
J--^jt;>'^^i.>:r.
'':.>

.

REGEK
A

MAGYAR EL.-IDBL

IRTA

KISFALUDY SÁNDOR

TEVAN-KIADAS



ma









^:.~,.-*.íV,

r



REGEK

MAGYAR ELO-IDOBOL

T E V A X - K I A D Á S



pH
>í

Fortuime vQ^i^prit ludimkV inipetu

!

Áeter£)ini' iilMl-esi/ íacro

•v?'Si-

iteries sinu.

HORAT



E L O S Z O.

I

jA.ü1öíiös, és tabíjdon móddal érdekli a Ré-

giség a gondolkodó; képzel, és érz lelket

:

azért-e, liogy a Régiek valóban nagyobbak,

erssebbek, és lelkessebbek, noba egyszer-

smind durvábbak, és szílajabbak is voltának,

mintsem a Mostaniak l — azért-e, hogy a mi

távol vagyon az embertl, azt a képzeldés

mindég szebbnek, jobbnak, és nagyobbnak

állittya 1 — vagy azéit-e, hogy a múlandóság

képe, az annyi nemes tehetséggel bíró, hal-



hatatlanságot, é» örökkévalóságut szouijúzó

emberlelkct bús érzeiuéii j ekkcl tölti ' — mi-

ért l — eg:}enessen meg nem tudnám inon-

(tani; de az bizonyos, liogy a Kégiség még

íi legdurvább embert is érdekleni szokta ;
—

s minden embert Hazájának rcgiscgi inkább,

mint sem a kiilföldielt. — Lelkemnek illy

megiliietése szülte, a földi baják elöl meg-

szökhetett uómelly óráimban, e jelenlév Re-

géimet a Magyar Eiidüböl; minekutánna a

sok háborúk által öszvezavarodott Yilágnak

csatázó, zajos piaczczáról si fészkembe, a

Természet csendes kebelébe, a mezei élet jól-

tévö nyugalmába viszszavonúlván, itt, laká-

som romántos körében, millyent sok jeles,

és szép tájairól híres országokban jártomban-
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keltemben is keveset találtam, — iiiiuekiitánna

itt s/iiite naponként látom a váromladékokat,

uiellyek minden erre útaKónak szemeit, ügyei-

mét, és képzel erejét magokra vonnyák, és

srondolatit s érzeményit természet szerint a

hajdani idbe meríttik.

A Poézisnak ez a neme még mindég nagy

divatban vagyon minden csíiiossabb Nemzet-

nél, ki a Tadomáuyokat, és szép Mestersé-

geket üzi. Érdekeltiét i is valóban az illyen

költemény, ha jól elsült, az olvasót, ki nyers,

és ers Eleji eránt nem idegen ; és a Magyart

kiváltképpen, a ki Nemzetét, és Hazáját, mint

a Franczia, és Ángoly a magáét, szeretni, és

becsülni tndgya. 8 pedig talán van oka a Ma-

gyarnak a hajdani Hunniát többre becsülni.

VII



mint sem a mostanit í — ámbár Iiálá a Nem-

zetelí Urának ! a Magyar még csalt most nyerte

meg az ü legfbb kincsét, mellyel Hazánk,

midn a Dicsség legfbb ponttyán tündök-

lött is a Nemzetek sorában, csak bírt is, nem

is : értem a magytír nyelvet, niellynck ural-

kodó, törvényes nyelvnek kell lenni a Hazá-

ban, ha csak Hunniának sok elfaJiíKt lija, és

leánya meg nem akar örökönörökké maradni

— minden nagy, önnön maga által való, s

létét fenntartó Nemzetnek megvetésre méltó,

nevetséges majma; — melly szégyentl, gya-

lázat! ól, fci'telemtl ójj meg minket Népek

Nemzetek Istene 1
—

Millyenek legyenek Hegeim érdemekre

nézve, nem tndom. Kívánom, hogy jók, és a
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czélnak megfelelk legyenek, nem magam,

hanem olvasó Hazámttai kedvekért, kiknek

egj két üres órájokat örömest jól töltenem. —
Ve ]ia cgnpáü csak annyi érdemek Yan is

Regéimnek, hogy más nálamnál tehetsh Tu>

dománykedvellönek, vagy mivelönek lítat mu-

tat, én kedvet ád, a Poézis ezen nemében

tökélletcssebhet teremthetni, tehát már nem

megvetend jó szándékom.

Regéimnek f'oglalattya szomorú : azórt-e,

hogy a Magyar nemzeti természetébl szonio-

rti i azért-e, hogy helylieztetése régen ollyan

már, hogy — Hunniának sok súlyos csapásai

ólta, mellyek közül csak a Moliácsi veszedel-

met említtem, — a Nemzetnek minden örö-

mét, javát, szerencséjét, dicsségét örök bü-
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nak gyászos ködgyc fel f — elég az, hogy

a Magyar igen linjlandó n s/oinorúságra. Hot

iiicg örömét, és yigsngát is szomorú és biís

hangokkal jelenti. Bizonysága ennek a nem-

zeti magyar tnncznak többnyire keserg me-

lódiája; bí/onysága ennek a köznép énekei-

nek többnyire szomorú nótája. A iMagyar

felöl Igazán mondhatni, hogy — sírva tánczol.

Verseimnek neme felöl azt mondom : a

kinek tetszik, tartsa azokat verseknek ; a

kinek másként tetszik, tai*tsa azokat másnak,

miattam versképpen írtt Prózának. Póp azt

mondgya : „Az a Poéta, ki szívemet ezer fáj-

dalomra tndgya bírni ; ki velem minden in-

dulatot, mellyet költ, és ír, éreztetni tud;

ki engem több mint bbájos mesterséggel fel-
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lobbant, és szivemet irgalouiiHal és ijedelem-

mel szagf^attya; líi eugem a földrl felkap-

ván, a Levegn által, valamikor s valaliová

tets/Jk, kénnyé szerint elragad.'^ S Póp, ugy

vélem, jól moudgya. Azt tartom én is Poétá-

nak, a ki ezt cselekszi, — akár rithmiisok-

ban, akár görög vagy római lábokon járó

versekben, söt lia csak Prózában is. — Kár

azért kiilömbféle versnemmel él íróinknak

egymás ellen, egymást gúnyolva kikeliiíck,

— egymás lábát, módgyát, öltözetét rágal-

mazniok, Iiolott az isteni Poézis szárnyain

repíiiniek kellene! — A szép, nagy, elmés

gondolatok ; a szép, mélly, magokkal ragadó

érzemények ; az eleven kéjízeletek ; bájoló

rajzolatok ; — s ezek a legszebb, legalkalma*
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tossabb, leghathntóssabb nzavakkal kifejezve,

teszik Ítéletem szciiiit a Poétát ; — ralnniint-

liogy a Prózodiának le^szorossabb szabásai

szerint készttltt Hexameter, vagy akarmelly

más vers, ngy gziiitén a bár százszor öszve-

iiarantrozó Cndcntín is, az elbb mondott tu-

lajdonságok nélkül szkölködvén, — csak

sorba rakott száraz szó, bideg, lelketlen vers

maradhat. Oszszián mindég nagy Poéta ma*

rad, az ö gyalulatlan Czelta nyelvében, Dénis

fennyen járó Hexametereiben, és Hacsányi-

nak fellengezö, magas liaogú Prózájában; s

ott legnagyobb, a hol gondolati, s érzeményi

leghatalmassabban érdeklik a lelket, és szivet.

Hlmfymet is e szerint kívánnám megitél-

tetni azon kevesektl, kik Litterátori mnn-
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kájik által nem önnön liíreket, neveket, ha-

nem a Tudományokunk, és ^zép Mesterségek-

nek terjedéseket, és virágzásokat, követke-

zésképpen a Nemzetnek szerencséjét, és dics-

ségét keresik, és szép elmebéli tehetségeik

által meg is szerzik ; — azon kevesektl, kik

a való Szépet, Jót, Nagyot, Helyesset, Igazat

megismerik, következésképpen részre nem

hajló itélletek nyomós, és tiszteletre méltó;

— azon kevesektl, kiknek örök hálákkal

tai*tozik a Magyar Nemzet azért, hogy a többi

csinossabb Nemzetek szép példája szerint,

is már szerte járhat Parnaszszus úttyain

Szittya nyelvével, melly egyformán alkalma-

tos a szélvészszel ordittani; a fergeteggel

dörögni, csattogni ; a sassal fellengezni ; a
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írerllczérel nyögni ; a fiilemilével zengedezni;

— azon kevesektl, kiknek ürHk hála lé^ryen

e^ész Neni/etenitöl ! mert ha «»k nem voltak,

és a Magyarokat nyelveknél fogva nem tar-

tották TOlna, tehát a már magából s minde-

nébl kivásott, g a Földrl már ttinésének

indúltt Magyar Nemzet egy század múlva —
talán már csak hajdani nevérl, és tetteirl

fogna ismeretes lenni, nem csak a Világon,

hanem — nnn Hazájában is. — Sitmegen,

Szala-Yármegyében 1807.

Kigfalndi
KISFALUDY SÁNDOR.
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11 crudo Ániore

Si pasce ben, ma non 8i gazia mai

Di Iflgrime, e dolore.
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!*:>« i,.,/

LiUy mellém a kandallóhoz,

Fel van szíttva melege;

Csobáiicz-vári'ól, Édes-kedves,

lm ! hallyad, egy agg rege

:

MiUtt szüretkor Radacsonyon

Ezt MúzHámtól vettem én,

Egykor, midn magam bolygék

A hegy Kzirtes tetején.



Sok történt ott, a lulolta ^^

E pompás hegy földgyí^be

Szöllö H iiryiimölcs iiltetödvén

A Vadouuak helyébe,

EMKtendnkéut sok Úri nép

GyüI oda a s/iiretre: —

LáHzló* s Rózsa szerelmek-is

Ott kelt e bü8 esetre. ^ifí> \^

iKhiii.'.XilJ' !:. í



S O B A N C Z.

,,^7.ép, jó, » vitéz volt a Kedveid,

Nem csak Vadban, Szálában ^túi

Volt lepelsö, — nem volt mássá

Mátyás Rirodalmáhan $th« nwfuHuT

Termetének annyi éke

Nem volt minden kelleme

;

B értéke, híres neme

Nem volt minden érdeme;



Felleu?ez/(, erH lélek,

Éles, inéll) tü/-értelem.

Nemes, bátor, igaz, nagy szív,

lijíngoló híT szerelein

Toltak azon tulajdoni,

Mellyek Ötét szememben

Ggygyetlenné — s Jir5k»ssé

Terek az én szívemben.

Itt ült Telem legntólszor.

Engem általölelve, —

Hft szerelme szerelmemnek

Tellyesen megfelelve: —

Szttret vala itt akkor is:

A Balaton háborgott —

Zúgott a hegy a nagy szélben.

Haj ! és szívünk csikorgott I
—

"
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,,Isten-lio/Kád, Rózsa lelkem !

Megyek, úgyuiond. liudára

;

S kikeletre Bátoryval

Onnau Török nyakára.

Teli, hallom, Vitézekkel

Immár Mátyás Udvara,

S én ne mennék í — a ki nem me^ury.

Nem Nemes, nem — Magyar a.

Ua az Isten szerencsét ád,

Viszsziihozom szivemet,

S borostyánnal koszonízva

Viszlek haza Hlgryemet.

Szig^ligetben fo^-unk élni,

Hzerelmünkhen holdoj^ek,

Hol fészkünkbl kirepülni

Eggy könnyen majd nem fogok.



De ha az Úr olly sorsot tet,

Hogy Szentgyöigyl eggy fl.ia

Vérét ontsa — értted foly az,

Édes Haza, Hunnia ! -

Akkor Rózsám, Gyulafyfaj,

Kesergvén a Mátkáért,

TigasztaHyon a gondolat

:

Szép halni a Hazáért l^

„Imígy szóllott, súlyos kardgyát

Oldalára öredzvén ; . (...-s-;

Megdermedve — zúzott szivrel —

Magam kívül valék éii

:

S elszakadott kebelemtl l — >><ij •^^iiyfi''

S elment a vad Törökre I
—

Ue fúlánkja szerelmének

Benn e szívben örökre l
—



Oda Tan 0! — felgyilkolva iml

Örömei éltemnek ; > .dVi'»sii«»T

E nagy Yilág semmit többé

Nem adhat már s/iremnek !
—

Oda >an Öl — ntánna, liaj I

Haszontalan sóliajtok ;

Oda van Ö! — legyek én is l'ítHMiwir '•

Egyebet nem óhajtok.'''

*

BadacHonnak sKÜrettyében,

A hegy fels felében,

Hol nehezen fogamszik már

Szöllö a szirt keblében; i lüliuiK

Alatta eggy vén IMónak.

Senkitl ne láttatva, >

Eggy legördültt ormon tilve, uiO

Csak rigóktól haliliatva,



Imígy zengé, elmerttlvu

Tengerében kiniiyának^

Szíve gyászos történetét

Egyedül csak magának,

Szegény Uózsa, — Balatonra

Meresztrén-le szemeit,

S fuldokolva nyeldegelvén

Süriin omló könnyeit.

A szép Kuzsa I diyalafynak

Dicsséges Leánya,

S a ki Ötét cs*k ismerte.

Minden férjfl Bálvánuya

:

A millyen szép, és kellemes,

OUy felséges, kegyes, jó,—^iMíüi "

Uunán s Tiszán innen és tnl.

Nem volt hozzá liasonló.
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B, víg, s népes volt Badacson

Az akkori szüretben

:

Mozgott, hangzott az egész hegy

Feun és alatt, kinn és benn.

Urai és Aszszonysági

Veszprim-Somogy*8zalán;ik,

Ifjai és Leányai

Mindnyájan ott valanak.

Ourrogtanak a mozsarak,

Hogy a bérezek ropogtak.

Kongtak a még üres liordok,

Az ostorok pattogtak; —

Harsoglak a tárogatók,

A hegedk zengének,

Hzólltt a duda. tapsolt a taitcz,

S a sarkantyúk pengének.



De mind erre a bús Rózsa

Örömre nem f^erjede

;

Mint a féreg-martta rózsa

Lankada é» csiig^ede

;

Se nem látott, se nem hallott

Keservénél egyebet ; —

Se nem érzett, se nem tndott —

Keservénél egjebet:

Mert Lászlója, ki Mátyásnak

Diadalmas hadárai

Dicsséget ment aratni

Pogány-földön kardgyával,

S Mátyás halál*seregében

HarcKolt Kenyér-Mezején,

Sebet s utóbb halált nyere

Azon nyálnak elején.
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Éppen, midn kalangyákban

Feküdtt még a gabona,

Akkor jÖTe a táborból

Csobánczra eggy Katona í'r: ff b^-n

„Szentgyörgyitöl jövök, úgymond,

Az árva szolgája, —

Hol van Rózsa, a Kísaszszony —

Szegény Uram Mátkája l
—

Oh KisaszHzony ! Kegyelmednek

Szomorú liirt hozok én

:

fjászló Úrfi, kedves Uram,

Meghalt Kenyér*Mezején

!

FarkaM elbb oda lett már,

Kit innen vitt magával

;

Farkas után én gondoltam

Sárkány paripájával.^
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„Me^ kell halnom — eredgy, monda,

Ledtilve »^íf}ry dilltt »<áiic/ra,

Mikor H mint lett liaialoiiiat

Vidd Mátkámnak ('sobanczra.

Emlékezzék-mcg én rólam,

Az ö lioltti^ liivéi-öl ;
—

De miattam le ne mondgryon

Az életnek kedvérl.

Legkedvesí^ebb Barátomat

Válaszsza Ö férjének —

Boldogítt^a Varjas Andra»t

Szerelmével szivének l
— ••

„Imígy MzóUott — írni akart,

De jobb keze nem vala !
—

S ugyan az nap, PHiikösd-kedden.

S ngyan ottan — uieglialaf^

10



Illy f^névpl kínzá Rózsát

E Katona-jövftvéií) ;
—

Óh iszonyú nít csalárdság:

!

Pokol-fonttá szövevény !
—

Az egész hír költemény volt

;

A'arjas András koholta,

H Orbán Deák, a ki Rózsát

Ezen hírrel gyilkolta.

Talpasnak már rég fájt foga

Csobánczra és kincsére,

S fejét sokat törte abban,

Mint ejthetné kezére

;

Ezer tört és lépet vetett,

Hogy megfogja madarát

;

De bár mit tett, uem volt haszna,

S csikorgatta agyarát.
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Hogy Szeutgyüraryl táborba ment —

Hah ! mint öHílt annak ee
;

Reményivén, ho^y a CHHtákban

Vai^y Szentíryörpyi oda vesz

;

Yaiary hogy Kóksa elfelejti

Távollév Mátkáját,

S utóbb még 1h néki adgya

SzÜKesHége ]»ártáját.

De élt a még; megtartá Ot

Ak Igazat vedl Ég

;

S élt keblében hív szerelme, —

Ht az-ólta ntt az még. '<i "iir

S lefizetvén Hazájának

A tartozott oltalmat,

Jnnl kéHzült, Mátkájától

Megkérni a jutalmat.

14



Se Rózsa nem felejté-el,

A mit Ígért Hívének;

S távolléte kétszerezte

Lángját ég szívének.

Kosarat nyert, a ki kérte

:

Halápy, és Hagymásy,

Török, Petiiö, Kauisa.v,

Poky, Érsek, s Szilvásy.

Úgy cselekszik a távollét

A szeret szívekkel,

Yalamint a szél fúvaliua

A lángoló tüzekkel

;

Ha csak kicsiny s gyenge a láng,

A szél niíndgyárt elfojtya

;

De ha már elharapózott,

Azt még inkább felbojtya. voH
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Imígy lAtván fiinthe menni

VnrjaB minden reniénnyét,

Megc««en^ette liUrmöcxi kitel

Jól megtöltött ern/énnyét:

„Orbán I \ úgymond ex Ördögliez)

Jutalomul ezt veszed.

Ha liogy nélíeni te ('Hobiinczot,

£h Rózsát megszerezed 2

DÁrday, iiogy ö Húgait

A Jóg/ágból iiitudííd,

Melly az ö Nagyannyolíé volt,

Nem de két máz sárgát ád 1 -

Ebben itt két annyi vagyon —

Sajátod az órában,

Mellybeu Varjas lefekteti

Rózsát nyoszolyájában."
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Ŝ poharak közt í^j vészének

:

Közösülés ne legyen

A Mátkák közt. — tiulósíttnst

Ejsrgj a mástól ne vegyen;

S ntóbh László elvesztéröl

Bizonyos hír terjedgyen,

Úgy, hogy errl kételkedni

Akárki is feledgyen.

S ngy lett. — Orbán, a Sátánfl,

A dolgot jól intézte ;

Hogy Rózsát, mint elnyertt konczot,

Varjas immár lígy nézte.

Varjasnak eggy Czimborássa,

Ki Lászlóról halált írt

A táborból, hitelessé

Tévé ama költött hírt.



Holttnak tartá László Úrfit

Rózsa 8 minden atyafi;

Hegkönnyezé derék Vojét

Még maga Is Oyulafy.

St Tilianybau Reqniem is

Tartatott már érette.

Ott volt Tarjas, és Deákja,

A két Ördög, — s nevette.

De ez által dolgát Varjas

Jíem csak jobl)á nem tette

;

Hanem minden reménységét -'»ii

Egyszerre elvesztette.

S kétségb' esvén, hogy valaha nuf

Megfoghatná madarát,

Dúlt, fúlt. Ivott, káromkodott —

S csikorgatta agyarát.

18



Óli, e Csobáuez bezzeg han;^zott »'"*

Rózsa szíve jajjátói

:

ÍAH7Áót ! Lászlót ! kért «') szegény

A vár minden falától.

