié Rom ár. De 
most ! keseredett szívvel k ívánom , hogy bál1 
magam is az ütközet’ helyére vittem volna in-
kább e’ mankós bo to m o t, hogysem most előt-
ted  szégyenszemmel állok.

A’ te fiad, Apjok í soha sem volt még a’ 
táborban ? kérdezte kegyesen a’ H erczeg , vis- 
gáló szemmel nézgetvén az izmos Szokolt.

Az én fiam volt a’ táb o rb an , feleié Ko- 
m ár ,  de atyai szívemhez többé vissza nem 
tért. Ö azonban ennek testvére nem volt. Em 
gedd m eg ,  H erczeg! hogy, minekutánná. fel- 
szakadtt sebembe megnyílt ismét az attya ama’ 
fájdalmas em lékezetnek , elmondhassam neked 
röviden , mikép vesztettem el saját fiamot, és 
mikép jutottam helyette ehhez. Tizenöt esz-
tendeje ,  hogy a’ hadakozásnak lángjai hazánk 
ellen többfelül dühösködtek. A’ parancsolat 
közönséges volt és k e m é n y , mert eggyetlen 
eggy védő sereget kiállítani, nem volt elegen-
dő. A’ kinek karja és lába v o l t ,  annak a’ t á -
borba kellett sietni. így hát fiammal én is 
elmentem oda ,  a ’ hol a’ vitézek egybe gyűltek, 
A’ m ár próbáltt  vitézségü hazafiaknak javát az 
A ty á d , a’ H erczeg , vonta magához , hogy av-
val a’ napnyugoti ellenségnek ügyekezeteit 
meggátollya, ki ravaszabb volt. Az hiúságnak 
merész ereje Petrovics alatt küldetett amaz el-
lenségnek elejébe, ki napkeletiül betört. Az



esztendőknek és a’ tapasztalásnak külömbsége 
tehát elválasztotta töllem fiamot. En napnyu- 
got felé mentem; ö pedig oda, hol a’ hazának 
bajnoki most ismét vérzenek. E ’ kettős hada-
kozásnak kimenetele ösm ere tes ; borostyánnal 
meg koszorúzva szélledt el mind a’ két tábor.

Ütközetünkből eggy mélyen megsebesített 
élemetes katonatársomot hurczoltam volt ki 
magammal. Aliig hogy vele eggy lakott vi-
dékre k iér tem , arra kért engem et, hogy al-
kalmatlan tovább v i te léve l , melly önnön ma-
gának is tűrhetetlen súllyára vá l t ,  megkíinél- 
lyem , szinte érezvén magában , hogy régen 
megszokott hazáját többé meg nem sajdíthat- 
tya. „ E red g y , így szóllott hozzám , velem 
,, többé üdódöt ne vesztegesd ; feleséged és 

gyermeked várton várják hazaérkezésedet; 
„ eredgy, siess hozzájok. De mivel az útad 
„ az én gunnyom mellett megy e l , tekintsd 
„ meg ha gyermekemnek hű gondgyát vise- 
„ lik-é a’ szomszédok , a* kiknek kezébe ad- 
„ tam ; ’s vidd el árvámnak atyai áldásomot.a

Csak eggy éjszakát akartam még ágya 
mellett tö lten i; ezt még nálla mulatnom meg-
engedte. Ez volt neki utolsó éjszakája. Holtt 
testét átadtam a’ vitézeknek, a ’ kik utánnam 
e’ helységbe későbben érkeztek, hogy tiszte- 
ségesen eltemessék, a’ mit ok meg is Ígértek; 
tn  pedig előre folytattam útamot ama’ vidék

fe lé ,



fele , a’ hol a’ meghoíttnak maradékát talál- 
nőm kell vala. E ’ maradék ez volt ! — Ezt 
mondván Szokolra matatott, — Friss és ele-
ven gyermek lévén, több gyermekek között 
egynéhány élemetes véneknek és anyáknak Iá* 
bainál jáíszott gondgyát viselték o k ,  amrnint 
szomszédokhoz i l le tt ,  a’ szegény á rv án ak ;  de 
mihelyt édes attyának halálát ha l lo t ták , senki 
sem akarta közülök jövendóbéli nevelését ma-
gára vállaln i,  nem tudván , ha nem kell-é üdo- 
vel onokáikra anyai és atyai gondgyokot fordí-
tani. En tehá t hamar eltökéllettem m agam -
ban , hogy a’ gyermeket magammal haza vi_ 
szem. Adhatok én neki a n y á t , így szóllék 
m agam ban; adhatok testvért ; attya pedig m a-
gam leszek. Mosolyogva kapaszkodott a' gyer-
mek válla im ra, éretlen lévén még ama fájda-
lomra , mellyet az ember érez ; mikor honnyá- 
tul elválik. ' így  érkeztem haza az én öreg 
Szivám hoz, ’s karjai közé, mellyekkel engem* 
fogadni akart ,  e’ gyermeket vetettem. Ó én 
töllem tudósítást saját fiúnkról k ívánt,  ’s am- 
mint tétovázó tekíntetembül atyai szívemnek 
belső szemrehányását észre ve t te ,  az új jöve-
vényt kezembe hidegen vissza adta. A’ jóté-
teménynek örvendetes érzeménnyétül elfoglal-
ta tv án ,  nem tudtam a’ veszedelmet jelenvaló-
nak gondoln i, mellyben saját vérem forgott. 
Most csak puszta lehetsége is annak , hogy a ’
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sors talán saját fiamot ezzel felcserélte, elvi* 
telhetetlen teher gyanánt nyomta el szívemet.

A' gyermek félénkén lecsúszván nyakam*" 
bú i,  eggy szögletbe vönta magát az én öre-
gemnek bnzgósága e lö l ,  melly csak atyai gon- 
datlanságomot illette. A’ férjfi szív elég tágas 
a rra ,  hogy az egész világot magába fogadgya ; 
az asszcnyi tele van anyai szere te tte l ; erre- 
való nézve Szívának bosszonkodását igazság-
talannak nem nézhettem. E lken te  elnémul-
ta m ,  de kemény szavainak emelkedő hatha- 
tósságátúl felberzentetvén, elfelejtettem a’ fá-
radságot , mellyet súlyos útazásom okozott , 
kisiettem az ország’ ú t ty á ra , hogy a’ hazatérő 
iíiúságtúl fiam iránt tudósítást kérjek. Magá-
nyos csoportokban érkeztek haza az ifiú vité-
zek; de Komár’ fiát senki sem ösmerte közö-
lök. Végtére láttam még eggy falkát erdőnk-
nek szélénn lefelé vonódni , ’s a’ bozótok és 
gallyak között a’ ligetenn keresztül elejébe 
mentem. Szomszédgyaimnak fiai voltak ezek , 
’s az én fiamnak játszó társa i;  de az én fiam 
nem volt közöttök , mert a’ török kardoknak 
áldozattya lett. E’ hírre nem tudtam , az üt-
közet’ helyére térjek vissza tántorgó lépéseim-
m e l ,  vagy honi gunnyómba ? A’ diadalmas vi- 
tézekiYek örömkiáltásai elnémultak, ’s az ifiab* 
bak közülök szelíden vigasztalván atyai szí-
vemet, haza vezettek. Szokol volt a’ neve az



öllénség felótt elesett fiamnak; Szokolnak ne* 
veztem ezt is első köszöntésemnél. — Ezt 
m ondván, fogadott fiára mutatott. — Az ajtó 
előtt ült ó , és tekintetesül még messzünnen 
lá t ta m ,  hogy jövevénységének sullyát legelő-
ször érzi. Élőmbe szaladt , ammint meglátott, 
’s ismét nyakamba akart borulni* Ide jőjszo 
szívemre ! mondám neki ; ezen szempillantás-
tól fogva saját fiam , eggyetlen eggy fiam! 
így  vittem be a’ gyermeket a neki szántt ö- 
rökségbe. Engedd meg H erczeg ! hogy hitve-
semnek jajgatásait le ne rajzollyam. Egész 
holnapok múltak e l ,  még üj fiához hozzá szok-
h a to t t ;  és üdővel megköszönte még is ,  hogy 
a’ Szokol név gunnyónkbul egészen ki nem 
halt. így  nőtt fel e’ fiú , így lett kezünk a la t t  
izmos legény. Eri azutánn még egynéhányszor 
mentem el a’ táborba ,  hogy kafomot és lán- 
csámot a’ hazának szolgálattyára szen te llyem , 
még ő itthon szívemnek mindennémü házi mun-
káinak hü segítője volt* M ost,  tninekutáiina 
a ’ vénségtül nehéz kezem allig emelheti m ár 
fel csak a’ mankót is , mikor esztendőt áltat 
némellykor a’ csudálatos szent Képhez búcsú-
ért megyek, a’ nyugodalom’ szögére akasztot-
tam  nyoszolyám mellé fegyveremet is. Mikor 
az utolsó hadi parancsolatnak híre ide a’ mi 
hegyeink közé is beha to t t ,  akkoT e* fiamot is 
?1 kellett volna a’ táborba kúldenem , és ha
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ütct is elvesztettem volna, megmeg új fiút ke* 
resnem, a’ mire már vénségem tellyességgel 
erőtlen volt. Ejtsék meg ellenem az ítéletet 
e’ meglett vitézek, kik itt jelen vannak. Az 
en sz ívem ----

Minekelötte Kővár elvégezhette volna 
mentségét, harsogni hallatott a’ völgyben a* 
gyözedelemnek trombitája, ’s Almaréknak nem 
külöm ben, mint hüveinek komoran megillető-* 
dött orczái azonnal felderültek.

Kővár’ gunnyója előtt vitézek szállottak 
le paripáikrúl, ’s Almarékhoz belépvén, imígy* 
szóllo ttak: „ É l ly e n ,  éllyen a’ gyözedelemmel 
„  megkoronázott Almarék Herczeg!*-' Nem en- 
gemet iPet ez, mondá a’ Herczeg, agyárul fel-
emelkedvén. Még a’ gyözedelemnek részegítő 
Örömei között sem tulajdoníthatom magamnak 
pártütés nélkül a z t , a1 mi édes atyámnak jus-
saihoz tartozik. — Most már a’ künn m aradtt 
vitézek is kiáltani kezdették a’ gunnyó e l ő t t : 
„  É lly en , éllyen a’ gyözedelemmel megkoro- 
„ názott Almarék Herczeg ! “ Erre eggy Szó-
nok a’ Herczeghez közelítvén , oda nyújtotta 
neki a’ borostyánkoszorút fekete fátyollal kö-
rül b o rí tva ,  ’s imígy szóllott: Vedd Herczeg 
e’ borostyánt, mellyet neked az ütközet’ he-
lyérül hozok. A’ gyászfátyolt neked az ország 
küldi.
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Ammint Almarékot a’ ny il la l , melly még 
sebében függö tt , a’ szüntelen’ előre tolódó v i -
tézeknek sorainn keresztül v i t ték ,  a’ bosszú- 
áliásnak hangos kiáltásai a’ vitéz tagokot úgy 
egymáshoz kapcsolták , hogy áthathatatlan 
pajzslánczhoz hasonlítottak. A’ vezérek nem 
voltak már képesek a’ seregek előtt helyeikenn 
megmaradni ; gomolyagok gyanánt tolódtak 
elejekbe a’ vitéz csoportok, :s az ellenségnek 
sorai felé tö rekedvén , erejének legtömöttebb 
közepénn ellentállhatatlan vitézséggel áthatot-
tak. E ’ szempillantástól fogva nem volt már 
látni a ’ törököknél sem rendet ,  sem állhata-
tosságot, sem az adott parancsolatokhoz enge-
delmességet. Csak magányos falkák védelmez-
ték még magokot, hogy eggyenkint elhúllya- 
nak. így a’ habzó tengerhez hasonló erdélyi 
tábor mindent lemészárolván , mindent leta- 
podván , a’ mi elejébe akad t,  a’ hegynek er-
dejéhez é r t ,  hol m ár ellenséget nem talált. 
Itt té r t  magához, itt nyugodott meg a’ győze-
delmes tábor;  itt szűnt meg vitéz buzgósága, 
mint a’ szélvésznek zúgása a’ tövestül kiszag-
gatott erdő felett. Dobroszlav , ki az ifiúi 
Herczeg mellé kalauznak és tanácsadónak ren-
deltetett vo lt ,  ha ennek sebes elméje és gátol- 
hatatlan buzgósága vezérlést szenvedhetett 
vo lna ,  Dobroszlav vo lt ,  kinek mint fő vezér-
nek szavát a’ sereg végtére hallgatni, ce fo-



gadni kezdette. Ez tehát az egész táborból k i-
választott még egynéhány csapatot, hogy a' 
futékony ellenséget a ’ hegyeknek szoros út- 
tyainn átkergessék. Majd azutánii az ellen-
ségnek táborából öszveszedett zsákmányok kö-
zűi szinte a* legdrágábbakot kezdették a’ ver 
zérek kiválasztani: ammint hozzájok a’ fő vá- 
rasbúl követek érkeztek , kik hírűi az öreg 
Herczegnek halálát hozták.

Örvendetes érzeménnyének mélyen rezzen> 
tő  feszülése, mikor a ’ nagy tettekre való kész-
séget lá t ta ,  melly a’ búcsúzásnál fiának lmo-
dén inait szinte új erőre buzdította, még egy-
szer fellobbanó lángja volt Hiúságában voití: 
tü zén ek , melly meredő erejének gyengén csil-
logó hamvaiból utóilyára még egyszer kiütött; 
és sebes hevével benne életszerének kevés ma* 
Tadékát egészen felemésztette. A’ nyugoda-
lom búi,  melly önnön magának tellyes felejté-
séig nevekedett , végtére erörontó halál le t t ,  
és az öreg Fejedelem kiadta lelkét.

A' gyözedelemnek hírével tehát kénytelen 
volt Dobroszlav a' Herczeghez az édes a n y á -
nak haláláról való tudósítást is elküldeni.

A’ hadi seregnél, mellyet az öszvegyültt 
országnak lehetett nézni, kevés üdovel előbb 
sokkal mélyebb szomorúságot okozott volna a’ 
közönségesen tiszteltt inkább, mint szeretett 
fejedelemnek vesztesége, mert a katonák őtet 
majdnem csak úgy ösmerték, mint v i téz t ,  a'



fegyverviselő pedig sem nem szeret, sem sze- 
reietet nem keres ,  hanem csak tiszteletet. De 
most már az ifid Herczegnek minden hasonlás 
nélkül mindnyájan hódoltak, ’s .az új remény-
ségek könnyen feledékenységbe hozták nálok 
az elmúltt boldogságoknak édességét. Alma- 
xék volt a’ reménységeknek tárgya mind a’ se-
regnél , mind az országban.

Kővárnak orvos füvei és gondviselése ál-
tal megszűnvén sebének fájdalmai, ugyanezen 
jószívű öregnek szelíd beszéllgetése által pe-
dig szívének szorongatásai, és elméjének hab-
zásai elszéllesztetvén, erejének nagy részét a* 
Herczeg ismét visszanyerte. Ha új ütközet-
ben ismét szembe kellett volna az ellenséggel 
szá llan i, elég erősnek érzette volna magát ar-
r a ’, hogy ágyát elhagyván, paripájára szállyori. 
De most új hívatallyának súllyá nehéz teher 
gyanánt lepte meg lelkét, melly gyenge testé-
ben csak imént jutott előbbi erejéhez. Belse-
jében nagy viaskodás tám adt,  megemlékezvén 
eggy részrül boldogultt Attyának búcsúzására, 
más részrül pedig a’ békességhez ellentállha- 
ta t lan  hajlandóságot érezvén. Mindenfelül vá-
rakoztak már a’ siető követek az új országló-
nak parancsolatira. A’ fő várasban a* Herczeg’ 
temetése iránt rendeléseket kellett tenni; Dob- 
roszlav hírül adván n e k i , hogy a’ bíbor reá 
már várakozik , egyszersmind parancsolatot is 
kívánt t ő l le , mit tévő legyen a’ gyözedelem-
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nck táborában ? előtte pedig a’ szünetlen ha* 
dakozásoktól vérző országnak a’ ke'pe á l lo t t ,  
Kővár tudni illik.

Hosszas fontolás utánn az emberség és a* 
méltóság megegyezvén benne , illy szózatra 
fakad t:

„ E’ hallgatásom nem közönséges érze- 
ményeknek a’ jele vo lt ,  mellyek szívemben 
váltólag habzottak. E ’ nagy órában felséges 
hivatalomhoz int engemet a’ mennyei gondvi-
selés. A’ sírnak szélétúl az emberi méltóság-
nak legmagosabb pontyánn lépek én vissza a’ 
tehetős életnek súlyos munkái közé. Az ural-
kodásnak magosságárúl nem láthattya át az 
emberi nyomozásnak halandó szeme eggy te -
kintettel számtalan kötelességeinek m érhete t-
len méllyeit. De a tiszta elmének elorelátá- 
sabul csalhatatlan sdgárok törnek át még is 
hogy a ’ lelkiösméretet felderítsék; és sérthe-
tetlen béllyege valamennyi érzeménnyeimnek 
amaz erős tökelles áltál is kinyílatkoztattya 
magát , hogy népemnek attya akarok lenni. 
Örökségemnek boldogságára az első talpkövet 
édes atyám tette ,  az á l ta l ,  hogy annak függet-
lenséget adott. Tovább e’ nagy szívű férjfiií 
maga sem ment volna, mert hódító lenni nem 
akart, A’ mit országának magzattyai ö alatta 
vérekkel szerzettek, annak énalattam vegyék 
is hasznát. E’ hasonvétel iránt a’ kezességet
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magamra vállalom. Errevaló nézve siessenek 
Dobroszlávhoz a’ k ö v e te k , és vigyék neki hí-
rül a’ Herczegnek első k ívánságát, hogy állan-
dó alkukra békességet kössön, és túl a’ hatá- 
rokonn a’ hadi sereget ki ne vezesse. Édes 
a tyám ’ tetemeinek végső tiszteletéről a’ rende-
léseket magam megteszem. Most már Kővár ! 
neked kellene a' kész szolgálatot és hu gond-
viselést , mellyet hozzám mutattál , herczegi 
módon megjutalmaznom. De soha sem taná-
csos , hogy a’ fejedelem a’ sorsával megelége-
dő alattavalóját boldogságának bizonyos kor-
látú környékébúl k i e m e l j e ;  m ert az új javak 
új kívánságokot, és így új szükségeket szül-
nek. A l j  elő most t e , ezen órának tisztelet-
re méltó tanúja! álly közém és népem közé ,  
és vedd e’ kardomot, melly talán sinte most 
az ellenségnek rémítésére jókor szolgált,  és 
akaszd fel k u n n y ó d b an , hogy itt népemnek 
békesség’ záloga gyanánt szolgállyon. “

Csendes álmélkodásba merültek nemes 
szívű új fejedelmekenn , a’ kik Almaréknak be-
szédgyét ha llo tták ; de a’ nélkül hogy nyilván-
való helybenhagyásokot megvárta vo lna , p a -
rancsolatokot a d o t t , hogy Dobroszlóvhoz k ö -
vetek siessenek, a’ többiek pedig vele Szeben 
felé az útra fe lkészüljenek .

Fogadása a ’ fő varasban ollyan v o l t ,  mint 
akármelly egyéb új fejedelemé. A’ nép szinte



érezvén tekintetre méltatlan csekélységét, úgy* 
jelen meg az illyen ünnepnél, mint eggy egesz, 
mellyel a' vizsgaság, a5 pompára való bámu-
lá s ,  és általlyában a’ változásnak űj képei az 
ój nap felé vonnak. A’ jelenvalónak ingerét, 
melly szemét ille ti,  úgy nézi Ő, mint hosszas 
jövendóségre kiszabott nyereségét. De az ud-
vari embereknek okosan előre látó serege nem 
így gondolkodik. Önállók az Ö minden egyéb-
tűi elkorlátozott saját mívoltok a’ fo dolog. 
Önnön magokról való gondoskodások nem azt 
tekinti , miféle ruhában jelen meg az új feje-
delem , hanem minému képvonásokkal ? A* 
néphez tartozó magányos ember ösmeri az ö 
házi isteneit, ösmeri hajléká t, hol csekély sor-
tja szerint a’ törvénynek h ó d o lván , nem ta r t  
a t tú l , hogy hozzá a* Despotának szeme vala-
ha behasson* De a’ rabszolgák ellenben , kik 
egesz léteknek mivoltát az udvari életnek sze- 
rencse-koczkájára tették , érzik, hogy az udva-
ri kegyelemnek pompás szekeréhez vannak 
lelánczolva. így tolódott Almarék’ elejébe is 
a' népnek tarka sokasága, az egymással ver-
sengő udvari emberekkel átszőve. Azonban a’ 
nagy plánumok, szinte miként a’ nagy földiin- 
dúiások is ,  csak a’ nyugodalom alatt érnek 
meg. Almarék gondolatokba merülve , és ko-
mor orczával tartotta bemenetelét a’ fő vá-
rasba.



Országosának első napjait ama’ rendelé-
seknek szentelte , mellyek boldogűllt édes at- 
tyának temetését illették. Eggyügyü volt ez , 
mint a’ boldogúlttnak élete, de pompás egy-
szersmind, ammint érdemeihez illett.

Majd azutánn Dobroszlávtiil elhozták a5 
követek a’ békességkötést , hogy a’ Herczeg 
azokot aláírásával megerősítse. Almarék fel-
találta benne ama’ parancsolatoknak tellyes ér-
telmét, mellyeket iránta a’ fő vezérnek ado tt ,  
és nevét alá írta.

így tehát az ország’ dolgainak legfőbbikét 
végre hajtotta , ’s ez által egyszersmind a’ köz 
boldogságnak talpfaiát is megvetette. A’ többi 
szomszédok szintazon alkuk alatt ösmerték fe-
jedelemnek Almarekot, mellyek alatt valaha 
édes a t tyá t ,  kivált mivel más hatalmakkal h a -
dakozásokba kevered tek , ’s mivel Almaréknak 
vitézségétől, ki a’ török háborút olly szeren-
csésen és olly jeles gyózedelcmmel végezte, 
nem ok nélkül tartottak. Naponkint jobban és 
jobban kifejtödött azonnkívíil az Erdélyieknek 
új Fejedelmekhez való szeretető és ragaszko-
dása , és így az uralkodóknak ezen erős pajzsa 
alatt naponkint messzebb terjedtt még a’ hatá- 
rokonn túl is Almaréknak tekintete.

A’ hadi sereg szétoszlott. A’ Herczeg 
csak annyit hagyott felfegyverkezve, a’ men-
nyi szükséges volt a’ határoknak a’ török lat-



rok és tolvajok ellen való védelm ezésére, és 
saját udvarának díszesítésére. Az első ünnep-
les akkor ta r ta to t t ,  és Almarék a’ bíborban 
íí nép előtt legelőször akkor jelent m eg, mi-
kor parancsolattyára Dobrosziav a* várasba 
diadalom-pompával beérkezett,

Dobrosziav túl volt már ifiúságának hatá- 
xainn , ’s mellyébe a’ természet nagy tulajdon-
ságokot re jtv én , heves erővel és tehetséggel 
birt u g y an , de ezt erőltetett csendességgel úgy 
el tudta fojtani , hogy a* fellyebbvalóságnak 
minden legkisebb látszattyát szerencsésen el-
kerülte. Erre őtet kiváltkép az öreg Herczeg- 
nek társalkodása szoktatta ,  kinek charactere 
az vo lt ,  hogy magát vezérelni nem hagyta, 
Nemzetsége nem volt a' leggazdagabbak kö-
zül ; de az országnak több századtól fogva 
igen alkalmas férjfiakot , és kivált nevezetes 
vitézeket állított. Az öreg Herczegnek éles 
tekintete korán meg tudta külömböztetni a * 
nagy reménységü i h a t , ’s országosának utúlsó 
esztendeiben maga mellé vette. T öbb ütkö-
zetben élvén hadi ta lentom aival, fontos tábori 
^igyekezeteket bízott reá ,  mellyeknek kimene-
tele reménységét mindenkor felmúlta* Mivel 
pedig férjfias characterében ama' hajlékonysá-
got is eszre vette, melly az ország’ dolgaiban 
a ’ szerencsés közbenjárótól olly nagyon meg- 
kívántatik. tehetős okosságára bízta a’ iegutól-



só békesség-kötéseket is a’ magyarokkal és a* 
Lengyelekkel , mellyek az öreg Herczegnek 
örömére Erdélyt ezen országoktól egészen el-* 
különözte*.

Jól tudta ugyan D obrosz lav , hogy az ö 
érdemei az öreg Herczeg előtt annyival neve-
zetesebbek , mennél buzgóbban kívánta ország- 
lásának elejétűl fogva , hogy Erdély a’ nap-" 
nyugoti hatalom alól kimenekedvén , függet-
lenségre jusson ; de jobban ösmerte még is 
u rá t ,  hogysem magát valaha országlásába a- 
vatta  volna* A’ Herczeg pedig a hadakozást 
az országlásnál jobban sze re tv én , és így a’ 
kardnak merész villogtatását a’ veszedelemben 
többre böcsülvén a’ Ministernek bármelly je-
les ta lentom ainál, Dobroszlávban is többnyire  
csak a’ vitéz és szerencsés hadi vezért tisztel-
te* Erre bízta ö az utolsó háborúban is a* 
főbb hadi ügyekezeteknek igazgatását, m ellyre 
magát nagyon megcsökkentt ereje miatt tehe- 
te lennek érzette. Reá mindazáltal magára az 
egész hadi sereget bízni olly dolognak tartotta, 
melly fejedelmi méltóságával meg nem fért. 
Nem mintha Dobroszlav’ alkalmasságárúi vagy 
hűségérül kételkedett v o ln a ; hanem csak ama 
gondolattól látszott ő inkább egyedül e’ dolog-
ban vezéreltetni, hogy a’ fő hadi vezér kivontt 
kardgyával a’ fegyveres sereg előtt harczolván, 
magosabb pontonn á l l ,  mint maga a’ ffcjede*
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lem, a‘ sceptrumot tartván kezében, ’s t idvatí
embereinek hízelkedő seregei köztt ülvén,

Még az ember képes valamit minden se* 
gedelem nélkül maga végezni, addig sürgető 
szükség nélkül senkit sem ereszt eggy könj 
nyen foglalatosságinak elintézéséhez. Ez a t  
oka*, miért hogy az öreg Herczeg is Almaré* 
kot nem hagyta országlásában részesülni, tá- 
vulabb gondolván még lenni magát a’ tehetet-
lenségtől , mellyre büszkeségét a" késedelmes 
természet már csakugyan még is emlékeztetni 
kezdette. A* tekintet, a’ tisztelet, és a’ sze-
lídséghez hajló character Almarékot is viszon- 
tag szüntelen távúlabb tartotta édes attyátul* 
így eggyikben sem derült fel közölök elegendő- 
képen ama’ gondolat, hogy a’ vérnek köteleinn 
kívül még az országiásnak felséges hívatallya 
is az ,  a mi oköt szoros szövetségbe helyez-
tette.

