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tm’ e’ Leányzó mint fődozé magát 
Tifztes ruhával. Nem fitogatta azt,

A*m it gonofz ízemmel vadáfznak 
Sok ^iperés cfemegés legények. 

A z kikrgMféistev búra erefzkedik
fehérem. Bánatos bomtpk^ 

*fiervídt^siankadtt virágok,**T®^ 
És fzömorú telelésre dőlnek.



Könyvemet Magyarul irtani: niert ezzel
cs.upánn a Magyat Sziveket legeltetni, akartam• 
Nem - is'hangzott ,xolna idegen Nyelvien olly édes-* 
deden, és olly batbatójjan egy igen

ritka Magyar Kis-afzfzony*

Ki-boztam e' Szüzet a Feledékenségnek Tartom 
mánnyából, a régi Setétségbol: bogy ’ Fi* 
lág IáJJa; cfudállya;kövejje. Ennek Szereteti 

tifztejjeges i ugyanazért állhatatos, , és
dicsőséges. Szíve, a' Késértetek között, nagy • is $ 
erbsűs, gyozo-is. VefzedclmSzerencsét

lenségekben Bátor ;  árnyékától nem fé l ; magát el- 
ncM'badgya. Ezen Magyar Szűznek ékes példáin 
örvendeni fognak ama'fzép
kon vifelo Drága Kis - ajzfzon
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Leírtam Régi MAGTÁRAINKNAK  
ségeket;  Bátorságokat; Nagy Lelkeket. 
Fejedelmeinknek Szer - tartáfaikat; Népeikhez Sze
reteteket ;  Ellenségeik ellen Hadi 
Mind - ezeket nem újjamból fzoptam; hanem ’ 
Nap - keleti Bölcs Csáfzárnak LEÓNAK íráfiból 
vettem. Ez jól ifmérte az akkori 
Élt-is Segítségekkel a’ Bolgárok ellen. Ha Ma
gyar lett volna; jobban o' Magyarokat 
dicsérhette volna. Köfizönnyuk-meg 
galmatofságát. Csáfzár volt; pedig Kerfztény, és 
a'-mint íráfiból ki-tett fizik, Ifién-félő, és Bölcs, 
Bizonyofifan nem bazijAbatott.

Elei-hoztam Magyarajknak a\kori 
Orfizágunkban le-telepedéfieket;  Á rpád-fejedelemnek 

G o n d o f i s á g á t ;az Orfizág' Réfizeinek mind 
fását, mind el - ajándékozását;  és más ebez tarto
zandó történeteket. Ezeket fie gondoltam * ki ma
gam; hanem BÉLA-királyunknak Nevetlen író-de
ákjából kólefiönöztem; melly Könyvnél nincs se ré
gibb , fie hitelre méltóbb Orfizágunkban,

így

fogják magokat, el-is-bubatnak előtte ama Sappadtt
Nyoflénnyeink.



így tehát: egy Csáfzár,
totta-meg előttem a mécsetmelly fzinte 
Országunkban, ha SCHIVANDTNER, és KOL
LÁ R  fel-nem-élefztették volna. két Tudós em
bereknek Hamvok-is áldáfra és emlékezetre méltók 
a hál'-adó Magyaroknál.

i
A  többi Jegyzeteket hol mennek, hol aman

nak írásából Szedegettem, és kölcsönöztem. De 
mincl-egygyiknek nevét-is fel-tettem. Néha *
véleménnyeit - is o$a bélyheztettem. Meréfz ugyan 
némellyekben; de vakmerő fe-bo! fe váltam.

A -mi Magyarságomat illeti: azon voltam: 

hogy tifztán,és igazán írjak. A  magyar. Köz
mondásokat, Példa-bejzédeket néhol 
bele - kerítettem: hogy Nyelvünknek ezen gyöngyei 
a' Tengerbe ne vefzfzenek Szél-vizeinkben.

A'-mi pedig Szivemet illeti, talpig *
tem irdfombol. Eleve azt mondhatom: igaz Ma
gyar vagyok, és Hazámat fzer- fölött fzeretem.
Hogy benne Születtem, foba fent fzégyenlem. Ad
ná az Jjien, bogy Ő fe fzégyenlené ncveltetéfemet. 
Ollyan vagyok, ki Édes Hazámnak boldogulásán 
örvendeni; Sanyargatásától félni; vefzedelmén • 
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ni tudnék♦ Olíyan vagyok, ti édes Hazámnak 
fen - tartására, ba tehetségemb lenne, 
Lelkeftol iparkodnék.

.* \
/Ilyetén gondolatokkal váltam BUDA mellett 

a’ N TU LAK ' SZIGETÉBEN, widow itten Ré
gi Királlyaink’ mulatságos Épületeiknek 
Qűlledékjein állván, fzemem előtt forogtanak * 
Dunának ellen-partyá n ő f z v  A T ILÁ  Vá
rának firalmas Toredékjei. Olly vélekedésben-is ve- 
iefc: mintha egygyik KÓ-dara a májikra, * ®t- 
2f« ű\'ííi/, nézegetvén, nem különben 
egy-mást: mint d  Rómaiaktól Szám - ki-vettetett 
Nagy M ÁRIUST vigafztalhatták amaz öfzve-om- 
lőtt híres KARTAGÓNAK Romladékjai, melyek
nek ellenekbe fzegény gunybóját belybeztette ’ 

LÉLEK . ír  ám 1786-di* EfztendÓben,



ELSŐ S Z A K A S Z .
I . Árpádnak Erkölcfe. I'j V I . Etelkának Alma.
II. Árpádnál az Ebed. liVII. Az Áldozat’ Eleje.
III . Zaldrfi Etelkával, J!V III. Maga az Áldozat.
IV. Únnep-birdetis. jjlX* Az Áldozat’ Vége.
V . Etelka’ Gyötrelme. ||

E L S Ő  R. fe S
Á R P Á D N A K  E R K Ö L C S E .

A/feg-erősítette már akkor Árpád, a’ Magya- 
rok’ Fejedelme, dicső Orfzágunkban hatal

mát, midőn a’ meg-hódoltt Tartományoknak 
réfzeit vitéz Katonái között fel - ofztotta, Ö- 
maga Budát ( Atilának híres - nevezetes várát ) 
Lak-helyéül válafztván , UND- vezérjét Undvá- 
ron hagyta az Orofzok elien. HUBA-vfzmieá 
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védelmezőére bízta Nyitra’-várát a’ Morvák el
len. ELŐDÖT a’ Vértefi-erdőkhez helyheztette 
a’ Németek ellen. USZUBÚNAK, ama’ tréfás 
Vezetnek adtta Vefzprémet a’ Karentánok ellen. 
KUNDOT Tételre tette a’ Bolgárok ellen. Az
után TUHUTUMNAK, ama’ ritka Magyar em
bernek gond-vifelésére bízta Erdélyt az Oláhok 
ellen. Végtére TÓSÓ - vezérjét Zattmár tájjékára 
rendelte a’ Paczinakok ellen.

Nem cfak a’ Vezéreket fzéllyerztette-el illy 
okoffan az Orfzágban, hanem a’ Hadnagyok ko- 
zül-is némeUyeket. ZABOLCSNAK , Előd’ fiá
nak adtta Zabolcfot. BORSRA bízta Borsódot. 
ŐSÉT a’ Sajó-vize mellé tette. A’ Mátra mel
lé EDET, és EDUMET rendelte. CSÖRSZÖT, 
Kund’ fiát, eleinte Efztergam, és Komárom kö
zött hagyta. Budától, a’ Duna’ menttében, ama’ 
Száz-halomig KADIKÁT helyheztette. A’ Du
na , és Dráva között EÖDÖT tette Baranya felé, 
VELEKET Zarándra; ÉTÉT, Und’ fiát, Cfon- 
grádra parancfolta ( I ).

Az

s ETELKA' TÖRTÉNETÉNEK

(  i )  Magyar - orfzágban egynéhány Vár-megyé
inknek elejeket Árpád’ ideire vihettyük. Mert a’ 
Vezéreknek, és a’ Hadnagyoknak azon említett el-ren- 

< etetésekből ( mellyet írva hagyott Béla - királyunknak 
Jró-deákja) ki - vehettyiik N Y IT R A  - var mesryét Hu
n ró l. BORSÓD - vármegyét Borsról. ZABO LCS-W r.



Az Orfzágnak minden réfzei illy okoffan él* 
lévén ofztogatva, ki ki nagy cfendefségben élte 
világát, azon Jólzágában uralkodván, mellyet 
nagy vérejtékkel, és izzafztó fáradsággal (a’ Fe* 
jedelemnek vele-föületett adakozó kezeitől) ha
talma alá keríthetett. Meg-feíintenek egy-dara- 
big a’ háborúk. Meg rettentenek a’ kÖríil-belöl 
lévő ellenségek. A’ Magyar Vitézségnek híre 
fzerte fzéllyel el-terjedett.

De az Orízág’ réfzeinek el*ofztásában külö
nös hajlandósággal vifeltetett Árpád Huba - neviíi 
Vezérjéhez. Mert: kinek Gond-vifelésére bízta
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megyit Zabolcsról. CSO N G RÁ D  - vár - megyét Étéről. 
Emlékezik azon író KOMAROM-ver-megyéríl-is, mi* 
dón azt mondgya : hogy azon Földet , holott Vág-vi* 
ze a’ Dunába fzakad, Ketelnek ajándékozta Árpád. 
Heteinek fia lévén Tulma, ottan egy Várat épített, 
mellyet KO M Á RO M N AK nevezett. Z O L N A , és 
BARS.vár-megyeibiefc neveket-is ki-lebet hozni Zovolou ,  
és Eorfjed-Zovolou nevekből. A ’ többi Vár •megyékről 
femmit fe fzóll azon leg - régibb magyar író. Árpád 
rendelteé-el a’ többit-is, avagy a’ következendő Feje
delmek, nincs időm a’ keresésre. Elég az: hogy mind 
a’ Vezéreknek, mind az Hadnagyoknak illyetén el-ofz- 
tásokból, a’ Vár-megyéknek el rendelésekből elegendő
képpen ki-tettfzik mind Árpádnak, mind következendő 
Fejedelminknek nagy Lelkek, nagy efzefségek. A ’ fziik- 
ség úgy hozván magával, Vár megyéinknek régi Szer
tartásaikat meg-változtatta misadik JÓ Z SE F  Csáfzár  ̂ ' 
1785 - dik Efztcndóben.



ennek-előtte Nyitra-várát a’ Fül-földön; BAHOS 
nevezetű Hegynek örökös Urává-is tette az 
A1 - földön.

Nem könnyen találkozott egy Vitéz, ki a’ 
Fejedelemnek ajándékjával így meg - elégedhetett 
volna. Mefzlze el-terjedett megye ezen Tarto
mánynak. Valamit a’ Hegyen álló ember Izem
re vehetett, azon Kereknek fél - köre vetette 
határiát a’ termékeny, és gyönyörködttető' ízép 
Örökségnek.

Árpádnak ezen különös fzeretete, és ada- 
kozósága igen fel - Jobbantotta a’ tüzet a’ többi 
Vitézeknek meg - illetödott fzíveikben. Nagy 
ropogátTal égett az irigység. És mennél-inkább 
fojtogatták a’ lángoló gerjedelraeket; annál * in
kább nagyobb, s meg-meg nagyobb lobogáfokra 
eredttenek a’ forró indulatok.

Hogy pedig az A1 - rendű emberek azt ne 
gondolhatták, hogy e’ hirtelen, és fzer * felett 
való érzékenségek minden ok nélkül fzármazta- 
nak légyen: Árpádnak Erkölcséről azt hányták- 
vetették a’ Főbbek: hogy O, e’ Bahos • hegyi 
Tartománynak ajándékjával, nem Huba-vezérnek 
vitéz téteménnyeire; hanem önnön-maga’ heves 
indulatainak meg-elégítésére czéllozott. Tudni
illik; Huba’ Leányát ( kinek Szépsége igen fen- 
forgott akkoriban a’ Magyaroknál ) illetlenül 
fzeretné. Vele gyakorta időt vefztegetne. És 
így, el-luftúlváii uz Orfzág’ Kormányozásában,
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mást tenne , fera-mint kellene. Következendo- 
képpen azon említett Tartomány nem annyira 
Huba’ Vitézségének bére , mint a’ Leány’ ékes
ségének Mátka - tállya lenne.

De nem - is ok nélkül láttfzattanak a’ Ma
gyarok az illyetén zúgolódáfolra fakadui. Mere 
elsőben Árpád nem csak Baráttyának tartotta 
Huba-vezért; hanem, mind titkos gondolatainak 
vele közlésével, mind nyilván-való rendelőiéinek 
reá-bízttával fzinte egy karba ültette magával.

Az-után: ezzel meg-nera-elógedvén Árpád, 
midőn ama’ Huba - vezér Bahos - hegyének felső 
lapját kő-fallal körül - kerítené: hogy az ellenség
nek ki-rohanó hirtelenségét ama’ várnak erőfsé- 
gével raeg-hátrálhatná; Árpád, az el-kéfzűltt vár 
rat (öröködén el-temetvén hajdani BAHOS ne
vét), az egéCz Orfzágban VILÁGOSNAK nevez
tette-. tudniillik: Huba’ Leányának nevére kereíz- 
telvén, kit VILÁGOSNAK hívtanak.

De még itt se állapodott - meg Árpád’ ada- 
kozóságának ár-vize. azon Fejedelmi Sátorát, 
mellyet tulajdon költségével azon említett Vilá
god hegynek allyára építtetett, Hubának ajándé
kozta, ízerelraes fzavaival azt emlegetvén . 
bogy magának nagyobb gyönyörűségére válna , 
ha őtet eme’ fzép Világod Kis - aízfzony, nem 
mint a’ Sátornak Urát, az Ofztjjlyokba; hanem 
mint vendég Szeretőjét fzívének Kincs-tartójába 
fogadná.

Szc-
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Szégyenlették Vénushoz hajlott lágy Feje
delmeknek meg • üfzögöltt erkölcsét a’ Marttal 
tárfalkodó kemény Magyarok. Inkább-is fzeret- 
ték volna, ha ( ára-úgy-is Özvegy lévén a’ Feje
delem ) ama’ Szüzet Hites-társul el-venné, sem
mint vele ( a’ magyar fzokáfnak rettentő példá
jával ) illy nyalánk módon tárfalkodna. — Tar- 
tottanak attól-is: ne-taláii-tán a’ korul «lévő, és 
még egéfzlen meg-nem hódoltt Ellenségek, meg- 
órrolván a’ fzerelemtnel tellyes indulatokat, fel- 
emellyék a’ pad alá nyomott fejeket; bátrabbal* 
ugaffanak a’ Magyarokra; és hamar fel-is-fallyák 
a’ meg-afzfzonyofodott puha fzíveket.

E’ következendő fzerencsétlenségnek ifzo- 
nyú gondolatai leg-inkább gyötörhették fzívét 
Zoltán -herczegnek, Árpád’ egygyetlen - egy élő 
Fiának. Ezen ( ideire nézve ) fiatal; de ( meg- 
értt efze végett) igen okos Herczeg el-nem-állott 
fzorgalmatos iparkodáíitól, hogy édes Attyát 
azon meg-kedveltt Tartománynak botránkoztató 
lakásától el-idegenítheffe, és vagy Csepelre hoz
za Buda mellé, vagy Atila’ várába, Buda’ vá- 
rofsába édefgeffe.

Ugyan-azért: Követeket küldött utánna, 
azt izenvén néki: hogy Budán fzorgos dolgok 
várják jelen -létét. Ki-akamának ütni az új El
lenségek Nem lennének békével a’ régiek - is. 
Zvatoplugnak egyik fia, Zventibald, nagy fzor-

g a -
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galommal ufzícar.á a’ MARHÁKAT (2). Ama’ 
Lajos Gyermek-is a’ NEM1CZEKET (3). Jönne 
vifzfza Budára, és ifmét az Orfzág’ Kormánnyá* 
hoz nyúlna.

De
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( 2) A ’ moftani Morvákat Marháknak hívták a’ 
Magyarok. Elsőben azért: mert hadi záfzlójokon va
lami Marha-czímert láttának. A z  után azért: mert az 
Ellenségre ütvén amazok, ezen fzóval éltének : Mrha 
M rba , nem külomben , mint a’ moílani Horvátok ez
z e l: Udri-udri; a’ Magyarok ezzel: Rajtarajta. SŐte 
STOCK azt állíttya : hogy e’ Német fzó-is : Ű3fáí)rcr , 
azért ízáradott Morva - uraimékra, mert ezen fzó : 
SD?ű!)r, moft-is Kancza-marhát téfzen. Innet-is fzár- 
mazhatott a’ 9}?a()rí)of, melly annyit téfzen, mint: 
Marba-udvar. D O BN ER. Ezen Marba fzót addig- 
addig változtatták a’ M agyarok, még Mórba után, a ’ 
Morvdi-is ki nem-faragták. A ’ régi írók közönségeffcn 

Marabánuknak nevezik.

( 3 )  L A JO S  - király uralkodott ezen időkben 
Német-orízágbao. A ’ Németeket eleinte 
nevezték a* Görög Írók. Moll - is úgy neveztetnek a’ 
Tótoktól. De előbb csak azokat hív ák 
kik Baváriában laktanak. C O N STAN T. Porpbyrogen. 
Ezen neveket tapafztallyuk ez-után-is R O M A N U S, 
és NICEPH O RUS Csáfzárok alatt. Z O N A R A S . 
A N N A  Comnena, G L Y C A S. Moftanában Németeknek 
tnondgyuk nem csak azon említett Tartománynak La- 
kólfait; hanem egéfz Germánidt, avagy Germaniczidt 9 
«vagy Almamidt. S R IT T E R  in Nénidéit,



De Árpád, a’ következendő Háborúknak 
súllyát éppen nem érezvén, ezt izené vifzfza : 
hogy addig Világofról el-nem-mehetne, még itt 
egy újjonnan építtetett Háznak fel * ízentelését 
el-nerti-végezné. E’ pedig nem fokára meg-len- 
ae. Az-titán vifzfza-menendene Budára.

M Á S A D I K  R É S Z .
Á R P Á D N Á L  A Z  EBÉD.

8 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

"171 * is jőve valóban azon idő , mellyet Árpád 
azon Épületnek fel-fzentelésére rendeltetett. 

Világos * várnak éppen a’ kellő közepére építte
tett a’ Fejedelem’ költségével. Leg-első-is volt 
Orfzágunkban, mellyet a’ Magyarok, más Or- 

• fzágoknak dicső példáikat követvén, egy-valami 
Jftennek különös tifzteletére emeltenek*

Ezen Ünnepnek meg-Ülésére, fokán Öfeve- 
gyültenek Világofra, nem csak a’ Magyarok, ha
nem a’ PANNONOK-is, a’ BOLGÁROK-is. A’ 
Magyarok ugyan azért: hogy eme’ fel-fzenteles
nek alkalmasságával örökös hálákat adnának 
Ifteneiknek, kik Őket (annyi Villongáfok, annyi 
csaták között) Magyar-orfzágnak termékeny tar* 
tománnyaira, mint régi édes Anya - földgyökre, 
vifzíza térítették. A’ Pannonok pedig, és a’ 
Bolgárok azért: hogy itt egy csomóban láthat
nák azon Vitézeket: kiknek híreket, és neveket

nem



nem egyébb foglalhatta - bé immár; hanem azon 
határok, mellyekkel az Ifién fzéles e’ világot 
körűi - kerítette.

Meg - jelent Zvatoplugnak (a’ Dunán túl lé
vő Pannonok’ Vezéreknek) egygyik fia Mojmír. 
Itt vala Zalánnak ( a’ Duna, és Tifza között 
uralkodó Bolgárok’ Vezérjeknek ) ékes termetű 
Magzattya Zalánfi. Mind*a’-ketten nagy méréfiz- 
ségű; de igen tifztefséges Ifiak; és,minek-utánna 
egeízlen meg-hódoltanak, a’ Magyarokhoz hívek.

Várták a’ Tiizán túl lévő Orofzságnak Ve- 
zérjét*is Marótot. De ezen nagy lelkű Ifiat hir
telen betegsége el- nyomta, és mind édes Attyának 
Merótnak , mind Árpád’ Házának Hagy fzorao- 
rúságával el-is*temette. Ezen Vezér Teft - vére 
volt Hanzámak, Zoltán’ Hitefsének. Vóltanak- 
is felőlié olly reménséggel a’ Magyarok, hogy 
Ez, Árpádnak Udvarával meg - sógorofodván, 
Jég-efső módra rontaná a’ Magyarok’ ellenségét. 
De ezen akkori reményünket, még zfengéjében, 
meg*fojtotta az irigykedő halál.

Ezeken fölött: el-érkeztenek hufiz on - négy 
gyönyörű termetű, és már raeg-értt Kis-aízfzo- 
nyok-is, kiket Árpád az Orfeágnak minden ré- 
fzeiről ( nagyon gyönyörkedvén a’ fzép teremt
ményekben ) ide hívattatott; ’s • leg-fzebb rózsái- 
is vóltanak az akkoriban virágzó magyar kert. 
nek. Mert ama’ régi időkben, nem olly fzűken 
vóltanak Orfzágunkban a’ tiCzta Szüzek, hogy

B Vagy
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vagy egynek fel-találáfa végett-is az Egek’ Éle* 
mefsének tizen*két Jeleire kellett volna fzorúl- 
aunk.

Ezen Vendégeivel le-íile Árpád tágas Sáto
rában. Nagy vígafságok között töltötték ideje- 
ket az ebédlő Itiak. Maga-is Árpád, mintha 
példát akarna adni a’ többieknek, hirtelen fel
kapta borral tele kupáját, és, miudnyájoknak le- 
cfendesülttekben, így köfzönte-el: Eb, a’-ki nem 
Barát.—Köz Békefség köztünk; rettentő félelem 
a’ Magyarok’ ellenségén.— Te nagy lilén, adgy 
Bort; Búzát; Gyümölcsöt.—-Adgy Kaláfzfzal 
jó Szalmát.—Adgy Szénát, és Abrakot.—Add: 
hogy a’ - mit más vetett, és aratott; Mi takarí- 
tfuk-be. Bzt ízóllván, meg-itta egy húzómra
bójagos Kupáját.

Sorra Mojmír a’ többivel. Vígan mindnyá
jan; de, Árpád’ jelen-létte miatt, mértékleteffen. 
Végtére Zalánfi a’ Magyaroknak örökös Birodal
mat; a’ meg-hódoltt Nemzeteknek, igaz, hív, 
és állhatatos engedelmerséget kévánt. Meg-itta 
*Ő-is tajtékzó Kupáját. Utánna a’ többi.

Ki-tettfzett a’ Vendégek között Zalánfi. 
Reá - fordúltanak a’ magyar Kis - alzfzony oknak 
éles fzemeik. Befzédes vólt; de Okos. Efze’ 
híre nélkül nem pörgött a’ nyelve. Nagy mél
tóságot, de nagyobb kegyefséget mutattanak a* 
Szüzeket lopogató Izéméi. Ezeknek ékefségeket 
oldalaslag meg-pillantván, igen örvendett'azon;

hogy
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hogy a magyar Nemzetben oily kellemetes or* 
czákra találhatott, mellyek meg» vidíthatnák még 
a’ Bá’ * gondnak .Orízágában neveltt Alamufztá- 
kat-is. Belső gondolatainak titkait el-se -födöz- 
hette fokáig, e’ fzavákkal élvén:

Most őrvendek valóságoffan: hogy, Atyám
nak tneg-hódoláfa után, illy Nemes , és Szabad 
Nemzetre fzállott Birodalmunk ; mellynek erköl
cseit ha magam nem tapaíztaltam vólna ; hogy 
olly fzép, olly tifztefséges légyen, magammal el* 
se-hitethectein vólna. Sokkal más hírét hallot
tuk ennek-elotte a’ Magyaroknak. De most ta- 
pafztalom elsőben i lehetetlennek lenni; hogy 
illy gyönyörű tettekben ,mellyekkel a’ magyar Kis- 
afzfzonyok fel - vannak ékesítve, kegyetlen, és 
ember-gyűlölő Lelkek lakhaffanak. Ki-vallom a2 
igazat: nincs a’ magyar Vitézeknek nagyobb 
erejek az Orfzágok’ el - foglalására; mint e’ ma
gyar Vitéznőknek (4 ) a’ fzívek’ várainak meg-

B 1 ve-

( ♦ )  Ezen m agyar'fzó: Ní»t annyit tett magyaf 
Eleinknél, mint Afzfzonyi-dllat , avagy Feleség. Innett 
fzármazik a’ Xi/telen , az-az : .
Innett a’ NuJ'zis, az-az: Hdzamids , In
tett az Ag-nő, az-az: Vén-afzjzony. Innett a’ Nyoflény. 
Az-után : Vezer-nő, Fejedelem-nu, annyit tett a’ Ré-1 
gieknél, mint Vezérnek Afzfzonya , Fejedelemnek 
ge. Moll immár 0 - bető helyen é - betot tefzünk , 
igy mondgyuk.' Vezetne, Fejedelemné. Sótt : valamint 
•zen fzóból : Vő, Vejet formáltanak a’ Magyarok, 
é g j  erae’ fzóból-U .• ATi, Nejei a* Régiek* Es így
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vevésére. Te penig, Drága-látos ETELKÁM! 
( a’ volt neve egy elleniben ülő kellemetes 
Szűznek, kinek fzerelmébe, csak ezen egy lá
tásával, bele-kötelodzött Zalánfi; ’s - méltónak- 
is lenni állította arra, hogy vele annak-idejében 
Szövetséget köfsön), Te, mondám, édes Etel

kám !

a’ Királynét, Király’ Nejének, mondották ; a’ Vezérnét 
Vezér’ Nejének; az az : Király’, vagy Vezér’ Felejégé
nek , A f z f z o n y á n a k .Sokáig fel-is-tartatott ezen Neje-izó
a’ Magyaroknál. Azon R Á D A I Gedeon Ú r, ki Bárói 
Méltóságnak czímjét Nemes Nemzetségébe bé-iktatta, 
és kihez én, ritka Tudománnyá végett, különös haj
landósággal, és tifztelettel viseltetem, nékem két régi 
magyar Vers-ízerzöket mutatott, kiknél a fzó an
nyit téfzen, mint Felesége. A z  első magát B O G Á T I 
Fazekas Miklófnak nevezi; kinek Könyve 1587-dik Efz-
tendöben nyomtattatott. Ennek versei így vannak : 

Nem csak két tenger köztt ennek Lire vala
Férfiúba - juta.

Artaxerxes Király Ottse’ fzerencséjét 
Szép Nejéről cfuddlta. 

Nyilván bifzik immár , bogy egyéb Nejével 
Soha Cyrus nem hála.

A ’ máfadik Vers-fzerzŐ C H IE R E N Y  Mihály, kinek 
Könyve i59«-dik Efztendőben adódott-ki. íg y  dalol: 

Közönséggel azt-is végezték vala :  
Hogy mindenik fzabadon

Kérdetlen ,Királyhoz menne dolgába y 
Ha-nem-ba Nejével a* Király volna,
Azmint heten köztök végezték 

* Hogy Jzabados volna Király’ ajtaja,
Ha-nem-ba Nejével volna ágyába.
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kám! meg-érdemletted azt az Ifiaktól: hogy, ha 
egy cíbport ellenségnek közepére vitetnél, cfak 
cppen azé lennél , ki mind azon Bajnokokat 
meg - Ördög - tördelné,• mind ékes Szeinéllyedet 
kézen - fogva ki - hozná.

Zalánfinak e’ befzédgyét hallván a’ Magya
rok, igen örvendettének. De Árpádnak Öröme 
azon állapodott - meg fő-képpen: hogy a’ meg» 
hódoltt Népekre teijedett Magyarok’ Birodalmát 
nem olly súllyofnak lenni tapafztalta, mint en» 
nek-előcte gondolta. Tartott mind-az’-által Za
lánfinak mézes ízavaitóU El-sem-is «hitethette 
magával, hogy, olly édefdeden folyó fzavai, 
belső gondolatainak ímelygös titkaival meg-egy- 
gyeznének. Mert ennek attya, Zalán, leg-több 
tormát tört a’ magyar Vitézeknek órrok alá. 
Ugyanazért: leg• kegyetlenebb mó'dra bántanak 
vele a’ reá-erefztetett mérges Vezérek. Lehe
tetlennek állította tehát, hogy annak fia illy 
nyúgodtt elmével hordozhaffa a’ nyakába vetett 
reméntelen orvot*

De a’ magyarKis-afzfzonyok, kik az illye- 
tén bérezés gondolatokra fel-nem-kapafzkodhat- 
tanak, csak éppen Zalánft’ fzavainak ékes folya- 
mattyában gyönyörködtenek. OUyannak lenni 
gondolták a’ ki-terített partékát, a’-minő fzavak- 
kal árúltattanak a’ locska Kalmároktól.

Örvendettek tehát a’ Sátorban mindnyájan, 
ki-vévén Világos Kis-afzízonyt. Ennek högy-

B 3 ke-
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ke-bögyke fzíve azon okból sértődött • meg fő* 
képpen: hogy Zalánfi, kit első látásával igen-is 
megszeretett, nem magát tehette első Szerelmé
nek tárgyává; hanem Etelkát. De még jobban 
fel-lobbana kis fzíve, midőn Etelka ( a’ többi 
Kis-afzfzonyoknak nevekkel) így vifzált Zalánfi- 
nak dicséreteire:

Nagy köfzönettel vefzfzük, nagy méltósá
gú Eredet, a’ magyar Kis - afzízonyokhoz hajló 
indulatodat. Felőliünk tett ítéleted, bizonyom
ra mondom, kevélységre-is ösztönözhetne min* 
nyájunkat, ha eleve nem tudnók ; hogy, midőn 
olly méltóságú Ifiak a’ Szüzek’ dicséreteikre 
erefökednek, bennünket önnön-magok’ dicsérete
ikre emlékeztetnek. Sőtt; midőn máfokat ma- 
gaCztalnak, valóban magok’ erkolcfeiket magaSz- 
tallyák. Hogy penig a’ fő dicséretet rajtam kez
detted; mivel jól tudom: hogy nem magam va
gyok azon FÉNJX - madár, raellynek se párja, 
se máffa Ízéles e’ világon: azt én a’ te kegyes
ségednek, nem penig magam’ érdemeimnek kö
szönhetem. Gyönyörű Szavaidnak elevenségé
vel csak éppen azt akartad , tudom, ki-jelente* 
ni: minőnek akarnál engem’ örömest látni, 
hogy legyek; nem penig meg - dicsérni, hogy 
Vagyok, Mind-az’-által meg-kévánom mutatni, 
hogy ezen gyönyörűen öfefze - hordott dicsére
teid, noha ugyan érdemetlenre; de még se 
Jî T - adatlanra Szállottának.

14 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK
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Csak ma látta Árpád leg - elsőben Etelkát. 
É s , midőn olly udvarisággal tellyes feavait ere
gette, nem tudom, minő Czeretettel, de úgy-an- 
nyira fel - gerjedett, hogy annak tifetefséges 
meg-házasításáról tüftént gondolkodna. Úgy vé
lem: a’ gerjefztette-fel leg-inkább a’ Fejedelem' 
feívét: hogy, azon ékes Szűznek fzeméllyében, 
Zoltánnak, egygy etlen * egy fiának, képét úgy- 
annyira fel-találhatta: hogy, ki Zoltánt, és Etel
kát ifinérné; az, se az orczáknak hafonlatofsá- 
gokról, se a’ termeteknek egyenlőségekről ép
pen nem kételkedne.

De, meg-mértékelvé« raoftanában heves in
dulatait, hirtelen Zalánfira tekintett, ki, éppen- 
akkor, úgy ki - merefztette fzemeic Etelkára: 
mintha egéfzlen köröíztűl akarta volna nézni; 
és azoknak nedves, és bé-húnyorodott forgáfai 
a’ nyelvnek kötelefségét végbe vinnék. Szeret» 
te Árpád, és, midőn jobban éfzre-vette, jóvá-is 
hagyta e’ gyönyörű párnak öfeve-kötelŐdzését 
fő-képpen azon okból: hogy, e’ magyar Szűz
nek el • véttelével, Zalánfinak Bolgár terméfeete 
meg - magyarofodna, és így az Orfeijgnak még 
talán nagy hgfzuára válhatna.

Azomban Zalánfi, minden gondolatait Etel
kának kellemetefségébe merítvén, csak alig vár
hatta a’ meg - úntt ehédnek bé - fejezését: hogy 
vele kiilünüffen befzélhetne, és a’ következen
dő házafságról csak egy feót-is ejtfietue.

t B 4 Oh
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Oh Egek! Be haízontalan reraénségei van
nak néha az emberi ízívnek ! — Más rendelést 
rettenek immár Etelka’ házafságáról a’ Meny-be
liek. — Nem azé lett a’ nyúl, ki a’ bokorból 
feUugrafztótta ; hanem, a’-ki el-fogta.—De a’ kö
vetkezendő mennyegzőrölazt mondhatnád: hogy 
a’ reggeli harmatoknak ékes gyöugyeik nem egye
bek lennének; hanem azon siránkozó Cüllagza* 
toknak öreg csöpjeik, mellyek ezen ártatlannak 
ifzonyúi történeteit látták; de az Iftennek él- 
tökéllett rendeléfeit meg-nem-máfolhatták. De 
moftanában , ezen fzomorú gondolatokat elóbre 
állítván , térjünk-vifzfza azokra, mellyek a’ C 
vet nem annyira rongállyák,

H A R M A D I K  R É S Z  
Z A L Á N F I  E T E L K Á V A L .

ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

A’ Fejedelemnek nagy sátora mellett egy gyÖ« 
nyürű kertet építtettek a’ művefek. A’ vi

lágnak régiségével vetekedő nagy fákat úgy ír- 
tatta-ki Árpád az egyenes útak’ folyására , hogy, 
ki a’ kertnek közepében meg-állott; onnatt, va
lamint a’ kereknek közepéből, nem külömben 
láttfzattatnának az Ösvények eredni: mint ama* 
Cíillagoknak fzékeikből a’ súgárok’ nyilait lövel- 
lődni láttyuk. Nem annyira fzerette Árpád a* 
Virágokat, mint a’ sűrű árnyékokat, Ezeknek



irtózásra termett fzentséges homállyokban gya
korta sétálgatott, és minden érzékenségével*ta
nácsot tartott a’ Magyarok’ ellensége ellen.

Minek - utánna az ebédet meg-ették, a’ kó- 
zel - lévő kertbe le • sétáltanak valamennyien. 
Nem vólt fzokásban, hogy ebéd után terhes 
gondolatokkal fárafzfzák elméjeket a’ Magyarok. 
Nyájas befzédekkel gyönyorködttették a’ Szü
zeket még a’ komor - kedvű Kúnok-is. ( 5 )

8 5  Ki ki
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( 5 ) Azon KÚNOK , kik moftanában Magyar- 
orfzágunknak egy rélzét lakják, ennek-előtte az EU - 
XÍNO M I Tengernél laktanak, nem a’ Sciták*
t ó i , kiknek atyafiok-is voltának. Ezt bizonyíttya el
sőben PT O LO M A EU S, régi F ö ld - író , ki Őket a’ 
Bahamák, és Roxoldnufok közé helyhezteti; az-után a* 
tégi Anya-fzent-egy-háznak Történetei-is, mellyek fok 
Mártírokról emlékeznek, kik az Euxinomi KUNOKNÁL 
fzenvedttenek. Ezen KÚNOK az-után Nap-nyúgodtt 
felé ki - nyomattatván , el - lepek M O LD O V A T , és 
O LÁ H  - orfzágot, melly két Tartományok egy név a- 
latt N A G Y  - KU N SÁGN AK neveetettenek. Midőn 
Á LM O S ( Árpádnak Attya ) ki hozta Scitiából a’ 
Magyarokat, ezen KÚNOK Öfzve - fzűrték a’ levet az 
O R O SZ O K K A L, és egygyütt a’ Magyarok ellen tá
madnának. Á L M O S , meg-vervén mindnyájokat, a’ 
KUNOKNAK afázatofságokat nagyra böcsúlltte. A - 
zoknak Vezérjeiket : E D E T  : ED U M EN T : É T É T  : 
B U N G E R T  : Ő SÉT : B O JT Á T  : és K E T E L T  , Se- 
tegeftől Vitézei közé fzáralálta. Nékik ajándékozta a«



Ki ki azzal járt, kit fzívéhez kapcsolt. Mert 
már ennek - előtte ( a’ régi magyar fzokás fze- 
jreut ) ki-kiáltotta Árpád: ki a magáiéval.

Örömeit Világosba kapott vólna Mojmír, 
Zvatoplugnak ama’ feebbik fia. De, mivel éfz- 
re-vette a’ fzeme3 Szerető, hogy Ő magát Ár
pádnak oldalához csatlotta, nem csak abbahagy
ta a’ knlláncsot; de meg - se • fzóllította. Félt: 
ne-talán-tán el-kapja a’ kofarat. E’ dolgot ifzo- 
nyú beftelehségnek tartották az akkori Ifiak*

De Zalánfinak fzeme el-nem-fordulhatott 
Etelkáról. És mivel eme’ Kegyelte előre ‘ ki

jött
f .......* - ... ■■ « ............ ......... 1
zon Földet, mellyet ofztin, meg-tartván az előbbeni 
nevet, N A G Y  - KU N SÁ G N A K neveztenek. De Ma
gyar Fejedelmeink ama’ valóságos N A G Y -K U N S Á G 
K A  ( M O LD O V Á R A  tu d niillik , és OLÁH-or/rag- 
ra ) mindenkor fzimot tartván, magokat mindenkor : 
KUNOK’ -Királlyának írták: mivel valaha ama’ N A G Y  
KU N SÁGO T valóban birtokok alá vették. Innett fzár- 
mazik a’ Magyaroknak azon JtijJok, mellyel moftaná- 
ban-is viízfza-kérhetik M O LD O V Á T, és O LÁ H  - or- 
jzdgot, mint a’ Magyar Koronának Jófzágát. Kriftus- 
Urunk’ Születése után 1230-egynehány Efztendővel a- 
ma KU N O KRA efvén a’ T A T Á R O K , Ókét KUTÉN 
nevö KirállyokM egygyütt meg-zaklatták. K ik-isBÉLA  

Királyunkhoz, ama’ Negyedikhez, folyamodván, Or
szágunkba bé erefzttettenek, és , el - hagyván Sátoros 
lakáfokat, magoknak házakat építettének, és KIS-KÚN- 
SÁ O IA K N A K -is mondattanak. K A P R lN A l. PTO- 
J.O M A EU S. ANONYM US
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jött a’ kertbe, fz un télén utánna leskölŐdött, ha 
vallyon az ő maga-vifelésébőj valami ízív-illeto- 
défnek jelét ki-vehetné-e? Ki-fzorítorta magát 
Etelka a’ többiek’ féregéből; és gyakorta vifz- 
Cza-tekíngetett Zalánfira. Végtére: hogy hama
rább el-érettetne, lafsú lépélékkel sétált.

E’ dolog úgy*annyira fel-lobbantotta Zalán- 
finak fzívét, hogy meg-tüzesíiltt orczájának je
leiből ki ki el - láthatnál fzerelmes indulatait. 
Már-is, csak nem ujjal mutogatták a’ többiek, 
midőn Etelka, éfzre-vévén fzapora gerjedelineit, 
igy cfillapítgatta forró háborúit;

Kérlek * Zalánfi t vouyítsd-meg egy-kevefsé 
el andalodott indulataidnak raeg-erefzkedett fék
jét: ne-hogy ezen fzárnyas Izetek előtt mesé
be etünk mind - a’ * ketten. Eleven ízívednek 
ezen ugró jelei, nem mondom ugyan, hogy, 
vagy méltatlanok, vagy penig vétkefek. De, 
meg-engedgy bátorságomnak: moftanság, illy 
hamarjában, idétlenek. Meg-ne-ijedgy , neveze
tes Leventa(fi), világos fzavaimtól. Kedveld 
inkább bennem minden gondolataimnak illy kelle-

me-
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( 6) Vélekedgyenek máfok a’ L E V E N T A  fzó- 
ról akir-mi-képpen. Elég az.- hogy még moft is fen- 
forog a’ Tifza-mellékieknél azon játék, mellyet a’ fel- 
övedzett Iffiak L E V E N T Á SN A K  mondanak. E ’ nem 
másból á l l ; hanem Bajnoki Birakozásból. A ’ Nyerteit 
BÉL-í.evf»r<ína* mondgyák; a' Vefztot Ó BA • Sam*- 
nak csúfollyák.



metes ki - nyílttokat. E’ magyar fzokás a’ Ró
zsákhoz hafonlíttya az itt való Szüzeket, mel- 
lyek akkor kedveltetnek leg-inkább, midőn bim
bótokból ki-nyílni kezdenek.

E’ fzavakra inkább fel-indúla Zalánfi, és így 
felele : Hogy - hogy kívánhatod azt tőllem, 
kedves Etelkám, hogy téged’ Gzívem’ fel-fodőzé- 
sében ne k o v e f f e l e k ? Immár azelőbbeni ebédkor 
ki-vehettem belólled igaz fzívedet. Szemed’ tü
körében láttam mind tifeta gondolataidat, mind 
kegyes hajlandóságidat. Cfak éppen egy dolog 
marada még hátra, mellyet fzemérmes orczádnak 
homályos jeleiből világoffan ki - nem - vehettem. 
Tudniillik: ha méltónak vélheted * é arra Zalán- 
fidat, hogy őtet egyedül a’ magadénak tartfad, 
és, a’ következendő Szövetségnek boldogságá
val, az Egek’ mennyegzetéig fegíttfed? Efzed- 
be juttatom penig előbbeni magyar fzokáfodat. 
Most verje - ki gyönyörű levélkéit barátságos 
rózsád. Add-ki, minden fzínlés nélkül, fzeretŐ 
fzívednek minden vágyódását.

Ezekre Etelka így felelt: Ugyan-csak ha
mar akarfz bánni, Leventa, az ütközettel!•í % é * *Már elobb-is azt mondám: hogy eme* gondola
taid egy-kevefsé idétlenek.— Még-is: ha méltó
nak ítéllek - é arra , hogy téged’ a’ magaménak 
tartsalak ? minden kérdéfed nélkül átal-láthattad 
fzíves feleletemet. Ki ne vélne méltónak, hogy 
magájénak tartson ? kinek nemes eredetét tifz-

tel-
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tellye, nemeíTebb erkölcseit cfiidállya ? SŐtt: 
ki ki áldomás gyanánt veheti e’ gyönyörű indu
latot, mellyet Te a’ magyar Kis-alzfzonyoktól 
ajándék gyanánt reméllefe. — De! — a’-mi a’ Sá- 
torofságot ( 7) illeti — HallhadCza emberséges Za-- 
láníim ! — Számba - fontba gondolatidat! — Ne 
hírtelenkedgy heves indúlataiddal — A’ hamar 
tanácfiiak hamar bánás vége — Senki-fines Ta
tár* korbácfcfal utánnad — Adgy leg-alább időt az 
örökkön-tartó Szövet’ nyüftös,és bél-fonalainak 
el - igazítására — Ezeken felől: hallyad, és jól 
meg-fontold okaimat: Zaláuíim! - - - Szabadok 
ám néked gondolataid. Atyád’ holttá után fenki 
se vethet láb - tántorító követ elődbe. Szándé
kod fzerént fzabadon meg - tehettfz mindeneket. 
De él még az én Atyám. Ennek nem csak aka- 
rattyához; hanem csak éfzre-vett intéfeihez-is 
úgy fzoktam tellyes életemben hajólni, hogy 
anuak csak ízerae’ járattyát-is Itten’ parancfolat- 
tyának állítanám. Soha javallásának ellene nem 
mondottam. Kéfeebb voltara meg-halni; fém- 
mint durrezáskodni. Értsd-reá a’ többit nagy

okof-
•------ —  . 1 .. ... . .........•! .

( 7 ) A ’ SÁTOROSSÁG annyif te tt a* Régiek
nél , mint HÁZASSÁG a’ Moítaniaknál. Házaik nem 
lévén Eleinknek, új Sátort vertenek Magzatty oknak 
tárnokra, minek-elotte őket öfzve-párasították. A z
után : hogy Magyar-országban le-telepedjenek, vala
mint a’ SÁTOROKAT Hdxakra ; úgy a’ SÁTOROD 
S Á G O T - Hfizafsd%ra változtatták,



okoíságú Leventa. Végtére: meg-ne-fe’etkezz 
áz illetlenségről - is. Téged’ Nagynak teremtett 
az Iften, és fzép Tartományok’ Urának. Én 
egy Hadnagynak leánya, és penig fzegény leá
nya vagyok. Semmim egyebem a’ bocsűletem- 
nél, és jó hírem’-nevemnél. Ugyan-azért: min* 
denkor fontba vettem itidúiataimat. Nem-is ka- 
pafzkodtam olly póczra, mellyrol' gyalázatom
mal le - hetígeredtem Volna» Magamat magam’ 
rőfjével mértem mind eddig. Vannak itten több 
Szűzek-is, kik engem’ , mind tős-gyökeres ere
detekre, mind eleven fzépségekre nézve úgy- 
annyira felől-haladnak; mint a’ törpe Vinyegék- 
nek alacfonságokat a’ Nyár-fának súgár magofsága 
fel-múllya; Hozzád tehát illendőbb gondolatnak 
lenni vélném azt» ha ezekhez adnád magadat, 
engem’ penig alacfonyabb rendű Ifiakra, de még* 
is tifztefséges Leventákra hagynál.

Ezekre Zaláufi rövideden így vifzált; ezen 
ókaid éppen nem ollyak, Drága-látos Kis-afzj 
fzony, hogy bennem ékes Személlyedhez hajló 
reménségemet meg - fojtha&ák. Ha Te annyira 
tel-akaröd magad’ emeirii, a’-mennyire én leerefz- 
kedni fzándékozom; már akkor ama’ Nagy egy 
Karban lelheti eme’ drága Kicfint. De ne-is ké- 
telkedgy, hogy moftani állapotodnak fel-magafz- 
taltatását el-végzem Árpádnál, kegyes Fejedel
münknél. A’-mi penig édes Atyádnak akarattyát, 
és Sátoroíságunk’ engedelmes illeti; bátor ma

gad
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gad ne fáradgy - is benne; ha reára bíztad, em
berre bíztad a’ dolgot. Légy addig is jó remén- 
ségben, és állhatatos fzándékodban Etelkám.

Akarta itten Etelka a’ dolognak lehetetlen
ségét más okokkal-is. támogatni; de Árpádnak 
közelgető Személlyé meg - fzakafztotta édes be- 
fzédgyeket. Viízfza kellett a’ Sátorba menni 
mindnyáj oknak, hogy ott az arra kéfzűltt ládá
ból ki-vonatna azon Szűznek neve, ki ofztán , 
holnapra kelvén az idó,. azon említett új Épü
letnek bé-Gzenfelését el-végezné, ’s-egyfzer-V 
mind azon Iftent, kinek tiszteletére emeltetett, 
a' Magyarok’ gyűlésében meg-nevezné*

N E G Y E D I K  R É S Z .
Ü N N E P  H I R D E T  É.S<
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T e-űltenek tehát a’ Sátorban mindnyájan, ds 
^várták ama’ fzerencsés fizem-pillantást, melly- 
ben a’ Szűznek neve ki-vonatik, és magától & 
Fejedelemtől ki - hirdette tik- Oh ! melly ízíves 
foháfzkodáfolckal oftromlották az Egeket a’ re- 
raénlö Lelkek! jól tudván: hogy, kit n1 fóeren- 
cse ezen adoraánny ával meg-áldana * aZ már, a’ 
csillagoknak bóltozattyokig fel - emelődvén, aZ 
egéfz világ előtt ki - tettfzene. Világosnak ko- 
nyorgéfeit élefzteni láttattanak a’ Fejedelemnek 
titkos foháfzkodáfai. Ezt akarta Czerencséfneig



látni, ezt a’ válogatott Szüzeknek ékes fere- 
gekben, minnyájok fölött mind fel-emelni, mind 
meg - dicsőíteni.