Mérték nélkül volt keserve ~
. x-í

Haját, keblét szaggatta

;

Földhez sújtott reménnyeit

Éjjel nappal siratta.

Látván ezt az sz fiynlafy,

Vigasztalta, kérlelte,

Dorgálta is Gerliczéjét,

()li ! — mert Igen szivellte.

De a lelkét vesztett szívnek,

E föld már nem adott íi*t. >íiImiH

Vajh ! mért kellett elhinnie

Ama gyilkos, hamis hirtlt^nhiJikV

1»



Mint ÖsxB/el a lilioin-sxá),

Szomlfltomást liervadott

;

Tüze ellumyt — lelke alélt —

Már könnye íh apadott.

E/ ntólsó szUret ntán,

Már csak alig: élhete

;

Pedig Lás/ló Budán volt már — \'.iiiii<»i

S Mátkájához siete.

Budán volt már a Király in ; -. ni/fitJ

Ac Országnak Nngygjrával,

8 diadalmit Innepelte

Bajnokinak Javával.

A málatság- m vigasságnak

Budán nem volt szünete ;,<m kiöl A

I)e Lászlót ez nem Ingerié —

Mátkájához siete. 4(i(|t mmA
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Mert, hogy rég nem hallá híréi,

Se nem vette levelét

Mindég sziveltt Mátkájának —

Borzogatta kebelét.

Tarsolyában sok gyöngy vala

Mátkájának számára

;

Örült, midn elképzelé,

Mint illik majd nyakára.

Nagy-Vásonyig Kinizsyvel

£s többekkel ntaKott

;

Üe kisztetvén Csobáncz felé —

Nem veszteglett soká ott.

Naimj-tígodttkor indtílt onnan

Lovászszávai magával.

Farkassal, ki minden sorsot

ligygyViit viselt Urával.



Kés szben volt ez a nap

:

Mái' miiuleiilitt clkelc

Márton ludgya; a Bakonjnak

Mái* lehullott Icrele.

Hideg szél fiijt Észak fell —

Kepült a ló serénnyé;

De kedvezve világított

A már tell Hold fénnyé.

^Rózsai Rózsa! közel vagyok —

Ha liogy hívem maradtál,

S megtartottad, a mit nékem

Badacsonyon fogadtál t —

Szigligetben fogunk élai, (-.><( )(..t>ju (^n-v

Szerelmünkben boldogok; %>f.\««TOil

Hol fészkünkbl kirepülni

Eggy könnyen már nem fogok.**

»



Ezt gondola g több effélét

László Úrfi magába,

S nyargalt — nyargalt, hogy szikrát hányt

A száguldó ló lába.

Estvc késn Tolt az immár,

Hogy ki-ért a tisztára, —

Felpillantott, és rá-isniért

Csobáncz-Vániak fokára.

Itt megtoppant paripája,

És eggy nagyot horkantott

;

Mert éppen eggy nyiíl az ütn

Ott keresztfii illantott.

De sarkantyút adván László

Ágaskodó loTának, —

Most még annál sebessebben

Nyargalt Csobáncz Tárának.

St



Tovább jutván, - a sziklák közt

Ott eggy bagoly huhogott

;

Borzadozott Szeutgyöi^yi ott,

S bátor szíve dobogott

:

Mert tudta még dj^jk^ától,

Hogy semmi jót nem jelent,

A mit mo»t hall, — » iuiént látott

;

De a Bajnok — tovább ment.

Továbbá, hogy oda jutott

A hegy gyöpös allyába,

A honnan felkanyarodik

Az lit Csobáucz várába:

Szomorúan hallott kongni

A Várban eggy harangot, —

„Mit jelent ez ? —« Az ers szél

El-elkapta a hangot.

M
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„Úi'A lassan ! (monda Farkas,)

Én itt nem jót érezek 2 —

Torba megytink — a falúban

Valakit megkérdezek? — '*

^ ®S?y paraszt jött éppen szemközt,

S László imilly kérdést tön

:

„Földi I minek szóll e harang ',•*

Válasz erre, jaj ! — ez lön

:

„Dicsértessék az Úr Isten

!

Kisaszszonynnk vívódik

Tegnap*ólta a halállal —

Moudgyák, szörnyen kínlódik 1

Bár az isten megtartaná

!

Mert igen szép, s igen jó

;

Régen beteg, — lelkéért ez

A harmadik haraug'szó.'^

25



S mintha ezer kardot döftek

Yolna Lásxió szírébe,

Elbdiile ; — minden rére

Tiszsza gzaladtt keblébe ; —

S mint a nyíl a várban termett,

Lova eldlt alatta;

De liaj ! Rózsát Lág^ló ell —

A halál elragadta.

: ÁiUnlni
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TÁTIKA



Couie 11 gelo á le piante, á 1 ftor V arsura,

La ^audine á le spiche, h I sem! il vernie.

La réti á 1 cervi, ed á gU augelli il visco,

Co8Í neuilco á V liuonio fii í^empre Aiuore.

E elli foco cliianiollo, intcsc niolto

La Hna natura perflda, et malvagia.

OCARINI.



J\égy fal közé zárt a télnek

Szele, liara, hi(le^:e:

Kedveltt, tiszteltt Baiátoni, Nasry

!

lm! liallyad, eggy agg Rege:

Tátika — niOHt cfitak onüadék,

S vércHe*lakta váráról,

S két flatal magyar szívnek

SzereucHétlen HorHáról.
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Héj Barátom ! akkor is Tolt,

Yalamint most; roszsz ember,

Embertársa lehelletét

Irígylö, és dúló szer;

Ember, kinek szíve pokol.

Nyelve éles tüzes kés,

Yére méreg, lelke ördög,

Miiidentttt tr, ás és vés;

Ki mérgével felzavarja j^ ir i

A boldogság forrásit,

S vad átkokká változtattya

A jó Isten áldásit: (•nflUif ^ ml

Maszlagokká a rózsákat

így teszi n mérges pók; —

Halállá az édes álmát

így teszik a skorpiók.
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ELS ÉNEK.

XJLésö sz volt, — Márton napja,

Eggy gzomorú szi nap

;

Hamvas felhk között bujkált

A melegét vesztett Nap

:

Szomorú volt a Természet,

Baraa a letaroltt FOId;

Csak a mezon volt remény-szin.

Csak a vetés volt méi? zöld.
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A Bakoiiynak reii^etegr»' —

Tenger erilfí s vételen.

Komor barna hallániokhaii

Fekvék helyén dÍHztelen

:

Az 6»f. szára/ lehellete

Megrftmztotta a fákat

A levéltl, s eledeltl

A niénegt é» gnlyákat.

Tátika, mint eggy korona.

Feltéve a tetre,

BttRzkén állott » nézett alá

A Földre én idre:

Változott ez évek>61ta

Köriilötto alatta;

De a Várnak nem árthatott

A Tatár se hánthatta.



H/ánthó Gáspár Özvegrygrye volt

Ki a várban parancHoU,

S Hermán Deák, a ki abban

Ügyész, gazda — minden volt,

Czndar Jnditb, a széj) Özvegy

Ezen nap nem volt otthon

;

Deákjával Hagyniáf-iynál

Vigadozott Szent-Orótlion.

Vendégség volt Hagymásynál,

Kinek nagy volt értéke;

ösKTeg)'le ekkor nála

Szála egész vidéke.

Oda méné az Özvegy is,

Azt gondolván magába.

Hogy megkerítt tán valakit

Megüntt özvegy ágyába.



MaiicKi volt csak maga otthon.

(lúHpár lelkei mn^znttya.

Els kedves Felesébe

Képe, szive, rajznttja;

Remekje a Természetnek,

SKÍve-lelke- s testéhen,

S 4Íi'ök5sse jó Attyának,

Jószáginak felében.

Mert vala méi? oggy Öttse«i8,

Fija Mostohi^fának,

Ki másik Félorökösse

Yala Gáspár javának ;

Haj I de eggy mákszemmel se hírt

Magyar emherségréhöl, —

Korcg Tolt, szóval: az Annynnak

Hermánt'ölélésébl

.
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A szép Maiiczi volt csak otthon,

S fekete gyász éltében,

Ablakára könyökölve,

Feje a jobb kezében,

Szem-nieredve néz vala le

A világba s idbe,

A mülttba, és jövendölie,

£» a jelenlévbe

;

A Sors dúló fergetege

Legmérgessebb dühébe

Ment-el virág-élte felett,

fi mordul csapott szívébe:

Mint a féreg a bimbóban,

Úgy ültt s rágott keblében

Két szomoni emlékezet —

S hervadtt virág-évében :
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Valóban bal történetek!

E8ryg)ike.ls nyombattn

Annyira, hogry s;}engf sxíve

£lsznkiill.von alaüa

;

EjOgyött pedig ill.r esetek,

Olly terliek a szíveken,

Hogrj' se az Ész, se az Ulü

Nem segríthet ezeken

:

l^^ppen ma két esztendeje,

Hogy a dics Öreget,

Ki éltében gyakran vlve

A Torökre sereget.

Édes Attyát Annya mellé

Letevék a kriptába;

S Itt maradtt — a halálnál

Roszszabb sorsnak markába.



Borzadozva látta most is, —

Ho^'y ráiij?otta idegét, —

Szürke s fejér Barátokualí,

És PapoknaJt seregét

;

Borzadozva liallá zengui

Búcsnztató énekét,

És zokogiii a szíreket,

Ifjakét, és Yéuekét.

„Mért, óli mért, óli édes Nemzm !**

(így sóhajtott magába)

„Mért nem \ittél-el magaddal

A nyugalom karjába !
—

Mért nem dttél^el magaddal

E veszélyes szélvészbl,

Hol, ha rá*kél, nem jön segéd,

8e szívbl, haj, sem Észbl!



A nyoniornltt emberi szír,

Ki mindenre megindul,

Cmkf lia cjrgygsser verni nieg:i«zünt

A mélly setét síron túl —

Ott n}ug»zili*nieg — ott nem érez,

Ott nem gjülöl, nem szeret: —

Jöjj, óh lialál, jöjj liaszáddal,

Melly niindennclc vé^et vetl^^

S éppen ma Iiét esztendeje:

Hogy a sírnak felette,

Melly attyát és Jó napjait

Örök éjl)e temette^) ' i'*i

Eggy rózsa*szín remény-virág

Látszott nyiini szivének,

Melly eggy egész Édent igért

Hátra lév éltének.

18



Tudniillilt : Rezy Sándort, —

A ki gyermek-korában

Játszó-társa valn néki,

Kedveltt szomszédságában. —

Ott látta-mej? legelször,

Már Legéiuiyé válttában,

A halotti vendégek közt —

É«le» Attya torjában.

Rezy Bálint flja volt ez,

Kgygyetlen eggy magzattya,

És e híres Nemzetségnek

Legutolsó fajzattya.

Szanthó s Kezy jó szomszédok,

S jó barátok voltának,

Mind a kett nagy Kazall —

Eggymás után haltának.



Sándor Úrfl akkor Jött-inep

A Töröknek nyakáról;

Egész Buda róla szóllott,

És njertt borost} ániijárói

:

Oalambosuál ö volt egygylk.

Ki a Török markábul

Zsigmond Királyt megmentette

Szégjen-halál torkából.

És azólta Zsigmond Király

Becsülte öt s szerette,

S mint élete megmentjét

Kegyelmekkel illette.

Látta t a Királyné is,

Ama híres Borbála,

S szeme benne cggy Apollót,

S eggy Herknlest talála.



Szép A82»zony volt a Királyné,

De gonosz, és fajtalan

;

Teste kényit töltögetni —

Ez volt dolga untalan.

YhjIi I mért kellett ez Ifjúra,

Bnja szemét vetnie

!

Yajhl mért kellett ez Itjnnak

Bnja szembe tnnie

!

Yalauiikor még a Pokol

Eggy férjftat megfogott,

Eggy szép, elmés, buja Aszszony,

S nem ördög volt eszköz ott

:

Mert béfonnya hálójába

A fiatal szíveket

A bujaság, ha kellemes.

Mint a pók a legyeket.



Az illy A»z zony (mért ran illyeii !)

A K'gnat^yobb szOruyeteg::

Medvék között, hol Ic^rsUHíbb,

Legvadgyabb a rciigete;r.

NoDi vc8zthct8K oUy úvá^a kincset,

Miiit a mcllyct ez kic»«al«

Oh férjfl-szív, életedbl

Széditt bubájával

!

8áiidor, íi Manczi, gyermekek még.

Már eg^yniáshoz liajláunk,

S gyermek-szivek érzciiiéiiyi

Szépen ÖHZveliau^zának.

Szerették már akkor eg^rymást,

Mlnekeltt kifejlett

Valóí^ágok a bimbóból^

S az legény — ez leány lett.
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De meglátván mostan eggymást

Az életnek nyiltában,

A szív- s lélek viráginak

Fejledczö korában

:

Midn a szív kívánati

Az Ifjúság keblében

Ébredeznek, gyüladoznak,

A szerelem évében :
—

Látván Sándor a szép Szüzet

Pompájában testének,

Lelke szelíd felségében,

S jóságában szivének

;

Látván Manczi a szép Legényt

Magyar lelkességében,

A jó embert, deli Vitézt

Erejében, tüzében.
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Viláffos lön lelkeikben,

S keblek iiiclljoii éreette,

Hogy a két szív, két valóság

Egrgyniast Igen ((zerette ?

S minden a nagy Természetben

Fennyen hangzá néktek,

Hogy eggymással öszTeUtök,

S eggymásé kell lenniek.

S Gáspár hideg tetemének,

És sírjának felette,

Zokogva még a két jó szív,

Már eggymást e^egyzette

:

Ezen élet tengerében

Öszvefogva evezni

;

A Sors mérgét és kegyelmét

Ketté osztva érezni.
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A boldogúltt két Öreg is

Hogy szívek még dobogott,

És az arany billikoinban

Ó Somlai csillogott,

Öszvelilvéii, s öszvehordván

Harczaik eggy rakásra, —

Köiiy gördülve agg szemekbl,

így köszöntek eggymásra:

,,Adgya Isten, hogy a Magyart

A Féhilág urallya I
—

S vérrel szerzett szabadsága

Soha kárát ne vallya! —

Adgya Isten, Barátságunk

Halálunkig állhasson, —

S reménnyel töltt gyermekinkbl

Eggy boldog Pár válhasson !"



De Sándor, kit Borbálniink

Yétkes nnszoláHára,

Zsigmond Király magátioz liítt —

Önnön g} ni.áznttyárn. —

Sándor, kinok n Dicsxég,

Tábor, és liarcx kedves lett,

Kis idre (mint reményié)

Mátkájától biicsút vett.

Sándor! Sándor! mit miveltéU

Ide hagytad Mátkádat

!

J*j; JftJ néked ! — nem ismerted

Kigyót rejtett pAtyádat !
—

Elment, liaj ! és mid/ín a Szk

Várva várta ölél>e,

Sándor lielyett, eggy levélben

E menykö jött kezébe

:
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^Yaiiiiak olljan perczeiietek

Az embernek éltében,

A niellyekben setét lészen

Fejében és szívében

;

S a niiíltt idö örömei

Mind a Földhez snjtatnak,

S a jövend reniénnyei

Mind a porba tiprattnak

:

Hoíry átkozza születését,

Átkozza az életet; —

Néha maga, nélia a sors

Hozza a bal esetet !
—

Vannak i IIjen perczenetek !

Boldog, a kit kedvellvén

Az Ég, megment illyenektöl

Boldogtalan vagyok én

!
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Alfgr valék méf? kezdetén

Yeszedelmes pályámnak,

S eggy sziírnyetegr, Királynéja

Haj ! szánandó Hazámnak,

Trt Tetett'ki, niHlyent eddig

Ártatlan nem ismertem,

S fogra Talék, elkábiiltt én,

Mire magamhoz tértem f

Nem Tolt benne Irgalmasf^ág

A vad Istentelenben;

Úgy telt vélem Eggyilgyörel,

Mint a kigyó Édenben í

Buja vérré varázsolta

Szüzességét keblemnek,

S elütötte életemrl

Idvességét szívemnek !
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Virtus ! Virtus ! imádtalak,

A uiiólta ér/etteui,

Hogry mennyei rokonság vagy,

S ösvényedet követtem 5

Nem szánttszándék, nem Természet

Sorsom ragadtt magával.

Kívül helöl ostromolván

Elrántott bal karjával.

Akár tudnám jú szívednek

Még megnyerni kegyelmét

;

Akár soha sem bocsátnád

Szíved szörny sérelmét; —

így is, ugy is szerencsétlen,

Viszszaadom szavadat

:

Add eggy másnak, érdemesbnek

Malaszttal töltt magadat

!
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Akkor, lm iiiaj4l látni fo^od

Kggy sxereiicAésI) <»léböi

Ki szivedre niéltóbh valn,

ItoldopTHáüTod kehiébl

:

Milly hóhérom les/.s/ :i vétek,

Mellyet, haj, elkövettem

!

Hogy, nyomoniltt ! hnr vétettem.

Még is híven szerettem; --- hü i! i

Hh hallani h látni fogod,

Vétkem kínos bánattya

Keblem miként fyStri, marja,

Fiírdallya, és szaggattya; —

Elmém minden gondolnttya,

Minden csepp vér eremben,

Mint leszsK ostor, gyilkos, Crdg

Szerencsétlen éltemben ;
—

M



ként neui fog: nielegíttiii

Semmi reménj sugara;

Mikónt nem lesz^z kebelenibcn

A Pokolnak határa ; —

Akkor^ óli niei^bántott Angyal

!

Ha \gy leszek feldúlva^ —

Hzánny-meg akkor, és bocsáss-meg !

Meg lészsz rajtam bos/szillva.

u>U

Ha szívem majd kínnyaibun

Vérzik, habzik, csikorog;

üe, hogy sorsát megérdemlé,

A biinös még se morog; üuH'^i iol.

Ha életem gyitkerei

Mind el lesznek már éve

;

De bús lelkem csontliázából

Még 86 leszsz még kivéve; —

gf



lift ft hftlált iniúdoiu majd,

Kitgy szániiyon-iueg s vigjeii-el

;

I)« nem SKáii-mo|?, de nem v!s/.-el, -

H minden Ihijnnl élve lel

;

Akkor, óh megbántott Angyal

!

Ha \gy l<'szek feldúlva —

Sy-ánny-meg engem kárlioxottat

!

Meg lészsz rajtam boszszrilva."

KI elször n szerelmet

Tznek lángnak nevezte,

Veszedelmes természetét

Jól ismerte, érezte.

A 88ÍV legszebb állapottya

Szüzessége, liívsége j

£ miíiandó emberiéinek

Ez mennyei vérsége.



De semmi sinc(<i hatnlmában

Az embernek egénzszeu

;

Idö, hely, és környülállás

Könnyen fordíttánt tészen;

A felh, melly reggelenként

Szép bíborral van festve.

Benn rejti már a villámot,

Melly öldököl majd estve.

A szerelem kezében van

Sorsnnk kulcsa e földön,

S véle Mennyet, vagy Poklot nyit,

Kinek millyen sorüa lö]i

:

Az idvesség kelyhét tartya,

S nyújtya nékiink jobbjával,

Mérget nyújt, és kárhozatot

Veszedelmes baljával.
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A bnjaHág poharában

A rel8Ö liab édes iiiésü,

8 ennél foü^va iniurerelvén,

Ho/.r.á kap ax cmber«kéz.

l)c, huj ! édcH csak habja volt.

Már keser az ital, ihmoí

És xeprí'Jc epe » niérog, -^im, li\ji'i umli

iMoll.vtöl a szív majd j«jt Tall.