Csak az utolsó hadakozásnak alkalmatos* 
sagaval láttuk mink az öreg Herczeget, talán 
fiának véletlen jelenléte á lta l ,  arra a’ gondo-
latra jutni, hogy méltóságának és birtokinak 
örököSse't eddig elkorlátozott hívatallyában 
részt venni engedgye, és hogy fiának minded* 
dig ösmeretlen tehetségeivel segedelem gyanánt 
éllyen. A' hideg vérű néző észre vehette azon 
jelenésben az ifiu Herczegnek első feleletéből 
a két characternek nagy külöm bségét; de az



üreg Herczeg sokkal jobban megszokta volt 
régi gondolattyainak já rá s á t , hogysem fiának 
illetödésében zálogát nem látta volna annak , 
hogy herczegi székénn gondolkozásának mód- 
gyát folytattya és megörökösíti. Innen tör-
tént , hogy emlékezetéből hamar elenyészett 
a* haborodás , mellyet elejénte Almaréknak 
békességet javalló tanácsadása miatt érzett.

Megáldotta azutánn az ifid Vitéznek a’ nagy 
tettekre való merész készségét; és csak azért, 
mivel karja még a* harczhoz nem volt szokva^ 
azt rendelte , hogy Dobroszlávnak próbáltt  
hadi talentomi által gyámolíttasson. így lett 
Dobroszlav a' táborban az ifiu Herczegnek ka-
lauzzá.

Ugyan e’ hadakozásban meg is nyerte e’ 
fö vezér Almaréknak egész b izodalm át,  és af 
környűlállásoknak kedvező eggyesulése azt vit-
te végbe ,  hogy az ifid Herczegre az örökség-
gel Dobroszlávnak tekintete is á tm arad t ,  melly- 
nek azonnkivül nagyobb is lett tehetségbéli 
k ö rnyéke , mint az előtt volt*

Almarék még characterének szelídségébül 
is szükségesnek l á t t a , hogy ollyan férjfiut ve-
gyen maga melié , ki vele az országiásnak sú-
lyos terhét férjfias gyámol gyanánt v ise l lye , 
még saját ereje a’ hosszas gyakorlás által dgy 
m egnevekedik , hogy azt saját vállaival is el-
bírhassa. A’ környűlállásoknak egész szövet-
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kezese igen természetesen vezette a’ Herczeget
arra ,  hogy illyen férjfiút Dobroszlávban ke-
ressen. Azért rendelte a ’ fő várasba való dia-
dalmas bemenetelnek pompás ünneplését is. 
Igv fogadván tudni illik udvaránál első és lég- 
főbb M inisterét, arra czélozott, hogy neki e’ 
ragyogó tisztelet által a* nép előtt a* kivántt 
tekintetet mindgyárt elejénte megszerezze-

Almaréknak jószívűsége és Dobr^szlávnak 
okossága olly korlátot vetetlek a’ Fejedelem 
és a’ Minister k özö tt ,  melly soha sem engedte 
meg, hogy öszveütközzenek. A' Minister ha-
mar kitanulta üj Urának gyengeségeit, és azo- 
kot finom magaviselésével meg is tudta kímél- 
leni. Ellenben , mikor valamit saját akarattya 
szerint akart végbe v inn i , olly szerencsés volt? 
hogy a’ jó szívű Herczeg is a* Mmisternek 
akaratosságát gyengeségnek vette , és megkí- 
méllette , érdemesebb embernek tartván , hogy 
sem tőjle az engedelmességet megtagadhatta  
volna. Könnyű ebbül k ivenni,  mellyik jutott 
közülök hamarább állandó karra  , és nagyobb 
erőre, A* nép* hajlandóságnak két ága is imi-
gyen oszlott f e l : Almarékot alattvalói szeret-
t é k , és szereteteket nyilván h irde t ték ;  Dob- 
roszlávtul pedig féltek, nem úgy mint szolgák, 
hanem mint tisztelettel tellyes alattvalók. Egy-
néhány esztendő alatt az országiásnak egész 
^épelyét szabad vezérlése éd igazgatása alá

ve te t te ,



v e te t te , a’ nélkül hogy a’ Herczeg ötét csupa 
eszköznél egyébnek nézte volna.

Ammint az Hlyen Ministereknek haszna 
mindenkor megkívánnya, égy volt Dobroszláv 
is azonn tellyes iigyekezettel , hogy urában 
eggy különös hajlandóságot kellyen, mellybűl 
meggyözhetetlen indulatot nevelhessen. Ez a ’ 
vadászathoz való hajlandóság volt. Az izmos 
testű férj h ú  szereti e’ foglalatosságot , mivel 
szabadon gyakorolhattya általa munkálkodás 
utánn esdeklő erejét. Almarék pedig , ki az 
udvari életnek köteléke t a’ nélkül is súlyosok-
nak n e z te , abbul az okbul is kedvelte ,  mivel 
ifiú esztendeihez illő vidám ságának, melly az 
erőltetésnek feszülése alatt  nagyon tikkadozott,. 
koronkint új új gerjedelmet adott. Azért ő az 
etikétet , henye visgálóinak egész seregével 
eggyütt többnyire udvarában h a g y ta , és a* 
vadászokonn kívül Dobroszláv volt egyedül,  
a’ ki ötét e ’ mulatságra k ísé r te ,  annyival is 
inkább , mivel a’ Herczegnek naponkint szük-
ségesebb és kedvesebb baráttya lett.

E vadászatok messze vonódíak be az or-
szágnak belsejébe, ’s mindenkor másmás felé. 
Semmi pom pábó l , annyival inkább szem élyé-
nek valamelly külömböztetésébül meg nem le-
hetett a’ Herczeget östnerni. A’ vadászat her- 
czeginek mondatott u g y an , de Almarék’ jelen-
létének elárulása keményen meg volt tiltva,

C
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Eggy  iIlyen vadászatnak alkalmatosságán 
val megvendéglette Dobroszláv a’ Herczeget 
nemzetségének törzsök kastéllyában , melly a' 
fó várastul és az ország' dttyátúl táv u l ,  a’ 
határokonn fekvő erdőknek méllyében állott. 
Almarckot itt is csak nemes embernek nézték, 
kivel Dobroszláv örömest barátkozik.

E ’ Kastélyban lakott Olfrida , Dobroszláv- 
nak eggyetlen eggy buga ,  hol magányossága 
majdnem számkivetéshez hasonlított. Báttya 
méltóságra vágyakodó , és még is fösvény lé-
v én ,  sajnállotta tőle a’ kö ltséget,  melly meg-
k ívánta tok  volna arra , hogy az u d v a rn á l , 
m int a’ legelső Ministernek húga , megjelen- 
nyen. Ide Igazította t e h á t ,  hol az udvarnak 
vizsga szemei elől elrejtve, tellyes feledékeny- 
ségben élt.

Olfrida a’ lovak’ patkóinak ritkán hallott 
zuhogásátul, melly a’ Kastélynak puszta udva-
rában ösmeretlen viszhangokot okozott,  ülésé-
ről felijedvén , szobájának ablakjára s ie te tt ,  
’s báttya m ellett megsajdította az ifid szép 
férjfidt, ammint szinte paripájáról leszá lló it , 
és a’ Kastélyba sietett.

Lágyabb az asszonyi s z ív ,  hogy sem még 
a’ szempillantásnak mdlékony erejét is ne érez- 
né. Bármelly nehéz legyen is a’ könnyen 
enyésző jelenést észre venni, megnyílik annak 
még i s , ’s allig találtatik mellette olly parányi
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környü lá llás , mellyet magába ne fogadna* így 
teremt 5 magának, múlékony létének kis kör* 
nyékében , eggy kevés rósaporbiil egész vilá-
gokot. Egyformán folytak Olfridának napjai 
Klastromi számkivetésében, olly emberek kö-
zö tt ,  kiknek szivei az ifiü leányban felserkennö 
érzeményeknek álmodó nyelvét sem nem ér-
te tték , sem viszonolni nem tudták. Közlés 
nélkül az érzemény mibennünk soha sem lehet 
világos. Magunkonn kívül kell eggy bizonyos 
pontot megragadnunk , mellyre érzeményünk 
essen, és így belüliünk szinte k ikö ltözvén , 
visgálásunkrtak világosabb környékében forog-
jon. így lehetett tele több esztendőktől fogva 
Olfridának méllyé serkenő érzemény ek k e l , 
mellyek jó barát nélkül, és tisztán m egösmertt 
tárgy nélkül,  valamint szinte a’ föld a la tt  
lappangó tüzek , önnön magokkal való viasko- 
dások által köz sírjokban önnkint ismét fele-
mésztettek. Most a' határozatlan kívánságok 
a’ lá tott tárgy körül egyszerre m egállapodtak; 
Ez a' te szabadítód ! így hangzott az 5 lelké-
ben mindenünnen. Ama’ kép , mellyel a’ kép- 
zelés az álomnak futékony rajzolatiban öszve- 
bará tk o z ik , illyformán szokott a’ felébredte 
elejébe állani , ki azonnal azt k iá l ty a : sza-
kasztott illyen kép volt a z ,  mellyet álmom-
ban láttam.

C *



Dobroszlávnak plánumaihoz semmikép sem 
tartozott, hogy a’ Herczeg Olfridának jelenlé-
tét csak gyanítsa is. Mikép elégedhetett volna 
íne^ e’ szeretettel te l ly es , barátságos és em-
berséges fejedelem eggy ollyan testvérnek ke-
ménységével, ki húgában a’ felser d ű lő ,  és a’ 
nap’ súgáritúl megmelegedett levegőbe való 
virágot a’ zordon erdőbe eltemethette. Bizo-
nyos szinfogás alatt tehát megüzente Dobrosz- 
láv Olfridának, hogy szobáját egész nap el ne 
haggya. Ezen ártatlan a lko tm ány , édes örö-
métől szinte megtántoríttatván , báttyának  még 
e’ sanyarú parancsolattyábúl is tudott magának 
reménységet vonni , melly kívánságának új 
méreg gyanánt szolgált. „ Felségesebb öröm -
mel akar engemet az én bátyáin meglepni, 
mondá m agában, és így annyival tanácsosabb 
és illendőbb, hogy szavát fogadgyam, “  Sze-
gény megcsalatkozott leányka!

Mértékletes ebédbüi állott , Almaréknak 
kívánsága sze rin t , a ’ vendéglés ; Dobroszláv 
pedig ösmervén vendégének beszédességét, 
mellyel minden emberrel szóba állott , nem 
igen bízott hozzá titkára nézve, és így el nem 
ment m ellő le ,  hogy még a’ vak esetnek szo-
kott játékát is megelőzze. E ’ félelem okozta 
azt i s , hogy ezen alkalmatossággal Dobrosz-
láv húgával még csak nem is beszélleít,  ha-
nem , mihelyt az illendőség megengedte, ven-*



déget a ’ Kastélybúi ismét a’ vadászatra ve-
zette.

Szinte az ablaknál ült a’ várakozó Olfrida 
a nemes szégyennek és a’ reménységnek édes 
szorongatási között , ammint a ’ vitézeket a’ 
Kastélyból ismét kimenni, és a’ kapunn ki- 
nyargalni látta , ’s eggy szempillantásban el- 
hagyva erzette m ag a t ,  valamennyi álmodozá-
s á u l ,  mellyekben jövendöbéli boldogságát szin-
te  m ár ölébe szorította volt.

Nekünk is el kell e’ szerencsétlent hagy. 
nunk , hogy a’ vitézeket k ö ve thessük , kiket 
más nap a ’ kirendeltt vadászat a’ fő váras fe-
lé vissza vezetett.

Az országnak külső nyugodalma , melly 
a’ békeszerető Almaréknak kormányozása alatt 
folyvást tartotta , felserkentette az ifiii Her- 
czegben a’ házi bo ldogság , és az ollyan hitves 
társ utánn való esdeklést, ki vele zavaratlan 
örömeit felossza. Közönséges híre terjedtt 
volt ama’ szépségnek, melly a’ Bolgár Király* 
leányában nem ok nélkül csudáltatott; és e* 
h ír Almarék’ fülébe is behatott. Eltökéllette 
tehá t m agában , hogy e’ nyilván dücsöített 
szépséget megkéreti,  és e’ szent kívánságát 
kinek kefére bízhatta volna bölcsebben, mint 
Dobroszláv baráttyáéra ?

Dobroszlav e’ szerint követnek neveztetett 
a ’ Bolgár udvarhoz, hogy Almaréknak a Bol-
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gár Herczeg Kisasszonyt megkérje. Nem volt 
c’ tisztelet Dobroszlávnak váratlan , de tetszé- 
se szerint sem volt. Mitül nem félti hatalm át 
az uralkodáshoz szokott Minister, mikor a’ F e-
jedelmet, kit kénnyé szerint vezérel , eggy 
üdéig elhagyni kényteleníttetik ? Azonban elég 
ravasz volt o annak észrevételére is, hogy jö-
vendőben vezető lánczát a’ szerelemnek rósa- 
bilincseivel is átfonhattya. Ama’ szépségnek 
kegyelmét megnyerni, ki e’ bilincseket valaha 
igazgassa , olly dolognak nézte ő , mint a* 
kormányozásban járatos férjfiú, mellyben az o 
Jhatalmának örökkévalósága fekszik. A’ Her- 
czegnek parancsolattyában tehát a’ sorsnak űj- 
mutatását sajdította m eg , melly őtet ez által 
k ívántt czéilyához szinte óriás lépésekkel ve-
zette.

Mivel a’ Bolgár udvarnak felelete bizony-
talan v o lt ,  a’ készületek e* követségre olly ti-
tokban tetettek m e g , ammint csak lehetett. 
A ’ kísérő sereg , melly a’ követ mellé adatott, 
hogy ötét e’ pompához szokott idegen udvarnál 
herczegi ragyogással bevezesse, több feleke-
zetekre felosztatván, előre kü ldetett ,  azzal a' 
parancsolattal , hogy az országnak széleinn 
öszvegyűllyön, és Dobroszlávra várakozzon, 
ki Xarko nevű biztos[ szolgájával a* fő váras-
bái csak maga egyedül ment el ama’ szinfogás 
a l a t t , hogy Kastéllyainak eggyikét megtekinti.
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Ugyan azon Kastély , hol mink Olfridát 
kénytelenek voltunk elhagyni , ama’ határok 
felé feküdt , a hova a’ seregnek egybe gyűlnie 
kellett. Dobroszláv tehát feltette m agában, 
hogy itt a’ magányosságban egynéhány napig 
m ulatván, elkészíti új plánumait,  mellyek sze-
rint jövendőben nagyon öszvekötelödzött sze- 
me'llyét játszani fogja.

Mindgyárt elérkezésekor az első tudósítás, 
mellyet hallo tt,  az vo lt ,  hogy húga szomorú-
ságában felemésztvén m agát,  egészen elsínlik. 
Dobroszláv Olfridát nem g y ű lö l te ,  e's a* ke-
ménység , mellyel e1 szerencsétlennek sorsát 
megsúlyosította , csupán csak egoizmussának 
elkerülhetetlen következése volt. A ’ mit 6 
elejénte vékony vagyonnya miatt cselekedni 
kény te len ít te te t t , azt m ár m os t ,  az udvarnál 
való képtelen nagy h a ta lm áv a l , szabadon meg 
változta thatta  volna. Nyitva állottak előtte 
az országnak valamennyi jövedelem-forrásai. 
A’ költségeknek sajnálása tehát nem okozhatta 
m ár most benne azt a’ term észetlenséget, hogy 
hugat az uavar elöl eltitkollya. Igazságtalan- 
saga furdalta magaval tehetetlen lelkiösmére- 
tét y mert ha Olfrida az udvarnál megjelent 
v o ln a ,  igen természetes volt volna a ’ kérdés , 
melly eddig való magányosságának okát tu d a -
kozta volna. E ’ kérdés volt ,  mellytúl Dob- 
xoszláv nem ok nélkül irtódzott*



A’ Porkolábnak tudósítása, mellyel 01 Tri-
ódának állapottyát lerajzolta, nagyon meglepte 
Dobroszlávot, ki szolgáitól a ’ könyörűletesség- 
nek nyelvét hallani nem szokta volt. Húgához 
sietett tehá t ,  és többet ta lá l t , mintsem hallott* 
A ’ friss pirosság elenyészvén szűz arczairú l,  
helyt adott már a’ sárga halaványságnak. Sze-
m e , mellybul egyébaránt az hiúságnak buta- 
lansága mosolygott , most már környékének 
medvében feküdt. Járásából szemlátomást ki-
te tsze tt ,  hogy inai feszítő erejeket elvesztet-
ték hlvetett hárfája és lantya pedig azt hir-
d e t ték ,  hogy hajdani örömének derültt játékai 
mind megszűntek.

Minekután na egyszer a’ szerencsétlen sze-
relem elszmnya m agát,  nyiltt szívű vallások-
ra nem eggykönnven fakad. Dobroszlávnak 
(igyekezetei , menyekkel Olfr’da’ szenvedései-
nek forrását ki akarta nyomozni, mind haszon-
talanok voltak. Gyanakodása pedig semmi 
egyéb okot nem ta lá lha to tt ,  hanem hogy a* 
magányosságban a’ melankóliára vetem edett,  
és hogy megvetésének gyalázatos sóllyát mé-
lyebben érzi. Mind csak olly vigasztalások-
kal akarta tehát megnyugosztalni, mellyek ma-
gányos életét illették, és tellyes erővel azonri 
v o l t ,  hogy jövendőbeli számkivetésének am a’ 
szi p^é^e t ele' en festékekkel rajzollya elejébe, 
jnellyekkel azt felékesíteni ígérte. Át fogom



4i

én neked, úgym ond, az egész kertet virágsö- 
vényu járásokkal szegdeltetni ; istállómból a* 
legszebbek paripát küldöm id e ,  hogy azonn 
sétálni járhass; eggy szíves jó barátnéd is le-
gyen ,  ki beszélgetéseivel a’ hosszú napoknak 
unalmát megrövidítse. Ámde a’ virágokban 
csak a’ szerencsésnek lehet öröme , úgymint 
boldogító érzeménnyeinek jelképeiben; a* szo- 
morkodó szerelem az örömnek mind sz íneitü l, 
mind hangjaitól szinte irtódzik. Az erős pa-
ripának csintalanságát gyenge kézzel zaboláz-
ni csak az ollyan leányka előtt lehet kelleme- 
tes mulatság, kit ifjúsága merésznek tesz; az 
elsinlett erőt a’ félénkségnek rezketése követi* 
A’ mi pedig a’ barátnét illeti, csak a’ boldog 
érzeményeknek reménységei okozhatnak dupla 
ö rö m e t , mikor a' barátságos szívnek méllyei- 
bül visszahangzanak; a’ kétségbeesés saját mel- 
lyében ás magának sírt.

Hasztalan szedte öszve Dobroszlav ezen 
ígéreteknél minden erejét,  hogy szótalan 01- 
fridátúl a’ helyben hagyásnak és a’ megeléger 
désnek csak eggy jelét is kicsalhassa. Minek- 
utánna minden ígéreteit megvetette vo lna ,nem  
kételkedett többé, hogy kedvét talállya még 
i s ,  ha azzal v igasz ta llya , hogy jövendőben az 
udvarhoz viszi. De melly nagy volt álmél- 
kodása , mikor látta , hogy szinte e’ végső v í-
gasztalás , mellytűl a’ kívántt foganatot legbi-



zonyosabban vár ta ,  a’ beteges szerencsétlent 
legérezhetöbben megrezzentette.

E* rezzenés azonban végét szakasztottá 01- 
frida’ hallgatásának, ’s mivel báttyának szo-
katlan könyöriilését l á t t a , olly bizodalomra 
fakadt hozzá , hogy titkos bánattyát megpana-
szolván, szorűltt mellyét végtére megtágította* 
Az egész titkot a’ finomabb érzésű ferjíiú , 
mint Dobroszlav v o lt ,  már régen megfejteget-
te volna. A’ férjfiaknak gyengeségeit megles-
n i , és szerencséjét a’ hatalmasabbnak jó szívíi- 
ségére ravaszál ép íten i,  ez volt e’ Politicus- 
nak egész em berösm erete; az asszonyí szív-
nek majdnem érezhetetlen rejtekeibe á tha tn i ,  
ez nyomorain mesterségét messze felmulta.

Aliig hogy el nem vesztette már be'kessé- 
ges tűrését Dobroszlav, ki már arról gondol-
kodott , hogy O lfr id í t ,  titkos bubánattyának 
minden további nyomozása nélkül elhaggya. 
Ámde ha egyszer a’ keserűségtűi e lhervadtt 
szív megnyílik , nem eggykönnyen záródik be 
ism ét,  és Olfrldának könyes panasszai vissza-
tartóztatták hártyát még is mindaddig, még 
ennek az egész titkot meg nem vallotta.

Hlyen szempillantásokra termett volt Dob- 
roszláv’ elméje. Eggy hevesen elöragadott 
gondolattal a’ plánumoknak épületét , melly 
több holnapig , több esztendeig alkottato tt,  
sggyszerre feldúlni, ez volt az Ó dolga. Őri-



ás termetben állapodott meg m ár most előtte 
eggy ügyekezet, melly tágas pályafu tásának  
czéllyát a’ legragyogóbb világosságnak szik-
ráival szinte behintette.

Hideg nyomozása hirtelen tüzes tökéllés- 
re v á l to z o t t , hogy bizonyos segedelmet nyújt. 
M egesküdvén, hogy a z ,  a’ kit lá to t t ,  az övé 
legyen, leszakasztotta sebesen húgának képét 
a* falrúl, mellybiil elobbeni napjainak bútalan 
vidámsága nyilván kiragyogott. E z t ,  úgymond 
annak v isz e m , a’ kit szeretsz ; de mindaddig 
Ötét meg nem lá to d ,  még a’ mosolygó remény-
ségnek életadó lehellete arczaidonn a’ rósákot 
újra meg nem festi. Eggy holnap alatt ügye- 
kezz , hogy hiúságodnak súgárai a ’ búbánatnak 
ra jtad  tett pusztításait eltörüllyék. A' deru ltt  
reménységnek fellengö érzeménnyeivel ébreszd 
fel szabad munkálkodásra a’ term észetet,  hogy 
orczádonn a1 szép színeket ismét megvegyítse, 
és e’ kép tehozzád képest a’ mesterségnek csak 
gyáva müve lessz. Mindaddig nem lá tsz ,  még 
vőlegényedhez nem vezetlek. Bízz bátyádnak 
szavában , bízz hatalmában.

Hamar megtetetvén a’ rendeléseket, eluta-
zott Xarko szolgájával a* kísérő sereghez az 
országnak széleire.

A’ pom pa, mellyel ezen erdélyi Követ a1 
Bolgár udvarnál megjelent , és Almaréknak 
messzeterjedtt híre és n e v e , valamint a’ ha-



tál marii 1 és szerencsés uralkodásáról való kö-
zönséges vélekedés is , nem hagyták a’ Bolgá-
rok’ Királlyát e’ dologban kéteskedni; a’ Ki-
rály Kisasszonynak szívét pedig Almaréknak 
jól eltaláltt képe azonnal megnyerte. A’ ho-
zott ajándékok még drágábbakkal tseréltettek 
k i ,  és Dobroszlav szerencsés Követséggel tért 
vissza Szebenbe.

Az országban azonnal k ih i rd e te te t t , hogy 
nem sokára az imádott Herczeg mellett eggy 
szereíetre méltó Herczegnének is fog hódolni, 
’s az Erdélyi Nemzetnek színe mindenünnen 
tolódott már a’ fö váras felé, hogy Almarék-
nak szerencsét kívánnyon. Illetödéssel fogad-
ta o ezen önnkint való részesülésnek és szíves 
szeretetnek világos jelét; de nem öröm est lá t-
ta még is ,  hogy a’ titkon elégítő v isgá lásban , 
mellyel telhetetlen szemei ama’ képnek szép-
s é g e in  mulattak, raellyet neki Dobroszlav ho-
zott , minduntalan háboríttatik. Magosra lob- 
bantt kívánsága örökkévalóságnak nézte min- 
denik napot, melly az uj ragyogó követség-
nek felkészítésére megkívántatott. Örömének 
mértékletlensége nem tudott megelégedni a’ 
háladásokkal, mellyeket Dobroszlávnak egé-
szen kimerített indálatossággal m ondott,  és 
komor szemmel nézte az elkerülhetetlen szük-
ség e t , melly b iz tossá t , ki nélkül m ár el nem 
lehete tt , meilölle még egyszer el ragadta.
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Dobroszlav tehát m ár most nyilvánvaló 
pompával és ragyogó sereggel ment el másod-
szor a’ fö várasbúl E l iz áé r t , a ’ Herczegnek 
menyasszonyáért.

A’ Herczeg Asszonyt számos és ragyogó 
késérőkkel bocsátotta e] udvarábúi az A tty a ,  
kik vele a ’ Királyi nagy Cancelláriusnak , Bo- 
líszlávnak vezérlése alatt egész a’ Bolgár ha-
tárig mentek. Innen oköt Boliszláv visszakül- 
dö t te ,  és Elizát Dobroszlávnak és Almarék’ 
vitézzinek oltalma alatt csak maga kísérte. 
Ötét a9 Herczeg Asszony nevezet szerint kí-
vánta édes A ttyá tú l ,  hogy félénkségének bi-
zonytalan lépéseit felbátorítsa , és hogy neki 
az erdélyi udvarnál vezére, és tanácsadója le-
gyen. Nevelésének igazgatása gyermekségétül 
fogva ezen egyenes szívű és hu férjfiúra volt 
b ízv a ;  az ollyan leánynak eggyiigü szívében 
pedig , kit még a" jelenéseknek ta rka  változá-
sai el nem szélleztettek , a ’ gyermekségben 
megszokott bizodalom, és ragaszkodás öröm est 
fennmarad.

Dobroszláv mind a ’ Cancelláriusnak mind 
pedig Elizának bizodalmát könnyen megnyerte 
Hisz ö volt am a’ férjfiú , a ’ kinek érkezésével 
a’ Herczeg Asszony’ életének ama’ kora kez-
d ő d ö t t ,  melly a’ leány sz ív e t  a’ reménységek-
nek ezerféle virágjaival ékesítgetni szokta. Lát-
ta azonnkívúl, hogy ötét Boliszláv is tiszteli
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kinek szavát ö olty fontosnak nézte , mint a" 
hajdani népek az oráculomokot mellyek kétke-
déseiket megváltosztották.

Egynéhány nap alatt eljutván Oláh orszá- 
gonn keresztül a’ határokhoz, beléptek végté-
re Erdély országba, mellyhez Elizának szívét 
saját hazája helyett az új szövetségek lecsa-
tolták.