Azomban Öfeve-vegyíttettek az ügyelő Kis- 
afzfzonyoknak neveik. Jelen vólt az ártatlan,
és gyönyörű Gyermek , kinek fzínezetlen ártat
lanságára bízták a’ gömbnek ki-vonását. Ez te
hát , mindnyájoknak le - csendesűlttekbea , a’ lá
dába nyúlván, ki-vette a’ fzerencsés gombot, és 
rá-tanúltt tifztelettel Árpádnak kezeibe adtta.

A’ gömbnek, és a’ reá - irtettfzett • névnek 
meg-fzemléléfe’ alkalmatoíságával* ki-ütötte ma
gát Árpádnak orczáján a’ fzomorúság. Nem ke
vés ideig úbalmas várakozásai tartóztatta mind 
a’ Vendégeket* mind fő-képpen a’ fzem-merefz- 
to Szüzeket. Le • cfillapította ofztán heves in
dulatait. Végtére: Valamelly örömének tettetős, 
de úgy-is homályos jeleit tüntetvén, ekképpen 
hirdette - ki a’ holnapi Ünnepléfnek el • rendeltt 
Szer • tartáfait.

Orfzágunk’ bóldogúlására, ellenségeink’ le- 
tapodttokra, hó-napi napon, azon új épületünk
ben lévén, olly Áldozatot fogunk a’ Meny-be
lieknek fel - adni, melly az Áldozó Szűznek 
leg-kedveffebb állattya. Új tűzzel el-emífötőd- 
vén az Áldozat, azon Szűznek hatalmában lé- 
fzen: hogy, mind az Épületnek nevet adgvon, 
mind Ifteneink közűi ollyas egygyet válafzfzon, 
kinek gond-vifelésére bízhaffuk édes Hazánkat,

Ma-
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Ma gyár-orfe ágiinkat. Azon nagy hatalmú Iíleü, 
a’ Szer - tartáfnak rendes végbe - vitelére tekint
vén, egygyet választott magának a’ Szüzek’ fé
regéből - - • Éllyen - - * Etelka !

Ezen ki-hirdetés után, nem egyébb fzavak 
hallattanak az egéfz Sátorban; hanem csupán
csak ezek - * Éllyen Etelka - - Éllyen Etelka! 
De eme’ Kis-afzfzony, a’ fen-kiálttó Vendégek
nek Örvendetes ízózattyokat vévén, örűllyen-é 
a’ Izerencsének kegyefsége miátt; avagy a’ kö
vetkezendő förgetegek’ fzélvéfzei végett lzo- 
morkodgyon, éppen nem tudhatta. Elég azt 
hogy, midőn nevének ki • hírlelését hallá, nem 
csak ifzonyú - képpen meg - ijedé ; hanem egéfz 
teliében fel - borzada. Eleve meg - érzette az 
ügye-fogyott ezen alkalmatofságból következen
dő gyötrelmeit, és, az el-vállalhatatlan terh 
alatt, egéfz teft-épúietének le-roskadását. Ugyan
is : e’ volt az oka, hogy illy fzoraorú lzavck- 
kai élt a’ Magyarság’ hallattára:

En ugyan hatalmas Ifteneinknek nagy hálá
kat adok, hogy ezen Sz'űn - naplálhak ( 8 ) Fő
pap -nejévé az én Czeméllyemet válalztani mél- 
tóztattak. Mindenek azokuak fzent akarattyok

fze-
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i8 ) Nem vélem , hogy valamelly Nemzet mind 
kurtábban, mind igazibban ki-mondhaíTa azon ízónak 
erejét, meUytt a* Ziidók SABATNAK mondanak,

C mint



fzerént meg - effenek, kiknek Gond - vifeléfekre 
még gyermekségein’ ideiben bízattattam. Fel-ve- 
Czem nagy ferénységgel azon tifztemet, mellyel 
fel akamak-e magafztahii, avagy inkább meg
alázni az Egek, nem tudhatom. Igen tartok tol
le: ne-hogy magam legyek azon áldozat, melly- 
et, hatalmas Fejedelmünknek rendeléfe fzerént, 
az állatokból a’ leg-kedveffebbiket vévén; bé-mu 
tandok Ifteneinknek. De régtől-fogva el-kéfzűl- 
tem immár minden efetekre. SÓtt: ha, vagy 
édes Hazámnak hafznólhatok, vagy valami fzép 
erkölcsnek fen-tartáfa miátt meg - halhatok; nem 
fzánom véremet egéfz egy csöppig ki - önteni, 
és K6z-javunkat lelkem’ ki-adttdval elő-mozdí- 
tani. Ti magos Egek, vigyázzatok reám !

Etelkának e’ fzomorú Izavai köröfztíil - jár
ták a’ halgató Vitézeknek fzíveiket. Senki se 
tudtta mire vélni keferűségeit: pedig ezen ból- 
dog, és fzerencsés időkben, mellyeknek hűzo- 
mos folyamattyok minden teremtménynek fzivét 
meg-vidíthatták. Sokan cfudálták benne az éfz- 
nek hathatóságát, mellyel által-láthatta a’ kovet- 
kezendőket. Könyveztenek némellyek utólsó 
foháfzkodáfait hallván. De többen vóltanak ama

zok
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mint a’ Magyarok, midőn azt SZÜN-NAPNAK mon
dották régi Eleink, az-az : ollyan Napnak, mellyben 
a’ dologtól meg • fzónnek. Ezen SZÜN - NAPBÓL 
eredhetett az-után SZÜNNEP, végtére ÜNNEP,



20k, kik, hogy a’ bizontalanoktól úgy-aimyira 
rettegne , gyönyörű fzeraéllyét meg - izánták.

Csak maga találkozott Zalánfi, ki máfok- 
nak el-ijedttekben el-nem-ijedett. Sőtt: azon ok
ból igen örvendezett: hogy ama’ drága - látos 
Gyöngyvirág, kit a’ bő-kezű Terméfzet bokros 
adománnyaival meg - gazdagított, moílanában a’ 
kegyes ízerencse a* dicsőségnek ki-tettíző ma
gos tetejére fel - fegítette. Olly nagy - is vólt 
ezen örömének özöne, hogy lzavainak fzomo- 
fú folyamattyát nem értené; hanem magában el- 
tökéllené : hogy a’ vadon erdőknek kietlen ma- 
gánofságában tölteni fogná Remete - életét, ha 
Etelkának párafságától el-fzakaíztanák a’ hatal
mas Illenek. De kardot - is kötne az ellen, ki 
ezen fajáttyát magához csábítani merné.

Nem - is ok nélkül forgatta e’ meréíz gon
dolatokat Zalánti. Méltó vólt Etelka akár - mi 
efzes Tereratéfnek állhatatos fzeretetére. Sugár 
középfzeruségre, és ízer-tartós rendefségre lze- 
dettenek eleveii tagjai. Bátor ugráláffal futkofott 
a’ virganez vér minden élet-erekben. Meg-előzte 
a hulló havaknak fehérségeket a gyenge teftet 
bé-födözo hártya, orczáját nem más pirofsággal 
fel - váltván; hanem mellyeket a’ fehér liliomok 
kpzött tapafztalunk, midőn a’ Pünkösdi piros 
rózsákkal öfzve - vegyefednek. E’ fiatal pirost 
el-nein-nyűtte, el-se-hervafztóttá a’ koslató íze- 
retec, el-se-sáppafztották a’ kaczér indúlatoL

C a Tré-
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Tréfás volt a’ befzédben, minden fzemé- 
remmel. Gyakor a’ tárfaságokban, de soha nem 
únalmas. Bátor még a’ rettentő Vezérek előtt- 
is, a’ vakmerőségnek minden jele nélkül- Oily 
fzemes, olly okos minden környül - álláfokban, 
hogy soha az ugrást el-véteni nem tapafztalta- 
tott. Sőtt: ha valaha (mivel nincs hiba nélkül 
fenki*is) valami dolgában másként efett a’ kocz- 
ka, fém-mint felölle reménlették; nem-annyira 
Ö, mint a’ Szerencse hibázni láttfzattatott.

Tudtta az éfznek birtokában tartani a’ bé- 
fogoltt nyelvet. Olly efzefséggel befzéllgetett 
minden hozzá-illő nemes ifiúval, hogy ki-nem* 
fakadhatna belolle, kit fzeretne inkább. Akár
kivel fzóllott, mindenik egy*aránt dicsekedhetett 
kegyes hajlandóságával.

A’ nap-fényhez hafonló tifzta erkölcsei mi- 
átt, fzeretnék-e inkább, avagy tifztelnék Szűz- 
tárfai, nem tudnád. Mennél tovább tárfalkodott 
valakivel, annál inkább nem küzönségeflfebbnek, 
hanem fokkal méltóságoffabbnak tettfzett. Ez, 
a’ valóságos erkölcsnek jele én-nilam. Mind
eddig az irigység fölött lévén, nem csak magá
nál alacsonyabbakat tulajdon nagyságához; ha
nem a’ nagyobb eredetű Kis-afzfzonyokat-is ma
ga’ középízerűségéhez tudtta egyengetni.

Ki-tettfzett ragyogó fzemeinek méltóságos 
forgásából olly ritka Uraság, mellyel nem csak 
egy Házat (ha köz-nemelségű Iíióhoz menne) i

hanem
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hanem egy Orfzágot-is (ha vakmelly Fejedelem
től el - vétetne) kormányozni tudna; ha annyi 
Orí'zágok lennének, mennyien vannak, kik az 
Orfzágláfra alkalmatofok. Ugyan - azért: a’ leg
főbb férj*fi Fejedelmeknek nem aunyira efzére ; 
mint fehér - népi állapottyára nézve engedett. 
Vagy csak ebböl-is ki-tettfzett: hogy nagyobb 
lenne ; fém * mint gondolná. Immár az erkölcs 
terméízetté válván benne, maga se tudtta, mi 
légyen. SŐtt: midőn jót cselekedett, nem azért 
cselekedte, hogy láttízattaffou ; hanem azért: 
mert más-kép’ nem cselekedhetett.

Édes Attyát GYULÁNAK nevezték. Had
nagy volt azon Seregben (9 ), mellyet Huba

C 3 ve-
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( 9 ) Az egélz magyar Katonaságot Hét Seregekre 
ofztották első Fejedelmeink. Mindenik Seregnek Elöl
járóját VEZÉRNEK nevezték, kik hafonló-képpen he
ten voltának, a’-mint ókét e’ Könyvemnek elején elő* 
adttam. Egy Vezérség alatt többen vóltanak a’ Kato
nák Harraincz-ezernéi, nyolcz*fzáz Ötven-hét fzátnmal. 
Minden Vezér alatt hárman voltak a’ HADNAGYOK. 
Ki ki tíz-ezernek parancsolt. Miuden Hadnagy alatt, 
tízen vóltak az EZREDESEK. Ki ki ezer főnek pa- 
rancfolt; ugyan-csak ezen okból, későbbre 
t*nyok.nak-ii neveztettenek. Minden Ezredes alatt ti
zen a’ SZÁZADOSOK. Végtére: minden Százados 
alatt tizen a’ TIZEDESEK: Az egéfz Magyar Kato
naság tehát két • fzáz tizen* hat ezerre ment. Mind
nyájoknak Fó - vezérjek , és Fejedelmek volt Árpád, 
ama* nevezetes Katona. LEO Sopietis. THURÓCZ.



ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEKS°
vezérlett. Leg-Öregebb volt ugyan Gyula a’ 
Hadnagyok között; de egy se volt hozzá fog
ható. A’ Nyitrai Tótoknak meg*veréfekben; Zo* 
bornak, a’ Vár’ Oltalmazójának, fel-hajháztában, 
le - fülelésében, és fel - akaíztásában, mindenkor 
nagy hafznát vette Huba ezen meg - győzhetet
len fzív'íi erős Hadnagygyának. Ugyan - azért: 
Huba, a’ meg - csendesultt időkben • is, Gyulát 
nem alatta való Tifztyének; hanem éppen Ke- 
nyerefsének nem csak mondotta ; hanem igazán 
tartotta-is. SŐtt: mivel Huba , efetendeire néz
ve, fokkal öregebb vólt Gyulánál: ötét fiának ; 
Etelkát leányának fogatta. Gyula pedig Hubá
nak parancsolattyait, mivel alatta fzolgált, Ifién’ 
torvénnyének lenni állította. Soha ízavát meg- 
nem - vetette. Vezérének méltóság ít minden 
kömyiil-álláfokban fen-tartotta.

Gyula’ engedelmefségének nyilván való pél
dái olly erőt vettenek Ételkának fzívén, hogy 
fzámos fzép erkölcsei között a’ tündöklene ben
ne leg-inkább, mellyel édes Attyának parancso
latához, mint valámi kő-fzálhoz, ragafzkodott. 
Soha meg-nem-fzomorította femmiben. Tellyes- 
séggel engedelmeskedett nem mondom parancso- 
lattyának (mert mind-eddig femmit se kellett pa
rancsolnia); hanem éfzre-vett intéfeinek-is. Ké- 
fzebb vólt meg - halni, és így minden gyönyö
rűségétől meg-válni» mint édes Attyát, fzó-fo- 
gadatlansága miatt, raeg-fzomorítani, avagy őtet

csak



csak meg-fzomorodottnak-is gondolni. Az alma 
nem efecc mefzfce fájától, el - se -hengeredett. 
És , ha jól fel-vefzízük a’ dolgot: a’ Magzatok 
előtt nagy ereje vagyon a’ Szülék’ példájának, 
akár a’ jóra, akár a’ gonofzra.

De, hogy az előbbeniekre vifzfza-téqünk, 
midőn, Etelka’ nevének ki-hírdetéíe után, Ár
pád’ Sátorából ki-jöttenek az emberek, néinelly* 
ek vígan, némellyek fzomordan haza ballagta- 
nak. Ki ki , maga’ hajlékába érvén, azt tette, 
a’-mit az holnapi Ünnepléfre leg - alkalmatoffabb- 
nak lenni gondolhatott.

Maga vólt Zaláuti, ki, midőn Etelkáját 
Gyulának Sátorába késérte, heves indúlatait kö
vette. Cfak hamar a’ Hadnagyra ütvén, elsőben 
elő-befzéllette ékes leányának ritka tulajdonsá
gait. Az egekig emelte különös Izép-erkölcseit. 
Az-után: laffan-laffan arra erelzkedett, a’-rai leg
inkább forrallya vala májját. Nagy elevenséggel 
ki-nyilatkoztatta a’ Kis-afzfzonyhoz való fzere- 
tetét. Ajánlotta, ha úgy tettfzene, SátoroíságT 
beli fzövetségét. Nagy buzgósággal kérte a’ 
Hadnagyot: hogy ékes leányát más’ birtokába ne 
adná; hanem csupán az Ő fzámára tartaná.

Igen örömest hallotta Gyula, hogy leánya’ 
erkölcseinek mind meg-isméroi, mind igaz tifz- 
teloi lennének nem csak a’ Magyarok; hanem 
a’ Bolgárok-is.. örömének olly jeleit-is mutatta 
Zalánfi előtt: hogy ez tellyes reménséggel len-

C 4 ne
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ne azon gondolatainak fzerencsés bé - töltése 
iránt, raellyékről ennek-előtte igen kételkedett, 
hogy bé-tellyefedgy.enek.

Végtére: csak éppen arra kérte Gyula a’ 
hírtelenkedő Zalánfit: hogy, az holnapi Áldo
zatnak vége után, az elő - adandó első alkalma- 
tofságot nyakon kapja; a’ leánynak fzívét eízes, 
és tifztefséges módokkal reá bírja; maga’ enge- 
delméről éppen ne kételkedgyen; a’ többit ne 
igen máira ; hanem csupán az Iílenekre bízza.*

Ö T Ö D I K  R É S Z .  
E T E L K Á N A K  GYÖTRELMEI.

j3  ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

Tj'l-jött azoinban az unalmas ejtlzaka. Vala- 
mint egy-valaki vagy baját érzette, vagy Ö- 

romét lelte, úgy vagy nyughatatlanól, vagy nyu
godalmaién aludtt. Zalánfit a’ fzerelem gyötröt- 
te, és fokfzor fel-ébreíztette. Egéfz éjtfzakát 
merő képzelésekben, és egybe nem csatlott gon- 
dolatokban töltötte. Néha Etelkát vígnak, né
ha kedvetlennek, és tŐlle el-tíinonek látta. Cfak 
alig várhatta, hogy meg • virradgyon. Tudni
illik : hogy az Áldozat’ alkalmatofságával Sze
relme (Tét laffa, és ama’ dicső tifztségének meg
felelésében hozzá - foghatóságát csudálhaffa.

Mentt vólt ugyan Etelka a’ fzerelemnek 
nyűgétől : mert tellyes életében foha meg-nem-sdtu
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adtta iigy-annyira fzívét, hogy azt valakinek 
fzolgálattyára fzoroffan le-kötelezte volna. Eme’ 
párás világban meg-sem-is- únta még a’ páratlan 
életet. Szokatlan vólt a’ fzívet nem tudom vi
dító - e, avagy inkább epefztö fzerelmes forté
lyokban. Még-is: mintha meg-érzette volna kö
vetkezendő bajait, az egéfz éjtfzakát nagy nyug- 
hatatlanságban töltötte. Ijefztő álmai úgy el-ré- 
mítették gyakorta, hogy Dajkáját fen-fzóval ki
áltaná, ’s - ezzel ama’ leányzókat-is, kik vagy 
fzolgálattyára, vagy ideje’ tölttésére vele lak- 
tanak, hirtelen fel-ébrefztené.

Nem kele még fel a’ nap; de ragyogott im
már a’ hajnal-emelő fényes csillag: midőn Etelka 
el-únván a’ heverést, mindnyájokat fel-verte. 
Nem tudtták mire vélni mind fzomorú ábrá- 
zattyát, mind egy-mást erő hirtelen parancfo- 
lattyait. Cfudállották moftani lúd- mérgét az 
előbbeni libának. Semmit kedvére nem tehet- 
tenek. Éles fzemekkel nyilazván mindnyájokat, 
azokat, kik fzorgalmatoffak voltának, fzéllel- 
bélletteknek; kik figyelemmel lábok’ ujjúikon 
jártának, luíta kanczáknak mondotta. Azokat, 
kik e’ mái napra rendeltt ruházattyát elő-adtták, 
tüzeffen le-hordotta: hogy ránezos, és talán pe* 
nífzes - is lenne. Maga penig illendő dolognak 
lenni állítaná: hogy, azon épületben , Iftenei 
előtt allván, ízívének tifztaságát, ruhájának cfi- 
uofságával ki-jelentené. Nem-is vólt még e’ vi.
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lúgon nagyobb gyönyörűsége, hanem a’ mellyet 
ékes öltözeteinek csak nem mindennapi vifeltté- 
ben érzett. Sok gazdagabbakat meg-győzött 
azoknak nem csak fokaságával; hanem ritka, és 
ízer-felett lévő drágaságával-is.

A’ Tűkor előtt egy alacfony fzcken űl vala 
Etelka , és , midőn ízép hofzfeú haj - fzálait 
egyengették, és fürtökre verték a’ Szoba-leá
nyok, azoknak ferénységeket nézegeti vala; mi
dőn, fzomorú gondolatokkal, azok jutottanak 
efzébe, mellyekrol az el-múltt éjtfzaka álmodo
zott. Eme’ gondolatok úgy-annyira fel-zavarták 
minden érzékenségeit, hogy fzíne meg-változna, 
fejét pedig éppen nem bírhatná. Egéfségének 
ezen zúr-zavarjait hogy a’ Dajka előtt el-titkol- 
haiTa, vagy kefzkenőjével takargatta - bé fzáját, 
vagy az orczáról el * futanjodott pirofságot kel
letlen köhögéfekkel térítgette-vifzlza.

De eme’ gondos Ven-aföfzony, ki akkor a’ 
Szűznek hátúüyáról áll vala, és a leány-pártát 
a’ hajnak fúrtyei kozott egyengeti vala ( törté
netből efett - é '? avagy a’ főnek gyakor bicze- 
géséből egéfzségének változáfait meg-fajdította ) 
hirtelen a’ tükörbe tekintett; és, hogy orczájá- 
nak eleven pirofsága, a’ halavány fehérségnek 
nem keveset engedett, nagy fzív - illetődéflel ta- 
palztalta.

Eme’ történetet látván a’ Dajka, elsőben 
azt gondolá: hq^y a’ fzínnek meg - változási a’

tű-
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tükörnek cfalfaságától izármazik. De, midőn 
ofztán éfzre vette: hogy mennél tovább tekin
tene bele , annál nagyobb baját látná Édefsének, 
el - hagyta hátúi a* pártát, és, valami titkoltt 
nyavalyáról gyanakodván, fzem-közébe került, 
mintha ki-nyiltt homloka körül a’ hajat hátra-ftr. 
dorítani akarná; de valóban azért: hogy, ha a 
Szűznek ízíne a tükörnek mutatásával ineg- 
egygyezne-é, ki * tanulhatná. Valóságos jeleit 
tapafztalta vagy már jelen-lévő, vagy nem foká
ra reá-törekedo betegségnek.

Tehát: hogy el-ne-ijefztené, illy cfendefség- 
gel kezdette okos fzavait: édes Alakom! ha az 
orcza mind azoknak tolmácfcfa, mellyek a’ fzív- 
nek Öblében lappanganak, el-hitettem magammal: 
hogy, vagy valami bú furdallya fzívedet, melly 
furdaláfnak fullánkja tefteden-is ki-tettfzik, vagy, 
ha nélküle élfz, más valami bajodnak lenni kel
letik. Ha a’ roCznak elejét nem vefzed, erőt 
vefz rajtad, meg-is rögzik benned. Már pedig 
akkor hafztalan köpöd a’ tenyered’. De hogy
hogy reméllheted e’ nyavaládnak meg - orvoslá
sát, ha bibédet ki-nem-ugrafztod? — Ki vele, 
édes Alakom! a’-mi fzíved’ gyötri. Ingyen se 
gondold, hogy magad magadnak lehefs Orvoffa. 
Több fzem többet lát. Több kéz hamar kéfz. 
Tudd-meg azc-is, drága-látos Etelkám: hogy, va
lamint máfok’ dolgában fzemefek, úgy a’ ma
gunkéban vak-úndokok vagyunk.
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El-ijede e’ fzavakra Etelka. És, midőn a’ 
feleletnek fzlikségét látná, elsőben té-továzva, 
az-után egyeneífen így ízóllott: édes Dajkám! 
Engem’ nem a’ tettnek férvei; hanem a’ fzivnek 
kefervei gyötrenek. Az el - múltt éjtfzakának 
mint-egy közepe’ tájjában magát-elő-adtta álmom 
olly rettegéfsel korul - gondolta egéfz tettemet, 
hogy femtni móddal ki-nem-vonhatom lábaimat 
a’ le - koto búnak síkárlós hínnyárjából. Sőtt: 
ha miket álmodttam. azok fejemre-is telnek, 
gyökereftol el-vefztem. (io)

Az okos Dajka, hogy, minek-előtte álmát 
el-befzéllené, annak hafzontalanságít vele el-hi
tethette, maga’ régi álmairól kezdette a’ befzé-

det:
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f  lo ) Régi Magyaraink, a’ Nap-keleti! több 
Nemzetekkel egygyütt, igen fokát tartottanak az álom
ra. Az Anyák fióknak fzerencséjekct, avagy fzeren- 
csétlenségeket azon álomtól fügni gondolták; mellyet 
fogantatáfok’ idejekben láttának. Ü G EK , Árpádnak 
Nagy attya, el-vévén feleségül EM ESÁT ( ama* hí
res ENODBÉL-vezérne* Leányát) azt álmodtta Sci- 
tiáhan az Afzfzony , mintha méháből egy patak ere
deti válna, és Urának ágyékából dicsőséges Fejedel
mek fzármaztanak vólna, de nem a’ magok Földgye
ken fokafodttanak vólna meg. Ezen álomnak látásárúi 
a’ Gyermeket ÁLMOSNAK nevezték. E ’ vólt Ár
pádnak Attya. Ez hozta-ki Scitiából a’ Magyarokat, 
de nem fokára meg-halván, Fiára hagyta a’ Magyarok’ 
Vezérlését, ANO NYM US Belae Rejis Xotarius.



det : és erővel reájok fogni, hogy-, mivel en- 
nek-elotte bé - nem - tellyefedttenek, ez-után se 
fognának bé-tellyefedni. De meg-mutatták a’ 
következendő idők: hogy belzédgyének utóllya 
nem annyira álom, mint jövendelés vala. így 
fzóllott Etelkához:

Oh ! be csekélység hóhérollya fzívedet, jő 
Alakom. Meg-bocsáfs 1 többet véltem volna fe
lőlied , fém - mint hogy magam - is félheífek, ne
hogy téged’ egy haíztalan álom nem csak félni; 
hanem rettegni-is taníttfon. Ki az álomnak hi- 
fzen, Önnön - magának véti a’ könyveknek sürü 
csöpjeit, és nagyobb gyötrelmekkel arattya az
után meg-értt firalmait. Semmit se félly tőlle. 
Nem fzokott az álom jele lenni a’ következén- 
doknek; hanem pufzta képzeménnye a’ raeg-tör- 
téntteknek. Álom, efsős idő , magoktól-is el
múlnak* — Hányfzor álmodoztam magam-is vagy 
víg, vagy ízomorú efetekről! Mi sült-ki belől- 
le ? a’ nagy femmi. — Most jut eízembe: a’ ta
valyi aratás előtt, úgy tettfzett egy éjtfzaka: 
mintha veled egy temető ko-falnál sétálgattam 
volna. Te ottan nagy buzgósággal imádkoztál; 
én penig azon köveket nézegettem, raellyek a* 
Sírok fölött fel-valának-emelve (11) . Nem fo<«

kára

- ( 11 ) Meg-lehet, hogy ennek-elótte az itt ural
kodó OROSZOK ezen helyre temetkeztenek. Ezek
nek bé-vett fzokifqk: hogy Sirjek ÍÖlib$ fagy n»ag<4

hÖYtt
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kára elődbe került egy fzép fel-ferdűltt Ifiú, ki 
néked a’ Sátorofságot ajánlotta. Te miud-addig 
vonyogattad vállad’, még Gyulának parantsolat- 
tyával reá - birattattál, hogy kezet fogjatok. 
Alig lett vége az erőltetett esküvéfnek, íme! 
melléd lopódza egy más Jövevény Ifid, ki-is 
Hitesednek mind koponyáját ketté - hasította, 
mind mejjét bé - horpafztotta, mind fzívét kö
rűiktől - verte. — Oh! édes Etelkám ! Maga- 
dat-is vérbé-fekünni láttalak! de nem fegíthette- 
lek — Kis öcsédet-is Gyulát - - - és íme farkast 
emlegetünk, a’ kert mellett kullog! Hozott 
lilén Kis-fiam!

Bé-jött igazában a’ Gyermek, hogy Etelká
nak, kihez igen nagy fzeretettel vifeltetett, jó 
reggelt mondgyon. De Etelka se volt kiffebb 
hajlandósággal hozzája. El-vefzettnek vélte az’ 
napot, mellyben vagy nyájas csevegését nem 
vette, vagy fzeinéllyét nem látta. Fura kis 
éfzfzel vala meg-áldva a’ Terinéfzettől. Meg- 
tudtta vagy vígafztalni, vagy zavarni Nénnyét, 
ha jó kedve szottyant. Most-is: midőn hozzá
ja érkezett, a’ reggeli kofzöntés után, fzánako- 
dáíra méltóknak lenni mondotta a’ Fehér-népe-

. . két:

köveket, vagy nagyobb dorongokat emellyenek. Elég 
az: hogy moftanában - is azon Helységet, melly Vilá
gos-vár alatt el terjedett, OROSZOK’ SÍRJÁNAK 
nevezik. Cfupán csak a’ Várat, melly magofságával a*
fölhök’ tartomáonyáig hatott, VILÁGOSNAK híjják.
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két: mivel, bölcsőjüktől-fogva, egéfz koporsó- 
jokig, csak éppen az öltozgetésben töltenék 
drága idejeket. Nem-is lehetne bennek valami, 
mellyet az emberek fzépnek mondhatnának: mi
vel a’ külső czifra - nyifrákat olly nagy fzorga- 
lomraal hajháfznák. A’ Férj-fiaknak nem lenne 
az illy étén piperkedéfekre fzükségek: mivel ép
pen azért fzépek volnának, mert Férj-fiaknak 
teremtettettenek. A’ fát fzoknák, ’s-más egyébb 
hitvány temérdekeket meg-arauyózni, hogy éke
iknek teffenek. Maga az arany, és gyémánt 
minden czifra nélkül ízép-is, kelő-is lenne.

öttsének mind vakmerőségét meg - akarván- 
• dorgálni, mind okoskodáfinak erőtlenségét meg

mutatni Etelka, kebelébe ízorította a’ Gyerme
ket, és, minek-ucánna kis fzáját meg-veregette> 
döbbeni befzédgyét így troinfolta vifzfza:

Ugyan csak bele - kottyanál Szilva - lév, •
mintha téged borfolnának. Tudóííabb-is nyelved, 
mint fejed. Tehát még azt se tudttad, hogy 
maga az arany, és gyémánt fokkal fényeífebbek, 
ha kézben forgattatnak, és meg - símíttatnak ? 
Ládd: hogy tele vagy fzóval, mint a’ duda Izéllel.
Ha el - kezded, annyit fecsegfz, hogy más bö- 
cs'uletes ember nem - is locsoghat melletted. 
Nem láttad-é, fóapora dara, miként tündöklik 
édes Atyánknak rettentő kardgya? Mért fzebb 
ez a’ te rozsdás vaskódnál ? Az-után: hát, ha 
ezen öltözetem nem a* végre van, hogy CtéjK

ndt .
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nek teffek; hanem: hogy, ki-féle legyek meg- 
mutathafíam. Már akkor, te üres malom, talán 
bé-nem-állafzfz a’ folyó’ derekára. L'gy vélem, 
hogy te se fzeretnéd úgy-annyira Nénédet, ha, 
nemelly fzegény leányzóknak módgyokat követ
vén, elol-hátúl köténybe járnék. Ne légy ez
után minden tálban kanál: mert máfok-is torkod
ba verhetik a’ fzavat. Jól éfzre vedd: kivel, 
és miket befzéllefzfz. A’ fzél ellen ne pefelly: 

-mert magadat vizelled-le. Addig - is nyiitózz, 
még a’ lepled ér. Végtére: tanúily tinó, ökör 
leik belülied.

Etelkának e’ végső fzavaira meg-keferedett 
a’ Gyermek, azt mondván? hogy máig-is bánná 
Nénnyének azon fzerencséjét, midőn, a’ gömb
nek tegnapi ki-húzttával, az Épület’ fel-fzente-i 
lésére rendeltetett. Ha ezeket így tudhatta vol
na, jobban meg-keverte vólua a’ neveket, és 
ki-húzta volna nem az övét, hanem Világosét. 
Eme’ Kis - afzfzony tovább látna ám orránál, 
csomót se kerefne a’ kákán. Vele mindenkoron 
izépen befzéllene.

Ezeket hallván Etelka, meg - simogatta, 
meg-is-csókolta a’ Gyermeket. Hízelkedett az
után néki. Végtére: miként aludtt édes Attya? 
mi baját erezné? mi egéfséggel lenne? meg-kér- 
dezte. Cfak fél-vállról felelgetett erre a’ Gyer
mek : hogy Ő nem érzette légyen jó, vagy 
nyughatatlan alvását. Mcltóztatna Nénnye átal-

meuni



menni , és, meítersége fzerént * ki - varázslónk 
Ném fokára az - után , midőn a’ Gyermeket le
csendesítette j és éppen magához édesgette, az 
Attyához követül vifzlza-küldötte, azt izenvén 
néki: hogy, ; ha egéfzlen fel - öltözne , tüfiént 
ott termene* és vele egygyütt a’ Fejedelemhez 
menne* EUs fzalada a’ virgancz Gyerkőcze*

H A T O D I K
É T E L K Á N A K  Á L M A *
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Ijüagyori örvendezett a’ Dajka f  midőn $ áhiav 
kis Gyulának jelen - léttével, Etelkának aura 

fölhőit laffan-laffan fzakádozm , és előbb eni ízo- 
morú gondolatait örömre fordulni látta* Mivel 
pedig azt-is jól tüdtta: hogy a’ meg - ízomoro-' 
dott fzívnek kéménnyé könnyen meg - lágyulhat
na , ha az éfznek más fogialatöfságai lévén, az 
előbbeni gondolatokra vifzGza-nem-hemperegne r 
más külömb-féle befzédekre akarja vala fogni a* 
Szüzet, és ezeknek kellemetes folytatásával ; 
áz előbbeni nyughatatlanságokra vilzfza - nem
ere fzteni.

De mivel oíztán az-is efzébé jutott: h o g f 
a’ mély gyökeret verő gondok, ha csak ág-bo
gaik le-nyesettuének, nem pedig gyökeredül ki
irtatnának , annál inkább hajtani fzöknának: azoö 
titkoltt álmainak el - befeéllésére most ízibe reá-'

D akar-



akarta-venni. Hogy a’ dolognak méllyebb lene. 
két kerítene, így kezdette távúrúl : Oh! be 
fzerencsésnek vélem ezen kis Öcsédet, kedves 
Alakom, kit még femmi bú-gond nem emífzt, 
nem-is emífzthet. A’ jövő efztendok gyönyörű
séggel - é, avagy gyötrelemmel tellyesbek, nehe
zen találhattya-ki az ember. Öregbednek bizon- 
nyára idővel a’ gondok ; és, noha fókák efnek 
akaratunk fzerént, de többek omlanak akaratunk 
ellen.

Úgy vagyon ( felele Etelka). Engem’ bi- 
zonnyára, kit ennek - előtte femmi bú nem 
emífztett, femmi gyötrelem nem üldözött, mos
tanában még az álom - is rettegtet: mert nem 
mindenkor abba múltanak-el, a’ - mit mutattanak. 
Édes RIMAM! ( e’ vólt igazi neve a’ fzorgal- 
matos Dajkának ) ha miket álmomban jelentettek 
a’ Meny-beliek, mind azok fejemre-is telnek; 
már akkor olly nyomorultnak mondhatom ma
gamat : hogy inkább békefségeffeu meg - halni , 
mint kefervelTen tengődni akarok. Légy bírám, 
édes Dajkám ! Álmom’ lejtőjének tefzlek. Az 
egéfz dolog így vala:

Veled egygylitt azon Világofi erdőben sé
tálgattam, melly nem melzGze innet ama’ fzép 
térségre terjedett, és, a’ - mint mondgyák, az 
erdei Szüzek’ gyakor jelen-léitekkel még most- 
is dicsekedik. Te tovább eredtél a’ Galagonyás 
Sűrűben, és engem’, hogy követed legyek

Crime
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fziüte erőltetni láttfeattáL De én, valami kő* 
Ionos állapotom miatt, igen el - fáradván, nem 
akartam veled a' csipke-bokrok között feúródni, 
hanem egy fának árnyékában ( jól ifmérem a* 
Hárst, ineg-haladgya a’ többit ) el-lankadtt tag* 
jaimat le-tettem<

Gyönyörködtettem füleimet az ide * tova 
röpdöso madárkáknak verfeléfeikben, midőn a’ 
vadon erdőnek közepéből egy-valakit látok ki- 
törekedni. IfteunŐnek mondgyam-e, avagy «r* 
dei Sz'íizuek, mos6 se tudhatom* Kéz-íja bal
kezében ; Idege jobb oldalán lóggott. A’ - mi 
leg-inkább meg - tántorította efzemet: egy Szol
gát hozott kézen-fogva magával; ízépet ugyan, 
meg* vallom, és, a’ - mint magamban érzettem, 
a’ tifzta fzeretetre igen alkalmatost.

Midőn ezen Szolgának fzemléíésében fog' 
lalatoskodora, midőn tetőtűi - fogva talpig fzép 
karcsú termetére vigyázok, íme! azon erdőnek 
bal hafadtta’ tájjából, más Iftenséget látok azon 
fámnak ellenébe ki-jönni.

E’ két ifméretlen Szentségek, ama’ mon
dott Szolgát közbe vévén, midőn apró lépéfek* 
kel felém közelítenek; engem’ penig, ugyan 
azon egy árnyékom alatt, csak el - tökéllettnek 
lenni tapafztalnak, mofolygó orczáj okkal hírte* 
len hozzám futnak, és mind-a’ -két kezemet, 
ki ki az egygyiket, markokba le-fzoríttyák. Az
után : azoknak madka így ízóllamlott-meg:

1) 2 Bői-
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Bóldog vagy Etelka! Szeretnek a’ Meny
beliek ; f Ő-képpen azon lilén , kinek nevére fel- 
fieentelodik a’ Világofi Épület. 0 küldötte hoz
zád eme’ fel - ferdültt Szolgát: hogy ennek pá- 
rafságában kellemeteffen töltfed gyönyörű napja
idat. Ennek Sútorofságával nagyra mehettíz, 
ha végtére a’ hamar hitelben meg-nem-csalatko* 
Zol. Inkább Iftenedhez, mint Apádhoz ragafz- 
kodgy. Téged’ az. engedelmefség bóldognak - is 
tehet, bóldogtalannak - is. Ki ki lába alá vágja
forgáttsát. Ki ki maga’ fzerencséjének faragója.

Édes Rimám! Édes Dajkám ! Midőn azon 
IftennŐ e’ befzédgyével meg-támadott álmomban, 
fzégyennel voltam -e j avagy bofzfzonkodáfsal 
tellyeffebb, most se tudhatom* Szégyenlettem 
bizonnyára, hogy egy Szolgának hatatmába ju
tottam. Haragudtam penig, bofz&ohkodtam - is: 
hogy az Illenek, következendő Sátorofságom- 
ról fzóllván, olly homályoffan befzéltenek, hogy 
fzavok’ árnyékának meg-világosítására, nem egy
re; hanem egy pár Napra lenne fzükségünk. 
A* homályos — példázgató — kurta Tüneteket, 
Méltóságok’ Jeleiknek tartanák. E’ fölött: meg
büntetnék az embereket, ha miket illy fetétbei» 
parancfoltanak, ki - nyíkt eCzfzel végbe-nem*vin
nék. Penigí Ha illyecén fzem-fény-vefeto ala- 
kofsággal bánnak az emberekkel, a’ meg*feddés- 
re, az el - kárhoztatásra ha c$ak magok magok* 
nak okot nem veíznek, bennünk nem találnak.

Midőn
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Midőn a’ botránkoztató álom e’ fene. gon
dolatokkal fárafztotta elmémet ( mert ébredtten 
nagyobb tisztelettel vagyok a’ Szentségekhez ) t 
engem’ az erdei Szüzek egy-valami FŐ-papnak 
Sátorába vittenek, és ama’ Szolgának el-enyílztte 
után, más valakivel meg-esküdtettenek. De jaj 
végtére*, ugyan-csak azon Szolgának kezei kö
zé viCziza-kerítettenek.

Ládd már, édes Rimám’. Minő méltatlan 
dolgokkal fenyegetnek a’ nagy Illenek! Meg- 
eshetik: hogy valami Ütközetben ízerencsétle* 
nek lévén Lovanczaink (12 ), Atyám’ Sátorára 
üffenek ellenségeink, Én ofztán a’ Labanczok- 
nak horgas körmeik közé efvén, hogy rajtam 
tölthefsék bofzfzújokat, egy gyűlölöm Szolgá
nak hatalmába adatom: hogy annak ritka, és a* 
fölött rongyos Sátorában meg-ázzak. Oh Egek!

Ezeket el-végezvén Etelka, meg-keferedett. 
Rima, a’-mint tőlle ki-telhetett, vígalztallya vala 
Alakját. Ezen feleimét méltatlannak lenni mon
dotta ezen időkben, mellyekben olly diadalma-

D 3 sok
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( 12 ) A ’ LOVANCZOK annyit tettek a’ Régi
dnél, mint Lovas Katonák., nem külömben a’ Lábas 
Katonákat LABANCZOKNAK mondották. Magyar 
Seregeink, Árpád’ idejében, csupa EOVANCZOKBÓL 
állottának. Gyűlölték a’ LABANCZOKAT. Meg- 
bizonyodik ez annak idejében LEÓ BÓ L, ama’ Bölcs 
Nap-keleti Csáfzárbdl, ki az akkori Magyarokkal egy 
időben élt.



sok a’ Magyarok. Hozzá tette azt-is: hogy au 
Orfzáglók, az-után az Orfzágok - is az lilének* 
Goud-vifeléfek‘ alatt lennének. Ezek penig nem 
úgy bánnának a’ Birodalmakkal, mint a’ jádzó 
gyermekek magok’ munkájokkal; kik a’ hat Ök
rös fzekeret le-rajzollyák a’ porban, és iíraéc 
el-tapodgyálfc.

E’ befzélgetések között, egéfzlen fel-öltözr 
tették Etelkát. Oily gyönyörúnek-is tettízett, 
hogy a’ melly ékefségeket fzerte-fzéllyel el-fzórt 
az adakozó Terméfzet, itt egy garmadába gyiil- 
tteknek lenni láttfzattatnának. Nem tudhatnád 
pedig, a* Teft adna - e a’ Léleknek nagyobb 
elevenséget > vagy Lélek a’ Telinek nagyobb 
ékefséget, Egygyik a’ máíikát mint-egy Öfzvê  
esküdve fegítette.

Elő-hozatta az - után Etelka azon Báránká* 
ját, mellyet még ennek - előtte annya’ csöcsétul 
el-válafztván, minden nap üj virágokkal fel-éke- 
sj'teni, és csitri-bodor gyapjú* fzálait kiilömb 

* féle pántlikákkal fel-fodrozni fzokta.
Ma czifrázta-fel leg-utólfzor ártatlan Baris- 

káját. Mert: a’ - mint Árpádnak tegnapi párán»- 
esolattyából ki - tettfzett, azt kellett az Oltárra 
tenni, és fel-áldozni, mellyet az Áldozó Kis- 
afzfzony leg- inkább fzeretett az állatok közül* 
í̂era vólt Etelkának e’ Báránkánál hedveffebb 

Mije. Vagy csak innett-is ki - tettfzhetett ártat
lan maga - yifeléíp, ACzf̂ onyának, akár - hová
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fordult , mindenkor nyomába hágott. Ha valami
képpen el-botorlott, fzomorú bekegéffel utánna 
iparkodott. A' mái ‘áldozatra se kelletett vezetni. 
Maga ment Etelka után, midőn elsőben édes 
Attyához, az *után nem fokára a’ Fejedelemhez 
mentenek.

Várva-várattatott Etelka Árpidnak Udvará
ban. Maga mellé-is vette a Fejedelem, midőn 
a’ Világod vár,felé meg-indultának. Úgy-annyira 
gyönyörködött mind ízépségében, mind okos, 
es fzeméremmel tellyes befzédgyeiben, hogy 
ama magos várba való fel - menetelt nem fárad
ságnak ; hanem mulatságnak lenni állítaná. Vég
tére: Világoshoz való előbbeni hajlandóságából 
fokát alább hagyván, Etelkát, nem mint hívsá- 
gos végre válogatott Mátkáját; hanem mint fa
ját Magzattyát szeretné. Ezek között a’ világ 
cspdájta várb̂  fel-értenek,

.. H E T E D I K .  R É S Z .
A Z  Á L D O Z A T ’ E L E J E .
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A z  Épület’ kiűzőben állott a’ Fő-pap, és már 
•régtől - fogva várta a’ Jövevényeket. Ma

gyar vólt teíleftŐUelkeftÖl. Személlyé fzerént 
tiíiteletes. Erkölcsére nézve Czent, és már ré
gen méltó, hogy az lilén’ orfzágában a’ többi 
emberséges Magyarok közé bé - írattalíon. Jól
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£1* élte feámos elztendeit. De se pem ízégyet? 
létté életét, se nem bánta halálát. Nem utálta 
ugyan ; de nem - is igen kedvelte e’ múlandó ár
nyék világot. Sok temérdek próbákon által-ere- 
getvén erkölcseit, régen Iften-hozzádat mondott 
minden hívságoknak. Mindenkor igen mértékle- 
teffen élvén, éhen meg-hóltak benne a’ tefti ké- 
vánságok. Kicfxnségétöl fogva, egéfz vénségéig, 
azon iparkodott; hogy jónak , ne csak láttízatr 
taffon; hanem légyen-is.

Eme’ Tifeteletes FŐ • pap, elsőben a’ Feje
delmet ( hivatallya, és a’ Nemzetségnek fzokáSa 
fzerént ) ,  az-után Etelkát-is' tiízta forrás víznek 
csöpjeivel meg-hintette, meg-is-üdvezlette. Nem 
fokára az - után ? a’ harmat víznek reájok fzórá- 

. sával, a’ többieket-is ki - tifztítván , mindnyájo- 
kat a* kiHzÖbön által-erefztette, és meg - intette 
fen-lzóval: hogy, ki-zárván a’ földi gondolato
kat, efedező fzeraeiket az egekre vetnék, "és 
az Áldozatnak fzer - tartáfaira nagy figyelemmel 
yígyáznának.

Ezen első kötelefségét el -végezvén a’ Fő
pap, Ölébe fogta a’ Bárányt', és, az Oltárhoz 
vivén, leg-is leg-elsoben czifrájától meg-fofztotta. 
Azon pántlikákkal, jnellyek ez-elő’tt ékefségére 
vóltanak? mind-a’-négy lábait öfeve- kötözvén, 
az Oltáron lévő hasáb-fákra tette. Az-után: ke
zébe vévén az ölő kést, rainek-utánna a’ Feje
delemhez ki - fordúlc, e’ fzavait mondotta s

M % *
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A’-mi Szerencséjére, Hafznái a, és Dicsösét 
gére fordullypn Fejedelmünknek, Orfzáguukuak, 
Magyarainkuak : Ezen Bárányt , Etelkának, a# 
Iftentól válafztott ritka ízép Személynek, leg- 
kedveffebb állatcyát, áz égi, és földi; nagy-, és 
kis ; apró, és csepro Iíleneinknek íztelenekre • 
hogy Orfzágunkat gyarapíttsák, meg-tartsák, cs 
fzerencséfsé tegyék; ide hoztuk, meg-kötöz
tük, és az Oltárra tettük: kérvén, efedezvén, 
foháfzkodván: hogy azoknak véreik, kik Feje
delmünknek , Orfzágunknak, Magyarainkuak roíz- 
lzat kévánnak, vagy telinek; avagy a’ rofz tér 
vöket, ha töllök ki-telhetik, meg-nem-gátollyák, 
Töllünk, Vitézeinktől, Hoonyainktól így öntés* 
sék, húllafsék, és fzórafsék a’ földre, valamim; 
én ezen Báránynak vérét ki-ontöm, ki-húllatom, 
ki-fzóroni! ? t | !