Szörny c»«apáM volt ez Manczi

Érzékeny 8Z(iz sizívének,

Mint a villám szOrnyen csapott

(íyökcrébe éltének. ünn AauiA

£ két siilyos csapás mellé I >|9««9t1)Í \L

Több bajak \» Jövének : »it{fixn
'<

Ki. Ozvejfy és egész háza

Szegény ellen trének.



A rosz»z Aszs/oiiy irig:.vlettc •>

A Sküz annyi kellemet,

üicsöitett hírét, nerét,

Viiiusísát és érdemét

;

Iri^ylette az attyáról

Ká maradott értékét,

S liccsületél ráaralmazva

Járta Szála ridékét.

Látván, miiiyen bálvánnya ez

Minden Férjü szivének

:

Mint i^zeretlk Öt az Ifjak,

Mint tisztelik a Vének ;

S mennél inkább ki8sebbittl,

Annál nagryobb nevében, —

niilt, fúlt, >i epét a mérgret forralt

Hyénai mellycben.



Heruuiu Deák, a Cseh Pribék,

Az Özvegryliez kötr»/,tc

Ravasz rókn*iii(lúlatit,

S Maiiczit szint ügy üldözte;

St lia uiérgot látott forrni

Aszszonyának szivében,

még jobban keverte azt

Eggy reménynek fejében.

S a dolog már annyira kelt,

Hogy Szánthónnk Leánya,

A szép, jó, és gazdag Manczi,

Ezer szívnek Bálvánnya;

Kiért aunyan vetélkedtek

A Szittyái Hazában,

Szinte immár szolgáló lett

Ónnon maga liázában.



Yalóban bal történetek

Eggy AiijTj álnak éltében !

Ablakára könyökölve,

Feje a jobb kezében,

Hzeni-meredYe néz vala le

A Világba s idbe,

A múlttba, és jövendbe,

És a jelenlévbe

:

Setét köddel, könyesövel

Szivét mordul vonta-bé

A szerelem fergetege

S napfényt nem várt már többe

Szerelmének rózsanapja,

MeUynek az hajnala

Annyi szépet s jót igére --

Örökre leszáll vala.

M



Oda lett az öröuifészek,

Mellyet kép/.ö Tejében

A Jüvendö pókhálóján, o.[ uiiíJ,! '/

Haj ! <le a 8oi> mérgében.

Ezer éde» reményekbl

Rakott vala s«zi vének, —

É» az élet terbére volt

Lelkének és tes^ténekv^jJii •ím

Ezen élet M/.élvéHziben ».í r.h

Egyedül, elhagyattva

Érzé magát, ch nyugalmat iti »iri.\' /

Fenékbl Telforgattva ; ii^ltiNn ^

S lelke minden tehetségí,

H creji megakadtak,

S élte minden Fonalai

Fájva ketté*szakadtak.

U



A szív els szerelmében

llly rútul megcsalódui

;

A szív els láng:jainak

Iinig} viszsza csapódni

;

S ezen visz^zacsapott lángnak

El nem tudni ultódní, —

Tlly sorssal, eggy gyenge szznek,

Kín lelietett vívódni.

Imígy liervad keservében,

Mert a Sors letiporta,

Ostromolva ezer felöl,

A Szz Virtus gyakorta;

Könnyekben és fájdalmakbaniJiiM'iii ti r /

Húzza Tounya életét

;

Bú-köd fedi minden napja

Keletét és esetét; —



Midn nyílváu, és kevéll.vcii,

TÖMIjenekkel füstölve

Á gonoszság és bujaság,

Jónak, sxtiznek kürtölve,

Örömektl köruyttlvéve

Jár s ttl egész éltében, —

8 a Virtust még knczagja is

A Szerencse ölében.

Sokat szenvedtt szegény Manczi,

Szegény Sándor még többet

:

Mert, sorsát megérdemleni,

Az ínségbe nagy sniyt vet.

A Virtusnak tiiz*i»róbája,

A szív meggyúltt s/ereinie

:

A/ az erÖ8, kinek ebben

Nem történik sérelme.



Rezy Sándor, ki csak iiciu lég,

Híé^ ártatlan korában

Török-driló Oroszlány volt

A vérengz csatában;

Kinek tüzes tekintete

A sorssal bajtvihatni

Látszott, s ers ércz-terniete

Éveket kiállhatni

;

Megesttén eliszonyodva,

Kiforgatva magából,

Mint az ebtl üldözött vad,

Haza szökött Itudából

;

H kenilvéii a nap-világot,

Vagy megvonúlt V^árában,

Vagy Káin-ként bujdos vala

A Rakonynak vadgyálian.



A hol ember »oha se Járt,

A uiélly setét YÜIgyekben^

Hol a tdlflryek vén odvában,*' óf-l -JrnoT

És a ksKÍrt'ürefrben

fíSrhes baglyok, s denevérek

Laktak s ébel vesKtenek,

És a sovány moba kitztil !h»A'UtJ

S/áraz tryíkok néztenekj'^ ifiint'A

Ottan járt Ö, nitnt a lélek,

Csak csont és br az Ifjií,

Ki Izmos volt, mint Herkules,

De kit megett már a btí, "^' ^••^^•''

Ha a vadász meglátta Öt, •
»iA'I»t»íI >^

Keresztet hányt magára, '

S hajborzndva fordtilt viszsza —

S nézett a hív kutyára.



ott esapoiig:ott — a imiltt idö,

És jövend fejében

;

A gyötrelem s törödeleni

Vétkét bánó szívében.

Tövisektl niefirs/ftggatva.

Vérébe és faeryába.

Éjfél után téré víszsku

Wyakran néma várába.

Haszontalan szedesrette

Elnníltt öröm>napjait,

Hogy szívében elaltatná

A jelenlét kínnyait: 'lj(»>

Az iszonyú klömbséget

Annál inkább sínlette,

ital sorsának dUhösségét

Annál inkább érzette.
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Sokszor, lia eggy Völgy ölébl

Tátikára tekintett,

£z a roppantt szép Természet

Eltte khalom lett:

Melly súlyossan mellyen feküdtt,

S nyomta, zúzta terhével,

S Manczi fenn ült dicsségben, .>« l-a^i

Kit elvesztett vétkével.

S a múltt évbl a száz meg száz

Bizonytalan szép remény,

Most mind annyi valóságos,

OyUkos, dühös érzemény.

Fájdalmas meg nem nyerhetni

A szerelmet gyakorta;

De szerelmét elveszteni,

Fájdalinassahh százszorta.

U



A Kc/y vár pnsztáu állott,

Mint egj^y üres sas-fészek

:

A szomszédság Ifjainak

Régen nem volt már részek

A bnjdosó Birtokosnak

Magyar barátságában ; —

Pusztán állott a Bakonyban,

Mint a lélek urában.

Ki, ha néhol barátságot,

Vagy szerelmet sejt vala,

Futott — futott — mint a vad fut

S csikorgott bal oldala.

Szive ezer kinnya között

Legniérgesbben az fája,

Hogy vétkéért illy sors méltán

Következett reája.



Végtelen éj volt eltte ~

Utánna is végtelen ;

Csak vétke volt, mint eggy morrt váz,

Jelenése szüntelen,

Azt vélte, hogy tle borzadtt

A bagoly, ha huhogott, —

Azt vélte, hogy Öt vádolta

A varjü, ha károgott.

Gyakran egész éjtszakákat

Ált-csapongott, kerengett, —

S Tátikánál lelvén magát —

Ott a kövön fetrengett:

A Menyország kapuinál.

Hogy az néki zárva lett,

Bánattyában dühösködve —

Lucifer igy fetrengett.
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A s/erelmet, Ifjúságot,

3Iin(1eii kedvet, kényt 8 reményt,

A szerencsét, boldogságot,

S minden öröm-érzeményt,

Kiforgattva, és feldúlva —

Hajótörést szenvedve

Látta élte tengerében, —

És el vala szörnyedve

Szem-meredve tekintett-le^
.,

ínsége örvénnyébe.

Mint eggy Yolkán liajborzasztó "~*i^

Kiégett üregébe. —

Ha eggy imilly pillantatban,

A szívbe, ki igy érez,

Eggyvalaki kését döíl —

A gyilkos jóltév leszsz.



Hlyen ínség volt élete —

S jobb szerette gyötrelmét

Még is, mint a gondolatot,

Hogy elverje szerelmét. <4biiÍiM <<

Csak elvesztett boldogsága

Édes emlékezete *#*#-» *v»iöjioí,íiH

Tartá benne még a lelket — fif^ nU

Csak e volt még élete.



MÁSODIK ÉNEK

l^ésön estve tértek viszsza

Az Özvegy és Deákja:

„Hah !^ (elkezdi amaz, s magát

A karszékbe levágja)

„Haszontalan mesterkedem,

Haszontalan vetem-ki

Mindenfelé horgaimat —

Nem harapja-meg senki.



Fel se veszi a Menyecskét

Sem Öreg, sem fiatal,

Sem boldog, sem boldogtalan,

Sem a F-rend, sem az al

;

Minden csak Ö-ntánn' indul,

Mintha vinnék ördögök, —

Minden szív csak Ö-rá czéloz,

Magok is A vén dögök.

Minden csak Öt ndvarollya.

Mint eggj Tündér-Ilonát;

Minden szem csak Ö-rajt legel,

S a mi nincs is, azt is lát.

Nála nélkül, mint az árnyéket ifji)iH>!iMi:

Senki, semmi vagyok én; .;«!"\>>tH

Ö ragyogó, sugárzó Nap —

Én csak félre-vetett szén.

W



Ha felvesz is, ha megtisztel,

S megbecsül is valaki, —

Hogy nem érttem, hanem értté

Történt, — nyilván adgya-ki:

Hogy a méreg szinte megesz

Néha boszsztíságomban ;
—

£ teremtés, látom, gát leszsz

Minden boldogságomban."

„Boszszonkodtam" (úgymond Hermán)

„Én is minap Sümegen,

Hogy a Püspök végig menvén

A nagy vendég-seregen,

Azt mondotta: „Csorba a szám —

Nincs itt Kereszt-Leányom,

Szánthó Manczi, kit szegényt tán

A mostoha Anya nyom?

ti



Az Attya jó barátom volt,

Közelraló atyafi;

Jó ember volt, derék Vitéz,

É8 oUy bazgó Hazafi,

Hogy — csak ollyaiit kell kÍTánni;

De nem tadoDi, lia látsz-e * -

Sokat illyent Magyar Ország —

Ueqniescat in pacel^

Ugy tajtékzott a gylölség

A Hyéna szájából;

S Így bojtotta azt e róka

Álnok, csalfa agyából.

S eggy iszonyú vér-gondolat

Támadtt annak fejében;

Megrázta Öt — tovább még is

Befogadta szívében:
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„Hermán!" (igy szóll a Pribékhez)

„Szívem régen tiéd már;

Fijam, tudod, általad él,

Szánthó nevét hordgya bár?

Hallyad Hermán! éltünk folytát

Régen öszvekevertük

;

Ha ki nagy gát volt folytában —

Azt elmostuk, sepertük ?

De eggy nagy gát, legnagyobb még,

Ha lielyt-állhat ellenünk,

A magasról, hol most megyUnk,

Kútúl alá cseppenünk

:

S a pompással! jártt folyamból

Csak eggy büzhdtt mocsár leszsss

Kit kiszáraszt minden meleg,

S minden hideg jéggé tesz.
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Hall} ad Deák 1 — Úrrá teszlek —

Úrrá teszlek Cseh-poronty

;

Kezem tied — s neved legyen

A fejemen viseltt konty

;

De Mauczinak — el kell veszni —

Hanem, Deák — okos légy ! —

Mennyen az a koporsóba —

S te vélem oltárhoz mégj 2^

Kapott ezen a röt Pribék : .ím tSHO '** '

Nagy láz vala nékie, nH

Úrrá leiuii, s nem, mint eddig,

Úr csak titkon lennie:

Noha oltár helyett néki, tínii.?^^',

Kit csömörije megunt volt

A bnökbe merttltt Aszszony,

Szintngy koporsót gondolt.
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Illy kígy<^kat neveiéi te,

Jámbor Gáspár kebledben !

Nem volt elég, hogy megloptak,

Hogy megtéptek éltedben

;

Hogy a tiltott gyümöltfibl is

Lakozának kertedben, —

Megferdeni kívántak még

Fenn maradott véredben

!

Temérdek btin megtorlott már

A rt knlóK lelkében

;

E nagyot még hozzá adni —

Viszkett egész testében;

Annál inkább, minthogy tet

Nagy remények biztatták,

S éltét fénnyel kömyillvéve,

S felemelve mntatták.
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Mind e mellett, ha forgatta,

Feje nítiil szédelygett:

Mert a dolog halálba járt —

S félszeg szíve émeljgett;

S tndván, hogy a gonosz Macza

Állhatatlan és hamis, itiA

L'gy tökéllé, hogy mindenbes mi >{ > i

.

Része legyen annak is.

Manczl tehát halált mikor, ó i*tk^hn>

Miképpen, és hol vegyen,

Hogy halála csudálatos.

És hihet is legyen.

Törte, marta gonosz fejét, ..foi fi if

Hogy az szinte dorombolt —

Mindaddig, hogy megörlötte —

És a végzés imez volt:

»



Rozália Kápolnája

Legyen vesztének helye;

És ideje a jövend

Kfli'ácsonnak éjjele

;

Gyilkossá a holtt Lázárnak,

Ki ott vala Remete,

Járó lelke, kit ember már

Kérdre nem veliete.

A Kápolna Tátikától

Hét parittya-dobásra,

figgy meredek szirten állott,

S eggy mélly önény-nyílásra

Ugy düUedtt-ki, hogy féltette.

Ki alul fel tekintett,

Hogy legottan leroppanik —

Ha eggy kis szél legyintett.
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Jobb felöl, a méllygég felé,

Ejfgy nagy Mester ke/ével

Kbl vágott Kereszt állott

Idrezíttonk testével.

Bal felöl; mélly alázatban

Eggy gömböly szikla-bolt,

Az ott termett szirtbl vágva —

Remete-ház s lakás volt* 'ti'i>l

Szánthó Bálás Felesége^4ti«i r aal^n*^ >

Szegény Gáspár szfllöje,

Döbröntei Rozália

Tolt mind ennek szerzje.

£s azólta Lázár volt ott

A harmadik Remete,

Kit a vidék Szentnek tartott,

Jámbor is volt élete.



De egyszerre, Mind Szent napján,

(Majd elért egy század>kort)

Az ö vadon hajlékában

Halva lelték a Jámbort,

Sokan ugyan azt regélték,

Hogy, halála ntán már.

Imitt amott még is látnák, —

S hogy többnyire éjjel jár.

S midn e hír, szájról szájra,

S mindég nöttön-nöttében.

Körüljárta az egész tájt,

Utóbb egy Váz képében

Áll vala meg, — tudniillik

:

Lázár ugyan meghalt már,

De a lelke éjjelenként

Sóhajtva és nyögve jár.



A Vár népe annyit tudott

Utóbb már a lélekrl,

Hogry a Yidék meggyzdött

Minden jelenésekrl.

Milielyt sziirkíilt, borzadozva

Járt kiki a Bakonyban;

Ha megzörrent a fa-levél,

Megdöbbene — hogy ott van.

Szivdobogva térítette,

Tartván nyakon kapástól.

Juhász, gulyás a marháját

A Remete-lakástól.

A Kápolna, mellyet eddig

Feles nép megkeresett.

Most már minden tisztelettl

Tellyességgel elesett.



Ezen regét csak az Özreery,

És a Deák kaczagi;ák,

Minthogy ök ezt, okok léyén,

Önnön magok faragták.

Kaczaghatták, — mert jól tndták

:

A Remete már nem él

;

Nem élhet, mert — ök ölték-meg —

Akárki hol s mit beszéli.

Tudniillik : ez a Lázár

Uri nembl származott

;

Tudós, Bölcs, és Jámbor vala,

8 titkon sok jót okozott.

Tanácsossá volt Gáspárnak j,nilíiimí <í

Mindennem dolgában |-j ^m 9\hT

S a köznépnek orvoslója

Lelki testi bajában.

ti



Imigjr jutván sok titokhoz.

Sok veszélyt elhárított;

S jóra Intvén a jóltév,

Sok ro8/8zat megjobbított.

Manc/i sokat vala véle

KÍHsebb 8 nagyobb korában

;

Szive s lelke olly angyali i ^i9Mh n*

Ott lett tár8aságában.Atloii'lih*i(i

Tövig lett hát e jámbor Is

A két gonosx szemében^

Meii;, ha akart, gát lehetett

Vétkes éltek nienttében

:

S minthogy titkon, homályossan

Tle meg is intettek, ttfT»A«f»«'^w^!f

Azt vélték, hogy mindent tud 0,

A miket elkövettek. ^!>.l



„Félre liát ftz Apostollal I

Ott, a hol több httnös van"

3[on<l az Aszszony, „ott jobbittson,

Ott gyóg-yíttson - pokolban.'*

S Pongrácz, az ö Czimborássok,

Ki hajdií volt a Tárba,

Eggykor hátnl eggy mirigy nyílt

Ltt a jámbor Lázárba.

Pongrácznak kell vala Manczit,

(így vala kídolgozra)

Haj ! Manczit {» a Yilágból

Kiveszteni orozva:

De kfllönös színnel s mi^ddal,

Ég ámittó formával,

Ha szolgál a környülállás.

És, Qgy szóllván, csudával.



Karácsonnak éjjelében

Kellé vala nékíe

A Kereszthez borúltt Szüzet^

(Mert igy kell majd lennie)

Lázár lelke alakjában

Halálig U^^^tnie,

8 a Szüzet a szikla-fokról

A méllységbe vetnie.

Manczinak ez id alatt

Jobb nap látszott derülni,

Mostohája gyülölsége

Látszván kisség enyhülni:

Mert, hogy utóbb ne lehessen

Néki gyanúba esni, ? '

?*i!

Szebben kezde vele bánni,

8 kedvét látszott keresni.
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S magából minteggy kiverdve,

(Hennán únttig nevette)

A megtérttet, a Magdolnát

Hihetésig szinlette.

Szegény Manczi ! ki nem örült

Semminek már a földSn,

Mostohája eránt még is

Érzékeny és szíves lön.

Imigy nyallya a bárányka

Mind a kezet, mind a kést,

Melly majd mindgyárt torkon metszi

Az ártatlan teremtést I
—

így csókollya a galambfl

Mind a kecet, mind a kést,

Melly majd mindgyárt nyakba metszi

Az ártatlan teremtést I
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Kfizelgretett már Karácson —

Ádám 8 Éra Innepe ^**ny ium'nH)

Haj ! kiket a csalárd ki;?yó, Utthijiitu-

Olly álnokul meglepe !
— ^ *<

Felderült már; — szép téli nap;

S az nap ali^ szürkült még,

Hogy már felkelt a teli Hold ;
—

SzáraK fagy rolt — kemény jég.

Ekkor, mintha a gondolat H»xn x^t

Akkor jUnne eszébe, niM

így kezdé a gonosz Aszszony

Az ablakon néztébe

:

„Be gyönyör Karácson ez I
—

Napnak, éjnek a szépe

!

('Tf

A Föld a szép HoldTÜágban

Bethlehemnek a képe I^



Mennyttiik, tovább igy foljtattja,

El a fejér Kereszthez

Az éjféli Mise eltt;

Holdvilág vaii, — üt jó leszsz.

Töltsük inkább imádsággai,

S idveíiséges szándékkal

Az öröm-éjt, mint sem gyarló,

És hívságos játékkal.