Az útnak legnehezebb része hátra  volt még 
a’ határokonn keresztül, hol a’ magos hegyek-
nek hosszá láncza sűrű erdőkkel volt befödve. 
Az utak mély re'sekenn mentek keresztül csüg- 
go kősziklák k ö zö t t ,  mellyek a’ fellegek közé 
felhatottak. A’ járatlan , és keskeny szorúla- 
tokonn kénytelen volt a ’ Herczeg Kisasszony 
öszvérre ülni, melly könnyű terhét Boliszláv- 
nak és Dobroszlávnak paripái között bátorsá- 
gos lépésekkel vitte. Az erdei vizek csende-
sebben kezdettek már szélesebb ágyaikban 
fo lyn i; a’ hegyek’ oldalainak meredeken le- 
szakadtt hornyai elenyésztek lassankin t, és az 
erdőknek homályos méllyeinn keresztül sze-
meikbe tűntek már az utazóknak egynéhány 
világos nyílások , ammint a’ fegyveres latrok-
nak eggy serege a’ hegyhasadéknak lessébül 
k iütött,  és a’ Herczeg Kisasszonynak kísérőit 
véletlen harczra kénytelenítette. Azonnkívül 
hogy a’ latrok számosabbak és jobban felfegy-
verkezve voltak, fel is osztották a’ készület-
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len utazóknak ere jé t,  kik a’ szűk utonn kény-
telenek lévén, egymástól elszakadva lovagolni, 
öszve nem gyű lhe ttek ,  ’s egymásnak segítsé-
gére nem lehettek. Leggyengébben tám adták  
meg a’ Herszeg Kisasszonyt, k i t ,  minekutánna 
az öszvérrül ájulásában leomlott, Dobroszláv 
paripájára fe lvont,  hevesen megragadott kard- 
gyával védelmezett , ’s végtére az erdőnek 
legsűrűbb részébe bevitt. Az erősebbik cso-
port elvágta Boliszlávot a’ gondviselésére b í-
zott drága zálogtól, k ö rü lve t te ,  leragadta a9 
ló ró l ,  dákokkal legyilkolta, és eggy mélység-
be letaszította. A’ többi latrok megerősíttet- 
vén azok á l ta l ,  kik Boliszlávnak mészárlásá-
tól hozzá jók visszaérkeztek, különös tökéllés- 
sel neki estek az asszonyoknak, kik Elizát kí-
sérték  , és a’ védelmezők' vezére inek , ’s lo-
vaiknak lábaival kitiporták belőllök az életet. 
Csak kevesen voltak a’ kísérők közül olly sze-
rencsének, hogy hátrább m aradván elszaladhat-
t a k ,  ’s egymástól e lvá lván ,  a ’ setét erdőnek 
legrejtekebb részeiben életeket megmenthették.

Dobroszláv könnyű viadallyának zsákmán- 
nyát lovánn v iv é n , és csak hű szolgájától, 
Xarkótól kísértetvén , ki magát hasonlóképen 
szerencsésen á tv á g ta ,  messze elíizetett az or-
szág’ ó ttyától egynéhány latrok á l ta l ,  kik lá t -
ván, hogy paripájának sürgetésétűi meg nem
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szűnik, elfáradttaknak mutatták magokot, és 
a’ kergetéstül végtére megszűntek.

Xarko segítette a’ felhő Itt Herozeg Kisas-
szonyt a’ lóról levenni, és a’ puha fűre lebo- 
csátani. Dobroszláv azutánn maga is leszál-
lóit, és kevés üdö múlva lá t ta ,  hogy e’ nyu-
godalmas ágyonn a’ Herczeg Kisasszonynak 
élete lassankint megtér, és mellyre a’ lélekzet- 
tül csendesen megmeg emelkedni kezd. Eliza 
megnyitotta végtére szemeit, ’s az előtte ál-
lóknak sajnálkodó orczáibúl rezkető tekintet-
tel vigasztalást vont. Hasonló volt o ahhoz ,  
ki a’ hajótörés utánn eggy darab deszkánn az 
élet és halál köztt habozván , megláttya an-
nak feléje terjesztett k a r já t ,  ki eggy dereg- 
lyénn segítségére siet. De allig tért Elizának 
lelke magához , ammint végtére m e g lá t ta , 
hogy Boüszlávnak jelenléte nélkül szűkölkö-
dik. Sirásra fakadtak szemei újjolag,, és a* 
kétségbeesés keserves jajokot sutult ki megszo-
ru ld  mellyébül. Szabadulását úgy néz te ,  
mint elviselhetetlen fájdalmaknak kútfejét, el 
nem hitetvén m agával,  hogy ösméretlenségé- 
gének kedves kalaúzza nélkül idegen ország-
ban tébolygó árva gyanánt életben maradhas-
son. Dobroszláv és Xarko nagyon rajta vol-
tak , hogy külömbféle reménységekkel ismét 
felelevenítsék. Hihetőnek mondották Ők, hogy 
PiOliszláv is átvágta magát , és hogy csak

azért
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azért nincs velek , mivel a’ nagy crdökbeit 
Valahol tébo lyog ; sót hogy talán inár a’ fő vá* 
rashoz vezető útonn van , hol reájok nyíltt 
karjaival várakozni fog* Dobroszláv még to-
vább ment vigasztaló iparkodásiban, és még 
Xarkót is elküldötte , hogy a’ tébolygót felke* 
réssé , megnevezvén neki a’ h e ly e t ,  hol híra* 
dását a’ Herczeg Kisasszonnyal bizonyosan el-
várja.

Oh! te szegény elhagyott Eliza í hogy szűr* 
csölhetted te be minden gyanú nélkül az új 
életnek édes mérgét az árulásnak poharábó l , 
mellyet neked a* legkormosabb gonoszság a’ 
részesülésnek fátyola megett vegyített?  Ö rdö-
gök voltak a’ te oltalmadnak angya la i; tigri-
sek ragadtak ki farkasoknak körmei k özü l ,  
hogy dühös szándékaiknak feláldozzanak.

Jól tudta Dobroszláv , hogy drága bérre l  
fogadott latrainak dákjait a’ Cancellárius el 
nem kerülte , és Xarkónak szolgálattyával most 
csak arra élt, hogy hallatlan gonoszságú cse-
lekedetét tökélletesen végre hajtsa. Boliszláv’ 
sorsának nyomorára csak színfogás v o l t ,m e l ly  
alatt pokolbéli czinkossát elküldötte , és Xar- 
kó már régen tudván , mit keli cselekednie, 
megértette urának jeladását, és elsietett.

Ama’ Kastélyba sürgették ö té t Dobrosz- 
lávnak titkos pa ran cso la t ,  hol Olfrida iíiúsá-

D



gának űj virágjában báttyára már egynéhány 
napiul fogva várakozott*

Kicsoda rajzolhatná le a’ szerelemnek tü* 
redelmetlenségét , a ’ szív szorongató feleimet, 
és rezketést, a' megmeg feiélledö reménysége-
ket , mellyek a’ futékony szempillantásokban 
egymást az ollyan leányzóban felváltyák , ki-
nek szivét a’ gyanakodó kívánság feszítve tar- 
t y a , ’s kinek vágyakodásai a’ másik szempih- 
lantásban ismét elszéllednek, mint ama’ vizek* 
mellyeket a’ Dánaidák rostákkal merítenek.

A’ kiszabott holnap m ár elmúlt. Eltöltő-* 
gette már Olfrida a’ napokat , az órákat a* 
szempillantásokat visszatérő ifiúságvirágjának 
dajkálásában , ’s a’ harminezadik napnak ai- 
konyodásával eltemette a’ műlttnak kárpittya 
megé minden szenvedésének em lékezetét,  rep- 
deso képzésének szárnyait pedig már a’ boldog 
jövendöségnek világos tengere felé terjesztette. 
De a’ nap többször elalkonyodott, és megmeg 
felkelt,  a nélkül hogy Olfrida’ életének régi 
módgya a vUágtúl elhagyott pusztaságban 
megváltozott volna. Báttyának sokat jelentő, 
búcsuzását: Bízz szavamban és hatalm am ban! 
az uj holnapnak inindenik reggelénn megújjí- 
tóttá emlékezetében, és az esthajnali csillag-
nak naponkint megpanaszolta. így táplálgatta 
ö reménységét, és ha ez némellykor el akarta  
hagyn i* az éneknek mennyei vigasztalásához
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folyamodott, m elly  szivét a’ reménytelenség* 
nek fekete kötelei közül kellemetesen kifejte-
gette.

így ült 6 egyszer ablakjánál, nedves sze-
meit a’ Kastély körül lévő mély árokra füg-
gesztvén , és lantyához következendoképen 
énekelvén ;

S Z O N É T  A.

Homályos fátyol lebeg környékemben ,
’S elrejti árját titkos kön y e im n ek ,
A 7 sors, iriggyé szép reménnyeimnek 

Gúnyolva üldöz minden lépésemben. 
Bátyám nak karjánn járván ösvényem ben ,

Ah ! hogy ne várjak végre boldogságot, 
Melly megdücsítse a’ szív bajnokságot 

Létemmel tám ad tt  súlyos tűrésemben ?
Oh ! szünny meg kétes szívem ! panaszkodni!

A7 hajnal hozza már talán kezében,
A’ mi elrejtve volt a’ sors7 keblében ,

*S azontúl nem fogsz többé fohászkodni. 
Villámja által eggy szempillantásban 
örök v idám ság  támad e7 lakásban.

Hangzott még a' húrokban a1 végső accord, 
mikor Xarko titokhirdeto tekintettel hozzá be-
lépett. Olfrida7 kezébűi ölébe homorodott a*

D %



lan t,  amminl c’ szolgának orczájánn ar felénk* 
aégnek nyomdokit megsajdítottam, Elfordítot-
ta egyszersmind szemeit am a’ képvonásoktá l , 
mellyek a’ legirtóztatóbb gonoszságokot nyil-
vánvaló jelekkel homlokára Írták v o lt ,  ’s mel- 
lyekbül az ártatlan szív csak rettentő vászo- 
kot, nem pedig szelíd szerelemüzenefet olvas-
hatott ki. De hallván végtére rövid követsé-
gé t,  hogy bá ttya  reá m ár várakozik, felbáto-
rodott,  ’s rövid  készülete utánn a’ Kasté ly t 
vele eggyiitt e lhagyván, oda sie te tt ,  hol Dob- 
roszláv a’ tölgyfa erdőnek méllyében eggy hí-
res bűbájos várnak romladékai mellett m aradt 
volt.

Vezetőjének félénk szorgalmatossága , és 
a’ he lynek , hol báttya reá várakozott , m agá-
nyossága , azt ígérték n e k i , hogy itt szerencsé-
jének egész te l je sed é sé t  t a l á l j a .  Az indula-
tos kívánság örömest választya czéllyához a’ 
titkos es járatlan ütakot. Mennél némább volt 
Xarko ezer,  meg ezer kérdéseire ,  annál köze- 
lebbnek vélte magát lenni ama’ szempillantás-
hoz, melly a körülötte lebegő bübájt felold- 
gya. A’ vad bozótokonn és az öszvenőtt ágak-
nak sövénnyeinn keresztül tö rt  Xarko az ő fá-
radságot lépéseinek ö sv én y t ; de a’ Kisasszony-
nak türedelmetlen sietségétül nem tudott magá-
nak szorgalmatosságával köszönetét érdemleni, 
mikor a’ rövidebb de meredek nyomások he-



Jyett a’ járttabb tekervényes útakot válasz-
totta.

Még a’ fáradsághoz szokott szolga is kez-
dette m ár érzeni,  hogy erejébül ki fogy , am- 
mint Olfrida vérző lábait könnyen felemelvén, 
az utolsó sz índarabra  felszökött,  ’s vizsga te -
kintete t zabolára eresztvén , a’ bemohosodott 
romladékfalakra lekönyökölt.

Eggy régi orvárnak maradékai állottak itt, 
a’ hajdani zordon üdoknek emlékezedeke gya-
nánt , az ősz természetnek koköntössébe be-
vágva inkább, mintsem beépítve. Magos bol-
tozató kapukonn keresztül látszottak távul a* 
mélységbe vonódó járások elszükűln i, ’s a ’ le-
rohanni romladékokba tűnni. A’ szakadozott, 
ablaknyilásokbál a ’ folyó borostyánnak zöld 
kötelékei tekeregtek le , ’s a ’ berogyott palo-
táknak szögleteibüi eleven fák emelték ki gal-
lyas koszoráikot. Eggyetlen eggy őrtorony 
óhatta meg tökélletes formáját az üdőnek pusz-
tító viszontagságitúl; és ennek felső kerületé-
ben függött eggy harang , mellytül a’ mélység-
be eggy rosdás láncz ereszkedett le. E ’ sza-
badon hangzó éreznek hangzását,  melly éjsza-
ka a’ baglyoknak és a’ többi éjjeli madaraknak 
szilaj repdesésére okot adhato tt ,  úgy nézték 
a* hegyeknek lakosi , mint bűbájos idézését az 
írtóztató szörnyeteknek, és k ísérteteknek; a' 
mi e’ romladék falaknak környékét olly pusz-



tának tette, mellytiil az emberi valók még
messzünnen irtóztak.

Ide érkezett Olfrida Xarkóval, a’ nélkül 
hogy várakozásaiknak legkisebb nyomdokára 
akadtak volna. Háromszor csapta öszve meg- 
öblösitett markait Xarko , ’s a’ feleletnek jelé-
re hasztalanul figyelmezett, csak a’ mélysé-
g e k b e  hangzottak vissza az Ecchónak gyen- 
gülő szóraássai, még végtére határozatlan és 
mértéktelen hangokba öszveolvadván , elenyész- 
tenek. A’ hirtelen állapodás megéreztelte m ár 
most a* Kisasszonnyal erejének lankadozását, 
es így kénytelen v o l t , nyugovó ágyának a* 
homokos földönn termo gyomhantot választa-
ni. Elcsüggedése az önnön magával tusakodó 
Xarkót is megmentette eggy kevésig fáradha-
tatlan kérdésedül és tudakozásaitó l, mellyek 
helyett már most szüntelen csak azt k ív án ta ,  
hogy a’ kiszabott jeladást, mennél többször 
kitelhetett tölle , megujjítsa. A’ levegőnek 
habocskái hoztak elvégre távúlrdl kérdést in-
kább , mintsem feleletet Olfrida’ figyelmezo 
füleihez , ki nagy örömmel felszökvén , és 
egész fáradságát elfelejtvén, szárnyas lépések-
kel sietett ama’ tájék felé, mellybül a’ jeladás 
érkezett. De Xarko megragadta hirtelen , és 
k é r te ,  hogy ne siessen előre , hanem vonnya 
meg inkább magát valamelly boltozat a l a t t , 
még Dobroszlávnak határozottabb parancsol*-
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tit h írűi hozandgya. Sokáig vonakodott a' 
Kisasszony , nem akarván annak közelítene 
elöl kitérni , kit olly buzgón k íván t;  még vég- 
tere az értelmesebb és megmeg értelmesebb 
jeladások Xarkót majdnem fél erőltetésre kény-
szerítették , mellyel Olfridát a romladék fa-
laknak homállyába visszavezette , értésére ad-
ván , hogy ezt bá ttya  nyilvánvaló szókkal így 
parancsolta.

Minekutánna Xarko Dobroszlávot és a1 
Herczeg Kisasszonyt e lhagy ta ,  Elizának pedig 
az áltató rem énység ,  hogy Boliszlávot ismét 
fe lta lá llya , új erőt és friss kedvet a d o t t ,  Dob- 
roszláv ismét felemelte magához a’ lóra , ’s 
gonoszságát barátságos álorcza alá re jtvén , 
tovább tovább lovagolt vele az erdőnek sűrűi 
közé.

A z  éjszaka elérkezvén, a’ fáradtt állatnak 
lépéseit minduntalan bátortalanabbaknak te t t e ,  
úgy hogy Elizának kérésére , a ’ nyugodalom 
neki megengedtetett m indaddig , még az új vi-
lágosságnak hajnalló szürkülete az egyenetlen 
útakot ismét megvilágosítani fogja. Leszállot- 
tak ró la ,  és a’ háladatos leányka saját kezei-
vel hordotta öszve a’ vánkos gyanánt szolgá-
landó sárgúló leveleket és száraz mohot, hogy 
vezetőjének alkalmasabb nyugodalomlielyet ké-
szítsen Háladatosságának édes intéseire figyel- 
mez vén egyedül,  magát egészen elfelejtette,



Kemény gyökerekre telepedvén le ,  lágy karjá-
nak arany pereczére tekerte a ’ ledöllött lónak 
kantárját. Fátyola volt eggyetlen eggy tak a-
rója az éjnek hideg nedvessége e llen; de az el-
múlt! napnak fáradságos munkái hamar bebo-
rították szemeit a’ feledékeny szendergéssel, 
még a kinyugodott lónak nyughatatlanságára 
hajnalkor végtére felébredt.

Készen állott már Dobroszlav e lő t te ,  ki-
nek ő viszontag, mihelyt szemeit megnyitotta, 
gyanútalan bizodalómmal és barátságos szó-
zattal ajánlotta oda reggeli köszöntését. Új 
Útra elkészítvén amaz a ’ paripának zab lá ját,  
felemelte zsakmannyát maga megé a’ nyeregre, 
kinek liliom színű karjaitól magát bizodalma- 
san átöleltetni érzette.

A’ napnak hősége rekkenö lév én , a’ szom-
júságnak száraz pihegése tüzesíteni kezdette 
m ar Elizának szép ajakit. Nem akadván út- 
tyokban forrásra , melly hüvítő enyhítéssel 
kedveskedhetett volna , elhallgatta ö szüksé-
gének kínnyát,  csak hogy vezetőjét ój gonddal 
meg ne lerhellye. Hosszas csüggedés utánn 
eszre vette, hogy a’ mezei füvek közül reá 
mosolyogtak imitt amott veres bogyókban a’ 
száraz földnek sovány gyümölcsei. Dobrosz- 
lávot tehát kérte , hogy itt eggy kevésig vele 
megállapodgyon , ’s leszállott a’ ló ró l ,  hogy 
magának e’ gyümölcsöknek kevés nedvéből
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epgy kis enyhülést gyűjtsön. Aliig távozott 
el fáradságos keresésében egynéhány lépésnyi-
re az ösvénytül , amrhint szemébe hirtelen 
eggy fáiig bebugyolázott embernek remítö  ter-
mete tűnt v o lt ,  ki eggy fához támaszkodván 
titánná lesekedni látszott. Megújjiiltt borzadás- 
sai Urtek vissza emlékezetébe a’ kiállott ve-
szedelmeknek minden rém ítése i,  ’s nagyot ki-
á l tván ,  visszarepült oltalmazójához , kiriek lo-
va megé magát rezketve elrejtette. Utánna 
sietett a’ lator, ’s a’ bokrok közül nyomába 
szökött. De Dobroszlávnak eggyetlen eggy 
in tése , mellyet a’ Herczeg Kisasszony eszre 
nem v e t t ,  megállapította am az t ,  sőt tisztelet-
tel tellyes veszteglésre kényszerítette. Dob- 
roszláv végtére meg akarván a ’ Herczeg Kis-
asszonyt nyugosztalni , elhitette vele , hogy 
ezen ember az erdő’ lakosinak eggyike , kik 
abban az aggott fáknak töveit irtogattyák.

A1 gyilkosnak jelenésébül látta ö , hogy 
közel van m ár a K a s té ly , mellybe Xarkót el- 
kü ldö tte ;  mire nézve leszáilván a’ lórii! , és 
ezt czinkos lovásszának kezébe adván , Elizá-
val maga behatott a’ sürüebb és járatlanabb 
bokrosok közé ama’ színfogás alatt ,  hogy azok-
ban új ijedésnek veszedelme nélkül tetszése 
szerint több gyümölcsöt szedhessen.

E ’ nagy szorgalom és kedvezés illy szavak-
ra  fakasztotta elvégre a ’ Herczeg Kisasszony-



nak szívét:  „ Nem halaszthatom tovább , jó 
„ Dobroszláv , úgym ond, amaz ösztönnek tel- 
„  lyesítéset , melly engemet háladatosságra 
„  késztet. Vedd köszönetemet , még képes 
„ leszek, herczegi jutalom által is megbizonyí- 
„ tan i , a’ mit érzek, Soktúl fosztott meg en- 
„ gémét a’ sors, mikor Boliszlávot meilöllem 
„ elragadta; tegnap el nem tudtam  még sem- 
,, mikép v ise ln i , és még ma is felette nehezen 
„ viselem el am a’ gondolatot, hogy ötét ö- 
„  rökre elvesztettem. Fáradságos szorgalmá- 
,, ért az Ö kimeríthetetlen gondviselésének, 
„  mellyel gyermekségemnek és ifiúságomnak 
„  gyenge virágját a’ zordon szélvészekenn ke- 
„ resztül atyai módon veze t te ,  az volna-é az 
„ igazságos Egeknek jutalmazása , hogy dik 
„ csösséggel megkoronázott szorgalmának czék 
,, lyánál hazájánn kívül eggy alávaló gyilkos- 
„ nak keze álial elessen P És még is ! kicsoda 
„ teheti saját vélekedését zsinórmértéknek 
„ azokban, a* mik eggy halandónak sorsát i k  
„  letikP A’ mit eggy naptól fogva szenvedtem 
„ hihetőnek tesz m indent,  a’ mi a’ szerencsét- 
„ lenségnek nevét viselheti, “

Dobroszláv » szavába esvén : Oh ! álla- 
podgy meg e’ h i tb en , Herczeg Kisasszony! 
hogy a’ csillagokkal fe'ettünk a’ szerencse és 
a' szerencsétlenség is váltólag forog. Az egy- 
gyík elesik, hogy mellette a ’ másik felemel-



fedhessen. A* h a ta lo m , a’ gazdagság , a’ ko-
rona az eggyik fórul a’ másikra vándorol. Ezt 
a’ Herczegek’ leányainak soha sem kell elfe-
lejteni.

E liza . E ’ tanúságot nekem a’ tegnapi nap 
ad ta ;  azt ped ig , melly jól esik az em bernek , 
ha szerencsétlenségének legmélyebb fenekénn 
eggy jó bará ttyának  kezét m eg fo g h a tty a , a’ 
mai nap adgya.

Dobroszláv. Haggyuk e z t ,  Herczeg Kis-
asszony! Az én Uramnak megelégedéséről én 
bizonyos vagyok, és ez nekem elegendő juta-
lom. Nézdsze amott a ’ szép b o ly ó k o t! ezek 
mellett el nem kell mennünk.

E liza . É rzem , hogy köszönetemnél sok-
kal magosabb akarsz lenni. De rre gondold r 
hogy ennek finom elmellőzése nélkül cseleke- 
detidnek igazságos büszkeségét elfelejthetném. 
Azonban a’ nagy embernek cselekedete sokkal 
nagyobb , mikor a’ gyengének gyengeségét meg- 
kímélli.

D obroszláv . En azonn v ag y o k , hogy tet-
teimnek czéllyához jussak; azért engedd m eg , 
hogy az üdoben fösve 'nykedgyek, melly min-
ket arna’hoz közelebb viszen.

E liza . Olly közel vagyunk m ár a" czél- 
hoz ? így hát Dobroszláv ! meg nem tagadha-
tod to llem , hogy háladatosságomot legalább 
némünémüképen megelégítsem, Az én hercze-



gi Férjem megmentett menyasszonyát a’ te 
kezedből drága ékesség nélkül is köszönettel 
fogja fogadni. Ama’ kevese t ,  a’ mi Királyi 
ruházatiin közül a ’ latroknak kezét e lkerü lte ,  
inagamonn viselem; ezt te m entetted meg éle-
temmel. Életemet vidd a’ Herczeg elejébe, 
mint sa ja t ty á t ; a’ gyürüköt és a’ boglárokot 
fogadd el tö l le m , és viseld e’ szerencsétlen 
napoknak örök emlékezete gyanán t,  mellye- 
kenn a’ te hatalmas kezed engemet keresztül 
vezetett. Csak ezt az eggy lánczct tartom meg 
a ’ rajta függő képpel magamnak. Nem a’ ba- 
ratságtalan szívnek bizodalmatlanságábúl szár-
mazik , és kérlek is , hogy erre ne magyarázd, 
ha neked m egvallom, hogy vidám reménysé-
geim közé, mellyekhez engemet veze tsz ,  né- 
melly szüszorongató gondok is vegyülnek jö-
vendőbeli sorsom végett eggy ollyan ország-
ban , mellynek határaiba rettentő esetek kö-
zött léptein. Akkor azutánn, ha a’ búnak fel-
legei jövendóségemet valóban meghomályosí- 
tan ák ,  e’ láncz legyen, melly édes atyámnak 
honnyábúl víg napjaimnak emlékezetét hozzám 
átbájozza. De Dobroszlav ! mit állasz te oliy 
komoran ? Te talán velem nem csak a’ kiál-
lott fájdalmakot, hanem a’ jövendörül való 
fekete szorgalmamot is felosztod ?

Voórojzldv. T ávúi van ez tö l le m , Her- 
«fc$ Kisasszony! A’ Herczegrül gondolkodtam,
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míkép tettszik neki örökkévalóságnak mindea 
ü d ö p ercz , mellyet itt elmulatunk.

E liza . Vedd el teh á t ,  a’ mivel k ínállak , 
és ne hosszabbítsd meg halogatásunkon V edd 
e l ,  ké r lek ,  hogy ezekünkhöz siethessünk.

Hidegen vette el Dobroszláv az ajándeko- 
kot. Szívében csak eggy húrocska sem felelt 
a’ háladatosságnak szívilletö áldozattyára , 
melly még az oroszlányt is ,  közepénn ama* 
vad dühösségének, mellyel a’ vért szom jazza, 
minden bizonnyal meghütötte volna.

A’ helyett hogy Fdizát oda visszavezette 
volna, hol lovát e lhagyta , úgy tetette m ag á t ,  
mintha eltévedt v o ln a , ’s fogyó turedelemmel 
a’ bokroknak tövises sövénnyein keresztül mind-
addig vonta maga u tán n , még a ’ falromladé- 
kok előtt eggy térségecskére ki nem jutottak. 
A’ Herczeg Kisasszony az ö emelkedő du rva-
ságát az elvesztett iit m iatt  való háborgásá-
nak tulajdonítván , azonn v o l t , hogy azt szelíd 
és kész türedelmességével megenyhítse. T ö b b -
szörözött tapsolását, mellyre a’ feleletet erő-
szakosan tö r t t  úttyoknak iránnyábul hallo tta ,  
gyanútlan szíve jelnek tartotta , mellyel lovász- 
szát keresi.