Jól ki se-mondotta e’ fzavakat; midőn tor
kába mártotta a’ kést, és, azt maroklatig benne 
hagyván, mindenekre, mellyekböl valami jöven- 
delést vehetett, nagy fzorgalommal vigyázott, 
Tudni-illik: mennyi vér, és minő rohanáfsal om-r 
Jött? minő fzínbe ÖltÖ2#tt? melly hamar raeg- 
aludtt? a’ Báráuy Ameddig élt? minőt, és há
nyat fohajtott ? ej-enyifztekor meg-bolygatta - e 
a’ halabokat, avagy épen hagyta? És midőn 
mind - ezekből ( meílerségének velős tudománnyá 
fzerént) a’ jeleket ki*vette, mitől tartana, mit 
femdnlene, a’ Közönség előtt ki-papolta.

p 5 Ékkőt
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Ekkor rövideden ugyan; de forró buzgó- 
*ággal meg - intette a’ Magyarokat: hogy azon 
Iftennek, kinek fzent nevét, az égi súgárláfok 
fzerént, nem fokára ki-adandgya Etelka, min
denkor hív tifzteloi legyenek. Árpádnak győze
delmes, és ugyan-azért dicsőséges véréből, ám 
a’* régi esküvéfek fzerént, magoknak Fejedelme
ket válafzízauak (13  ). Orfzágot a- RUHÁVAL,

és
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( 13 ) Kevefen tudgyák Magyaraink közül, hogy 
Árpidnak Vére mind-eddig el - nem • vefzett a’ Férj-fi 
ágban - ia. Nem csak fen-vagyon; hanem virágzik - is 
ERANQZIA -orfzágban , fok Magyarainknak ama’ me
nedék helyekben. A ' dolog így történt: M Á R K , 
Máfadik G EJZ  A - királyunknak Teli-vére, látván: 
hogy Orfzágunkban femmit se reménlhetne, NÉMET- 
orfzágon köröfztúl, FRA N CZlA - orfzágba bújdofott. 
Itten REINES Hugónak,(nagy Nemű, és Jófzágó 
embernek ) ,  raeg-tettfzvéu, annak egygyetlen-egy leá* 
nyát, K A TA LIN T, minden Jófzágával egygyütt el
vette. Ezen MÁRKNAK fia W ILH ELM , CROY- 
várnak Ura lévén, magát CRYOY-Wilbelmnek nevezte. 
Ennek hofzfzú rendű Unokáiból fzármaztanak ofzrán 
Öt Nemzetségek, mellyek ( a’ Jófzágoknak külörnb ne« 
veik fzerént ) külömb-féle-képpen neveztettenek. Első 
ARSCHOT. Máladik CHIMAY. Harmadik HAVRE. 
Negyedik ROEUX. Ötödik SOLRE. Ezen hat Nem- 
zetségben mind-eddig virágzik Örök emlékezetre mél
tó ÁRPÁDUNK, mefzfze el-terjedett ágazatokkal.—, 
Az-után : 1486-dik Efzter.dőben ( az • az : három * fzáz 
Értendőkkel ez-elóct) Első MIKS \  - Csdfzdr CROY.

Ka-



és NYELVEL meg - tartani iparkodgyanak. A’ 
Fejedelmektől engedett Örökségeket,Majorságom

kát,
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Károlyt Herczeggé tette. A ’ Pecsétes Leélnek ez az 
eleje deákul: N o b i l i C a r o l o ,  Comiti de , ex il- 
lujbribus de CROY , defcerulentibu ex ver a , et legitima 
p r o g e n i e , feu, origine Regum Hungáriáé, Nojhro, et Imperii 

Sacri dileSfo , gratiam Regiam et omne . Magyarra 
pedig ekképpen fordíthatni: Nemes Kdrolynak, CHIMAY 
Grófnak, Fo-rendu CROYOKNAK
(  kik a’ Magyar Királyoknak igazi, is törvényes -
füttyökből, avagy eredetekből jönnek) a' , es «* ‘Sfent 
Birodalom’ Kedvefsének , Királyi kegyelmet, ’s - minden jót. 
Ugyan azon MIKSA. * csdfí 1510-dik efztendőben 
CROY-^atofcoí, Kameraki Püspököt, ugyan-csak Ka
meraki Vezérnek tette. A ’ Pecsétes Levélben fzinte 
amazokat olvasni. Végtére: 1598-dik efztendőben Jie- 

- gyedik HENRIK • csdfzdr CROY * Arfchottai
Vezérqek rendelte. A ’ - mi több : ezen CROY Nem
zetségnek czímerében a’ többi között fel-találtatik Ma
gyar - orfzág’ czímeréiiek azon réfze is, melly a' veres 
mezon ama’ négy rétíi eziift - fzín övedzeteket vifeli 
( ln campo rubro qtiatuor fascias argenteas ) ,  mellyeket 
némellyek Magyar - orfzág’ nevezetesb folyó vizeinek 
tartyák. Mind ezekről többet írhatnék, ha a’ Jegy
zetnek természete meg - engedné; és ha Strazburgban 
KOCH Pro fejfor,és Bibliothecarius Úr magára nem vál
lalta vóína e’ dolgot, kinek Könyvét két kézzel vár
juk. SCO H IER Genealogie, et descendente de la Mai
son de CROY, 9let)ttrvertti Jfriflorifúei, unb ©rögre;

* obiícM LEX ICO N . O LIV A R IO S Urednw. L«s 
SQUVERAINS du Monde.



kát, és Tulajdonokat markokból ki-facsarni ne 
hagygyák. Végtére: minden fzorongató Ár-vi
zek ellen , TESTESTŐL - LELKESTŐL hatha
tós Gátokat veffenek,

E’ rövid befcéd után, az Áldozathoz fog- 
tanak. Már-is, a’-mint mondáin, torok - inettizve 
a’ hasábokon feküdtt a’ Bárány, de nem égett 
még azon új tüzekkel, mellyeknek lángjaiban az 
Áldozat’ terraéfzetét helyheztették a’ Magyarok.

Hogy tehát valóságofían hozzá lálíanak, 
íme fel-kele a’ S2Űzek’ ízép féregéből a’ leg- 
fzebbik Etelka. Ki-is a’ feer-tartáfoknak rendéit 
jól tudván, csendes, és méltóságos lépéfekkel 
az Oltárhoz közelgetett. Nem vala ottan egy 
fzem, mellyet magára nem fordított vólna a’ 
Termélzetnek, és a’ Mefterségnek különös java
ival boségeffen fel-ékultf Kis - afzfzony. Maga 
a’ Fö-pap, midőn karján-fogva az Oltárnak lép
csőin fel-fegítette, noha ennek-előtte nem csak 
jól ifmérte; hanem nyájas, és kellemetes barátsá
gával dicfekedett-is : moftanában még-is, ha ő 
lenne-é, kételkedni kezdett. Szinte el-hitette 
magával: hogy e’ Személy inkább az Egekből 
le-aránzott Követ; fem-mint földi teremtés,

Etelka, az Oltárnak al-lapjához állván, ke
zével meg-illette a* fel-lapon feküvő véres Bá
rányt. Áz-után; az egybe-gyültt Közönséghez 
fordulván, mindnyájokat arra intette : hogy ( a’ 
FŐ-papon, és magán kivul) benn fenki ne ma

radna ;
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radna; takarodnának - ki egygyenként; az-után 
pedig» midőn a’ fákják azon új tüzekkel égné
nek, ifmétt vifzfza térnének.

így tehát maga maradván a’ Fő-pappal, egy 
kevés ideig imádkozott. A’ könyörgéfnek bé- 
fejezése után, a’ Báránynak fejét bal kezével • 
illetvén, jobbjával egynéhány gyapjú - fzálakat 
oldalából ki - tépett; ?s azoknak kondor búgjait 
a’ hasáb fákon el-ízórta. E’ vólt iniril-egy eleje 
a’ magyar Áldozatnak. Énuek-utánna ki-dánt van 
torkából a’ kést, azon vért* melly, a’ fa-raká- 
fon kivül, az Oltáron él - terült* fokával öfzve- 
kapargatta, és azZal a’ Báránynak ineg-mereve
dett teftét bé-fente. Végtére: egygyet rántván 
a’ hasán, kését a’ Fő-papnak adtta. Ez, a’ bel
ső réfeket meg •* nyitván * bélét* és gyomrát tü
dejével, és veséjével egygyűtt minden sérelem 
nélkül ki-kotrotta * és az Épületből ki-vitte.

Nem meizfze aa ajtótól, már énnek - előtte* 
egy gödör áfattatott, mellyben a’ belső réfzek 
( nagyobb fzorgalommal, sem-mint ki-vétettenek ) 
el-is-temettettenek. Mert rofz jelekkel fenyegető 
történetnek állították azt lenni, ha vagy a’ ku
tyák, hozzá - férhetvén, ki-kaparták; vagya* 
difertók, fel-mehetvén, ki-túrhatták. Inkább-is 
a’ difznó - túráftúl', mint a’ kutya - kaparáftól fél
tenek a’ belső renden lévő emberek.

Ezek-után: elő - vette a’ Fő-pap öblös, és 
csonka csúcsra vágott tükörét, mellynek foron*lévő
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lévő tüzellőire Gyopár * taplóját egyengetvén, 
hamar fel * gyújtotta ama’ fzáraz vefzlaőket, 
mellyeket az Épületen kiv'ül ugyan-csak a’ végre 
öfzve - hordttanak. A’ Fő*pap, ezen új tűzzel 
meg* gyújtván az első íkövétiieket, azt a’ Feje
delemnek jobb kezébe adtta. A’ tobbit-is a’ fo- 
kaság között hamar el-ofztottá.

Ezen fzövétnekek’ el - ofotogatáfa’ alkalraa- 
tofságával egy-valami Ifiúba akadott a’ Fő-pap, 
kinek első látásával ( nem tudom mi el * rejtett 
okokból) úgy-annyira meg-döbbent, hogy utói- 
só fzövéttiekét el-ejtenéj és öfzve - csapván ke
zeit, nagy yáltozáfai között jelengetné vagy 
ki-mondhatatlan nagy örömét, vagy le-rajzolha- 
tatlan nagyobb félelmét.

Úgy tettfzett: mintha külső Orfzágokbúl 
most érkezett vólna. Cfak ez - előtt fzálla - le 
csőre lováról. A’ Magyarok’ fokaságát látván 
a’ várnál, hogy magát annál inkább el-rejtheffe, 
elsőben Lo váfzfzát magától el-parancsoltai az
után : fzolga-ruhájába öltözvén, magát a’ fokaság 
közé keverte.

A’ Kép-író fzebben le-nem-fedhette vólna 
azon égi fzépscgeket, mellyek inágokat erővel- 
is ki-ütötték el-ruházott fzeméllyéu. Súgár ter
metének illendősége; bátor tekintete; fzép tettét 
elevenítő fzebb lelke, és'fzíve; fokkal nagyobb
nak mutogatták a’ kellemetest, fém - mint magát 
láttatni akarta. ,
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Hajadon fejének ékes haj-fzálait ( mint - egy 
mefterséges nera-akaráiíal) hátúról kis csomóba 
fzedtte. Elöl pedig olly torzom-borzai tomyo* 
sította, melly benne a’ terméfzeti fzépséget nem 
hogy el-nyomta, avagy el-oltotta vólna ; hanem 
kellete fölött-is ékeffebbnek mutatta,

Egy fzóval: Szépségére nézve, inkább a’ 
Mennyeiekhez, fém - mint a’ földi terméfekhez 
hafonlóbbnak láttatott — Nagy dolgok voltának 
el-födözve ebben-is , valamint Etalkában. Mindé* 
neket csak az utóbbi idők hozhattanak napfényre.

E’ Jövevény tehát, a’ FŐ-papnak el-hűlésée 
látván, igen meg-döbbene magában: ne-talán-tán 
oily as valamire találhatott légyen el * paláíloltc 
teliében, mellynek ki - nyilatkoztatása, e’ moíla* 
ni időkben , ha nem vefzedelmes - is, leg - alább 
hirtelen, és alkalmatlan lenne. Fel-kapta mind* 
az-által a’ fzövétneket, és amannak kezébe vifz- 
lza adni akarta,

A’ Fő-pap, ki-tiíztúlván előbbéni ködéből, 
azt mondotta néki: tartsd magadnál a’ fákját, 
tifzteletre méltó Jövevény, akár emberi Izemély— 
nek lenni gondollyalak, akár a’ Mennyekből 
előre le-kiildott Követnek véllyelek. Örvendett 
Orfzágunknak, mellynek Tár-házában e* Kincsre 
penig illy véletlenól, találhattam. ílizonnyára : 
fényesebbnek mondhatom eme’ fzép Napunkat, 
mellynek ünneplésére illy ragyogó. ízép Clillagác 
küldötte a’ Menyei Felség. Tiszteld eros’ régi

magyas
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magyar Szer-tartáfunkkal Iíleheinket. Légy ékes 
hordozója e’ lobogó fákjádnak, és ki-váltr ékes
sége a’ Magyar Áldozatnak.

E’ fzavakat hallván a’ Jövevény, felette-igen 
efedezett a’ Fő-pap előtt: vegye - ki kezéből a’ 
fákját: ne-talán-táu a’ fzer-tartáfok’ tudatlansága 
miatt, galyibája lenne a’ rendes Áldozatnak. 
De a’ FŐ £pap egy átallyában feuunit fém akara 
engedni fzíves kérésének * azt mondván: hogy 
nem máitól; hanem magától az IftentŐl néki el- 
rfendeltt fákját jó Lélek-ismérettel ki-nem-vehet- 
né kezeiből. Néni lehetne galyibájára; hanem 
inkább nagyobb ékefségéré a’ híres Áldozatnak. 
Clak az Elől-járókrd pillantana; és mind vifelté- 
ben a fákjának, mind {ledig az Oltárhoz men
tében a’ többiek’ példájokat követné. A’ ízen* 
tartáfok éppen nem lennének nehezek;

Midőn ezek az épületen kivől így történ
tének 3 azomban Etelka $ .kötelefségének téve < 
eleget. Meg-rakta gyalog-fenyőnek fzagos ágai
val a’ lé-meftfzett Bárány ti Az- után a’ hasá
bok alá föáfaZ forgáttfait fzúrván, helyet kéfzí- 
tett az alkalmatos fel-gyújtásra.

Ezeket el - végezvén * le-tette tagjait azon 
kar-fzékre, mellyet az Oltár’ talpának közepé
re ngyan csak ezen fzolgálatra kefzíttetett. Nem 
tudtta, mi ókból, de nagy változáfokat érzett 
jninden tagjaiban. Felette irtózott azon gondo
lattól: ne-hogy Ő*i« áldozattya légyen az aííepneki

Azon»-
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Azoinban a’ fzokott éneknek elejét tárogat
ta a’ FÖ-pap. Ennek folyamattyát fel-vévén a’ 
többiek, gyönyörű hangokkal haboztatták a’ le
vegőt. Élni láttfeattanak az erdők ama’ viíz- 
fza-vertt feavaknak verfeléfeikkel. Magok a’ 
madarak, ékes énekléfeket amazoknak zengéfek* 
hez alkalmaztatván* dicsőítteni láttlzattattak a’ 
Meny-belieket.

Midőn az Épületbe bé-mentenek, ki ki íkö* 
vétnekét Etelka’ eleibe vitte* Ez, mind - egy- 
gyiknek kezéből feje meg-hajítva ki-vévén, 
hogy el-oltattuának, a’ Fő-pap’ kezeibe nyúj
totta. Mert nem vala a’ Szűznek más fákjára 
fzüksége, hanem csupán arra, mellyet az utol
só Szövétnekes hordozott. Azzal kellett a’ 
hasábokat meg-gyújtani; azzal a’ Bárányt*is el- 
emílzteni.

De midőn, a’ Szövétnekefek közűi, egy
valaki az Épület’ közepében mendegelt, nem 
vólt fzabad a’ többinek ott fecrengeni; hanem 
a’ lángok’ bé-mutatta után, a’ falakhoz vonyód- 
ni. Kik a’ fzővétneket leg - elsőben vifelték, 
azok nagyobb tifzteletre méltóknak lenni állít
tattalak. Az utólsókkal nem annyira gondoltá
nak* Szolgák , vagy gyülevéfzek-is lehettenek.

Leg-első vólt tehát Árpád, a’ -ki fzövétne- 
két Etelkához vitte. Utánna azok: kik Tiizt- 
vifelő érdemeikkel a’ Fejedelemhez közelebb il
lettének. Kéfz-akarva, a’ - mint mondám , nem

E ipar*
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iparkodott az elsők köztt lenni ama’ Jövevény; 
hogy ezzel-is jobban el - titkolhaffa Személlyét, 
és a’ fzer- tartáfoknak rendéit jobban fel-veheffe.

Már-is el-oltattanak, és az Oltár mellé fü- 
ftölögve rakadtanak a’ többi izövétnekek, mi
dőn a’ Jövevény Ihat, ki akkor Etelkának meg
pillantásában el-bámulva álldogált, mindnyájan 
meg-intették : hogy indúllyon , és a’ fzüverné
két Etelkához vigye.
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NYOLCZADIK RÉSZ.
M A G A  A Z  Á L D O Z A T .»

ár itt az emberi gyarlóságnak képét tüöént
meg-láthatod, és ki-tanulhatod: hogy min

den embernek vagy boldogsága, vagy boldogta
lansága úgy - annyira egy alkalmatorságtól függ, 
hogy attól akár * minő karban helyheztetik , ab
ban állhatatoffan meg-is gyökeredzhetik. Ele
ven példája ennek Etelka. Ezen egy nap; ezen 
egy fzem - pillantás ; ezen egy alkalmatofság o- 
kozta azon gyötrelmeket, azon írtóztató vál- 
tozáfokat, mellyeknek zúr-zavarjai napról-napra 
feléje omlottanak , és utóllyára fejére - is áradta- 
nak. De ezen iiralmas történetekről nem fogok 
addig emlékezni, még azokat elő nem adom, 
mellyek terméfzeti rend fzerégt moftanában 
jönnek.

A’



A’ Jövevény tehát ( cíak maga lévén itíl- 
már, kinek fzövétneke lángállót) lafsúés ékes 
lépéfekkel az Oltár felé meg-indúlt. Réá ragadt- 
tanak tűiként a’ cfavargó fzemek. Sokan reá- 
tátották (zajokat-is. Látásában mindnyájan ei- 
hültenek. Sött Etelka-is ötét ( igen meg-felet * 
kéz vén magáról ) ki-merefztett, és éppen nem 
pillanó fzemekkel fokkal bátrabban nézegette, 
mint • fém elŐbbeni erkölcseihez, de leg-inkább 
ártatlanságához, és fzemérmetefségéhez hozzá
tett volna.

Mennél inkább közelgetett az Oltárhoz, 
annál inkább nagyobb, és ennek előtte fzokat- 
lan hevekkel forralódott az el - andalodott Kis- 
afzfzony. Dobogott a’ föíve kegyetlenül. El
futotta még a’ cfontok’ velejéf-is, maga fe tudt- 
ta, Mi; de igen kellemetes járvány. Hirtelen 
feléje cfapott a' Szerelem’ lingja. Nem -is fo
kára , a’ küfzködo indulatok raeg-támadták az 
orczát. Fehér fzínének lilioma-is merő piros 
rózsába öltözött. Szikrákat hinni kezdettenek 
a’ Jövevénybe ütközött tüzes két fzemek. E- 
géfz tette refzketett.

Noha ugyan máfok , el-pirofódttátiak okát, 
a' fz jvétnekek’ füzeire fogták; de nem vólt 
még-is e’ dologban igazabb Bíró ama* fzemes 
ÍŐ -papnál, -örvendezett az Öreg egy réíZröl, 
hogy ama’ íZép Lélek Etelkának nem csak ize
mébe akadhatott, hanem Izivébe- is hathatott.

E a úgy
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Úgy gondolkozott felőllök, hogy egygyik a’ 
máfikhoz igen illene, és egy-máíl meg-is ér
demiének.

Ah dón a’ Jövevény úgy közelített immár 
a’ Kis-afzfzonyhoz, hogy, teliének ékes meg
hajtásával, már* már oda-adhatná a’ ízövétne- 
ket; akkor Etelka nem bírhatta magát. Meg- 
revödÖtt Czxve egéfzlen. ügy annyira meg-is 
feletkezett mindenekről, hogy még a’ Fő - pap
is attól tartana: ne-hogy heves indúlatainak vi
lágos okai még a* kő - falakon * is által-teffenek. 
Egéfzlen ki - is adtta vólna magát, ha az Öreg
nek zsémbelődésével éfzre nem hozattatott vól
na. Egy kölletlen köhentéffel titkolgatta, a’- 
mint lehetett, el-pirúlttának okút.

Ö ugyan meg-cfalta ezzel a’ Jtörnyül-álló- 
kát ; de meg - nem-cfalhatta a’ FŐ*papot. Ezen 
fzemes vigyázó ama’ két Szerelmefeket egy- 
gyénként Lopogatván, és, valamint az ürr-álló, 
egy magos épületből., az elofzÖr hajókázó if- 
janczoknak forfaikra vigyázván, őket azokhoz 
hafonlóknak lenni állította , kik a’ zajos tenge
reknek , és a’ dombos haboknak erefztvén de- 
reglyéjeket, fém a’ fzélnek mollohaságát, fém 
a sós víznek verdődését által - nem - láthatták. 
Örök hálákat-is adott öregségének, hogy ennek 
segítsége, és kormányozáfa által a’ nagy ízél- 
véfzek közül ki-menekedhetett, és moll immár 
a’ parton bizodalmaffan meg-állhatott.
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Midőn



Midőn ofztán ama’ Jövevény, Etelkának 
lábai előtt, le-térdelt, ízemérmeteffen raofolygó 
orczáját éppen akkor fordította a’ Kis-afzízony- 
ra, midőn ez-is sűrű nedvben úízó fzemeit ép
pen amannak Czemeire fzegezte. Egybe akad- 
tanak a’ lopó pillantáfok. — Ekkor Etelka egy 
húzoraos fohajtálfal, melly, ízívének éppen az 
allyából, nagy erőfzakkal fel-emelkedett, gyar
lóságát ki-nyüatkoztatván , a’ ízövétnek el-vé. 
telére ki-ny új tóttá jobb kezét.

Midőn a’ fákját oda ajánlotta az Ifiú, ma
ga’ hajlandóságának-is azon jelét mutatta : hogy 
a’ fzovétneket nagyobb erővel, fera-raint az ak
kori fzokás magával hozhatta, Etelkának kezei
be nyomta. Sott . ha ezen jel raeg-találná - cfal- 
ni fzorgalmatofságát ( hogy ollyásnák lenni ne 
láttfzattatna, ki Etelkának fzíves ízavait vagy 
nem értené, vagy éppen meg-vetné ) még ak- 
kor-is, midőn a’ Szűz kezébe vette a’ fzövét- 
neket, azt ő mind-addig meg-tartott?; méglen» 
fzinte erŐlzakoífan ki-vonatván, már tovább 
meg-tartani átallotta..

KILENC ZEDIK RÉSZ.
A Z  Á L D O Z A T ’ V É G E .
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T"\e a* Jövevénynek ezen utólsó cfelekedete, 
^  és fzinte vakmerősége ollyas dolognak len-
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ni láttatott, mellyel az égig fel*einelhette magát 
Etelkának lelke. Mert, minek-utánna mind a- 
máz az Oltárról el-ballága, mind emez a’ Bá- 
íányhoz vifzfza-fordúla; a’ Fó-papnak holzfzas 
konyörgéfe alatt, fzabadságot adván édes gon» 
dolatainak, csak éppen azokról elmélkedett, 
jnellyek kis fzívét nem annyira édesgették, 
mint ódesdeden fojtogatták. Mert: minek-elötte 
amannak utólsó méréízségét tapafztalta, csak fa
ját tüzének elevenségéről gyanakodott; nem-is 
álmodozott még akkor a’ párás fzíveknek öfz- 
ve <-kötelŐdzéfekrŐl. Mind-úntalan vefzedelmef* 
febb habfoláfokkal nyelegette az édes mérget. 
Tovább, meg-meg tovább eredvén gondolatai
val , midőn őtet ollyasnak lenni tapafztalta, 
hogy isméretlen leány fzeméllyével mint-egy 
jádzadozni, és fzeretetét ÖfztÖnőzni nem átal- 
Janá, már akkor éppen nem kételkedett, hogy 
olly valami lanppangana benne, mellyet ama’ 
ffcolga-ruhának ál -orczájával elegendődképpen 
el»nem - takarhatna.

A’ svirű gondolatoknak ezen kerengő fzél- 
véfzeivel birakozván Etelka , nem olly buzgó 
fzívvel nézhette immár az Áldozatot, Cfak te- 
fte vólt jelen a’ kőnél; efzével azon feurdéko
kat futkoíja , mellyekben azon ékes Jövevényt 
állani gondolhatta. Gyakorta félre-vágott oldal
ló fzemeivel. Nyúgbatatlankodott, féfzkelŐdott- 
ifi fzűneden. Leginkább azon töprekedett, ne

talán-
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talán-tán úgy el-tűnne előlle, hogy egy fzóra 
fé vehetné foha. Ugyan azért: nem várhatta 
a’ könyörgésnek vegét; hauem meg-intette az 
Öreget: hogy jobban aprítaná a' fzavakat, és 
inár egyfzer a’ végső imádságokba kapafzkodna. 
Erre a’ Fő-pap azt raondá: hogy azok követ
keznének immár, ’s vége-is lenne mindeneknek 
nem foka.

Azomban Etelka, a’ Jövevénynek fzövét- 
nekét jobb kezében tartván, ezt igen fzerencsés- 
nek lenni állította, mivel olly gyönyörű alkpt* 
mánynak kezeibe juthatott. És, midőn ama
zokra vetegette Izéméit, mellyek az Oltár mel
lett izórogatva ieküdttenek, raindnyájok között 
egygyet fe találhatott, melly ékelébb lett vól- 
11a ezennel. Meg-is dicsérte alattomban a’ Fő
papot: hogy ízámot tartott a’ jövevényekre ; 
fel-is fogadcta magában, hogy eme gondofságát 
annak idejében meg-kofzöni. Mert: hogy azon 
iíiú nem Honnya-beli , arról nem kételkedett. 
De, hogy egy Kis-afzfzonynak , és talán Etel
kának kedvéjért igyekezett Magyar -Orfzágba, 
e’ következeit a’ fzovétnek’ ránczigálásából édes
örömeit ki-sütötte volna.

E’ mély gondolatok kozott ( midőn a’ ha
sábok’ meg - gyújtására el-rendeltt idő el-érke
zett ) meg-ragadtta a fzovétnek’ közepét, ép
pen azon helyen, holott hogy a’ Jövevéuy-is 
illette , akkori IzemJéiéséből hamar ki - v ehette.

E 4 Ai'o k
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Annak lángaló végét, Szívének nagyob lángjai
va l, a’ fák alá dugta, és, mindnyájoknak nagy 
ftgyehnetefségére, Szerencsés hamarsággal a’ ha- 
5ábokat-is meg - gyújtotta.

Tüftént a’ Bárányra csaptának a’ lobogó 
lángok. Az Áldozatnak sűrű füttyét az ég felé 
sürgette a’ levegő. Ropogtanak a hasábok 
kellemetes pattogáfokkal, Fel-emeltt karokkal 
efedeztenek ama’ buzgó magyar Eleink. Sűrű 
foháízkodáfokkal, és forró Izívekből ki* töreke
dő . igaz konyörgéfekkel fárafztották, és mint
egy oftromlották az Egeket. Tudtták meg-bö- 
csűlni az Iflent: mert, a’ véres csaták, és ízin- 
te minden-napi veszedelem között, rólla meg* 
nem-feletkezhettenek. Nem vólt mind-eddig idejek 
a’ puha, és henyélő életre; melly elsőben meg- 
vefztegeti a’ Szívet, azután ki-rekeízti az Iftent, 

Láttízattanak-is mind meg-engefztelve , mind 
a’ Magyarokhoz fordulva lenni/ a’ Meny-beliek : 
mivel azon fúvalmak, raellyek az Áldozat’ ele*; 
jén kegyetlenkedni kezdettenek, egy-(zenben 
ineg-lzűntenek; és gyenge fzellőjöknek kellemetes
ségeikkel lebegtették a’ Világos - váriakat. El
égett azomban az Áldozat, a’ hamvak-is bé*eftek.

Nagy figyelemmel vóitanak ofztán a’ Ma
gyarok. Azt kévánták hallani : mit mondana 
Etelka; mi nevet adna mind az Épületnek, mind 
a’ ki-válafztott Iftennek. Reménségek fölöt bé- 
jsrtöltött$ kcvánságokat; midőn, le-rajzolhatat-

la n
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lan nagy méltósággal a’ közönséghez fordáivá?’* 
e’ mái tifztségének dicső hivatallyát e’ fzavaival 
bé-fejezte*

Ör'ullyetek, és Örvendezzetek Ti meg-gyŐZr 
heteden Magyar Seregek! kiket a’ nagy Ilién, 
ifmét ki-hozván Szittyiánkból, ezen Orfzáguukba, 
mint édes Anya-földünkbe, bé-fegített. Meg-rakta 
irígyeinket. Meg-is-tÖrte, meg-is-ízalafztotta fe
les Ellenségeinket. Cfak éppen azon Úrnak ha
talmától fzármazhatott az: hogy Magyar Vité-r 
zeinkben olly nagy elevenség, olly nagy erő, és 
bátorság találtatna, hogy ki ki azok közűi, ha 
bár maga vagyon-is , Század-magával lenni látt- 
fzattatna ( 14). Azon nagy Iilenüuknek izenc

E 5 nevét 14
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( 1 4 )  A ’-onit Etelka itt mondott, méltó a’ fel- 
jegyzéfre, Mind - egygyik a’ magyar Vitézek közül 
úgy vélekedett magáról: hogy SZÁZNAK meg-felelne 
mindenkor. E ’ vólt az oka, hogy nem csak ama’ régi 
időkben; hanem JCirállyaink alatt-is, kevés csoportok
kal fzembc mernének fzállani a' fzámos ellenséggel. 
Mert: a’ Cfatáknak elején, rövideden azt kiáltották 
egy-másnak: SZÁZ KI-KI.* Ezen magyar Fzavakat 
nem érttvén a’ Persák; vagy : ha értették • is , csúfot 
akarván űzni a’ Magyarokból; ókét SZÁ - K1KNAK 

nevezték (S A K I, SAKAE : SA C I, SACAE ). A z
után: nem fokára , SZAKÍTÁSNAK - is mondották. 
Végtére: meg-kurtúván a* ízavat, SKITÁKNAK; a’ 
Deák írók pediglen SCYTHÁKNAK. Látni való do- 
Jog tehát: hogy SCY.XH1A  nem Ország; hanem el-

neve«



nevet, ha vagy el-íelejtettük vólna, vagy ezen 
Épülettel meg-nem-orökösítettük vólna, az egéfz 
világ előtt leg-háf-adatlanabbakuak tartattunk 
vólna. Fel-vette fzives könyörgésünket; fel-vette 
mái Áldozatunkat azon Itten, kinek különös ne
vét fel-nem-találhatom. Már penig; azon nagy 
hatalmú Urunkat meg-akarván - külömböztetni a’ 
többiektől, annak fzent nevét, a’ mái naptól 
fogva, egéfzfeen a világ’ végezetéig, ne más
nak ; hanem a’ MAGYAROK’ ISTENÉNEK htv- 
juk. Ezen Épületet penig ( mivel NE, Sátorok 
alatt lakván, e’ Háznál többet nem építtettünk ) 
ne máfnak nevezzük; hanem ama’ Magyarok’

nagy
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nevezett Népség. Valamint nine* CZOPÁK-ország, 
noha a’ Cfehekut, és Morvákat CZOPÁKOKNAK csú- 
follyák a’ Magyarok: mert gyakran hallyák tóllök eme’ 
fzavakat: CZO -PA K, mellyek annyit tefznek magya
réi , mint ; HÁT OSZTÁN. Haionló » képpea nem 
renne OrCzágot, ha valamellyik Nemzet, ezeif tava
kat, HÁT OSZTÁN, gyakran hallván a’ Magyarok
tól, azokat HÁTOSZTANYOKNAK nevezné. De 
régi Magyaraink nem úgy fzégyenlették a’ SCYTHA 
nevet, mint a’ Cíehek, és Morvák a’ CZOPÁK nevet 
fzégyenlik, avagy raí-is bofzfzonkodnánk, ha valaki 
bennünket HATOSZTÁNYOKNAK mondana. Mert 
jól tudtták édes Eleink a’ SCYTHA fzónak eredetét. 
Fen-forgott nálLok ama’ SZÁZ Ki KI. Gyakran fen- 
forog a’ Mollaniaknál • is a’ SZÁZ fzám eme’ fzó-jára- 
tokban : Szfe pap ieparancfol  r.$.i; Jzdz - Ub;i boqár ;

fz.iz•



nagy Iftene’ SZENT EGY HÁZÁNAK! Eroeí- 
lyük-fel édes Magyaraim! fzemeinkkel egygyütt, 
hál’-adó Szíveinket-is az Egek felé, és egyfzív- 
vel, egy lélekkel mondgyuk: magafztaltaffou a’ 
Magyarok’ Iftene! magasztaltaffon ízent Egy-háza.

Etelkának ezen buzgó gerjedelmei, úgy- 
•nnyira fel - gerjefztették az igaz Magyaroknak 
ízíveiket, hogy mindnyájan sűrű könyv-hullatá- 
fokra fakadnának , és nagy zokogáíok, között 
nem egyebet mondhatnának: hanem: Magafztal- 
taffon a’ Magyarok’ Iftene! Magaíztaltaffon fzeut 
Egy-háza.

Úgy el-terjedtenek pedig ezen küfcködo 
foháfzkodáfoknak, és el-el -nyelegetett nyögé-

feknek
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fzázfzor-is rágtam a füledbe; Itten
a’ .9 zdzfzó annyit -téfzen , mint SOK, Ugyan ezen
okból ama’ magyar Eleink SZITTYÁI Magyaroknak 
édes-örömest mind nevezték, mind neveztették magokat. 
Sótt Orfzágjokat-is SZITTYIÁNAK mondották, azt 
értvén általa: hogy Ók olly Orfzágiak lennének, és 
magokat olly Magyaroknak tartanák, kiknek egygyike 
se félne az imiliyen - amollyanoktól; hanem ízemébe 
merne nézni akár-ki fiának. Tulajdonok-is az egéfz 
máiglan magyar Vitézeinknek, hogy piízkot az órrok* 
ból más-valakivel könnyen ki-nem-üttetik; hanem, ha 
ellenkezőjüket meg-csipbetik, ránczba - is fzedik ám. 
Fen-vannak még mod is a’ Persáknál, a’ Törököknél , 
és a’ többi Nap-keleti Népeknél eme’ íz a vak : DSÁD, 
SCHÁT, SCHÓ , SCHÚ , SÓÓ; Mind ezekkel nem 
egyebet, hanem SZÁZAT jelentenek. BEER.



feknek törödtt hangjaik, hogy Etelka, még hát- 
ra-maradott kurta befzédgyében, meg-gátoltatna, 
és tobbfzer el* kezdett gyenge fzavai nem hal
latnának. Azután? mind a’ Fö-papnak, mind 
Etelkának kezek’ intésével le-cíillapíttatván a’ 
Zokogás, így folytatta befeédgyét:

Tanítsd-meg minden ellenségeidet, minden 
Irígyeidet, édes Hazám-fia, a’ Magyarok’ lite
rére. Légy olly bizodalommal hozzá, olly re- 
ménséggel felőlié: hogy, még azon Magyarok’ 
Illene élni fog, mind-addig Orfzágunk’ fen-tartását 
el-nemhagygya, boldogulását meg-nem gátollya. — 
Ha valaha meg-efik, hogy a' Vitéz Magyaroknak 
ama’ nagy Iftene Orfzágunkat el-hagyni láttfzattat- 
na, meg-ne ütközzetek rajta, édes Féléim! Ha 
tnindgyárt nem egyébbel-is, csak éppen e’ kurta fo- 
háfzkodáskával járúllyatok hozzája: Él a 
Magyarok' Ifim é! és meg-láttyátok, hogy ügyei
teket minden bizonnyal meg-enyhíti; meg-gátlott 
Szerencséteket eiŐ-wozdíttya, Él tehát a’ Ma
gyarok’ Iftene ! Él annak nagy hatalma.

Etelkának ezen buzgó foháfzkodáíait úgy 
annyira meg-fzerették a’ Magyarok, hogy, no
ha ennek • előtte-is, mind teltének rendes takaré- 
kofságát csudállották, mind ritka erkolcfeit nagy
ra becsúliették, ezen hivatallyának ditsöséges 
el - végezéfe után azt mernék mondani: hogy: 
ha valami vefzedelembe vetemedne, kardot köt
nének , kardot rántanának védelmezésére.
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pgy-annyira el-ment pedig híre az Orfz-g- 
ban, hogy, annak látására, mindenünnet Vilá
gosra gyűlnének nem csak a’ Magyarok, hauero 
a’ meg-hódoltt nemzetek-is. A-ki nem láthat
ta, magát faerencsétlennek lenni állította. A’- 
ki pedig fzeméllyéhez közel férhetett, álmél- 
kodván tapafztalta benne azon nemes, és Ma
gyar Kis- afzfzonyhoz igen illő Izép erkölcsö
ket , meliyekec más Nemzetségben látni, avagy 
éfzre venni csak éppen óhajthatott.

Nem elég vólt drága Szeinéllyét egyfzer a’ 
Szent Egy - házban éleffen meg * tekinteni. Úgy 
tettfzett: hogy, mennél tovább vagy ábrázat- 
tyát, és termetét; vagy fzokását, és erkölcseit 
látták, és meg - vísgálták; mindenkor annál na 
gobbra nem csak böcs'űllték; hanem raagafztal- 
ták - is.

A’-mi több: annyira mehetett Immár ama’ 
ritka Személlyéhez alkalmaztatott tifetelet: hogy 
gyönyörködni - is láttfzattatnának abban a’ nagy 
lelkű Magyarok, ha ama’ Szűznek alattomban- 
is Czolgálhattanak; hát még, ha értésére adhat
ták , hogy tőllök fzerettetik, és tifztelteiik ? 
Akár mikor talpon állottak lzolgálattyára.

Moft-is, midőn a’ Vitézek ama’ Szent Egy 
Házból ki • mentenek, ékes Személlyét csopor- 
toffan meg-várták. Meg-köízonték a’ Magyarok* 
Iftenének ki - nyilatkoztatását. Fel - fogatták, 
hogy fzent Nevét öregbíteni, Hatalmát meg

mérni
i



mérni, örökös Gond * vifelését. mindenkoron , és 
mindenek* előtt imádni fognák* Nem - is volt 
más fzavok az el-fzéllyedett Vitézeknek; hanem 
emezeknek ezek í Éllyen a’ Magyarok’ Illene, 
és annak nagy Hatalma! Amazoknak azok: 
Éllyen a’ Magyar Kis - afefzonyok’ Szépe! 
Éllyen Etelka!

És valóban: a’ vitéz Rendnek ezen fzíves* 
sége, igen nagy böcsűlletére vált Etelkának. Ér
tette • is a’ Szűz ama’ tifztefség meg - adáfokat. 
Tetézve vifzfza fóokta adni a’ jó akaratokat. 
Néha bővebben-is talán, mint-fém azok-is re- 
méllhették, kik, erkölcstelenségeik miátt, leg
fösvényebbek lettenek.
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M Á S A D I K  S Z A K A S Z .
I. Etelkának bajai. VI. Etele Etelkába
II. Etelkának követsége. VII. Etele EtelkárM.
III . A' Fii-pap Etelkánál. VIII. Etelkának ajándék#.
IV . Etele a' Fő* papnál. IX. Etelkának intézetei.
V. Árpádnak betegsége.

E L S Ő  R  É  S 2.
E T E L K Á N A K  B A J A I .

-- i r - -

VIidőn az Egy-háznak fel - ízenteléfe, és aaí 
egéfz Áldozatnak íkerencsés el-végezéfe 

után, mindnyájan ki-jöttének az Épületből i 
Árpádnak első gondolattya a’ Jövevény Ifiúra 
terjedett. Szemeibe ütközött gyönyörű maga- 
vifeléfe. Igen ki-adtta magát mind úri nemzete, 
mind nemes fel-neveltetéfe. Semmit fe kőtel

ked-



kedvén emberhez illő erkolcfeiről-is, megtakar
ta tudni; mi járatban lenne; mit akarna Hon* 
nyában. Ki-kereftette tehát fzolgúi által, és, 
a’ többi Vendégekkel egygyütt, ebédgyére hí
vatta. '

A’ Fejedelemnek hozzája való kegyefségét 
meg-értvén azon Ifiú, különös fzerencséjének 
tartotta az ebédre való hívattatáft. Által-látta, 
tudni-illik, hogy ezzel alkalmatofság adódna 
mind Árpád előtt erkölcseinek meg-ismértetésé- 
re; mind Etelkának közelebb - való barátságára ; 
kit hafonló-képpen oda hivatalosnak lenni gon
dolt.

A’ FŐ-papnak táffaságához cfatlotta magát e* 
zen Ifiú, midőn a Fejedelemnek Sátorához balla* 
gott. Tapafztalta-is befzédgyeiből hozzája-való 
atyai fzeretetét, és fzerencséjének elő-raozdításá- 
ban fzíuezetlen iparkodáfait. Hálákat adott Iftené* 
nek, hogy illy emberre találhatott, igen jól 
tudván r hogy e’ külső Orfzágban nagy fzíiksé- 
ge lenne ollyasra, ki mind jó akarattal lenne 
isinéretlen fzeméllyéhez, mind bé-járó, és kel- 
lemetes lenne Árpádnak udvarában. Különös 
fzerencséjének tartotta a’ FŐ-pap-is, hogy ba
rátságának meg-ígérésével ízolgálhatott az arra 
vágyó Ifjúnak. Újra meg - ígérte tehát atyai 
gond-vifelését, és minden elő-adandó alkalma- 
tofságokban fzerencséjének elo-mozdítását. Oh 
f mb éri fogadásnak állhatatlansága!
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A’ kertben sétálgatott akkor Árpád, és Vi
lágos Kis - aízfzonnyal az Áldozat’ ékefségéről, 
Etelkának nemes raaga-vií'eléséről, és ama’ Jö-» 
vevénynek fzép termetéről befeélgetett; midőn 
ugyan azon Jövevény nagy tilztelséggel, nagy 
fzemérmes bátorsággal hozzájok érkezett. Meg* 
hajtotta magát elő ttok; az-után, Árpádnak elei
be állván, ezeket mondá:

Meg*bocsáfs, hatalmas Fejedelem, hogy 
minek - előtte Sátorodhoz hivatalos lettem, nem 
tehettem kötelefségemnek eleget. Későre ér* 
keztem Világos-várra. Már akkor az Áldozat
hoz fogtanak buzgó embereid, midőn lovamról 
egy fzolga-tárfaminal le - fzállottanu Külső Tar
tományokból eme’ híres -neves Orlzágodba jö
vetelemnek nem más az oka, hanem Árpádnak* 
és vele - egygyütt a* Vitéz Magyaroknak meíz* 
fze el - terjedett hatalmok. Nem cfuda penig, 
hogy híres nevetekkel meg-telvén a’ világ, Ma
gnes- kő gyanánt magatokhoz fordíthattyátok a’ 
vafaltt &ívű bátor nemzeteket. Én ugyan nagy 
fzerencsémnek fogom tartani, ha vitéz Katoná
id közé lzámláltatol. Nagy dicsőségemre * iá 
fog válni, ha illy Mefter alatt tanúlom a’ Hadi- 
mefterséget. ( 15 ) Meg-mutatom penig azt:

hogy * 15
—■ — ---------- -  ■ ■■■ —■ ■■■! ' ■ ■■■--

( 1 5 )  LEÓ , ama’ Nap-keleti Bölcs Cfzáfzár, 
Árpádnak Hadi-meftersége ellen (  Taílica így oktat-*

F <y«
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hogy noha Etelének ( e’ vólt igazi neve a’ Jö
vevény Iíiúnak ) noha, mondám, Etelének nagy 
Nemet nem adtanak*is a’ Meny-beliek; de adtá
nak oily er<St, olly bátorságot, mellyekkel a’ 
Magyarok’ leg-fenébb ellenségeikkel fzembe fzáll- 
hatok.

Meg-dícsérte Árpád Etelének fzép indulata
it. Meg * tettizett bátor befzédgye, és nemes

fzívé-
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tya maga’ Vezérjeit: Falamikor valaki «’
rokkal meg-ütközni, és bozzdjok közelebb állam ,
is-leg-elöl igen fzorgalmatos gondgya légyen az 
fokra, mellyel fzunet lenek, és kis közzel -
voxttak legyenek. Az-uttn : fzorgalmatos gonddal 
és el-kéfziteni kelletik mindeneket, mellyek «’ 
történetekben bafzndlbatnak. Tudni-illik : ha a’ Magyarok
tól meg - fzalíifxtattatodnak a’ Redjok - ütök a k k o ra ’ 
rencsétlenségmk fzem - pillantattydban mind valami erős 
helyet válajzfxon , mini pedig egynéhány napokra 
fzerezzm leg-elöl a’ Lovanczok’ az-után, hu
h e t , a' lovak', és barmok’ fzdmokra-is. Azon legyen pe

dig fő  - képpen: bogy a’ fríznek elegét Végtére :
•z  Egy gyet mdíokrol-is a' rendelést tegye. mellyröl a’ TÁ- 
ROKRUL irtt Refzben fzóllottunkHa Labanczaink

nek, «Wur , f  ö-keppen az első ütközetben, azokat kelletik 
tenned az első rendben , kik azon Nemzettel meg • fzoktdk 
*’ verekedést: azon móddal, már máskor
ioztattunk. Az-az: a' Gyalogság után légyen a’ 

lévő Lovafsdg. Ha pedig csupa Lovafsdgunk léfzen, melly
el a’ Magyarok ellen rendelned kelletik, az-is ők’ Seregek
kel egyenlő legyen mind Jz ivrt, mind nézve. Úgy

fogod



fzívének nem nemtelen heve. Reménlette - is 
hogy jelen - létével öregbedni fogna a’ Magya
rok’ dicsősége, mivel azok’ vitézségeiknek meg
látogatására, és meg-tanulására ide fárafztanák 
magokat a’ külső Orfzágiak. Ajánlotta addig-is, 
még félőlle más rendelőd tenne, Sátorában-való 
fzabad lakását, és Izolga-ruhájával éppen fem- 
mit fe gondolván, nemes Ifiai között az első-

F 3 séget.

fogod ókét el-rendelni, a’ -mint akkor emlékeztünk, midőn
i '  SEREGNEK ELŐRENDELÉSÉRŐL Az
Oldalaknak őrzi fekte pedig több 
kelletik vdlafztanod: mert a' bdtúllydnak
mezesére elegendők a’ Le-ugró Lovafok kiket EKD1KOK- 
N A K , avagy VÉDELM EZŐKNEK  . De ama’

könnyű f e g y v e r u , avagy-is a' xdfzlók eleibe
sok, midőn a' Magyarokat űzik, ne ejfertek vakmerőén u* 
faunok- Három-négy nyil-lövisnel se tdvozzanak-el tovább 
a' le-ugró Lovafoknak Hadi-rendcktol. Hadi-vezér pedig 
ugyan-csak azon legyen : hogy, ha folle ki • telhetik teres 
h e l y e k e n , és lapokon rendellye-el a’ Seredetholott se sara 
e r d ő k , se mocsárok, se tavak ne akaddlyoskodgyanak, 
*' Magyaroknak lefeik m i d i t ,mellyekct rctvafzon fzoktanak 
tfindlni, Az Örr-álldjokat-is egy-mds között illendő távo

zótokkal a'Hadi - rendnek négy rifxeire fogja belybeztetni. 
yó válna, ha, Hadi-rendünknek bdtúllydn, vagy által - gd* 
tolhatatlan folyó víz , vagy mocsárok , vagy tavak •  
nek, bogy azon réfz bátorsdgos lehetne. Ha az ütközet
nek jó Vége fzakadbat, ekkor nem , te vakmerőéit
utdnnok efni, se pedig «’ dologhoz immel - dmmal nyúlni. 
Mert a' Magyarok ( nem ú g y m i n t  az első ütközetben

meg*
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séget. Meg - parancfolta pedig, hogy a’ követ
kezendő ebédet el-ne-múlafztaná.