HáláUyuk-meg születését

Az Isten- és embernek,

S könyörögjünk : örízzen-meg

E veszélyes tengernek

Kárhozatos orvényitöl

Szent és ers kezével; —

S vétkeinket bocsássa-meg,

Irgalmával, kegyével

!
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Egyszersmind a lélek«niesét,

Ezen csnpa költeményt,

S a köznépet Ijesztget l*«^UÍ r

Csintalan agy-leleményt 'íoH

Fojtsnk-el ott-lételünkkel

:

Wi^iflfT

így majd ylszsza szerezzük

A szép 8 szent hely tiszteletét,

S lelki hasznát érezzfik.

Könyörögjünk az Istennek

Boldogúltt Úr lelkéért

!

Esedezzünk Isten eltt

Lelke idvességéért !
—

Imádkozzunk mind a hárman r<':'*>^<

Hermán a Jóltévöért,

Az Aszszony a kedves férjért,

A gyermek a nemzért! ü ití^iJ
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«,Meniiyünk, mennyiiuk !" iiiondá Manczi,

És eggy inéllyet sóhajtott

;

Elmenni a Szent Kereszthez

Immár régen óhajtott:

Eggykor sok jó órát töltött

A bölcs Lázár bolttyában,

Gyermek szíve baráttyával —

Élet« jobb sorsában.

Pon^rácznak ott kellé vala

Elbb immár lennie,

És, mint lélek — megjelenni —

S mind a többit tennie.

A legels kakas-szóra

Ki is lopta magát már,

S Remetévé ált változott,

Mihelyt hátúi volt a Yár.



S ballag, ballag — s a mint ballag

A csavargó ösrényen,

Melly nagy fákkal volt befedve,

S most megfagyva keményen, —

Megrobban ik feje felett —

Megdöbben a lelkében

Tétket viv félszeg ördög,

S borzad egész testében :
—

Eggy nagy Blikknek lombjain ültt

Varjú-sereg reppent-fel,

A mint Pongrácz, az ál-lélek.

Alatta megy vala el.

Kísérje a gonosznak

A roszsz lelki'isméret,

S minden kicsiny zörrenésnél

Szívébe jég-csapot vet.
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Gondolkodva ballag tovább,

Mert maga is nagyollya

A bnt, mellyet elkövetend, —

Még is — magát eltollya.

S ballag, ballag — s a mint ballag

Éppen eggy völgy obiében,

Nagy zörgést hall a stti'üben —

Retteg Pongrácz brében:

Eggy nagy farkas tört igetvc

Keresztül a sUríin itt,

S fogai közt, fel a béreznek

Eggy nagy halál-fejet vitt;

Embert látván, megrezzene —

S a fejet ugy ejté ott.

Hogy az Pongrácz lába közé

A fagyon lekopogott.
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Hull ! megrémül, s niegrázkódik

PoiigrácK egésK testében,

H mint eggy törzsök, nio/dúlntlan,

Dennedve áll helyében.

Fordulásról gondolkodik

Itten immár h lator,

De a fejet jól megnézvén —

Meghitt Téré meg felforr.

Rá ismert, hogy Bandi feje

A Zsiványé, kit nem rég

Iga/ság, és törvény szerént

Négy-felé tört a kerék;

S félre nigja, — s látván, minden

Természetes történet,

Istentelen bátorsága

Vjra ismét lobbot vet.



S ballag, ballag — s a mint ballag

Földre sütött szemekkel,

Roszsz lelkébe bevonulva, —

S eltte már a szent hely:

„Ki vagy emberi" igy dördült-meg

Eltte eggy harsány szó:

S „ki vagy ember?" száz felöl is

így menydörgi az Echó.

Megrendülve néz-fel Pongrácz,

S látván, hallván - elhal — hül;

Szent Háromság eggy Istent mond —

És legottan öszvedttl

:

Termetében, kankójában

Lázár állott eltte.

Kit valóban lelkének vélt.

Mert testét meg ltte.



Hozzá jámi a Remete

Az hason mássához,

S ijedttébi nem jót sejtvén,

S kapván görcsös bottyához,

Markos kézzel megrázza Öt, —

S mordul ojra nevet kér; —

A nyers szóra, és rázásra

Pongrácz ismét léthex tér.

„Ki vagy 2*^ kérdi Ismét amaz:

„Ah Pongrácz !" ez így felel,

„Az Aszsxonyom, és Deákja

Csábítottak engem el I —

Szánom s bánom vétkeimet —

Kegyelmezz, óh jó lélek I —

Igen nagy volt a kísértet —

De megtérek — ha élek I"



„Szólly !" (igy kiált ismét amaz)

„S igazat mondgy — meg nem csalsz 2

Gyóiiny !" (és kezét rá-emeli)

„Gyónny ! külömben szörnyet halsz."

S mind ezeket viszliangozván

A szirt-falak sok felöl,

Halál látszott fenyegetni

Emezt hátul és elöl.

i

És rettegve mindent meggyónt,

Mindent a mit eddig tett.

Is teend mostan vala —

S irgalomért esdeklett.

£ szörnyeknek hallására

A Remete elböszült, —

S fenekedni kész vala már,

De — boszszúja jobbat szült.



„De nem!'' (ngymond gondolkodva

Kig ideig magába)

„Bánd-uieg elöhb bneidet —

S ngy hallj azok díjjáim, —

Óh gonoszok ! óh gyilkosok !

Óh tolvajok, zsiványok !

Óh tigrisek I óh Hyénák I

Óh rip«rák, sárkányok I^

H megragadván a vad gonoszt,

A hajlékba bédngta:

„Meg ne mottzanny I" igy ordítt rá —

És «iz ajtót rá csukta.

„rizzétek martaléktok

itt Belzebub s Lucifer;

A második kakas-szóra

Országtok még kettt nyer.'^







De hogy mottzant volna az meg,

A halálig lankadott;

Idök'ólta iuiáságra

Elször itt fakadott.

X Remete, büs, haragos,

Fenékbl felindulva.

Fohászkodott, átkozódott,

Eggy szegletbe voniUva.

S most megkondult a vár-harang,

Elször a Misére; — i^'^i

A toronynak zsellérjei

Felrezzentek zengtére

;

8 minden szomszéd helységekben

Kolompolni kezdenek;

S hol vékonnyan, hol vastagon.

Mind eggy tárgyért zengének.
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S im« ! jönnek mind a liánnan,

Mint végezve ré^ vngyon

;

Nyelvek liallgat — csak lépések

Kopoa: liangot a fagyon; —

S némán oda térdepelnek —

Csak sóhajtást eresztneR ««!;/:-';

A bérez kétes párkánnyára,

Elejbe a Keresztnek.

Oda terem rejtekébl

Ekkor a bús Kemete

:

„Manczi I (ngy mond)<< szegény Angyal I

„Sorsod hát e lehete? —

De kik néked vermet ástak,

Bele magok essenek I
—

«

Meghökkene a két ördög,

Nem tndták, mit véllyenek:



De, igaz Ég! minekelött

Észre vevék magokat,

A Remete, eggy Sámson most,

Megragadá azokat, —

S dühös kézzel a méllységbe

Penderítté, taszíttá —

„Szállyatok-le a pokolba!**

Vtánnok ezt ordíttá.

„Játszatok az ördögökkel,

Ne Lázár szent lelkével !
—

Víjjatok bajt GyeliennáTal —

Ne eggy Angyal éltével I

De azok ezt már nem hallak —

Törve zúzva voltak már:

A gonosznak büntetése

El nem marad — késsen bár.



Poiigrácz ott benn jól hallotta^ ' Ml

Oda-ki mint menydörgrött,

S rettegett, hogy tetemében

Szinte min«len csont zörgött; —

S a sort most rá jönni Télrén nMflb ^

Százszor is el-elliala; —

De a bszültt Remeténeli '^'»tF.7l!ftt>'..

A gondgya most más vala

:

Ers liézzel ölbe fogja íftJUiJAV

Az elájnltt Leányzót,

S elviszi a váriíapúig, —

De ez ott sem ád még szót.

Ezer tüzes csólcolc által

Tér végre meg élete, — > '^ ."(?ÍT

S ekkor a felttdtiltt Szizhez

Imígy szóll a Remete:



„Ne félly, ne félly Szántlió Manczi

!

Nem vagyok én roszsz lélek !
—

Se nem vagyok Lázár lelke —

De nyomorék, még élek !"

(S elhasíttya álruháját)

„Ismérsz-e még engemet? —

"

(S oda esik lábaihoz)

„Öld-meg vétkes szívemet!"

Megismervén Rezy Sándort

A Szz, nagyot sikoltott,

S nem tudván még mindeneket.

Szinte megint elhalt ott.

Azt leírni, a mit ekkor

Manczi érzett keblében,

A világon semmi nyelvnek

Sincsen tehetségében.
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„Szerencsétlen ) mlTé lettél I"

(Imígy rebeg SándorhoK)

«,Óh SKÍvem I s te liajniliattál

Valalia llly latorhoz I —

Jaj, jaj nékem I" — (sírva fakad)

„Szörnyet, szörnyet vétettem

!

Átkozott légy undok szívem ! —

Hogy ördögöt szerettem I

Közönséges Zsiványnál több.

Óh zsiványok zsivánnya

!

így gyilkolni tán nem tudna

A sátánok sátánnya

:

Á szent helyre, imádságra

Kezét rá nem tenné

;

Eggy szent ember álképét ö

Illy végre fel nem venné.
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óh gyalázat ! a iiiillj en még

Emberszivet nem vérzett;

Óh fájdalom ! a millyeiit még

Szeret szív nem érzett!

Mit késel még, engemet is

A világból kivetni,

Mellyben te vagy — csak azért is,

Hogy tudtalak szeretni í

Szerencsétlen, (sóhajt Sándor)

Szerencsétlen valóban !

De nem zsivány — de nem Sátán -

E kettnek vége van:

Hanem a Sors választottya,

Ki megbántson tégedet;

S megint a Sors választottya,

Ki megmentse éltedet.
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Boldog eggyszerl megmenthettem

Veszélyben volt éltedet!

Ve ezerszer boldogtalan,

Hogy megyérzém szívedet I —

Csudálatos eseteken

Forog a sors kereke —

Rajtam rútul ment keresztül —

Dúlva éltem teleké ! I

A melly halált a két gonosz

Tlem véve, reád várt;

Pongrácznak kell vala tenni nvin f(.

A Fidnek e szörnytí kárt;

De a zsiványt nyakon kaptam

Még eltte tettének;

S minthogy meggyónt — kegyelmeztem

Elcsábított lelkének.



Lázárt is Ó végezte-ki —

De jobb — maga beszéllyen,

8 Maiiczi minden megtörténttröl

Azután ngy itéllyen.

Se e köntös nem álniha:

Mindent mindent gylölvén i->i<

Rajtad kivül — Lázár után

Remetévé lettem én I^ <uiiU» xMI

A ki azt leírni meri

Mint gyötrdött itt a Szz,

Hallván s értvén, a mi történt, —

Az tollából csúfot z.

De száz-féle kínnya közül

Még is csak azt érezé,

Hogy Sándornak zúzott szívét

niy gyanúval vérezé. lul
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S nem akarva — reá bonílt

Megmentje nyakára

:

„Óli te I (ngymond) mért tartál-mesr

Szívem még több kinnyára 2 —

Tied kezem, — ha kívánod —

Mert megmented éltemet; 'bnfK

De ne kívánd szerelmében í-f ^^:J^^;

Rég elhamvadt szívemet I

Nem kívánom I (soliajt Sándor) tut M A

Mert nem lehet kívánnom I ínlK

Enn-magamban veszteségei — h^í/íIrH

Szánnom lehet csak s bánnom

:

Bánnom, a mint Ádám bánta

Veszteségét Edeniiek; —

Bánnom téged t foglalattyát

Földi szép s jó Mindennek I
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Eggy eltted könyörgésem : -sMorf \^h eA

Hogy bocsáss-meg vétkemnek !

Add-meg ez eggy vigasztalást UiiiiijtYlM

Hátra lév éltemnek J — '^xííori ?íéK

„Megbocsátok, (sóhajt Manczi) YditixttoM

Óh jobb sorsra méltó te !
—

Bocsásson-meg az Isten is — •» /

Hogy két létet törtél-le !

Óh elvesztett Idvességem ! i >| .v« ^n!A

Hát még eggyszer i'ogliatlak 2

(Kiált Sándor) míg kitisztúllt, 'déiifil ^

Fenn örökre bírhatlak l — ít>)t!H

Isten veled! — ÉUy boldogul — .í-

Áldgya Isten éltedet

!

0, a törvény, s jó emberek

Pártul fogják ügyedet.'*

ím



És eggy hoszszií csókot nyoniTán

A dcrinedtt Hzut ajkáray n.'XMf fSoH

Elváláiiak — s ehnenének -^i»^'^m'hbi

Még hoszszú s bií8 pályára.

Pongrác/czal ngy bánt ar Úrfi, •'•toii-unH ..

Hogy aü vagy ott meghallyon,

Yagy a/ ördög-cziniborára mu-hosmJmooH

Mindeneket kivallyon. ' t<^íjl isioH

Ez, az Isten büntetését v>»eth rf<(

Látván nyilyán mindenben,

S lelkében eggy kis szikra még '-'* M«fií

Hivén s bízván Istenben, —

Megtért, s a rér-czimborára, •I'*'' naUi

A mit tudott, klvallott; f^í '.i-hJ)

S az eláníltt kegyes Szfiztöl- .-

Bocsánatot nyert legott.
'"'"' '^•''
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S Rezlre ment az Úrflhoz,

Ki rá nem rég menydörgött;

És térdein csúszra mászva

Néki azért könyörgött:

Fogadgya-bé szolgálattyát,

A milly roszsz volt, oUy jó leszsz

:

S az Úi*fl azt béfogadá,

Gondolván, hogy nagy jót tesz.

8 mind a ketten, Szarándokok,

A Pápához Romába

Gyalog mentek, és mezítláb —

Bneiknek díjjába.

És a Pápa tellyes bnesnt

ígér vala nékiek,

Ugy ~ hogy minden Pogány-harczban

Kellyen vitézkedniek.
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Ha/,a4érvén Sándor Úrfl — ;! ^

Htíltt helye volt Manczinak

:

Buc8iít mondott a YilájBrnak, IsIriJkt nk

S az csalárdságinak ; i^kxn HhY

Yeszprinibe ment^ s az Istennek ^o'-f

Adván magát, s Javait,

Apácza lett, — s ott a völgybeuit-i'j xu H

Nyögte el bús napjait. ''<>f :»

Tépeldött Sándor rt! H9i * bMlm H

Ezért érzett kinnyába: • ír<i«/( /

„Csak hogy Manczi senkié seml^i -^oínrH

Ez Tölt ír mélly bujába. M7>}hattfl

Háború lett; — s elszáguldott ki k -.T

Szélrész-képp a Törökre ;
—

S ott dfihössen vitézkedvén —

Kiszenvedett örökre. ./ anii'tA



Sándor este után ManczI,

Ki rég liervadtt testében,

Nem sokára elszendergett

A szüzesség ölében.

Óh, jobb sorsra méltó két szír

!

De haj, — Földnek gyermeke

!

Rútul járt-el benneteket

A Sors forgó kereke

!

Pongrácz soká vonta éltét, —

Remete lett Dabronyban

;

S esztendnként a Nagy-hétben

Ott böjtölt a Bakonyban.

Az Özvegygyei s Deákjával

Kányák varjak híztanak ;

A farkasok, és a rókák

Ott örömest laktanak.
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X í ! a magyar Helikonnak

Elmés, szíves mankási,

Kik által ully szépen nyílnak

Kasztál lelkes forrást,

Mellyek nélkül Árpád fajjá,

Bár fegyvert jól forgatott,

De az ember legszebb s legjobb

Kincsével nem bírhatott, —
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Barátim ! kik által kedves

Lett nékem is Helikon^

(Szép, midn illy ert vehet

Egygyik szív a másikon !)

Kiknek lelke fellengezvén,

Lelkem is felkapátok, —

Vagy szívetek ömledezvén,

Szivem is elrántátok;

9örög, Takács! Iiallgassátok

Szittya Múzsám szavait,

Ki megjárván sseinknek

Most már puszta Tárait,

Somlón, e jó ború liegynek

Napnyngodtti ormában.

Ezen regét olvasta volt

A Yár molios falában. —
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Néz a Magyar, — ki Balaton

Szívemelö tájáról

Sümeg felé — Somlónak jön,

S a múltt idö koráról

Emlékezik, jobbra balra

sink flres fészkeit

Látván, s minteggy körülöttök

Sejtvén azok lelkeit.

Nézek én is, liaj I — s elteilik

Lelkem régi képekkel,

Valamikor eggy illy Tárnak

Én alatta megyek el;

Hol a büszke magyar Nemes,

Eggy kis Király várában.

Boldogul élt Szabadsága,

S Kedvessel karjában.
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Hol az arany borral teli

Billikomok forogván,

8 barátsággal kStdtt szívek

Örömhangja zajogván,

ÖrSmére a Gazdának,

S nemes Feleségének,

Szegény s boldog. Úr és szolga

Öriil vala éltének.

Honnan, midn ngy kívánta

Á Hazának ideje.

Szabadsága- és Himnyáért

Égvén szíve és feje, —

Mint a zápor, melly leszakad

A felhbl znhogva,

Ugy szakadtt le a Hazafi,

Vitéz szíve dobogva ; —
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Ugy 8zakadtt-le boldogsága,

S szerelmének ölébl,

Édes-kedves Övéinek

Forró ölelésébl; —

S elszáguldott, fegyverében

Zörögve és villogva; —

S rácsapott az ellenségre

Fergetegként csattogva.

S ott esett s halt a sok Nemes,

A kard vitéz markában; —

De megmaradtt a Szabadság

Á jól vedlett Hazában

!

Ott esett 8 halt! ott a csonttya.

Távol minden övétl,

Meszsze, nemes Osseinek,

S maga édes fészkétl.
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De a melly most pusztán áll fenn

ÖszTeroppantt khalom

:

Feldúlá a mindent düló

Legfbb er s hatalom,

Az Id, melly Tasgyomrával

Megemészti, a mi ran

E temérdek Természetnek

Minden szege-lynkában.

Pasztán áll, — az enyészetnek

Szomorittó bús Jele

;

Hajdan bfiszke Nemeseknek —

Most a baglyok lakhelye.

A Tár setét falain most

Magas kórok lengenek,

S a falak moh«szakállában

Hangyák, férgek pezsgenek.
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Szabadon jár s üvölt a szél

A/ ablakon keret^zttil,

S némán, komor helyhezetben

Néha ott eggy bagoly ttl,

Honnan hajdan a Földes Úr

Kevély szemmel tekintett

A környékre, hol több falú

Pariincsokat tle vett.

Borzasztó, bús, iiiélly csend hallgat

A falak közt mostan ott.

Hol hajdan az Úri élet,

8 öröm mozgott és zajgott.

Csak a róka, melly ott lakik

A várnak eggy bólttyában,

Görditt néha meg eggy követ

A köveken futtában.
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Yngy a vércse visítt ottan^

Ha megtérvén estvére,

A vár felett kereng, lebeg —

8 filni készfil fészkére.

Vagy eggy falfok, megemésKtve

Az ido vasfogától,

Zuliann s roppan le, megválva

Több százados társától.

Ha hogy ide vetemedik

Eggy mostani Hazafi,

Ki a régi Magyarokhoz

Igaz rokon s atyafi, —

Hah ! miket kell éreznie

Feldagadó keblébe, —

Ha Hunnia, a hajdani,

A dics jut eszébe 2 1
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E I. S O ÉNEK.

jLjLog} 3Ioliác8nál Árpád népe

A fejét elvelsztette,

Hogy a Török Hunniának

Szivét ketté metszette

;

Hogy — míg Lajos koronáján

Két Hatalmas czivódott,

Mahometnek vad csordája

Magyar vérben gázlódott;
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Hogy eltüiie Hunniából

A yité'Aségf büszkeség-,

A jámborság, az igazság,

A barátság, szívesség $
—

Hogy elfajult Mátyás népe

Híres nemes magától,

S veszéllyének engedtetett

A Sors örök Urától.