Itt az üdőtül te t t  irtóztató romladékoknak 
színe előtt megváltoztatván Dobroszláv sza-
v á t ,  és tekin te té t ,  ágy kezdett a’ Herczeg 
Kisasszonnyal bánni,  ammint a ’ leggoneszabb
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szívű emberiül várni allig lehetett volnál® Odá 
ragadván erőszakosan Elizát a' ledöltt falak-
nak allvához, értésére ad ta ,  hogy itt van czeU 
lya járásának , de egyszersmind életének is , 
ha kívánságival legkisebbet ellenkezik®

Úgy láttya az elhagyott vándorló a’ re t-
tenetes éjszakát maga körül elterjedni, a \  na-
pot pedig, meliy világosságával eddig, vigasz* 
taló és barátságos csillag gyanánt,  az elvesz-
tett vidékhez vezető utal bátorságosnak te t te ,  
a’ fekete feliegeknek szélvészes homállyá alá 
borulni, mint E liza ,  mikor az erőszakos kéz-
iül magát megragadtatni érezvén, Dobroszláv- 
nak szeméből a’ semmivétételnek pokolbéli 
iigyekezetét kiolvasta. „  Nincs tehát Isten, ai 
„ ki rajtam a’ nyomorúságnak legmélyebb 
„ szükségében megkönyörüllyön ! “  mondá ő 
olly hangos szózattal,  hogy egész a botoknak 
rémítő homállyaba behatott. Erre Xarkónak 
kezei közül kiszökvén, rejtekének mélíyébül 
hirtelen kiütött Olfrida, mint eggy őrző an* 
g y a l , kit a jo Lelkek a’ kétségbeesésnek lég* 
mélyebb kínnyai között a* halandóknak kül-
denek. Újjolag megedzett erővel ragadta ki 
magát Eliza ellenségének m ark á b ó l , ’s Olfri* 
danak nyakába boru lt ,  m int eggy űzőbe vett  
őzecske a köszirtre, mellyet végső menedék-
helyének néz.



Hideg börzadás futotta meg még Olfrida* 
íievültt vérének is minden já rá sa i t ,  mikor bát- 
tyát a ’ lángoló dühösségnek képvonásival meg-
sejtette ; ’s hirtelen feledékenységbe enyésztek 
édes reménységének minden érzeménnyei. , ,E v -  
,, vei mind engem et, mind magadot m eghí-
vj mélhetted vo lna ,  Húgom! Ha az asszonyok 
„  az okosabban gondolkodó férjfiaknak jobban
„ engedelmeskedni tanu lnának , —---------- “ A*
kemény haragnak e’ szavai között kiszakasz- 
tóttá új erővel Elizát megöleltt oltalmának 
karjaiból. Minekutánna asszonyi siralmainak 
semminemű esedezései e’ latrot meg nem lá-
gyíthatták , végső menekedését a’ szerencsét-
len herczegi méltóságának fénnyével gondolta 
megeszközölhetni ; és , fájdalom ! észre nem 
v e t t e , hogy szinte e’ méltóságnak kellett  kí-
nozó őrdögét arra  m egem lékeztetni, hogy el-
kezdett gonoszságától saját veszedelme nélkül 
el nem állhat. Átadta tehát D obroszláv a’ 
Herczeg Kisasszonyt X arkónak, úgymint gyil-
kos t á r s á n a k , ki a’ szerencsétlennek sem kéré-
sére, sem ellenkezésére nem ha jtván ,  karjaira 
vette és mind Dobroszlávnak mind Olfridának 
szemei elől messze elvitte.

Az ollyan kebelben, mellyet a’ szerelem-
nek mennyei lángja oltárának vá lasz t ,  nem  
verhet alacsony s 2 Ív , melly a gonoszságot 
készséggel felosztya. Ha mindgyárt eggy é$



ugyanazon forrásbúi eredett is az elteto éYö, 
melly Dobroszlávnak és Olfridának ereiben 
folydogált, a’ Természet még is, mikor őket 
alkotta, szorgalmatosán megválasztotta talán 
mind a’ kettőben az anyai vernek zavaros ve- 
gyűlését; a’ minek következese az vo lt ,  hogy 
mikor már Dobroszláv magában a’ gonosznak 
minden zsenge'it üszveszedte, Olfridának lelke 
meg akkor a’ jóban annyival nagyobb előmene-
teleket tett.  Elirtódzott ő attúl,  a’ mit bát- 
tyatúl olly nagy kegyetlenséggel ve'gbe vitetni 
l á to t t , ’s társaságából e* rokon ördögnek örö-
mest elsietett volna , ha magában elegendő 
erőt es bátorságot érzett volna arra , hogy e* 
vad puszlaságokonn maga egyedül haza térjen. 
H áborodva, és irtózásának minden tárgyaitól 
elfordított tekintettel állott ő , ammint Dob-
roszláv hátul közelítvén hozzá, következendő 
titkos értelmű szóllításával ébresztette fel ká- 
bó lásából, gyakorlott gonosztévőhöz illő hideg 
nyugodalmat mutatván: „M o s t  tellyesítem es- 
„  kövesem et, O lfr ida! most tartom meg sza- 
„  vamot, mellyet neked adtam. “

Gyilkosság a’ szerelemnek rósával hintett 
ösvénnyén ? E’ két ellenkezőt az ártatlan le-
ánynak gondolkozásmódgya öszve nem tudta 
férkeztetni. Csak félénken merészlette fejét 
báttya felé fordítani ; egyéb teste a’ tőle el- 
fordóltt állásban meredve megmaradt. Eggy

tuda-



tudakozó tekíntelet függesztett egyszersmind 
báttya’ szemének idestova forgó rémítő fén- 
nyére , mellyel szavainak érthetetlenségét is 
elárulta* Azalatt Xarko elhozta a’ fá ty o l t , a* 
palás to t ,  a’ hajékességet, és az arany lánczot, 
mellyekkel Eliza d íszeskedett ; Olfrida pedig 
új borzadással nézte e’ z sá k m á n y t , mivel az 
elkövetett gyilkosság’ bizonyos jelének tarto t-
ta. Dobroszláv elvette mindezeket X a rk ó tú l , 
és saját karjairól és kezeirúl levonván azokot, 
a ’ miket neki maga Eliza ad o tt ,  oda nyújto tta  
Húgának azzal a’ kéréssel,  hogy a’ romladé- 
koknak valamellyik rejtekében saját öltözeté-
vel és drágaságaival felcseréllye ; mire ö tét 
Herczeg Kisasszonynak fogja ö sm ern i , és il- 
lendóképen megtisztelni.

Szempillantásonkint érthetetlenebbek lettek 
előtte Dobroszlávnak beszédgyei; és az aján-
lott köntöst sokáig ellenzetté magára v e n n i ,  
néma jelekkel mutatván azoktól való i r tó z á s á t , 
még végtére bá ttya’ hathatósságának elleni- 
nem á l lh a tv án , imillyen szókra fakad t:  „ M i i  
„  akartok velem cselekedni? — Szíriekkel tel- 

lyes tengernek akarjátok szerencsémnek 
„  gyenge hajócskáját bocsátani? Lopott zász- 
„  ló alatt vetemedgyenek veszedelmes ütkö- 
„  zetre nagyra dagadtt vitorláimnak gyenge 
„ árbocczai, mellyet te a’ magosságban ural- 

kodó végzésekkel víni akarsz?  Ha ez v o l t ,
E
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a’ mit nekem ígérté l,  hazugsággal táplálta 
„  ártatlan szívemet megjátszott képzetesem. 
„  A’ jövendösegnek tükörében szelíd boldogsá- 
„  got mutatott ez nekem am a’ férjje l, kit eggy 
„ szempillantásbúi álló jelenés mértékletes ki- 
„ vánságimnak bálvánnyává tett , ’s elszáná- 

somnak méllyébül kivont engem et,  bájoló 
„ szavaidnak áltatásai által ingere lte tvén , bi- 
„ zonyas reménvségimnek világosságára, Ke- 
„  gyetlen testvér! mi birt tégedet a r ra ,  hogy 
„  az üdönek kerekét gátoló kézzel megragadd ? 
„  Ezzel az én vígasztalhatatlan létem lehomo- 
„ rodott volna talán már az örök nyugodalom- 
„  nak sírjába, a' helyett hogy most a’ szoron- 
„  gatásoktúl kínoztatván , életemnek hosszát 
„ el nem viselhetem. u

E’ szemrehányásokra Dobroszláv mások* 
kai felelt, a’ háladatlanság, a’ kicsinyszívüség, 
az asszonyi gyengeség volt, a ’ mivel húgát v á -
dolta. De sem a’ hízelkedések, sem a’ kemé-
nyebb hitegetések Olfridát arra nem bírhatták, 
hogy a’ szerelemnek tévesztő utakkal m egra-
kott k e r ty é t , mellyet magányosságának álmai 
o\\y  gyönyörűnek rajzoltanak , a’ gonoszság-
nak kígyótekervénnyeivel felváltsa. Ámde mit 
nem gondolnak ki mindent az Ördögök, mi-
helyt arrúl van a’ k é rdés , hogy valamelly lel-
ket megrontsanak ? Azon szempillantásban, 
mikor Dobroszláv l á t t a , hogy húgának ellen-
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kezese szinte a i  ellenkezés által még nagyobb 
erőre ju t ,  oda tarto tta  elejébe A lm án k ’ képét, 
és imígy szóllott hozzá: „ E z  a jutalom, melly 
„  reád várakozik. Lehetséges-é , hogy átalko- 
„  dásod e’ czéltüi tégedet még tovább tartóz - 
„ tasson ? A’ kit k ív á n tá l , a ’ kit szeretsz , a* 

kit neked megígértem , az a’ Herczeg. Most 
,, már tökélld el m ag ad o t! “

Fátyolt  vetett  e’ meglépés Olfridának ér* 
zékenységeire- Egyszerre elfelejtette amaz ir- 
tóztató je lenéseket, mellyek battyanak kezet 
előtte rettenetesnek tették. Az öröm től elká- 
b í t ta tv á n , megragadta ez t ,  es illy szókra fa-
kadt ; „  Most már egészen a’ tiéd v a g y o k ! akár- 
,, melly óriáslépéstül meg nem ijedek, ha en- 
„  gémét e’ czélhoz közelebb visz. “

Ezt akarta Dobroszláv , kezébe adván hú-
gának Eliza ruháit ,  megparancsolta Xarkónak, 
hogy keressen neki alkalmatos h e ly e t , hol ru-
háit ezekkel felcserélhesse. T udván  azonban , 
hogy e’ fontos és komor foglalatossag Olfrida* 
bán is könnyen felébreszthetné a veszedelmes 
komorságot , azzal a’ ravaszsággal é l t ,  hogy 
húgának olly kísérőt is adott,  ki elméjét vidá-
mabb tévelygésekre köcsögtesse; a’ Herczeg- 
nek képét tudni illik# Ennek nézésére szinte 
leb ilincsezte tvén , a’ képzésnek könnyű rósa-* 
fellegeiben lebegett Olfrida, a’ nélkül hogy az 
észnek fontolásaira legkisebb üdöt nyerhetett

E %



vo lna ,  és így végtére szinte ártatlanul kerí-
tette be magát a* bűnnek rablánczaival.

Hágának távúlletét hasznára akarván for-
dítani Dobroszláv, a’ rendelésekhez fogott a’ 
szerencsétlen Herczeg Kisasszony sorsának 
végső megválasztása végett ,  ki magát a’ rom-
lott kastélynak dölékeny falai közé hóhérjai-
nak szemei elöl elrejtette. Jeladására kijött 
a’ bokrok között választott lesbül két fogadott 
gyilkos, kiknek Dobroszláv nagy ígéretek kö-
zött megparancsolta , hogy eggy l e á n y t , ki 
ötét súlyos sérelmekkel felette nagyon meg-
b án to t ta ,  és most a’ romladékok között bú- 
do g á l , a’ más világra küldgyenek, Közelebb-
ről Ököt akarattyával meg nem ösmerkedtet- 
hette. Nem ok nélkül érzette ő ,  hogy el kell 
neki kerülnie m indent,  a ’ mi Olfridát az ö ká- 
bálásábúl felserkenthetné, és hogy meg kell 
inkább leány szívét mindazokban erős íten i , a’ 
mik vele Elizának sorsát elfelejtetik; ugyan 
azért ,  ammint húgát hirtelen megjelenni látta, 
félbe szakasztottá egyszerre a’ gyilkosokkal tar-
tott beszédgyét, fátyolba re jte tt  Olfridát az 
idegen tanúknak jelenlétében, mint Herczeg 
Kisasszonyt, nagy tisztelettel megköszöntötte, 
és elvezette, a’ Herczegségbül letett boldogta-
lan Elizát pedig ott hagyta áldozat gyanánt,  
melly a gyilkosoknak dakjai alatt érdemetle- 
fiúi elessen.



Eggyik sem tudta ezek közül tulajdonké-
pen ,  mellyik rejtőkében keresse a ’ romladékok- 
nak a’ leány t,  kinek élete kezekbe adatott. A’ 
dölékeny falakot nehéz volt k iku ta tn i,  és az 
ollyan em berek , kik ezen utálatos mesterséget 
űzik , vakmerőén néznek ugyan tíz felvontt 
pisztolnak ellenek igazított csőveibe , de va- 
lamelly romladéknak táto tt  üregét megsajdít- 
v án ,  mellyet a’ félénk babona ,  és az előítélé- 
tektül lebilincsezett képzelés egész falka kísér-
tetekkel és réinítö lelkekkel megnépesíte tt ,  á t  
meg át futtya okot azonnal a ’ rossz lelkiösmé- 
retnek hideg borzadása.

Mivel a ’ nyomozást eggyik sem akarta 
magára v á l la ln i , elvégezték magok k ö z t t ,h o g y  
a ’ reájok bízott dolgot nem sie t te t ik , hanem 
inkább m eg v ár ják , ha az áldozat önnkint nem 
jön-é kezeik kö zé? volt még nekik szinte eggy 
kevés zsákm ánnyok, mellyhez az erdőben ju-
tottak v o l t , ’s mellyet még magok között fel 
nem osztottanak. Hozzájok hasonló rablók le-
hettek minden bizonnyal, kik a ’ puszta e rdő-
ben eggy paraszt leányt nyomorúltt ruhájától, 
megfosztottak, ’s kik ez t ,  hihetőképen a ’ sza-
ladó leányt kergetvén , el is vesztették. Dob- 
roszlávnak gyilkossal e ’ ruhát m egta lá lván , 
megelégedtek véltt hajával a ’ keresett gyü-
mölcsnek , mellyhez hevenyében nem juthat-
tak.



Garbanov és Sztach lov , így nevezték ma-
gokot e’ gyilkosok, leültek eggy fa alá , ta- 
risznyájokbúl elő vettek a’ bort és a1 kenye-
re t ,  inelly nélkül a1 táplálék nélkül szűkölkö-
dő erdőbe soha sem ereszkedtek , és szinte 
készülő félben voltak , hogy zsákmánnyokot a* 
koczkának segedelmével felosszák , amrnint 
bkot eggy m ennydörgés , mellyet a ’ fellegek-
kel megterheltt levegő zágő szélvésszel az er-
dőre sebesen kiterjesztett vo lt ,  nyugovó he-
lyekből felrezzentette. Egymás utánn sebesen 
következő villanatok átvagdalták a’ látható 
környéknek egeit, ’s hatalmasan megrezzentő 
csapással lerohant a ’ tűz kígyóhoz hasonló 
mennykő eggy közel álló tölgyfának tetejébe , 
inelly lángot vetvén világosan ragyogó fáklya 
gyanánt szolgált a* fekete felhőkkel beborultl 
éjszakának.

Erlíza telve lévén az emberektől és a’ vad 
állatoktól való félelemmel, most pedig a’ ter-
meszeinek e’ rettenetes jelenésétől elrémülvén, 
azt gondolta, hogy e’ csapással feje felett me-
nedékhelyének minden boltozattyai egyszerre 
öszvreomlanak; kiugrott tehát a’ szabad égnek 
romolhatatlan boltya ala , es egyenesen oda 
sietett a tűzhöz gvilkossainak karjai közé.

Rémültt szaladasaban a’ bosszonkodó ter-
meszeinek fenyegetés! elöl, fünhetett-é re tte-
netesebb jelenés elejébe emberi állatnál ? éa



még i s , ammint az égő fának nevekedö lángja 
az idegen orczákot szinte m egvilágosította, az 
emberségben való bizodalom is ,  melly minden 
jónemű jámbor szívben rezzentheletlen kőszik-
la gyanánt állhatatoskodik , új derülésre hozta 
lelkében a ’ rem énységet,  olly annyira hogy 
majdnem minden félelem nélkül lépett oda a’ 
két gonosztevő közé ,  kik az ellene fentt dáko-
kot öveikben hordozták. De azonnal , hogy 
ezeknek vad kezei a’ gyilkoló szerszámokot 
e lőrántották , megösmerte Ő az uj bizodalom- 
nak csalfa^ágát, ’s a ’ félelem és az emberiség-
hez való szitás között habozván leereszkedett 
elöttök té rgye ire ,  ’s a’ könyörületes irgalom-
ért olly igékkel és olly szózattal esedeze tt ,  
mellyekre még a’ vér t  szomjazó tigrisnek gyil-
kolásra hajlandó körme is közepettén a’ mé-
szárlásnak megmeredt volna.

De nem is m aradtak illetodés nélkül ezen 
embertelen embereknek kőkemény sz ív e i ; az 
eggyik közűlök hátra rántotta a’ másiknak fel- 
emeltt dák já t ,  és Elizának m eg ígér te ,  hogy 
életét nem bántya. Csak D obroszláv , kinek 
hatalmától még a’ bérlett gyilkosok is re tteg-
tek , csak a’ bosszújától való félelem , ha meg-
tu dná ,  hogy a’ reájok bízott gyilkosságot el 
nem követték ,  volt egyedül képes Sztachlavot 
még visszatartóztatni, hogy Garbansonak em-
berséges ígéretére rá ne állyon. De Eliza olly



szorosan oda kapcsolta magát vigasztalásra 
szokott esedeze'sei által Garbonóvnak meglá- 
gyúltt szívéhez, hogy ez társát maga lefegy- 
verkeztette , és csak arrúl gondolkodott,  mi-
csoda színfogással elégíthesse meg Dobroszlá- 
vo t ,  ha majd tollök e’ gyilkosságrul számot 
kér*

Ezt nekik nem sokáig kellett nyomozni* 
Elizának ruháját ígérték Ők meg Dobroszláv- 
n ak ,  záloga gyanánt az elkövetett gyilkosság* 
nak. E ’ helyett tehát a’ szerencsétlennek oda 
adták a’ paraszt leányruhát. Elvévén tol le 
azon eggyetlen eggy fejér köntöst , mellyet 
Xarko rajta hagyott, elhagyták a ’ puszta erdő-
ben , megelégedvén azzal a’ bizonyossággal, 
hogy zsoldgyokot el nem vesztik , és talán a- 
ma homályos érzeménnyel i s ,  hogy Elizának 
új létet a d v á n ,  olly jóságos cselekedetet kö -
vettek e l ,  melly még gonosz szíveknek is ,pé- 
műnému nemességet adott. Eliza szinte djjo- 
lag született alkotmánynak nézvén m agá t ,  fel-
bátorodott e lejénte; de ammint a’ hamuvá lett 
fának lángja fogyni és tüze aludni kezdett ,  az 
ö szíve is érzette azonnal elhagyott áilapottyá- 
nak szomorú csendességét.

Közelített mar az éj, ’s a’ setéttségnek fel- 
legpulástyával a’ földet lassankint elborította, 
A mennydörgés elvonódott, a szélvész lecsil-
lapodott, és csak imitt amott nyögtek még a’
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szakadozott tölgyeknek törzsökéi szilajon inga-
dozó teteik a l a t t ; de annyival rettenetesebben 
hangzott ki a’ mélységekből a’ ragadó állatok-
nak ordítása. Elizának ereje megfogyván, az 
jiedésnek érzeménnye is megtompult benne , 
és csak az éjjeli harmatnak hideg * borzadása 
zendult meg ollykor megfáradtt tagjaiban. 
Visszavonódott végtére a’ falromladékok’ bol-
tozatinak oltalma a lá ,  hol bádgyad tt  teste a> 
mohhal benőtt kőpadolatnak kemény vankos- 
sára érzéketlenül lerogyott.

A’ következendő hajnalnak öleiből felemel-
kedett napnak ragyogó szekere nagy részét jár-
ta  volt már meg a’ felderőltt égnek , és a’ ko-
rán felövedzett utazó elhagyta volt már reg-
geli ú ttyának fe lé t , mikor Eliza szemeit elő-
ször m egnyito tta , ’s a" körülötte lévő tárgyak-
nak hom állyában, vígasztalás nélkül szűköl-
ködő létének új siratására felébredt.

Oh! lépj k i ,  szegény Alkotmány ! a’ mo-
solygó égnek világos kékse'ge alá! Hadd lebeg-
je körül szorongatott mellyedet a’ derültt reg-
gelnek szelíd leh e l le te ; hadd enyhítsék szív-
béli szomjadot a1 természetnek balsamos illati, 
mellyek a’ virágoknak újjolag megnyíltt kely- 
heibul kipárolganak. Valamint őtet a’ szila; 
elementumoknak rémítő harcza ibú l, úgy v e -
zet ki talán tégedet is a’ mai nap szenvedésid- 
nek rettenetes viadalmábúL

i



Hallyadszza ! mi volt ez ? A’ bűbájos haran-
gocska egynéhány magányos üte'sektül megih- 
díttatván , értelmes hangokra fakadt. Amaz 
ó rák ,  mellyekben a’ gonosz lelkek a ’ földönn 
uralkodnak, elenyésztek azalatt ,  még szemeid 
behunyva nyugodtak. Most a’ tiszta napnak 
világosságánál csak a ’ jó angyaloknak ragyo-
gó képei bocsátkoznak le a ’ halandókhoz. Ezek- 
nek eggyike, a’ ki tégedet hí. Menny és en- 
gedelmeskedgy intő jeladásának.

Eliza a harangocskát értelmesen hallo tta , 
s nyugovó helyerül majdnem tehetetlen erejé-

vel nagynehezen felemelkedvén, kisietett olta- 
lomrejtekének világos küszöbéhez.

Itt ó általellenben eggy kis közben meg-
látott eggy ifiút, ki vidám orczával szemét a ’ 
toronyra merestette v o lt ,  ’s ki majd azutánn 
a ’ leány jelenést megsajdítván , karjait előre 
nyújto tta ,  félénken hátra lépe tt ,  ’s elfordúltt 
orczával szorongatások között remegve felkiál-
t o t t : Atyám Iíovár ,  lélek! lélek!

K ő v á r , a mi jámbor ö regünk , Szokol fiá- 
val szokott búcsujarásátúl haza térvén , e’ reg-
gel az erdőben eltévedett. Ezen ajtatos öreg 
eg} néhány esztendőtől fogva szinte ama’ táj-
ban, mikor a’ Herczeg az Ö jelenlétével sze-
gen) házat megboldogította, meg szokott vo lt  
látogatni eggy szent helyet , hol a ’ mennyei 
gondviselésnek hálákot áldozott ama’ kegye-
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lem ert,  mellyel a’ megsebesített Herczegnek 
eletet az ö ápoló keze alatt fenn ta r to t ta , ki-
ben most az egész országnak köz boldogsága 
felvirágzik. Szokolnak el kellett vele minden-
kor m en n i , rész szerint hogy erőtlen vénségét 
az űtonn gyám olí tsa , rész szerint p ed ig ,  hogy 
édes attyának példáját követni m eg tanú llya ,  
és e’ búcsújárást még onokáinak is meghaggya.

E’ szent helyrül harmadszor tértek m ár 
' ők most vissza. Az éjszakát eggy puszta gun- 

nyóban tö l tv é n , korán útnak indu ltak ,  hogy 
a’ délnek rekkenö hőségét megelőzzék ; de el-
tévedvén , ammint az elvesztett ösvényt nyo- 
mozgatták , e’ falromladékokhoz jutottanak. I t t  
K ővár megösmerte a’ vidéket , m ellyet még 
ifiúságában lá to t t ,  és m e g ö rü l t , hogy emléke-
zetéből bizonyos jeleket vonhatott , mellyek 
szerint az igaz útra ismét visszatérhessen.

Elbeszéllette Ő rövid  szókkal Szokolnak, 
a’ mit a ’ monda száz esztendőiül fogva e’ Kas-
télyról k ö l tö t t ,  és bizonyos k ívánt maga is 
arrúl lenni, ha a ’ toronyban megvart-é még 
valóban a’ híres harangocska ? De Szokolnak 
képző tehetsége Kővárnak rövid beszédgye 
által nem kü lö m b en , mint az előtte álló és 
szívborzasztó romladéknak tekintete által úgy 
m egtüzesedett , hogy édes a t ty á t  a’ legérzéke- 
nyebb esedezéssel kérte , haggyon fel e’ ve-
szedelmes nyom ozásával,  és távozzon inkább



vele eggyütt gyors sietséggel e’ rettenetes; 
helynek kornyékéből. Haszontalan volt min-
den ügyekezete. Az öreg csak azért i s , hogy 
SzokoJt tapasztalatlanságának rettegéséből kí- 
gyógyítsa, ellent állott minden kérésének, ’s 
ott hagyván szorongatási között fiát, a’ to-
ronynak ment. Ennek betett ugyan, de be nem 
zártt ajtaja könnyen engedett a’ taszításnak , 
mellyet Kővár rajta mankójával t e t t ,  és meg-
nyílt. A’ torony tág és üres kerekséget fog-
lalt magában , melly szinte olly mélyen látszott 
a ' íöldnek homályos gyomrába lenyúlni, mint 
a1 nyíitt tetejébe benéző magos ég felé emel-
k ed ő .  Onnan felülrul lefelé függött benne 
eggy láncz, mellyet az ajtónak küszöbéből el-
érni könnyű volt. A’ földbe nyúló mélység 
miatt be nem mehetvén Kővár a’ toronyba, 
magához vonta a’ lánczot, ’s tapasztalni akar-
t a ,  mit vonand fel veie a’ mélységnek feneké-
ről ? Azon szempillantásban megszóllainlott 
hangosan felette a’ harangocska, mire a’ lán-
czot kezéből ismét elbocsátotta.

A’ haran szóra előjött E liza, kinek első 
tekintete Szokolt a’ remegő várakozásnak álla- 
pottyában találta , melly megjelentse miatt ije- 
désre vál ozott. Képzelése tömve lévén min- 
dennémőképen öszvezavartt vászképekkel, c*u- 
da nem v o l t , hogy Elizát kísértő léleknek 
nézte ; ki a; nyomorúságtúl cmésztetvén , az



cpesztö bubánattúl meghala: ványodván , vál- 
lainn habzó hajjal jött ki e’ rémítő helynek 
homályosságából*

De ammint Eliza kellemetesen gyenge szó-
zattal imígy szóllította m eg: „ N e  félly , jöve- 
„  vény ! akárk ilégy , ne félly eggy erőtlen le- 
,, ány tó l ,  a’ ki oltalomért hozzád folyamodik, u  
panasszának dalos hangjai megéreztetvén az 
ifióval a’ benne fekvő segéderőt , bátorságát is 
helyre állították. Arra felé fordult lassacskán, 
a’ honnan a’ köcsögtető hangok fülébe hatot-
t a k ,  és azon szempillantásban érzette is m á r ,  
hogy eggy lágy kezecske vállára bocsátkozik; 
m egsajdította, hogy mennyei tisztasággal tün-
döklő szemek tekintenek fel hozzá.