Nagy kofzonettel vette mind ezeket Etele. 
Nem-is győzte elegendő-képpen cíudálni a’ ize- 
rencsének illy kellemetes forgását. Sok jót ígért 
magának. Árpád’ kegyelmébe esvén, nem tu
dott a’ gaz - emberektől tartani. Valamint ma
ga jó lelkű, és igen tifztefséges volt, azon 
vélekedéffel vala az udvari emberekrol-is. U-

gyan
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meg-vertt más Nemzetek )  nem dm
toilast;  hanem ( minek-elit te erejekkel egygyütt is
eUveJztik ) egyedül azon iparkodnak: bogy minden úttal

máddal i/métt ellenségeikre robann Ha pedig vegyes
a’ Hadi-feregünk, és nagyobb a’ Gyalog fzdm ; ezen törté
netben o* barmok* eleségekril fzorgalmatoskodgyon. Alert 
az ellenségeknek közelgetéfekkor éppen nem a' Lo-
vanczoknak ezen eleségekért nyargalódzni - -  - - Ali pedig 
ezt nem azért jegycztúk-fel, mintha o* Magyarok ellen ha
dat kellene i n d í t a n o d . Mert se nem fzomfzédaink, se mojl
nem ellenségeink. Sitt inkdbb a’ Rómaiakat tekintetben tar-
tydk. Hanem azért ( Ob Vezér!) bogy , a’-
bonnatt tanúid azokat, mellyek a’ kidömb-féle Hadi-rendek
nek el-igazítdfokboz, és a' Seregnek okos vezérléséhez 
nek. É s  , bogy alkalmatos időkben (  akár mire ) Jerényen, 

és hamarjában elbejf. Az-után: bogy a’ Vezéreknek ej'ele- 
kedeteikbol, és a’ Hadi-rendek' példáiból azt,

a' mi bafznos, jóvá badd ,és meg-tanúld. Végtére: ba 
az id i úgy hozná magávalj mind-ezek ellen (a z  ellenkéz 
fzabáfokat jól meg-fontolvdn, és eleve meg-tanittatvdn )  fe- 
reget-is vezéreibefr.

C*



gyan azért rendbe - is lenni gondolván immár 
Szénáját, mag’át a Fejedelemnek utóbbi kegyes
ségébe ajánlotta. Végtére, hogy egygyetmáfsát 
a’ sátorba hozhatná >Szabadságot kére az el
menetelre. El-is inene érettek.

E’ beszédnek alkalmatoSságával tetőtől-fog
va talpig meg-visgálta Világos a* Jövevény Ifi- 
út. Érzette-is Szivében: hogy Zalánfihoz - való 
hajlandóságából mindenkor alább hagyna vala
mit, és minden gerjedelmeivel cSupán Etelére 
fordulna. Tartsd magadnak ( Szóll vala ma
gában ) meg-kedveltt Zalánüdat irigykedő Etel
ka. És, mivel ő téged’ a’ tegnapi ebéd fölött 
leg-elsőnek tartott, ’s-magát-is leg-elsőnek len
ni gondolta; Én máfadik e’ máfadikkal tartok. 
SŐtt: akár-mi Cserit tehetem, de vele meg-is 
esküfzem.

Vagy cfak ebből-is ki-tettfzett Világosnak 
futkosó botor fzeretete. E’ tökélletlen félre- 
cfapáft, meg-lehet, hogy Árpáddal-való tárfal- 
kodásában mind meg-tanúlta, mind pedig meg
szokta. OSztán a’ Szokás terméfzetté válván 
Szivében, nehezen Szokhatott ez-után (a’-mint 
az illyetén fzeincllyekkel meg-is történik ) az 
állhatatos Szeretetre,

Ezek között az ebédnek ideje el-jőve. 
Midőn mindnyájan az aSztalhoz ültének, nem 
volt az’ vendégek között egy Szem, melly E« 
telkát nem vadáízta vólna. Maga Árpád-is, föe-

F  3 inef-
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meffen korul - nézvén az aíztalt, midőn az el- 
enyífzett Szépet fzemre nem vehette, olly gon* 
dolattal vala felölle, hogy az utolsók között 
( valami titkos okokkal reá bírattatván ) el-rej* 
tezett légyen. Tíiftént meg-parancfolca embe
reinek ; hogy ki-kerefsék, és az aiztal-főhöz 
ide mellé űltefsék.

Árpád’ parancfolattyának véghezvitelére nem 
vóltanak ferényebbek Etelénél, és Zaláníinál. Egy* 
ízerre fel-ugrottanak fzókeikbol; és, egymásnak 
ízemébe cíudállatos-képpen tekintvén, nem kü* 
lömben járták körös . körűi az afetalt, mint két 
éhes macskák a’ meleg fzérdéket. De ferami* 
képpen Etelkára nem találhattanak.

Midőn mindnyájan nagy xübájjal vannak; 
midőn erreris , amarra*is hánnyák * vetik egere* 
fzo fzemeiket, ime Gyulának egy katonája nagy 
lármával a’ Sátorba toppana, ki Etelkának ve* 
fzedelmes állapottyát, a’ parancfolat ellen, fen* 
héjjázó fzavakkal meg-jelentette.

Mert: minek-utánna Etelka, a’ fzent Egy* 
házból ki*jővén, nagy fzorgalommal hajhifzná 
a’ raeg-kedveltt Jövevényt, de femmi-képpen 
réá nem akadhatna; fzívénelc nagy keferűségé- 
vel arról gyanakodott: hogy Világos-várat, ve* 
le egygyütt itt hagyta, és utazásának bizonyos 
aránnyáől mind más helységet, mind más Szú* 
zet válafztott. A’ könnyére erelztetett heves 
Szeretet; az-után az eL*válásngk hirtelen felel*
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me ( e’ két ellenkező rofzfizak) , Ehen-e úgy 
annyira meg ~ járák lelke’ házát, hogy, femmi 
kedve nem telhetvén immár a’ következendő 
vendégségben, cfak haza-felé vágyódna, és nagy 
íaorgalommal keresné a’ Ízívet fojtogató magá- 
nofságot.

A’ Dajka, a’ Szoba • leányok hathatós o- 
kokkal tanácslották az ebédre menetelt. A’ töb
bi között azt is vitatták előtte: hogy a’ le-iiltt 
vendégeknek jó ízűn fein eshetnének falattyaik, 
ha jelen létének édefségével bé • nem-cfináltatná- 
nak. De Etelka, egéfzségtelenségét-is okúi vet
vén, magának nagyobb fzükségére lenni mon
dotta a'* nyúgodalinat, mint a’ zabálláft. HoZ- 
zá-tette mind-az’-által azt-is; hogy, ha otthon 
hamar el-múlnának bádgyadságai, meg-jelenne 
Árpádnál.

Egy fzót fe fzóllott ez- után egéCz hazáig. 
De mennél közelebb érkezett Attyának Sátorá
hoz, annál inkább nagyobb erőt vett rajta a’ 
forróság. Haza-érvén, le vetette teliét az ágy
ra; és elsőben el-tűrhetetlen fő*fájáfokról, az
után nagyobb fziv-dobogáfokról panafzolkodott. 
Merő tiizefséggel égett meg - pirofodott orczája. 
Szapora lett a’ lehellet. ErŐiíen verte a vérei
tek. Refzkedttenek minden tagjai.

A’ Dajka , az-után a’ házi cfeléd efze -ve- 
fzett jajgatáfokkal futkoílanak azon házi orvoí- 
ságokért, mellyek nagygyábói le-dil!apítliatnák
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u’ lángoló heveket. Sirtanak mind-egyre. So
kan kétségberis eftenek fel-lábbaláfa’ lehetetlen* 
sége miátt. Soha nem tapafztalták ally hirte
len változáfait.

E’ fzÖmyő nyúghatatlanságokat, és az eh 
keferedett cfelédek’ zokogáfait vévén̂  Etelka, 
nagy elevenséggel kérte mindnyájokat: hogy 
elméjeket le-cfendesítenék. Nem lenne oliy ve- 
fzedelmes állapotban, a’ mint képzelnék. Fél 
óra múlva jobban fogna lenni, cfak egy kis 
nyugodalmát engednék. Hagynák moll magát 
cfendefségben. Ha valakire fz'úksége lenne, bé- 
fogná cfendíteni.

M Á S A D I K  R É S Z .

E T E L K Á N A K  K Ö V E T S É G E .

8 0  ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

A/findnyájoknak ki -takarodttok után, maga lé- 
J-Ll vén Etelka; midőn, kis idő várva, éfzre 
vette vólna, hogy nyavalája nem cfak nem eny- 
hodne, hanem hova-tova nagyobb erővel ural
kodna, arra vetette gondolatait: kit kellene a’ 
vendégekez küldeni, ki mind jelen nem létének 
okát meg-jelentené, mind a’ FŐ-papot magához 
édesgetné, mind pedig ( a-mi leg-f óbb; de , az 
el árúitatás miátt leg-félelmeffebb követség vala) 
a’ Jövevény Ifiúuak hol-létét e’ -képén ki - ta- 
núlhatná.

Vég-
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Végtére: akár - miként esne a’ dolog, el-» 
fzánta magát , és bé hivatott egy katonát, ki 
Gyulának Hadnagysigában al - tifztséget vifelt u« 
gyan mind «eddig, de okos’, és nagyra ménén* 
donek láttfzattatott, ’s - rnár-is az Ijjáfzok közé 
által-tétetett ( 16 ). Ennek meg-parancfolta ?

F s • Menne

( >6) Valamin: azokat, kik a’ Juhokkal bánnak, 
JUHÁSZOKNAK mondgyuk, kik a’ Méhek körűi 
forgolódnak, MÉHÉSZEKNEK nevezzük, ágyazó* 
kát, kik különölTen Nyilakkal, az-az Kéz-íjakkal dől* 
goztanak a’ hadban, ÍJÁSZOKNAK hívták a’ régi 
Magyarok. Ezen ÍJÁSZOKAT ki - váltt - képpen'a* 
KUNOK közűi fzedtte-ki Árpád : mivel ezen Nemzet 
igen jól tudta fzórvi a’ nyilakat. Ezek azok, kiket 
moftanában nem ÍJÁSZOKNAK immár, hanem kur
tábban fzóllván , JASZOKNAK mondunk. Magyar 
Királlyaink (és nevizet fzerént Első Károly) Deákul 
írtt Leveleikben őket így nevezik: JASONES , vagy 
JAZONES. Károly Királyunk, egy Levelében, két 
fiatal Legéncsét ( LARZÁNT Zákánnak fiát, ofztán : 
1VACSÁNT Furdacsnak fiát ) azon Katonák közé té- 
fz i, kiknek íjai ízülség az hadban dolgozni. Zligmond 
Királyunk’ idejében eme’ JÁSZOKNAK kötelefségek 
nem csak az volt, hogy nyilakat fzc»‘janak; hanem Fa
lakat - is rontsanak. Ugyan-axért- *’ Magyarok ókét 
FALASOKNAK mondották. Fken fzónak mi-vólttác 
nem tudván a’ Deák-írók, ókét elsőben FALASTEU* 
SOKNAK, az«után FlLIS^EüSOKNAK nevezték. 
Úgy reájok is fzáradott eme’ FILISTEUS név, hogy 
nem másképpen írnák Őket mind Zfigmond, mind Má

tyás



Menne a’ Fejedelemhez ízaporán. Ott beteg
ségéről ne fokát fzóllana. El-nem-jöttének oká
ul e’ kis változását adná. És hogy azon ör-

ven-

tyás Királlyaink deák leveleikben. Bizonyofnak állí
tom azt: hogy, ZCgmond Kreáljunk’ idejében , ama' 
JÁSSÁ G  nem lakott egy bizonyos helyen: mivel a- 
zon JÁSZOKRÓL-is emlékezik egy levelében Zűg- 
uiond , kik KÁRÁNSEBESEN 7Óltanak — Ezekből 
valóságofian ki-tettfzenek ezek: ELSŐBEN : hogy a’ 
KUNSÁG, és JÁ SSA G  egy vérből vannak, és csak 
egy Népet térzen: Mert a’ régi levelekben a’ Palatí
nus magát csak KUNSÁG’ BÍRÁSÁNAK mondgya ,
*s-óket a’ JÁSSÁGTÖL tneg-nem-xülömbözteti, mint 
a’ következendő levelekben. Ezen felől: mind-a'-két 
Nemzetnek egy a’ fzokása, és törvénnyé. Melly do
log egy Nemzetet jelent. M ÁSADSZOR: ki-tettfzik 
az-is : hogy a’ JÁSZOK nem Tótok, mellyeknek őket 
erővel akarják azok tenni, kik órron-fogva a’ Méta- 
naiztui JAZYGESEKTÖ L húzzák - le eredeteket. 
Mert hogy ezen említett JAZYGSSEK Tótok vólta- 
nak, az olly bizonyos, bogy az olvafott, és tanúltt 
ember erről éppen nem kételkedhetik.* * Moflani JÁ 
SZAINKNAK pedig mind nyelvek, mind fzokáfok va
lóságos tifzta Majyar. Nem lenn* pedig, ha Tót fé
ltekben költettetttk volna. HARM ADSZOR: ki- 
tettfzik az-is: hogy V-ki elófzör a JÁSZOK* földgyét 
deákul JAZYGlÁN XK mondotta, vagy tudatlan, 
vagy leg-alább gondatlai ember volt. Nem külömben, 
ki a’ JASZOKAT leg eófzör JAZYGESEKNEK ne
vezte ; mivel, Királlyaink Leveleik fzerént, a’ földet 
JASO N IÁN AK, a’Népet JASONESEKNEK nevez
hette yólna. MSS. S2 UB1R , KAPR 1NAY.
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vendeztető tárfaságban feles nem lehetne, igen 
fajnállaná. A ’ FŐ*papot, hogy, az ebédi Hála 
után, tüftént hozzája jönne, alattomban kérné. 
Végtére egygyénként meg-nézné a’ vendégeket, 
meg-is olvasná.

Erae’ katona, Etelkának gyakor nyújtózko
dásából; és homloka’ vakargatásából nagy ve- 
ízedelmet képzelvén, hanyat-horalok rohana a’ 
Fejedelem’ Sátorára. Bé-inentte’ idején ( meg* 
feletkezvén Etelkának parancfolattyairól ) nagy 
lármával ezeket kiáltotta -. Uraimék! Iften meg* 
áldgya a’ kelmetek’ ebédgyét, és a’ hozzá-ultt 
einberét-is. Etelka egy lábig oda van. A’ Fő
papot 0 -kelmét hivattya. Követi Uraságtokat, 
hogy jelenlétével nem ízolgálhatott.

E’ katonának befzédgyére, mintha valaki 
a’ földet meg-indította volna, az egéfz Sátor 
ingaui, a benne lévő Vitézség fejét egybe-ütni 
láttfzattatott. ZalánHnak el - halaványodott fzí- 
néből ki-tettízett a’ bágygyafztó félelem. Etele 
ki-nem adtta ugyan gyötrelmét, de ízíve egy 
mák-fzemnyi lett. Gyula femmit fe tudott ed* 
dig Leányának hol-létérőlmert, az Áldozat 
után, haza késérte Árpádot, ott-is marafztatott. 
Moft, hallván változáfáit, engedelraet kére a* 
haza menetelre. ígérte tárfaságát Zalánfi. Ve
le egygyütt el*akara menni a’ Fő-pap-is. Etele 
fém nem okoskodhatott, fera nem ízóllhatott. 
idertova. nézett, és halgatott.
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Árpád, az egéfz Sátornak el-rém'ulttét lát
ván, elsőben ugyan nagy méltósággal mutogatta 
fzeme’ fehérét. De ofztán a’ meg - ijedtteket 
nem akarván kétségbe ejteni, e’ nyájas befzéd- 
del élt fel - ébrefztéfekre: Szégyen! Gyalázat! 
Ha hadat éreznétek, fém kellene így meg-rét- 1 
tennetek. Nincs femmi vefzedelem a’ fzerelem- 
vhndba. Cfak a’ fzemnek nyilai ártottak Etelká
nak. A’ melly eb meg-harapta, meg-gyógy úl 
annak fzórivel. Jól tud az orvofsághoz Zalán- 
fi. Egygyet fzóll hozzá, kettőt érthetni be- 
lofte.
*c Árpádnak ezen jó kedve fel-ébrefztette az 1 
«1 • haitt lelkeket. Úgy tettfzett pedig némel- 
lyeknek (fö-képpen Zalániinak ) hogy a’ Feje
delem ki-találta az igazat. Mind-az’-által: hogy 
cfupa> tréfába ne maradna a’ dolog, meg-hagyta 
Orvofsának Árpád: hogy tüftént Etelkához men
nyen, és nevével azt mondgya: hogy nem-an
nyira lenne fzüksége egy ijefztó Papra, mint 
egy fel-ébrefzto Orvosra. Ezt ó el-fogná-kül
deni annak idejében. Addig-is meg-lövellett fzí- 
vét jó reménnyel táplálná. Az Orvos tüftént 
hozzája fzalada.

Ezek-után ettenek ugyan, és ittanak a’ Ven
dég-vitézek; de, valamint a’ vertt had, olly * 
fzomorúan. Egy fe vólt, ki a’ Szűznek vélet
len nyavaláján nem irtózott volna: mert egy fe 
találkozott, ki hónál fehérebb, rózsánál pirof-

fabb,
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fabb, liliomnál ékesbb Személlyét vagy ne fze- 
rette, vagy ne tifztelte volna.

SŐtt maga-is Világos ( meliy dolog bé-illett 
az akkori cfudák közé ) meg-hökkent a’ repde- 
so hírre. Etelének pedig, ki áltál-ellenében ül- 
vala, ezeket emlegette: hogy Etelkának nyájas 
tárfaságától nehezen tudna meg-válni. Cfak Ő- 
maga lenne egygy etlen-egy gye, kivel fzívének 
minden titkait bátran közölhetné; és, ha miket 
füleire bízna, azokkal házról - házra nem járna. 
Etele nagy Erkölcsnek mondotta ezt lenni egy 
Kis-afzfzonyban. De nem befzéllett többet E* 
telkáról; ne-hogy, akarattya ellen-is, ki-fuhan- 
nyon valami, mellynek kétséges vételével el-á- 
ráitatna.

Az egéfz afztal fölött igen meg * fzerették 
mindnyájan Etelét. Az ö maga-vifeléfe; okos, 
és bátor befzédgye; az-után fzemérmes tekínte- 
te úgy-annyira meg - tettfzettenek mind Árpád
nak, mind Világosnak, hogy magokban el-is to- 
kéllenék, a’ Fejedelem ugyan fel-magafetaltatá- 
sát; a’ Kis-afzfzony pedig Sátorofság-beli fzo- 
vetségét. Mind ezeket pedig hofzfzú időre ha- 
lafztani nem-is akarnák*

Ugyan azért: el-koltvén az ebédet, fel-ke
lének mindnyájan; és, fzokás fzerént, le-mené- 
nek a’ kertbe. Árpád, magához híván Gyulát, 
minek-utánna Etelének erkölcfeit, nemes maga- 
vifelését az égig magafztalta, tö'Ue azt tudak-

lotta:
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lotta : lenne-é Hadnagyságában egy üres hely, 
mellyet dícsoségeffen bé-tőlthetne ama’ Jöve
vény? Magának úgy tettfzene : hogy, ha azon 
Ihat, az A1 - tifztségnek gyakorlásán kezdvén , 
annak idejében fellyebb, meg-meg fellyebb emel
né , igen nagy dífzére válna a magyar katona
ságnak.

Gyula, ezen ízép Jövevénynek fzeméllyé- 
vel maga Hadnagyságát még fényefíebbnek akar
ván tenni, cfak hamar azt felelte j hogy, egy 
Századosnak minapi el - vefzttével, üreffen ma
radott légyen annak helye. Nagy fzerencséjé- 
nek-is tartaná, ha, Etelének oda rendeltével, 
bé-töltetne heányos Ezrede.

Meg-örülvén a’ Fejedelem , tüftént elő-hí
vatta Etelét, és tölle meg-kérdezte : ha vallyon 
e’ gondolatyának első zfengéjével meg-eléged- 
hetne-é addig, még magát a’ fellyebb-való tifzt- 
ségekre alkalmatoffabbnak mutathatná ?

Ezeket hallván Etele, ki-mondhatatlan-kép- 
pen áldotta a’ fzerencsének kegyefségét. Már 
ennek-előtte-is azon törte fejét: mi okkal-mód
dal férkezhetne Gyulának katonái közé, hogy 
mind alatta tanulhatná a’ vitézséget, mind pe
dig közelebb eshetne Etelkához. Moft tehát 
a’ fzerencsének uera raoftoha gondofságát imád
ván, tellyes fzívéből meg-köfzönte, el-is fo- 
gadtta a’ jó akaratot , és katona - esküvésnél

hatha-
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hathatoffabb fel - fögadáffal meg - ígérte, hogy 
mindenkor, és mindenekben nem annyira a’ 
maga’, fern-mint a’ Köz-jó’ fzerencsés állapot- 
tyának keresésére, minden ki-telhető igyeke
zeteit nem cfak békefség’, hanem hadakozás’ i* 
dejéu-is, ki-terjefztendi.

Ezen befzélgetéfek között vifzfza érkezett 
Etelkától az Orvos, és egyeneffen azokhoz 
iparkodott, kik Árpáddal egygyiitt állottának. 
Oda csődúltenek a’ többiek-is, hogy a’ beteg
ségnek mi-vólttát nyilván meg*érthetnék.

Azt mondotta rövideden az Orvos; hogy 
a’ betegség nem olly vefzedelmes lenne. Cfak 
azt tapafztalta légyen meg-fefzíiltt ereiben, hogy 
a’ vér nagy nyargalásban lenne. A’ fö-fájásnak 
okául a’ fzövétnekek’ lángjait gondolná. Re- 
ménlené pedig, hogy nein fokára fel-lábballana.

Az Orvosnak ezen bátor befzédgye nagy 
örömre fordította mindnyájokat. De a’ FŐ-pap 
újra raeg-fzomorodott, midőn , félre - fzóllíttat- 
ván az Orvoftól, tolle meg-értette: hogy rofz- 
fzabbúl volna a’ Szúz, fem-mint a’ többiek előtt 
kt-mondani merte. Menne tűiként hozzája, és 
unalmas óráit vígafztaló befzédgyeivel meg-kur- 
títaná. Moft maga, orvofságnak vegyítéfe’ oká
ért, haza menne, ’s-nem fokára Etelkánál ter- 
mene. Ott maradna pedig nála mind - addig , 
még maga-is vifzfza-nera-érkezne hozzája, Oda. 
két kézzel várammá.
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H A R M A D I K  R É S Z .

A ’ F Ő- P A P  E T E L K Á N Á L .
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Fő-pap tehát, Etelka’ riyavalájáról igazán
gyanakodván, füllent sátora felé meg-in

dúlt. De alig mehetett az udvarra, íme a’ 
Dajkát eleibe tántorogni, és vállain el-fzórtt tar 
ÍYürke hajakkal, hafogatott ruháival , Etelkának 
halálát jelenteni hallya.

Ennek hallattára egéfzlen fel - borzadott te
lle a’ Fő-papnak. Meg-kérdezte nagy’-álmélkod- 
va mi jelekből lehetett el-enyífzttét ki-venni ?
A’ Dajka azt jajgatta: hogy ő Alakjának ágyá
ra éppen akkor talált le-iilni, midőn a’ Fő*pap- 
nak nevét kiáltotta, az*után a’ lelkét ki - adtta. 
Kevés idő várva, midőn gyenge tagjait tapo
gatná ; azokat hideguftn, és meg-is merevedni 
tapafztalta.

E’ fzavakra félig el-haíván a’ Fő-pap, bé- 
rohana inkább, fem-mint bé • méné ofztáilyába. 
Fel‘ állottának haj-fzálai, midőn, ágyához kö
zelítvén , életének le mini jeleit nem vehette. * 
Jajgatott a’ Dajka, jajgattanak a’ Szoba-leányok- 
is. Fel-fordúlttnak lenni láttfzattatott az egéfz 
Sátor. Utúlsó móddal, ha talántán cfak lehel- 
letére akadhatna, megtakarván próbálni, fülét 
a’ betegnek fzájához alkalmaztatta. Az-után: 
ha mit parancfolna, meg*kérdezte. Magához

térvén



tervén Etelka, cfak éppen ezeket mondotta : 
Igazítsd*ki a’ többit, cfak magaddal akarok kü*
lönoffon befzélleni.

- E’ fzavakat vévén a’ Fő-pap, mind maga 
nagyon meg - Örült, mind pedig a' többieknek 
b jtor félelmeket'is meg-enyhítetce. Cfak hamar 
meg-is jelentette : hogy immár az életnek bizo- 
nvos jeleit tapafztalná, nem*is tartana az utól- 
só órától. Az-után meg - parancfolta: hogy ki* 
mennyenek, ne-liogy , ha meg-kellene-is halnia, 
a’ ki- igyekező lelket félelmes jelen-létekkel i- 
jefztgetnék. Maga a’ halál fe lenne olly irtóz- 
tató, mint ama’ fzer-tartáfok, mellyekkel körul- 
lette forognának az emberek.

Mindnyájoknak ki - takarodttok után, gyen
ge, és igen el-lankadott fzavakkal panafzolkod- 
ni kezdett Etelka: hogy bizonyosan rofzfzúl 
lenne. ígért dobogna még-is a’ fzíve. El-fogta 
pedig egéfz tettét valami fzokatlan bádgyadás. 
Hirtelen változáfainak okát éppen nem tudhatná. 
Tartana pedig attól, a’-mit az Orvos-is mond 
vala: ne-hogy, ha ezen nyavalának ereie meg- 
nyakaskodna , el nem • tűrhetné a’ lángaló heve
ket. Es bizonnyára: újra meg-tüzefedett orczá- 
ja. Izzadttak a’ refzkető tagok.

Nagyobb, és vefzedelmefsebb nyavalára ta
lált í  FŐ-pap, fem*mint eleve el-gondolhatta 
vólna. Nem-is tudtta hamarjában, ha előre el- 
kéfzített orvofsághoz nyúllyon-é, az-az: Ete-

G lének
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lének emlegetésével elŐ-adgva-e ázom fzereket, 
mellyeket ezen bajaiban leg-iidvefségelTebbeknek 
gondolhatott. Akár-mi vége lenne cfalóka be- 
ízédgyének, de a’ Szüzet alattomban meg-fogni 
akarta. Tehát hogy valami ál-úton, és melz- 
fziről kullogó beízélléflel juthaffon az igazság
hoz > így kezdette fzavait!

Ne félly femmit, édes Leányom. Jól tu
dom e’ nyavaládnak okát* Régen nem jártál 
annyit, mint mikor a’ Világoíi várra, fzinte a’ 
fölhóknek tartoinánnyára fel - emelkednél. Nem 
lehetett azt-is megnyerni, hogy gyenge teíled 
valami változásra ne iparkodgyon, midőn a’ he- 
veífen égő fákják között végezted hivatalodat. 
Azon lobogó lángok, azon kellemetes fűitek ha 
meg-járhattyák a’ tenyeres-talpafokat-is, mi cfu- 
da benne, ha egy gyenge Szűznek teliére nagy 
erővel törekedttenek. :. ♦

Midőn e’ ízavakat mondotta* lopva néze
getett reája. Látta-is: hogy cfillapodik a’ tüzef* 
ség; vifzfza-téreng a’ fzokott fzín, az el-lankadtt 
erő; a’ meg - fojtoct vidámság. Ezeken felől , 
midőn aat-is tapafztalná, hogy felelni akarna , 
csak alig várhatta fzavainak elejét, ü pedig e- 
zekkel kezdette ki-tálalni belső indulatait:

Oh édes Kádárom! ( e’ vólt vezetéke a 
Fő - papnak ) én fe gondolhatom más okát e’ 
hirtelen változáfimnak, hanem azon hágdicsálá- 
fomnak izokatlanságát és ama’ fzáinos lakjuknak

tüzét.
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tiízét. Adgyuk ehez a’ fokaságnak töméntelen- 
segéc; a’ temérdek tettekből erófzakoíían ki-íaj- 
toict gőzöket; meilyek feem-látomáft , orrom, 
iz.'un, ízeraem, fülem előtt tegerkettenek ; tu
dom: hogy azoknak-is meg-árchactanak, kik Ha
lamnál izmoílabb teft-épűietcel dicfekednek. De, 
édes lzent Atyám , úgy-e, bizony, gyönyörű 
renddel ment - vegbe a’ Magyar Áldozat.

Ezeket hallván a’ Fő-pap, igen által - látta, 
hogy jó úton ereden a’ vadászatra. Tehát: 
hogy a’ fel-vertt nyulat éppen el-foghatta, így 
izóllott: Bizonnyára ízép Áldozat vala az, édes 
Leányom. Nem-is hifzem: hogy valaha párját 
találhattuk. Láttuk nem cfak fokaságát, hanem 
ízépét - is a’ Vitézeknek. Ha jól Ítélem: azon 
fok fzeraek 4 mellyeket cfak éppen reád fordí- 
tottanak az Ifiak, betegségednek okai lehette- 
nek. Mert: nem-de-nem Balilifcufok’ terméze- 
tekkel bírnak némelly emberek, kik pufzta látá- 
lokkal néni clak meg - ígézhetik , hanem el - is 
vefzthetik a’ ízép teremtményeket.

Felele Etelka: Oh be igazán mondottad e- 
zeket, édes Kádárom! — Ittenem ! be mérges 
fzemeket tapafztaltam némellyekben, még az u- 
tólsókban-is! De azt mondgyák, hogy nem min
den méreg keserű, f—’ Az-után • minő fel-gerje- 
dett fzívekkel íárafztották az Egeket még az 
utólsók-is. Nem igaz tehát, hogy a’ fereghaj- 
éó sántít. —' De a’ léleknek ezen buzgóságát
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akkor lehetett fő-képpen éfzre-vennem, midőn 
az Oltárhoz hozattanak a’ fákják. Úgy tett- 
fzett: mintha mind - egygyiknek fizíve, még az 
utólsójé-is, nem külömben, mint ama’ fákja lán
gállóit. — Oh melly gyönyörűség volt látni, 
még az utólsót-is , midőn, az Egy háznak kö
zepét ki-ürítvén, magokat a’ falakhoz vették! 
— Elsők az ntólsókkal vetekedttenek. El-an
nyira egy fzív, egy lélek vala mindnyájában.

Már igen közel járt Etelka az igazsághoz. . 
Nem-is-akart Kádár ezekről többet fzóllani, 
meg-fogottnak lenni állítván a’ kender-rigót. De 
még-is, hogy a’ Szűz’ fzívének minden el-rej- 
tett réfeeiben lappangó, és azokat eméfztő 
titkos gyötrelmeit, ’ s azoknak honnant - való 
fzármazását ki-cfafarhatná, más-felé fordította 
befzédgyée, meg - akarván tudni , ha vallyon 
Etelka önkéné vifzfza - térendene - é elobbeni 
befzédgyeinek folytatására. Annak - okáért az 
Öreg, a’ ki az illyetén környűi-áJláfokban nem 
kevefet forgolódott, jól tudtta az ezekben kel
tendő cfavargó, és foggató befzédcknek mefter- 
ségét , így fzólla hozzája.

Nagy fzív -buzgósággal valának bizonnyára 
mindnyájan, édes Leányom; még az utólsók-is. 
És hogy ezek’ foháfzkodáfaikra meg-is nyilának 
az égi kapuk, el-hitettem magammal. Oh be 
bátorságoffan mehetünk ez-után ellenségeinkre! 
És íme a’ magyarok’ Illene’ kegyelméből meg

vevő-

92 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK



vevodött Veízperém és Tihony egéfzlen. Meg- 
veretceuek a’ hajnal - fzín hajú Száfzok - is. A’ 
Jelmezekkel penig határofok lettünk.

Ekkor Etelka, noha még Veízprém’, cs 
Tihony’ meg-vételéről, a’ Száfzok' meg-verésé- 
rol vagy femmit , vagy igen kevefet hallott, 
nem akart még-is ezekben foglalatoskodni; ha
nem, az előbbeuiekre vifzfza-térvén, ezeket 
mondotta: De, édes Kádárom ! mit gondolfz ? 
Azok, kik a’ fákját hordozták, raí-féleink vól- 
tanak-e mindnyájan, avagy találkoztanak közt- 
tök jövevények-is? Mert ( nem hogy dicsérjem 
magamat), külömbséget tudok ám tenni a’ Ha- 
za-liak, és jövevények között, cfak a’ pufzta 
látásból-is. És, hogy e’ tudományomat próba
kőre tegyem , azt mondom bátorságoffan • vol
tának ottan jüvevények-is.

Erre a’ FŐ-pap : vóltanak-e, nem-é, nem 
tudom. Nem vehettem időt a’ meg-visgálásra. 
Ha voltának penig, annál inkább Örvendek , 
hogy ezek, a’ magok’ erejeket a’ Magyarokéval 
öfzfze - forrafztván , bizodalraalfabbau üthetnek 
ellenségeinkre. — Oh ha egyízer a’ határos Ne- 
miczekre rohanunk! Mert moft a’ gondolattal 
vagyon Árpádunk: hogy, a többieknek meg- 
gyomrozáfok után, meg - üftököli Lajolt, hogy 
egy ujjal hozzádra, a’ malikkal tüledre mutat. 
A’ vízre vitt bennünket, az-után cferbe hagyott 
a’ Jíápofztás kertbe néző cfalárdi. A’ fzeme

G 3 lein
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fém áll lilén’ igazában. Nem-is arra cfap, a- 
merre néz (17 ).

Ezek-után Etelka: A’ fzent Egy-házban 
penig azt cfudáltam fö-képpen, hogy ama’ Jö
vevény a’ fákja’ hordozásának fzer-tartáfait olly 
hamar fel-vehette. Vallyon kitol tanúlhatta-meg 
olly íziben? Nem ütötték tökkel a? feiét. Sok 
kellene illyetén helyre ember. Meg-felelt min
denben ; de ki - is tett ám magáért. Ember ám 
az a’ talpán.

Erre a’ Fő-pap: Fúijon bár meleget, és hi
deget azon egy fzíiából Ottó a’ Száfzok’ Feie- 
delme. Ufzíttfa reánk ama’ Gyermek - Királyt. 
De tudgya - meg: hogy a’ cfirke nem okoffabb 
a’ tyúknál. A’ vén ökör-is bátrabban rakja a’

lábát,
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( 17 ) Árpád, a’ többi Magyarokkal egygyütt , 
igen kevefet hitt az ellenségnek, ha mingyárt frigyet 
tett»is velek. Moll-is kötve hifznek a' Komának. Sött 
a’ Magyar azinginekis kévéiét hifzen. Régi Eleink
ben gzen hitetlenséget inkább okofságnak mondhat- 
tynk. Mert hogy hihették vólna Árpádnak Vitézei 
azoknak, kik ókét, ha lehetett vólna, egy kalán víz
be el-vefztették vólna. Uiryan azért: jóra lehet ma
gyaráz!)» azt, f ’-mit Árpádról , és az akkori Magya
rokról ír LEÓ ama’ Bölcs Nap - keleti Csáfzár, így 
fzóllván: A’ jy 1 agyarnép mindenre 
f.s femmit fzorgalmatojjhbban el-nem - rejt, mint
zdfait. Mivel pedig a* Barátságg, ér a’ bit-addjjcl té
véjét gondolnak , és a' pénz’ kévdnsdgdban telhetetlenek»

ugyan



lábút, mint a’ fiatal tulok. Szoros lefz még 
ma - holnap kapczája az eb - lábán jártt cfalóka 
Királlyának. Cfak hagygyán. Markában fzakad 
a vége mézes madzagának, ha annak idejében á- 
tal-vettyük az ebek’ harminczadgyán. Tudgya- 
ineg azt*is, hogy: a’ mi kardunk fém fűz-fa. 
Ne tapfolyon a’ Győzedelem előtt. Bár vi
gyázzon , ne - hogy, nagyot hágván, nagyot 
ei'sek; és így, kár nyiifa bolondnak ízemét.

Meg-fzomorodott Eteika , midőn a’ Fő-pa
pot mindég más malomban 5 rleni tapafztalta. 
Még-fe-hagy ca-el magát, hanem ezekkel akarta 
vifzfza-téríteni. Még én meg-fe kofzontein néked, 
edes Kádárom, hogy a’ lakják’ el-ofztásában 
fzámot tartottál a’ fzép Jövevényekre. Nékem

G 4 úgy
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ugyan azért a’ meg-eskuvésre kévéjét hajtanak. A' Frigyet 
fe tartyak-meg. Meg-je elegednek az ajándékokkal ;  hamm 
eUibb lopva cjinállydk a’ lejeket, és «’ frigye
ket , mint az ajándékokat el-vej'zik. Hogy LEÓ telhe
tetlennek mondgya akkori Magyarainkat, maga - magi
val ellenkezik : mert már ennek - előtte azt mondotta 
felőllök t hogy a’ J'zer - felett való bOvelkedéjJel nem gon
dolnak. Ha. tehát pénzt zfaroltak az ellenségtől, jó l 
tették, mert LEÓ-ként azzal Jzerfelett nem buvelkedt- 
tenek. Tudtta penig Árpád , hogy a’ Had , és vásár, 

pénzzel-is jár. — Hogy pedig azt mondgya L E G , 
bogy Magyaraink a’ barátsággal kévéjét gondoltánál : 
El-hifzem , mert kötve hittek LEÓ Uramnak-is. Ds 
bezzeg magok között azt mondák áin : ,0 ’ • aent
barát. "
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jjgy tettfzett-. mint-ha ezeket inkább meg-bö- 
csűlted vólna, mint Honnyaiukat ( 18 )• An
nak bizojjnyára, ki leg-utóbb jött hozzám ( kit- 
is én, ki légyen , éppen nem tudom ; de, ha 
tudnám-is, mi közöm vele'? ) leg-fzebb fákját 
adttál. Mennél tovább néztem , annál fzebbnek 
tettfzett mindenkor. Ezen történetnek okát 
még eddig ki-nem-tanúlhattam. Elég az: hogy, 
ha te*is az én ízemeiminel láttad vólna, elötted- 
is leg-fzebbnek találtatott vólna.

Ofztán a’ FŐ - pap, cfak ugyan azon egy 
húrt pendítvén: Oh ( úgy-mond ), ha majd a’ 
Neraiczek után a’ Frankokra esünk. Meg-dö- 
gönyözzük az írós* vajas Vitézeket. Meg-bor- 
follyuk az öfzfze-habartt, és fel-erefztett litty- 
lotty kotyvafztáfokat. Melly fzép dolog lefz 
látni, midőn ama’ Menyek köztt nyújtózó, kan- 
kóval takaródzó Fél-férj-fiak, a’ Magyarok’ dár
dáinak eleibe futván, magok magokat belé-pöez- 
kölik, belé*is nyáffollyák, Meg-adgyuk béllé

sét
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0 8 ) . Ezen fzó HON annyit tett a’ régi Ma
gyaroknál : mint Haza. Ritkán élünk moft vele külö
nösen ; de öfzve • fzerkeCítetve elégfzer mond gyük t 
otthon, itt-bon. Midőn Atila Hazája-beli Vitézeit, 
édes Honnyainek nevezte, a’ magyar nyelvet nem ér
tő Nemzetek, fel-vévén a’ Honnyai nevet, Atila Ki
rályunknak népét, elsőben HONNUSOKNAK , az
után HDNNCSOKNAK mondották. Sótt Atila előtt- 
is ezen okból foroghatott-fel a’ Huimus név.



sét a’ pofztónak. De raeg-is ízailafztyuk a’ na* 
drágból térdig ki-nyöltt lábakat. Meg-emlegetik 
ezek-is a’ Magyarok’ Illenét.

Ezek után Etelka i’emmit lem akara fzólla- 
ni. Meg * változott ismét orczája. El - esvén, 
minden kedve, haza jött a’ vándorlani kezdő 
betegség. Nyögött , és foháfzkodott. Meg- 
fzánta fzomorú állapottyát a’ Fő-pap. Ugyan 
azért: meízfze el-nyargaló fzavait ( a’ Szűznek 
kévánsága fzerént) viCzfza-fordította, és ezeket 
mondotta:

Megrbocsáfs, édes Etelkám! hogy heves in
dulataim más felé rántottanak. Meg-feleckeztem 
kötelefségemroi. El-túléltéin okos kérdéfeidet. 
Vifziza-térek immár az előb'oeniekre. — Szép 
rendet tartottunk tehát a’ fzent Egy-házban. 
Cfudállom-is: hogy ( Pap-létemre!) ezeket ab
ba hagytam, és magamat a’ világi dolgokba, a’ 
véres háborúkba avattam. Peuig azon helyből, 
holott mí-ketten állottunk, fokkal ékesebbnek 
tettfzett a Fákja-vifelőknek rendek, mint ama' 
uyilat lövő vitézinknek dudálok ( 19 ).. Az 
elsőtől-fogva, egéfzCzen az utólsóig, aina’ Izép 
Jövevényig tartott a’ rendes ékefség.

G 5 , Ekkor

( 19 ) Mind Árpáddal ki - jött Magyarok, mind 
pedig a’ többi Sciták olly hirefek váltanak a’ nyila- 
zásban, hogy Hadi-taefterségek között ezt dicsérnék 
fö-képpen a’ Régiek.

Árpád’
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Ekkor Etelka ismét megához térvéti, ’s-at- 
tól-is: ne-talán-tán ismét el-andalodgyon az Ö- 
reg, igen nagyon tartván, így felelt hamarjá
ban: cfak nem a’ fzímból vetted - ki azon fza- 
vakat. Akartam vólna, hogy mind-eddig tarta
na azon Áldozat. I El-is hidd, édes Kádárom • 
hogy fzinte úgy meg-haragudttam akkor, midőn 
azon utolsó Jövevény kezembe adtta a’ fákiát, 
és azzal a’ gyönyörű léptetésnek végét fzakafz- 
totta. Haragomnak ezen jeleit talán tapafztal- 
tad-is, ha fzikrúzó fzemeimet, és meg*pirúltc 
orczámat fzemre vehetted. ügy - e bizony, 
hogy úgy vólt?

Etelkának ezen fzavaiból meg-értette Ká
dár: hogy tellyes erejéből ama’ Jövevénynek 
kellemeteíségeirŐl akarna fzóllani, de félénk fe
jeket ki - ki ütő gerjedehnek vifzfza-rántatnának. 
Mert: a’-mint mondám, tettének ékefségével ál
lott-e Etelka az akitori Szüzek’ ferege’ elejébe, 
avagy lelkének, ’s-fo-képpen fzemérmetefségé- 

i nek
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Árpád’ Vitézeinek nyilazáfokról az-után fogok 
fzóllani. A ’ régi Scitákról ezt olvafom egy Görög 
íróban: Midin egyjzer a ’ ba Síitáknál zene-
bora támadott, azok közül egy felekezeti Mediái földre 
fzakadott, - - - Ezeket Cyaxares elsőben kegyeden jogadt- 
ia , és nagyra böcsullttle ; tigy annyira , bogy reájuk bíz
ná a' gyermekeket , bogy azokat, mind a' Sdtiai nyelvre , 
mind a’ nyilak' el - lövésének mejtejsegere meg • 
HERODOTUS.



nek gyönyörűségével, nehezen lehet ítéletre 
fel-venni. Sokakban a’ tifztefséges élet cfafc fir 
togatás; Etelkában valóság, és terméfzet vala. 
Vagy cfak azzal-is annál nagyobb a’ többieknél, 
mennél jobbnak, és ártatlanabbnak találtatott. 
Soha ennek-elotte, még ineg-fe-illetődött feíve 
a’ fzerelem’ nyilától. Ma kapta első íebét. U- 
gyan-azért: irtózott is még ekkor a’ febet-eitó 
nyilaitól. Ennek félénk fzívét hogy meg-bátor 
rítaná Kádár, így erefzkedett-le emlékezetére:

Én penig, édes Etelkám, azon Jövevé
nyünkről azt mondhatom: hogy, ha annak akár 
Szüzekhez illő fzemérmetefségét visgálod, a- 
kár orczájának ékefségére, és termetének gyúr 
nyörűségére tekíntefzfz , felöl - haladgya nem 
cfak azokat, kik akkor fzent Egy-házunkba 
gyuitenek, hanem azokat-is, kik fzéles e’ vilá
gon el - terjedjenek. — Oh Egek ! melly nagy 
méltóság fekfzik méltóságos tekinteteiben! melly 
gyönyörűségeffen fzedegette lábait a’ fákja’ vite
lében! Az Oltárnál, ott éppen előtted, melly 
tifztefséges volt eleven fzemeinek forgásában! 
Nagyok ö-benne mindenek, ki-vévcn a’ Nemet, 
mindene egy Vezérhez illő, ruhájáuak parafzc- 
ságán kívül. Nem cfuda, édes Etelkám, ha 
mindenik meg-fzereti, a’- ki meg-láttya.

Ezekre Etelka femmit fe felelhetett, noha 
a’ Fő-pap , hogy fzavait hallauá , felbe-fzakafz- 
totta befzédgyét. Kádárnak fzava-járattya’ kel*

leme-
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lemetefségétől* és annak, kit igazában fzere- 
tett, elő-hozott dicséreteitől úgy-annyira raeg- 
gyózettetett, hogy cfak hánkolódna az ágyban, 
és alattoinban-való mofolygásra kéfzítgetné kis 
fzáját, A’ Főpap, mintha éfzre-fe - vette vólna 
változáfait, így folytatta meg-fzakafztmt lza- 
vait:

Oh Egek! ha az adakozó terméfzet annyi 
áldomáíival meg-akarta gazdagítani azon Ihat, 
mert nem gondolkozott vallyon Nemének fé
ny efségéről- is ? De ollyak ám a’ Meny-beliek. 
Soha a’ fz'űrőn egy garmadába nem hordanak 
mindent. Egy gyet egygyel; mail méffal ékesí
tenek.

Már ekkor Etelka így fzóllamlott-meg: Ah, 
édes Atyám,! édes Kádárom ! édes mindenem! 
vallyon honnat érkezett ide, és mit akar itt 
nálunk ama’ ízép lélek ? Előbb ugyan azt talá- 
lám mondani: hogy a’ fákjának el - vételében 
meg-nehezteltem reája. De, ne hidd, édes Fő
papom , hogy állhatatos légyen hirtelenkedo 
haragom. A’ melly lzem-pillantatban érkezett, 
abban el*is múlt.