E veszélyes idö ntán, >: i s

Melly annyi vérrel folya,

Megbékélvén, s megosztozván

Ferdinánd és Zápolya; —

S felállván a Hét F Birák,

Lassanként a Békesség,

És n törvény székbe öle —

S felderíUt a magyar Ég;
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Akkor Sümeg Yárosiüiak

Kálmán volt a Mestere;

Sümeg s egész környékének

Igen kedves embere.

Híres, jeles ember volt ez

Sok szép mesterségérl,

S meszsze földön ismeretes

Hírérl, és nevérl.

Kálmán vala az eggy neve:

Kinek flja lehetett —

Errl tle senki soha

Semmit ki nem vehetett.

Csak, hogy :»Iagyar, s nemes ember,

Azt fennyen vallotta;

S hogy Rómából jött Sümegre,

Azt is gyakran mondotta.
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Szegény volt ; 8 liogy Sümegre jött

;

Hóna alatt eggy koboz,

8 eggy kdnyvekkel tdltt tarisznya

Mind a bntyor, a mit lioz

;

H eggy serdfil szép Leányka

Ballag vala mellette,

Kálmán ezt, mint kedves kincsét,

Ápolgatva vezette.

Éppen, hogy a városba ért.

Akkor tevék gr»drébe

A Mestert, — ki nagy Borknlacs,

Roszsz Bnigó volt éltébe.

H Kálmán annak hivatallyát,

Tisztyét, s helyét felkérte.

És a Táros Jó Papjánál

Czéllyát legott elérte.



S nem sokára, liogy néhányszor

Orgonált és énekelt,

S verseivel, hangjaival

Szivet mellyen érdekelt,

S kinyiiván, hogy kiilömbféle

Mesterséget tad még,

Csudálta, és szerette Öt

A Sümegi közönség.

Sokat járt'keltt, látott-hallott,

S tudó is volt valóban

Ez a Kálmán, - ritka ember

Minden szépben, és jóban.

Tndoniánnya annyi vala.

Hogy abból eggy század rész

Sok volt, midn csnk hadakat,

Forgatott a magyar Ész.
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Mise alatt, lia az Istent

Fellengezve dicsérte,

És szavait az Orgona

Hangjaival kísérte, —

Ha zsoltáros gondolati

Az Egekben járának,

Színe eltt a Meny és Föld

Mindenható Urának j

Akkor a nép egy Szeráfot

Vélt hallani szavában,

S Mennyet Földet öszvei^engni

Az orgona hangjában : —

Énekének szárnyaival

Felkapván a lelkeket,

A mennyei idvességgel

Tölté*meg a szíveket.
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Ha pediglen gyors ujjakkal

A Iiárfáját pengette,

S szivérdeklö verseiben

Onn dalait zengette;

Ha Moliácsról, vagy Várnáról

Szóllott Homér lelkével,

Vagy Hnnnia diadalmit

Mondta Pindár tüzével; —

Hol szaggatván, hol tflzelvén

A nyilt magyar lelkeket,

Ezerféle indiílatra

Ragadozá ezeket.

Ha szerelmet dalol vala,

Szívét öntvén versébe,

Elmerítté az érzemény

t

A kény gyönyörjébe.
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A lelkével iiiegegygyezett

Ábrázattya, termete ; tíijiiltlti! /

Szelíd s nemes, szép volt ez is, —

S jámbor az ö élete. ^h.lnh f •'

Hanem bfiszke volt e Kálmán

:

Jó szavát az nem vette

Soha, a ki becsületét

Valahogy megsértette.

Becsülte is Kálmán Mestert

Minden ember s kedvellte,

A jó embert, a nagy Mestert • FM

»

Benne kiki tisztelte.

Szerencsés volt, ki Kálmántól

Eggykét órát nyerhetett;

Szerencséssebb, ki Kálmánnak

Baráttya is lehetett.
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De .1 Frend kiváltképpen,

Sflnieg: kies körében,

Csorbát érzett Kálmán nélkttl

Minden vendégségében

:

ízetlen volt a mrilatság,

Mellyet Muzsikííjávai

Nem emelt, s nem lelkesített

Oszsziánl szavával.

Örömest is járt Ö szerte

Az Uraknak házába, 'tiii?'

Férjflak és Asszzonyoknak

Vegyes társaságába;

Hol versekben adván elö

Hunniának gyászszait.

Bús, nemes, nagy érzésekre

Oyiytá annak fljait.



Nagy liazaft lévén maga,

Azt szerette volna Ö^

Hogy, mint szíve, ugy ére/ne

A hazában minden k.

Hlyen Mester, mint e Kálmán,

A miólta Mester van.

Se eltte, se utánna

Nem veit Magyar országban.

Bttszke is volt Mesterében

Sümeg egész Városa;

St, a mi több, süvegelte

Kálmánt Sümeg lakossá,

S az Uraság Váiiiagygyát majd

Yéle egybe vetette,

Miólta a Püspök eggyszer

Ot magával etetteitt^lt ílAnn
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Mint a Mester, szint olly jeles

Tolt a maga nemében

A Leánya, a szép Lóra,

Most már YÍrág-évében.

Mert az attya által míveltt

Lelkes mesterségekben

Ö-is arra vitte volt már,

Hogy — csuda volt ezekben.

Az akkori Kisaszszonyok

Oyáva társaságában

Ugy állott , mint eggy Tündér,

Formáltt valóságában.

Tehetségít, érdemelt

Szépen formáltt lelkének

TUndöklbbé teszik vala

Kellemei testének:
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Fényben nmó kék szemei,

Mint a patak kristállyá,

Mellyben a Hold nyári Estve

Magát szépen formállya,

Szép lelkének, g jó szivének

Tálának hív tttkrei,

8 bennek szépen tündöklenek

Valósága kegyei. >i

Ajaka, mint a cseresnye, 'i:,n/.u >.

Melly vérsebre pattana

Meggyltt feles nedveitl,

Arczájában ollyan a;

8 nem lelketlen csók-adásra .tl:^)fJ:iúil

Látszott lenni formálva.

Se nem gyarló csacsogásra »oÍMolntú^

Csörgetönek csinálva. "*l i^m^UiA
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Arczájának Attyáéhoz

Hasonlittó vonási,

S minden liegyes érzeményre

Szemérmes szép nyilasi ; —

Általában tetemének

Deli sngár termete,

Alázatos viselete,

S példás tiszta élete, —

Beszédibl kisugárzó

Csillagi eggy elmének,

Mellybe Kálmán taníttási

Sok tudományt öntenek

;

ügy felkapták ezt a Szüzet,

Hogy, szbitén mint attyának,

Oly híre járt szájról szájra

A szép Mester-Lórának.
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Sttmeg köre fészke Tála

Akkor is sok Nemesnek;

Csaby Miklós házát tárták

Itten fképp JeleRnek.

Eme Csaby Rendek Ura,

Ottan lakott Rendeken; —

Derék ember, és tehets.

Bírt még sok más helyeken.

Most, midn a magyar szivek

Sorsaikban bátrabbak

Lettek megint a Békében,

S egymás eránt nyilttabbak.

Az Háza, kedvelltetvén

Ifjúságtól, vénségtl,

Mindég forrott a sok Uri

Jöv men vendégtl.
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A Gazdának emberséges,

Barátságos jó szíve,

(Tulajdona a Magyarnak,

Ki Térének még híve,)

Vonszá oda ugy az embert

Miklós Úrhoz Rendekre

;

Ak Ifjaknak vala fképp

Az Udvara kedvekre:

Tndniillik : három rózsa

Virágozott házában,

Leányai, minden egygyik

Mádképpen szép magában,

Ágnes, Gnnda, és Piroska

Voltak az ö neveik —

Drágák, minthogy nagy értékkel

Adódtak szép kezeik.
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Miklós lévén legntólsó

A Csabyak fajjnbnn,

Exek voltak öröksi

Yalaniennyi javában.

Azért, szinte mint búcsúkban.

Jött ment Csaby ház.ánál 'Mi^W

Az irjúság, s bálványozott

A liárom Szz lábánál.

Kálmán is megfordult gryakran

Leányával Csabynál

;

Szeretett ez andalogni

Hárfája bús hanginál

;

Kedvellte ö a tadományt,

S a szép mesterségeket;

Ámbár hadban töltvén éltét.

Nem tizte volt ezeket.
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Mert me^hödítt minden embert,

A kiben nem líö a szír,

ki ö bájos liatalmával

A jól elsttltt mester*miv;

S szelídséget szívességet

Lelielvén a mesterség,

Nemessebb és boldogabb leszsz

Általa az emberség.

8 nem killömben bánt a jó Úr

Kálmánnal és Lürával,

Mint eggy kedveltt baráttyával,

S Leányinak társával.

Nemes lévén, noha szegény,

£s mesterség kenyere,

Az Urakkal evett ivott

Sümeg híres Mestere.
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Eggykor Miklós poharam

Sokan öszvegyíiltenek

Csaby gazdag ndvarába^

S igen vígak lettének ;

Vegyes vula a társaság

Férjflakkal, hölgyekkel ; -

Ott volt Kálmtüi, és Leánya

Muzsikai szerekkel.

Az Ifjak közt legjeiessebb

Bakács Elek vala ott —

Sxép s dús Úrfi, — látására

Sok Leányszív dobogott.

Ura volt Somló, feles

Jószággal bírtt Várának;

Még Zápolya adta volt ezt

Már nem élö attyának.
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AmaK idk /avarjában^

Hogy az erö fegyverrel

Háiit, és végzett kénnyé szerént

A gyengébbik emberrel;

Midn trvényt, s igazságot

Hatalom, kard, g kl tett,

S ki, uiint akart, s erejétl

Tellett, jó-roszsz lehetett; —

Elek Úrfi még is jó lett

Szilaj szabadságában,

Jó embt'j', mert természete

Jóra indult magában

;

De jó szíve mellett még is

Délczeg, daczos, és szilaj,

Örök barczban neveltetvén,

Hol vad leszsz az ember faj.



Békességben lévén ekkor

Óniár kontyos kölykei,

Fészkeikben tartózkodtak

Hazánk nemes védgyei

:

8 Elek most még nem ismérvén

A szerelem hatAlniáf,

Tadászattal Síi vala

Napjainak nnalmát.

Most Csabynál, hogy az Urak

Éltéért a Gazdának,

Somié arany csépjeibl

Tídára kedvet ivának,

így szóll Csaby ; „Kálmán szomszéd

!

„Nond-cl az én nótámat,

„Azt, a mellyben véremmel is

Megváltanám hazámat t^
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H:g ! s most e/er irtóztató,

S hajborxHSKtó formában

Jár az ínség, és a lialál

S/éIt-]ioszsxat a Hazában.

Mohács magyar vértl kövér,

8 csontból támadtt halmain

A lialál dög-lehellete

Jár a s/elek szárnyain.

Hunnia eggy tátott nagy sír,

Feneketlen, s éktelen.

Árpád népét elnyeléssel

Fenyegeti szüntelen.

NInc>i Hazája a Magyarnak t

A Földön fut tétova, —

Magát zi és kergeti

Török alatt a lova.
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Némán néz a/ idegenbl

szeinek fészkébe,

Fáj szíve, fáj I — és csikorog —

S vérköny ég s forr szemébe;

Valamerre szeme tekint,

A rémítt Tázt láttya,

Kinek ínség szükség neve — .ii LuUi.i

Éliség s halál baráttya:

Ki borzadva arra mntat,

A merre dúlva mindent

A háború, vérnyomain

Holttra holttat rakva ment.

Hol vastag fiistgoniolyokban

Tflntek falúk városok;

S vérttajtékzó patakokban

Múltak csoport lakosok.
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)

Hol vérétl hízott földg-yén

Kenyeret nem ga/dája,

Nem az arat, — éhei vész az

!

Hanem S/nltiin Basája.

Hol jajgató csoportokban

Visznek Iszter habjai

Magyarokat, kik, szegények,

Most a Pogány rabjai

!

Hát békével nézzük trjük

niy veszéUyét Hazánknak ! -

Nézzük tflrjük illy sérelmét

Elszaggatott Anyánknak t —

Milly fertelem éli öli

Aszszonyink szz tegteit 1 —

Hah ! jobb ezer sebbl ontsuk

Eltünk piros cseppjeit.

145



Kajtn ! Rajta I Hazafiak,

Rajta Árpád fljai

!

Ne hajfygyuk, hogy fészkeinket

Lakják Ómár fattyai.

Hazánk sorsa Hnnyadyvá

Tegryen mindenegrygyünket, —
Áldgya Isten fegyverünket,

Vezéreilyen bennünket !«

így énekelt Kálmán Mester,

S könnye sürfin potyogott;

Kevés szem volt körülötte,

Mellyben köny nem csillogott.

A Társaság örömzajja

Néma búvá változott;

A gyász-ének minden szívben

Nagy indulást okozott.
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Kunnyel TOltak niegkeverre

A bor arany cseppjei,

Felszaggatva a magyar i«ziv

Kedvvel hártyás sebjei.

^De most eggy mást, kedves Kálmán !^

(így unszolt a társaság,)

„Eggy víg dalt, mert igen fáj ez —

Minden szava sebet vág

!

Urak ! (felel Kálmán Mester)

Magyar vagyok és nemes !

Nem tud a szív víg nótákat,

Midn súllyá tetemes;

Fáj a szivem, sír, valamíg

Hazámban e fene ttl, —

Valamíg egy boldog óra

Néki jobb sorsot nem szül.
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A Leányom mondjon egygryet, —

Mondgy, Leányom, e^gy víg dalt,

Te, kiben az élet kedve,

S öröme még ki nem lialt.

A/ ifjiíság könny kora

C»i\\í múlólag érezi,

A mi az ö»/ Hazafinak

Buzgó lelkét vérezi! nofcnl*

Ne, óh ne i» érezzétek

Azt, Hazám szép szzei

!

Hogy erben tenyészszenek

Kebletekben védgyel,

Kik megváltsák véreikkel

Eggykor Össök siralmit,

Bár a fíl bentte is már

Akkor ezek gírlialmit!^
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S/emérmessen vonakodva

Kálmán akarattyára

A szép Lóra, s el pinílva

Sokak unszolására,

Végre még is lanttyához nyúl,

8 általfntván húrjait,

Szépen ejtett hangjaihoz

Imígy ejti szavait

:

„Kemény tél van — nagy Zivatar

Üvölt, orditt a Felszél;

Tép és szaggat, kapkod, csapkod -

S közel vagyon már éjfél

:

Pok várának magas tornyán

A vas kakas csikorog

:

És az erd a vár köiiil

Zajog, bömböl, és morog.
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Mellyen alszik a Oazdaszszony

Özvegy nyoszolyájában

:

Férje meszgze a táborban,

Nandorfejérrárában

Poky Márton ez, Mátyásnak

Igen kedves embere; —

A Magyarnak szerencsés volt

Akkor az fegyvere

!

A Kisaszszony van csak ébren,

Pokynak nyíltt Rózsája;

Nem alhatik — háborgattya

Naponként vártt Mátkája:

Oábor ez, eggy derék Ifjú,

Ládonyiak fajjából

;

-ls most a Törökön van

Vitéz indnlattyából.
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Poky Rózsa ran csak ébren;

A vén dajkát mellette,

Minthogy a vén Mátkát nem várt)

Az álom levetette.

Egg:y8zerre nagy lárma támad —

Embemyomok kopognak;

Fülel Rózsa, — remeg szíve —

És erei buzognak.^

,,Nyiss ajtót, nyiss, Rózsa fljam,

Ereszsz hamar melegbe ;

Immár szinte megmeredek

Itt a szörny hidegbe?"

„Megismervén attyát Rózsa,

Szobájába ereszti, —

De, hogy másod magával jön —

Ez Rózsát megijeszti.
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Eggj vén Lantos jön Pokjval

Térdét veri szaknllya,

S legalább száz telet mntat

Arczájának aszállyá.^

„Kamrád niéttse volt szerencsénk,

Annak vevénk utunkat, Mí.tíud

(Mondgya Poky) külömben biz

Eltéveszténk magnnkat.

Bort, fljam bort! hadd oldódgyék

Tetemünk fel fagyából;

Csenddel járj s tégy — fel ne verjed

Az Anyádat álmából ? —

«

„S Rózsa magát leoldozza

Az attyának nyakáról,

Elmegy, — bort hoz, — és kérdést tesz

Az elmaradtt Mátkáról."
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jfXZf hallod-e, (felel Poky)

Derék bajnok, nagy Vitéz;

De szegénytl oda marad

Az egygyik láb, egygyik kéz

!

De bár melly nagy vesztesége,

Orülly csonka Mátkádnak:

Vitézsége volt mentje

Királlyának s atyádnak ?"

„Hála Isten ! (ngymond Rózsa)

Hogy él atyám s a Király

!

De az Isten nyila snjtson,

Valahol eggy Török áll !
—

"

„8 az örömtl s fájdalomtól

Eggyképp nyomott szívének

Eisajtoltt könyzáporai

Az attyára eséaek.'^
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„De él még Ö? (kérdi tovább)

É» a szive egész még? —

^

„Él fljam, él, (felel Poky)

Nem ugyaii ugy, a mint rég;

Hanem csonkán s bénnán, s holnap

A Királlyal Pókra jön,

A gyUrfiért végez veled,

Mellyet ada s tled vön.

Miként van csak amaz ének,

Mellyet ma a hidegben

Dalolsz vala, Lantos pajtás,

Mond-el most a melegben? —

Furcsa volt az, — a szíveknek

Adgya el csínnyait;

Hallgasd Rózsa : '^ — » és a Lantos

Imígy kezdi szavait :
^
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„Annyiféle a Szerelem

Az emberi szivekben,

A hányféle a Természet

Mindegygyenként ezekben

;

Sokféle hát a Szerelem :
—

Ez felleng, mint a sas;

Amaz buja, mint a veréb,

Ez állandó, mint a vas;

Ama szelíd, mint a galamb.

Mindég csókol s biberkél;

Eme dúló, mint a szélvész,

Háborúban, zajban él.

Ez csapodár, mint a lepke;

Az tiszta, mint a kék Ég;

Ez forró, mint a nyári nap;

Az olly hideg, mint a jég.
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Ez reménnyel töltt szivánány —
De csak múló tünemény;

Az, mint a kö, mint a márvány,

Hajtliatatlan, és kemény.

Ez pókháló, enyves veszszö.

Vagy czégéres fogadó.

Bár mi, a mi bele akad.

Néki mind eggy, minden jó.

Ez lágy és híg, mint a viasz.

Minden formát felvev;

Az testetlen, csupa lélek —

Eme mindent megev

;

Amaz, mint a száraz tapló.

Hamar szikrát fog s meggyúl

;

Eme kényes, mert mennyei —

Csak fajjával párosul.
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E szomorú, gondolkodó,

Néma s csendes, mint a sír;

Ama vidám, szöliilí, s tánczol.

Csacsog, lia szóll, avagy ír.

Ennelc vadon magánosság

Az ö liedveltt lakhelye

;

Annak zaj kell, és mulatság,

Másként üres kebele.

Ez, jön s meg megy, mint a fecske,

Csak id- és sorsként hív?

Az csnpa szív, és érzemény,

Csak eggy tárgyért ver szív.

Te magános, te rideg szív,

Yálaszsz társat ezekbl

A sokféle, szép, rút, jó, roszsz.