Kővárt az idegen szózat figyelmetessé te t-
t e , ’s mihelyt a5 leány szemébe tű n t ,  elhagyta 
legottan az élettelen falak köztt való nyomo-
zás t ,  és oda szított az emberi valóhoz, hogy 
különös jelenésérül bővebben tudakozódgyon. 
Eliza egyszerre két férjfiu között á l lo t t ,  kik 
az emberségben való bizodalmát hazájában éltt 
fellegtelen napjaiból szívébe hirtelen ismét 
visszabájolták. Eggy öreg em b er ,  kinek or- 
czájánn ama’ felséges érzem ény, melly ember-
társunknak szenvedését sajátunknak nézi , a7 
tiszta léleknek mennyei sógáriban naplott;  
eg§y ifiu, kinek nyíltt szíve szelíden visgáló 
szemeinek tekintetében lebegett.
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Megfélénkedett ugyan eggy kevese t ,  ám- 
mint eszre ve t te ,  hogy mind a ’ két keze férjfl 
kézben fekszik, de ammint tőle Kővár férjfias 
szózattal és jamborszívüséggel baját tudakoz-
ta ,  megnyitotta csak ugyan lassankint szívét 
ama’ mennyből lebocsátkozó reménységeknek, 
mellyek ötét az emberekkel ismét kibékélltet- 
ték. Barátságos kötelék az emberek között a* 
beszéd , és a’ részesülő szózatnak mindenik 
hangjával érezhetőképen szokott enyészni a! 
félelem.

Megfosztva lévén minden bizonyságtól, 
mellyel szavait m egerősíthe tné , ha felséges 
születését és a’ ragyogó m éltóságo t, melly reá 
Erdélyben várakozott,  hüven elejekbe terjesz-
tené , és attól fé lvén , hogy e’ bizonyságoknak 
fogyatkozásánál szabaditól eszeveszetnek néz-
nék és minden segedelem nélkül hagynák; in-
kább parászt leánynak mondotta m agát ,  am- 
mint öltözete is hihetősnek tette , kit a’ latrok 
messzefekvo honnyából e lragadtak , ezen erdő-
be hurczoltak, és az éhséghalálnak veszedel-
mébe ejtettek.

Kővárnak elég volt tu d n i , hogy eggy szen-
vedő ember segedelem nélkül szűkölködik , ’s 
azonnal eltökéllette m agában , hogy szenvedésé-
tül kész akarattal m egmenti; de életének oily 
korában lévén, melly a’ szívet nyugodalmából 
nem eggy könnyen haggya kifordulni, Elizá-
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nak beszédgyét mind végig kihallgatta volna. 
Kern úgy Szokol. Elég volt ennek világosan 

• lá tn i ,  hogy Elizának teste és vére van. Lágy 
szózattal előadott panaszi eggy leányzónak , 
kinek angyali képvonásait a ’ búbánat meg nem 
ro n to t ta , hanem csak az annyival nagyobb in-
gernek fátyolával b eb o r íto t ta , sebesebb keren- 
géssel űzték szívéhez a’ vért. Váltólag for-
gatta tekinteteit már a’ Herczeg Kisasszonyra 
részesülő tisztelettel,  már K ővárra tudakozó-
dó vizsgasággal, ’s imígy esett Elizának sza-
vába ; ,, O h ! az én atyám  nem hágy itt tége- 
„ d e t ; és ha erőd meggyengül , karjaimonn 
„ viszlek el hajlékunkba. Hisz az én jó anyám  
„  Szíva akkor fogadott fel engemet , mikor 
„  még gyermek v o l ta m , kit még sok eszteri- 
„  deig kellett fáradságos szorgalommal nevel- 
,, ge tn ie , minekelötte a' gazdaságnál legkisebb 
„ munkát végezhettem volna. Te pedig , óh! 
„  te m ár olly nagy v a g y ,  hogy meg kell neki 
,, örü ln ie , ha neki ilfy barátságos leánykát 
„ viszünk, ki Ötét foglalatosságiban segítgesse. 
,, N em de, a tyám ! a’ leánykát haza v isszük? 
,, segedelmére lessz ö Szíva anyámnak minden 
,, b izonnyal, és a’ mit el nem vég ezh e t , azt 
„ szokott munkámonn kívül magamra vállalom, 
„  csak hogy az anyám reá derültt tekinteteket 
„  vessem a
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Kővár Szokolnak beszédes buzgóságát lát-
ván , elmosolyog^a magát. Érzette 6 ,  hogy 
üdonn kivul vo lna , fiának reménységeivel és 
önnön szívének eilökéllett szándékával hideg 
fontolgatás által ellenkezni, *s megígérte Elizá- 
nak , hogy neki hajlékában helyt ad v á n ,  atyai 
gondviselést is nyújt.

Eliza az emberekhez való bizodalomban 
olly magosra érzette magát ismét felemelkedni, 
hogy szabadítói között az iszonyúságnak e» 
helyét érezhetőképen nevekedö e r ő v e l , min-
den támogatás vagy vezetés n é lk ü l , maga el-
hagyta , Kővár a’ vidéket ö sm erv é n , egyene-
sen neki tudott menni az elvesztett ösvénynek. 
Szokol már Eliza előtt , már m elle tte ,  már 
megette m ent,  vagy úttyábúl hárítván gondos 
kézzel a’ bozótszövevényeket félre , ,vagy ma-
gát emelvén át szorgalmas karjaival az árkonn, 
vagy megakadtt köntössét a’ csipkebokrokbúl 
kifejtvén. Az út hosszas volt. Nagy része 
volt még ennek hátra egész hazáig, mikor okot 
a’ völgyek, a’ hegyeknek árnyékaitúl megho- 
m ályosí t ta tván , inteni kezdették , hogy a’ nap 
lealkonyodik. A’ lépéseket meg kellett siettet-
n i ; Elizának megfáradtt lábánn hólyagokot és 
sebeket okozott m ár a’ köves útnak keménysé-
ge, és a’ kívántt siettetés felmúlta elcsüggedtt 
tehetségét. Világos örömmel nézte Szokol, 
hogy ajánlását, mellyel már több ízben meg-

kínálta



kutálta v o lt ,  tovább már meg nem v e th e t i ,  
’s készséggel felvette hatara az elbádgvadtt 
Herczeg Kisasszonyt. Nem sokára úgy lát-
szott neki , mintha vállára  bocsátotta volna 
Eliza szenderedő fejét ; mire az alacsonyab-
ban fúggö ágak alatt szorgalmatosán meggör-
n y e d t , hogy az aluvót meg ne éréntsék, és 
fel ne kötsék. Nem mintha a’ fáradságot el 
nem tudta volna viseln i, hanem attéil ta r tv á n ,  
ne hogy elbádgyadtt terhét nagyon m egrázza ,  
önnkint hátráltatta a s ie tés t , úgy hogy ham a-
rább besetétedett , mintsem a’ házudvarnak 
ösmeretcs sövénnyéhez jutottak volna* Fel-
ugrottak végtére a* háznak barátságos őrei 
hangos örömszüköléssel urokra , s Kővárnak 
kopogására a' lelcbredtt házi gazdasszony a 
félre toltt kilincsnek zörgésével felelt. K ővár 
és Szíva megölelték egymást az udvaronn, 
Szokol pedig nem győzvén ennek végét várni, 
elcsúszott megettek a szo b áb a , hol hátaiu l a 
felébredtt de elerotlenedett Herczeg Kisasz- 
szonyt az öreg Kővárnak vánkosokkal megra-
kott karszékére lcbocsátotta.

A’ gyengén világító éjjeli lám pás ,  mellyel 
Szíva elejekbe m en t,  és szíves öregének meg- 
ölelése nem engedte , hogy az ui vendéget esz- 
re veg y e ,  *s mivel Szokolnak barátságos üd-
vözléséhez volt szokva, nem tudott eiegenc.0- 
képen csudálkozni az.onn, hogy -a’ setét szoba-



ba olly gyorsan besietett. K ővár mindaddig 
ki nem ragadta morgó álm élkodásábúl, még 
a ’ háznak ajtaját ismét be nem zá r ta ,  ’s a 
lámpással a’ szobába v isszatérvén , saját sze-
meivel nem látta Eliza’ széke mellett Szokolt, 
ki szinte abban foglalatoskodott, hogy ennek 
az éjjeli harmattól m eghidegedett lábait és 
karjait Szívának nyoszolyájábul kivett és már 
megmelegedett vánkossaiba takargassa.

Ne itéllyük meg igazságtalanul ar mi jó 
üreg Szivánkot, kit nem sokára még nagyra 
is fogunk becsü ln i ,  ha most Szokolt vállánál 
keményebben megragadván , am a’ kérdéssel 
támadgya m eg , mi oka le h e t / hogy neki jó 
estvét nem kíván? és mire kellyen neki e’ je-
lenést magyaráznia ?

Kővár nem várta  m eg , hogy Szokol felel- 
lyeri, hanem Szivát, ki mind a ’ kettőre ko-
moran tudakozódó tekinteteket v e te t t ,  kezénél 
fogva félre vezetvén, arra k é r te ,  hogy adgyon 
ezen éjszakára szállást eggy szerencsétlen le-
ánynak , kit minden segedelem nélkül az er-
dőben leltek, ’s magokkal haza vezettek. Szo-
kol erre öszvekapcsolta esedezését Kővárnak 
kívánságával, ’s mivel a' vendég’ számára oda 
ajánlotta sajat a g y á t , maga pedig a ’ pajtában 
a puszta szalmann való hálással megelégedni 
k ívánt,  Szívának tovább semmi ellenvetése 
nem volt. Eliza két kísérőjének karjaira tá-
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!S m aszkodván , bement a’ komrácskába, hol egy- 
S nehány naptúl fogva az első nyugodalmas éj-
szakát aludni reméllette.

K ővár is érezvén , hogy nyugodalomra van 
k szüksége, azzal v ígasztalgatta a ’ tudakozódó 

Szívát, hogy kérdéseire más nap reggel fog 
felelni. Szokol e’ kérdések elöl hasonlóképen 
k i te rv e n , szalmabul vetett ágyát felkereste. 
Az egész felébredtt udvarban lecsendesedett 
végtére m in d e n ; és csak az ifiúnak mellyéberi 

* habzottak még váltólag a’ meghatározhatatlan 
érzem ények , az édes rem ények , és a’ szomo-
rú kétségek. Egész testét elfoglalta volt a ’ fá-
radságnak súllyá ; de szemei meg nem hagy-
ták magokot az éjnek körülborító homállyátúl 
hód ítan i,  és be nem hányódtak. E lőttük  le-
begett Elizának termete a’ pözsgö képzelésnek 
bájos világosságában, ’s ragyogó súgári által 
rózsaszínekkel párkányozta ki örvendetes jö- 
vendöségének horízonnyát. Előre felszámítot-
ta Elizának szemeiből mind ama’ jutalmazó te -
kinteteket, mikor majd a végzett munka utánn, 
mellyet vele felosztand, az alkonyi dologszű- 
netkor haza v eze t i , és a’ velek megelégedő 
Szívónak dícséretét neki egészen átengedi. T ö -
rődött ő magában még azonn is ,  micsoda ne-
vet válasszon Elizának ? Húgom ! ------- Áh! e’
nevezetben feltalálta szíve ama’ kívánságának 
tellyes megelégítését, mellyet magában titkon

F
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nevelgetett# E* név olly közel édesítette édes 
hangjával mellyéhez e’ szeretetre méltó leányt! 
százszor is mondogatta ö e’ szót selypego aja- j 
kokkal, ’s képzelésében közelebb és megmeg 
közelebb jött hozzá az édesen hitt Kedves. 
Ámde mikor az utolsó hívással karjait kiter-
jesztette, és Elizát gondolattyában tes tvér szí-
véhez szorítani aka rta ,  hirtelen olly szoronga- 
tások , és szélvészes érzemények támadtak 
mellyében , mint ama* reménytelen játékosban, 
ki a’ koczkát mind csak kezeiben rázogattya, 
és magát a r ra ,  hogy az asztalra vesse, el nem 
tökéllheti.

Nekünk, kik a ’ titkos indulatok’ jelképei-
nek fejtegetéséhez jobban ér tünk , mint a ’ ta-
pasztalatlan Szokol , nekünk , mondám , nem 
volna nehéz, szívének egész titkát kitanulnunk. 
De belső állapottyának történeteit ne előzzük 
meg ; megvilágosodnak ezek ü n nk in t ; és ak-
korra fenn m arad még nekünk a’ csendes ö- 
rö m ,  mellyel mondhatni fogjak, hogy rom lat-
lan ártatlanságunk meg tudgya még éles és 
egyenes tekintetével a* Természete t hu nyom- 
dokinn lepni.

Szürkülni kezdett m ár a’ hajnal. Elolvad-
nak ezzel az égenn a’ csillagoknak lángocskái, 
s elenyésznek szemeinkből a’ képzelésnek or-
szágában pözsögö termeteknek világos képei. 
Az ifiúnak szívében ismét elfoglalta az első



85

helyet az érzékeny sorga lom , mellyel az iránt 
gondoskodott, ha Elizának erejét helyre hoz-
ta e vallyon a* frissítő á lom , mellytúl ötét a' 
sanyarú fáradság megfosztotta? Elhagyta tehát 
agyát> ’s mivel attúl ta r to t t ,  ne hogy a’ viro- 
gató ebek a’ napnak érkezését korábban jelen-
tsék, magához édesítette azokot hízelkedések 
á l t á l , ’s már köcsögtetéssel, m ár fenyegetés-
sel azt nyerte töllök k i ,  hogy eggy egész órá- 
;g tovább hallgassanak , mintsem egyébkép 
szoktak volt* Halk lépéssel, és visszatartott 
lélekzettel osontott am a’ szobának bezártt ab-
laktáblájához , mellyben szülői aludtak , ’s 
hallgatódzván eggy üdéig , örömmel tapasz-
talta , hogy az éjjeli nyugodalomnak megzava-
rása , mellyel késő érkezések okozott, Szívá- 
nak álmát a’ szokott üdönn túl meghosszabbí-
to t ta ,  világosabb veresse'g kezdett az égre te r-
jedni,  és Szokol remegő szívvel vár ta  m ár a ’ 
szempillantást,  mellyben a’ szokásnak hatalma 
a’ kedvező esetenn csak ugyan még is gyöze^ 
delmeskedett. Hirtelen eszre vette végtére a ’ 
már ugyan v á r t t , de még is félelmes zörgést 
a’ szobában ; felrepült az ablaktábla , ’s. az 
öreg asszonynak recsegő szózattya , mellyel 
Szokolt költeni ak a r ta ,  fellázította az egész 
udvart.  Az ebek kiosontak őrzojök’ kezebtil, 
’s lármás ugatással feleltek gazdasszonyoknak 
szavára, Szokol visszavonta magát a ’ falhoz,



és hogy magát el ne áróllya , nevének csak 
második kiáltására jelent meg. Fenn szóval 
buzgóit a* gazdaságszereto Szíva az elaludtt 
reggeli óráknak vesztesege e llen ,  és Szokolnak 
bármelly esdeklő kérése sem vehette hevessé-
get a rra ,  hogy a’ szegény elfáradtt vendég-
nek nvueodalmát megkíméllyé.

Ezekre Kővár is felébredt , és felkelt. 
Látta , hogy Szíva morogva ment ki a ’ szoba- [ 
hói , sót hallotta , hogy Szokolnak feddését 
még az udvarban is folvtattya. Nehéz munka 
várakozott még r e á ,  mell}7 abból á llo tt ,  hogy 
szándékát a' vendég leány iránt az öreggel 
közöllye, és helybenhagyását megnyerje. He-
venyében kell uyakonri ragadni mindent! ez 
volt az ő szava' járása ; és így most is h itve-
sét hamar felkereste. Szinte intézgette volt 
ez Szokolnak foglalatosságit, és errevalónézve 
félbe nem merte szakasztani szavait ,  hanem 
m egvárta, még elhallgatott,  és neki jó reggelt 
mondott. Erre Kővár szívességgel hozzá kö-
zelítvén , és kezét m egfogván, csak hogy a’ 
beszédet a’ kívántt tá rgy ra  v ez e th e sse , azt 
kérdezte tö lle ,  ha Rósi fel kelt-e’ már. E ’ ne-
vet adta tudniillik Eliza magának. ,, Nem kelt 
„ még fel , feleié Szokol , gyorsan hozzájok 
,, lépvén, mihelyt Rósit nevezni ha llo tta ;  en- 
„ gedd m eg, Atyám! hogy magát kinyughas- 
,, sa. u ~  Kővár azt k ív án ta , hogy kérdésére



SrJva feleilyen, ’s allig hogy Szokolra mag^t 
is meg nem haragudott. Megdorgálta teh á t ,  
hogy munkájához még sem fogott,  ’s élesebb 
h an g z a t ta l , mintsem egyébkép szokta v o l t ,  
eligazította do lgához, csak hogy ez által Szí- 
vát már előre megnyerje. Szokol komoran el- 
osontván, öszveszedte késedelmes szorgalma- 
tossággal a’ kerti  szerszámokot, hogy a’ be- 
szédbül még valamit felfoghasson. Kővár 
megújjította Szívához előbbi kérdését;  ez pe-
dig feleletéhez, hogy még fel nem kelt ,  ha-
m ar oda függesztette szívénn súlyosan fekvő 
k é rd é s é t : mit szándékozik e’ leányzóval csele-
kedni ? -— Most m ár meg volt  téve a’ nehéz 
k e z d e t , ’s a’ próbált t  öreg férjfiú tu d v á n ,h o g y  
Szívának ellenkezését legkönnyebben m eggyőz-
h e t i ,  ha véletlenül m eg tám ad g y a , röviden és 
állhatatos szózattal imígy felelt : M egtartyuk 
m agunknál,  és leányunknak fogadgyuk. — Ezt 
Szíva nem v á r ta ,  ’s bármelly gyors volt is 
egyébkép nyelve  , most még is egynéhány 
szempillantásig e lném últ ,  ’s hátra  lépvén , Kő-
várra  meresztett szemmel nézett. Örült ez 
neki, hogy Szíva a ’ felelettel késedelmeskedett, 
’s a’ nélkül,  hogy m egvárta  v o ln a ,  hogy m a -
gához térjen, barátságos b iz ta tásokkal,  javas* 
lásokkal, és egynéhány közbe vete tt  olly féle 
mondásokkal i s ,  mellyek gazdához illő aka- 
ratjelentésekhez hasonlítottak , olly tüzesen og-



Iromlctta szívét, hogy egeszen megadta maga*f 
minekelótíe csak eggy ellenkező Szócskát ejt- 
heíett volna. Azonban minden védelem nélkül 
csak nem végezte még is a’ harczot,  ’s feszültt 
türhetetlenséggel Kővárnak szavába esvén „ de 
„ fontoldsza meg a’ dolgot még is , Apjok ! 
„ úgymond** Agyon dolgozzam-é magamot 
„ eggy henyélő leánykáért?  Láttad-é már űj* 
„ ja it ,  jnelly gyengék ? “ — A’ mi felebaráti 
kötelességünk nem veszi tpkíntetbe a’ hasznot, 
iyiondá viszontag K ő v á r , ammint Eliza szobá- 
jáb ú l , mellynek ajtaja az udvarra szo lgá lt , ,  
szinte kilépvén, és sem az öregeket, sem Szó- 
költ eszre nem yéven, ki még akkor is ta lált 
magának az öregektől nem messze kulömbféle 
foglalatossá6o ko t , a’ támadó nap felé kiterjesz-
tette karjait, ’s térgyre esvén , imádkozott. E ’ 
jelenés mennyeihez hasonlított, és nagyon szív- 
reható volt. Kővár levette fejérül süvegét, \  
mély hallgatásba merült. Szívának lelkét nem 
hagyta illetodes nélkül ezen eggyiigyű és tisz-
ta ajtatosság, ’s minekelötte Eliza felkelt vol-
na térgyeirül, Kővárnak öszvetett kezeire bo-
csátotta csendesen a’ jó öreg asszony kezé t ,  ’s 
könvez szemmel imígy szóllott férjéhez; Jól 
m ondád, Apjok! hadd maradgyon szegényke 
nálunk.

Imádságát végezvén Eliza , szinte körül 
akarta nézni m agát,  ha nem láthatná-e meg



^alamellyiket baráti közül,  amníint Ötét Kővár 
örvendetesen magához szóllította. Eliza oda 
sietett, megkapta vidám indulatossággal kezét, 
és jó reggelt k ívánt neki. Rósi ! mondgy jó 
reggelt az anyádnak i s ,  mondá K ő v á r ,  Szívó-
hoz fordulván, kit Eliza öröm ében , hogy sza- 
badítóját l á t ty a , eszre sem vett.

Aimr.int Eliza Szívat jól m egnézte, te r-
metét m egösm erte -ugyan , de csak ú g y ,  m int-
ha álmában látta v o ln a ; olly annyira megvesz-
tegette minden testi és lelki erejét a ’ tegnapi 
hab zás az élet és a’ halál köztt. Visszahomo* 
rított fővel meg egyszer vetett Kővárra eggy 
tudakozódó tek in te te t ,  ’s ammint ennek hu- 
nyorítását látta , Szívónak nyakába borult .

Szokni még sem ment volt el munkájára , 
minduntalan új tá rgya t ta lá lv án ,  melly szívét 
Elizának környékéhez lebiiincsezte. Eszre vet-
te ő egyszer,  hogy az öregek Rósirúl beszeld 
lenek, és ezt neki tudni felette fontos volt .  
Ammint végtére csak ugyan még is el akart  
m enni,  Rósi jött k i ,  olly derűltt  o rczáv a l,  
mint a’ felkelő n ap ,  komrájának homállyábdl. 
Elhagyhatta volna-e' m ár most azt a' környék 
két,  mellyben a szeretett tárgyat lehelleni 
látta? végtére pedig saját szemeivel látta még 
azt is ,  a' rpi neki olly nagy és szorongató gon-
dot okozott, és a’ mit remélleni altig meresz- 
lett, hogy a' komor és majdnem durva Szív*



meglágyítván, Rósit anyai szívességgel karjai 
közé szoríttya. Elfelejtette m agát ,  elfelejtet-
te ,  hogy Szülői ötét m ár régen a’ kertben dol-
gozni gondolták, ’s oda ugorván rejtek szög le ‘ 
fe'bül, nagy örömmel e’ szavakra fak ad t;  Rósi 
nálunk m a r a d !

Csudálkozva nézték körül magokot mind 
a’ h á rm a n , mert örvendetes kiáltását ham a-
rább hallották, mintsem hozzájok érkezett vol-
n a ,  és a’ gazdasszony ránczba szedte volt m ár 
haragos hom lokát, és henyélése miatt a’ le-
gényt keservesen megszidta volna, ha Rósika 
olly esedező tekintetet nem vetett  volna r e á ,  
meily ránczait azonnal k is im ítván , egész or- 
czáját felderítette*

Szokol sokat akart m ondani, de szóllani 
semmit sem tudott. Lélekzete olly nehéz volt, 
mintha eggy mértföldet futott volna , és belső 
zavarodásában maga sem tud ta ,  kihez szóllyon. 
Eliza kisegítette bajából , barátságosan meg-
s z ó l í tv á n ,  és kezét feléje n y ú j tv án ,  Szokol- 
nak erre egyszerre megnyílt a* nyelve; és Eli-
zának eggy egész óráig csevegett volna sajnál- 
kodásárúl tegnapi fáradságánn , szorgalmatos- 
ságárúl nyugodalma irán t ,  ’s a’ t, Ha K ővár ,  
megakarván Szívónak bosszonkodását előzni, 
meg nem intette volna, hogy vele a’ kertbe 
m ennyen , hol magának az öreg eggy kis reg- 
geü foglalatosságot akart keresni*
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Maga m aradván Szívával E l iza ,  hasznára 
akarta ezen alkalmatosságot fo rd ítan i,  és egész 
erejét megvetette , hogy fogadott annyának 
kedvét megnyerje. SzokoF beszédgyébül esz- 
re vette ,  hogy a’ szívnek szent tulajdonságainn 
k ív ü l ,  a ’ dolgosság az ajánlásnak legjobb mód- 
gya a’ gazdaságszerető és serény öreg asszony-
n á l , kit errevalónézve arra k é r t ,  hogy vala- 
melly munkát neki is adna. E ’ kész akaratú 
ajánlás Szívának valóban te ts ze t t ,  de am m int 
barátságosan megczirógatta a’ leánynak orczá- 
já t ,  és ezt felette gyengének é rze t te ,  eszébe 
jutott azonnal , a ’ mit Elizának kezeirül az 
elöbbeni cstvénn tapasz talt,  ’s tenyerére tévén 
azoknak eggyikét , imígy szóllott : M iném ú 
munkát adhatnék én illy erőtlen kezeknek ? F/ 
jegyzéshez igen természetesen oda kapcsolta 
magát ama’ gondo la t , hogy R ósi’ ruhája és 
termete meg nem eggyeznek ; és így egyszer-
re ostromlani kezdette E lizá t  , hogy va llya  
meg a’ csalárdságot , mellyel őköt játszdo* 
gallya.

Nem vagyok én csalárd ám ító ,  feleié ez 
szelíd m éltósággal; igaz és nyíltt  szívű v a-
g y o k , a’ mennyire lennem szabad; de többre 
nem kényszeríthetsz. Jól mondod , hogy e* 
ruházat nem illik születésem hez; csak egyné-
hány naptól fogva viselem. A’ ki engemet a r -
ra kényszerített,  hogy e’ ruhába öltözködgyek,



azt az Isten fogja m egíté ln i; neked ótet meg 
nem nevezhetem* Nyugosztald meg magadot 
azza l ,  hogy ártatlan leányt mentettetek meg 
a* nyomorúságnak méllyeitül ; légy bizonyos 
háládatosságomrul minden jótéteményedért ; 
légy bizonyos olly szeretemről , a’ minővel 
édes annyához a' gyermek viseltetni tartozik ; 
további kérdésekkel pedig kímélly meg; én ne-
ked azokra nem felelhetek.

Ezt ő olly ny íl tt  és derültt tek in te tte l,  és 
olly hízelkedő szózattal m ondo tta , hogy Szí-
vónak lehetetlen volt üj kérdésre fakadnia, 
hanem e' helyett még egyszer mellyéhez szo-
r í to tta ,  és újra bizonyossá tette a ’ fel 11, hogy 
édes annya lessz.