Etelkának ezen feavaira enyelgett a’ Fő
pap. Meg-változtatta orczáját; és, keményen 
meg - tekintvén a’ Szüzet, ezeket mondotta : 
Cfak eme’ kurta haragodra feni vala méltó ama’ 
lzép Lélek , Oh rainek-is mondgyalak'? Kegyet
len • Miben vétett ő néked ? hogy az Ő’ fzelid

fzívc-
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fzívéért, vad fzivet nyújtottál ? Ugyan cfak pó
rul jártál Etelka.

Ezeket hallván a’ Sz'uz, meg-fzoinorodott. 
írtózott-is Kádárnak kemény tekinteteitől. Hogy 
meg-engefztellye, illy töredelmeffen fzólla hoz
zája : Édes Atyám! édes Kádárom! nem hara- 
gudttam-meg, nem. — Iftenem! miért eshetett- 
ki ama’ vétkes fzó rakonczátlan fzámból. — 
Meg-nem-haragudttam reája, édes Kádárom! — 
Miért nézel olly terheffen reim? — Add - vifz- 
fza kegyes arcZúlatodat. — Szánd-meg inkább 
beteges állapatomat, fern-mint meg-dorgáld hir
telen nyelvefségemet. — Soha meg-nem hara
gudjam reája — Soha!

Meg-változtatta Kádár kemény tekinteteit, 
el-is-mofolyodott. Melly jeleket vévén Etelka, 
hirtelen meg-fogta kezeit, meg-is-cfókolta, ezt 
mondván: Úgy-ugy édes Kádárom k Moll vagy 
ismét elobbeni kegyes ízínedben. Fogadom, 
hogy locfogó fzámra lakatot vetek ez-után. 
Szerencsétlenségemen tanúltam. — De, édes 
Atyám, egygyet kérdenék , ha meg-nem-hara- 
gudnál. — Isméred-é azon Jövevényt*? — Mert 
én Ötét nem annak lenni gondolom, a’ * minő
nek láttfzatik. El-van ugyan benne titkolva a’ 
Nemefség, de igen fóorgalmatlanúl. Jók ám 
nékem a’ fzemeim. Köröfíztul - létok néni cPaK 
a* rotVín, hanem még a’ fzitánn • is. Láttad • e, 
nnnÖ ckefséggel lcpdegelt (zent Egy . házunk,*

köze*



közepén ? e’ nem fzolgának a’ jele. — Az-után ? 
raelly vidám arczúlflttal jőve fzem-közömbe? e’ 
fém fzolgának a’ jele; — Végtére: hozzám tér- 
deléfe után, meliy úri móddal adtta kezeimbe 
*' fákját? de e’ fera feolgának jele "ám. Egy 
Jzóval: akár mit • is, a’ mit az adakozó termé-
fzet valaha valakibe Önthetett, Ö- benne tűn-*

\

dökleni látok. Mind ezek pedig nem fz<dgai, 
hanem úri Nemet áfcrázaló jelek;

Ezek-után Etelka, nem bírhatván gerjedel- 
mivel, egéfzlen ki-adtta magát, ezt lzóllván: 
ímé! édes Kádárom, olly titkot mondok, mel- 
lyet fém édes Atyámnak; fém, ha élne, édes 
Anyámnak ki-nem-vallanám. A’ fákjának kezem
be adáfakor ollyat meréfzlett el -követni ama’ 
fzép Lélek > mellynek valóságáról ha kételke- 
del, meg-engedem: mivel magam fe hitethettem 
még el magammal, hogy akkor nem álmodoz
tam. Vifzfza • ránezigálta a’ fákját, és velem 
jádzadozott. ü vólt az első, a’ ki klíztette 
fzívemet; De meg e' fe fzolgának a’ jele, édes 
Kádárom. — Ha tehót a’ gondos terméfzet fzol
gának nem alkothatta, én bizony le-tétetem ve
le ezen ál - ruháját. Illik-is , hogy annak tar- 
tfuk , a'-minek kelletik.

Felele Kádár: Ne erőltesd, he-is lárazd 
úgy annyira magadat: mert talán meg-árthat. 
Ki-vetkezett immár, penig híred nélkül, fzínletc 
Júliájából. Maga Árpád, le-háutván fzolga-ta

karó-
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karóját, Századosnak tette. Ej! ha tudnád, 
hol katonáskodik! Csöríznek ( 20 ), Kund-vezé- 
riink’ fiának Ezredében vagyon itt Világofou, 
édes Atyádnak Hadnagysága alatt. De még 
nevét-is ki tanultuk: Etelének nevezik.

Ezen ízavakra 1 mintha egyfzerre el-mett- 
fzették vólna raár-is cfak haj-fzálon függő beteg
ségét! hirteleu fel-ugrott a’ Kis afzfzony. Tap* 
folva köríil-ropta a sátornak padlattyát. Az-u- 
tán ezeket nem annyira mondtta mint darabol
ta : Nem fzolga tehát? — hanem Százados? 
— pétiig Atyám’ Hadnagyfágában ? — ama’ gyö
nyörű Etele ? — Ilteuem! ezek köz'ul mellyik-

kel
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( 20 )Úgy vélem , hogy ezen CSÖRSZNEK
neve még moftanában-is fen - vagyon nálunk azon Ár
kokban, raellyek ( Gyöngyös alatt két mértt-földdel ) 
ÁroK-fzállásnál kezdődvén, tizen-öt mértt - fóldnyire 
terjednek egéfzlen a’ Tifzáig. Mert ezen átkot, -í 
irkának nevezik a’ moilani Magyarok. Bizonyos az : 
ELSŐBEN : hogy KUND-vezérnek >fiát CSüRiSZ- 
NEK hívták; kit Béla - Királyunknak trevetlen író-de
ákja így ít CURZ. De ezen író fziute mindenkor 
iS'z-helyect z-t téfzen ( Szabolcs helyett Zabokfot ír ) ; 
■ ágy 8 helyett u-t téfzen (Götnört Gumurnak írja). így- 
tehát, C f .helyett*c.t írván, CURZNAK avagy CUR- 
ZANNAK mondotta azt, kit CSURSZNEK kellett 
V o l n a  Jinia a moflani mód fzerént. MÁSODSZOR; 
« - i s  bizonyos: hogy eme* CSÖRSZNEK egy vá* 
r*r ajándékozott Á rpád, maga’ népének oltalmazására;

melly



kel vígafztallyam leg-is-lég-elsoben magamat ? — 
Etelének hívják ! — oh drága név ! — Oh Etel
kának nevével ofzve-keveredett Etelének fzebb 
neve! —- Oh Magyarok* Illene! ki ezen két ne
vet olly gondoffan egy hangra fzorítottad, ta
lán még akkor fzeméllyeknek üfzfze-illéfekrol-is 
gondolkodttái!

N E G Y E D I K  RÉSZ.  
E T E L E  A’ F ő- P A P N Á L.
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/~Yak alig végezhette-el Etelka ama’ fzavait ; 
^  íme! egyfzerre bé-toppanának hozzája Gyu- 

v ___________' _________ la

melly vár még Béla - királyunk’ idejében CSORSZ- 
VÁRNAK hívattatott. Ezen vár ott vólt-e, a*, hol 
mofianiban ÁROK «SZÁLLÁS , avagy JÁ SZ  - BE- 
RÉNY fék fzik , avagy máfutt valahol, nem tü^ni. 
Elég az: hogy, a’ várnak helyével a’ neve is el-vefz- 
vén , fen-maradott, fen is fog maradni CSÖRSZNEK 
neve ezen árkokban , mellyeket vagy még az Avarok 
áflak a’ fzomfzéd ellenségnek meg-gitlálsára , vagy 
Árpád* idejében a’ Magyarok árkoltak a* Paczinakok 
ellen. De ezen Árkoknak meg tartáfa ezen CSŐR ÍZ
R E  Kundnak fiára bizattatott. Meg kell pedig ezen 
nagy árkot azon kiflebb árőktől külömböztetni, melly 
Peftnél a’ Duna mellet kezdődvén ti2en - két mértt- 
földnyire terjed a* Tifzáig. Mert ezt mindenkor KIS
F O K N A K ; amazt CSÖRSZ-ÁROKNAK mondot
ták a* Magyarok. ANONYM. Etlae Nótárius. KA* 
TONA.



la, Zalánfi, és a’ fzorgalraatos Orvos. Mivel 
pedig ezen félig el - haltt emberek, Etelkának 
víg arczúlattyát, nagyobb örömét, és egéfzlen 
meg-tértt egéfzségét látták; leg-ottan a’ Fő-pap- 
nak azon Illeni hatalmát elegendő - képpen nem 
cfudálhatták: mellyel Etelka, immár a’ halálnak 
farlójába ütközött Leánzó, az életnek fénnyére 
vifzlza-hozattatott.

Zalánfi, közelebb állván a’ Szűzhez, első
ben : azon örvendetlen hírnek kegyetlenségétől 
izármazott el-ijedttét; az - után*, egéfzségének 
vilzfza-tértte miátt, ki-mondhatatlan nagy örö
mét jelengette. Áldotta-is az Iílent: hogy ön
nön - magának fzerencséjére; Zeged - várának ví- 
gaíztalására meg- akarta tartani kedves Kis - afz- 
fzonyát.

Rima, a’ Dajka; az-után a’ Szoba-leányok, 
örömekben helyeket nem találhattak magoknak. 
Gyuláról valamit írni nem lehet: mert atyai fzí- 
vének örömét le-nem-rajzolhatni.

El - hírefedvén e’ dolog Világofon a’ Ma
gyar Vitézek, Etelka’ egéfzségének vifzfza-tér- 
tét hallván, nem láttfzattanak küloraben hálákat 
adni a’ Meny-belieknek; mint akkor fzoktanak, 
midőn valami nyakas ellenséget meg-vernek.

Illy fzerencséffen el-végezvén hivatallyát a* 
Fő-pap, minek - utánna a’ többinek külömb - féle 
jókat kévánt, végtére Etelkának kezét meg-fog- 
ta, és ezeket mondotta-. Adgy örökös hálát az

H • Ifién*
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Iftennek, édes leányom, ki illy véletlened fel- 
akart-fegíteni betegségedből. Engem’ otthon vár
nak fzorgos dolgaim. Azon Magyarok’ Iftene 
vifellyen gondot ez-után-is reád, kinek fzent ne
ve’ öregbítésére azon Egy-házunkat fei-fzentel- 
ted. Élly egéfzségben édes Etelkám!

Midőn ezekkel haza-felé meg indúla Kádár, 
íme akkor Etele emennek Sátora körül sétálga
tott , és igen mély gondolatokkal láttfzattatott 
elméjét fárafztani. Oka fzomorúságának e’ vala: 
Árpád, a’ többi Vitézeknek- cl-ofzláfok után, 
maga maradván Etelével, midőn, húzomos be- 
fzélgetéfei között, eme’ Jövevénynek különös 
okofságát, és a’ polgári dolgokban nem remén- 
lett tudománnyát fzemelíen által-látná; magával 
el-akarta-vinni Budára: hogy ott, Udvarában ma
radván, a’ polgári dolgokat igazgaffa, úgy-nűnt 
T anácfoffa.

Erre Etele, valamint a’ meny-kőnek le-üté- 
sére a’ Félénkek fzoktanak, el - ifzonyodván, 
íémrnit se fzóllhatott. Meg - dedergette fagyos 
tagjait a’ hótnapi napra rendeltt kellemetlen átá
zás. Ki-jövén a’ Fejedelemtől, fzemeit a’ Vilá- 
gofi várra fzegezte. Sajnállotta itt hagyni ama’ 
fzent Egy-bázat, mellyben leg-előízür Etelkáját 
meg-látta, meg-is fzerette. Panafzolkodott ama’ 
Szerencsének egyveles fzerencsétlensége ellen, 
melly őtet, Árpád előtt, úgy ineg-kedveltette, 
hogy egyfzer - is - mind, Etelkája előtt, egéfzlen 

• _  el-
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el-vefzthette. Hogy-hogy lehetne pedig pad alá 
temetni azon élő reméuségét, melly cfak mái 
napon csírádzott heves fzívének termékeny kö
zepében '? Bizonnyára: minden Szem-pillantás, 
mellyben nélküle élenJene Budán; egéfz efzteu- 
dőnek tettfzene. És így: idő előtt meg-fogna- 
vénhedni, femmi, ifiúságot vidító, öröm nélkül. 
Ki adna pedig ollyas fzárnyakat, mellyekkel Bu
dáról Világosra ( ama’ gyönyörű, és világ - csu- 
dáltta várra ) vifzfza-repülheffen ?

Ezek, és más e’-féle gondolatok forgotta- 
nak efzében, ’s-azért-is jött moftanában Kádár
hoz: hogy vele nyavaláját kozöllye, és orvos
ságát veheffe. Úgy el - merült pedig ifzonyító 
gondolataiban, hogy a’ melléje érkezett FŐ-pa
pot éfzre-nem-vehetné. Midőn az-után a’ Sátor
ba bé-vezettetett, leg-is-leg-elől Etelkának álla- 
pottyáról izorgalmatoskodott. Ezen dolgot ad
ta moítani el-jötcének okáúl. Ama’ máfadikról, 
melly fzívét, a’ Budai útazás miátt, gyötrötte, 
még fzóllani nem mere.

Ilend szerént elő - befzéllette a’ FŐ - pap : 
Etelkának hirtelen forróságát; Szívének dobogá- 
lait. Az-után: a’ SzÖvétnekek’ lángjaitól oko
zott változáibkat; ’s-e’-miátt a’ vefzedelmes fé
lelmeket. El-nem-hagyta a’ maga’ fzorgalmatos 
bíztatáláit; a’ köz-belzélgetéfek között, laffan* 
laffan a’ Kis-afzfzony’ heveinek enyhodését, és 
végtére egéfzlen fel - épülését*

H 3 Ezek-



 ̂ Ezeknek hallattára ki-tettfzett az üröm Ete
lének orczáján. Éizre-is-vette Kádár: hogy nem 
külömben akarna Etele kedves Etelkájának em
lékezetére jönni, mint előbb Etelka édes Etelé
jéről fzóllani; de meg-gátoluá ezt-is a’ fenyítő 
fzeinérem, és Ónként femmi fém akarna ki - fa
kadni belőlle. Fel-akarván tehát Őtet-is fegíteni 
( mind - a’-kettőt valósággal lzerette ) így kezdé 
tréfás befzédgyét:

Te penig, édes Etelém! hol tanultad ama’ 
vadáfzatot, hogy egyí'zeriben meg - talállyad a’ 
Gerliczét ? Ki hallotta mind - eddig, hogy el- 
s’űllyÖn a’ Fákja, és olly febet ejtfen egy Kis- 
aizfzonyon, mellynek meg-gyógyítója cfak ama’ 
Sebesítő leheffen? Ugyan el-taiáiád az arányt, 
édes Etelém!

Eme’ fzavakra le-sütötte fejét a’ fzemérmes 
Ifiúr. Tufakodott egy ideig magában, raeg-val- 
lya - e bibéjét ? Reá-fzánta fejét, így Czóllváu ;

Édes Kádárom ! Édes Fő - papom ! Édes 
Atyám Te nékem! Meg-vallom előtted gyarló
ságomat-e, avagy a’ Terméfzetnek erős öfztö- 
nét. Nem első Etelka ama’ Virág-fzálak között, 
kiket életemben láttam. De első bizonnyára-̂  
kinek cfak egy látásával - is meg - győzettettem. 
Oh ! be együgyű gondolattal vóltam mind-eddig 
a’ SzeretetrŐl! Azt állítáin felolle : hogy cfak 
az®knak járja köröfztíil-kosúl fzíveket, kik nagy 
ízorgalomfiial vadáfzfzák az alkalmatolságokat;

és
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és tátva-nyitva tartvák henyélő érzékenségeikec. 
Nem-is máft czövekelne - le kurta pányvájával; 
hanem éppen azt, aki fzoros fogójából nem - is 
akarná ki-venni fzorgalmatlan lábait. Én, bizo
nyomra mondom: fém nem kereftem ezen alkal- 
matofságot: se, minek-utánna a’ Tengerbe buk
tam, magamat a’ partra ki-nem-fegíthetem. Hal
lottam ugyan Etelkának hírét Orfzágomban ; de, 
hogy vele így járjak, meg - nem - álmodhattam. 
R’ véletlen Rabságomban dák azzal vígafztalom 
még-is magamat: hogy benned, édes Kádárom, 
olly Gyámomra találtam, kinek fegíttségével ar
ra mehetek, a’-rait Etelka felől el - tökéllettem. 
Oh! melly nagy Iften-adománnya egy igaz-fzí* 
v'íi ember a’ külső Orfeágokban! Édes Kádárom ! 
Légy olly kegyefséggel hozzám; légy, kérlek, 
ollyas emberem, kinek gond-vifelésére bízhaffam 
mind magamat, mind következendő fzerencsé- 
met. Meg-áldandanak ezen Jó-tettedért a’ Fel
ségben Lakozók. Ne vélld penig, hogy cfalás 
légyen igyekezetemben. Tudgyák az Egek! 
melly igaz, és állhatatos fzívvel vagyok mind 
Etelkához, mind a’ Magyarokhoz. Ki légyek 
penig, avagy minő Orfzágból jöttem ( mivel e’ 
titok’ meg-tartására le-köteleztem hitemet édes 
Anyám előtt), inoftanában ki-nem-mondhatom. 
Meg-tudhattyátok ezt-is annak-idejében. Mind-az’- 
által: így - is gyönyörködöm Szerencsémben, 
hogy elsőben ugyan Etelkának, uz - után penig
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Árpádnak-is meg-tettfzhettem. Szeretem a’ Ma
gyarokban azon nagyra becsíillendő erkölcsöt: 
hogy nem annyira a’ Nemnek tős-gyükerefségét, 
mint a’ ki - tettfzö indulatnak érdemét, és mél
tóságát tekintik.

Erre a’ FÖ-pap: már akkor mindgyárt éfz- 
're*vettem benned, édes Fiam, nem koz-Neme
det , midőn leg-elsőben az Áldozat előtt látta
lak. Ki-vettem azt belőlled, mellynek el-titko- 
lására még moít-is fzorgalmatoskodol. — Fiam? 
cfak egygyet mondok. Ha Nemefségednek erő
vel ki-verő fénnyét előttem, ’s - múlok előtt-is 
éppen el-akarod, el-is kelletik titkolnod; javas
lom, ’s-még egyfzer is javaslom: hogy azt tudt- 
tára adgyad mind Rimának, mind Etelkának ; 
hogy e’ Szűz ugyan mind illendőbben , mind 
állhatatoflábban fzereffen; a’ Dajka penig véle- 
való tárfalkodáfodttól ne irtózzon. — Kérlek 
arra-is: hogy Etelkát mennél-hamarébb meg-láto* 
gasd. — Végtére : azon efedezein: hogy, ha, 
a’ Dajkának engedehnéből, Gyula’ sátorába be
járatos lehettfz; gyakor, és okos, de fo-képpen 
fzemérmetes befzélgetéfeddel mind - a’ - kettőnek 
fzívét birtokod alá kerítfed, és erőffen le - nyű
gözd. — Fiam! fokán forgatódnak Etelka körűi: 
mert ki • ki fzereti ám a’ fzépet De, ki fok
nak tettfeik, nehéz meg-tartani. Én ugyan a’ 
Kis-afzfzonynak hozzád-való hajlandóságát elöb- 
beni titkos befzélgetésünkből*is igen éfzre-vec.

. tem; '
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tem ; de foha el-ne-hitesd magaddal, hogy ál* 
lando légyen a’ fzeretet, ha vagy a* kaczér tár- 
falkodáfokkal ébrefztetik, vagy koztok a’ Nem
nek egyenlősége fel-nem találtatik. Akár-mikor 
akkor, de el-únnyák egy-máft. Téged’ tehát, 
édes Etelém, a’ barátságnak gyafcor élefztetésé- 
re, és tifztefséges inagad’-vifelésére indek.

A’ Fő-papnak ezen fzavaira igen el-kefere- 
dett Etele. Cfak alig tűrhette gyötrelmeit , mi
dőn Kádártól a’ barátságos fzeretetnek gyakor 
élefzcésére öíztönöztetett. Ugyan cfak (így fe
lele az Ifiú) ez ám a’ bekkenŐ, édes Kádárom, 
melly fzerencsémnek illy hirtelen forgó kerekeit 
porrá zúzhattya. Budára kell mennem Árpáddal, 
és talán nála lakuotn. Nem merem magamat 
a’ Fejedelemnek első intézéfe ellen fzegezni 
ne-talán-tán a’ következendő kegyelmekre érde- 
medennek találtattam. Jól tudora, melly cük- 
landófok az illyen állapotban. Holnapi reggel
re van fzabva a’ fel-menetel. Mit tegyek'? mi
hez kapjak? édes Kádárom! Ki -fzolgáltam im
már Etelkát, minek-előtte hozzá béfzegődttem. 
Valamint örvendettem Századofságomon Gyulá
nak Hadnagyságában, úgy irtózom következen
dő fel-magafztaltatáfomon Árpádnak udvarában.

Ezek között a’ Fő - pap mélyen gondolko
zott. Hányta*vetette minden-felé a’ kömyíil-ál- 
láfokat- Által - látta mind Etelének, mind Etel
kának nyúghatadan óráikat. Tudtta az új fze-
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relmet eröfzakosnak, méréfznek, és gyanúsnak 
lenni. Ha valamitől félni kellene : az egygyütt- 
lakáft cfak vefzedelmesnek, de az el»váláft ha- 
lálosiiak-is lenni állította. Nem tudtta hírteleni- 
ben, mihez ragafzkodgyon. Végtére : azt javas
lóba: hogy előbb, fern-mint Árpáddal Budára 
mennyen, fő-kotelefségének tarifa Etelkát meg
látogatni, ’s egyfzer-’s-miud ő-tölle Világosnak 
el-hagyásáról búcsút venni, hogy így a’ tifztef- 
ség’ - meg • adáffal módot nyerheffen fzíves indú- 
latainak nyilvánságoffabb jeleit közelebbről ki
adni, ’s magát ő-néki valamennyire le-is - kö
telezni.

Hogy még ma meg - történnyen az Etelká
hoz-való menetel, javaslotta ugyan az holnapi 
napon torténhetendö idején-való útazás ; de Ká
dár, a Szíiznek gyenge fzívéről gondolkoz
ván , leg-inkább attól tartott: ne - hogy, a’ hir
telen látogatás által, meg - újjúllyanak febei, és 
fzemekkel meg - veret fzeméllye új háborúkba 
verdödgyön.

így rendelte - el tehát a’ dolgot: hogy az 
hólnapi hajnal-cfillaggal idején fel-kellyen Etele, 
és, vele egygyütt, Etelkához mennyen. Jól 
tudeta Kádár a’ Kis-afzfzonynak fzokását: ki, 
hajnal* hafadttábaji fel-ferkenvén; nem félne, éh 
gyomorralis, a’ kakuk-fzólláftól. És, a’ virágok’ 
jueg-öntüzésére, kis kertyébe menvén; nem ir
tózna a’ reggeli hofzfzú árnyékától, mint né- 
melly lomha, és dologtalan Kis-alzízonyok.

i is ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK
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T^zen beízélgetés után el-váltanak egy-mállói.
Haza menvén Etele, fokáig el-nem-alhatott. 

Szüntelen abba törte fejét: mi móddal, mi fzó- 
val állyon a’ Szűznek elejébe. Alig várta ugyan 
azon fzem-pillantáíl; de irtózott-is tőlle. Tud
ni - illik a’ fzeretetben egyenlő az édes remén- 
ség, és a’ keferű félelem.

Efzébe jutott ofztán a’ többi között az-is: 
hogy az illy virág - fzálnak üdvezlésére nem il
lene üres kézzel menni, ki nem annyira az a- 
játidékot, mint-fem az ajándékozónak fzívét fzem- 
lélné. Fel-kele tehát unalmas nyofzolájából, és 
kíncfei közül kettőt ki • válaCztott, egygyikét E- 
telkának, máfikát Rimának.

A’ Kis - afzfzonynak fzántt ajándéka egy 
arany - Ereklyéből állott, mellynek egygyik lap
ján Etelének képe láttízatott nem fzolga, ha* 
nem úri ruhában. Olly hafonló hozzája, hogy 
az ábrázatok* egyenlőségéről fenki fe kétel
kedne. Az Ereklyének máfadik lapját (Iílennek 
rendeléfe vólt-e, avagy az ötvösnek történet
beli munkája), egy gyönyörű .Szűznek, és E- 
telkáho* igen hafonlónak űl-helyéűl rendelték. 
Ennek ölében egy Báránka feküdtt, olly mefter- 
ségpíTeu ki domboro Iva, hogy mind az eleven"’

II 5 hez



hez hafonlítana, mind gyapjúnak vékony fzálait 
az éles fzemek fzáinba ízoríthatnák. Köre’ tál* 
pa oily súgárokkal keríttetett, mellyeket a’ ra- 
gyagókban látunk.

Ezen Ereklyét, még Honnyában, ajándékul 
vette Etele egy híres ütvÖftöl, ki magát Ma- 
gyar-orfzáginak lenni mondotta; ’s-ielen-is lett 
vólna Und*váron, midőn Álmos, Árpádnak At- 
tya, azon várnak megyét meg-feáita, és Labor- 
czát, a’ várnak urát, egy patak mellett fel-a- 
kafztatta. Nem cfak meg-köfzönte Etele ezen 
ajándékot; hanem még bötsösb ajándékokkal 
mégis hálálta: mivel olly cfudálatra méltó mun
kának találtatott: hogy ama’ Művesnek, nem-an
nyira mefter-ember’ tárfainak, mint magának a’ 
terméfeetnek irigységétől kelletett tartani.

A’ máfadik ajándék, mellyet a’ Dajkának 
fzán vala, egy zomáczoltt ezüft pohárból ál
lott. Ennek horgas külén Atila láttfzatott Bu- 
da-várofsának (21) ágyát a’ Duna’ - raenttébeií 
vetni, és mind magának, mind kedves Utóinak

Örö-
í — — .........................................................................................................  ..............................................
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C * I)  BÚD A-varo/jraí Atila, maga’ nevéről, A- 
T IL A - vdrofsdnak akarta nevezni. De az Hunoufok,
femmit se hajtván Atitának fenyeget éfeire, ama’ tőlle 
meg-öletett BUDÁNAK Atila’ Teftvérének Örök em
lékezetére , fen-tartották a’ BUDA nevet. Az akkori 
Németek pedig, mind Atilának haragjától tartván, és

irtóz-
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örökös. Lak-helyéül rendelni. Ott voltának ki- 
mettfzve Veneczia (22), és Akviléja várofok. 
És Akviléjában ugyan, a’ város felett a’ Gólyák: 
(23); Falak mellett az égő Nyergek (24) mett- 
fzettetteuek. DIGNA pedig (ezen íráft hordoz
ván feje körül: RITKA PÉLDA) a’ toronyból

le-

irtóiván, mind néki kedveskedni akarván, azt ECZIL- 
burgnak, az-az: ECZIL - vdrofsdnnk mondották. Mert 
A T ILÁ T  ECZILNEK hívták a’ Németek, az Hon- 
nufok pedig ETHELÉNEK-is. ANONYM. KEZA.

(  22 ) Atilának köfzönhetik az Olafzok ama’ hí
res 'VEWE'TZIA-vthofsdnak.eredetét. Mert: tolle bé
kével nem lehetvén a’ Szárazon, a’ Tengernek vizeibe 
hordották holmiekef. VENETZIÁNAK nevezték a’ 
Vároíl > az-az : JP T T E K ’-nifroyjra/iat. SABELLICUS.

( a? ) Midőn Akviléja neve város mellett fok i- 
dőt töltenének a’ Honnufok, és meg - nem - vehetnék , 
íme! Atila Gólyákat látott, fiaikkal egygyiitt, azon 
városból ki-fzállani, és más valami helyekre iparkodni. 
Ezen történetet Vitézei előtt arra magyarázván, hogy 
nem fokára a’ Lakófok-is ott fognák hagyni meg-fzál- 
lott Vároflokat: újra fel-ebrefztette mindnyájokat, kik 
immár a’ Városnak meg - vételéről igen nagy kétségbe 
ellenek. JORNANDES.

( *4 ) Hogy Akviléja-várofsának falait körofztúl- 
törhetné Atila, melléjek hordatta Lovas Katonáinak 
Fa-nyergeiket, és meg-gyújtatta. A z  - után : a’ meg
repedezett falakon, hírrelen n’ Várofba rohantanak arcaf 
tüzes Vitézek. DEZEPdCIUS.



le-húllatii láttfeatott (25). Ott vak le * rajzolva 
LEÓ (26). Ott HONORIÁNAK gyíir'úie (27). 
Nem mefzfze innett egy halmot mett&ettenek, 
niellynek tetejében Marsnak kardgya le-ízúratva

Iáttfea- * 26
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( í O  DIGNA tievo Nemes Afzfzony, kinek 
fzépsége igen el-hírefedett akkoron Akviléjuban, mi- 
dón a’ Váróinak meg vételét hallotta: hogy az Ellen
ségnek erófzakjitól tifztaságít ineg-ol tál mázhatni, ama* 
Váróinak azon tornyába fel-fzaladott, melly N at illa-vi
zének éppen a’ partjára építtetett. Itt, bé-kötvén 
fzemeit, maga magát a’ toronyból le-vetette, és a’ ío- 
lyóba ölte. DIACONUS.

(26) Midőn Rómának meg - rontására törekedett 
Atila, V ALENTINIÁNUS-cxd/zdr eleibe küldötte az 
akkori Római Pápát L E Ó T : hogy ama’ Hunnufok* 
Királyoknak kemény fzívét meg-lágyítaoá. LEÓ - pá
pának ékes, és fontos fzavaival ( ha mingyárr abba- 
hagygyuk-is a’ régen el-hitt Cfudát) meg - gyózettet* 
vén Atila, meg-engedett Rómának. Ugyan ezen Atila 
a’ Római Birodalom* VEZÉR JEN EK - is neveztetett 
Valentin iánuftól. VA LESlüS. PRISCUS.

-■ C’ 7 ) Valentinianus-csáfzárnak ama* nevezetes 
Húga HONORIA , midőn Rómából Konftantinápolba, 
némely félre-rugáfa miátt, mint-egy fzám-ki-vettetett 
Theodóziushoz; meg-hallván el*nevefedett Atilának hí
rét, egy bizonyos Követ által hozzája küldötte Gyű
rűjét; és, hogy Báttyán bofzfzűt állbaflon, a’ Nap- 
eyúgoti Birodalomnak ftléf, maga’ Hizaiságával egy-

gyütf,



, I. KÖNYVE. II. SZAKASZSZA. 117

látszatott (28). Végtére Atilának új húzafsága ; 
meliy hirtelen, és ugyan-azért reméntelen veize*

del- 28 * * * * * * * * *

*
gyütt, néki ajánlotta. E' dolog okot nyújtott ofztán 
Aidának: hogy , noha talán Honóriának Házafságára 
nem igen vágyódna, de a’ Rómaiakkal tett frigyet 
fel-bontaná, és az egéfz Birodalmat félelmeden meg-is- 
zavarná. M ARCELL 1NUS.

(28) Atilának úgy tettfzett egyfzer álmában, 
hogy önnön magától Marttól, a’ Hadak’ Ittenétöl, íel- 
legyvereztetett légyen. Má* napra kelvén az idő, 
midőn reggel Atilának egy Gulyifla éfzre- vette vól- 
na , hogy egy Tulok nem tfak sántítana, hanem ma
ga után vére* nyotnokat-is hagyna, ennek okát meg- 
akarváu- tudni , viCzlza - lépett ama véres nyomokon, 
és egy régi kardra talált. Ezt magánál meg-nem a- 
karván tartani, Atilához vitte. E* pedig álmának 
bé-tölttét látván, el.hitette magical: hogy ezzel az
egéfz világnak urává rendeltetett. — Ezen kard nagy 
fzorgalommal meg-tartatott mind az , mind
az Avaroknál,mind pedig a’ Magyaroknál. Az Avarok
ugyan , ha esküdttenek, ki • vonták, és fel-einelték a’ 
kardot. A ’ Magyarok pedig, ba hadakozni akartanak , 
a’ meg • véresitetett kardot hordozták fzerte-ízéllyel az
orfzágon. — Ezen kardot SALAMON - királyunknak 
édes Annya, OTTÓNAK, a’ Bajoárok’ Vezérjének 
ajándékozta , mivel ennek fzorgalmatofsága által vifz-
Cza - tétetódött SALAMON a’ Királyságba. OTTÓ
pedig itiabbik DEDUSNAK ( DEDUS Marchio’ fiá«
cak; adtta. Ennek halála után viCzfza - tért a’ kard a*

Magya«



delmének firalmas kezdete is vala; ILDIKÓNAK 
azon gyönyörű Meny - afzfzonynak a ’ fzönyeg 
alatt keferves könyv-húilatáfai a’ pohár’ talpára 
nagy mefterséggel tétettenek (29).

Midőn ezen ajándékokat kínesei közűi ki- 
kereííe, és el-kéfzítette Etele; immár akkor má- 
fadfzor kukoríkoltanak a’ Kakafok. Cfak alig-is 
vetette-le teftét az ágyra; midőn Árpádnak oíz- 
tállyában, nem mefzfze Etelétől, hirtelen nagy 
lárma támadott. Minden-felé futkoftanak a’ Szol
gák, és a’ Katonák. Öfzve-vegyűlt a’ JAJ-ízó 
Árpád’ vefzedelmének kiáltásával. Nyakra íore;

ha- * 39
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Magyarokhoz. De ismét LUPOLDNAK, Mersburgi 
Vezérnek kezeibe jutott. Hová lett az-után, nem 
tudni. BELIU S, OLAHUS , HERODOTUS.

(39) Végtére Atila (noha több Feleségei-is vál
tanak) ILDIKÓ fzép Szüzet, Herrikusnak , a’ Fran
kok’ urának, leányát, bázas-társúl el-vette. De azon 
éjtfzaka, mellyen a’ lakadalcm tartatott, ágyába men
yén Atila, hirtelen halálos betegségbe efett, nem - is 
fokára, fenki fe tudván femmit felőlié, ki-bugyorgott 
orrán-fzáján a’ vér, ’s meg-is balt. Ildikó , Atilához 
bé - menyén , midőn tőlle meg-fe-ízóllíttatna; az egéfz 
éjtízakát ülve töltötte a’ fzönyeg alatt. Reggel, me
revedett teftét fzemlélvén, nagy lármát indított. Bé- 
rohanván á’ Honnufok, mivel rajta femmi febeket nem 
találtának,- sótt Ildikót-is nagyon sírni látták, annak 
halálát a’ Szűzre nem foghatták. Illy fzerentsétlen 
véggel múlt - ki az egéfz világnak ama’ híres oftora. 
S1GEBERT. OTTÓ Fri/lng.THUROCZ. BON FIN.



hanyatt-homlok; eílenek-húllottanak a’ ki-’s-be
futó-járó eíze-vefzett emberek.

Mert: íme! egyízeriben, úgy-annyira el
fogta Árpádnak lehelletét a’ gyakor fulladás , 
hogy, ha hamar hozzája nem fzaladott volna 
Eteie; az-htán: fel-emelvén fejét, a’ fzorúltt lé- 
lekzetnek útat nem tágított volna; egy kis idő* 
várnával bizonyosan meg-fúlladott volna. Ez
zel meg-nem-elégedvén Etele; igen gyengén"ö- 
lébe fogta % Beteget; és, ki-emelvén katona
ágyából , egy kar - Izékre ’íltette.

El - érkezvén nem fokára az Orvos ; midőn 
éfzre-vette volna: hogy ama’ fulladás cfaképpen 
a’ vérnek bőségétől venné bizonyos eredetét; 
meg - vágta jobb kezén az eret, és, kevés idő 
várva, egéfzlen vifzfza-állította. Meg - dicsérte 
az - utáu Etelét: hogy a’ Beteg korul olly nagy 
kéízséggel, olly nagy okofsággal foglalatoskodott.

Etelének eme’ ki-váltt lzorgalmaic nem cfak 
nagyra bocsiaké; hanem, nagyobb Ízívefségének 
ki-öntésével, meg*is-köízönte a’ hál’-adó kegyes 
Fejedelem. Meg-is-ígérte ( ha valamiben leg-kif- 
febb Czükségét - is érezné) nem cfak Fejedelmi; 
hanem mindenkoron éppen atyai kegyeíségét-is* 
Moll pedig: cfak éppen arra kérte: hogy Ofz- 
tállyába mennyen, és teliét ki-nyugtaSa.

De még más valaini-is forgott ám Etelének 
fzívében. Ezen alkalmatofságot hafznára akar
ván fordítani; minek - utánna a’ Fejedelemnek

. meg-
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meg-ígértt kegyefségében elegendő - képpen bíz
hatott; tőlle, nagy efedezéfekkel ezeket kérte: 
elsőben: hogy mellette lzenvedné virrattig: ne- 
talán-tán, jelen-nem-léttében, vifzfza-térne a’ fú!_ 
ladás, és azzal veízedelmeffebb állapotba jutna. 
Máfadfzor: még nagyobb reménkedéftel, azon 
efedezett: hogy a’ Katonaságtól el-ne-raéltóztat- 
na venni cfak-éppen arra kévánkozó fzeméilyét; 
hanem: Gyula’ Hadnagyságában, Csörfznek Ez
redében meg-erosítvén; időt hagyna a’ Vitézek
hez illő erkölcsöknek gyakorláfokra.' Néki ép
pen minden kedve ugyan cfak a’ fegyver-vifelés- 
ben telne. A ’ Polgári dolgokhoz örometlen 
nyúlna.

Meg-tettfzett Árpád előtt e’ Nemes ember
hez illő különös indulat. Meg-jelentette néki: 
hogy fzándékában lett légyen: fzeméilyét a’ ka
tonaságtól el-venni; és, a’ polgári gyakorláíok 
mellett, az Orfzág’ igazgatásához fzoktatni. De, 
mivel olly kedvét látná, moftanában a’ Fegy- 
ver’-vifelésben meg-hagyná; ’s nem fokára, hogy 
eme’ jó -tettét meg - hálálhatná, minden bizon
nyal nagyobbra-is vinné.

Árpádnak ezen reméntelen kegyefsége olly 
nagy Örömére vállhatott Etelének, hogy egéfz 
virrattig a’ Fejedelemnél-való maradását Izámba 
fe venné; noha ismét intetne: hogy bádgyadtt * 
teftúnek nyugodalmat adna. De Ő csak nem 
* akara
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akara tőlle el- válni, ezzel-is hív fzolgálattyát» 
és alattoinban - való örömét, nagy kéfzséggel 
mutatván.

Hajnallott azomban az idő. Cfudálkozott- 
is a’ tó - pap, hogy Etele olly fokáig alunna. 
Eddig Etelkánál kellett volna lenni. Ki-ki-te* 
kíngetett sátorából , ha talán ízemre vehetné 
a’ lzorgalinatlan Szeretőt. Azon cfudálkozott 
fő-képpen, hogy nagyobb kedve telne a’ regge
li álomban , mint Etelkának meg - látogatásában. 
Ezt igen rofz jelnek lenni állította. Nem tűr
hetvén tovább kefedelinefségét, maga ment hoz
zája. Tele-is vólt tunyaságát meg - dorgálandó 
gondolatokkal.

Midőn nagy cfendefséggel ofztállyába lo- 
pódzott, inkább tsudállotta moftanában otthon
nem-léttét, mint ennek-előtte el*nera-jövetelét. 
Kérdezte a’ Vitézektől, hol lenne? Meg-hall
ván Árpádnak fzerencsétlenségét, bé-rohana in
kább nagy hamarsággal hozzája, fém-mint bé- 
méne. Meg-fojnállotta elsőben vefzedelmes vál- 
tozáfait; az-után: hathatós okokkal arra kérte, 
hogy még e’ mái napot a’ Világoiiaknak fzánná. 
Holnapra bízváílabb indulhatna Budára. A’ le
vegőnek hirtelen meg- máfoláfa bizonyos okot 
adandana a’ vefzedelmes fúlladáfokra.

Ezt a’ Fő-pap nem annyira Árpádnak kei- 
viért javallottá ( noha ugyan ez-is vólt egygyik 
oka; ne-talán-táu e’ beteges áliapottyában meg-

I irta-
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ártana a’ kocfiskodás), hanem Etelének akara 
kedveskedni: hogy több időt nyerhetne Etelká
val - való befzélgetésre. Mind - eddig l'emrait fe 
tudhatott Etelének azon fzabadságáról, mellyel 
meg-engedődütt az itt maradás.

De az Orvos ellene állott minden javaslá- 
fainak. A’ kocíiskodáít-is, a levegőnek meg- 
máfolását - is nem cfak hafznosnak; de e’ nyava- 
lában fzúkségesnek - is lenni mondotta. Kérte-is 
a’ Fejedelmet: hogy, mivel az útra mindenek 
el-kéfzültenek, fel-üine mennél - hamarább.

Ezzel, mintha kéft ütött volna a’ Fö-pap
nak fzívébe. Sajnállotta, pedig fzer-felett na
gyon , Etelkával leendő beízélgetésének lehetet- 
leuségét. Tür’íilgette homlokát. Morgóit-is, 
de léminihez kapui nem tudott.

Etele, a’ Fó - papnak tufakodó gondgyait, 
ábrázattyának világos jeleiből, ki-vévén; őtet 
félre - lzóllította, és füleibe súgta Árpádnak ke- 
gyelségét. Ezt nagy örömmel meg - értvén a’ 
FŐ - pap , nem akart többé fenkivel ujjat-vonni. 
Máskéut tellyes erejéből ellene-állott vóina eme’ 
hirtelen, és igen kellemetlen utazásnak."

Minek - előtte Árpád’ fzekerére fel ült; arra 
kérte a’ FŐ - papot : hogy, kevés idő múlva , 
Budára fel-rándúllyon hozzá. Ott valami külö
nös dolgokat akarna vele közleni a’ Papi hiva
talnak el-rendelésérol. És, noha jól tudná: hogy 
ennék el - igazításában a’ Fejedelemnek - is nagy

hutai-



hatalma lenne; ebben még-is a’ Fő-papnak jóvá
hagyását, ha nem fzükségesnek - is; leg* alább 
tanácfosnak lenni állítaná. Híre nélkül fém el
kezdeni, fém annál-inkább végbe-vinni éppen 
nem akarná. — Mind-az’-által: éppen el-tükéllet- 
te légyen magában : hogy , valamint az Orfzág’ 
igazgatására új törvényeket fzabott a’ Szeri 
puÍ2tában; ' úgy a’ Papságot illető Izer-tartáíb- 
kat-is meg-kévánná máfolni Buda-várofsában. 
Orfzágának tudui-illik ezen lakóút a’ Scitiai Ma
gyaroknak fzer - tartáfaiktól el-akarná-tiltani, és 
más rendbe hozni az áldozatokat.

Árpád’ gondolatainak elejét meg-dícsérte Ká
dár. Sőtt: ezen okos Fejedelemhez illő intéze
teit az egéfz el - fzórtt Papságnak nevével még
is kofzönte; azt vitatván fontos okokkal: hogy 
addig reménlhetné Orfzágának mind moüani fze- 
rencsés állapottyát, mind következendő bóldo- 
gúlásának bizonyságát; még a’ Fejedelem annak 
külső igazgatását tellyes tehetsége fzerént sür
getné ; a’ belső dolgoknak pedig , az - az: a’ 
lelki kormányozásnak mi-vólttát az Iilentől ar 
ra rendeltetett Személlyekre hagyná. Kótelef- 
sége fzerént meg-is intette Árpádot: hogy e’ 
gondolatot fzúnetlen elméjében forgaffa : minden 
Fejedelem el - múlandó; de a Papság örökkön 
íen-maradandó lenne.

A’-mi pedig a’ Scitia-beliektől-való el-fza- 
kafzcáíl illeti: ennek végbe- vitelét femmi -féle-

I 2 képpen
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képpen nem javaslotta a’ Fö-pap; azt. mondván: 
hogy ezzel igen el - idegeníthetué magától a’ jó 
Atyafiakat, kiknek másként nem cfak jó akarat* 
tyokban; hanem ( ha magával úgy hozuá az el
kerülhetetlen fziikség ) fegíttségekben - is bízhat
nának. A’ törött útat fe vólna foha jó el-hagy* 
ni a’ töretlenért; valamint a’ régi meg-hitt bará
tokat meg-vetni a’ jól ki - nem - ifinértt újjakért. 
A’ Szer - tartáfnak meg-máfoláfa, a’ réginek ha- 
Xzontalanságát méltatlanul mutatná; az újnak pe
dig méltóságát kevéllyen fitogtatná. Ama’ rég
tol - fogva bé - vett Szer - tartúfok nem egyebek 
lennének; hanem azon határ-dombok, mellyeket 
édes Eleink feménlett bóldogságuuk’ elo-mozdít- 
tására hánytanak. Nem vólna pedig tanácsos a’ 
régi határt bolygatni, és azt az Orízágba bel- 
lyebb tafzítanu

Ezen okoskodáfnak végét hallotta-is nem-is 
a’ Fejedelem. Hitelen más dologra fordítván a’ 
kezdődött befzédet, . végtére Etelét Gyulának 
fzorgalmatos gond-vifelésére bízta. Ajánlotta a 
Fő-papnak, és Huba-vezémek jó akarattyába-is. 
Az-után: fel-ülvén Szekerére, Buda felé meg
indult; és, eízébe tartván a’ Világos-vári mu
latságokat ( a’ mennyire betegsége engedte ) na
gyon Örvendezett.

Nagy nehezen hagyhatta-el Árpád Világos- 
várat. Ennek erőfségét ollyannak tartották az 
akkoriak: hogy nem félnének más Ellenségnek

akár-
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«kár-minő oftromaitól; hanem cfhpán azon fzár- 1 
«yas Vitézektől: kik az Egek’ tomáczczaiból, 
éjcfzakának idején, bele erefzkednének. Ennél 
fzebb helyet, és gyonyörködtetősb térséget fólia 
élete’ napjaiban nem látott, nem is gondolhatott 
a’ Fejedelem. Még moft-is Földi Paradicfomnak 
hafonlíthattya az, ki mefzfze-látó fzemeit a’ ma
gos Várból termékeny foldgyeire vetheti. Nem- 
is cfuda: hogy annyira meg-fzerették a’ fzépet 
ineg-ifmémi, kHs-válafztani tudó Vitéz, és egy' 
fzer - is - mind okos Eleink.
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műje!, látta volna a’ Kis -afzfzonyhoz- való 
menetelnek; mindgyárt dél - után meg - kérdette 
Etelét: ha kedve tartaná-é: hogy még ma meg- 
látogafsák a’ SZÉPET?

Etele, alattomban magához vévén az aján
dékokat , el - mennyen-é mindgyárt, avagy más- 
fzorra halafzfza a’ meg - látogatáíl, hírteleniben 
nem tudhatta. Félt, és rettegett; de efzébe 
foha nem jutott; mi hafeontalanságtóU • Végté
re : reá - feánta magát; és a’ Fő-pap előtt el-ké- 
fz.'ilttnek lenni moudotta. .