Szegény, s gazdag szívekbl 2"

va



„Tied, fljam (kérdi Poky)

Közttök van-e ezeknek? —

«

„Közttök van hí\í ! (felel Rózsa)

Utóllyán az éneknek

:

Ez csupa szív, és érzemény,

Csak eggy tárgyért ver szív

;

Bár ha csnkül, bénnúl tárgya —

Hozzá minden sorsban hívl"

„Elveti itt a vén Lantos

ll-hüvelyét, arczáját,

S Ládonyi lészsz, — s ép két kézzel

Áltöleli Mátkáját :^

„Várj Alakos 1 (mond a Leány)

Meg lészsz te is próbálva

;

S ha a próbát ki nem állód

Törökül megczibálva ?^

ttS



.,KacKag Poky a játéknak

;

Más nap eljön a Király:

Ö gondolta a játékot, —

Kaczag, hallván, miként áll.

S menyegz lett a Királynak

Még Pokrárott létébe : —

Gábor Rózsát haza Titte

Mihályiba fészkébe."

Imígy zengé Mester-Lóra

Regéjét és énekét,

S szinte minden szívnek másképp

Szállá az meg fenekét

:

A figyelmes füleken be

Mellyen szivre hátának

Édes bájos zengzetei

FUIemíIe-szavának.
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A szemeit földre szegzé^

Mintha olly szép lennie

Szégyen volna, g szerelemrl

Tétek énekelnie.

S mint a midn megpirittya

Az esthajnal rozsba

A liliom havát; s lángol —

Ugy ég Lóra arczi^a.

Tapsol vala a társaság

Lórának, és tombola,

Csak Elek nem — Elek Úrfi

Bámult — de nem tapsola.

Hanem, hogyha lehet vala,

Lórát az lanttyával

inkább felfalta volna

Egygyetlen-eggy csókjával.
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Mollon nyélé, a mit látott,

Lóra édes bájait;

Mohón nyélé, a mit hallott.

Az ének bájhangjait.

Lóra, vélvén, hogy Eleket

Nem érdekié lanttyával,

Bos/szonkodott, s elégtelen

Vala igen magával.

Boszszonkodott, hogy a kinek

tetszeni óhajtott,

Bakács Elek, mint a márvány.

Hidegen áll vala ott.

Boszszonkodott; — s haza menet

Furdalását bajának

Semmiképp már nem trhetvén,

Imígy szólla attyának:
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„Ne kivániiyad többé, Atyám,

Hogy kitegyem magamat,

S a negédes Úrflakkal

FItymáltassam szavamat I'^

„Jól Tan, Lóra, ne tedd többé I
—

«

Kálmán imígy felele.

Kinek sokat gondolt feje —

Sokat érzett kebele.
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MÁSODIK ÉNEK,

Jjilek szíve imitt amott

Megmozdult már keblében,

Hogy vérének alig vala

Maradása erében, —

Ha eggy szép Hölgy, vagy eggy szép Szz

Jelene meg eltte, —

Mert állát a legény-toll már

KSrös körül bentte.
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Kivált Lucza, az Aszszonja

Devecsernek s körének,

Kitantiltt szép Mesternéje

A szerelem kénnyének,

Elek szíve eleveiinyét

ügy feltudá biztatni,

Hogy t szinte magáénak

Vélte immár tartliatni; -

De se Lncza Áinnidai

Ezer mesterségével,

Se más senki, a Szerelem

Nyelvével és trével

A szilaj szép Legény szívét

Eddig meg nem foghatta,

S lia megfogta, elillana —

Senki meg nem tarthatta.



Hanem Lóra megjelenvén,

Termetének ékei,

Bájhangjai énekének,

Valósága kegyei

ügy leköték szívét lelkét

A szilajnak büszkének,

Hogy ugy bírták, mint sajátot.

Minden cseppjét vérének.

Most Lóra elmentté ntán, —

Mintha lelke testétl

Vált Tolna meg — Elek Úrfl

Elszakadt jó kedvétl

;

8 hogy a hajnal alig hasadtt,

A többitl ellopta

Egészen elcseréltt magát,

8 a lovára feldobta.



S némán s mellyen gondolkodra

Ülvén hátán a lónak,

Változásán elámdlTa

Léptet vala Somlónak.

Andor lovász, kvetje

Elek Úrfl nyomának,

Százfélét Í8 el hordott,

Szavát venni Urának.

Tudván, milljen indlattya

néki a vadászat,

Kivel egrygyfitt zet, nyulat

Kivégezett sok százat;

Dicsekedve mondgya vala

Ura s maga tetteit,

A vadászok, vadak, s ebek

Furcsa történeteit.



Zsuzsi, Elek önnönneveitt

Kedves Sólyom-madara,

Dndás, Lantos, s több kopói,

Szell, kedves agara.

Ekkor — akkor — itt vagy amott

Véghez miket yittenek,

S a vad minden nemeivel

Miként vitézkedtenek.

De siketnek beszéllt Andor;

Elek Úrfi fülében

Most is Lóra szava zengett —

Lóra élt, vert keblében:

Eggy nem ismértt aj természet

Annyira megszállotta.

Hogy, a mikrl Andor szóllott,

Nem tudta, nem hallotta.
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zye maga, a vadakat

zni már nem szerette;

Magánossan bolyong Tala

Somié alatt s felette.

S ha a benne lángoló tfiz

Öt tétova hajtotta,

Nem érzé, ha a fergeteg

Hóval arczül csapkodta.

Meg-megállott a liegytetn

Keresztbe tett kezekkel;

És Sümeget kereste volt

Tüzes visga szemekkel ; —

Boszszonkodott, hogy elfedé,

Rendek hegye orrára,

Hogy miatta nem láthattak

A szemei Lórára.

168



De, lia Lórát ott képzelte

Csaby Miklós házánál,

Melly ott látszott fejérleni

A kék hegynek lábánál, -

S a szép Szüzet látá, hallá

eleven szépében,

Hamar ismét kegyre olvadtt

A boszszüság keblében.

Bámul vala Andor Ura

Változásán, és bánnya;

Fejet csóvált Páter Kanóth

A Vár Barát-Káplánnya

;

Csndálkozott Elek önnön

Csuda-harczán keblének,

Sarkából kifordtilásán

Egész természetének; —
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De leginkább csudálko/ott

Lüc/a Bakács Eleken,

Ki cinak ritkán jelent most meg

Más vidéki helyeken;

S ha ott Tolt is Devecserben,

Álmos, tunya, s rest Tála,

Hogy Luciának bús mérgében

Fnldoklott bal oldala.

Közelgetett most Karácson;

Várta Lncza magához

Somló Urát; — a Karácson

Hol eggy, hol más áldást hoz.

Most Karácson el is múlt már.

És a szilaj, a makacs

Elmaradott; — pedig Somlón —

Mondgyák, ott sem volt Bakács.
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Süinejfen volt, — oda ment

Az éjféli misére,

Hol néki a mise alatt

Nem véltt tzbe jött vére

:

Mert a karban Lórát hallá,

Pásztorleány képében,

Idvezelni a Megváltót

Mária szz ölében.

S tetejétl a talpáig

Tzláng folyván erében.

Éjjel mindgyárt lóra kapott

Szerelmének dühében

;

Meg nem tudván határozni

Magát szive habjába,

Eszeveszve, megríilve

Nyargalt haza várába.
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Itt vala most n Farsang i»:

Yártn Lncza magához

Somló Urát j — a jó farsang

A Szüzekre kontyot hoz.

Most a Farsang is el mólt már;

De nem jött«el a makacs ; —

Tan-e Lncza Lórán kivUH

Nem Is tndta már Bakács.

Most Péter jó Mesterét már

Háromszor megtagadta,

S a Megráltó a Yilágért

Nagy lelkét már kiadta

;

Haszontalan ; most sem jött«el

Lnczához a vártt Elek,

,,Isten tudgya, (sóhajtott az)

Hol hordgyák t a szelek I^
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Eleket ez rég kedyellrén,

A sokat megsokallá;

Tle illy me^yettetése

Keblét mellyen furdalá.

A madarat, a kit szive,

Noha kora reménnyel,

Kalitkába vélt zárhatni —

Nehezen bocsáttya-el.

S hogy elcsallya most Húsvétra

Bakácsot ö magához,

Levelet írt néki, ezzel

Vélvén jntni czéllyához.

Feltámadás után késn

Jött Somlóra a levél,

Mellyben Lucza imígy beszéli —

Illy fortéllyal, trrel él:
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„Elek I Elek I mi dolog ez i —

Ismérsz-e még engemet 2 —

Mi tartóztat hozzám j9imi,

Yígasztalni szivemet!

Ki sttrfien ostromolva

tet kér többektl,

Bizodalmat s tanácsot vár

Baráttjától Elektl.

Yolt eggy id I (emlékezhetsz

Az egygyütt éltt napokra,

S a barátság kebelében

Közttünk történtt dolgokra 1

Hogy Eleknek szilaj szívét

Érttem verni képzeltem,

S megindulván, Barátomat

Szinte én is szivelltem.
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De, mint látom, mindkettnkkel

Csak játs/ott az érzemény,

S indulatunk nem Tolt egyébb,

Hanem álom s tünemény

!

Felejtsük-el ! — hanem a frigy,

Mellyet régen kötöttünk,

A barátság szent maradgyon

Továbbá is közöttünk? —

Veszedelmes eggy Leánynak,

Neme gyengeségében

Magán lenni, könny lapda

Élte minden ügyében;

Azért, bár nem leltem fel még

Hason felét lelkemnek.

Kéntelen megváltoztatom

Állapottyát éltemnek.
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Oda adom Talakinek

Mindenemmel kezemet,

Noha — talán kés bánat

Emészti majd szivemet.

De, hogy éltem hanyat-liomlok

Kelepczébe ne essen,

Látogass meg í — a Barátság

Tanácsollyon, rezessen.

Hazánk sorsa, miólta ezt

A Félhold letiporta,

EgygyOtt lévén, tárgya vala

Beszédinknek gyakorta;

Eggy jó dal jnt eszembe itt : —

A szív mellyen erezi.

Hogy, a mit mond, bölcsen mondgya,

A Dalt e vers fejezi:
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A Sorsnak illy szélvés/s/ében,

Mellyben Hazánk hányatík,

Éllyünk, éllyttnk hevenyében! —

Mert székünk elrnntatik.

Szakaszsznk-Ie az örömnek

3Ia kinyíló rózsáját;

Holnap talán az ttröninek

Lellyiik helyén szalmáját!"

Gyakran, midn már markunkban

Véllyiik fogni tárgyunkat,

Akkor láttyuk meszi)ze esni

Ugyan attól magunkat.

Levelének erejétl

Lncza mit nem reménylett t —

Bírni vélte már Eleket, —

De — egészszen másként lett.
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Elek szíve uibid eddi^leu

Bizonytalan liánykódott

A kétségek tengerében —

Most kikötni vágyódott;

És most Lucza levelébl

Sejté, hová kellessen

Kikötnie, hogy élete

Nyugodtt, boldog lehessen.

S Húsvét napján, ebéd után

Somlaival poharát

Megtöltvén, igy szóll Kanóthoz

:

„Alleluja, héj Barát! —

Ha az Isten szerencsét ád.

Esztendre illyenkor

Gazdaszszony leszsz Somló«várban

És jobb kenyér, és jobb bor.
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A napoklmn, vagy soha sem —

Meghozom én Arámat,

Kanóth ! Kanótli ! imádkozzál,

Hogy jól vessem koczkámat !"

Imigy szóllott, s paripára

Veté magát tzessen,

S a várból letekeredvén,

Eligetett sebessen.

„Vívat! Dens benedicat!

(Kortyot hajtván fel eggy jót)

Éllyen Lncza, az Aszs/onyiuik I"

így kiálta-fel Kanóth

;

Kinek száraz csuklyájába

Semmiképp se férhetett,

Hogy a gazdag Lncza mellett

A szem másra eshetett.
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De liibássan jövendült ö

:

Eleket nem Luczához —

Sümeg felé ragadta volt

Más indulat Lórálioz.

Njögött a föld, valamerre

Bakács Úrfi vágtatott,

S porfellegbe kerekedve

Félre menni láttatott.

A S/erelem, bár mi picziny

Akkor midn támad ö,

Sóhajtástól, és könnyektl

Igen liamar nagyra n 5

S midn az Ész, fel se vévén,

Báb- s játéknak véli még,

Már Óriás, kit meg nem tör,

Sem er, sem mesterség.
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Szintén igy járt Mester-Lóra

:

Yidám s fUrge az eltt,

Andalgott most, — mert keblében

Eggy indulat támadtt s ntt,

Melly egész valóságát

Bakácshoz ugy rángatta,

Hogy ellenét, bár akarta.

Semmivel sem állhatta.

Bús volt Miklós napja ólta

Nyalván csontya veiéit

A keblébe rekesztett láng,

S felforralván ereit.

Hervadozott arczájának

Lilioma s rózsája.

Halvány ködben borong vala

Tetemének pompája.
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Mindég magán kívánt lenni,

S liözepette dolgának

Képzetekbe merülve ült, —

Büg Tolt hangja lanttyának

;

A leánykor játékai

tet most nem mulatták;

Barátnéi hatost fntni

Soha meg nem kaphatták.

S most, midn a madaraknak

Ezerhangú daliáik

Zengedeztek; s fakadoztak

A fák dagadtt bimbaik, —

Olly nagyokat sóhajt vala,

Hogy szk vala mellyenek

A fzött váll, — st szk vala

Ez a világ szívének.
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A bölcs KáTínán leányának

Néma baját értette,

St a szívnek ismerje

Az okát is sejtette

;

S bng ^ondgyában az andalgót

Néha meg is dorgálta;

De — nem használt; s az agg atya

Bús, ösz fejét csóválta.

Most Húsvétnak szép Estvéjén: —

Kálmán könyvet forgatott;

Lóra kinn volt az ereszben,

S álmodozva tile ott; —

Eggyszerre nagy sikoltással

Bé oson a szobába:

„Jaj ! ki jön Itt 1^ ezt rebegi,

S kapkod szorúlttságába.
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Klfnt megint, — 8 mint a galamb,

Kanralyt látván, Jiázába

LSvell, szintúgy illan Léra,

S ellappan a konyhába.

A sebessen nyargalástól

Porossan és tzessen

Bakács Úrfi jött Kálmánhoz,

S imígy kezdé szíressen:

„Víg Húsvétot, Kálmán Bátya!

Békességet, bséget I^

„Tlozta Isten Uraságod,

Bakács ÚrflI s mi végett? —

Mi szél hoz ma (úgymond Kálmán)

Eggy Tölegényt házomba? —

Haliám bizony a Conventben,

S több helyt is, több izromba?"
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Megliökkcne Elek Úi*íi;

Kálmántól nem várta ezt:

„S a szorgos liir, (kérdi tovább)

Hallynk Bátya, mit ereszt?"

^Hogy Devecser Kisaszszonya

Aszszonyképp megy Somlóra,

(Felel Kálmán) Alleluja!

Szállyon áldás a jóra !"

„Maga lévén Ádám," „Nem jó

(Isten Maga mondotta)

Hogy az ember maga legyen"

„S Évát azért alkotta.

Adgya az Ég, Bakácsokból

Eggy fergeteg támadgyon,

Mellyböl a tar kobakokra

Halálzápor szakadgyon I"
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^Megálly Kálinnn ! (mond az Trli)

Vegyed elbb kezemet —

(S felüt véle) ismérjed^mes:

Szívemet és eszemet: .li áííiUiM

Esküszöm a magas Égre I M^nfíKl i^^oH.

Az ö tüze emészszen, ^•ilimowK»t

Ha liazndok! — soha Lucza íhH I»I'>1)

Feleségem nem lészen. 'it noxIUxí^

Hallyad Kálmán! becsületes U li^t^i'

Szittya vér foly eremben, —

Miklós napja-ólta él már

Eggy indulat keblemben

:

Kálmán, Kálmán! Leányod ez, —

Hím nélkül van beszéllve, —

Ö, vagy senki, — most, vagy soha, —

El van bennem tökéllve !"
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Meglepé ez Kálinán-Megteii;,

S tüzes éles szemekkel

Általszurá Elek Úrfit; —

Ez egyenes lélekkel

Eiállván nyiltekíntetét

A kémlel atyának,

így folytattya még szavait

Kitörtt indúlattyának

:

„Ha Lóra nem utál engem,

Add nékem Leányodat! —

Kálmán Bátya! fogadgy vödnek

Nem bánod meg dolgodat.

Szeretem én a galambot,

Jobban mint sem éltemet, —

Véle osztom, ha elveszi,

Értékemet szívemet 2^
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S rövideden légyen mondva

:

Tets/ett Elek Lórának, —

Az atya nem ellenezte, — .vCiííjJL

És gyrket váltának.

S az örömnek érzeménnye

Ugy megtölté kebleket

A mátkáknak, hogy csak alig

Lelék immár helyeket.

Legboldogabb Idöponttya

Az emberi életnek,

Mellyben legszebb reményei miuH n;

Már már — tellyesedlietnek I

Elfelejtvén ebben a szít

A mtilttaknak ürömét,

Egygyütt érzi a jelenlét.

És jövend örömét.
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De Kálmánt, ki elgondolta

Élte forgó sorsait,

A Sorsnak az menttében

Tiszszás kereszt-iíttyait,

Eggy nem értett titkos érzés,

Mellyet el nem Térhetett,

Ugy elfogta, hogy öröme

Teli még se lehetett.

S nem sokára — vasárnapon -

A nap éppen nyugvóban.

Selyemben és patyolatban —

Szép hatlovas hintóban —

Lobogó szép keszkenkkel —

Dörögve a köveken —

Nagy pompával, nagy robajjal

Végig Siimeg- s Rendeken,
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Imígry vig/J vala haza,

Öröm vervén kehiébe, kfwrttít a.1I:i

Bakács Elek Mester-Lórát,

Somlóra fel fés/kébe. , mI ^anü^-i

Vélek méné Kálmán Mester^ír' ni-n i;:'.;

Nem haj^yta-el Lóráját,

Véle vitte volt könyveit,

S hú>oszlató hárfnját.

Somlón készen vala Brünó, nÁioa ni<*a

A Dömölki Apátúr, m niq<ih qjtff >

Öszveadni a Mátkákat, .fKfiu'k-t

E^gy öreg, sz, tisztes Úr.

Bninó s Kálmán megpillantván

Eggymást, kiki elbánmit:

„Kéry Kálmán? (kiált Brúnó)

De ö, liiszen már kimúlt l^



„Kéry Öcsém, és barátom

!

Te Ha/ámnak olly Uja, ^!»"

Jlilljent töl)bé soha se szül

Az eltiprott Hunnia! —

"

„Én vagyok az, (felel Kálmán)

Öcséd, Bninó, s barátod

;

Én testestl, és lelkestl —

S nem árnyék, a mint látod.

De lassan ! mert ellenségeim.

Ha életben sejtenek,

Xolia most már könnyen balok —

Legitten elejtenek."

A két öreg egymásnak itt

Nyakára rá bonílva,

Némán sír, — a fájdalomtól

Szavok el van szonilva.
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^Kér7; óh te rég siratott I —

Hazám kidlt gyámolya!

Oda Lajog! — s országában

Szolimán Úr s Zápolya 1 1
—

"

Zokogva igy szóUott Bninó,

Fájván a skív mellyében,

S zavarossan kóvályogván

Á történttek fejében.

Itt Elekhez fordiíl Kálmán,

8 imigy beszéli hozzája:

^Fijam, Tm! most hát tndod már,

Ki a Mester Lórájai —

Nemzetsége több százados,

Jószágiktól megfosztá

Zápolya a Kéryeket,

8 barátira felosztá.