Szokolnak a’ munkája kevés előmenetelő 
volt. Szerencséjére az szolgált, hogy Kővár 
volt mellette , kinek szelídsége meg nem en-
gedte , hogy érdeme szerint megdorgállya, Ha 
Szíva lett volna jelen , már százszor is meg-
szidta volna. Benyomta az ásót a’ fö ldbe, 
ismét kivonta belőlle, és nyugodott,  a’ nélkül 
hogy tudta volna, mit cselekszik, mivel gon-
dolati mind csak Rósi körül repdestek. Az 
öreg a munkától m eghevü lt ,  és megszomja- 
zo tt ,  de a ’ korsót nem találta a* kertben, mel- 
lyet Szokol magával mind ide , mind a’ szán-
tóföldre hordozni szokott v o l t ,  hogy izzasztó 
serenvsegét hü$ itallal felfrissítse. Most ő ezt



elfelejtette. De kinek lehetett  nagyobb örö-
me , mint neki ? jó alkalmatosság volt ez arra, 
hogy Kosit ismét megláthassa. Aliig hogy 
Kővár a’ korsóról említést te t t ,  Szokol azon-
nal elhagyította az á só t ,  és a’ sövényenn á t -
ugrott. Magánn kivül szaladt keresztül az ud~ 
varonn , és Szívóhoz imígy kiáltott : Anyám 
Asszony! a’ vizes korsót! Szíva és Rósi szinte 
megijedtek rajta  , azt gondolván , hogy tűz 
akar tám adni,  mellynek eloltására Szokol vi-
zet keres. Sziva megdorgálta ugyan , hogy 
illy kicsinységért olly esztelen lármát ü t ;  de 
most egyszer semmit sem gondolt a’ legény 
v e le ,  mivel szemei az o kedves Rósijára m e-
redtek  volt.

Kedves Rósijára , mondhattyuk m ár most 
igazán , m ert  a habzó kívánságok világos 
ügyekezetre derültek fel szívében , és így már 
á tlá t ta ,-hogy  azzal, ha Rósit húgának nevezi, 
meg nem elegedhet. Azt óhajtotta tehát,  hogy 
hitvessének tehesse , ha egyébaránt Rósi rá  
áll* Ezen utolsó szavakot hozzá tette ugyan 
ö m agában; de a kívánság olly örömest jár 
a' rem énységgel, hogy Rósi’ akarattyarul nem 
is igen tudott kételkedni. Hisz ö nálunk akar 
m aradni,  mondá Szokol m agaban , sót ha kö-
zünkbe fogadgyuk, ezt Ö meg jotetemenynek 
is n é z i ; hozzám pedig micsoda nagy szívessé-
get nem m u ta t ; minek vetné meg tehát keze-
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m et? — A’ mit Rósi Szívának megvallott ,  azt 
még Szokol nem tudta. De feltette magában 
még is, hogy Rósit ez iránt m egkérdezi,  és 
erre szinte alkalmatos szempillantást talált 
azonban, mikor Szíva a’ vizes korsóért a’ szo-
bába bement , és a’ legényt Rósival m agát 
hagyta.

Minden szószaporítás nélkül egyenesen 
szokta a’ természetes ember az o szívének in- 
du lattyait  kinyilatkoztatni.

Eliza a váratlan ajánlást h a l lv á n , meg-
ijed t,  es szivbül sajnallo tta , hogy e* jó indu-
laté ifiónak legszebb reménységeit eggy ütés-
sel kénytelen feldúlni. Könyörületességbűl 
még csak kezét sem merte  vissza vonni, mel- 
lyet Szokol tellyes bizodalommal m egragadott 
volt. Azonban hosszasabb csalatkozásban kész- 
akartva hagyni,  törvénytelenségnek vélte. Az 
igazságos érzeménynek fel kellett még a kí- 
méllést is áldoznia. Szokol sürgette a felele-
tet , mivel minden szempillantásban visszavár-
ta az öreg asszonyt, és így Elizának allig volt 
elegendő üdeje csak arra is ,  hogy neki e’ ke-
vés szavakot mondgya ; Szokol , én tégedet 
szeretlek, mint eggy háladatos azt csak sze-
retheti,  a ki ötét a ’ haláltól m egm entette ; de
többet ne kívánny töllem. Nem tudod t e ____
Itt hozzájok Szíva visszaérkezvén, félbe sza-
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kasztotta beszédgyeket, és Szokolt a’ korsóval 
a! kertbe visszaküldötte.

El lehet gondolni, micsodás szívvel oson- 
tott el innen szegény Szokol. De mivel a ’ köz- 
falat nem ö sm er te , melly Rósi között és ö k ö -
zötte vo lt ,  azzal a’ reménységgel vigasztalta 
m agát, hogy az ö szorgalmatos (igyekezete, 
és velevaló hosszasabb társalkodása többet 
fog végtére hozzá a" leánynak szívében a’ pusz-
ta háladatosságnál ébreszteni*

Szíva szinte egynéhány orso fonalat és 
motólát hozott,  hogy E lizának ,  saját k ívánsá-
ga sze r in t ,  m u n k á t ,  egyszersmind pedig olly 
munkát adgyon , mellyel ereje fe lér, ammint 
messzérül egyszerre  a! kürtöknek , és több  
musikaeszközöknek hangja hallatott,  és a' ház-
hoz közelíteni látszott.  Mind Szíva , m ind 
Rósi e lvesz teg le tt , hogy duplázott figyelmetes- 
ségekkel értelmesebben kivehessék a’ musika- 
szó t ,  ammint Szokol szökdösve ismét vissza-
sietett hozzájok ama' hírrel ,• hogy a ’ Herczeg 
érkezik.

K ővár is kisietett a’ k e r tb ű i , ’s m indnyá-
jan m egörü ltek ,  bizonyosak lévén , hogy az 
Országnak Attya az ő szegény házokot,  melly- 
ben , miólta a ’ trónusra jutott , több ízben 
megjelent, most sem fogja1 látogatás nélkül el- 
mellőzni. Csak Elizában okozott e* bizonyság, 
mellyel baráti a’ Herczeget magokhoz v á r tá k , '



felette felétik előérzeményeket. Nem a* Her-
t z e s ü l  félt ö , hanem kíséröitül ; mert mit 
várhatott ő ezektül egyebet,  hanem hogy e’ 
menedékhelyét is feldullyák , m ihelyt szernél- 
Ivét megösmerik , vagy felőlié m eghallyák , 
hogy még életben v an ,  és e’ hajlékban tar-
tózkodik.

Ammint a* musikaszó szempillantásonkinl 
köze lí te t t ,  úgy nevekedett ezzel az ö szoron- 
gatásaás , melly eszének tehetségeit homállyal 
szinte körülvette. A’ három jelen valók közül 
eggynek sem volt üdeje a r ra ,  hogy Elizának 
állapottyát eszre vegye ; kiki csak Örömének 
tulajdon érzeménnye körül foglalatoskodott. 
Még Szokol is elfelejtette eggy kis üde g sze-
relmes gondgyait. A' belső tusakodás , mit 
tévő légyen, meg nem tudta magát Elizában 
határozni ham arább , hanem mikor már az el-
ső nemes Iíiakot az udvarba lépni látta. Most 
már szaladni ak a r t ,  ’s a kapunak fut t t , hol 
már a’ herczegi késérők befelé tolódtak. Egy-
szerre eggy rés tám adt,  hol át akart csúszni; 
de szinte azon szempillantásban a’ Herczeg lé-
pett ú t ty áb a , ki az örvendetes emlékezetnek 
érzeménnyei á l ta l ,  és kellemetes menyasszo-
nyának birtoka állal felderít te lv én , Elizát meg-
állapította , nem győzvén eleget csudálkozni 
íizonn , hogy emberi állat az Ö jelenlétét oily 
félénken kerülhesse.

Szíva
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Szíva Elizának csak imerit eszrc vett fé-
lénkségét saját érzeménnye szerint könnyen 
elm agyarázván , azzal mentegette mind * magát, 
mind a’ leány t ,  hogy házi köntösseikben szé^ 
gyenlenek Föurok előtt megjelenni. Almarik 
nem engedett neki üdöt a r ra ,  hogy mentegeté- 
seit olly beszédességgel terjessze elejébe, a’ 
minövel az illyen személyek efféle esetekben 
élni szoktak , hanem az öregnek kezét meg-
nyomván , elmosolyogta kegyesen m agá t ,  és 
K ővár felé indult,  Szíva ezen alkalmatossag- 
gal arra  é l t ,  hogy Rósikával eggyütt sebesen 
eltűnt a’ v é g b ő l , hogy ünneplő ruhájába öl- 
tözködgyön. Eliza még e’ paraszt köntössé- 
ben ünnepet meg nem élt; üdö pedig ínég a r-
ra elegendő nem v o l t , hogy az ö számara az 
öregek ünneplő ruhárul gondolkozzanak. E j  
volt az oka, hogy a szomszédnak leányátul 
kértek hamarjában eggyet kölcsön, melly -Ró, 
sinak nagyon illett.

Még e’ fejér személyek máskép öltözköd-
tek ,  addig Almarik elbeszélleíte Kővárnak az 
alkalmatosságot, melly ötét e* látogatásra in^ 
dította. „  Hamarább még , mint fő varasom -
nak lakosi k ö zé ,  hozzád vezetem Országom-
nak köz annyát. Sok örömkiáltás várakozik 
ott érkezésünkre; de mellyik Fejedelem tud- 
hattya az t,  hány titkos ellenségeit kényszeríti 
pompás diadalmának ünneplésére az Öszvecsű-



clültt népnek habzáshoz hasonló mozgása ? Bi-
zonyos vagyok-e benne, hogy a’ sokaság kö-
zött vagyon-é csak eggyetlen eggy i s , a’ ki 
atyai szere te tem et, mellyel ökot szívemben 
hordozom, fiúi érzékenységgel fogadgya? I t t ,  
tudom , olly szíveket ta lá lo k , meilyek űj sze-
rencsémet lármás pompa nélkül, de annyival 
mélyebben és igazabban érzik; és az illyen 
embereknek társaságában tanúllya meg mind 
férjének, mint szerencsés fe jedelem nek, mind 
önnön magának , mint szeretett országanyának 
boldogságát nagyra böcsülni.

Még Almarik ezeket m ondo tta , a’ szom-
szédok szeretett Herczegeknek érkezését meg-
hallván ,  öszve kezdettek körülötte mély tisz-
telettel gyülekezni. Allyánn a’ dom bnak, 
mellynek tetejénn Kővárnak háza á l lo t t ,  el-
hagyta a’ Herczegi Pár a’ kocsit , mellytüi 
Almarik egynéhány szempillantással hamarább 
felérkezetr , mint menyasszonya* Most már 
ez is felérkezett, és szíves örömmel fogadta-
tott. Dobroszlav* karjánn mendegélt ö a’ falu-
nak öszvegyültt lakossai k ö zö t t ,  nem kévé-
b e n  ugyan , de nem is nyájasan ; tekintetet 
adván ugyan m agának, de nem o l ly a t , melly- 
bül kitetszett vo lna ,  hogy a' méltóságot már 
megszokta. Eggy szóval: jövendőbeli Jobbá-
gyainak szíves örömkiáltásira nem tetszett ki 
egyéb erőltetett orczavonásaibúl hidegvérüség-



n é l . E g é s z  valójának e’ feszessége Almarik- 
nak vizsga szemeit el nem kerülte. Szépsége 
azonban Almarik’ szívét egész az e lragadtatá-
sig m egbájo lta , de magaviselése meg nem hó-
dította. Dobroszlav ezt nem ö 3 merte úgy , 
mint húgának bajoló termetet és orczavonásait, 
A lm arik’ szívében eggy érzemény uralkodott,  
mellyrül az ember gyűlölő udvarnak abban a’ 
vélekedésben v o l t ,  hogy az érzékenységeknek 
részegítő kábítása által könnyen elfojtathatik j 
eggy é rzem én y , melly uralkodását a ’ házasság 
által választott kellemetes asszonyságnak szent 
szerelmével feloszthattya ugyan , de ettül szé-
kéből még is soha ki nem em elte th e t ik ; és 
ezen érzemény am a’ szeretet volt , mellyel 
nepehez a jo Fejedelem viseltetni szokott. 
Erre Dobroszlav elfelejtette húgát előre elké-
szíteni.

Mihelyt tudniillik Ötét am a’ borzasztó la-
kásból k iveze tte ,  mellyet az érzékeny szívű 
Olvasó mélyebb szüszorongatásssl hagyott el 
mint a’ h idegvérű ,  és embertelen udvarnok) 
vagy mint a ’ szerelemtűi megrészegedett húga; 
azonnal hozzá tolódtak az ország’ úttyánn em-
berei közűi n em elly ek , kiket a ’ szerencsétlen 
eset szétüzött v o l t , ' é s  jelenlétekkel Dobrosz- 
lávot arra  k én y sze r í te t ték , hogy Olfridával 
úgy bannyon, mint Herczegasszonyával. Ezen 
erőltetés még jobban nevekedett azoknak ér-
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kezesével,  kiket A lm arik, a’ szerencsétlen tö r-
ténetnek hírét m eghallván, a’ fovárasbúl nagy 
sietséggel kü ldö tt ,  hogy azokot, a’ kik meg- 
menekedtek, öszveszedgyék, és eggy vadász 
kastélyba vezessék , hol a* menyasszonyt ma-
ga is a ’ Herczeg várni fogja. I t t  Almarik hir- 
telenében olly rendeléseket t e t t ,  hogy a* her- 
czegi kísérőknek a’ szerencsétlen eset által 
megzavartt  ragyogása helyre állí ttasson; itt 6 
karjai közé is fogadta a’ m enyasszonyt,  nem 
kólömhen álmélkudván szerelmes elragadtatá-
sok között ingerlő szépségénn , mint a’*meny- 
asszony ama’ díszekenri , mellvek a’ Herczeget 
érzékeny szerelemre méltónak tették.

így állott Dobroszláv megfosztva minden 
alkalm atosságtól, mellyel oktatásait húgánál 
folytathatta vo lna , egyszerre amaz alacsony 
pontonn, melly az udvari szolgát , bármelly 
nagy rendű legyen is ,  a’ Fejedelemnek Asszo-
nyától elválasztya. Egyebet tehát nem tehe-
tett , hanem hogy a’ kezdett ügyekezetnek 
folytatását egészen csak Olfridának eszére 
bízta.

Az utánna való n ap ,  mellyet menyasszo-
nyának a ’ Herczeg a ’ végre engedett,  hogy 
kemény viadalban voltt erejét zavaratlan nyu-
godalom által helyre hozza, a’ gyönyörködte^ 
to elragadtatásnak édes bizonyítási közö tt  
mólt e l ,  mellyekkel egymást a’ szerelmesek



váltólag mulatták. Olfrida birtokában láiván 
amaz indűlattyának tárgyát , melly sebesedett 
mellyeben a' reménységnek és a’ kétségbeesés-
nek viszontagi viaskodási között u ra lkodo tt , 
el tudta felejteni mindazokot, a’ mik lelkiös- 
mérete't veszedelmes játékára megemlékeztet-
hették volna. így azutánn természetes dolog 
volt, hogy magát érzékenykedései között min-
den mértéklö zabola nélkül oda adván , Al-
m ánknak  érzékenységeit is olly hathatós kéj-
jel bájolta m eg ,  melly a’ Herczegnek minden 
várakozását meghaladta.

Más nap reggel, mikor m ár a’ rendelések 
a’ fö várasba való költözésről megtetertek 
v o l t ,  Olfridának dolga veszedelmesebb lett. 
Míndenik házbűi , melly mellett a’ herczegi 
Pár kísérőivel eggyiitt ű ttyát fo ly ta t ta , szinte 
tolódtak kifelé a ’ fiúi szeretettel tellyes jobbá-
gyok országattvoknak h in tá jához , hogy űj Her- 
czegnéjeket m eg lá tv án , érzékenyen részesülő 
szíveknek vizsgaságát megelégítsék. Almarík 
arra kérte a Herczeg Kisasszonyt, hogy elha-
gyott hazájának szokásaival cseréllye fel az 
idevalókkal,  és Olfrida ezt neki annyival örö- 
m estebb megígérte, mivel ez neki semmi fá-
radságában nem t e l t , sőt a’ szokatlan erő lte-
téstől meg is mentette. így tehát a ’ népnek 
fátyol nélkül kellett orczáját m utatn ia ; a’ mi 
eggy vétkes lelkiösnaérettul felette vak mer#
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rse’ekedet volt. Gyakorlott szemtelenség vagy
férjfiúi állhatatossággal eltökéllett maga viselés 
kívántai k arra , hogy az álnokságban járó 
ember százaknak vísgáió szemeit mind belső 
mind külső változás nélkül elvisellye. Eggy 
asszonyi á lla tnak , ki a’ k igyóösvcnnyel, melly- 
re báttya v eze t te ,  ösmeretlen vo lt ,  e’ próba 
felette nehéznek te tszhe te tt ;  kínos á l lap o tn á l  
nak irtóztató voltától hamar m eggyőzetett  
volna, ha mellyében a* bosszűállástul való re t-
tegés ama’ szüszorongatássai fel nem ért volna, 
melly a’ csalárdságnak felfodözésétül irtózott, 
Rém üléssel tekintett Ö am a’ labirintusba, melly- 
be keveredett; minden üj orczában, m elly  fé- 
léns zemei.be a k a d t ,  áru ló t  l á to t t ;  és a’ ve -
szedelemnek e’ mélységére, melly előtte ny it-
va állani látszott, a’ boldog (kerülésnek orcza- 
vonásival mosolyognia vallyon lehetséges volt 
volna-e r Ez* kívánta a’ Herczeg. A1 mit Ol- 
frida megtehetett , azt megtette ugyan ; de 
micsoda nagy külömbség volt még is az ő fe-
szes orczavonásai , és a’ Herczegnek minden 
erőltetéstűi rnentt és örvendetes tekintetei kö-
zött ,  mellyekkel jobbággyainak fiúi szereteté- 
ben gyönyörködött ?

Fogyatkozása a’ szívességnek, melly Ol- 
fr da* érzeménnyeinek kinyilatkoztatásában u- 
ra lkodott, fájdalmas illetŐdest okozott Alma-
tikban , kinek jó szíve mindazonáltal még is



talált olly mentegetéseket, mcllyek kívánsá-
gait a’ jövendőséggel biztatták , minekutánna 
majd az udvari asszonyoknak szűk környéké-
ben neveltt jövevény a nagy világba kilép , 
és ennek tágasabb térségét és lármás pompáját 
jobban megszokja.

Az űt a ’ völgyben K ővár’ lakása mellett 
ment e l ,  és Almariknak mellyét a' háladatos- 
ságban fáradhatatlan szívnek legszebb érze- 
ménnyei foglalták e l ,  ammint e’ vidéket meg-
lá tta  , és m agát Kővárt a’ part’ oldalában az 
útig nyúló kertnek közepénn munkálkodni 
megsajdította. Az utazóknak zörgése íigyel- 
metessé tette az öreget, ki magát körűi tekin t-
v é n ,  és a ’ Herczegnek embereit megösmervén, 
öszve csapta öröm ében az ég felé eineltt ke-
zeit ,  ’s az előtte futó Szokol utánn hajlékába 
sie te tt ,  értelmes jeleit adván ama’ bizodalmá-
nak, hogy a’ Herczeg ötét meglátogattya.

L á tta  ezt A lm arik , és inkább fő várassát 
hagyta m agára fél napig v árak o zn i , hogysem 
e’ jámbor szívű földművesnek édes reménység 
gét be ne tellyesítette volna. Azért a’ szűk 
útonn megállíttatta szekereit ,  mellybűl az ös-
vény K ővár’ házához v eze te t t ,  kiugrott hinta- 
jábűl,  Dobroszlávnak átadta a’ vélt t  Herczeg 
Kisasszonyt, hogy utánna lassacskán felvezes-
se , maga pedig a ’ ház’ kapujához szinte fel- 
repült.
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M :kor jegyessét Alraarik a’ jámbor eggyil- 
gyüségnek és egyenes nyílttszíyüségnek e* 
környékéhe a’ hidegvéruségnek csak önnön 
magára függesztett tekintetével belépni lá t ta ,  
melJy minden ö rö m k iá l tá s t , úgymint nem hoz-
zá tartozót, magától eligazítani látszott ,  ak-
kor szíve még mélyebben vérzett. Amaz al-
ko tm ány, mellyet vele a’ jövendőség olly szo-
rosan egybe kapcsoland, ’s mellynek szívében 
valaha az egész ország iránt való anyai gond-
viselésnek kellene ura lkodni, ezen alkotmány 
az illetpcjésnek csak eggy jelecskéjét sem árúlr 
ta el azon szempillantásban, mikor 6 szinte 
Istennek érezvén m a g á t , eggy egész emberi 
nemzetet szónthato tt  volna érzékeny szívéhez* 
Ezt az 5 ftrjfias erejű lelke allig tudta elvi-* 
selní*

Azt azonban , a’ mit é rze t t ,  nem akarta 
derek jobbagyainak  e láru ln i,  és azonn v o l t ,  
hogy a ’ Herczeg Kisasszonyt vizsga tekinteteik 
elöl mennél hamarább elvonnya. Ama* szo-
bát , mellyben valaha mint gyógyuló a’ her- 
czegi országló pálczát kezébe vette  , soha 
sem nézhette egyébkép, hanem a* szent keser- 
gésnek különös érzeménnyével. Most sem 
akarta tehát annak látogatását elmulatni , és 
így jegyessét arra k ér te ,  hogy azt vele meg-
nézze. Kísérőinek legnagyobb része K ővár’ 
has- ha ment • az egybegyültt szomszédoknak



tehát mind helyei*, mind módgyok elegendő 
volt a’ tanácskozásra , mikép mutassák meg 
köz attyoknak jelenléte iránt való különös 
örömököt.

A 9 szószóllónak választásában elejénte 
meg nem tudtak eggyezni. De megjelentek 
végtére ünnepi ruháikban az asszonyok hasonr 
ló köntösökbe öltözött gyermekeikkel eggyütt, 
kik kezeikben viráglánczokot hoztak. Az ed-
dig kétes választás azonnal megtörtént. A’ 
gyermekek közül a ’ legnagyobbik , eggy leány-
k a ,  kit Miklétának neveztek , szószóllónak te-
te te tt  , és arra tan í t ta to tt , hogy legszebb vi-
rágokból kötött  bokrétát nyújtson a’ Herczeg- 
nek. Félénk volt e’ szegény leányka, ’s okta-
tó nélkül szűkölködött,  a’ ki neki m egm utat-
ná , micsoda illendőséggel vigye végbe e’ nagy 
kötelességet, A* jelenvaló asszonyok közül 
ebbe senki sem merészlett bocsátkozni, még 
végtére Szíva R sival megjelent, kiknek utób-
bikát eggy szívvel , lélekkel mindnyájan meg-
kér ték ,  hogy Miklétának oktatását magára vál-
lalná.

Flíza ezen alkalmatosságot nem hagyta 
haszonolás nélkül, és Miklétát arra tan íto tta ,  
hogy a’ bokrétát a’ Herczegnek oda nyú jtván ,  
e’ szavakot mondgya :

M osolyog ol fíósa  ; de vedd figyelemmel $
Tövissé egyébkép meg fe d d  sérelemmel.



fg y  válaszd meg a szint ci* szent ig a zsd g tá l;
A z egyenes szívet a kajcs álriokságtúl.
A’ szavakot ugyan elég könnyen megta-

nulta a’ leányka, de arra n éz v e ,  mikép vi- 
sellye magát , mikor a bokrétát oda fogja 
nyújtani, eggy kis gyakorlás kellett még ne-
ki. Hogy tehát ezen oktatást könnyebben á t-
lássa , leült Kővár a’ s z é k re ,  melly a’ Her- 
czeg* számára volt elkészítve, maga mellé ül-
te tvén  E lizá t ,  mint Herczegi M enyasszonyt,  
és így kellett azutánn Miklétának a' bokréta* 
átnyújtását egynéhányszor próbálni.

Melly különös a’ sorsnak já r á s a ! ugyan-
azon h e ly e t , melly Elizához a’ nemzetnek hó- 
dolásával eggyütt ta r to z o tt , ragadomány gya-
nánt kellett neki egynéhány szempillantásra 
az esetnek kénnyé szerint szinte eloroznia ! 
Nehéz 21 szerencsétlen leánynak akkori érze- 
ménnyeit lerajzolni; nehéz volt volna neki azo- 
kot magának is a' környulállók elöl tovább el-
titkolnia, ha a’ jelenés hirtelen meg nem vál-
tozott volna.

A’ garádics , melly a' Herczegriek hajdani 
beteg szobájába felvitt ,  a* külső falonu emel-
kedett fel a’ falusi hajléknak felső emeletéhez. 
E’ szobából kilépvén az em ber ,  eggy tekin-
tettel átlátta az egész udvarnak térségét. Al- 
marík, kinek csendes gyönyörködése, mellyel 
egyébkor e ’ helyeim a’ vele tö r tén t t  nagy dől-
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goknak szent emlékezetéből vonni szokott volt, 
most menyasszonyának illetódhetlen hidegve- 
rűségétül minduntalan megzavartatott , nem 
akarván e’ keserű érzeményt további mulatása 
által meghosszabbítani , azonn ügyekezett , 
hogy szívét a ’ fo várasba teendő pompás be-
menetelének ragyogása által megkábítsa. Ki-
jött tehát a’ szobából, hol hajdan betegen fe-
küdt, a' folyosóra, hogy az útnak folytatása 
iránt rendeléseket t e g y e n , ’s kellemetesen meg-
lepetett népének űj tekintete á l ta l ,  melly az 
udvaronn szinte a’ bokrétának átnyújtását és a ’ 
Herczegnek köszöntését gyakorolgatta. E ’ te -
k intet Almarikot újra lebilincsezte , úgy hogy 
belső illetödéssel nézett le eggy üdéig az ősz- 
vegyültt földművesekre. Kijött utánna Olfri- 
da is. Szemébe tűnvén Elizának szinte a' lel-
kek’ tartom ánnyábúl hirtelen1 m egjelenő, és 
ammint rossz lelkiesmérete gondolta , csak az 
ő rémítésére megtestesültt te rm e te ,  majdnem 
egész ájúlásba e se t t ,  ’s nagyot kiáltván ijedé- 
sében egynéhány lépésnyire hátra  tántorgott.

A* kiáltás mindnyájoknak tekintetét Olfri- 
dára vonta. Eliza ennek okát gyanítván , újra 
megijedt, és az emberek közé magát elrejtette. 
Dobroszlav szinte háta megett lévén húgának , 
ezt ugyan karjaival felfogta, de Elizát meg 
nem sajdította; és így az egész esetet nem 
egyébnek nézte ,  hanem amaz erőltetés’ követ-
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kezésének, mellyel leány erejét a’ szűszoron- 
gatás és a’ tetetés megfeszítette. Az o karjai- 
búi kiemelte Almarik érzékeny szorgalommal, 
és eggy szék felé v i t te ,  hogy leü lvén , magá-
hoz térhessen ; de valamint a’ hegyes tör ál-
munkban eggy szempillantásig ál fájdalommal 
szúrja keresztiül m ellyünköt, és annyival gyor-
sabban felserkent minket valóságos állapotunk-
nak ösmeretere ; úgy Olfridába is sebesen 
visszatértek az életnek párá i ,  és az egész ré-
mítő jelenés nem látszott előtte egyébnek a* 
forró képzelés* alkotmánnyánál* A’ könnyen 
kigondoltt mentség, inelly a’ levegőnek h ir te -
len változását okozta ,  inegnyugosztalta Alma- 
r íko t ,  sőt még báttyát  is ,  kit egyébkép nem 
könnyű volt megcsalni. Olfrida új erővel vet-
te magára az áiorczát , Almariknak karjára 
függesztette m agát,  és az örömnek duplázott 
bizonyítási között lemenni kívánkozott az ősz- 
vegyűltt néphez, hogy ennek hódolását elfo- 
gadgya.