/
el-távoztta után, midőn a’ Fő-pap

Midőn



Midőn nem fokára a’ Sátornak udvarába 
értenek; egygyet a’ Szoba-leányok közűi elő- 
találvún a’ Fő - pap (úgy, hogy Etele raeg-ne* 
hallaná) még-kérdezte tö'lle : itthon volna - é E- 
telka? mi dolga lenne? vigadna-e, avagy fzo- 
morkodna? Erre a’ leány azt feleié : hogy moft 
belső ofztállyában múlatna; és, ha jól éfzre 
venné , búsulna. Szomorúságának pedig e’ leg
nagyobb jelét gondolná: hogy ma-reggel ki-fe- 
jött légyen kertyébe; hanem a’ Virágok’ meg- 
öntözését-is a’ Szoba-leányok’ fzorgalmutofsá- 
gokra parancfolta légyeu.

Nagy fzeget vert ezzel a’ Fő-papnak fejébe. 
Cfudáifotta ugyan a’ régi fzép fzokásnak hirte
len meg - raáfoltatúsát. Mind-az-által: kérte a’ 
Szolgálót: menne-bé, elsőben ugyan Rimához; 

‘azután: Etelkához. Magának, és Etelének ne
vével könyörögne előttük: engednék-meg a’ bé- 
menetcit. Avagy ( ha moftanában alkalmatlan 
lenne a’ meg-látogatás ) időt fzabnának a’ Jöve
vény Ifid’ kötelefségének bé-tölttésére. El • tö- 
kéllették légyen magokban : hogy ízetlenségek
re lenni egygyikének fém akarnának. Nem-is 
fokáig múlatnának foglalatos Személlyeknél. A’ 
kurta üdvezlés után, tüftént ki-jönnének. Ad- 
dig-is a’ kertben sétálgatni fognának.

A’ Szoba - leánynak el-távoztta után, ezek 
tehát a’ kertbe mentenek. Itt a’ virágoknak kü- 

'lömb nemeket, és gyönyörködtető fok - féle vá-
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lógatott fzineket nézegetvén; nem dudálhatták 
elegendo-képpen a’ Szűznek mind ritka fzorgal- 
raatofságát, mind pedig ártatlan mulatságát. E- 
zeknek orfzágos ékefségek vagy cfak azért-is 
tettízhetcenek az érzékeny Etelének : mert a’ 
ki nyiitt bimbóknak kellemetes elevenségekből, 
Etelka’ fzívének még kellemeteftebb gerjedelwe- 
it képzelhette magának. És bizonuyára úgy 
tettfzett: mintha mind-egyik virágnak kellő kö
zepében édes Etelkáját látná.

Le-akart a* fzépiből egynéhányat fzakafzta- 
ni; és, bokrétába fűzvén, nékie kedveskedni. 
De tartott neheztelésétől; és (ha rofz kedvébe 
találná) merefzsége’ meg-feddésétői-is. Oh ! ár
tatlan gyenge kezek ( így fzóll vala magában ), 
mellvek ezen ékes Virágokat Öntözitek, és le* 
horgasúltt fzálaikat merevedtten álló támafzok- 
hoz egyengetitek • O.h 1 boldog, és fzerencsés 
Virág-ízálak, mellyek Etelkának dajkálkodására 
jutottatok!

Midőn ezek, a’ Virágok között, e’-képpen 
múlattanak; azomban a’ Szoba-leány, bé-lopódz- 
ván a’ Dajkához, meg «jelentette a’ FŐ*pap’ ize 
netét. E' látogatáft nem cfak tüftént meg-enget- 
te Rima; hanem azon okból ohajtotta-is, hogy 
e’ befzélgetésnek alkalmatofságával el- tiződttek- 
nek reménlené azon unalmakat, mellyek e’ mái 
napon egéfzlen bé-kertelhettck a’ Szüzet.
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Mert: midőn Etelka reggel fel-kele; olly 
bús gondolatokkal epefztette fzívét: hogy, eme’ 
keferúscgnek meg * édesíttésére, .minden orvofsá- 
gok elégteleneknek láttfzattattatnának. Már az 
udvarba tekingetett 'azon ablakán, méllyet a’ 
kertnek ellenébe fordítottanak. Már a’ faiakra 
nézett bámulva. Le*le-ült néha kar-ízekére; és 
fzemeit úgy-annyira egy helyre fúggefztette; 
hogy a’ ki-’s-bé-járókat éfzre-fe-vehetné.

Ezen állapottyát ügyelgetvén Rima; azt pa- 
rancfolta a’ Szoba-leánynak: mondaná-meg Ete~ 
lenek, és a’ Fő-papnak: hogy Ízíves várattatá- 
fokról éppen ne kételkednének. Sőtt: annál 
nagyobb Örömmel veveudenék látogatáfokat, 
mennél hamarébb itt termenének.

Meg - fajdította Etelka (noha más gondola
tokban foglalatoskodott) a’ befzélgetésnek mi- 
vólttát. Hirtelen ki-ugra hozzájok; és, miről 
fzóllanának, meg-kérdezte. Hallván a’ követsé
get; vidám orczával, forró hevefséggel meg-in
tette a’ leányt: Mennyen — Röpűllyön — és 
Etul - - - - ofztán •— azt az - - - izét - - -
minek-is mondgyák a’ máfikat? ----- - E’ fzava-
kát darabolta inkább, fem*mint mondotta. Mert: 
midőn Etelének nevére érkezett; azt, fém iga
zán, fém egéfzlen ki-nem-mondhatta. A’ Fő
papét ped'g éppen el*felejtette. Cíak integetett 
az - után: hogy mennyen, ’s hogy hozzájok 
repullyec.
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A’ Szoba-leánynak el-'mentte után, olly 
nagy zajjal vóltanak a’ többi leányzók ; hogy 
fzíute mindnyájan a’ Dajkának fenyegetéfeit meg- 
érdemlenék. Mert: minek - utánna azon Jöve
vénynek ( kit ugyan eddig kevefen láttának; de 
híréről mindnyájan ismértenek) el-érkeeését meg- 
orrolták j némellyek, kik luftábban vóltanak fel
öltözve, a’ ruhákért futkoftanak. Rendbe ál
lott egy réfze; és nagy zajjal cfevegett. El- 
lepék fokán az ablakokat; azt tartván leg-fze- 
rencséffebbnek: kinek fzemeibe leg-előbb akad
hatna Etele.

A’ leányoknak eme’ futkározáfokat, és tap- 
foló örömöket tapafztalván Rima; őket erőffen 
meg-feddé: vigyáznának magokra a’ nagy kan- 
czák; és ne enyelegnének. Éles fzem lenne 
a’ külső emberekben. Kis dologból - is nagyot 
értenének. Állhatatoffan-is meg-fzoknának azon 
ítéletben maradni, mellyet valakiről eleinte ten
nének. Kinek-kinek híre, és neve; az-után: 
fzerencséje, és baja egy alkalmatofságtól függ
hetne. Ezekkel le cfillapította a’ lármát. Nem- 
is hallott ofztáti egyebet az alattomban • való pi- 
fzegéfeknél, és erőfzakkal ki-ki-ütött apró neve- 
téfeknél. ,

De kevésben múlt-el: hogy Etelkának-is 
nem jutott a’ fekete lévben. Mert ő-kegyehne- 
is (midőn a’ leány-követ ki-mene) hirtelen örö
mével nem bírván; azt találá mondani: hogy

I 5 moil
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moll erezné leg inkább, melly édes vólna az é- 
let. Ellenben: melly boldogtalanok lennének a’ 
hóittak, kiknek ízíveik ferarai gyönyörűséggel 
nem éiefztetnének. Ezeknek ki - mondttával el
pirult. A’ töredelraefségnek nyilván-való jeleit 
tapafztalván a’ Dajka, nem egyébre intette A- 
lakját; hanem: hogy efzével éllyen; és belső 
ofztállyúba mennyen. Ott-is maradgyon addig; 
még hozzá nem mennének az üdvözlök.

Etelka (egy Szoba - leányt vévén magival) 
bé - méné ofztállyába ; holott kedves Eteléjének 
el-jövecelét nagy fzív-dobogáffal várta. Irtózott 
a’ viaskodó indulatoknak hirtelenségektől, mel- 
lyek már-is oílroralották orczáiát. Tartott at- 
tól-is: ne-hogy (ha a’ Leányt magánál meg-tar
taná) nyelvei'sége által, meséje lenne a’ többiek- 
nek*is. El-erefzté tehát magától; azt vélvén: 
hogy Kádárnak jelen-létté elegendő paláit lenne 
a’ fzél-véfzek ellen. így vélekedett Rima-is. 
Ugyan azért: midőn a’ fzolgálót ki-jönni látta; 
fe maga bé-menni nem akart; fe ki-jötte’ okát 
meg-nem-kérdezte.

Azoraban: a’ Vendégekhez érvén a Követ; 
meg - jelentette a’ parancfolatot. El - tökéllette 
magában Etele; hogy, a’ Kis - afzfzonynak üd
vözléskor, nagy tifztelettel léfzen ékes Sze- 
méllyéhez.' E’ vólt az oka : hogy egy fzóc 
nem fzóllott úttyában; üdvezlő fzavainak kelle* 
metes renddéről gondolkozván. Ügy vélekedett:

hogy
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hogy e’ tifztefség’ - meg - adift mind eredetére , 
mind ékes erkolciéire nézve igen meg-érdemle-< 
né amaz ember cfudáltta Kis-afzfzony.

Midőn azon oíztállyokba értenek, mellyek- 
ben a’ Szoba • leányok tartózkodttanak; mind- 
nyájokat különös vidámsággal köfzöntötte; jól 
ítélvénhogy, ezek’ fzeméllyeikhez alkalmaz
tatott tifztelet-is, végtére Etelkának tifzteletéra 
háramlana, Egy fe találkozott a' Leányzók kö
zűi , ki valami különös érzékenységgel nem gon
dolkodott felőlié. Sőtt vóltanak némellyek, kik 
(nem annyira nemefségekben , mint ekes terme
tekben bízván) magoknak le - gyűrűzték, és lz> 
veknek bizonyos reménséget adttanak, hogy va
laha üfzve-párofodnak. Nem értették azon ren- 
deléfeket, raellyekről cfak az Ég-beliek értekez- 
tenek.

El-végezvén ezeknél a’ tifetefség’ meg*adáfl; 
egy gyet közűlök nagy fzívefséggel kére Etele: 
ne lájnállaná fáradságát. Menne előre a’ Szűz
hez Követül; és jelen-létteket meg-jelenteué.

Szerencséjének tartotta a’ Szoba-leány, el- 
is kevéllyedett: midőn a’ Követség reá -bizatta- 
tott. Meg - nyitotta tehát nagy örömmel az aj
tót, és meg-vitte el-érkezéfeket.

Nem lehetett állhatatofían egy fzíne Etelká
nak. Darabolta ismét a’ fzavakat. A’ refzks* 
tő teílet már - is alig bírhatták az erőtlen inak. 
Egy ideig magánál tartván a’ Szoba-leányt, cfen.

desú
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desítgette forró indúlatait; de cfafc, a - mint le
hetett, a’ nagygyából, Az-utáo: hogy a förge
tegek ellen bátorságoffabban el-kéfzülhetne, le
tette magát a’ kar izékre, és meglengette a’ bi- 
zontalan ki-menetem bé-jövetelt,

E T E L E  E T E L K Á N Á L .

h! Ha, midőn bé-léptének, cfak uz ajtó-
hafadékon láthattad vólna mind-a’-két meg- 

illetódött Szívnek viaskodáfait! Könnyen kép
zelhetted volna magadban, azon haj -fijál’ • me- 
refztö történeteket: midőn, a’ vérengező had
ban, tüzes két ellenség egybe-kap; és egygyik 
a’ máflkát tellyes erejéből térengeti. Nagyobb 
tüzefséggel rohantanak egy-másra. Mélyebb fe- 
beket-is ejtettenek egy-raáfon: raint-fem a’ teg
napi cfatátiak alkalmatofságával vagdalództanak. 
Tele-lett hallatlan jaj-fzókkal, tele vérrel mind
s’-kettőnek lelke’ háza. Újra fel - cferepefedtte- 
nek a’ tegnapi vágáfoknak bé-gyógyűlni keado 
helyeik, és nagyobb engedeleinmel vették a’ frií- 
febb febeket. El-annyira fokáig fűggőben-is ma* 
radott a’ hajladozó nyereség: hogy kételkedni 
léttfzattatna az ingó fzerencfe, meilyik fzárny- 
«ak engedné a’ kétes diadalmat.

H E T E D I K  R É S Z .

Ezen



Ezen irtóztató nagy ütközetbeu elegendő 
hálákat nem adhatott lítenének Etelka; hogy 
magának elsőben lzóllani nem kellene. Ezer 
emberek egy Ízót ki-nem* fajtolhattak volna be
lülié. El-hagyta azon bátorsága, mellyel máskor 
fzemeikbe mert nézni még a’ Fejedelmeknek-is. 
El-halt Etelének kellemetes látására.

De itt vólt Etelének-is a’ kegyetlen Hadd- 
el-hadd. Porrá törődött éros fzíve’ kéménnyé. 
Alig-is vólt, hogy egéfzlen el-nem*nyomottatott. 
Ki-mondhaciau-képpen bofzfzonkodott maga • ma
gára, hogy ízívének ennek-előtte győzhetetlen 
bátorsága, illy, katonához nem illő, félelemmé 
változott. Soha nem hihette volna maga felől: 
hogy, egy Magyar Kis-afzfzonynak jelen-léttc- 
ben, akkor olvadgyon-el fzíve; midőn az erős 
bátor lélekre leg-nagyobb fzüksége lenne.

Eme’ véres ütközetet, mint valami Örr-álló, 
fzemeffen meg • vifgálván Kádár; kötelefségének 
lenni állította: hogy, e’ két Hadi-vezérek között, 
elsőben ugyan Közben-járó; az-után pedig Bé. 
kélz-is legyen. Tehát: hogy mind a’ lel-lobantt 
fzíveket le-clillapíttla; mind a’ Békefség’ czikkel- 
lyeit ki-nyilatkoztaffa; így fzóllott Etelkához:

Én Téged’, Drága-látos Kis -afzlzony, igen 
fzerencsésnek tartalak: hogy, a’ Magyar Szü
zek’ feregekből, Személlyedet akarta ki-válaiz- 
tani az lilén; ki mind az Egy-háznak fel - [zen- . 
telesét ékeden,; mind a’ Magyarok’ Iíleuének
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meg * nevezését okoífan el-végezzed. Ki-váltt 
fzerencsédnek más jeléül azt-is vélhetted: hogy 
azon Fel-fzentelésnek Szűn-napját nem cfak a’ 
haza-beliek, örvendetes jelen-lettekkel, meg-é- 
k eskették; hanem a Kiil’ -orfzágiak-is, váratlan 
ide-iöttökkel, meg-tifztelték. Azok közül leg
főbbnek lenni véilem ezen fzép Etelét; ki mo* 
llanában ékes fzemályedet üdvözleni, is magát 
fzíves hajlandóságodba ajánlani igyekfzik.

Kádárnak ezen fzavaival neki - bátorodván 
Etele, meg - erősítette bátortalan fzívét; és egy 
igazi Szeretőnek fél - fzeméllyét magára vévcn, 
így kezdő Udvezlését:

Mefzfze - orfzágról hozzád igyekeztem, drá- 
ga-látos Gyöngy-virág; meg-vetvén azon vefze- 
delmeket, raellyek magokat minden utazásban 
eló - fzukták adni. Első kötelefségemnek azt 
véltem, hogy kegyes Személlyedet meg-üdve- 
zellyem; az-után: mind ékes termetednek mél
tóságát; mind gyönyörű erkölcfeidnek (még há
tai - korodban-is) meg-értt tartófságát cfudállyam* 
Üdvez-légy tehát nem máshoz ; hanem cfak ma" 
gadhoz hafonlíthatandó virág-fzál! ürvendek min
den azon ékefségeiden, mellyekkel a’ gazdag, 
és kedveskedni akaró Terméfzet ékes Szetnel- 
lyedet meg • áldotta; és a’ mellyekre öuuön ma
gad’ iparkodásával illy ditsöségelfen fel érhettél. 
Jefti, és lelki javaidnak ezen tündöklő súgárjai 
jieai kerittettetthettenek-úgy-bé Magyar orizág-

nak
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nak ízéles határjaival; hogy a’ Kül’-orfzágok- 
bau - is ne világíthattanak volna. De nevednek 
hírét abban tupaíztaituk hazugnak; hogy, leg
nagyobb ékefségeid közűi, a’ leg-kiffebbiket fza- 
laiztotta hozzánk. De meg - engedek erőtlensé
gének: mivel ezen nagy Iften-adoinánnyait, mel- 
lyeket moítanában látok, gyenge Szárnyaira fel- 
nern-vehetvén; azoknak cfak aprajával kedveske
dett. Boldogok azon Szülék, kik illyet a’ vi
lágra boztanak! Boldogabb Magyar - orlzág, 
meliy ezen Kincsével dicfekedhetik! Leg-ból* 
dogabb penig jazon Leventa, kiről a’ Magya
rok’ Illene olly rendeled téve: hogy valaha, 
veled - egygyütt fzövetségbe efvén, Drága Sze- 
raéllyednek párafságában gyönyörködgyön. De 
Szövetséget nehezen tehettfz egy Halandóval, 
ki hafonlóbb vagy az Halhatatlanokhoz. El-is- 
hidd: hogy, ha magad valakit hafonlónak nein 
tefzel magadhoz; a’ Földi Teremtmények között 
nem-is találhatok Üres kézzel nem akar im pe
nig meg-jelenni előtted. E’ cfekély ajándékot, 
velem-egygyütt, vedd jó névén, Drága - látos 
Kis - afzlzony í.

Eleibe ment ezzel Etele. És az aranyos 
tokba rekeíztetett arany Ereklyét kezeibe adta. 
El-pirúla ekkor Etelka. El-is-vádoltatott vólnn , 
ha lzokott meílerségére nem fanyarodott volna» 
Egy kis félre-köhencéffel pirúlságának okát el-a- 
hará hímezni. De az * után: a’ terméízet' öfztö-
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néhol ki-torekedett tprüfzfzentés olly szerencsé
re fegítette az elobbeni tetteiért: hogy még a’ 
FÖ-papot-*s ( másként minden indulatoknak lze- 
mes ineg-vifgálóját ) éppenséggel el hitethette.

Midöfi az Ereklyének külét nagy fzív-do- 
•bogáffal nézegéli a’ Szűz; és, fel-váltva, mind 
az Ereklyére nyomott képet nagy álmélkodáffal; 
mind a’ Jövevénynek ékes Személlyét nagyobb 
fzív-illetődéffel ügyelgeti; így folytatta kelleme- 
tes befzédgyét a’ tettízeni fzorgalmatoskodó ví- - 
dara Etele :

E’ cfekély ajándékot ne vélld máfnak lenni, 
Drága - latos Kis - afzfzony; hanem cfupán mély 
tifzteletem’, és méltó Szemellyedhez nagy fzí* 
vefséggel hajló indulatom’ valóságos jelének. 
Ha ezt Méltóságodhoz illendőnek lenni állítod; 
azc magad’ kegyefségének; nem az ajándék’ mi- 
vólttának, avagy az ajándékozó’ érdemének kö- 
fzönhetern. Ha penig ollyannak lenni ítéled: 
hogy ennek apró fénnyé, a' te nagy tündöklő 
Ragyogálidnak fziute végeden temérdekében, el- 
enyíszfzen; juttasd elzedbe, kegyes Kis-afzlzo- 
nyom: hogy még az ajándékozónak fincfen ( ha 
gyönyörű Személyeddel egybe - vettetik ) femmi 
bafonlatofsága.

E ’ vólt Etelének Etelkához mondott be* 
feédgye. Olly kegyelem íilt pedig piros ajakai- 
bau: hogy édefdeden folyó fzózattya, valamint 
a’ méz, maga-magát nyalatná. Annál-is kellerae-

tesb-
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tesbnek tetcfzett Etelka előtt; mennél gyengéb- 
ben eregettetett attól, kit immár állhatatos Szí
vének kellő közepébe rekefztett* Látván pedig 
ő-is a’ feleletnek fzükségéc; fzine’ tettetésével 
inkább, fem-mint fzívének ( mellyet tettetni nem 
lehetett) nyugodalmával, ezeket mondotta né
ki rövideden:

Hogy igen Örvendene Orfzágának ; Etelét 
benne látván. Egyfzer - ’s-mind cfudálkozna - is: 
hogy, mivel a* gondos Terméfzec mindenkor 
inkább fel - feokná ékesíteni a’ Kai - orfzágiakat; 
annak maradékiából magának-is juthatott, melly 
az illyetén feáruyas Szem előtt ckefnek láttfzat- 
tatna. Hogy penig cfekély Személlyét a’ dícfé* 
rét’ aránnyává tettet azt nem maga’ dífzfzeinek; 
hanem Etele’ fzívefségének kofzönné. A’ Le- 
venták’ ragyogó fénnyeik akkor tündöklenének 
fo-képpen: midőn a’ Szüzek’ holtt világaikkal 
egybe*vettetnének. Noha tehát nem lenne an
nyi magában, mennyivel Etelének kegyefsége 
Személlyét fel - ékesítené; örvendene még-is fzí- 
veffen: hogy valamire találhatott benne, mellyet 
ki - vetni - valónak nem mondhatna egy ollyatén 
Itiú, kinek valamint fzemei élefek; úgy atéletei- 
is igen helyefisk.

Ezek-után így fejezte-bé fzavait: A’-mi pe
nig az Ajándékot illeti: azért én néked olly há
lákat adok; mellyeknek való meg-értéfekre a tex 
nagy lelkedet alkaimacolhak tapafztalom. Ezt'’
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én ugyan minden azon ajándékaimnál, meUyeket 
Árpád-fejedelmünk’ Hitefsétől-is elég bőven nyer
tein, nagyobbra becsülhetem. Mert ez nálam 
vagy cfak azon névvel-is igen kellemetes: mi
vel ollyantói ajándékoztatott; ki magát ( vala
mint a' Bujkálósdiban lzoktuk ) el-akarná-rejteni ; 
de a’ Kuk - ám - rúdra hamar fel-találhattyuk.

E’ fzavait el-végezvén Etelka; fel-kele kar- 
izékéből. Annak-utánua az afztalhoz méné: 
réfz fzerént azért: hogy az Ereklyét jobban el-
nézheffe; de leg • inkább azért: hogy égő Or- 
czájának eleven tüzeit el-titkolhaffa.

De, midőn Etelének képét az Ereklyén 
meg-látta; a’ Fő-papra vetette fzemeit, el-mofo- 
lyodva. Akara-is valami fontod fzóilani; de ö- 
römében nem találhatott egyébbre; hanem cfu- 
pán ezekre: mint vagy, édes Kádárom!

Jól vagyok (felele az Öreg ). Kérlek-is: 
hogy magadra vigyázz: ne-talán-tán előbbeni 
forróságaidba vifzlza - hemperegj. Ha ízíveraet 
láthatnád; könnyen meg-érthetnéd azt-is: melly 
igen irtózom a’ hátra-botorkázáftól. Mert tudd- 
tneg: hogy a’ hátra-esés, mindenkot vefzedelmef- 
febb az elore-bukáíhál.

Éfzre-vette a’ tréfát Etelka. Nézett-is Etelé
re: ha vallyon meg-értette-é az enyelgéft? De 
«nnek más gondolata lévén; nem igen vigyázott 
a’ FŐ-pap’ fzavaira. Mind-az-által: mint Róka 
a’ jégén, tapogatva járt. Féltette a’ merő síko-



fon sima titkainak el-cfurzamattyít. Vígyázva-is 
felelgetett Etelkának külömb-féle fura kérdőiéire* 
Semmit se vehetett-ki belőlle; noha rajta volt: 
hogy eredetét meg - tüdgya. Semmire se me* 
hetven tehát iparkodáüval ; hirtelen meg-állította 
mind * a’ - kettőt; és ( reméntelen változáfait tet
tetvén ) arra kérte: hogy egy kis várakozásai 
lennének. Tüfténc vifziza fogna fordulni.

NY0.L-C2AD1K RKS2.
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"A/fért ( hogy a’ tegnapi dolgokra vifzfza * tér* 
jiink egy-kevefsé) meg‘ értvén a’ FŐ-pap

tól Etelka: hogy Etele, édes Attyának Had
nagyságában, Századofsá tétetett; midőn, ama
zoknak el - távozttok után, maga maradott az 
Attyéval; néki megjelentetté: hogy ama’ Jöve
vény Etelét ( mint édes Attyának Vitéz-katoná
ját ) egy karddal raeg-akarná-ajándákozni.

Leánya’ akarattyának éppen nem mondott 
ellene Gyula ; hanem meg * intette a’ Kegyeli i 
hogy a’ kardok küzíil a’- leg-fzebbiket válalziza- 
ki, és egy Katona áhal ineg-tifztittalfa; az-után 
jnennél-hamarébb azon Ifionczra köffe.

De Etelkának nem vala fzüksége ama’ Ka
tonára. Maga fogott hozzája,. Nem-is tartotta
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eme’ munkát dolognak; hanem Etelével-való be* 
fzélgetéfnek, és táríalkodáfuak.

Ezen kardnak hüvellyé gyöngy • házakkal 
vala ki-rakva. Markolattya Elefánt - cfontbói fa
ragtatok Szíjjá ezüíltel, remek-módra, hímez
tetek Valaha Atilának oldalát nem cíák ékesí
tette ; hanem erösítette-is. Boldog Ilién ! hány 
embernek ütötte-le gombját! hány Németet; 
hány Tótot; hány Francziát hafogatott véle kö- 
tüi’ztíil! Még ekkor-is ( mint-egy nem akarva ) 
Új - új eröltecéfekkel ifzonyú módon mutogatta 
ama’ hajdani irtóztatóságát.

Ezen rettenetes Kard fzünetlen Atilának 
Nemzetsége mellett, mint valami ritka kincs, 
nagy ízorgalommal meg* tartatott egélz Árpádig. 
Ennek bóldogúltt Hiceffe ( Nagy Magyar Afz- 
fzony; de egyfzer-’s-mind örökös fzánakodáfra is 
méltó: hogy az irigykedő Halál, teíltével egy* 
gyütt, nevét-is el-temette ) Etelkának ajándékoz
ta Undváron. Majd ki-tudódik az-után: mi ok 
vihette arra a’ Fejedelemnét: hogy Tár-házát e’ 
kincsétől meg-fofzíza; és, Árpádnak híre nélkül, 
Etelkának adgya.

Nem cfak más nagyobbakban; hanem illye- 
tén clékéllyekben-is meg - foghatatlanok az Men
nek Rendeléfei. Mi olly gyávák vagyunk kö
zönségeire»: hogy cfak akkor iraádgyuk, midőn 
Szem-be-kötve* is éfzre-veizfzük: hogy immár 
bé-teiiyeledttenek.

i4o ETELKA’ TÖRTÉNETÉINEK
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E’ Kardot tehát, Attyának Fegyver-házából, 
Szívének nagy örömével, arczúlattvának el-tit
le olhatatlan vígarságával, maga elő-hozván Etel
ka ; kyfzóllott Eteléhez :

Nem gondolhattam hozzád illendőbb aján
dékot, Nemes Leventa! mint ama’ Szép Apánk, 
nak e’ Kardgyát. Ennek VITÉZ-KöTfíSÉVEL 
( ezeket mondván, reá küti-vala a’ fzéles kardot) 
SZENTELTT VITÉZÜNKNEK tefzlek Nemes 
Orfzágunkban ( 30). Légy azon érdemes Rend-
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f-’o ) A ’ mi régi Magyar Eleink, magzattyo- 
kát a’ Katonaságra akarván fzoktatni; még kiskorokban 
Nyilakat adtanak kezeikbe. Ezt pedig nem más okrt 
nézve cfelekedték; hanem : hogy azokkal elsőben Ege
reket; az-után madarakat; végtére nyálakat vadáfzfza* * 
nak: És így: magokat gyakorolván, laflfsn - lattan as 
Ellenség* nyila zásához lzokjanak. Legénységre érvén 
a* Magyar Gyermek; cfak alig várhatta a 
az-az : ama* Szer-tartáft, mellyel a’ Kardot oldalához 
kötötték, és ezzel a* V ITÉZ nevet reu'ja adták magok 
a* Vitéz Magyarok, ügy reá-tartotta pedig ez-után 
magát: hogy, egyfzer Lóra kapván, Gyalog még cfak 
befzélleni fém akarna fenkivel. Sokáig fen-maradott e*

* Szer - tartás a* Magyaroknál: mert látták: hogy ezzel 
katona-vér-is öntódne a* nagyra - vágyó Gyermekbe. 
Szent ISTVÁN Királyunkra üaram’ vizinél kötötték
el a’ Kardot : midőn KUPA ellen leg-elsőben hadako
zott. G E JZA  Királyunkről azt írja Frifingai OT : 
hogy, midón Első F B 1PRIK Csáfzár ellen Auftriábi

cfa-



tick FEJE, kik valaha boldogabb ideinkbe után* 
nad következni fognak. Védelmezd Orfzágun- 
kát minden tehetségeddel. Vefzezd - ki belőlle 
azon fzemét embereket, kikben egy csöpp Ma* 
gvar Vér nem lévén, annak el-vefztésére ipar
kodnak. Álly-ki vele a’ Magyar Szüzeknek-is 
tifzta Szemérmeket oftromló, híres Szépségeket 
mocskosító Mag-lovak, és Garázdák ellen. És,

ha
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cfapott; Lejta’ vízinél fmeliy Auftrlát Magyar-orfzág- 
től akkoron el - válafztya va/a ) ,  egy Fa Templomba 
jnent; és ott a’ Püspököktől Vitéznek fzenteltetett. 
Mert e®*elÓtt Gyermek lévén, vele e’ Szer-tartáit él
ném-végezhették. Illy eket elválunk Máfadik LAJOS 
Királyunkról-is. Meg-vagyon ezen Szer • tártéinak 
valamelly nyoma a* mollani időkben-is. Mertmidőn 
Kuállyaink ennek előtte meg-korouáztattanak ; némely 
Vitézeket fzenteltenek. Ezeket így nevezték a’ deák 
nyelvhez igen neki feoktatott Magyaraink: EQVITES 
AERATI. Végtére : Hufzár-katonáink ama’ VITÉZ 
nevet magoknak méltán tulajdonítván; ama’ leg-régibb 
VITÉZ- KÖTÉSNEK Örök emlékezetére, annak jelét 
Kalpagjokon hordozták MÁRIA’-THEREZIÁNAK, 
híres Magyar Királynénknak, és Kef^es Anyánknak 
idejéig. Ezen Afzfzonyuuk előtt le-tévén Hufzárjaink 
a’ régi gyönyörű Kalpagot, Csákéra fzcrűltanak. De 
ezenn-is a’ VITÉZ KÖTÉSNEK régi méltéságoa jelét 
cfak-ugyan mei»-tarthatták : mivel annak Czafrangját 
még moíl-is Csákés Süvegeken nagy örömmel vifelik. 
OTTO Frifing. THUROCZ. STILTINGUS. Re
rum Cbinicarum SCRIPTORES,



ha valaha Magam*is valami vefzedelembe efnék: 
(ezt mondván, el - halványodott; és, mintha 
előre meg-érzette volna halálos vefzedelmeit, 
öreg csöppokkél húllottanak fzemeib'iil a’ köny
vek); ha, inondék, Magam-is valami vefzede- 
lembe efnék; juttafd efzedbe, édes Etelém: mi
nő kéztől vetted e’ védelmező Efzközt. Légy 
olly Emberem: kinek mind bátorságos fzívében, 
mind fzíves védelraezésében utolsó Szem-pUlan- 
táfomkor-is bízhaflara.

A’ Szűznek ezen utolsó fzavaira el-halavá- 
nyodotc Etele-is. Nem tudta •. mi felelettel éllycnj 
minő fzavakkal kellefsék mcg-köfzenni a’ fzives 
ajándékot. Ennek fzíne’ meg-változását látván 
Etelka; meg-győzte magát. Az-után*, mi baja 
lenne? hol fájna? nagy elevenséggel ugyan; de 
nagyobb félelemmel-is, meg - kérdezte. Nem fe
lelhetett egyeneiíen Etele. Inkább, meg - meg 
inkább lankadttanak minden tagjai. Végtére fza* 
badságot kért a’ haza-menetelre.

De Etelka, maga’ ágyát ajánlván a’ nyugo
dalomra, midőn meg-értette volna: hogy ezen 
változáfnak oka nem egyébb lenne» hanem el- 
múltt éjdzakai álmatlansága; mint - egy meg-ne
heztelvén reája; e’ ízavait mondotta:

Mért meg-nem-jelentetted, Drága Jövevény, 
e’ bajodat hamarébb? Talán meg - győzhettem 
vólna azon gyönyörűségeimet, mellyek jelen-lét- 
tednek kcvánacoísága rniátt Izúembe gyftltenek.

K Ennyi
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Ennyi ideig nem - is tartóztattalak vólna magam
nál, De moft vefzedelmes-is lehet a’ haza-me
netel. D'uily-le az ágyamra ide, és pihend-ki 
magadat. Éu addig a’ kertben sétálgatok. Oda 
váriak, ha ki-nyugfaod magadat.

Ezekkel ki-jővén az Ofztályból; meg-pa- 
rancfolta a’ Szoba-leányoknak: hogy hozzá fen- 
kit ne erefzfzenek. Magok-is cfendeffégben le
gyenek. Ha Etelének valami kellene, tilftént 
meg-izennék a’ kertbe. Annak fzeme’ járására-is 
vigyáznának.

Etelkának ezen fóánakodó fzívét tapafztal- 
ván Etele; úgy tettfzett: mintha olly orvofság- 
ra találhatott vólna, melly minden változáíait 
helyre - hozta vólna. E’ lehet talán az oka; 
bogy, kis nyugttá után, egéfzlen magához tér
vén; fel - ’s-alá-járogatott az Ofztályban. Ezt 
hallotta ugyan a’ Dajka. De mind - addig bé- 
menni nem akart, méglen Etele meg-nyitotta az 
ajtót, és bé-fzóllította. Az - után hozzája eze
ket mondotta:

• Valamint hirtelen el-nyomott az álmatlan
ság; olly hamar talpra-állított a’ kis pihenés. É- 
des Daikára ! De (a’ • mi leg-inkább bátorságos 
útra igazithattya el-tévelyedett gondolataidat )> 
Te nékem édes CSÖPÖRKÉM! Vedd jó névén 
e’ cfekély ajándékomat ( Kezeibe adta ekkor az 
eziift poharat ). Tllyetén nagy Afzfzoriy ságot, 
( mellynek lenni vagy cfak azért - is gondollak >

mert
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mert, Árpádnak Hites-tárfsától, Etelkának fzáraz 
Dajkájává; és Gyára-annyávó rendeltettél ) bö- 
csösb ajándék illetne. De ezt adakozóságom’ 
elejének lenni ítéllved. Ne vélld rofz végét 
hozzád-valú hajlandóságomnak. Tudgyák az E- 
gek: raelly tifzta indúlattal vagyok Etelkához. 
Ne-is gon dolly átok: hogy Személlyemhez ne 
illyen. Tudod talán: minő Nemzetségből vet
tem Eredetemet. Ha CSÖPÖRKE nevedről meg
emlékezel; efzedbe juttathatod Nemefségemet. 
Légy tehát olly Szi'vefséggel hozzám: hogy 
tőllera el - ne • idegenedgven azon édes Alakod. 
Nevelld benne a* tifcta Szetetetet. Meg-hálálom 
annak idejében.

A’ Dajka, már ennek-előtte-is Etelének Ne- 
mefségéről gyanakodván; minek - utánna azt - is 
meg - értette: hogy tudna valamit Árpádnénak 
rendeléfeirŐl; Sőtt: CSÖPÖRKE nevezetét-is 
( melly dolog, mind-eddig, nagy titokban vala ) 
emlegetné; már akkor éppen el-hitette magával, 
hogy 0 lenne ama’ ki - válaCztott Leventa, kit 
Magyar-orfzágba régtol-fogva várna. Nem*is ké
telkedett : hogy Etelkának édes Annya ezen Ete
lének édes Annyához küldette légyen ama’ leve» 
let, mellyel ezen Ifiat Magyar-orfzágba hívta.

Mind ezeket illy véletlenül ki-tanúlván a’ 
Da'ka; nem gyözett az Iftennek Gond-vifelésén 
elegendő-képpen álmélkodni; édes Etelkájának 
pedig, eme’ drága Alakjának, illy különös nagy

K 5 fzeren-

I. KÖNYVE. II. SZAKASZSZA. 145



feerencséjén cfudílkozni. Kerté raiaJ-az-áltai E- 
telét; hogy e’ titokról Etelkával se fzóllana, 
mind-addig: még Föl-földi Eredetének ki-nyiiat- 
kozeatására fzabadságot nem venne edes Annyá- 
tól. Addig penig magát az Ifteunek Gond-vife- 
lésére bízná. Etelkát tellyes fzívéből állhatatos- 
san fzeretné. Maga’ Jó-vólttáról penig éppen ne 
kételkedne.

Ezeket hallván Etele; nagyon meg - örült, 
ürömének világos jelei még-akkor-is ki-tettfzette- 
nek: midőn, el-búcsúzván Rimától, a’ kert felé 
jneg-indúlt. Cfak alig uyitotta-meg a’ kert’ ajta
ját; tilílént fzemeibe tűnt Eleikának. Ki-is, 
hirtelen el-hagyván a’ FÓ* papot, fzapora ugrá- 
láűal eleibe fzaladott.

Eteléjének vidám tekinteteit fzemlélgetvén a’ 
gondos Kis-a&fzony, és ebből egéfeégének ép
pen vifzfza - térttét egyeneffen ki hozván; csak 
alig tartóztathatta - meg magát, hogy nyakába 
nem ugrott. Sokat akara egyízeriben meg-tud
ni; de keveíebbel-is meg-érhette. Mert Etele, 
titkainak fel«födözcsére, alkalmatofságot nem 
akarván nyújtani; hamar el-búcsúzott kérdezge. 
ti) Személlyctól. Ugyan - csak meg * is • indúlt 
Katonái felé.

Midón nem fokára Etelka a’ Fó-papnak -is 
haza -vágyódását nagy’-fzomorúan fzeralélgetné; 
fő - képpen csak arra kérte az üreget: hogy 
több&er-is el-jönne látogatására; peJig, ha ízé-

pen

i.;6 ETELKA* TÖRTÉNETÉNEK



pen kérni ineréfzlené, gyakrabban. De magával 
( ezc nyerffen ki-mondani nem merce; hanem a’ 
fülibe súgta ) Etelét-is el-hozza. Igen nehezen 
válhattanak-el egy-máílól. Az öfzve-forrott Szí' 
vek, a’ vifzáltt tifzteletek’ meg-adásai, fok-tele 
gondolatokkal terhelék a’ reú-nem-fzokott lelkeket,

K I L E N C Z S D I K  RÉSZ.
E T E L K Á N A K  I N T É Z E T E I .
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Uzeknek el-távozttok után; furdaló, és terhes 
^gondolatok gyötrötték Etelkának fzívét. A- 
ma’ gerjedelmek, mellyek, Etelének jelen-létté- 
ben, fzorongatva tartattanak; az-után tágas, és 
egyenes útra erefzttettenek. Ezek, a’ korlátból 
ki-fzökdecfeivén, nem más-képpen uralkodtanak 
meg • illetódutt fzívén; mint az emííztÓ tüzek 
ízoktanak: midőn, a’ raeg-értt veteményekre to
lakodván, úgy le-tefznek lábaikról mindeneket: 
hogy még ama’ vizek - is, mellyek el-olttáfokra 
hordattanak; élelmekre - is lenni láttfzattatnának.

Már moft: nem cfak az előbbeni befzélge- 
tés; hanem az Erekiyê is háborgatta kis Szívét. 
Azt hanyta-vetette kezeiben. Már kebelébe tet
te. Már ifmét ki emelte, Etele’ képének min
den vpnáskáin nagy fzorgalmatofsággal meg-álla-



pod van; fő-képpen Herczegi Ruházattyát cíudál- 
ta. Végtére ezeket mondotta:

Moft tudom immár: kivel légyen dolgom. 
Édes Etelém! El*árulta Nemes Személlyedet 
ezen Orcza; ezen gömbölyű Száj; ezen ki- 
nyilct méltóságos két Szem. Ezeknek meftersé- 
ges vonáfaik Téged’ ujjongatnak, ki magadat el- 
nem-re’theted. Mert: mi okra nézve ( ha csak 
el akarád titkolni méltóságos Személlyedet) le
nem-tépted Kalpagodról a’ Forgót'? el-nem-ve- 
tetted jobb kezedből a’ Buzogánt? Mért nyil
ván ki*nem-adod magadat ? penig az előtt, a’*ki 
Téged’ Itten-igazában fzeret? Avagy azt gon
dolád: hogy kevefebb hajlandósággal lehetek 
hozzád, úgy-mint Vezérhez; kit még, úgy-mint 
Szolgát-is, bizonyoffan meg-fzerettelek. Iftenem! 
Mi jut mottanában efzembe!— Te vagy tehát 
azon Szolga, kit álmomban nékem ízántak a’ 
Meny beliek ? — Ittenem! légy velem ! — Te 
vagy tehát azon líiú? kinek Szövetségével 
nagyra mehetek; ha végtére a’ hamar hifzembe 
meg*nem*cralattatora. — Mit higygyek immár; 
magam se tudora.

Ezek után: cfupa álmélkodásban, és külö-' 
nos fok gondolatokban töltötte egy ideit. Mi
dőn ofztán a’ lángoló gerjedelmek nagygyából 
meg-fzuntenek; és azokra, mellyek mottanában 
fzükségefebbek, lafrandaffau vifzíza-térhettenek;

143 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

mi



mi tévő legyen az Ereklyével, azon gondolkko- 
doct;‘ pedig nem kevés fő-törélfel.

Az Agy mellé akarja vak fel - akafztaui: 
hogy, mind lenyugttában, mind fel-ébredttében 
az akadgyon leg-is-leg-elol meg-nyitott fze- 
meibe. De félt a’ ki-’s-be-járó vadáfz emberek
nek fzárnyas fzemeiktol. Sőtt: ha ezt olly 
nyilván ki-függefztené; az enyves kezektől-is 
tartott. Mert: ha ezen Ereklyéjét el-találnák* 
lopni; tudta: hogy nálánál meg lopottabb fze* 
mély nem 1,'találkozhatna fzéies e’ világon.

Le - zárja • e tehát Szekrénnyébe ? ^ J } e , 
meg-nem-állhatta: hogy egy fzera*pilkntáfig he 
Iáik. Az - után: mi gyönyörűségét tapafztalná 
abban: ha az, a’-mi fzemre-való, a’ fzemek eled 
el-zárattatna ? Nem azért lennének két égő vi
lágok a’ Teremtmények’ fejekben: hogy azok 
elől az illyetén drága látományok el-rejtetnének. 
Tudta azt-is; hogy, sem az Ég, sem a’ ragyo
gó cüllagok Szépeknek nem mondattathatnának, 
ha Ember-tárfaink nem teremtettek vólna.

Ezen gondolatokat forgattya vala efzében; 
midőn Kima bé-toppana hozzája. Igen cfudál- 
kozott a’ Vén: hogy moftanában maga marad
hatna azon Kis-afzfzonya, ki ennek-előtte igen 
nagy fzámot tartott az örvendeztető víg tárfa- 
ságra. Gyanakodott ugyan a’ Dajka Etelkának 
meg - illetödéséről ( mert maga-is éppen így jár* 
Seniában, midőn édes Battájával leg-elöl meg-is-

merke-
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inerkedett ); De, kedves Leányának az1 illye- 
tén dolgokhoz nem fzoktatott fzívéről gondol
kodván; reá nem merne eskünni bizonyos íze
reimére. *

Mind-az’-által: Rimának véletlen bé-jöttére, 
igen meg - dobbene a’ gyanakodó Kis - afzfzony. 
Már moft mindeutöl tartott. Fárafztotta elméjét 
abban-is; meg-mutaiTa - e néki az Ereklyét i  a’- 
vagy bóldogabb időkre halafzfza? Mert noha 
ennek-elötte olly vélekedéffel lehetett édes Daj
kájáról: hogy vele fzívének minden titkait min
denkor bátran közölhetné : moft még - is ( foha 
iliy állapotban nem levéti, meilybe az első í'ze- 
retettól cfavarttatotc, avagy inkább nagy erő* 
ínakkal fodorttatott) várjon-e jót tőlle? avagy 
íéllyen fenyítékjeitől? bizonyoílan mindaddig ép
pen nem tudhatta.

De még a’ Dajka-is, az illyetén köfnyuEál* 
láfokban már régen meg-okofodván, furcsábban 
bánj vele, mint ennek-előtte fzokott. Efzébe- 
juttatván pedig: hogy magát ezüíl Pohárral meg
ajándékozta Etele; könnyen el-hitethette magá
val: hogy őtet-is bizonyoffan valamiben réízel- 
tetnie kelletett. Lgyan-azert: mefterséges forté
lyaival addig-addig fartatta fzeinérmetes Alakját: 
még végtére, mind fzájából, mind kebeléből 
ki-ugrafztotta az arany Ereklyét.

Cfudálkozott Rima ezen ritka, és böcsíilen- 
do munkán. Ezt maga’ Poharával egybe-vetvéo

mind-
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mind-a’-kettőnek nagyon örvendezett. Úgy-is 
tettf2ett: mintha Etele ama’ kiilömb, és fzínte 
ellenkező fzabású ajánJékjaival ki-találta völna 
a’ kéc-féle Czíveknek vágyódásait. Mert: mind" 
a’ -kettő egy-aránt örvendezett* a’ fiatal Etelka 
ugyan azon Ereklyének kellemetes újságán ; a* 
vén Rima pedig maga’ Poharának ritka őságán.

Az-után: mi tévők legyenek az ajándékok
kal, azon tanácskoztanak. Azt mondotta ma
gáiéról az örvendező Dajka: hogy azt ollyatén 
helyre fogná' helyheztetni, mellyről minden em
bernek IZemeibe ( ha mindgyárt nem fokát k$- 
refgéli-is) könnyen ütközheifen; és ki ki hamar 
élzre - is - veheffe: minő Szép Hiútól nyerte ezen 

* Mátka-tállyát ( Lám néha a’ Vén Afzfzonynak-is 
pifzfzenik ). A’ Szűz’ Ereklyéjéről pedig így 
vélekedett: hogy annak aikalmatosb helye nem 
találkozhatna; mint, ha mellyére fel-akafztaná.

Meg-örűle ezen rendeléfnek a’ felénk fzívu 
Etelka. Már enuek-előtte is el-intézte magában: 
hogy mellyére függefzti; és, Etelének kedviért, 
egéfz nap-eftig le-se-tefzi. Hogy tehát az, a’- 
mit maga-is cfelekedni akara , a’ Dajkának jóvá
hagyásával meg-erősítetett, igen kedvellette.

Ki-nyittatnak tehát a’ régi rekefzek. Ki-is- 
kereíletnek a’ Sárga, Fehér, Piros, és Aranyos 
Laplikák. Egygyet a’ fenéken ollyaft találtának, 
mellyet, Atilának Kardgyával, a’ Szűznek kis
korában, Arpádné ajándékozott. Ez, a’ többiek



között, nem cfak leg-fzebb; hanem leg-drágább- 
is vaia.

Ezen emlékezetre méltó Laplikát által - ölt
vén az Ereklyének arra kéfzíttetett f ülén ; rajta 
egy rózsát kötöttének. Az-után: még azon ell
ve (a’ Dajkának nagy nevetéfe között: hogy a* 
Tök-is ellve virágzana) a’ víg Kis-afzfzonynak 
mellyére tűzték.