Elesvén már Magyar Ország,

Lórát annya Térébl

Kapom vala karjaimra

Három gyilkos körmébl.

Én se volnék az-ólta már;

De szánván e csecsemt,

Más országba, Békességbe

Karjaimon vittem Öt.

Búbánatban neveltem fel; —

De nyugtom nem lévén ott,

Haza jöttem, mihelyt Lóra

OUyan lett, hogy járhatott

:

Hogy legalább — siettetvén

A bú végs napjaim, —

Hazám édes kebelébe

Rakhassam le csonttyaim

!
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Volt nékem eggy fljani Is még,

Isten tndg} n, ha él-e I
—

Porkolábom, eggy jó ember,

Erdélybe ment ki véle.

Ym ! boldogítsd Leányomat —

Te, Leányom, férjedet I

Ez a tárgya e szent frigynek,

Melly Édeni eredet.

Férj, te vagy az erösscbbik

:

Légy oltalom, védelem

;

Feleség, te a gyengébbik

:

Légy öröm és szerelem;

Férj, te vagy az okossabbik

:

Adgy tanácsot éiiielmes;

Aszszony, légy te bizodalmas,

Engedelmes, figyelmes.

19
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Férj, te vagy a háznak üra,

Háznak feje, félelme;

Te, Aszszony, a háznak szíve,

Malasztya, és kegyelme.

Házallak, társak, szülök

Jók és hívek legyetek !
—

Férj, feleség, ketten egygyek

Légyen áldott frigyetek

!

Szerelmetek Édennyében

Kígyót ne talállyatok

!

Melly megöllye egymás eránt

Való hizodalmatok

:

£ szarándok emberlétnek

Legigazabb szentsége,

Legédessebb bizonyosság

Két jó szívnek hsége.
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Soha azt ne érezzétek,

A mi most fáj énnékem I -

Jusson néktek annyi öröm,

Mennyi — keserségem."

Itt elnémult, kiajjúlván

Szive minden sebjei;

S agg arczáján egymást zve

Gördültek le könnyei.

Eggymásba ált szakad vala

A két agg szív fájdalma;

Eggymásba ált ömlik yala

A két agg szív síralma;

S eggymásra rá homorodra

Árpád nemes két flja —

így slraták Hazájokat,

Tégedet, óh Hunnia!
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])c az ifjúság öröme

Kicsapongó árjával

A líét Aggnak fájdalmait

Elragadá magával

;

Mert a két szív telisége

Most a megnyíltt ajkokon

ügy ömlött ki, mint az elzái-tt

Csermely a nyiltt gátokon.

Ott állának; — s Elek Lórát

Áltölelvén karjával,

Mint a tenger a Világot

Az ö vészes habjával —

ügy tetszett, hogy a sziveket,

Kiket öszvetett a Pap,

Semmi eset el nem választ —

Hanem az ítéletnap.
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ÁK ü els sKerelmekuek

Feiinyeii ég tttzébeii)

Épség, erö, ártatlanság

Mind a kett testében,

Valóságok, egymás szoros

Tüzes ölelésében —

Elolvadni látszik vala

A kény gyönyörjében.

Kálmán Somló-várban maradtt,

Kéry csupán azoknak.

Kikkel szíve öszvehangzott, —

KáImán*Mcster másoknak.

Leányának szerencséjén

Annyira felvidüla,

Uogy ajaka mosolygásra

Még is többszer vonúla.
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De Elek vén Porkolábja,

Illyés, fejét csVfálta;

Az Úrfinak házasságát

Helytelennek találta.

Irigy szemmel nézi lala

Mind Aszszonyát, mind Kálmánt

„Ottan legrjobb, (igy dörmögött)

A kit hová a Sors szánt."

Nem jó véget jövendié

Kanóth s Illyés e frigynek;

Oyászt kívánván szíve, gyászt lát

Szeme is az Irigynek.

De akárki, bár jót kívánt

Lórának és Eleknek,

Gyászt látott, haj támadtában

E szomorú jeleknek

:
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Mint a setét holló'sereg

Várna- s Mohács térére

Feketén száll s szélled valn —

Az elesttek testére;

Eggy bús, komor, fekete éj

Ugjr lepó a Világot,

Hogy Elek az öröm-ágyba —

Mint Édenbe béhágott: —

S hogy éjfél lett, — Somló felett

Zászlóképpen lebegett

Eggy Térvörös folt az Égen —

A ki látta, rettegett.

S ngyan akkor a vár tornyán

Három versben kiálta —

lloszszassan a halálmadár.

Illyés fejét csóválta.
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HARMADIK ÉNEK.

^ok Leány volt, ki Eleket

Szíves gondolatival

ügy béfoná, mint orsóját

Fonalának szálival.

S most, hogy híre széjjel terjedtt

Az liázasságának.

Ezen Szüzek bámúlttokban —

Majd mind kvé válának.
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Sseidták szegény Me8ter*Lórát,

Sttmeg szejjény Mesterét,

Ki elkaptsi kezek ell

Az Ifjúság Czinierét.

Csaby aiz u Leányival

Sok ideig veszdött,

Mert Elekkel mindegygylke

Igen sokat tördött.

Mindazáltal a sok közül,

Kik Eleket sohajták,

Kik magokat a szép Elek

Karjaiba ohajták,

Lucza volt, kit a történet

Legsajnosbban érdeklett

:

Mert reménnyé vasmacskája

Most rútiíl megfeneklett.
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Balril véled, óh aszszony>nem,

A férjfiú szíreket

Bujasággal megfogliatni,

S ntegtartliatni ezeket:

A Szüzesség*, a szemérem

K9t csak ollyan kötéllel,

Melly nem bomlik, nem szakadoz

Mindgyárt minden nj széllel.

Hogy eljutott Devecserbe

A hír Lncza fOlébe,

Felfortyant az — méreggé vált

Minden csepp vér erébe.

Dúlt fúlt — fogát csikorgatta —

Véres boszszút kiáltott; —

Kész lett volna öszverágni

Eleket és Lórát ott.
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Szilajabb n mérges aszszony

Boszszüjának tttzében.

Mint a Tigris yagy Hyéna

Kölykét vesztett dühében.

Epét mérget fz Tolkán

A/ illyennek kebele,

Hogy tetteit kiokádTán,

Az ember elhal bele.

Ezerféle boszszút gondolt,

Képzelt Lncza magának,

Egygyik szörnyebb a másiknál ; —

De több kellett Lnczának.

„Nem most álnok, (igy dühödött)

Boszsznm kora volna még;

U?y legyen, hogy — midn meglett,

Tért siijon az emberség;
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Ha majd nem leszgz szivén kÍTÍil

Egyébb kincse éltednek;

Ha majd nem leszsz csókján kívül

Más élelme szivednek;

Ha majd nem leszsz ölén kívül

Lelkednek más n)iigalma, —

Akkor csapjon reád boszsznm —

Álnokságod jatalma."

3Iondta ; — és elvicsorodtak

Mérget örlö fogai;

Méreg-görcstl vonagoltak

Teste minden tagjai.

Hogy bámult a szörnyetegen

Minden ördög pokolban,

Látván, Iiogy eggy aszszonyszívben

S/ázszor fenébb pokol van.
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Somlón kiki boldog vala

Úrtól fogva sKolgálg)

Felhág vala boldogságok

A lelietség ponttyáig.

Boldog vala férj s feleség,

Mint egymásnak karjában

A legels emberpár volt

Még ártatlan korában.

Elvoniilva a világtól,

S az kötelékitöi,

Ax emberi társaságtól,

A csábiílás lesitl,

Ugy éltek k Somló'Várban,

Mint a madár fészkében,

A Szerelem ezerféle

Lelki testi kénnyében.
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Megliódolvnn a szilaj szív

A szép aszszonyléleknek,

Lóra mellett szelídebb lön

Természete Eleknek;

8 nagy lévén a bölcs Kálmánra

Az Ifjúnak figyelme^

Yilngossabb Ion fejében,

Elessebb lön értelme.

Esztend elfolytta ntán

Somlón éppen sokra gylt

A boldogság: mert a szép Hölgy

K^^y gyönyör flat szfilt.

Midn szíiite, nem érezte

Fsíjdalmit az anyának,

Elképzelvén flja felett

Orömit az atyának.
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Könnjes szemmel kapta flját

Bakács Úr a karjára,

8 lelke szinte oda öuilött

Szerelme két tárgyára.

Megörülve ontván rájok

A könnyeket, csókokat,

Szerelme tüz záporával

Majd megfojtá azokat.

Nagy volt onokája felett

Kálmánnak is öröme;

Általa megédesedett

Újra élte Urömc.

A kisdedet gyengédeden

0>is ölébe zárja:

„Hozott Isten I (igy szóll hozzá)

Tilágnak uj polgárja.
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Adgya Isten ! hogy ember légy

:

Ép és ers, bölcs és jó, —

Józan, okos, jámbor, igaz.

Jó s bal sorsban állandó.

Adgya Isten ! hogy Magyar légy

Lelkes magva Árpádnak
;

Hü és szíves rje s védgye.

Ers gyámja Hazádnak.

Imígy lészsz te majd öröme

Ái*pád, anyád éltének,

Dicsössége Hunniának,

Oyászsza Ómár népének !^

Az nj polgárt az életbe,

S világba igy avatta

Kálmán szíve, s könnyeivel

Áldását rá folyatta.
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ott ülének a boldogok

Gyakran az éj csendgyében,

A csillagos nienybolt alatt,

Egymás meleg ölében

;

S Kálmán fenn a vár ablakán

OszsKÍnni dalokban

Yáma- s Mohács siralmait

Monda mélly s büs hangokban.

Lóra anya s gazda-aszszony

Csupán édes tií-ztyében

TSlti vala a napjait

Somló békés kSrében.

Boldog lévén, boldogított

Minden hozzá tartozót;

Csak ha mással megoszthatta,

Ugy szeretett minden jót.



Midn uyári szép Estvéken

Nélia lanttyát pengette,

Ha még zengett szavának is

Édes hangja mellette, —

Megbvölve fülelt akkor

Alatt a szllmíves,

Kételkedett, hogy emberi

A lelkes hang és szíves.

Tartóztatta lélekzetét.

Vélvén, Menynek Angyala

8 nem más, kinek a magasról

Illy gyönyörön zeng dala.

Dics, kegyes, gyönyör Hölgy!

Százszor boldog a Földön,

Kinek, téged szerelmével

Altfoghatni, szabad ln I
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Elek Úr most ritkán ment*ki

Gazdasága körébl;

A vadászat csalta csak ki

Néha boldog fészkébl;

A hol sok lenyílaltt fürjjel

Tölte Zsnzsi táskáját, —

Szell sok elkapott nyúllal

A nyeregnek kapáját.

Kálmán, a nagy s bölcs Hazafi,

Tartván, hogy majd Vejében

A bajnok ellágyulhatna

A Szerelem ölében; —

Hogy a vértl el ne szokjék,

Térnek kellvén folynia,

Ha ki akar szabadulni

Pogány kézbl Hnnnia; —



Hogy, a midn karját kéri

A Haxának védelme,

Honn ne fogja ölelésre

Azt a szép Hölgy szerelme

;

A vadászat ingereit

Benne önnön bizgatta;

Hogy forgassa fegyvereit,

Ipa önnön biztatta.

S nem sokára el is jve

Az idö, liogy Hunniát

IJj veszélyek fenyegetvén,

Az minden még hív flját

Lóra, talpra kiáltotta:

Hogy ezen uj csapástól

Mentenék meg édes Annyok —

Talán a vég romlástól

!
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Mert Szolimán, Izabella

Királyiiéiink szavára

Meg rá csapott a Mtigyárnak

Meghasonlott Honnyára

;

S majd Budáig tódnla már

Kontyosiiiak árjával,

A nélkül, hogy gátolhatná

Ot a Haza hadárai.

Immár szerte lobogtanak

A Vármegyék zászióji

;

Felkelésre szóllítottak

Harsány tárogatójl: —

Gyülekezett a nemesség

Az életet megvetve,

A Haza szent védelmére

I^vag gyalog sietve.
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Klsö volt a felkelésben

Ura Somló várának;

Nem lágynlt-el a Hölgy mellett

Boldog férje Lórának

:

O^zveí^zedett Lovagjait

Eggy csoportba állittá, —

S általöleltt kedveseit

Szívessen igy szóllíttá:

„Megyek én is, Lóra lelkem,

Szivem édes kedvessé

!

Édes Hazám váltságára —

Dolgunk Isten vezesse! —

Légy lielytartóm, Apa-édes,

Míg megint itt lehetek I —

Gondgyát viseld mindenemnek,

Lóra, a mit szeretek ! —
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Ha hogy HaKám védelmében

Vérzeni kell éltemnek,

Yigasztalódgy, édes Annya,

Fenn maradó véremnek.

Ne sírj I remélly, j6 Szerelmem !

Meglátlak még bennetek; —

Bízzunk Isten jóvolttában —

Az Úr légyen veletek 1"

Itt Elek felveté magát

Tigris paripájára; —

Lóra kSnnye srn hullott

Ölben alvó fljára,

Kálmán komoly tüzes szemmel

Nézett vitéz Vejére,

És magában áldást mondott

A magyar Had népére.
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LoTa hátán így szóll Elek:

„Szerelmem kis kölykemet

Add még egyszer ítS! ölembe —

Hadd éréntse szívemet !"

S felvéve — s ngy megszoríttá

Kis flját a pólyában,

Hogy rítt az, — és szinte megfúlt

Attya tüzes csókjában.

Lovát immár kifordíttván,

Elek Úr ezt monda még:

„Eggyre kérlek még kedvesem —

A dolog csak kicsinység:

De szerelmed nagyságát majd

E kicsinybl ítélem; —

Férjed kedvét, jó feleség,

Nem szeged-meg, ugy vélem?
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viseld gondgyát madaranmak,

A fllrj-ilt Villámnak -

Sxellü kedves agarainHiak^

Drága, dics ktityáiiiiiak 2 —

A mennyire te ezeknek

Majd gondgyokat viseled,

ügy vélem, hogy SrSmlmet

Eggy annyira kedvelled? —

Édes Apánk olvasgatni —

Én vadászni szeretek :

Viseld gondgyát állatimnak —

Mennyünk! — Isten veletek I"

Mondta, s elment; - Véle Andor

Buda alá Zrínyihez,

A hol hozzá állott Hazánk

Többi nemes védihez.

218



Keservesseu sírt a szép Hölgy,

Fájván a szív keblében

;

Ázott flja a keserfi

Künyözöntl ölében.

S mintha örök megválása

Lett volna ez Elektl,

8zÍTe szinte megrepedett

A gyász érzeményektöl.

Csendes vala Somló vára

Elek ott nem létében;

Lóra, mint eggy búg gerlícze,

Ugy lt özvegy fészkében:

Maga solia, — cselédgyei

Igen ritkán jártak-ki

;

Somlóra is, Brúnón kivttl

Ritkán ment fel valaki.
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írt, yagy izeiit üvéiuek

Elek, mikor lelietett;

De Somlóra rngnszkodoi —

Soha ki nem telhetett

:

Mert S/olimán fenyegretvén

Százezernyi népével,

A maroknyi magyar Tábor

Érzé, ha eggy ment is el.

Napok, hetek, és hónapok

Érkeztek és távoztak;

De ge Somlón se Bndánál

A dolgok nem változtak.

Lóra Aszszony Elek helyett

Elek flját csókolá,

Öi-lt, midn vonásait

Benn fellelni gondola.



Ablakánál könyökölve

A szép nyári Estvékben,

Szemeit ott legeltette

A kies al-vidékben

:

Hol a Holdnak bizonytalan

És remeg fénnyében

Ezerféle forma s alak

Lebeg vala szemében.

Ezer-karú Óriássá

Kápráz a fény minden fát^

Mellyet Lóra illy estvékben

Somló öve kÖrUl lát

:

A mnlttban és jövendben

Jártak gondolattyai

;

Vitéz férjét féltik vala

Szíve kivánattyai.
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Elek kedves állatiunk

Jól folytának napjaik,

Lóra AgxgKony g(»ndgyainak

Ok lévén f tárgyaik:

EzersKer is simogatta

Férje kedves agarát,

Mindég maga etette volt

Férje kedveltt madarát.

De egyszerre, - éppen midn

Elek napjii folytába

Súlyos markok hanyatlottak

A sarlóknak horgába, —

Lóra elbb vélte volna,

Hogy a reudeltt határból

Ég Föld ki lép, - Szell, Zsuzsi

Eltntének a várból.



Az esetre Lóra Aszszony

Annyira me^döbbene^

Hogy, értvén azt, lábairól

Szinte hanyatt billene

:

Megaliadtak gondolati

Máskor okos eszének

;

Megrekedtek az erei

Testét folyó vérének.

„Jaj, jaj nékem ! (igy sírt rítt Ö)

Nem hisz-nieg majd szavamnak

!

iiogy gondgyokat viseltem én —

Majd jobban, mint magamnak 1 —

Hogy öröme életének

Kedve az enyimnek is ! —

Nem liisz-meg jaj I — s azt mondgya tán,

Álnok voltam, és hamis? —

"
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S valaliány volt a cselédgye,

Annyifelé küldötte

;

S reménykedve, könyörög:ve

Szíveikre kötötte

:

Keressék az elvesztteket,

A hol hírek hallatik;

Annak, aki megtalállya,

Nagy jntalom adatik.

Elszélledtek a cselédek, —

8 mindenegygyik másfelé

Szorgalommal vislat vala, —

Mert szerété tiszteié

Mindenegygyik jó Aszszonyátj

De egygyenként megtérvén,

Csak igy felel mindenegygyik

:

„Szerencsétlen jártam énl"
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Az elvesKttek, — minden kis jegy

A Sólyomban, s Agárban

Ismérhetöképp lefegtve, —

Minden közel vásárban

A vegyessen gyülö népnek

Ki voltának kiáltva,

Vélek a díj, mellyel azok

Ki lennének majd váltva:

Szép paripa a Nemesnek;

Borjas tehén parasztnak;

E jutalmak is sok embeii;

Keresésre szalasztnak

;

Haszontalan ! veszve maradtt

A kutya és a madár

:

S a szép Lóra szemeibl

Szüntelen folyt a köny-ár.



Eggy emberre gyanakodtak,

A ki Somló Tárában

Gyakorta megrfordál vala

Kanúth Barát dolgában;

Kit az nap is Somlón látott

Bakács Úrnak ndrara.

Hogy elveszett Mise alatt

Kutyája, és madara:

Haszontalan I veszve maradt

Á kntya, és a madár,

S Lóra Ászszony szemeibl

Szttntelen folyt a k5ny-ár.

Kálmán Lórát haszontalan

Vigasztalta kérlelte; —

Komor maradt, — néma és bús

É» kezeit tördelte.

226



Most, hogy* Elek — ki ZrinyÍTel

Buda aliíl elmene

A Honátok föld^yét dúló

Vad Tatárnak ellene, —

Sorsa felöl övéinek

Rég nem izent, ne nem irt,

Lóra, ki ezt nem tudta volt,

BújáTal már alig bírt.

RÖTidfiltek már a napok;

Közel vala az sz már,

Midn a Nap fergeteggel,

Hideggel és széllel jár;

És Szolimán Jancsárokkal

Töltvén elbb várait,

Eggyszerre felkerekedik, —

S haza viszi hadait.
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Eloszlott a magyar had i:*:

8 Jobb jövend fejébe,

Kiki vígan ba/a indult

szeinek fészkébe.

Bakács Úr is, a Szerelem

Tonagolrán inába,

Sebes folyvást igét rala

Kedres Hölgye karjába.