Ama* készületekből , mellyeket Olfridá- 
nak ijedése m egzavart , lá tta  A lm arik , hogy 
a' falubéliek magoknak még eggy különös örö^ 
met akarnak tenni ; és ennek tapasztalásától 
saját szívét nem akarta megfosztani. Csak 
eggy kevéske késést kért ki magának a’ véltt 
Herczeg K isasszonytúl, ki ijedése miatt e’ he-
lyet félénk sopánkodással nézvén, a’ ieglohe-
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tségesebb elsietést óhajtotta* Ezt Olfrida Al- 
mariktúl meg nem tagadha tta ,  de el nem tit-
kolhatta még is , hogy ezzel neki nem kis ál-
dozatot tesz ; a’ mi Almarikban nyughatatlan- 
fiágot o k o zo tt , mellynek következése e’végre 
az vo lt ,  hogy Olfridának ezen áldózattyát na-
gyobb pompával kívánta viszonolni, mintsem 
eddig a' fó várasba való bemenetelre paran-
csolt volt. A’ mit tehát még a’ már kiszabott 
pompához oda függeszteni l e h e te t t , azt Dob- 
roszlávra b íz ta ,  kit ezen parancsolattal előre 
azonnal elküldött. Nem örömest hagyta ez 
el h ú g á t ,  ki a' szokatlan személyt még netn 
elég tökélletesen tud ta  játszani; de egynéhány 
ügyekezeti, mellyekkel a ’ reá bízott dolgokot 
magától el akarta  hárítan i,  helyt a’ Herezeg-
nél nem le lvén , nem merészlett többé ellen-
kezni , és elment.

Most m ár a’ herczegi Pár valóban elfog-
lalta az udvarban a’ neki készített üléseket, 
a’ falubeliek fél kereket formáltak előtte * 
mellynek közepe a’ virágtartó gyermekekből 
állott. Mikléta lasSu lépésekkel közelített a* 
HerczegheZ, lebocsátkozott eggy t é rg y re , oda 
nyújtotta a’ rósákkal megrakott bokrétát,  ’s 
ammint ezt tőlie a' Herczeg elvette , Elizának 
szavait imígy mondotta e l :

Mosolyog a’ RÓ9a ; de vedd figyelemmel ;
Tövissé egyébkép megfedd sérelemmel.

I



így válaszd meg a* színt a’ szent igazságtúlj 
Az egyenes szívet a’ kajcs álnokságtól.
Az egyenes szívet a ’ kajcs álnokságtúl? 

felkiáltott Almarik, elhagyván ü lésé t ,  és Mik* 
létának kezét felséges illetödéssel megragad-
v á n ; a’ színt válasszam meg az igazságtúl? 
Leányka! micsoda jó lélek beszéli a* te együ-
gyű ajakidbúl ? vagy ki volt a z ,  a’ ki tégedet 
ezekre tan í to tt?  Melly boldog az oilyan Feje-
de lem , kinek őrző angyala e’ fontos szavakot 
minden szempillantásban szívébe sugarollya! 
Leányka ! kitül tanultad te e’ szavakot? — Ró- 
s iká tú l , feleié Mikléta. — Rósikátúl ? kicsoda 
e Rósika ? és hol van ? kérdezé a ’ Herczeg a' 
környülállókot. Kővár megszollamlott erre, 
és illy feleletet adott a ’ H erczeg n ek : a’ mi 
leányunk, Felséges Herczeg ! Elrejtette 6 ma-
gát a1 sereg k ö zé ,  ammint Felséged minket 
a' leánykának oktatásánál meglepett.

A’ Herczeg k ív án ta ,  sőt parancsolta ,  hogy 
elölte megjelennyen , és Olfridát a’ szoronga- 
tásnak minden Fúriái egyszerre megragadták, 
ammint lá t ta ,  hogy képzése az elobbeni jele-
nést nem hazudta, és hogy ellensége, kit az 
örök számkivetésben gondolt lenni, előtte áll, 
talán hogy szörnyű gonoszságát egyszerre fel- 
födözze.

Ha Eliza e ’ szempillantásban erőtlen és 
félénk leány nem volt volna, kedvezőbb alkal-



matosságot nem kellett volna várnia arra , 
hogy magát kinyilatkoztassa, mert ellenséget 
az eset m eglepvén , és készületlenül ta lá lván ,  
egészen lefegyverkeztette. Vagy ha talán a 
minden szeretetre méltó és szelíd Hercze^gel 
magányosságban lehetett volna , kinyilatkoz-
tatván m a g á t ,  minden egyéb »tanúság vagy 
bizonyítás nélkül hitelt nyerhetett volna előtte 
magához ragadó egyenessége által a’ jó lelki- 
ösinéretnek , melly igaz ügyének szívgyözö 
hitelességét magában hordgya. De így sebe-
sen elmúltak a ’ szempillantások, mellyekben 
nem volt elegendő ereje a r r a ,  hogy magát el- 
tökéilye.

A* Herczeg nem győzött gyengéded ter- 
m e tén n , úgymint e’ Zordon hegyvidéknek rit-
ka virágszálánn csudálkozni, ’s örömest to-
vább mulatta volna magát vele , ha Olfridának 
félénk sürgetése ötét az útnak folytatására nem 
kényszerítette volna, Erszénnyét a ’ körú lp t 'e  
álló seregnek osztatta e l ;  de lá tv án ,  hogy e’ 
leány, ki az ő szívében felségesebb és előér- 
zemtnnyel bővelkedő illefödést okozott , az 
adományból részt nem v esz ,  nemesebb aján-
dékra Ítélte ötét méltónak. Amaz arany lán- 
czot te h á t ,  mellyet Dobroszlávnak latorkodó 
keze Elizától a’ régi kastélynak romladékai 
mellett e lragadott,  levette Almarik Olfrida* 
n y ak á ró l ,  ég Rósikáéra függesztette, e* nap-
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nak örök emlékezete végett. Óh ha Olfrida 
e' szempillantásban előre érezhette v o ln a ,  mi-
képp nyittya meg sorsához a’ titkos zárt ezen 
arany láncz , nem olly könnyen , nem olly hi- 
degvérüséggel adta volna oda e’ drága bübájt. 
De teher 4 gyanánt látszott ez neki m ellyérul 
eltűnni , mikor tapasztalta , hogy ez által a’ 
Herczeg’ késedelmességének határ te te t ik ,  és 
hogy ez neki az elmenetelre karját nyújtya.

Sokáig néztek még már csendes m ár szó- 
zatos áldásokkal a’ hegyeknek vidám lakosi 
Fejedelmek u tánn , és senki közülök Kővárnak 
udvarát el nem -hagyta , a’ nélkül hogy Rósi- 
kának vagy szíves igékkel, vagy barátságos 
mosolygással , vagy legalább eggy érzékeny 
kézszorítással örvendetes részvételét meg nem 
bizonyította volna. Komor gondolatokba me-
rült volt o ,  és altig v á r ta ,  hogy a’ körülötte 
lévőktül egynéhány szempillantásra megszaba-
dulhasson , és veszéllyel fenyegető sorsárul 
magányosságában gondolkodhasson. Hogy ő 
oda v an ,  ha e’ helyenn tovább mulat , hol el-
lenségei tartózkodni tudták , arról ö nem ké-
te lk ed e tt ; de hol talállyon ismét űj menedék-
helyet ? Hogy pedig magát a" minden ember-
iül elhagyott állapotnak pusztaságába kitaszí 
t s a ,  kívánhatta-e’ tő le ,  félénk és erőtlen asszo- 
nvi állattól még a’ legmostohább sors is?  Még 
magában így tusakodott,  szemébe tűnt a’ Her

czeg-
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czegnek ajándéka , és az üjjolag elevenítő re-
ménységnek világos sugára a ’ derülő észnek 
hajnalával hatott be szívébe. A’ láncz volt 
egyedül , mellyet magának akart volt ta r tan i ,  
mikor az erdőben minden egyéb drágaságait 
csalatkozott és kegyetlenül letiportt szívének 
háladatosságábúl erővel Dobroszlávnak adta. 
Csak komor óráiban akarta ö magát e' lán- 
czal atyai hazájának világos múltságába átbá- 
jolni; most m ár neki harmat gyanánt szolgált, 
mellyet neki a’ magosságokban uralkodó Lel-
kek a' kétségbenesésnek mélységébe küldöttek, 
s mellyhez tellyes bizodalommal is ragaszko-
dott ,  hogy segedelmével a’ végső veszély bűi 

kimenekedhessen.
Szomorúságának komor fátyola levonódott 

mellyérül , új bátorságra elevenedett létének 
jövendobéli sorsa iránt , sőt magányosságában 
még Szokolt ic szívesen fogadta , mikor hozzá 
érkezett, hogy szülőihez ebédre vezesse. De- 
rülttebbnek nem lá tta  még ez Eliza7 orczáját,  
mint mikor most vele m ent,  és barátságos ma-
gaviselése újra felbuzdította az ifíuban a7 régi 
bizodalmát, melly attúl fogva, hogy ajánlását 
Eliza el nem fogadta , nagyon megcsökkent 
volt.

A’ Herczeg Kisasszonynak kezében volt 
már most az eszköz , mellyel ellensége nek ál 
orczáját leszakassza; de ennek nem a7 Rer-

H
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*zeg’ jelenlétében kellett-e megtörténni ? mert 
micsoda idegen szívet merészeilyen e’ titokkal 
nieghinni ? Nem fog-e azonn kívül mindenütt 
olly alacsony szívű emberekre ak ad n i,  kik a 
hatalmas Dobroszlávnak zsoldgyában vannak? 
közötte pedig és a Herczeg között melly kép-
telen nagy rés v o l t ! ő n e k i , ki m ár is azt vár-
t a ,  hogy a* jövő éjszaka sercgesen küldetnek 
ki a’ gyilkosok, hogy nyomdokát kikémellyék, 
őneki lehetett volna annyi bátorsága, hogy a 
fő v á rasb a ,  vagy éppen a Herczeg’ elejébe 
mennyen ? — uj tévesztő ker t!  mellyik Ariad- 
ne fog e’ szerencsétlennek fonalat nyújtani, 
mellyel magát minduntalan mélyebben öszve- 
zavarodó járásidbúl kisegíthesse ?

Mind e’ melységek, mellyek ötét czéllyá- 
túl e lvá lasz to tták , ’s mellyekenn ifidi hevessé-
gének első tüzében könnyen á tszökdösö tt , 
egyszerre megníltak előtte borzasztó rettenték 
se l ,  ’s egész bátorsága, egész vidámsága ezen 
ismét vígasztalhatatlan leánynak , az imént 
felélledtt reménységgel eggyütt életének fenn-
tartása i rán t ,  egyszerre elsüllyedtek azoknak 
feneketlen réseibe.

A’ különös figyelmetesség által,  mellyet 
Rósikának a’ Herczeg áldozott,  maga is Kővár 
figyelmetesebb lett hozzá. L á t ta  Ő most , 
hogy Rósika a’ szomszédoknak leányai között 
forogván, mindenben megkülömböztette magát;
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és ez őbenne gyanakodásokot ébreszte tt ,  mel- 
Jyek Szívónak bizonyításai által , ki férjének 
Rosika vallasat elbeszéllette , m ód nélkül 
m egerős íte ttek .  Szíva ugyan el nem titkolta 
elolle Rósikanak ama’ k ívánságát,  hogy sorsa 
iránt közelebbrül való nyilatkoztatásokot senki 
tolle ne kerjenj es K ővár ,  kinek szíve egyéb- 
aránt is természete szerint nagyon szelíd vo lt ,  
meg is kíméli ette volna tudakozódásival e '  
leányzó t,  ki az Ő Ítélete szerin t, mint Szeren-
cseden ,  minden tekintetre méltónak lenni lá t-
szott , ha a Herezegnek elmenetele utánn 
egynéhány óra alatt amaz iszonyító átmenete-
leket nem tapasztalta volna benne a mély szo-
morúságból a’ derültt v idám ságra ,  és viszon- 
t a g , mellyekre nem ok nélkül ógy n é z e t t , 
m int eggy születő észtévedésnek jeleire. Most 
tehat úgy akart vele b ánn i ,  mint a ty a ,  ’s félre 
vonván m agáva l,  érzékeny szívességgel k íván-
ta to l le ,  hogy sorsát k inyilatkoztassa, mellyé 
nek bil incseitü l , am m int lá t ty a ,  még az ő ol-
talma alatt sem képes megmenekedni. ,, A* 
vénseg, kedves leányom , így szállott hozzá, 
nem szűkölködik ám tapasztalás nélkü l,  melly 
a ’ köveket az életnek ösvénnyébül könnyen el 
tudgya hárítani. A’ leányzónak ifiúsága fé-
lénk , es az életnek keserűségeit szükség nél-
kül szokta önnön kínnyára megnagyobbítani. 
Engedd, hogy a z t ,  a’ mi tégedet szorongat,

H *



próbakőre tegyem ; segíthetek talán r a j t a d , 
bárm elly  eggyügyünek és alávalónak is tessek 
előtted lenni. És kedves Rósikám ! ha a' dol-
got titokban kell tartani > vagy ha te azt k ívá-
nod , hogy eltitkoltasson , reménlem , hogy 
Kővárnak emberségéhez nem szűkölködsz bi- 
zodalom nélkül, ki neked ezt igaz szívű kéz- 
csapással Ígéri.

Elragadtatásig érzette Eliza e’ jámbor me-
zei embernek tiszta szívességét , és az egek 
ellen elkövetett hitetlenségnek tartotta volna 
eggy illyen egyenes szív e lő tt ,  inellyet neki 
amazok létének ember nélkül szűkölködő pusz-
taságába k ü ld ö t tek , saját szívét bizodalmat- 
lansággal elzárni. Eltökéllette tehát magában, 
hogy sorsárúi tellyes nyílttszívüséggel az egész 
fátyolt levonnya. „ Édes jó atyáin , mondá 
E liza ,  megnyitom én neked egészen szívemet, 
de engedd meg , hogy jámbor anyánkhoz , és 
minden színkedés nélkül szerető Szokolunkhoz 
háladatlan ne legyek. T ik  hárm an , életemnek 
szábadítói , és ritka jótévoim , állyatok ide 
mellém , és hallyátok saját ajakiinbúl a ’ raj-
tam elkövetett gyalázatos gonoszságot. Piajtam 
ugyan nem segíthettek; ezt hatalmas ellensé-
geim meg tudgyák majd akadályoztatni ; de 
szemeitekbül a’ szánakodásnak eggy bármelly 
tehetetlen könyhullajtása is meg fogja vigasz-
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tál ni szívemet azon ó ráb an ,  mikor a’ halállal 
viaskodni fogok. “

üszvegyüjtötte erre az ege'sz háza t ,  és re -
megő ajakábul tellyes bizodalommal folydogált 
ki szerencsétlenségének szomorú története.

Ménnél világosabb lett születésének , és 
felséges rangjának titka , annál mélyebb tiszte-
lettel lépdesett Szíva hátra , Kővár levonta 
lassankint fejérül házi sap k á já t , Szokol pedig 
félre v o n ó d v án , lesütötte szem eit,  és piruló 
háborodásnak kezdett eredni ama’ hirtelenkedo 
barátkozás m ia tt ,  mellyre Elizával fakadt volt. 
Ammint a" Herczeg Kisasszony beszédgyének 
vége felé ezeket eszre v e t te ,  iinígy fejezte be 
amazt keseredett szóza tta l:  „ O h !  én a" ti szí-
veiteket szenvedésimnek vallásával közelebb 
akartam az enyimhez vonn i, és tik magatokot 
tóllem visszavonnyátok. így jutalmazzák meg 
jó emberek a’ gyenge leánynak bizodalmát ? u

Kővár hamar magához té r t ,  ’s hozzá kö-
zelítvén ism ét,  megfogta buzgósággai k ez é t ,  
és imígy szállította m eg: „  H erczegné! nincs 
üdonk arra , hogy azt , a’ mit cselekednünk 
kell ,  elhalasszuk ; hódolásinkot trónussá’ ele-
jébe haggyuk. Engedgye m e g , hogy még leá-
nyomnak nevezzem, és hogy ezen ige által 
Szíva anyánknak , és jó fiamnak zavarodását 
felderítsem. Tehetősen kell most minden erőn-
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köt és ügyekezetünköt öszvekapcsolnunk, hogy 
czelunkot elérjük.

Eliza oda nyújtotta másik kezét Szívához, 
Kővár pedig ballyával megfogta Szokolt, és 
magához vonta , hogy mind a’ négyen az olly 
annyira szükséges segedelemrüi tanácskozza-
nak.

Megfontolták ők a’ dolgot , megválogatták 
a* vegbevitelnek m ódgyait,  és ismét megvetet-
ték. Annak h í r e , hogy Dobroszlav hata lm á-
val visszaél, e’ csendes és békességes kunnyók- 
ba nem hatott ugyan ; de Elizának esete olly 
csalhatatlan színekkel festették le e* gonoszté-
vőnek pokolbeli szívét, hogy a’ Herczegnének 
életét kiki szempillantásonkint veszedelemben 
forogni í t é l te , mióta őtet a’ hamis menyasszony 
menedékhelyében megsajdította. Hogy tehát 
Eliza e’ helyből mennél hamarább e l tü n n y ö n , 
elkerülhetetlenül szükségesnek tartatott leg-
alább addig , még az üldözésnek első tüze 
m eghűl, a’ gonosztévő a’ gondatlanságnak nyu-
godalmába ismét elszenderedik , a’ meglesett 
kedvező eset pedig m ódot nyújt nekik a rra ,  
hogy a’ dolgot magának a’ Herczegnek kinyi-
latkoztassák.'

Kővár akarta Elizát ezen ú ttyában  kísérni, 
de ez meg nem engedte , hogy öreg ember 
létére, gyenge esztendeinek utolsó erejét még 
nz efféle fáradságnak koczkájára tegye. Szó-



kol félénkén állván előtte, és tisztelettel tel- 
Íves pirulásával v iaskodván, nem merészlette 
szolgálattyát ajánlani; de Eliza helyesen gya-
nítván e’ derék legénynek szíves készségét,  
egyszerre kiragadta önnön magával meg nem 
elégedő ké tkedéséből, és kérésével,  hogy ve ■ 
le mennyen ezen ú tra ,  kellemetesen meglepte 

Vígan elszaladt azonnal Szokol, felkereste 
tarisznyáját,  és Szívához v i t te ,  hogy útravalö 
eleség megtöltse. Csak könnyűnek lelvén még 
i s ,  gyorsan átkutatta a’ ker te t ,  megnézte a' 
fákot, és szép gyümölcsöt szedett a’ reá bízott 
szarándoknénak számára*

Nagyon sürgette őköt K ő v á r ,  hogy az ül-
dözött Herczeg Kisasszonyt minden lehetséges 
sietséggel nem csak házábú l,  hanem még az 
egész kornyékből is , mellyet m ár ellenségei 
előtt gyanúsnak tudott , bátorságos menedék-
helyre költözni láthassa. Elizának vándorló 
botot adott a ’ kezébe, reá pedig feleségének 
ruhái közül egynéhány szükséges d a rab o t ,  és 
így indúlt el az útra a’ jámbor párnak  áldási-
val , hogy Szokolnak vezérlése szerint az er-
dőknek szűk völgyekben tekergő sűrűi között,  
mellyeket az öreg a’ kalaúznak kiváltkép aján-
lott , bátorságot lelhessen. Egynéhány napi 
járás utánn eggy barlangba reméllettek ők jut-
n i ,  hová az üldözőköt semminemű gyanú nem 
vezethette, ’s hol Kővárnak tudósításira szán-
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dékoztak várakozni. Azon ese tre ,  ha sokáig 
kellene nekik e’ rejtőkben szükségképen ma-
radni, és így eleségek is elfogyna, megneve-
zett Kővár az ifiúnak eggy szomszéd helysé-
get a' hegyek között ,  mellybiil szükséges táp -
lálékot szerezhessen.

A Herczegnek ajándékát kebelébe rejtette 
nagy szorgalommal Eliza , úgymint zálogát 
ama’ h i tn ek , mellyel a’ viszontagságokot a* 
mennyei atyátüi eredő próbáknak nézte , ’s 
úgymint eszközét ama’ világos bizonyításnak , 
mellyel zavarodásba hozott létének fekete se- 
tétségét kellemetesen felderítheti.

A’ nap ,  melly akkor, mikor útra indultá-
nak , már elalkonyodni kezdett , oda engedte 
már uralkodását a’ homályos éjszakának, ’s a’ 
siető útasokot egynéhány órányi járás utánn 
arra kényszerítette, hogy az ösmeretlen ös- 
vényekenn úttyokot ne folytassák. Az éjjeli 
homálynak óráit a’ derültt és csillagokkal sű-
rűén behintett égnek bóttya alatt töltötték , és 
Eliza olly csendesen és minden szorgalom nél-
kül aludt a' földnek pázsitos színénn vezérjé- 
nek virogatásánál , mint szerencsétlen esete 
elölt édes attyának palotájában. A’ hasadó 
hajnal édes álomba merülve lelte mind a’ ket-
t ő t , de Szokolnak rövid nyugodalmát félben 
szakasztottá ; mire ő Elizát szinte fel akarta 
költeni, és úttyáj; fo ly tatn i, ammint a’ szom-



szed bokrok között eggy férjfinak lépéseit zör- 
geni hallotta. Azt gyanítván , hogy a1 vérszo-
pó vadász nyomára akadt talán üldözött pré-
dájának , eggy görcsös botot fogott eltökéllett 
m ark á b a , ’s még egyszer visszatekintvén az 
édesen szendergő Herczeg K isasszonyra, neki 
sietett a’ bokrosnak , honnan a’ zuhogás é r-
kezett.

Mennél gyorsabban ment neki, annál na-
gyobb sietséggel látszottak amannak lépései 
elölle tűnni; a' mi az ifidnak bátorságát annyi-
ra fe lgerjesztette, hogy egynéhány ugrás utánn 
eggy élemedett férjfiu előtt á l lo t t ,  ki nagy ré- 
.szent rongyokkal födözve, nem csak semmi 
ellenséges vonást nem mutatott o rczá jáb an , 
hanem inkább jobban hasonlított eggy szöke-
vényhez , mint maga Szokol. Az öregnek tisz-
teletre méltó te rm e tt ,  kinek ősz és ritka haja 
csak naggyábdl föddötte el orczájának friss 
sebhelyeit,  lebilincsezte az ifidnak sz ívé t ;  és 
az öreg jövevény , kit a’ váratlan jelenés ele- 
jénte szaladásra kész te te t t , az ifid parasztnak 
eggyűgyü és nemes tisztaságú orczájábul em-
berséghez vonzó bizodalmát m e r í tv é n , hason-
lóképen megállott.

Szokol* Honnan öreg ! honnan ?
A ' jövevény . Azt tőllem ne kérdezd. Ha 

megnevezném is messze honomnak helyét ,



meg nem ösmernéd. Mond meg te hekem ,
ha Erdélyi vagy-e ?

Szokol. Hát ini volnék? Nem viselek-e 
olly köntöst, melly ezt neked nállam nélkül 
megmondgya ?

Al jö vevén y . Hiszen hallod , hogy jöve-
vény vagyok*, és ezen országnak szokásait el-
égképen még nem ösmerem. Em ber nélkül 
szűkölködő erdökönn k eresz tü l , hol életemnek 
végző erejét füvek és gyökerek szűkén talál-
ták , ide hoztak tévelygő lábaim. Mond meg 
már m ost, messze vagyok-e még Szebentül ?

SzokoL  Nem messze m ár ; minekelőtte 
a’ nap lealkonyodik, megláthatnád fa la it ,  ha 
az igaz ű ttyát tudnád.

A ' jövevény. Ezt nem tudom. Nem v e -
zethetsz engemet oda ?

Szokol. Boldog Isten ! te engemet kemény 
szívű gonosz embernek fogsz ta rtan i,  mivel ezt 
tőlled megtagadom. De meg nem cselekedhe- 
tem. Soha életemben meg nem tagadtam sen-
kitől szolgálatomot. Öreg ember v a g y ,  és ha 
még tovább tévelyegsz, elhanyatlik kevés erőd. 
Oh ! bár csak Kővár atyámhoz veze the tné lek !
------ Megálly ! T íz lépésnyire innen elvezetlek
az ösvényhez , meilyet fáradsággal magam 
megtörtem; ezenn m enny , és egyenesen oda 
érsz kunnyhőnkhoz , melly kicsiny u g y a n , de 
minden szükölködőnek nyitva áll. Nyugodt!



ki ott magadot ezen é jszaka, és holnap maga 
az atyáin elvezet tégedet,  a’ hová akarod*

A * jövevény . Szívesen fog-é fogadni ?
Szokol. Minden bizonnyal.
A* szóra hozzájok ugrik véletlenül E l iz a , 

és a’ jövevénynek nyakába borúi. A* beszéd-
re felébredvén, hallotta Szokolnak szav á t ,  és 
eggy másik ösmeretes szózatnak hangjait; oda 
osontott tehát hozzájok, és a’ jövevényt meg- 
ösmerte.

Herczeg Kisasszony ! mit cselekszik? fel-
kiáltott Szokol nagy álm élkodássa l; de Eliza 
meg nem felelhetvén , könyeivel áz ta tta  az 
öregnek a rcza it ,  ki karjai között úgy á llo tt ,  
mintha lábai gyökeret vertek volna. A’ le -
ányzó sebesebben borúit nyakába , hogysem 
orczáját m egsajdíthatta volna. R uházattya pa-
raszt leánynak m u ta t ta , az ifiú pedig Herczeg 
Kisasszonynak nevezte ; mikép eggyeztesse ezt 
öszve ? „  Kicsoda ez ? így kérdezősködött ál- 
mélkodva.

H át Bolisz láv , te sem ösmersz m ár enge- 
met ? mondá viszontag E l iza ,  lassacskán emel-
vén fel fejét, és szeme közé tekintvén.

Az én Ilerczegném í Boldog Isten! Az én 
Herczegném ! T öbbe t  a’ meglepett öreg ember 
ezen szempillantásban nem szóllhatott.

E liza . Jó B olisz láv! te azonn álráélkodsz 
hogy engemet így találsz ? visgáldsza meg ön-
nön magadot.
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B oliszláv , En azt gondoltam , hogy Her- 
czegséged megmenekedett. D obroszláv------

E liza , Ne mond ki fenn szóval e’ nevet 
eJ környékben , hol a’ tolvajoknak szuglyai és 
a’ latroknak barlangjai az erdőknek pusztáit 
népesítik. Az 6 neve oliy ösm eretes,  és olly 
kedves i t t ,  mint a' tiéd az én szívemben.