Ha igazat akarunk mondani: ezen fcép 
arany Ereklye a’ gyönyörűséges Etelkát még 
gyönyörüségefebbnek képzetté:

A’ - mi több : Etelkának örömmel ugrándo
zó Szívét úgy-annyira fel-ébresztette: hogy a’ 
következendő éjtfzaka ( de közöttünk maradgyon 
a’ ízó) azon Ereklyével hált.

* _ »
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H A R M A D I K  S Z A K A S Z .
I. Arpddnak ~Úttya. V. A' Nyulak' .
II. Etelka, és Világos, VI. Árpádnak
III. V/zsibú Árpádnál, VII. Világos Rókánál.
IV. Etele Budán.

E L S Ő  R É S Z .
Á R P Á D N A K  Ú T T Y A .Világos-vártól el-búcsúzván Árpád; midőn A- 

radról a’ Cfanádi térségekre érkezett, azon 
nyavalája, raelly Világofon kezdődött, nem cfak 
nem enyhülni; hanem fzünteleu nagyobb erőt-is 
venni láttfattatott. Úgy el-is-érte immár a’ fok 
Péntek: hogy, több Szombattyait nem reméll- 
hetvén, tudós Orvoisának tanácsosából meg-akar*

L na



na maradni Cfanádon. Itt: vagy egéfségének 
vifzfza-térttct meg-várni, vagy, ha erőt vehet
ne rajta a’ betegség, az örökös el - költözéfnek 
fzem-pillantását meg-lefni.

I)e Zalán fi (ki nagy fzív-fájáffal el* válván 
Etelkától; Árpádnak hív követője vala ezen ú- 
tazásában ) arra öfztönözte mind az Orvoft, 
mind pedig Árpád-fejedelmet: hogy, mivel Cfaná
don femmi ollyas alkalmatofság nem találtatna, 
mellyben, beteges állapottyára nczve, magát 
ki-nyughatná: még cfak egy napot fzánna az U- 
tazáfra, és Várába jönne Zegedre.

Láttfzatott-is Zalánfi ollyaft mondani, tnelly 
könnyen meg - győzhette amazoknak fzíveket. 
Leg-alább az Orvos, ha» a’ Fejedelemnek úgy 
tettfzene, ellue-nem-állott javallásának. Tehát; 
maiad-napra kelvén a’ kellemetes idő: meg-in
dultának Cfanád’ tájjékáról, és egyeneflfen Ze- 
ged-várába hajtottanak.

Ezen várat egynéhány efzteudők előtt ( a’ 
Temefi ellenségnek ineg-gátoltatáfa’ okáért) Za
lán építtette', eme’ Zaiánfinak attya. Mert: Te- 
mes-várnak megyében uralkodó GLÁD , gyakor 
ki-ütésével, igen nagy alkalmatlanságokra vala a’ 
Zegedieknek. Kinek hirtelen ár-vizét hogy meg
gátolhatná Zalán; mefzfze el-terjedett roppantt 
Várofsát, nagy HALMOKAT vetvén, körűi-ke
rítette. Az-után: magának biztos lakásául, a’ 
Tiíza’ menetében erős Várat épített.
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De mind-addig meg-nem-fzabadúlhattanak á* 
Zegediek a’ ki-ütő Gládnak nem barátságos fzom- 
fzédságától; tnéglcn ( ennek -előtte közel tizen
két eiztendőkkel) Zalánnak kérésére, ellene-e- 
refztette Árpádé, Kadika, Zuard, és Bojta Had- 
nagygyait. Ezek ( már két eizcendővel ennek- 
előcte) a’ Nyitrai Tótokat, meg-bomlott rende- 
ikkel ( 31) meg-ördög-tördelvén, a’ Temefi gyii- 
levéfz nyájat-is ( Glád-nevú Kolompoffokkal-egy- 
gy'ütt) a’ lukra hajtották; és, nem fokára, az 
egélz MegybŐl eb-rúdon ki-vetették*

De ezen élhetetlen Gládnak a’ Temefi vár
nak Megyéből k i -ízalafzttásával, és ott a’ Ma
gyaroknak le - telepedéfekkel, cfak eben gubát 
déréit; SŐtt: lóról fzamárra ízállott a’ lzeren- 
esétlen Zalán. Mert: Lehelnek Sípjával fel-ger- 
jefztettetvén a’ Vitéz Magyarok, őcet-is azon

L 2 ' * Tar-

I. KÖNYVE, ü l. SZAKASZS’Z A. 155

■ ■ M ■ • ■■ ■ > . !  ■■ -  —  ..  — ! ■ ■ ■ ■

( 3 1 )  Az Ellen$ég’ tízesében mi H;d< Melter- 
ség, és szokás vala a* Magyaroknál; elő-aitgya LEÓ  
ama’ Bölcs Nap-keleti Csáfzár e'-képpen írrán felólle:
A9 Magyarok ugyan , midőn az Ellenségét kergetik ; meg
bontott rendekkel vannak inokban. Ugyanazért: az Ellen
ségtől ( ba Jó rendben hátrálj és hirtelen reájuk vifzjzu- . 
fordul'), könnyen meg-verettetmk. A9 többi Nemzetségek 
pedig, meg-tartván a9 rendet, mértei leteljen Szik az Ellen» 
séget. Ugyanazért: ezeket ( vifzfza -fordúJvdn reá jók ) 
'gyenefjen akarni meg* támadni; éppen nem tandefos. Ha
nem y tC-mint mondám, mind oldalashg, mind bdta.ril kel
letik reájuk ejni.



Tartománnyából, mellya’ Duna, és Tifza között 
fzéleffen, és hofzfzan el-terjedect; cfak Zeged, 
és Tétel közé fzorongatták. Sött: nem fokára, 
ezen Birtokából-is; elsőben ugyan Zegedről, 
az-után Tételről-is ki-hajtották; és éppen a’ füs
tös Bolgárokig kergették.

Idő járttával: meg-alázván magát Zalánnak 
ha; vifijfza-nyerte (úgy-mint Igazgató ) tér-föld- 
gyének eme’ meg-határozott réfzét: melly Ze
ged, és Tétel között a’ Tifza’, és Duna’ vizei
vel Bajától Efzékig bé-kerteltetett. Ugyan-cfak 
Örült - is a’ vefzett fejlzének ezen nyelét meg
lelvén.

Zeged’ várában meg-pihenvén Árpád, egy 
ideig egéfzségéről gondolkodott. Ez elsőben 
igen változó, é3 fzinte utóllya felé lévén; ei- 
annyira meg-vefztegette jó kedvét: hogy, noha 
Zalánfi,- (a’ Zegediekkel egygyütt), mindeneket 
ki-gondolt, melly eket vígafztalésára lenni ítélhe
tett; még se találhatott hírteleniben ollyas fze- 
rekre, mellyekkel egéfzlen fel - épülhetett volna.

Végtére: midőn mind az időnek nem mos
toha kedvezéséyel, mind az Orvofnak fzorgal- 
raatos forgolódásával arra vitetődött a’ dolog, 
hogy immár nem cfak ki-járhatna; hanem, a’ 
mint közönségeffen mondani fzokta; verfet-is 
futhatua Zalán óval: Ez őtet beteges állapottyá- 
hoz illő egy mulatságra kifztette. Úgy gon
dolkozott az illyen környúl-álláfokra figyelmezo

Orvos
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Orvos; hogy a’ fulladásra hajlandó Teít-épűlete 
korábban helyre-hozattatna, ha gyenge járáfok- 
kal gyakorolná lankadtt tagjait; és, ha lehetne, 
erővel * is vigadna.

A’ Tifza’ vizének le mentiében ( a’-mint az 
akkori \ profnak vége fzakadott) meg-áradván 
a7 Folyó, partyai között meg-nem-tarthatta a’ 
fel hójagzott vizeket; hanem egy lapányos hely
re (elég hofzízan, de nem olly fzéleffen) ki-is- 
ontötte. Ezen neveden Tónak sík fedeleiét úgy 
el-lepték a’ külömb-féle repdeső állatok, hogy 
fém a’ víznek fzinét nem láthatnák a fzemes 
Nyilafok; fein, mellyik cfoportra erefzfzék leg- 
is-leg-elsőben febes vefzfzeiket, éppen nem tud
hatnák

Azon említett Tónak eme’ réfzét foglalta-el 
a’ Fejedelem maga’ embereivel. A’ máfik réfzén, 
ezeknek áltál-ellenekben, Zulánfi állott a’ Zegedi 
Ijjáfzokkal. A7 parancfolat ellen vifelék magokat 
Zalánfinak heves emberei; midőn, nagy-hamariá- 
ban ineg-erefztvén horgas húrjokat, úgy el-rémí- 
tették a’ madarakat: hogy csoportosan fel-ven
nék magokat. Az-után: több felekezetekre o- 
fzolván, egyeneffen a’ Tifzának mennének. És. 
végtére, azon-is túl, a7 mefzfze el-terjedett mo
csárokba fzállnának.

A’ Tónak közepén nem maradhata egyébb 
egy nagy fehér Hattyúnál. Várta Zalánfi, hogy 
reá lőjjön a’ Fejedelem. De ez ( a’ vélekedés-
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I. KÖNYVE. III. SZAKASZSZA. 157



hen lévén: hogy immár meg-febesíttetett: ugyan 
azért-,: annak le - tettében, fernrai meílersége ki- 
nem- tettfzene), intett Zalántínak: hogy hozzá* 
fogjon., és fzerenesét próbúllyon.

Zalánfi tehát: már régen kezeiben tartván 
fel-vontt idegét; nagyobb hevefséggel, mint Ize- ‘ 
mes tárgyalásai neki - erefztette vefzfzejét; de 
nem magét a’ madarat; hanem annak cikk felső 
tolláit találhatta. Ettől meg-ijedvén a’ Hattyú, 

-tüftént fzárnyakra kapott, és Árpádnak éppen e- 
lejebe repült.

Eme’ véletlen történetnek igen meg - örül" 
vén a’ Fejedelem; hirtelen elő • vette arany ide
get. Az-után; éppen nem fokáig kelvén horgas 
hiújával, olly fzerencsélíen aránzotta a’ madarat, 
hogy: mind mellyét meg-találhatta, mind téfttét 
meg-fordítván, a’ Tónak éppen a’ kellő közepé
re le-is-ejthette.

Árpádnak fzerencfés lövését fzemre - vévéu 
az ügyelő Nyilafok; mindnyájan olly nagyon ör
vendettének: hogy mindenütt. Árpádnak nevét 
tele torokkal kiáltanák. Ugyan-azért: mivel ma
gától a’ Fejedelemtől lövetet-meg, nem akarták 
olly cfekély dolognak ítélni: hogy ki - hozása* 
nak fzorgalmatofságát abban-hagyni láttfzattatná- 
nak. Pe femmi Csónak, femmi Tutaj, femmi 
Talpak jelen nem vóltanak. Maga Árpád, etn* 
bér• fzerető Fejedelem lévén, fém akara fenkit 
|)é-|íénízeríteni; mivel nem ilinérte a’ vizeket.

Árpád-
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Árpádnak több Szolgái között , egy ollyas 
találkozott: ki eme’ fzót: BALLAGOK, fel-vett 
régi fzokásából, fzinte inindétig a’ fzájában for
gatta. Ugyan-azért: közönségeífen nem máfnak, 
hanem BALLAGINAK neveztetett az akkor-be- 
li Magyaroktól. Ez akkor a’ Fejedelem’ eleibe 
kerülvén, Urain (úgy mond), ha parancfolod, 
bé-bailagok; de ki-is-ballagok ám ama’ fzép fe
hér Hattyúval.

Öreg volt a’ Legény, és immár igen erőt
len. Ezeken felől ollyan-is; kiben meg-akarta 
mutatni a’ Halál: hogy, ha valakinek el-vefztc- 
sére okot nem tálálhat-is a’ teliben; külső al- 
kalmatofságokra cdefgetve cíalogattya az ember
fiát : hogy éppen el-vefzeízlze. Mert: eme’ fze- 
géuy Szolga bé-ballagott ugyan a’ vízbe; de fo- 
ha többé ki*nem-ballagott. El-nyelte a’ Tó, és 
magáiig vefztette az ifzap.

Igen fajnállotta ezen hív, cs régi Szolgáját 
a’ hál’-adó Fejedelem; de femmi - féle-képpen 
nem fegíthette. Magával hozta-ki tömött Scitiá- 
ból, Egygyütt öregedjenek - öfzve tágas Ma- 
gyar-orí'zágban.

íme! kit az egéfz útban fém a’ nagy fo
lytaknak domborodott árjai; fém a’ sós tengerek
nek fel - kénfzeríttetetctt habjai el-nein-nyelhet- 
teuek; azt V Zegedi Tónak lapos vizei kön. 
el-emiTzthették. Cfak igaz az, a’-iuit régen em- 
legectenek a’ Sciták: hogy, a’ -ki egyfzer fze'

L 4 ren-
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rencsétlen; az, az egyfenefen-is- el-torbeti a’ lá
bát. És: a-kit egyfeer űzőben véízen a’ kár; 
az ha magát Süveges Mefterségre adná; e’ vi
lágra talán fejetlen jönnének az emberek.

Mind-az’-által: eme’ Magyar Szolgának ne
vét el - nem - nyelhette még - is azon torkos 
Tónák telhetetlen iízapja, melly Öfzve • fonnya- 
dott teíltét el-temethette. Fen-forog még moíl- 
is örökös neve, ha nem máfutt-is, leg-alább a’ 
Zegedi Lakotoknál: kik, e’ mái napiglan, azon 
Tót BALL ÁGI- TÓNAK nevezik.

Ezek után: .'nagy kedve telhetett Árpád- 
Fejedelemnek a’ Haláfzatban-is. A’ Maros-tőben, 
éppeH kellő közepére a’ ízőke Tíízának, az 0- 
reg Hallókat téríttette Zalánfi. Cfudálatos nagy 
fzámmal voltának ezen időkben a’ fok-féle Ha
lak. A’ pettyegetett hegyes orrú SÖREGEK ; 
A’ nagy fzájú hal-héjjatlan HARCSÁK ; A’ pi
ros Szironnyájú kövér PONTYOK ; A’ fel-álltt 
orrú fzálkátlan KECSEGÉK fel-és-alá.úfzkáltanak 
a zavaros vizekben. Úntig elég DÉVÉR, SÜL
LŐ, BÚCZÓ, MÁRNA, CSUKA, MENY-HAL, 
SÜGÉR, CZOMPÓ, KÁRÁSZ, TOK, VIZA, 
CZIGAN\r-HAL. Szám nélkül a’ GÁRDA-ke- 
fzegek; A’ KEREK - kefzegek ; A’ JÁSZ-ke. 
ízegek; A’ TAMÁS - kefzegek; A’ VERES
SZAR NY Ü-k e fzegek.

Maga a Fejedelem-is el-álraélkodott, midőn 
a’ Tanyán, Egy-húzomra, többet kerítettenek-ki

két-
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két-fzáznál az Öreg Halakból. Az Aprólékot 
pedig (mivél hafznát nem látták) ki-se-fzákol. 
ták. Egyízeriben két HALAT-is fogtanak ( 32 ). 
Ezeknek temérdeke el-bámította azokat, a’ -kik 
mind-ekkoráig illyetén cfudákat nem láthatt̂ nak. 
Húfz egéíz arafztnyi vólt egygyikének hofzfza, 
a’ másikának tizen-nyolcz.

He még a’ HALÁSZATNAK külömb-féle ne- 
mében-is igen nagy kedve telhetett a’lel-ép'uléshez 
közelgeto Fejedelemnek. A’ Tifza’ közepében 
(a’ -mint ez-elótt-is mondám) az ÖREG HAL
LÓKAT fzemlélgette. Látta a’ PIRITTYEKET 
ama’ régi Porgánnál. A’ hátas Porondok mellett 
a’ KECZÉKET nézte. Itt a’ GYÉR-hállókat, ott 
a’ TESZI - VESZIKET ügyelte. Fó-képpen ama* 
KERÍTÖ-hállónak nagyságát (mellyel a’ meg-á- 
radott Tifzának fzélefségét el-foglalák) leg-inkább 
cfudállotta. Az-után: nem cfak a’ MATY, és 
SZILL-Érnél; hanem a’ többi EREKNÉL-is, és 
mefzfze-ki-teijedett TÓNYÁKNÁL igen víg fze- 
mekkel nézte a nappali MÉTEKET; az éjtfza- 
kai MARÁZSÁKAT; és (inidito a Hal ivik ) 
a’ SZIGONYOKAT. Nagy kedve telhetett ama’ 
VEISZSZEL meg - cfaltt; a’ TAPOGATÓVAL

L 5 reá-

( 3 » )  A ’ Szegedi Hnláfzok a’ VIZÁT, és TO- 
KOT nem máinak, hanem cfak HALNAK nevezik. 
Ezek közül meg-érezvén valamelyiket, magok között 
igy fzóllanak : vigyázzunk! HAL van a* HiHdban.



reá*fzedett; a’ MASZLAGGAL meg-fantorított; 
a’ MÉTELLYEL meg - vefztegetett néma halak
ban. Ki-váltt nagy örömével nézegette azon 
HORGÁSZÓ Suhanczárokat • a’ PÍCZÉZÖ Nyú- 
lánkokat; a’ PENDELEZÖ Fitty-firittyeket; az
után a’ RACSAZó Ficzkókat; és a’ VARSÁZÓ 
Suttyókat.

Ezekben, és több e’-féle mulatságokban olly 
nagy kedve tele Árpádnak, hogy ezeknél na
gyobbakról tellyes élete’ napjaiban nem-is álmod
hatott volna. Midőn az-után egéfzsége vifzfza* 
állíttatott volna ; meg - látogatta eme’ híres Ze- 
ged-várofsának gyönyörűen el-terjedett SÍK ME
ZEIT. Kővér-göröntyös, és igen termékeny-feke
te SZÁNTÓ FÖLDGYEIT. Nádas, és Fuzes 
ERDEIT. Kct derék FOLYÓ VIZEIT. Emitt 
Madar áfzó, amott Székes, avagy Ingoványos 
TAVAIT. Ide Kafzálló, amoda , a’- 
vagy Ifzapos RÉTTYEIT. Cforva, avagy Sí- 
vány HOMOKJAIT. Meg-fzállott TELEKEIT. 
Nyáj, avagy Barom JÁRÁSAIT. Végtére-. Bá
rány- pirosítós, a¥kgy Sárga-gyopáros PUSZTÁIT.

Látta a’ Nyaka • törődött kövér GÓBÖLYT. 
A’ vegyesíiltt Szilaj GULYÁT. A’ Szelíd, és - 
Tógyes CSORDÁT. A’ Nyargalva • j-ádzó, és 
Hiég-is fzap.ora MÉNEST, azoknak GöBüLYöS- 
SBIVEL* GULYÁSSAIY CSORDÁSSÁ- 
IVAL; CSIKÓSSAIVAL egygylitt. Meg-fzein- 
lélte a’ Juhok’ TANYÁJÁT. Az Érnék’ KON-

/' DÁ-
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BÁJÁT. A’ KANOK’ Nyáiját. A’ Malaczok’ 
CSÜRHÉJÉT, emezeknek'jUHÁSZSZAIVAL ; 
KONDÁSZSZAIVAL; CSÜRHÉSZSZEIVEL; 
és más Szorgalmatos PÁSZTOR-EMBEREIVEL; 
BÚJTÁKJAIVAL; BETYÁRJAIVAL egygyütt.

Úgy-annyira meg-is-tettfzett Árpádnak Ze- 
ged-vároffa: hogy már akkor el-intézte magában 
fel - magasztaltatását, és különös kegyelmeinek 
reá árai'zcását. Hogy pedig ezen ki-váltt jó a- 
karattyának elejét mindgyárt akkor éfzre-vehet
nék a’ Zegedi Lakofok, ókét (mivel nagy Téfze 
Bolgárokból állott) tnílént akkor maga’ érdemes 
BOLGÁRJAINAK nevezte; és a’ Magyarokkal 
egy Törvény alá fogta (33).

E’ Zegedi Polgárjaitól el-búcsúzván Árpád, 
egyebeden a’ ZEERI Pufztára iparkodott (34).

Meg-

( 3' ) Hát ha ofztán eme’ történetből fzármazott 
ama’ POLGÁR név ? Ezen f nem márt télzen; ha
nem Várói! Jusba bé - tétetett Személyt. Kik ama’ 
Német lzóból: íSnrgcr Polgárt akarnak ki-faragni y ók 
láisák De jgy bizonnyára a’ Csere is Seregeit
íaiaghatfz : mert valamint ama’ két elóbbeni fzavakban 
meg-vannak ezen R, é s ü  bctök ; úgy meg-vaunak a’ 
következendő kettókben-is.

ft
( 34 ) Ezen ZEER I pufztát, mofianában kö~ 

zonségeíTen Pujzta Szenek nevezzük. Háium mi%*.
fülé- .



Meg-akarta még egyfzer elitében látni ágon ör
vendetes Térséget, mellyben, a Magyarokkal

ÖfzVe-
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fóldnyire, és még egy darabnyira efik Szeged-várofsá- 
tó l, nem mefcfze a’ Tifza’ partyától. Ezen Pufztát, 
mellyben Árpád alatta’ Magyarok Öfzve-gyúltenek, és 
éj Törvényeket fzabtanak; azért nevezek ZEERNEK 
( avagy, a’ moflani íráfnak módgya fzerént, közönsé- 
geflebben: SZERNEK), mert az új SZER - tartáfok’ 
ki-hírleléfek eme’ Pulztán történt. Mert: ezen említett 
SZERI Gyűlés előtt, közel tíz eíztendőkig ; cfak öt 
Törvényekkel éltének Magyar Eleink , tudni-illik:

I-fzer: Hogy Mindnyájan Álmofnak, Véréből 
fzdrmazott Fejedelmeknek Tejlejlől - igazán enge-
deltneskedgyenek mindéiig.

II -fzor: Hogy, ha ki , fegyver által , a' 
vertt Ellenségtől nyerne; azt magának, és Utóinak 
sen meg « is - tartaná.

III-fzor: Hogy az o Fejedelemnek rendes
Tanácsosából főhet az érdemes Vezérek akár mi fzin alatt 
ki-ne- rekcfztejfeneb.

IV -fzer: Hogy a Fejedelemnek méltőságos Személlyé
ellen fel - zendutS Lázak, irgalom nélkül, minden
púttyojfól el - vefzfzenek.

V - fzer: Hogy , ba a' fzabott Törvényeket a’ Feje
delem nyakajfan meg - nem - tartaná ;  azt Fejedelemnek a’ 
Magyarok se tartanák.
MÁTYÁS Király' idejében , ezen ZEERI Jőfzágot 
PÓSE nevő Uraság bírta, és PQSE de ZEER nevez- 
^ettenek. FŐSE Ifvány ( bele kerekedvéu Hunyadi 
Láízlünak, Mátyás-király’ Teft-vérének el-vefztésébe)

mind
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öfzve-gyülven ( Zalánnak meg-hódoláfa után) új 
Törvényeket ízabott az Orlzág* igazgatására.

Morga-

mind Zilágyi Mihálytól ( Mátyás - király* Annyinak 
Teft*vérétÖl ) ,  mind magától Mátyás - királytól igen 
gyúlöltetett. Ugyan-csak ezen okból ( a’-mint vélem ) 
el-akarák tolle csípni ezen Jófzágát; és, inás Jóízá- 
gokkal egygyütt, ORSZÁG - Mihályn (akkori Nán- 
dor-ispánynak ) ,  ’s-annak fiának az - után :
más Scbejlyén és Lorintz ORSZÁGOKNAK adni. De
ZEERI Anna (Nemes, és ugyan-azért nagy bátorsá- 
gos fzivü Magyar Ai'zizony ) igazságtalanságuak lenni 
vélvén ezen Jóízágból magának-is ki • fittyentését; mi- 
nek-utánna a* Királynak fzándékát meg-orrolta; Ő-ma- 
ga C a’ Férj-fiaknak el-ijedttekben ) 1470-dik efztendo- 
ben a’ Cfanádi Káptalanhoz ment. Itten a’ Királyt a* 
törvénytelen oda- adállól; ORSZÁG-famíliát pedig a’ 
törvénytelenebb el-vevéftól fzerencséffen el-is-tiltotta. 
Valaha PUSZTA * SZEREN Apát-úrság vólt e’ neve
zet alatt: ABBATIA de ZEER - MONOSTRA. A* 
roppantt Templomnak íiralmas dúlledékjeit, és mellet
te a* nagy Monajferiomnak talpát még moll-is láthatni.
Minő SZERZET helyheztette pedig magát eme* Tér
ségre; BENEDIKTlNUSOK-e? C1STERC1TÁK-e?
( mert e’ két SZERZETNEK i'zokott Apát-ura lenni ) 
mind-eddig ki-nem-tudódhatott. Ezen népes Apát * úr
ágnak clak pufzta jelét Kerefztyén hordoz gattya moll 
KENDE Ldfzló Ur, Nagy Váradi Kanonok; Ma
gyar L'ri Emberséges Ember; és nékem, midőn Nagy 
Szombatban lakám, Jó-akaróm. Ha igazat mond ama* 
híres PÁZMÁNY Péter ; ezen Apát-úrság I3i5-dikben 
kezdett virigzaui. ANON, B l̂ae R, Aro». KAPRINAI.
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Morgolódjanak ugyan a’ Magyarok, midőn 
eíőbbeni Öt Törvénnyeiknek raeg-ináfolásá’ hírét 
leg-is-leg-elsőben hallották. Mondották-is alat- 
tomban: hogy majd így, majd amúgy álianán,ak 
ellene. De Árpád (hogy maga’ Birodalmát meg- 
erösíttfe; az-után: az Orfzágnak megváltozott 
köniyűl-álláfai iniáct bé-csúízott zenebonákat kur
tább úton él-végezhette) ezen új Törvényeknek 
ki-hírlelését fzükségeíhék lenni, állította.

De egyfzer-is-mind nehéz dolognak látván 
a* meg-máfoláft: hogy az Al-rendueket hamarább 
meg-nyerheffe; a’ dolgot a’ Fö embereknek ma* 
gához való édesgetésével kezdette. Az Orfzág* 
nak termékenyebb Földgyeit (35) közöttük tel- 
ofztotta. Az elő-menendőket újra-ki-gondo!tc 
Tifztségekbe helyheztette.. Magát a’ ki-kapható 
Elevenek előtt félelmefsé tette. A’ Katonaságot 
Orfzág Izerént el-hintegetvén, a’ fel-zendíilésnek

ki-

( 95 ) A ’ régi Magjrar íróink a’ FÖLD nevet 
így írták : FEÖD. Avagy icy-is FEWD. Hát ! ha 
ezen FEWD fzóból eredeti ofztán a’ FEW DUM, 
avagy-is FEUDUM név, a mint egy Franczia író - is 
vélekedik V En ezzel a’ magyar Törvényt éppen nem 
akarom pengetni; se első Magyar Fejedelmeinknek ada* 
kozóságjokat - e ? avagy, a’ régi esküvés fzerént kö- 
telefségjeket vagy fefzegetni, vagy pediglen állítani. 
DIZZIONARIO Universale déllé Arti, e déllé Sci- 
enze di EFRA1MO CHAMBERS della Socieia Reale 
In VEN'EZIA.



lobbanható tüzet , nug fzikrájában, el-nyomta* 
Egy fzóval: meíterséges, és régtől fogvk ki-Jol- 
gozott Fortéllyaival úgy el - kéízítette elő\e a- 
Népet: hogy, az uj Törvénynek ki - hírleléfe’ 
napja el*jővén, mind - egygvike cfak a’ vállát 
vonyogatná; a’ rendelelék ellen pedig áiiuni 
nem merne. Ezen új Törvények’ jó, vagy rolz 
vólttának próba-kovre nem egyébb lehetett, a' 
következendő boldog időknél

Itt hagyván a’ Szeri -pufztát; Cfongrádra 
iparkodott a’ Fejedelem. Ezen tartományt már 
ennek-előtte Und’ fiának ajándékozta, kit Été
nek hivtanak. Ki-is, hogy a’ Tilzán túl - lévő 
Ellenségnek gyakor ki-ütefe ellen ezen örökjét 
meg-tarthatná , a’ korul * belől - lévő Orofzokat 
dologra hajtotta , és velek a’ várat fel-építtette; 
mellynek a’ Tifza (mint egy ölébe foglalván) za
varos vizeivel fekete falait mofogattya vala (36).

Midőn
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( 36 ) Ezen Puniai fzó : GÁDIR ; annyit téfzen 
mint; bé-keritett, és meg-ercsített hely. Ezt a’ Tó
tok, és Orolzok GR ADNAK mondgyik. A ’ Magya
rok VARNAK. Ugyao-azért: az Üro&oknál vagyon 
CZÁRl - GR A D , Csá/zdr-vár; NÖVI - GRAD , Új
vár; liE L -G R A D , Febér-vdr. — A ’ Pomeránufok 
GARDNAK nevezik. Ugyan azért az Ő Vároűaiknak 
neveik ezek: BEL-GARD, Febér-vár;*STRA-GARD 
Vtg~vár. — A ’ Lengyelek GRODN.\K hívják. Ügy*

mint:



Alidon Cfongrádról Buda felé meg-indűlt a’ 
Fejedelem, egy homokos térségen ki - Ízállott 
kocfijából; és ide-tova sétálgatott. El - nem* 
hagyta nyomát Etelkának kis kutyája TELEK; 
melly, még Világofon, úgy neki-fzokot Árpád
nak: hogy tölle femmi*féle-képpen el-nem-vá
laszthatnák. Nem gondolt fe AfzCzonyával, fe 
más valakivel. Sőtt: morgott Etelkára • is, ha

168 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

mint: NOVO-GROD, Új-vár; GRODEK , .
A ’ Mufzkák GORODNAK mondgyák. ügy-mint: 
W AZILO - GÓROD, Baziliusvár. — A ’ Cfehek, és 
Morvák HRADNAK nevezik, ügy - mint: VISSE- 
H R A D ; V E L L E -H R AD. — Ezen GR AD fzó- 
nak külömb-féle ejtéséből ki tettfzhetik: minő Nemze
tek építették Magar-orfzágunkban ezen nevő Várakat: 
V 1SSE -H R A D ; NOVI-GRAD , avagy NÓGRÁD ; 
Serviában BELGRÁD ; És ( mellyröl itten leg - f ő - 
képpen fzóllani akarunk ) CSONGRÁD. Ezen Vá
rat BÉLA  Királyunknak nevetlen írő deákja igy ne
vezi : SüRUNGRÁD. Ebből jö tt: SURNIGRAD ; 
CSURNIGRAD; CSERN IGRAD ; CSORNIGRAD 
és végtére CSONGRÁD; avagy (a ’ -mint a’ tnoilani 
Magyarok közonségeflen veretik ) CSON'GORÁD. 
Ezen Qrofz, avagy Tót fzó annyit téfzen Magyaról, 
mint: Fekete Vár. Moftanában: alig találhatni valami 
jelét ezen híres yárnak. A ’ Tifza’ vize addig nyalo- 
gotta fekete falait; még, Körös’ vizével egy gyet -ért
vén , egéfzlen nleg- einífztette. ANONYMUS Belae 
Regi* Notarius. DALI FÁM. KATONA.



fi Fejedelemhez közelített. Ezen Ebnek fzo- 
katbm bívséget tapafztalván Árpád; el-kérte E- 
telkától, és, ezen úttyában, mindenütt magával 
hordozta.

Ezen kisr TELEK, Árpádnak sétálgatása’ 
alkalmatofságával, neki-efvén egy Homok-domb
nak; annak fzélyel-kaparásában olly fáradhatatla
nól dólgozott: hogy se Árpádnak fzóllítáfaival, 
se a Katonáknak oda - jöttökkel feinmit fe gon
dolván ; félig bele-bújna a’ sakeretlen homokba, 
és végtére ott rágódna valaminn.

Á’ Homok alatt el-rejtetett kincset lappan* 
gani vélvén a’ Katonák; minek-utánna ama’ ku
tyának kaparását egy ideig izemlélték, és már
is végét alig várhatták ; íme ! a’ Homok’ köze
pén egy Ládikára talált. Ennek egygyik olda
lát ki - mutatván a’ Kutya , mint - ha eleget tett 
vólna kötelefségcnek; abban-hagyta a’ Homokot, 
és meg-nyúgodott.-'

El-hűlt a’ Fejedelem, midőn Embereitől ki- 
vontt Ládikát meg - fzemlélgette, és egyfzer-is- 
mind raeg-is-ifmérte. Nem egyébb volt; hanem 
éppen az : mellyet, a’ többi kíncfek között, a’ 
KIÓVIAKNAK meg-hódoláfok után, ajándékban 
nyert azon tartománynak Vezérjétől, és tüftéut 
Hitefsének ajándékozta: Undvárnak meg-vétele, 
és Lahorczának fel-akafztatáía előtt.

Cfudálkozott Árpád; hogv-hogy jöhetett e’ 
helyekre azon Ládika. Gondolkodott - is magá-

M nyös-
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nyoffan: mit jelenthetne e’ véletlen meg-találáfa. 
De, midőn a’ Ládikát meg-nyitották; és benne 
egy kis Gyermeknek tetemeit, és porait látták:' 
már akkor, mit Czóllyanak ? ini íiralmas törté
netekről vélekedgyenek'? éppen nem tudhatták.

Meg-hólt immár ekkor a’ Fejedeleranc, ki
től e’ nagy Titoknak meg-magyarázását remeii- 
hette Árpád. Meg - sem - is - álmodhatta pedig , 
hogy erről valamit tudgyon Etelkának Dajkája. 
Tudott pedig Soknál-is többet* Mert: a’ Feje- 
delemncvel egygyütt, Ő-maga zárta-bele azon 
fzerencsétlen kisded Magzatot: kinek akkori ha
lála olly bóldoggá tette Etelkát: hogy, ha az 
akkor úgy nem történt vólna; ezek mindnyájan 
(noha valóságosan, lilén előtt, ártatlanok lenné
nek) a’ fzörnyíi böcsteleuségtől még se mene- 
kedhettek-vólna*meg.

Meg - foghatatlanok a’ Világi dolgoknak for- 
gáfai. íme! Etelkának Ebe akadhatott azon 
cfudálatos réz Ládikára, mellyben ugyan azon 
Etelkának (az’-nap’ fzületett ártatlan csöcsöraos- 
nek) minden Szerencséjét le-zárták a’ fzorgal- 
matos Undváriak.

Árpád, kezéhez vévén eme’ Ládikát, vele 
egygyütt, feapora hajtáffal Budára érkezett. A’ 
Ládikát kincses Tár-házába tétette, és fzorgal- 
matoffan várta ezen el-titkoltt tönéuetnek vagy 
ízerencsés, vagy fzerencsétlen végét. De ezen 
dolog.’ ki-nyíltta Zoltánnak idejére tartatott.

Mind-
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Mind-az’-által az elóbbeni Magyar Világ fzá- 
raot tartván a’ következendore; hogy ezen ne
vezetes történet feledékenségbe ne judon: an
nak hírét (a’ Helységeknek meg * maraditokkal) 
mi-velünk-is elég gondoffan köziették (37).

M Á S A D 1 K  R É S Z .
E T E L K A ,  É S  V I L Á G O S .
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A/Tidőn Árpád ezen említett helyeken utazott, 
■*-’ * láffuk; mik történtének addig*is Wilágofon. 
Etelének foglalatofságai fzűnetlen abban vólta- 
uak: hogy Vitézi kötelefségének, tehetsége fze- 
rént, ineg-felelheffen. Az-után: ha dolgaitól ü- 
jefséget kaphatott; Etelkának örvendeztető tár- 
faságában gyönyörködgyon. És valóban: a’-mi 
a’ Katona - vért illeti; kevés idő alatt, annyira 
mehetett a* gyakorláfokban, hogy ( Gyulának

M 2 nagy 37

(37) Mert azon Pnfztát, mellyen Etelkának 
TELEK nevezetű kis kutyája iutkofott , fzűnetlen 
KIS - TELEKNEK hívták az utóbbi Magyarok - is. 
SŐtt Jaz-után-is, midőn 1775-dik efztendóben, azon 
pufztára Zeged- várofsának egy Falúja építtetett, azon 
régi névét meg-tartotta. Egy órányi járásra vagyon 
tőlle azon híres csárda , mellyre a’ K U T Y A .K A P A 
RÁSNAK neve Czáradott,



nagy Örömére; Etelkának nagyobb v/gafztalására ) 
Ő lenne leg-főbb difzíze a’ Magyar Seregnek; és 
ki-váltt eröísége a’ Nemes Eajnokoknak. Egy se 
találkozott lovagló Személlyét látó Magyarok 
közűi, ki ötét alkalmatosak nem ítélte vólna: 
nem cfak e’ moftani Tifztségének ei - vifeléscre; 
lianem az egéíz Seregnek vezérlésére-is.

Szerették a’ Katonák Etelét. ÉJesdcden 
bánt az alatta; efzeflen a’ fölötte-valókkal. A- 
mazokat mint - egy fogadott Fiainak; emezeket 
pedig mind-annyi édes Attyainak lenni gondolta. 
Égy tudta magát Századgyában lévő miud-egy- 
gyikéhez alkalmaztatni: hogy a' tunyábbakat gyors 
példa-adáíTal inkább ; mint erős fenyítékkel: a’ 
gyorlfakat pedig méltó dicséreteivel még gyors* 
sabbakká tenné.

Midón a’ Vitézeknek renddekben, lovaikon 
ülvén, Gyulának igazgatása alatt fizettetett a’ 
Katona-gyakorlás; öfzve-csődűltenek nem cfak a’ 
Wilágoliak; hanem a’ korul-belől-lévő he ysé- 
gek-is. Abban-hagyván a’ többit, cfak éppen E- 
telére néztek mindnyájau. Anuak ékefségét, ka
tona-termetét, és mindenben gyönyörű maga-vi- 
felését elegendő-képpeu nem cfudálhatták.

De még Etelkának fe lehetett ám nagyobb 
gyönyörűsége; mint ezen ékes Lovagláfnak fzin- 
te minden-napi fzeinlélésében. Ennek-előtte: fem
ini kedve nem telhetett a’ Gyakorlatok’ ügyelé
sében. Mát moll: egy alkalmatofságot el-nem-

.mú-
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múlafk hatott, hogy jelen ne lenne. Noha gya
korta meg-efett: hogy, vagy a’ harmat - efsos 
idő nyirkos hidegévei; vagy az el-tíirhetetlea 
vero-ieny sütő melegével alkalmatlankodott.

De meg a’ reggeli álom fém eshetett olly 
jó ízűén; mint Etelének reggeli ízemlilise. íj- 
ugyan : ineiuiél tobbfzör látta a’ Nyargiláfokat, 
annál inkább meg-fzerette a’ Katona-életet. Saj- 
nállotta-is igazán : hogy a’ Terméfzettől Férj-fi
únak nem rendeltetett. Etelének Századgyában 
nem cfak úgy, mint Tizedes; hanem» mint Koz- 
legény-is, édes-örömeft katonáskodott volna.

E’ vólt ám azon Fájdalom, azon kegyetlen 
Szív-feorongatás, melly Világod (Huba-vezér
nek leányát) ki-mondhatatlan-kdppen gyotrötte. 
frígylette Etelkának azon Szerencséiét, hogy Ö 
Etelét, cfak néni minden nap’, bízvált ízeniicl- 
hetné; maga pedig, nem találhatna minden nap* 
olly fzínt, mellyel Szíve’ indulattyát el-titkol- 
hatná; niég-is, minden meg-fzóllás nélkül, óhaj
tott látására minden nap’ ki-inehetne.

Az irigység mellett, a’ Félfz-is háborgatta 
Világod. Attól tartott fó-képpen: ne-talán-cán 
Etele (ama’ Gyulai Kis-afzfzonynak minden-napi 
látásával, és fzíintelen vele-tárfalkodásávál) úgy. 
annyira meg-gy fizettetne: hogy maga annak em
lékezetéből éppenséggel ki - törúltetne. Mert: 
noha ugyan, midőn egy *nehánfzor fzóba kere
kedett, annak hajlandóságától magának hízelkedne

M 3 (mert
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(mert Etele mind-egygyik Szűzzel olly okoffan 
bánt: hogy magát mind - egygyikkel megszeret
tette); nem gondolhatta még-is azon képzeltt 
Szeretetét állhatatofnak lenni, ha vele a’ Szö
vetségnek dolgát el-nem-kezdené; és eleve az 
el - oízolhatatlan Barátságra reá nem esküdttetné. 
Kogv-hogy vehetné pedig erre az el - csábúlni 
kezdő Ihat ? hírtelenibeu ki • nem - gondolhatta. 
Szégyenlené pedig ha valamit el*kezdene, és 
el-nem-végezhetne.

Végtére-, nagy fzorgalommal, és nagyobb 
FŐ-töréffel olly egy módra akadott, mellyel nem 
csak meg-zavarhatta Etelkát; hanem fzinte két- 
ségbe-is ejtette. Mert: jól ki-főzvén a’ dolgot, 
el-'ment alattomban Gyulához, Etelkának attyá-. 
hoz; és tőlle írásban BIZONSÁGOT kért: Etelé
nek maga-vifeléséről, mind a’ Katonai Gyakor
iéinak hozzá-foghatóságában, mind egyébb er- 
kölcfeinek ki-nyilatkoztatásában.

Világofnak ezen Kérését, mire czéllozzon, 
által-nem-láthatta Gyula. A’ Fegyver, és véres 
Cfaták kozott el - töltvén tellyes élete’ napjait; 
foha nem vólt ideje az afzfzonyi fortélyoknak 
ki-tanúlására. Sőtt: ha Világos’ kévánságának 
engedelmeskedne; el-hitette magával: hogy az
zal ugyan ( midőn a’ Hadnagy jó vélekedésben, 
vagyon Századofsáról) Etelének hafználhatna-is.. 
Ugyan-azért: minden meg-fontolás, minden ta
nács nélkül, nagy’-Famarjaban, meg - írta a’ Bi-

zou-
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zonságot, melly nem egyébből állott; hanem E- 
tele’ gyönyörű erkölcfeinek, és alkalmatofságai* 
nak egéfzlen az Égig fel-emelttéből.

Minek * utánn ezen meg-írtt Bizonságot ke
zeihez vette Világos; és egy-máftól nagy öröm 
mel, és hal’ -adáffal el-váltanak: Gyula íziben- 
édes Leányához fzaladott. És, azt gondolván: 
hogy ezzel az illyekre ügyelő Etelkájának ked
vét találhatná: el - befzéllette előtte, pedig elég 
han.Toffan : mit cfelekedett Etelével; mit kévána 
Világos; mi móddal, mi fzíve’ örömével fzol- 
gála Századofsának. Végtére: mi nagyra mehet
ne ama’ Jövevény Világos Kis - afzfzonynak fo
ganatos eledezéfei által

Ezekre Etelka ( az egekre vetvén fzemeit ) 
nem fzóllott ugyan femmit; de meg-változott 
ízűiének halavánságából ki-tettfzett az el-ijedés ; 
a’ borzadozás; a’ Szív-fzorongatás; és több e’- 
féle keferves indulatok. Cfak alig - is várhatta : 
hogy, Attyától el-válván, a kertbe ki-mennyen; 
és, eme’ magánofságban, az Egek felé erefzlze 
sűrű panafzfzait. Midőn virágjai között sétál
gatott , ezeket mondotta fzomorúan:

Oh ! el-hagyattatott, és minden gyönyö
rűségeidtől egéfzfzen meg-forztatott árva Etelka! 

. El-kezdette immár fzokott játékjait az állhatatlan 
'  Szerencse. Meg-fém-is-áll addig: még kereké

ben fel-’és-alá forgatott fzeméllyemet horgas kö
réből egyenesiérdeklőre, valamint a’ farat, hú-
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zomoíían ki-üti, és az utálatos Lucs-pocsba te
meti. Arra fzülettettem: hogy, egy-két örven
detes óráim után, ezer fzomorúkat éllydk. Ta
lán ugyau gyönyörködnek keferíiségeimben a’ 
Meny-beliek. Ti! magos Egek! Ti! ragyogó 
Fények ! Könyöríillyetek igaz fzivemen ! Ne- 
is engedgyétek : hogy rajtam diadalmat vegye
nek a’ cfalía gondolatok. El-ne-vigye fzárazon 
gonofz fortéllyait Világos. Ments-meg , Lírám ! 
horgas körmei közül: mert igen-is látom a’ vé
res folyadékokat.

Midőn Hlyekkel, és több effélékkel jajgatott; 
midőn a’ következendő boldogtalan időkről.így 
gondolkodott: íme Etele a’ Kert-ajtót meg-nyitá; 
és , küfööbében meg-állván, ide-tova forgó Cze- 
mekkel a’ Kis - afzfzonyt vadáfzá. Hamarább 
látta-meg Ötét Etelka. De foha meg-látta illy 
nehezére nem efett. Nem hihetett háborúinak: 
hogy vele cfendeiTen befeélheffen. Ugyan-azért. 
hogy meg-ne-láttfzattaíTon, virágjai közé le-gu- 
nvorodott. Cfak moll nem akart ízeme’ eleibe 
Kerülni.

De, midőn Etele a’ Kis - afzízonynak le-gu- 
nvorodását meg-fzemlélte; azon gondolattal lévén t 
hogy Etelka Búikálófdit jádzhatna; s-azért-is 
reuené-el magát: hogy véletlen fel-találáfa annál 
nagyobb örömére válhatna; nem akarta meg- 
fzegni reméntelen jó kedvét; hanem, a’ virágok 
Között ide-tova billegvén, jezeket mondotta:

Oh*
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Oh ; be fzerencsétlen vagyok, ki egyfze- 
riben nem láthatom a’ Virágok’ Szépét ! Ha tíi 
lettél vólua; edziig fel• találhattalak vólua. De, 
ha Nap-eftig kereslek-is - - KUK - - ÁM - RÁD 
édes Etelkám! - - ITT VAGY ?

Ezekre fel-emelte ugyan magát Etelka; de 
könyvel-láb-állott üzemeit Etelére vetvén, fém* 
mit se fzóllhatott. Újra ki - gördül ten ek öreg 
CsÖpjei. Fefzegették mellyét a’ ki-toro gyöt
relmek. Nagy erőfzakkal oftromlották oldal-fa
lait az el-nyelegetett Jajok. Ezeknél nagyobb 
háborúkat mind-eddig nem érezhetett.

Ezt Etele Gondnak ; nem Játéknak .lenni ál
lítván : midőn izéméit a’ mellyen függő Ereklyé
re vetette; fzinte gyermekes vigafságra fordáit, 
ezeket mondván:

Oh! pityeregnél még egy kevefet, édes Etel
kám ! Ma látlak leg-is-leg-elsőben valami gyöt
relemmel veíződni. De tapaCztalom benne olly 
ritka örömemet, hogyfzóval ki-nem mondhatom. 
Cfak igaz az, a’-mit a’ Magyarok tartanak, hogy; 
a’-ki fzép, azt a’ sírás meg-nem - nitíthattya; ha
nem ékeffebbnek rajzollya. A’ rútat penig még 
ocfmányabbnak mutattya. Oh! pityeregnél még 
egy kevefet’

Ezen fzavakra nagyon meg-keferedett Etel
ka. Nagyobb süni seggel húllottanak tömöttebb 
könyvei. Midőn keserves zokogáfai meg-állott 
tauak, így fzóllott kefervében :

M 5
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lílenem! még az-is ellenein támad, kitol 
égé íz orvofságom’ válhattam! Hogy lehettfz, 
kérlek, illy kegyetlen hozzám ? Szánd » meg 
inkább, eddig ugyan a’ Tiédet; de ezen túl; 
nem a’ Te’ Etelkádat. Voltam, a’-mi voltam : 
de nehezen lehetek, a’-mi lehettem. A’ Napot 
nem kőlttin, hanem eíltiu dicsérik. Ah! Etele ! 
az el-válás - - * !