Az lítban, nielly Yeszprímbe visz

Devecserböl s körérl,

Eggy csárda volt a Bakonyban,

Jeles több jó felérl

:

Betekints volt neve annak

;

A milly jó bor csapjából,

Olly jó TÍZ folyt csörgedezve

Mellette eggy sziklából.
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Eggy kies völgy, ölében volt

Fekvése e csárdának: i

Jól esett itt kipihenni

Embernek és marhának;

Álom lepte>meg az Utast

A. gyöp puha selymében;

Únttig lakott a fáradtt ló

A völgy kövér füvében.

Eggy vasárnap vala éppen,

Hogy Itaza vett tittyába,

Bakács Úr is betért ide

E Bakonyi csárdába;

Hol eloltván szomjúságát

Mind az Úr, mind Lovászsza,

Andor Ura s maga lovát

A fre kipányvázza.
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Most a lovak gzájálian már

A fü eggyre ropogott;

Andor eggy nagy bokor megett

Mélly álomban hortyogott; -

Elek oda lérén dlve

Eggy tölgy görcsös tövéhez,

Szivszakadva, sóhajtozva

Vágyott kedves Hölgyéhez; -

Hogy egyszerre a füleit

Reménytelen meghattya

Eggy közelrl hangzó ének

Lanttal kísértt szózattya.

Meghökkent ö, — felborzadtak

Feje minden szálai, —

Mert mérgessek, — ezek voltak

Az éneknek szavai

:
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„Az Aszszony>sziv, mint az avar,

Igen hamar lobbot vet;

De mire megujjül a Hold —

Már nem érez az hevet;

S a legszentebb érzésekkel,

Férje boldogságával,

A Természet kötelivel

Ugy játszik, mint koczkával.

Az Aszszony-sziv a hívséget

Csak szükségbl ismeri;

Csak a rút hív, kinek szívét

Már az ördög se kéri.

Legédessebb dicssége,

Imádtatni többektl

;

Csupán eggynek híve lenni —

Ne várd solia szépektl.
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Tud szeretni az aszszony^sziv —

De csak magát s kénnyelt;

magának Isten s világ —

S ekként teszi tetteit.

Ha kit kénnyé boldoggá tesz,

Csnpán kedveltt magáért

Történik az, nem pediglen

Másnak boldogságáért.

Töredékeny, mint a cserép, —

8 még is konok s mereven;

Zsémbes, bnja, hivalkodó,

A mi benne eleven.

Legfképpen a hívságnak

A legjobb is olly rabja,

Hogy éltének rendgyét, módgyát

Egyedül csak az szabja.
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Bolond, a ki igaz szívvel

Csügg eggy Aszszony szerelmén;

Álnok az, és állhatatlan,

A flatal, mint a vén.

Bolond, ki az aszszony-szónak,

Eskttdgyék bár, többet hisz,

Mint a mit eggy porszem nyomna,

Mellyet minden szél elvisz.

Bolond, a ki homokjára

Az aszszony-sziv kénnyének

Állandóul véli tenni

Szerencséjét éltének.

Bátrabban áll szerencsédnek

Epiilete a jégen.

Mint a jégnél sikosbb szíven —

Az Aszszonyi hívségen.
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Csak tréfánkra, játékunkra

Van teremtve ez a nem;

A külseje bájló, vonszó —

De belseje fertelem.

Csak a ki e/t nem Ismeri,

Az tiszteli, szereti;

Az okossabb — örömére

Szolgál Tele, s neveti.

Tied vala, béj férjíi szív,

Az uraság e földön.

De Évának csélcsap kedve

Téged, szegény, rabbá tön!

Tedd viszsza az uraságot,

Mellyet erd felada

A Szépnek, ba tle a Jó

Már annyira szakada?'^
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A Lantosnak kígyó-nyelve

Még jól el se végezte

A szót, mellyel jelentöleg

Énekét befejezte;

Hogy Bakács Úr felpattanva

Oda lövell hozzája, —

Jobban borzad, hogy szemével

Egygyet pillant reája:

„Ki vagy undok? (igy szóllíttya)

Férjfl kttls toUaddal,

Mérges kígyó belsképpen —

Aszszony te is szavaddal ? —

Ki vagy i nyisd fel sisakodat, —

Mntasd, ha van, arczádat? —

ü> ha olly vagy, a millyt festettél

;

Hadd pökjem le pofádat?'^
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„Eg^y njomoníltt Katonáné^

(A lantos igy TálasKolt)

Ki férjével egygyUtt Budán

Esztendeig fogva volt.

Jól inté/te a jó Isten,

Hogy nememet elrejtvén,

A fajtalan Pogányságnak

Fertje nem lettem én

!

Hogy végre elbocsáttának

A fogságból bennünket,

Elmetszék — az átkozottaki

Az orrunkat fülfinket

Utálattá fertelemmé

Levénk, szegény állatok

!

Szolgálatba bélt*kever

Képemmel nem állhatok.



Sisak fedi ábrázatom,

Ne hogy annak, ki meglát,

Tekintetem tán elnyomja

Szánakodó irgalmát.

A muzsikát eggy Talián

Katonától tanultam:

Kenyerem lett, haj I miólta

Ennyire elrútúltam.'^

„A Meny tttze égessen^el

Éles nyelv Boszorkány 2"

Úgymond Elek boszszonkodva.

Hogy szeme is szikrát hány;

„A Meny tüze sújtson mérges

Énekedre nyelvedre !
—

S hol vetted, a mit okádál.

Mérges béka, nemedre 2"
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„Fellndúla s/aTaiinra

Kegyelmed, a mint látom t

(Mond amaz) de hallgasson meg:

£z eltt eggy barátom,

Kit, míglen ö táborban Tolt,

Hitvesse otthonn megcsalt, —

Eggy szép, Írástudó legény

Csinálta volt ezen dalt.

A múltt éjjel Somló-várban

Kértem szállást s kenyeret, —

Jó s dús Urak a Bakácsok

:

Szegényt százat ezerét

Táplálnak ök; — s a mit tegnap

Somlón láttam s hallottam.

Az eszembe hozta a dalt,

Mellyet imént mondottam.'^
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„H mit láttál hát Somló'Tárban

£ rút dalhoz hasonlót?

Mit hallottál, (kérdé Elek)

Ha nem szépet, ha nem jót l -

Mit láttál ott ?« (kérdé Elek,

8 minden SKre felállott,)

„Mint Tan Bakács Hölgye s fija?

Mit hallottál, láttál ottt^

„Azt, (felel ez) hogy míg Bakács

Sok ezered magával

A Hazáját, és övéit —

Tán vérének folytával,

A Pogánynak dúlásától

Megmenteni igyekszik;

Addig Hölgye szerelmétl

Fészkében más melegszik:'^



^Hazudsz Ringyó ! (urdítt Elek)

Hord-el innen testedet,

Mert az orrod » füled után

Küldöm czinkos nyelvedet?"

^Megbocsásson, Kelmed Uram

!

Mind ezt én igy hallottam,

(Mond az Aszszony) a hallottnál

Többet én se mondottam.

Bár Bakácsnak mondhatnám ezt,

Néki önnön magának;

Megköszönné, ha szemei

Általam megnyílnának.'^

Elek fogát csikorgatta, —

Kezébl két ököl lett : —

„Mond csak tovább! —" ezt mormolta,

8 ez tovább igy beszéllett:
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„Azt szememmel láttam tegnap,

Midn a nap nyugodott,

Hogy Bakacsné eggy ÚrflTal

Ölelkezve üle ott.

Holott magok a cselédek

Mondgyák, hogy száz oUyant ér

Az Urok, — kit, valóban,

Minden ember is dicsér.

Pedig bizony, (>rökös kár

!

Hogy illy rútnl megrontya

A Bakács vért eggy nyomorúltt

Orgonásnak poronttyá; —

Kit — eggy gazdag és nemzetes

Szép Kisaszszonyt megvetvén.

Emel vala karjaiba, —

Legalább igy haliám én.
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A Tén Mester a Leányát,

Nem csak, hogy nem térítti,

St, mint mondgyák, az Urakat

Néki maga keríttl."

„Halgass Ringyó I (ordítt Elek)

Halgass, mert megfojtalak,

Mert kitiprom a beledet —

Mert pokolba ontalak {<^

„Nem csudálom'^ szavát bátran

Az Aszszony igy folytattya,

Hogy Bakácsnak gyalázattya

Kelmédet igy meghattya.

Csak mindenkor igaz marad

:

Nem volt, nem leszsz soha jó.

Bár mi dolgot öszvekötni,

A mi 5szve nem való.^
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Mint a midn csattog, ropog

Az Ég s a Föld megrendül,

ügy rázkódik-meg Elek itt —

S valósága felzendül:

Dúl fúl, habzik minden csepp vér

Háborodott erében.

És vonagol minden ideg

A méregtl testében.

Nem szóU, — nyelve ólommá vált

A méregtl szájában;

Nem szóll, — hanem iszonyúkat

Forgat tttzes agyában

;

Nem szóll, — szívét a fájdalom

Nyomja, zúzza, szorittya; —

Yisga szemmel néz emez rá, —

S Bakácsot igy szóllíttya:

148



„Eggy szép sólyom, s eggy szép agár

Vagyon tehetségemben,

Szép állatok, — hasonlókat

Nem láttam még éltemben:

Úrnak ralók, — a szegénynek

Sok pénzébe teliének,

Somlón Tettem; oda adom.

Ha Kelmédnek tetszenek!

Ez úri két állathoz én

KUlönössen jutottam

;

Somlón bezzeg megtörtént az,

A mit imént mondottam

:

A legszentebb érzésekkel,

Férje boldogságával,

A Természet kötelivel,

Ugy játszik, mint — koczkával.
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Bakácsnak volt e két állat,

^londgyák, igen kedvében;

De Bakacsné nem tartván jól

Férje kedvét eszében,

Oda adta az Úrfinak,

Ki most Somlón nála ül,

Férjét s kedvét fel se vev

Szerelmének jeléül.

Az Úrfi nem lévén vadász,

Lovászszának vetette

;

Ki azután olcsó pénzért

A kezemre ejtette.**

Bekiált itt a csárdába

Általható szavával

:

„Hallya-e Kend? — Ide (ugy mond)

A madán-al s kutyávalí"
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S eggy Katona lép gyorsan ki

A magános csárdából^ —

Nem láthatni; fej vas fedvén,

Semmit ábrázattyából

;

fíondossan tart karján, láncKon

Eggy szép Sólyom-madarat, -

Jobb kezében, pórázon lioz

Eggy szép ordas agarat.

Legottan, hogy Elek Urat

Szemével megtalállya

Az agár, — fülét hegyezi.

És a farkát csóvállya; —

Eggyet ngrik — elszabadul —

És Elekre rá löveU :

Nyivog, szökds, és hentereg —

Helyet nála alig lel.
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„Egek Ural (ordítt Elek)

Madár, kutya sajátom !
—

A hitetlen Aszszony vétkét

Mint a napot; ugy látom I'^

lUy szörnyen megsebesedve

Látván magát szívében,

Tovább már nem tettetheti

Magát kitörtt mérgében.

Az ö egész valósága

Vérboszszúba lobbana,

Mellytöl szíve mérgében is

Mintegy viszsza dobbana:

„Sólyom, s agár az enylmek'^

(Kardgyát rántva kiáltya)

„Bakács vagyok, ki magáét,

Ha vérrel is — kiváltya.^
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S megrettenTe a sólyomot

A férjfl leoldozza,

S magát a már elfarkallott

Aszszony után orozza.

^Jertek kedves állataim,

Ti hivebbek nálánál I«

Sóhajt Elek, g a sólyomot

Karba ölti lánczánál.

S megragadgya paripáját —

S kantárt vet a fejébe —

S elböszttlve felngrik rá —

Remeg, morog diihébe; —

S mint eggy porszem a szélvésznek

Zúgó sebes szárnyain,

Ugy szágnld-el Somló felé

Lovának gyors inain.
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Nyargal Elek, nyargal, száguld, —

A híT kntya mellette;

Habzik, csepeg — fúlad a ló,

És a lovag hegyette; —

Tttskén-bokron megy keresztül

Hanyat-homlok futtában, —

S mint a szél, még két más Lovag

Siet Elek nyomában.

A Sólyom nem repülhetvén,

Minthogy kötve lánczával,

S nem állhatván a lábain,

Körmével és orrával

Kapaskodik vivjébe : —

A dtthös nem erezi,

Hogy a madár körme s orra

Karját már jól vérezi.
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Nyargal Elek, nyargal, száguld -

Tíínnek jobbra és balra

A fák, bokrok, - ki niegláttya,

Meszsze tér az oldalra

:

Szegény sólyom nem állhatván,

Tikkadva lógg lánczárói, —
S most szegényt eggy fltyegö ág

Leszakasztya lábáról.

Nyargal Elek, nyargal, száguld -
S már ott Somló allyában

;

Szakadozott, töredezett

A pára már lovában; —
Hoszszan fityeg száraz nyelve

Az áltszakadt kutyának —
Csak Bakácsnak nincsen baja,

A dühösnek magának.

«60



A nap éppen most búcsúzik -

Bús fellegek nyelik-el

;

A munkások szerte mennek

Haza eszközeikkel; —

Bakacsné a yárkapnnál

Ül a langyos estvében,

Eggy kpadon, — flatskáját

Rengetvén ott ölében.

Eggy szép, deli, szke Úrfl

Üldögél ott Lórával, —

S Elek Hölgyét szereimessen

Ölelgeti karjával.

Kálmán tova magánossan.

Keresztbe tett kezekkel,

Némán a Nap nyugtát nézi

Fellengez lélekkel.
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S most eggryszerre - csak bdgyadtan

Tolván magát szárnyával,

Borzadtt, rongyos, véres testtel,

S már már fogyó párával.

Az elveszett Sólyommadár

Somlón terem Lóránál,

S már csak alig vitt páráját

Ott — ki adgya lábánál.

S mindgyárt erre, minekeltt

A történttet bámulva

3fegfoghatnák, - szélvészképpen

Somlóra felzúdulva,

Nálak terem Bakács Elek, —
Néz, — és látván megdobban, —

S ég dühe és boszsziíja

Szömyebb lángba feUobban.
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Leugrik : ^élly s lially hát Szajha

!

Szerettebbed karjába ?"

így ordítt, és — markolatig,

Döfl kardgyát Lórába.

Mint az eltörtt Liliomszál

Lóra lerogy lábához

A dühösnek, — ki ekkor se

Tér még viszsza magához

;

Hanem gyilkos, dflhös kézzel,

S vérrel mázoltt kardgyával

Az Úrflhoz akar vágni.

Ki ott üle Lórával

:

De ekkorra megérkezik

Bakács Úrnak nyomában

Ama Lantos, ki vádgyu volt

Lórának a Csárdában:



„Me^álly BakacH I (kiált hátúi)

Feleséged ártatlan I"

Lncza mondgya: — az, a ki

A Lantosba rejtve van

:

„Magad ellen fordálly hóhér.

Els vétkes te valál : —

így bosz8Kúllya>nieg magát az.

Kit balgatag, megcsalál.^

Mondta a vad fene állat,

És helyben megfordrilt ott,

S kárt'örvend hahotával

Ismét viszsza száguldott.

De midn lefelé vágtat —

Isteni nagy Igazság

!

Kitol méltó Jutalmat nyert,

£z iszonyú gonoszság

!
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Midn sebes'Vágtatra me^j,

Megeresztett kantárral,

Szívében megelégedve

A Bakácsnak tett kárral,

Midn siet, hanyat>lioinlok,

Ne hogy utói érhesse

(xonosz tettét Bakács mérge,

És kardgyára vehesse; —

Midn sebes-Yágtatva megy

Az út tekcrvénnyébe.

Megbotlik, s elesik lova

Eggy fagyökér görcsébe, -

S estével ugy stijtya Luczát

Egy sziklába, hogy feje

Széjjel zúzik, s szerte fettsen

Gonosz agya veleje.
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Ártatlan rolt szegény Lóra!

Áldozattya Lnczának:

Mert az Úrfi, Kéry Antal,

Testvéije Tolt Lórának,

Kálmán flja) & liit Brúnd

Valahogy kinyomozott,

S ennekelött néhány nappal

Titkon Somlóra hozott.

Lncza elmés raTaszsága

A Homlal dolgokat

Kikémlelvén, igy fordittá

Boszszdjára azokat.

Bakács kedves állatit is

orozá 8 rejté-el,

Eggy kezére ásíttozó

Betyár segedelmével.
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Megmeredett hallatára

És tudtára ezeknek

Nem csak keze, hanem egész

Yalósága Eleknek:

Mint a YÍUámtól sújtottnak

Megszüntt minden erében

Folyni a vér, az ész megszüntt

Gondolni a fejében.

Ontva látván üröminek

Éltét Lóra vérében,

Halva magát, önmagánál

Jobb szeretett Hölgyében.

Az emberi természetnek

Határánál lévén ott.

Végre, mint eggy odvas törzsök.

Lóra mellé lerogyott.
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A bnös, ki imént úgj áll,

Mint eggy kszál dühében,

Hogy azt vélnéd, gemnii csapás

Meg nem rázná helyében,

Remegett most, mint a nádszál,

Elkövetett vétkében,

S mint a féreg, ott fetrengett

Kedvessének vérében.

„Oda Lóra (így ordított)

Én Ütöttem öt agyon I

Zúzz el, oh föld, cserepekre,

Mellyben e vad szív vagyon I

S az elzúzott nagy teremtés

Legyen halma sírjának!

Az örök éj legyen gyászsza

Az ái-tatlan Lórának!



ö Tolt éltem szerencséje,

Ö ereje karomnak I

Ö a lelke életemnek,

Ö öröme napomnak

!

Vidd el zúgva és ordítva,

Szélvész ! hírét tettemnek

:

Hogy kiontani tiszta vérét

Kedves feleségemnek

!

Ám de azt is, liogy eggy ördög

Pokol mesterségével

Vive arra, liogy így tegyek

Lelkem idvességével

!

Rendülj meg föld I dörögj oh ég

!

Ordíts, oh szél,, tettemre

!

Sírj felettem, oh természet I

S küldgy eggy halált éltemre!"
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MegdermetlYe állott Kálmán

Néma, komor bújában,

Fosztva lévén örömltl,

8 reményitl Lórában

:

Mint a vén tölgy, ki megsújtva

Lévén Isten nyilától,

Dísztelen áll, száraz törzsök,

Fosztva minden ágától

:

„így veszt hát el a sors mérge

Mindent, a mit szeretek ?

Hazám és ti kedvesek, mind.

Hát illy szörnyen vesztetek?"

Az öregnek zúzott szíve

így titnödött mugáb&n,

H meghasadt az nem sokára

Nem trhetett bújában.
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Elek eszét szörny tette

Kiforgatta sarkából;

Az értelein napról napra

Fogyton fogyott agyából.

Yérlángokban, kelé s nyugvék

A Nap bnös szemében ;
—

S öszvetörött a Természet

Édes képe szívében.

Eggy ideig a Pápai

Irgalomban tartatott

;

Utóbb esze helyre jvén

Ismét elbocsáttatott.

Haza ment, és mint a bagoly

Az setét odvában,

Kerülvén a napnak fénuyét,

Magán élt bús várábíin.
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Nem sokára a világból

Egyszerre csak elveszett;

Senki se volt a világon

A ki tudná, hová lett.

Idk múlva felbontatván

A Somlai Kriptában

A Koporsók, — ott lelték meg

Lóra Koporsójában.

Mikor s miként halt légyen meg,

8 oda miként juthatott,

Arról soha bizonyossat

Halandó nem mondhatott.

Híre volt, hogy elevenen

Ment Lórának melléje; —

Lórát szoros ölelése

Tolt e hírnek kútfeje.
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