B oliszláv . Hogy értsem én ezt? És ezen 
ifiii mikép lehet Herczegségednek b a rá t ty a ,  
mikor azt a’ leányzót Szebentúl messze elve-
zeti , hol reá olly buzgó és felséges szerető 
várakozik ?

E liza . Ezt te ,  tudom , nem értheted. Ne-
héz lessz a ’ te szívednek azokot elhinni , a* 
mikkel engemet a’ mostoha sors ü ld ö zö t t ; 
mert az ollyan lélek, mint a’ t i é d ,  a ’ rajtam 
elkövetett gonoszságot gyanítani sem tudgya.

Eliza erre elbeszéllette ismét feltaláltt bá-
rányának mind azokot, a’ mik Dobroszlávnak 
pokolbéli ügyekezeteit hamarjában lerajzolhat-
ták , és így átlátták már most mind a’ ketten 
világosan, hogy az egész bal e se t ,  m ellyet a’ 
latroktól szenvedtek , az Ő rendelése szerint 
készakartva történt. A* fogadott latroknak 
legsürgetősebb gondgya volt a z ,  hogy a* fő 
Cancelláriusnak írásait elfoglallyák , és talán 
e’ miatt voltak szükebb kezüek a’ gyilkoló d ö -
fésekben. Az első dákok e* szerencsétlen öre-
get elkábítván , a’ lóra! letaszították , mire



azutánn kiraboltato tt ,  és hogy halála annyival 
bizonyosabb legyen , a’ szomszéd mélységbe 
lehagyíttatott* A’ b o k ro k , mellyek ennek fe- 
nekénri sűrűebben állo ttak , lágy és hajlékony 
ágakkal fogadták az e ső t ,  és a’ gyilkosoknak 
Temény'ségét megjátszották ; az esés az élettűi 
meg nem fosztotta* Egynéhány óra múlva 
magához tért  B orisz láv , ’s a ’ környéket csen-
desnek lá tv án ,  a’ mélységből kikapaszkodott. 
Első gondolattya volt Eliza’ sorsa. Tele szo- 
rongatásokkal felmászott a’ magos ú tra ,  hol a’ 
gyilkosságok végbe vitettek , ’s átvisgálván 
hideg borzadással hazafitársainak még melegen 
vérző testeit , a’ Herczegnének semmi nyom-
dokára nem akadt. F/ véres csatának meze- 
jérúl ama’ bizonyos reménység kísértette őtet 
el,  hogy Eliza Dobroszlávnak gondviselése ál-
ta l ,  kit a’ legyilkott testek között hasonlóké-
pen nem látott , minden bizonnyal megmene- 
kedett. Félelemből , ne hogy újra a’ kóborló 
latroknak kezei közé jusson , elhagyta az or-
szág’ ú t ty á t ,  és három napig tévelygett E r -
délynek sűrű erde iben , a’ nélkül hogy ember-
re akadt v o ln a , ki neki az útat megmutatná. 
Most az eset a’ szerencsétleneket e’ helyenn 
vezette öszve.

Nehéz volt Elizának sorsa már eddig i s , 
de e’ jelenés által még súlyosabb lett. Bo- 
Bszláv újra veszedelemben forgott, mivel Dob-



roszlávnak gonoszsága azóta , hogy a* Iier- 
czeg Asszonyt életben lenni húgától hallotta , 
ennek romlására újjolag felébredvén , könnyen 
kezébe kaparíthatta a’ fö Cancelláriust is , kit 
hasonlóképen holttnak gondolt. A’ tanácsko-
zás , mellyet e* szerencsétlen öreg már most 
Szokollal és Elizával ta r to t t ,  azt javasolta ne-
k i ,  hogy maradgyon Ö is re jtekben, m indad-
dig még Kővár nekik a’ dolognak kívánatos 
felderülésérúl hírt nem á d ;  de az Ő fontos ta-
paszta lásból vontt vélekedés viszontag egészen 
ellenkezőt tanácsolt. Kővárnak rendelését , 
hogy a' Herczegné eggy üdéig elrejtve m arad-
gyon, igen helyesnek ta lá l ta ,  de azt ellenben 
nem vélte sem illendőnek , sem tanácsosnak, 
hogy ő férjfi létére azon szempillantásban, 
melly Királlyának nem csak jeles hasznát, ha-
nem még legdrágább boldogságát is megválasz- 
t y a , olly tehetetlenségben m arad g y o n , melly 
csak a’ segéd nélkül szűkölködő asszonyi gyen-
geséghez illik. Esztelenül és vakmerőén nem 
akarta ugyan Ö magát ellenségeinek kezébe 
á tad n i , de közelebb kívánt a’ gonoszságnak 
fészkéhez osontani, hogy ott az esetnek kedve-
ző szempillantását a* nyilvánvaló viadalra hir-
telen megragadhassa. A ’ háladatos érzékeny-
s é g , mellyel a’ Herczegné Kővárnak részesülő 
szívességét rajzolta , olly böcsületes és jámbor 
embernek mutatta neki ezen élemetes földmű-
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vcst ,  kit bármelly titkaival minden veszede-
lem nélkül meghihessen. El nem távozott te-
hát megrezzenthetetlen töké llese tü l , hogy út- 
tyá t  K ővár5 lakásához fo ly ta tván , Elizát hu 
vezetőjére b ízza ,  ’s mindaddig e’ rejtekben 
haggya, még az ál Herczegnének , és báttyá- 
nak gonoszságát világosságra nem hoiza.

Sok könyhúllajtásában telt Elizának a5 bú- 
csüzás , mellyel csak imént feltaláltt baráttyá- 
tü l ismét elválni kényte lenítte iett; de Bolisz- 
láv  megvigasztalta és állhatatosságra b izta tta  
bizonyos ígére téve l ,  hogy szenvedései talán 
röv id  napok alatt végbe szakadnak, mihelyt 
ö maga oda s ie th e t ,  szétszaggatni am a’ homá-
lyos fá tyo lt ,  mellyel a’ gonoszság a5 H erczeget 
körü lborítva tartya.

Szokol megmutatta neki nyomait a’ tölle 
csak imént m egtörtt  ösvénynek atyai házához, 
Boliszláv pedig útnak indúlt r a j ta ,  tellyes bi- 
zodalommal lévén az iránt , hogy ezenn a* 
mennyei gondviselés k ívántt czéllyához v ezér-
li. Egynéhány óra múlva valóban oda is ért. 
Szíva szinte az udvarban foglalatoskodott , 
ammint ö ,  nem úgy , mint a’ házrúl házra já -
ró koldusok, kikhez ruházattyára nézve hason-
líto tt ,  hanem mint a ’ szerencsétlen jámbor és 
nemes szívú emberek szoktak , a’ helyett hogy 
alamisnát kért v o ln a , a ’ gazdasszonytúl az t  
k ív án ta ,  hogy besíéllgetésnek okáért Kővár-



—  128 —

hoz vezesse. Megjelent ez tü s tén t , és szokott 
szelídségével a* jövevényhez k ö ze lí te t t , hogy j 
járásainak okát meghallgathassa. Minden tar- 
tóztatás nélkül megmondotta neki Boliszláv , 
ki légyen? Kővár pedig ha l lv án ,  hogy beszéd-
gyei Elizáéval mindenben megeggyeznek, e- 
zeknek valóságárul legkisebbet sem kételked-
hetett.

Mennél jobban bele keverte ötét a s o r s  j 
Elizának ügyeibe , annál buzgóbban viselte 
azoknak gondgyát, nem gondolván a’ vesze-
delmekkel, meilyek ötét és az övéit érhetnék, 
ha ügyekezeteit Dobroszlávnak virogató fur-
csasága megjátszaná. Minekutánna az erőtlen ; 
vándorlót étellel és itallal felfrissítette . Szíva 
által elhozatta eggyik ruháját,  és Boliszlávot 
felöltöztette. Ebben ugyan a’ fő Cancelláriust 
meg nem lehetett volna ösmerni , de attól 
csak kellett még is ta r tan iok , ne hogy Dob- 
roszláv’ parancsolattya szerint mind elfogják 
üldözü szolgái azokot, a’ kiket e’ gyanús ház-
ban a’ szokott számonn felül találni fognak. 
Mindaddig tehá t ,  még az első veszedelem el-
múlik , átadta Kővár elfáradtt vendégének a’ 
h á z a t , és a’ házi gazdának szem éllyét, maga 
p e d ig , ösmeretesebb lévén a’ kö rnyékkel, en-
nek rejtekebb helyeire vándorlóit.

Aliig ment még az erdőkben házától fél 
inérttföldnyire, m ár is látta minden felül a’

fegy-
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fegyveres embereket maga felé to ló d n i , hogy 
töile az útról tudósítást kérjenek. Kérdéseik- 
bül átlá tta  ő ,  hogy a’ látogatás az ö házát il-
le t i ,  és hogy ez mennél hamarább végbe m en-
nyen, hu kalauz gyanánt m egm utatta nekik a’ 
legrövidebb u t a t , melly házához ment.

Beértek ide a ’ fegyveresek , és a’ véltt 
házi gazdától tudósítást k ívántak ama’ leány-
r ó l , kinek fejére Dobroszláv nagy somma pénzt 
tett.  Boliszláv el nem felejtvén a’ házi gazdá-
nak szem éllyé!, állhatatosan azt fe le lte ,  hogy 
a’ multt éjszaka házából a ’ leány lopva eíillan- 
to t t ,  és hogy hollétét nem tű d h a t ty a ,  e’ fele-
let nem volt a’ katonáknak szája’ íze s ze r in t , 
kik az igértt jutalom utánn nagyon esdeklet- 
tek , és ez volt az o k a , hogy tudósításával 
meg nem akartak elégedni. Késztették tehát 
a’ véltt  gazdát mindennému fenyegetésekkel, ’s 
végtére haragjokban e ltöké lle t ték , hogy leg-
alább kezes gyanánt elviszik magokkal és őri-
zet alatt tar tyák  m indadd ig , még a ’ leánynak 
nyomára nem jutnak.

Sorsának e’ fordulását nem várta  ugyan  
Boliszláv, de öszve szedte még is egész férj- 
f iu ság á t , és a ’ fegyvereseket állhatatossággal 
követte. Aliig vezették ö tét fél órányira 
hogy Kővárt az utonn elötalálta. Nem győzött 
ez eleget álmélkodni azonn , hogy vendégét a ’ 
strázsák között menni l á t ty a ,  és egyebet ha-
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marjában nem gyan íto tt ,  hanem hogy Bolisz- 
lávot még a’ paraszt ruhában is megösmerték, 
és hogy életét többé meg nem mentheti. Ám-
de Boliszláv hamar kirántotta ötét bal véle- 
kedésébül, imígy szóllítván meg : Szomszéd! 
nekem Szebenbe kell mennem. Vigasztald 
azonban szegény öreg fe leségem et, és ha a’ 
fiamot meglátod, mond meg neki , hogy nem 
sokára visszatérek. Ebbül K ővár á t l á tv á n , 
hogy Boliszlávot a’ katonák nem ö s m e r ik , 
könnyen gyaníthatta az o k á t , miért vezetik el 
a ’ véltt házi gazdát ?

Úgy látszott Kővárnak , hogy az egész 
(igyekezetned végrehajtása m ár most csak ö 
lölle függ , minekutánna Boliszlávnak kezei 
meg voltak kötve. A rra ,  hogy a’ dolgot siet-
tesse ,  nagyon késztette ötét sz íve ,  mikor a’ 
két ifiu szarándok eszébe ju to t t , esze p e d ig , 
mikor megfontolta , melly bizonyos veszede-
lemben forog a’ fö Cancelláriusnak é le te ,  ha 
talán ellenségeinek közepetténn a ’ bal eset igaz 
személlyét elárulná. De szinte az eset v o l t ,  
melly most egyszerre a' lenyomott szerencsét-
leneknek részére á l lv á n , Kővárnak lassú ügye- 
kezetét megsiettette , ki a’ szélvésznek első 
napjait meg akarta v á r n i , minekelötte a ' ví- 
gyázás alatt lévő Herczeghez hatni inerészel- 
Vyen.



Bolíszláv szerencsesén elérkezett paraszt 
inkájában a’ fogságba , mellybe ötét a’ kato-
nák Dobroszlávnak helybenhagyásával vete t-
ték , ki legkisebbet sem kételkedett a r rú l ,  
hogy e’ véltt  paraszt , kinek házában Elizát 
az üldözök többé fel nem ta lá lták ,  a’ Herczeg- 
nének menedékhelyét minden bizonnyal tud- 
g y a ;  egyszersmind pedig bizonyosan reméllet- 
te , hogy a’ kínokkal és halállal való fenyege-
tések által vallásra  bírja, Xarkót t e h á t ,  a 
ki m ár egyszer az egész gonoszságba be vo lt 
szen te lve ,  titkon a’ tömlöczbe k ü ld ö t te ,  hogy 
a’ véltt  K ővárt akár Ígéretekkel, akár fenyege-
tésekkel a’ titoknak elárulására vegye.

Kicsoda rajzolhattya le ennek álmélkodá- 
sá t ,  mikor a’ parasztban a’ halottaiból feltá- 
m ad tt  Boliszlávnak re ttentő  orcza vonásait meg- 
ösmerte? szinte megborzadott b e le ,  mikor lei- 
kiösmérete e’ tekintetnél fe lserkent, és a’ hal-
latlan gonoszságot szemére vetette. A’ Can- 
eellárius eszre vette azonnal a’ rémfilést, melljr 
Xarkónak belsejében történt,  magát pedig to-
vább el nem t i tk o lh a t ta ; á t lá t ta  tehát , hogy 
az egész dolognak jó vagy rossz kimenetele 
csak ezen szempillantástól függ. Ama’ ke-
m ény , és rezzenthetetlen szózattal , melly 
csak a’ saját igazságáról meggyőzött férjfiónak 
tulajdona, megragadta Ö Xarkónak szinte meg-
lepett és egészen letiportt lelkiösméretét ,
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lerajzolta neki a' bosszú t,  mellyet rajta bérlett 
szolgálattyáért az egek állani fognak, ha azo- 
kot szíves megtérése által azonnal meg nem 
engeszteli, és az igazságos dolognak előmoz-
dítására segítő kezet önnkint nem nyújt.

A’ szolga lelkek változó eszközök m ár a’ 
gonoszságnak részére , m ár meg ellene ; a* 
cselekedet ököt meg nem ju ta lm azh a tty a , ha-
nem csak az ,  a’ kinek számára valamit cse-
lekszenek; azért nekik mind eggy , akár a’ jó-
n a k ,  akár a’ gonosznak tegyenek szolgálatot, 
csak annak választásában , a’ kihez segödnek , 
meg ne csalatkozzanak, és a* pénz utánn való 
esdekiéseket megelégítsék. Á tlátta Xarko , 
hogy veszedelmes és szinte m ár el is veszett  
bérben áll , mihelyt Boliszlávtúi világosan, 
m eg ér te t te , hogy az igazságot , m elly  m ár 
több személyeknél tudva v an ,  még ha Őtet a ’ 
tömlöczben most megöli is ,  többé m ár le nem 
ny o m h atty a ,  és el nem t i tk o lh a t ty a ; .ellenben 
ped ig ,  hogy a1 boszúállást elkerülheti,  ha az 
igazságnak pártyához á l l , melly lépés a’ v á -
sárlóit és ugyanerre nézve a’ hütelenségre min-
denkor hajlandó szolgáknál nem nagy fárad-
ságban telik.

Minekutánna Boliszláv ellenségének biztos- 
sát ekképen meghódította volna , és ennek aja- 
kibúi ama’ tudósítást is megértette volna , 
hogy a’ herczegi párnak nyilvánvaló öszveadá-



sa eggykét nap múlva fog ünnepeltetni, annyi- 
val inkább sürgette X a rk ó t , hogy szolgálattyá- 
ban ne késedelmeskedgyen.

Xarko Dobroszlávnál annak m utatta  ma-
gát, a’ mi az előtt volt , és hiú reménységek-
kel táplálta az i rán t ,  hogy a ’ fogságban lévő 
parasztot a’ vallástételre b irandgya; egyszer-
sm in d  pedig óránkint szorosabban rá hurkolta 
a’ tö rö k ö t ,  mellyekkel körülvette .

Még e’ készületek végbe m en tek , egyné-
hány nap múlt e l , mellyeket Boliszláv az áru-
lásnak veszedelme nélkül Xarkónak oltalma 
alatt töltött.

Az öszveadásnak és a’ menyegzőnek napja 
végtére elérkezett. Olfrida le nem csendesít-
hette többé indúlatosságával Almariknak szí-
v é t ,  m ióta ez ötét a ’ nép között olly néma 
hidegvérüséggel átvonódni látta. Hogy tehát 
a’ Herczeg szívének ezen ürességét k ip ó to l ly a , 
házának ünnepét közönséges ünnepnek t e t t e ,  
és reggeliül fogva a’ nyilvánvaló palotában 
ült , hogy a’ hozzá tolódó népnek hódoló ö r-
vendezéseit elfogadgya.

Még örömmel tündöklő szemeiből áldás 
és kiesség harm atozott a' je lenlévőkre, Dob- 
roszláv és a’ többi Ministerek mellette állván , 
beszedték az írtt esedezéseket, mellyekkel az 
ügyefogyottak hozzá tolódtanak. Ezek között 
megjelent Xarkó i s , és a* Herczegnek saját



kezébe oda nyújtott eggy  í r á s t ,  mellyet Bo- 
liszláv általa küldött,  ’s melly ezen ígékbül á l -
lott Eggy ártatlan a’ tömlöczben csügged ; 
„ hallgassa meg Herczegséged. De minekelot- 
„  te ezt azok , a’ kik a’ trónus körül á l lan a k ,  
„  eszre veszik , Herczegséged előtt kell m ár 
,, állanom. u  — H add hozzák ide ! feleié a’ 
H erczeg ,  és Xarko szinte repült a1 herczegi 
parancsolattal a töm löczbe, hogy Boliszlávot 
levett lánczaival eggyütt a* trónus’ elejébe v e -
zesse.

Ha Dobroszláv Xarkónak megjelenésén 
nem győzött elegendőképen álmélkodni, annyi-
val inkább nem győzött azonn, hogy a’ H er-
czeg a’ Xarkótúl á tvett  írást az ö kezébe a* 
többiekhez nem a d ta ,  hanem kezében tartván , 
sokáig elhallgatott. Egyszerre kétfelé oszlot-
tak a’ trónus előtt állók , és lélekszakadva a’ 
Herczegnek lábaihoz borúit eggy paraszt  em -
ber.

Kővár ! te is az esedezők között ? Mi a ’ 
kívánságod? mondá a’ Herczeg, kegyesen le-
hajolván hozzá, és kezénél fogva felemelvén. 
— Igazságot, felséges Herczeg! igazságot ké-
rek az árta tlanságnak; igazságot, melly m a-
gát Felségedet is illeti.

Még minekelötte a Herczeg ezen igéknek 
értelmét megfoghatta volna, Xarko is elérke-
zett a’ rabbal. Boliszláv és Kővár megösmer-
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tek hirtelen egymást , ’s neveiket viszontag 
fe lk iá ltván, egymásnak nyakába borultak.

Dobroszláv hasonló volt ahhoz , kit a* 
mennyei tűz m egéréntett; de eszének jelenlétét 
még sem vesztette el. A’ két paraszt és a 
Herczeg közé lép v én , a" kétségbenesö szoron- 
gatásnak szózattyával imígy kiáltott fel i „  
Strázsa ! ragadgyátok meg e’ két gonosztevőt* 
Az én mellyembe dákjaitokkal előbb, gyilko-
sok ! minekelőtte benneteket Herczegemhez 
hatni h aggya lak ! —•

Erre a’ Cancellárius fő tisztyének egész 
méltóságával a’ körülötte  öszvesereglö kato-
nákhoz fordulván; ím e! magam elhoztam m a-
gammal lánczaimot; zárjátok reám még egy-
szer; de azt k ívánom , hogy a* Herczeg enge- 
inét meghallgasson*

Erre köz csendesség tám ad t ,  és a’ figyel- 
metesség mindnyájokban megfeszült. Almarili 
Dobroszlávot helyére visszaigazítván , a’ kato-
náknak pedig m egparancsolván, hogy a’ Ián* 
czokot a ’ rabra rá  ne zárják , imígy szóllo tt: 
T égedet ,  K ő v á r ,  ösm erlek ; te  énelőttem g y a -
nús nem lehetsz.' De mikép jössz te ezzel ösz- 
ve?  Hallottam ;. hogy Boliszlávnak nevezted.

Kővár . Engedgye meg F elséged , hogy c  
melyen megbántott öreg maga beszéllyen ; Ősz 
fejemmel felelek érte. De közénk még eggy 
harmadik tartozik , a’ ki csak Herczegének iű-
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lését várja. Adgyon nekem Felséged fegyve-
res em bereket,hogy e l , és vele eggyütt vissza-
kísérjenek a’ palo tába, melly nagy őrizet alatt 
v an ;  és én ,  minekelötte ezen öreg beszédgyét 
elvégzi, ismét itt termek.

Dobroszláv vad háboroddssa l; Felséges 
Uram! ne haggya szívét elcsábítani. Ha F e l-
ségednek leghüvebb szolgája szeretett urának 
élete miatt olly szorongatásban van , hogy 
még belseje is rezket, hallgassa meg Felséged 
barátságos intését. Árulás közelget Felséged-
hez.

B oliszláv . Ez te benned a ’ Herczeghez leg-
közelebb áll.

A lrnarik . Népemnek közepetténn az én 
szívem gyanakodni nem képes. Fegyveres 
emberek kísérjék Kővárt minden sérelem nél-
kül azzal eggyütt,  a’ ki magával ide vezet. 
Ez felséges akaratom.

Kővár elm envén , Boliszláv elkezdette Dob- 
roszláv ellen a* vádolást. Aliig hallotta Al- 
marik a’ pokolbéli gonoszságnak k ezd e té t , fel-
kelt azonnal ülésérül, és váltólag m ár a’ vá- 
dolónak állhatatosan csendes orczavonásira 
függesztette tek in te té t , m ár pedig a’ Minister- 
re ,  kinek ábrázattyában a’ kétségbenesés vo- 
naglani látszott. Nem szakasztottá ő félbe a 
v ád o lás t ; de Boliszláv még azt el nem végez-
te v o l t , mikor m ár Kővár és Szokol az allig
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léphető' E lizá t  a’ trónus’ elejébe vezették. A’ 
Bolgárországi fő Cancellárius félbe szakasztván 
beszédgyét, mély főhajtással kitért az ű tbu l ,  
és az érkező Elizának e’ fontosán és hangosan 
kimondott igével h ó d o l t t : Herczeg Kisasszony!

Azon szempillantásban, hogy Dobroszláv 
Elizát megjelenni lá t ta ,  a’ dühösségnek hang-
jára fak adván , m egborzadott,  kivonta kard- 
gyát,  és hőtelen mellyébe döfte.

Ammint saját keze által e lese tt,  az egész 
jelenlévő n ép ,  melly Boliszlávnak vádolását 
csendes figyelmetességgel ha l lga t ta , és most 
annak foganattyát világosan l á t t a , fenn szóvei 
ezen igékre fa k ad t ; E l(za a m i Hcrciegnénk !

Almariknak e lm éje ,  de kiváltkép sz íve ,  
elfoglalva érzették magokot a ’ m eggyőződés-
nek erejétől ; de Eliza nem adott neki elegen-
dő üdőt arra , hogy magát öszveszedve'n , e’ 
meggyőződést kinyilatkoztassa. Azt k ívánta 
ö ,  győzedelmének diadalma gyanánt,  hogy a ’ 
véltt Herczegnévei szembe állíttasson , ’s ki-
vonván kebelének méllyébül az ereklyét imígy 
szó llo t t : Herczegséged e lő t t ,  valamint e’ nép 
előtt is ,  ez legyen az igazságnak jele közö t-
tem és Ö közötte. Küldgyeoda neki Felséged, 
hadd nyissa fel a’ titkos ta r ta lé k o t , mellyben 
a’ Bolgárok’ Királlyának képe fekszik. Csak 
ennek leánya tanulta ezt meg a m estertő l,  a*

K



ki e’ lánczot cs inálta ;  csak o lessz egyedül 
képes, zárját megnyitni#

A* Herczegnek Cancelláriussa elv it te ,  en-
nek parancsolattyára, az ereklye's lánczot 01- 
fridához. Hallván az ese te t ,  és a’ Herczeg-
nek k ívánságá t, próbálgatta ugyan megnyitni 
a ’ z á r t , de végbe nem vihette ; a Canceilári- 
uc^al azonban Almarik’ elejébe ment , mivel 
ezt tőle a' Herczeg hasonlóképen megkívánta. 
M egjelenvén, ’s minden embernek tekintetét 
magára függesztve lá tván , ammint a Herczeg’ 
elejébe akart lépni, megsajdította E l i z á t , meg-
sajdította Dobroszlávot is holttan a’ fö ldönn , 
megsajdította mellyében a k a rd o t ,  ’s elejtvén 
kezébül a’ lánczo t,  oda rohant a’ holtt te s t re ,  
és ezen igékre fakadt: A h  B á ty á m í

Eliza felkapta az arany lánczot,  felnyitot-
ta a’ képnek tarta lék já t ,  ’s Öszveszedvén vég-
ső ere jé t ,  felemelte a’ népnek lá t tá ra  édes at- 
tyának képét;  a’ nép pedig viszontag öröm -
kiáltásokra fakadt.

A’ Herczeg felsietett a’ trónusra , fel akar-
ván emelni magához a’ megösmertt menyasz- 
szonyt; de az örömre fakadtt nép megelőzte 
szándékát, es v idám  kiáltások között felvitte 
oldalához.

A’ menyegző más nap tartatott* Almarik 
szerencsés férj , ’s egyszersmind szerencsés 
fejedelem is lett alattavalóinak naponkint öreg-
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bedő szeretete á l ta l ,  mellyet Eliza szeretett 
férjenek oldala mellett magának is megérdem- 
lett , és érzékeny szívvel szintazon férjével fel 
is osztott.

Boliszláv Almariknak szívében nem kü- 
löm ben, mint az országiásnak korm ányozásá-
ban az elesett Dobroszlávnak helyét elfoglal-
ván , az Erdélyi udvarnál végezte életének 
napjait , mint hu b a r á t t y a , és tapasztaltt ta -
nácsadója a’ jó Herczegnek,

Kővár a’ Herczegnek mindennémü ajándé-
kait és ajánlásait megköszönvén, több eszten- 
doköt tö l tö t t  még Szívávai mezei ha j lékában , 
v ígan , és tökélletesen megelégedve cselekede-
teinek boldogító em lékezetével, mellyet a' her- 
czegi familia is Kővárnak látogatásával esz- 
tendőnkint legalább egyszer megünnepelt. Szó- 
kolnak a’ Herczeg eggy nagy majorságot aján-
dékozott ; de ez mindaddig birtokát kezéhez 
nem vette , haszonvételével megelégedvén , 
még fogadott szülőinek szemeit be nem hány-
ta.