Meg-hökkent eme’ bús fzavakra a’ gyanako
dó Etele. Nagyobbnak tapafztalta e’ dolgot, 
fem-miut eleve el-gondolhatta. Alig-is várhatta: 
hogy háborúinak okát meg-tudgya. Közelebb 
menvén hozzája; így fzóllott:

Követlek édes Etelkám, ha elóbbeni tréfám
mal meg-bántottalak-. Leg*alább ( katona ember
ségemre mondom, mellynél nagyobb esküvéft fo- 
ha nem találhattanak a’ Magyar Vitézek) meg
bántani nem akartalak. Nem más okból bántam 
olly nyájaffan veled; hanem: hogy így-is meg- 
mutathaffam igaz hajlandóságomat. Azt gondo
lám : hogy, eme’ jó kedvemmel, hamar el ofzlat- 
hatom kedvetlenségedet. Ugyan el-titkolhatnád- 
e előttem fzoraorúságodnak okát'? Mond - ki 
bátran a’ valót. El-is-hidd: hogy van annyi 
erőm, annyi tehetségem: hogy ízerit találhaffam 
hirtelen Betegségednek.

Ezek után: meg - jelentette Etelka Világos
nak cfelekedetét. Tudni-illik: miként zsarolta-ki 
Gyulától a’ bizonságot; minő hirtelen reá-állott

. Gyula
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Gyula; maga miként félne a’ következendőktől. 
Mind ezeket jól meg-értvén Etele; nagy haho
tával el-kaczagta magát. Ennek nem mindgyárti 
meg-fzűutte után így fzóliott:

Ez tehát azon gyötrelem, azon irtóztató 
gondolat, mellytól úgy-annyira meg * ijedhettél: 
hogy törött lévben fel-lehetne-adni kis Szíved’ ? 
Nincs jó dolgod, édes Etelkám. A’ Szúnyogot- 

* is Tevének látod. Én-elŐttem a’ Hegy is Mák* 
ízemnyinek tettízik. No cfak tovább,édes Etel
kám. Süsd-ki, ha mit ki-süthettfz!

Erre Etelka: Cfudállom (úgy mond) édes 
Etelém: hogy azon efzeddel, mellyel az Iften 
különöffen meg-áldott, vagy átal-nem-látod; vagy 
ha látod-is, meg-vallani nem akarod a’ rettentő 
folyadékokat. Nem tudfz, látom, gyanakodni • 
mert nem tudfz igazán-is fzeretni. Erős a’ fzí- 
ved, és Katonás. Meg-nem-ijedfz a’ Jég-efsőtol. 
Én annak cfak Szelétől-is irtózom. Ki-sütöm, 
a’*mit ebből ki-süthetek. A’ lefz belőlle: hogy 
Téged’ Árpád nagyobbra vifzen mindétig. Ezt 
én kévánom-is; sőtt: ha meg-efik, fzeretni-is 
fogom.„ De egyfzer-’s-mind attól-is tartok, ked
ves Etelém: ne-hogy Te, egyfzer Vezérségre 
lépvén; Etelkát, egy Hadnagynak leányát, íil- 
ve - hagygyad, meg - veffed. Oh Etele ! hamis 
apró lélek fekfzik ncmelly fzerető ifiaknak 
fzívekben!
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Erre Etele, fziute meg-bofzfzonkouvun, így 
felelt: No-ugyan ineg-találád Szarva köztt a’ Tő- 
gyit! Moll látóin elofeör• kivel légyen dol
gom. Bizony nem Etelkával; hanem valami Pár
tos Kis-afzfzonnyal (38). Ma vagyon Orfzág- 
tokban első okom a’ fzomorúságra. Mind-eddig 
eleven gyönyörűségemben éltein. De hadd me- 
rullyek én-is e’ keferíi tengerbe, mellyben te-is 
,bele - kukva úfzkálfz. Könnyebben verheted a’ 
habokat, ha úfzó társra találhattfz. El-megvek. 
És, el-zárván' magamat, fzíinetlen azon gondol
kodom • hogy-hogy érdemelhettem azt meg E- 
telkáratól, hogy állhatatofságomról kctelkedgyeu.

Mund-
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Í3<0 Ezen fzó: PÁRTOS, Scitiai ízó, és, ME
L A  POMPONIUSNAK bizonyítifa fzerént, annyit 
télzen, mint valami Zene-bonákért Ezen
emberek , kiket a’ Sciták magoktól el-uztenek, az-után 
egéfz Nemzetséget tettenek, és PÁRTHOSOENAK 
ncveztettenek. Hogy pedig a’ Scitia - beliektől vették 
eredeteket, bizonyitya POMPONIUS, így fzóllvón. 
A’ Pürtbulok, kik clutt ( mintha a’ világot f e l -
válna u Rómaiakkal)a Nap-keleti Birodalom vagyon, a'
Scitdhruik íiám-k>vetett embereik váltanak. Azt jelenti fl
eor. 6 Jxavot :  mert Scitiai nyelven PARTOS fzdm - ki
vetettet tójien. JUSTINUS. STEPHANUS BYZAN
TINUS. JOHN ANDES. Moll tudbattvuk, mit je« 
lentenek mod - »s a’ Magj*aroktul ezen fzavak.* Párt- 
Ütésj portyát jo jv i j  el-pár tolit.
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Mond-meg igazán; íélkectiz-é attól, hogy vala
ha el - hagyhaifalak.

Felele a’ Szűz; Édes Etelém! Igazán meg
vallom ; e’ dolog nem annyira rémíti ízívemet; 
mint más valami. ■— Hát! ha Világos azon mes
terkedik: kogy CsÖrízuek Ezredéből kivegyen, 
és áta’i-tegyen Örise be 'i Tudui-iilik: hogy tö'hem 
tovább fzakadgy; ü hozzád közelebb terhelten. 
En Téged’ vagy éppen ne láfíalak \ vagy, cfak 
melzíziről, az ajtó - haladékon, ízemlélhelfeiek. 
Lúdd, Etelém ! minő melzíze terjednek az én 
gondolataim! Te azokról nem-is áhnodozhattfz: 
mert Férj-fi vagy; mellyek engem’ : mivel leány 
íz íve in vagyon, ízinte meg-emífzteuek.— Hát 
még? ha más Vezérségbe átal - tététel? l'gy
el-is-vállyunk egy-ináftól: hogy eíztendőben egy-, 
fzer kerűiheísüiik egybe ? De ennek cfak gon- 
dolattya-is irtóztató. Nem felhetek talán az efz- 
tendőtől (de másként: mitől ne fellyen az igaz 
Szerető?)*, de tartok a’ fok óráktól. Az-után: 
Te, Világoshoz közelebb eívén, nyájas beízéd- 
gveiben gyonyörködöl. Én, tolled távúi lévén, 
el'zedbe lé juthatok. Oh Etele ! a-mit a’ ízein 
nem lát; a* Ízív hamar felejt. Oh Egek! mel
lyek az igaz, és gyenge lzeretetet a’ teremt
mények’ gyarló fziveikbe rekeíztettétek ; mért 
akkor mindgyárt az el - válásnak meg - hátráltatá- 
sáról-is nem gondolkodttatok ?

Ezek



Ezek után Etele: Mind ezek (úgy-mond) 
az én gondgyaim leíznek, édes Etelkám. Ta- 
pafztalni-is fogod; hogy az okos embernek rae- 
iler a’ neve. Moítanában mind-az’-által azt mon
dom : hogy ezen gyanúidat meg-nem-érdemiet- 
tetn. Mert ha úgy eíik-is: hogy Örsnek Ezre
débe átal-vitettetem; egy helyen maradok drá
ga Személyeddel. Ollybá tarthattfz; mintha zfe- 
bedben vélnék. Többet mondok: Ha Tuhutum’ 
Vezérségébe jutnék Erdélyben; még-is veled 
egy sátor alatt vélnék, mellyel bennünket az 
Égnek mennyegzete bé-íoglal.

Felele Etelka: Oh! be tágas sátor ez egy 
fzívés Szeretőnek ! Kereslek benne; nem lel
lek. Sóhajtani fogok; nem érezheted. Pana- 
fzolkodok; nem hallhatod. Mennél fz'űkebb 
véloa a’ Sátor, annál alkalmatosb vélna Etelká
nak. Nincs nékünk egyenlő gondolatunk, édes 
Etelém. A’ Te nagy lelked a’ nagy Világra 
iparkodik; de az én kis fzívem keskenyebb 
hellyel-is meg-elégedhetne. Ott egy Fecske-fé- 
fzekben-is el-lakhatna, ahol Téged’ láthatna. 
Többet fzéllottak vélna egy-máffal, ha az el-ér- 
kezett Fő-pap meg - nein - fzakafztotta vélna az 
egéíz folyamatot.

Mind-az-által: Etelkának döbbeni gondolatai, 
mellyekkel Yilágofnak fortéllyairél gyanakodott; 
nem valának cfupáu a’ heverő elmének lelemén
nyel. Mert: ama’ Ravafenak minden iparkodása 
arra czéllozott: hogy Etelét Etelkától el-válafzfza,
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és magához kapcfoilya. Ezt hogy mennél hama- 
rébb bé-tellesítti'e, levelet íra Árpádnak Budára.

Fel-küldette ezen levéllel a’ Bizonságot-is, 
mellyet Gyulától ki-czigánkodott. Maga-is Ete
lének erkölcfeit fzer felett meg* dicsérvén, vég
tére arra kérte a’ Fejedelmet: hogy, mivel Hu
bának egy Hadnagygya ÉDEM a’ minapiban 
meg * halálozott, Wilágofon; annak üres helyét, 
Etelének oda rendelttével bé-tölteni méltóztatna.

Tudta Világos; hogy: ha ezt meg-cfeleked- 
né Árpád, Etele minden bizonnyal fel-rándúina 
Budára: hogy a' Fejedelemnek jó akarattyát meg- 
küfzönnye. Ha Árpádnak úgy tettfeene; maga- 
is fel - fzekerezne; és (vagy az úton; vagy pe
dig Budán) Etele előtt minden titkait, és vá- 
gyódáfait ki - nyilatkoztatná; és ötét a’ sátorof- 
sági Szövetségre ingerlené. Fel-fogta a’ fze- 
rencfe Világosnak dolgait. El-intézéfe fzerént 
meg-eftenek fzínte mindenek.

Mert Árpád (a* levelet, és azzal egygylitt 
a’ Bizonságot-is vévén; ’s-ezzel-is Világofnak 
kedvezni akarván ) nem fokára le - küldette Ko- 
vettyet; általa cfak izente Hubának ezeket: 
hogy meg • holtt Édemnek helyébe Etelét hely- 
hezteffe; és , által-ugratván vele az Ezredefsé- 
get, Hadnagygya tegye mennél - hamarább. E- 
tele ezen elő - menetelét mind maga’ Erkölcsé
nek , mind Világos* efedezésének köfzunnye. 
El-ue-feiejtfe pedig a’ Szűznek jó akarattyát más

valami
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valami jóval vifzálni. Néki, és az egéfz Ma* 
gyarságnak nagy örömére lenne: ha, valamint 
Zalánii Etelkába; úgy Etele Világosba bele-fze- 
rethetne. Mind-a’-kettőnek lakadalma egy fűit 
alatt el-is-végeződhetne.

Ezek úridon így végeződttenék Wilágofon, 
nem efudálkozhatott eleget Etele édes Etelkája’ 
arany eízének gyöngy gondolatain, mellyekkel 
olly izerencséffen által - láthatta a’ követkeZendő- 
ket. Tudván pedig azt-is:hogye’Kis-afzCzonyának 
ama gyanúi nem másból vehették eredeteket; 
hanem fzíves hajlandóságából: nem-dák igen Ör
vendezett fzívében; hanem, tüftént Etelkához 
inenvén, forró buzgósággal meg jelentette: hogy 
nem találkozhatna olly erő, meliy az övével 
öfzve-törrott fzívet el fzakafzthatná. Hamarébb 
el-hihetné: hogy a’ Duna vize fel-felé follyon 
ama’ Nád • fzál - lábú czudar Németekhez; fem- 
mint az ő fzíve le - ereízkedheúen Világos Kis* 
afzfzonyhoz. Ne félne femmit a’ követkeren* 
dóktól. Ne törné fejét halZtalanól lemmiben. 
Sőttí még moll, nagyobb reménsége lenne áll- 
hatatofsága felöl.

Meg-kofzönte ugyan Etelka édes Eteléjének 
ezen fzívefségét. De- egyfzer-’s-inind fzomorú 
tekmteteket-is vetvén reája; nyilván ki- mutatta : 
hogy nem volna helyén a’ fzíve. iMidőn ofiz* 
tán Etele Világoshoz megindult; úgy tettfzett 
Etelkának: mintha minden kedvét, és minden

i84 ETELELKA’ TÖRTÉNETÉNEK



vígafságát magával el-vitte vólna; itt hagyta 
vólna pedig a’ kedvetieuséget, és a’ gyötrel
met. Furdalta fzívét azon gondolat: hogy ma
ga Árpád javallaná Etelének, és Világosnak öiz- 
ve-párazáfokat; magát pedig Zaláníiiiak fzámára 
tartaná. Úgy gondolá: hogy a’ Fejedelem’ Izán- 
dékának illyeten ki-nyilatkoztatifai, néha-nap
ján fel-vehetnék a’ parancfulatok’ termélzetet; 
és Etelét Világosnak Sátorofságára könnyen rá
verhetnék. Clák nyögött ofztán magában, és 
fohálzkodott. Meg-meg-állott ismét; és ízű*
netlen a’ következendőkről gondolkodott;

Etele (Világosuak ofztállyába menvén) an- 
tiak hozzá*való hajlandóságát; ki-váltt kegyeC 
ségét; és elo-menetele’ meg-fzerzésére iparkodó 
gondgyait fzép válogatott ízavakkal ugyan; de 
nem igen nagy belső indulatokkal meg-köfzön- 
te. Kérte a’ Kis - afzfzonyt: hogy vele, mine 
le*kötelezett fzolgájával, ez - után - is úgy bán- 
nyon. El-tökéllette légyen magában: hogy, kö
vetkezendő élete’ napjaiban, cfak Czeme’ inté- 
feit - is erős parancfolattyáuák lenni állítaná* 
Ama’ Hadnagyságba által - téttetését cfak azon 
okból-is nagyra böcsűlhetné: hogy közelebb* 
való alkalmatofságra találhatott, mellyben hív 
fzolgálattyát hamarébb, és gyakrabban ki-mutat- 
hatná.

Mind - ezeket nagy örömmel hallván Vilá
gos; azt gondola: hogy övé immár egcfzlen

N  a’
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a’ dió-fáig. Etelének titkos fzerelméról femmit 
fe kételkedvén ; hoppot mondott, minek - előtte 
az árkot által - ugrotta. Végtére : meg-kérdez~- 
te a’ fzeretetre méltó Ifiat: mikor akarna fel- 
rándúlni Budára: hogy a’ Fejedelemnek kegyes
ségét mennél-hamarébb meg-köfzönhetné'? Aján
lotta eniyős fzekerét; és, ha magával akarna 
lítazni, Szíves tárfaságát*

De Etelének femmi kedve nem telhetett a’ 
Véle hurczolkodásbatr. Mind-az’-által: más o- 
kait fzínlette vele*nem-menttének. Elsőben: 
hogy fcóba ne eífen a’ fzemes embereknél: mi
vel alacfonyabb rendű lenne, mint-Sem - hogy, 
egy Vezérnek el-adó leányával, magánoffan ú- 
tazna. Az-után: hogy (Katona’-léttére) lova
golni akarna inkább, Sem-mint Szekerezni. Vég
tére: hogy még maga fe tudná fel-menetele’ ide
jét. Nagy ízívefséggel kérte ezek-után a’ Szü
zet: menne előre; és Árpád előtt az utak’ da- 
rabofsát meg-igazítaná. Maga nem Sokára után* 
na lovagolna.

Sajnállotta Világos, hogy Etele ki rekefz- 
tette magát a’ tárfaságból. Az út-félen ÖrÖmeft 
kezdette vólna azon befcédgyének elejét, mel- 
lyet az-után el - akara végezni Buda-várofsában. 
De Etelének elo-bozott okait kelletlen-is hely
be-hagyván, magának fel - menetelét az holnapi 
napra rendelte; és kérte Etelét: hogy egy nap
nál tovább Wilágos - váron ne mulatozzon.

Ezt
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Ezt meg-igérte ugyan Etele; de bé • nera- 
tölthette. Le - verte erről Etelka. Mert eme 
mefzfze - látó , és ugyan azért gyakorta gyana
kodó Szerelmes meg - fzagolván Világosnak új 
fortéllyait; három napok-ig el-nem-erefztette 
magától; azt vélvén ama’ ravafz leányról: hogy 
meg-akarná várni valahol az úton; és izínte erŐ- 
fzakkal maga’ fzekerébe tenni. Nyájaskodni az
után; és a’ fzerelmet gérjeízteni. Igazán ki-is- 
találta Etelka. E’ vólt bizonnyára Világosnak 
fzándéka.

Ha jól fel-vefzfzük a’ dolgot: Etelkának 
angyali efze mindenütt meg - akadályoztatta Vi
lágosnak igyekezeteit. Meg-fem*is-alkhattak egy 
gyékényen egy - máffal. Éjjel - nappal azon tör
ték fejeket: hogy facfarhaffa-ki egygyike Etelét 
máükáuak kezéből. Mind-a’-kettőben egy-aránt 
éles vólt az éfz; A’ fzeretet Világosban heves; 
de ideig tartó; Etelkában gyenge lángú, de áll
hatatos. Azon félelem, ne-hogy Etelét el-ve- 
fzefzfzék, mind-a’-kettóben egyenlő. Meg-mutat- 
tya a következendő idő , ki nyert úgy Etelé
ben, mint valaha Bertók a’ csíkban. E’ két izék 
között fzínte a’ földön maradott a’ ízerencsét- 
len Etele.
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De Budán Árpádnak egéfzsége mindenkor in
kább hanyatlott. Már nem csak a’ fulladás 

lzorongatta, hanem a’ vízi kórság is fefzegette. 
Nem találhatta femmiben örömét. Úgy el-fogtúk 
a’ gondolatok, hogy a’ körűilette állókat éfzre* 
nem-vehetné; víg befzedgyeiket éppen nem 
hallhatná. Az Orvos, nagy Szorgalommal for* 
golódván mellette, nem csak üdvefséges fzerekkel 
élefztgette teíltét; hanem, nyájas embereket 
öfzve-fzedegetvén, ezeknek víg befzédgyeikkel 
ofzlatta-is a’ sűrű gondolatokat

, Maga Árpád ( még jól bírta magát ) igen 
nyájas lévén; nagyon gyönyörködött a’ tréfás 
helzédekben. Ugyan azért: nem vala kelleme- 
tesb embere ama’ Vezérjéuél, ki ennek előtte 
Vefzprémet megvette; és moílanában azon 
Megyi ,katonákat vezérletté. És noha ennek 
elég érdemei voltának arra, hogy a’ Fejedelem
től at Vezérségre fel*emelteffen ; mind-az'-által: 
ezen Tifztségét fó-képpen tréfaságának kofzön- 
hette; és valóságosan azt-is tapalztalta: hogy 
valamint a’ közönséges életben nem tudgya az 
ember, mitől hízik; úgy, a’ Fejedelmekhez va
ló alkalmaztatásban, ki-nera-tanúlhattya, mi vi
heti • elő. Eme’



Eme’ Vezérre, USZUBÚ nevet adttanak a’ 
Magyarok ; pedig azért: mert mindenkor el - u- 
fzította maga mellől a’ bút; és fzíinecleö jó ked
vét mutatta (39). Soha homorúnak nem lát*

N 3 . ták. * 39
------------  —

(39) Nem dák a’ Magyaroknál , hanem a’ többi 
Nap-keleti Nemzeteknél - is( fzokásban vala az: hogy 
egy Fő-embernek több neveket adgyanak, mellyeket 
vagy erkölcsökre, vagy más különös tetteikre nézve 
reájok ragafztottanak. Példáúl fcozom-elő a’ M ed ufók
nak harmadik Kirányokat; kit HERODOTUS Oynxíi- 
resnek nevez; CTESIAS Art XENOPHON 
Allyagesnek ; VELLEJU S Pba ALEXAN - 
DER Polybijior-AjHbdrnak;  A* SZENT ÍR Á S , Tó
biásnak könyvében, Asverusnuk Ezek mind egy em
bernek (a’ Medulok’ ama’ harmadik Királlyának; nevei 
voltának—  Ha LENGLET A (ki ezekról-va- 
ló elmélkedéfeit TOURNEMIN1USBÓL kölcsönözte) 
ama’ neveknek eredeteket fefzegettyük, könnyen meg
tudódik: mi’ okra nézve nevezhették-el olly külömb- 
féle képen. ASVERUST ebből faragták: 
az-az: Fo-veztr. CYAXAREST a’ Tatároknál, és 
Törököknél még moll - is fen-forgó fzavakból: Kias- 
kier, az-az: Vezérje a Hadnak. ASTYAGEST eb-’ 
ból: AJla - Geis, az-az: Vitézek' Vezérje ;  avagy ebből;
Te ha - Qejx, az-az: Sereg-Vezér. — Én ezen utőisó 
fzőt : fcba - Geis fel-vévén ( melly tnoftani íráfunknak 
módgya fzerént így írattatik: ), Látom LEN-
G LETBÖ L, hogy T 'faa’ régieknél Sereget téfzen ; 
és innett gondolom eredni ezen fzavakat «is ,
az-az: Seregelni, avagy Sereggel dolgozni* Tfata , az-

• az

I. KÖNYVE. III. SZAKASZSZA. 189

l



ták. A’ leg-nagyobb badakozáfok előtt, a’ leg- 
félelmeffebb vagdalkozáfok között, egy-aránt ta- 
pnfzcalták. jó kedvét, és bátor fzívét. örven

dettek
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az: Útközét. Innét jön a* Tsdrda fzó-is, melly elso- 
v ben a’ régi Magyaroknál (valamint még moft-is a’ Tö

rököknél) azon hajlékot jelentette, mellyben az Ör
üllek a’ levegőnek vifzontagsági ellen egygyütt lakta
tlak , melly helyeket moítanában-is Páncfova , és Zi- 
mon között ( Zemlin ) azon Katonáink, kik Belgrád 
ellen Ör* állóban vannak, így nevezik: Xfdjtltixicfm» 
A ’ Törököktől mefzfzebb efett Magyaraink azon Ven
dég-fogadókat hivják Csárdákn, mellyek a’ jpufztán 
magánoflan vannak, és a’ többieknél, épületekre néz
ve, aláob valók. Az-után : mivel azt-is látom, hogy 
ezen fzóban Tja - Geiz, eme* Gfiz fzó annyit téfzea 
a’ Régieknél, mint Vezér , immár nem cfudálkozom , 
miért foroghatott-fel a’ Magyaroknál a’ Geiza fzó, és 
mért nevezék Szent Iftván Királyunknak Attyát, az
után más két Királlyainkat - is , —• Magyar
Avaraink eme’ fzóból: Tfa, ki-vetvén a’ Geiz- 
fzót, helyébe Kán, avagy fzót tettenek, és a-
zoknak Fejedelmeik magokat , avagy- is

T  a-Kánoknak nevezték,- az-az: Ser eg-Fejedelminek: nem 
kulömben Tatár-tóm, avagy-is Tatár-tán, annyit té- 
fzen ; mint rat ár ok’-Fejedelme , Tatárok’- Vezérje, — Az 
Avaroknak Fejedelmét tehát - hiván a’
Régiek, azon Birodalom’-pálezájokat - is, mellyel Fe
jedelemségeket jelentették , mondották,
moll Csákányoknak nevezzük. Ebből ki-tettfzik .* mért 
fcivták az Avarok’ Fejedelmét a’ külső,
és nyelvünket nem értő írók.



dettek a’ Katonák* kik Vezérléfe alá jutottak. 
Eleve tudtták: hogy nem cfak nyerteden; ha
nem vígan-is térendenek-vifzíza. Soha még ed
dig el-nem-vefetett egy cfatát. Nevetve vágta- 
konczolta a’ jajoló ellenséget, Ö verte-meg a’ 
Vefzprémi Tótokat- He yalahányízor Árpáddal 
a' hadról beízélgetett; mind-atmyifzor ötét (ha 
mindgyárt kedve nem vala-is) raeg-nevettette.

Mind az Orvosnak óhajtására, mind a’ Fe
jedelemnek fzerencséjére, éppen akkor érkezett 
Ufzubú VefzprémbÖl, cfak éppen látogatóul. 
Túftént bé-erefztetett a’ Beteghez. Előtte, ko- 
telefsége ízerént, el-beCzéllette: elsőbeu: az el
lenségnek moftani cfendefségét; az-után; a’ raeg- 
hódoltt népnek engedelmefségét.

Mind ezeket nagy Örömmel hallván Árpád, 
Hát (úgy-mond) édes Ufzubúm! minő kását főz* 
tenek a’ Befzperéini Tótok; midőn Ősével Vas- 
fazékjok ellen ütöttél a Bakonyi Erdőben? Le
hetett-é bográcfcfokból ki-markolni valamit ? a- 
vagy talám meg-is ijedttél a’ Tót - ágafoktól ?

♦ Befzéld-el még egyfzer, He úlly-ie leg-elől 
penig ide mellém.

Felele Ufzubú: Uram! le - nem- úlökr'mert 
foha nem állok itiabb - koromban. De állva fe 
mondasd-el velem ama’ difznó történetet. In
kább fzaladva beízéllem*el a’ förtelmes Nyúl- 
hadat. Bár efzerabe fe jutna többé azon Nem-, 
zetség: azon ló-körinü; karika-lábú; lőcs-kezű;
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tok-fejű; fzamár-fülu cfuda teremtmények, ofto* 
ba cfere-bogarak. Bár cfak lelkes állatokra a- 
kadhattunk volna! De teremni köll az embe
reknek , mint a’ Suba-gallérnak; nem penig az
után formáltatni, mint a’ lapos tetőnek. — Hi- 
fzed-é : hogy ama’ fzemeten egy gyöngyre ta
lálhattunk? De találtunk bezzeg bé-horpadtt- 
hasú ritka állatokra. — Hallottuk elsőben Öfz- 
fze-röhögéfeket a’ Bakonyi Erdőben. Mondám 
mindgyárt ősének: venne magával egynéhány 
Vitézeket; és látná-meg, mik porczognának a’ 
makkon. Alig lépett - bé a’ sűrűbe ; íme azok 
mindnyájan (mint tetők a’ var alatt) el-halgatta- 
nak. Számra nézve, annyin voltának, mint a’ 
kurta kutyák , avagy őfzkor a’ hideg • vette le
gyek. De félénkebbek a’ Nyulaknál. Még moft 
fe hihetem: hogy nyulak ne lettenek futalékos 
Apiok. — De ne befeéltesd-el velem a’ többit 
hatalmas Feiedelem. Mái napiglan-is fzégyenli 
a’ Magyarság azon gyalázatos nyul-hadat. Még
is - bántuk immár; penig nem külömben: mint 
ama’ vén kuvafz, laelly egyfzerre kilenczet 
fiadzott.

A’ befzédnek még ezen' elejére-is létttea- 
tott Árpádnak kedve meg-témi. Meg - ritkulta-
nak a’ suru gondolatok. Úgy tettfzett; mintha- 
ifiú-korában a’ nyájafságra fzoktatott terméfzet 
yíg gondolatokkal akarna el * ofzlani. Kérték

tehát
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tehát a’ Vezért : hogy tovább folyta fia a’ Nyúl- 
hadat, örömeit hallanák ama’ ritka történetet.

Tehát Uízubú: Nolzfza (úgy-mond) Kard- 
ki - kard ! Lóra - ki - lóra; Nyíl - ki - nyíl; Dárda* 
ki-dárda (40). Midőn éfzre vették a’ Tótok, 
hogy e’ nem Kanáfz-játék; tüftént gatya-fenekén 
be a’ fzívek. Refzketett mind - egygyike, mint 
a’ kocfonnya. Nofzlza mi: rajtok a’ veres ko- 
dökűekeu. B'ztak ők ugyan; de cfak az inok
ban. Meg - fzalaíztották fzáz Vitézeinket, ker- 
gették-is erőifen; de magok után ám. Szoron- 
gattyák a’ miéink ki-felé az erdőből; ’s-mint va
lami luítos ciórdát, mí-felénk nem annyira űzik,

N 5 mint 40
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(40) Ufzubúnak eme’ homályos fzavait m eg-v i- 
lágosíttya LEÓ  ama’ Bölcs Nap-keleti Csáfzár, ki az 
akkori Magyaroknak fegyvereket, és fzokáfokat e’ 
fzavakkal írja-le: Febvnnnak fegyverezve Kardoktól, 

czélokkul, és Dárdákkal. Sokan közülök kettős jegyvert 
vifelnek. Válihikon a' Dárdákat . Kezeikben
az ijjat tartydk. M ind ezzel, mind amazokkal ( vala
mint a' fzúkseg bozza magával) . De a’ hátrálás
kor igen nagy károkat tefznek az űző ellenségben. ATm  
cfak magok vannak fegyverrel bé-fódözve, hanem azon /0« 
vaknak-is, mtllyeken a' Főbbek ülnek, elejeket vagy vaf- 
fnl, vagy süni pokróczokkal fzokták eUtakami. Igen 
galmatojfan, és nagy gyakorláfok által tamdlydk azon 
Jlerséget, mellyel, a' lovakon ülvén , nyilákat lövik. - 
* » - De 3 az ütközetnek idején, femmi más úgy

bái-



mint korbácfollyák. Akkor láttuk leg-elöl a’ 
fene-ette láb’-mofadékokat, Hegyes vólt a’ Fe
jek, mint az Itten-nyila. Horgas ujjok nem 
vitézségre, hanem lopásra termett. Ugyan az
ért : cfak attól láttfzattattak félni, ne - hogy az 
erdei fákon magoktól-is fel-akadgyanak. Ki-tettr 
fzett orczájokon a’ Vitézség’ tüze: pirofok 
voltának, mint a’ lifztes zsákok.

Látván penig, hogy úgy ki-koptanak az 
erdőből, mint valami az hóból; még apróbra 
rágódott töpörtő fzívek» De fzíve fe volt egy- 
nek-is; hanem cfak zúzza. Ugyan verte a’ ver
ejték az eb’ méhében fogantattakat. — Hatal
mas Fejedelem! nem adttad vólna fzáz süveg- 
ördögért, ha láthattad vólna a’ harmat’-hasító

bocs-

—— 11 . ■ —. ■ — - . ■ ' ■ . ■ r . ■ ; . ■
íútrdlhrJtya a’ -Magyarokat, a*
ellenkező Hadi - rend. Alert mindnyájan , ex

lovaikról le-nem-jzdllanak, Al gyermekségektől - fogva,
ló' hátára fzokván , nem tűrhetik a' talpald]!. Ellenekre 
vannak a’ merő térségek-is , és emberi mejferseggel 
tetett mexoségek ; ezeken fellyúl «’ xuru, es minden * 
(zakadás nélkül utánnok lovagló Hadi-rend. Ellenekre * 
nak a’ nehezebb fegyverekkel - való közel - ;  az
után: olly efzejjen el - rendelt treájok - cfapás,
hogy azoknak , kik reájok rohannak t egy re/ze a’ - 
renaben legyen, a' májika pedig lesben állyon. - - - . Igen 
ellenekre vagyon a' Alagyaroknak a' legeltetésnek fzuke, 
a’ barmoknak, m ellyeketmagokkal , \ierlen
kasiga miatt.
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bocskorofoknak ritka félelmeket. Úgy öfzfze- 
bújtanak; mint valami ízegény ember’ raalacz- 
czai. Nem fokára a’ temérdek fokaság egy-ma- 
roknyinak , egy harapásnyinak tettfzett. Penig 
el-nem - fzökhettenek. Innétt én, amonnatt öfe 
vágta-bé úttyokat. Még moft fe hihetem: hogy 
egygyik a’ máfikba ne bújt volna.

Fel-kiáltottam ofztán ; és ineg-parancfoltam 
nékiekt tennék-le furkós bottyokat; másként 
ofzfze-folytatom taknyokat a’ nyálokkal; fzálan- 
ként fzedetem - ki fzemek’ fzörit; egygyenként 
veretem-ki záb-fogokat. De, az eb-anya’ terhe, 
egy fe értette fzavaimat. Egy fe tudott közüliek 
EMBERÜL. Búsultak, mint a’ verembe efett 
Farkafok. Az-után foháfzkodttak-is: mint a’ ke
reke-törött Kocfifok.

Öfzfze - akarám gázokatni a’ fappadtt varas 
békákat. De egy volt közz'űlök, kiuek ked- 
viért meg-engedttem a’ többinek. Ez (amazok
nak cfoportyokban állván) úgy ki-tettfzett, mint 
Szamár a’ Júhok közül. Ötét, magamhoz fzól- 
lítván, meg - kérdezém: mi ízeméinek pozdorjái 
lennének ? mit akarnának ? mi okra nézve rÍV 
Jiögtenek-ofzfze a’ Bakonyi erdőben ? Darabolta 
a’ kutya * vérű a’ Magyar fzót. Éktelenül húl- 
lottanak a’ tót kölönczök vatalékos fzájából. 
Nem-is befzéllett; hanem cfak ökrődött a’ csö
mör ember; midón fzűnetlen Zvatoplugnak ú- 
tálatos nevét okádtta. Nagy’- nehezen , mint- *•

*• *
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egy harapó-fogóval, ki-vehettem belolle: hogy 
ok ennek-előtte (tifztségekre nézve) Difznó- 
páíztorok voltának. Moll immár Zvatoplugnak 
Vitézei lettenek. Maga Zvatoplug raoftanábaa 
Befzperémben lenne; Fia, Mojmir, Tihonyban.

Ezeket nagy káromlásai; de nagyobb iz
zadsággal ki-fajtolván belolle; azon tanácskoz
tam Üséveh mi tévők legyünk: elsőben ugyan 
eme’ luftos cfordával; az-után penig az említett 
várakkal ? — Öfe, a’ Falkáról így vélekedett: 
hogy jók lennének a’ Befzperemi, és Tihonyi 
út’ -mutatásra. Erre reá-állottam. De ofztán 
azt-is javallottá üfe: hogy Katonáink’ közé ofz- 
fzuk a’ ferényebbeket: meg-érdemlenék a’ Kó- 
íicz-emberek : hogy magok’ - féléiktől verettefíe- 
nek-agyon. De ezen tanácsosának el-fogadását 
malacz-nyhő foha-napjára hagytam. Nem kol-, 
lőttek a’ hízlaltt defzkák; az élhetetlen Lidérr 
ezek. Féltettem tőllők Magyar nyelvünket. Mert 
az övék felől azt hallám : hogy olly ragadós 
lenne, mint a’ tót fene.

Végtére azt-is mondá Öfe felőllok: hogy 
jók lennének a’ fzolgálatra, kiket az Itten foha 
urakká nem teremthetett. Reájok lehetne bízni 
(mint a’ nyáj - fzaraarakra ) az Egygyctmáfokat. 
— Éppen bizony (így mondék), ebre a’ hajat; 
kecskére a’ kertet; farkasra az aklot. De eb
ben bizony nem kopik fogok a' sülte makkot 
porezogató kajla Sórtvélyefeknek,

őket
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Őket tehát két réfzre oCztván ; egygyiket 
út’- mutatóul adtain Ősének Tiiony ellen. A’ 
máíikát Befzperém felé sürgettem. Mint a’ czi- 
gány-ló; olly kéntelenek voltának az ügetéffeU 
De a’ Várnak meg-vételét másfzorra hagyom. 
Táin ez elég-is lefz mártf.

Árpád, ezen befzédnek nyájafságán nagyon 
meg-úliúlván; cfak arra kérte még Ufzubút: hogy 
(ha mingyárt Tihonynak oilromát abban hagy
ná-is) leg-alább azt beízéllené-el mollanában: 
miként ugrafztotta - ki a’ Vefzprerai bokorból a- 
ma’ félénk nyulakat. ,

Erre Ufzubú: Uram (úgy-mond), nem olly 
könnyen efett-meg a’ dolog, a’-mint gondolám. 
Mert a’ Tótság, melly magát ama’ Tet'íi- varba 
(nem*is várba) bé - vette, mint Kakas a’ maga’ 
fzemetén, mind meg-tarajafadott, mind pediglen 
fel-tollafodott. Az-után: valami gyűlölöm ital- * 
nak tüzefségével lelket Öntvén magokba (mert azt 
mondgyák: hogy másként cfak párájok légyen) * 
úgy meg-nyakalodttanak, hogV onnatt ki-ugrani 
nem akarnának. A’ ki - kémlelés után , midőn 
töllök kevefet kértem, és meg-nem - nyerhettem 
(41); bé-izentera a’ Hal-vérűekhez magyaroffan:

bogy,
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(4*) LEÓ ama’ Bökj Nap-keleti Csáfzár a’ Ma
gyaroknak eme’ fzokifokról é’-képpen ízóll:

El-



hogy, ha mindgyárt még annyit Öntenének-is 
a’ garatra; vérekét még fe melegítenék úgy 
meg, hogy Orofzlányok legyenek. Meg-mecz- 
czeném torkokat, midőn azon kulacfcíökat öfz- 
Ize - töretném , raellyeket , fegyver • gyanánt, 
oldalakon tityegtetnek a’ kotyogós vitézek. Éfz- 
melődnéuek-fel a’ fúrtt-velejük, és vennék* éfz- 
re magokat, hogy nem az ótott-lábú Száfzok- 
kal, hanem a’ vitéz Magyarokkal lenne cfatá1 
jók. Velünk tengelyt ne - üttetnének , pedig 
olly nyomorékok, kiket elég-képpen meg-vert 
cfak azzal-is a’ Magyarok’ Illene, hogy őket 
Tótoknak teremtette; és puruttya nemzetségek
nek fe Hazát, fe Házat nem adott. Ezen gör
be OrCzág-is, mellyben moftanában zfeliérkedné- 
nek, tót homokjával egygyütt 9 Atiláé lenne. 
Hefs másé az udvarról. Ha ki-nem-röpíilnenek; 
Féfizkeílől, Tyuk-mony ollói oda lennének.

Látván tehát a’ Gubánczofok, hogy rofi 
ízű falatokat találgatnék elejekbe; borfos-is len

ne
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Elleniig korul, mellyet űzőbe vettenek, némellyek magokat 
menedék helyre vettek, akkor azon vannak a’ 
bogy az emberek’, éj lovak’ tartdjokra 
nek kéanyofsá%át efzejjen ki-kénAillyik. Ezt ki tanulván, 
Őket fzunetlen tartó köm)nil - JzállüJőkkr.l sürgetik, bogy 
V agy a’ Jzüksig által meg -fogják, vagy ,iekik jri-
gyekrt tajtsák. Es elsőben ügyen: cfekellyeket kérnek tói. 
lök. De minek-utánna nz Elleneejgel frigyet vetetfenekl 
terbtfebbtktt adnak elejekbe.
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ne a* lév, inellyet hirtelen horpenteniek kolle- 
ne; ijettekben el-ütötték magokat. Hátra-hátra- 
tekmgettenek. Az-után: midőn fovány árnyétijo- 
kat magok után futni fzemlélték; azoktól né* 
mellyek úgy raeg-ijedttenek: hogy, a’-mint hal
iam: hat aratás után fe jöhettenek efzekre. Cfo- 
portoffan törék-ki magokat a’ Vár-kapuján. Ta
lán még moít-is fzaiadnak. Nem hifzem, hogy 
iiémellyek a’ Világból-is ki-ne fzaladttunaki

De kik a’ Várban maradttanak; fzürjök a- 
latt cfak hányogatták a’ pittyeket. Én, nya- 
kafságokat el-únván, rajtok a’ Katonáimmal. A* 
Napnak le-alkonyodtta után; lajtorjákat vettet
tem a’ görbe falakra. Meg-gyújtattam fzéna- 
Tzalma fedeletű hitvány gallyibájokat. Minden 
irgalom nélkül nyakaztuk a’ kankófokat. Uram! 
nyakkal nem győzték kardunkat. Ebeftől-macs- 
káílól oda lettenek.

Nem hifzem, hogy három Tótnál több il- 
lantott-volna-el Zvatopluggal. Ezt körmeink 
közé nem kaparíthattuk. Meg-tanitottuk volna 
eme’ Kolompoft is a’ Magyarok’ Iftenére. Azt 
hallottam felölle : hogy, Befzperémet el-vefzt- 
vén , meg-bolondúlt; és, Buda mellett, a’ LE
ÁNY - VÁRI erdőkben remetéskedik. Tudniil
lik: a’-hol ifiúságában tótoffan élt az oda hor
dott kanczákkal; vénségében Magyaroffan hal- 
ha(fon-meg; a’-hol eddig ebül töltötte életének 
nagyobb rélzét, ugyan ottan még egy-nehány

hátra-



hátra-maradandó napjait EMBERÜL végezhefle- 
el minden orcza- pirúlás nélkül. Fel-hajháfzom, 
ha parancfolod (42)

' N E G Y E D IK  R É S Z . 
E T E L E  B U D A  Ni
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VTyájas Ufzubúnak ezen befzédgyeire láttfza* 

 ̂ tott Árpádnak nyavalája enybödni. De kit 
egyfzer dög-rovásra vágott az irgalmatlan ha
lál ; annak élete cfak fokozódik. És ugyan, 
noha íóltal tartós a’ ruha-is: de, ha itt-is. folt 
a’ foltot éri; végtére el-nyövettetik. Varrogat- 
ta eme’ fóltokat mind az Orvos, mind ofztán 
Budára érkezett Világos-is; de minden fzorgal- 
matoíságok halzontalauok voltának; Inkább ,

ineg- 42

(42) Nem tudhatta még ekkor Ufzubá Zvato- 
plugnak halálát, noha tudhatta , hogy ekkor immár 
nem uralkodott. M ert, el - únván a’ világi vifzontag- 
ságokat, midón birodalmát fiaira bízta, lenkinek fem- 
mit fe fzóllván , meg-nyergelte lo v á t, és, mintha va
lami foglalatofságai lennének, más fzítK adván utazá
sának, Zobor’-hegyére ment Nyitra mellett. Itt lo
vát köröfztíil döfvén, kardgyát-is el ásván, magát ott 
lévő három Remetéknek tárfaágokban adttí Velek 
fzentul - é l t , és cfak éppen halála előtt jelentette meg: 
ki légyen. COSMAS. ANN A LISTA
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meg - meg -inkább hanyatlott. Nem*is mefzfze 
állott a’ parttól.

Budára érkezett az-után Etele-is. Ötét Vi
lágos maga vezette-bé a’ Fejedelemhez. El-fetn- 
is-titkolhacta Árpád azon örömét, melly Efcelé; 
nek, és Viiágosuak jelen - léttekból fzármazott; 
Szerette inind-a’-kettőt. örömelt-is látta vólna 
üízve-párafodál'okat. El-dkotta magától a’ tóin 
hit; , és cfak ezeknek táraságokban mulatozott* 
Moll inkább meg - fzerette Etelét *. mert boveb; 
ben tapafztalta Magyar erkÖlcfeit. Egyenes volt 
benne a’ fzív. Meg - egygyeztenek fzavai gon
dolataival. A’ jót jónak; a’ rofzfzat rofznak 
mondotta mindenkor, és bátran. A’ reá-agyar- 
kodókat̂  vagy el-Fűlelte, ha ineg-nem-győzhet- 
te; vagy lába alá tette, ha meg-csíphette. A’ 
Fejedelmet efzelTen, nem hízelkedve tilztelte. 
A’ jó Barátokat íárafztó fzorgalommal foha néni 
kerefte; még - is raeg-lelte. A’ fel - találtaknak 
nem lzámokban, hanem igaz fzívekben gyönyör; 
ködött. Ugyan-azért kevefebb volt nála az
öröm; de egylzer-’s-mind kevefebb a’ gyötre
lem - is.

A’-mi a’ Fejedelem körűi-való forgolódáíl 
illeti: Hadnagyságának ékes meg-köfzöntte után, 
ólly fzorgalmatos iparkodaffal fzolgált minden
ben: hogy ennél nagyobbat maga’ Féléitől lem 
reménlhetne Árpád. Gyönyörű befzcdekkel nuí- 
lafztotta unalmas, mert keferves óráit. Meg-

0 rákos-



rakosgatta zöld ágakkal fzobáját. Maga fordít
hatta az ágyban. Nála vólt egéfz nap-eítig Vi- 
lágoffal. Éjtfzaka magánoffan hált nála; és, fzol- 
gálattyára mindég talpon állváu, untig ki mutat
ta emberhez illő nagy lelkét.

Etelének ezen fzorgalmai úgy annyira meg- 
tettfzettenek Árpádnak, hogy cfak azért látt* 
fzattatna egéízségének vifzfza-téríttését, és éle
te’ nagyobb ízámát kévánni: hogy vele fokáig 
jót teheífen. Fel - is «akarta hírteleniben a’ Ve- 
zérségre emelni; de Etele hathatós okokkal ar
ra kérte: rekefztené-el egy kevefsé kegyel
mének árját; kézzel-is hintené inkább, mint 
zsákkal a’ magot. Ne kévánná: hogy egy tifzt- 
ségről a’ raáfikra ( mint valami Evet, egygyik 
ágról a’ máűkra) ugrana. Jól fel-akamá venni 
az előbbi-rendű gyakorláfokat, ’s«így magát 
alkalmatoffabbnak mutatni a* nagyobb Tifztsé- 
gekre. Vólnának még nálánál érdemesebbek, 
kiket ama’ Vezérségre fel-emelhetne. Néki Had- 
nagysága-is bajos lenne, mivel az Ezredefségen 
álfal-kelletett ugrania.

E’ fzinét feltette ugyan reménkedésének ; 
de ezt-is Gyulának, és Etelkának kedvekért cfe- 
lekedte. Régen meg-érdemlette Gyula a’ Vezér* 
séget. De, mivel ollyan vólt, ki az igazságot 
nemes bátorsággal gyakorta ki-mondotta a’ Fe
jedelem előtt, ennek életében ama’ Tiíztségre 
fel-nem - kapafzkodhatott. Ezen kivűl: tudta E-

tele
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tele a’ Kis-afzfzonynak-is gyanúit, ha Gyulánál 
-fellyebb emeltetne. És, noha ugyan ezen fé
lelmét hafzontalannak lenni állította; de ezen 
hafzontalansággal fém akarta meg-zavami jó fzí- 
vét.

Midőn Árpádnak fzolgálattyában illy feréi 
ilyen forgolódik Etele; meg-ízóllította Világoft 
a* Fejedelem, és igen kérte: hogy, mivel ő 
leg-inkább ismémé Buda mellett a’ Dunában • lé
vő fzígeteket; és a’ beune termett erdőket: egy- 
gyikébe vinné Etelét; és néki valami múlatsá̂  
got ízerezne. El-únná magát az Ifiu: ha ko- 
r'ullotte-való nehéz foglalatofságai valami kis 
járkáláfial, és mulatságos táriásággal fel-uem-vál- 
tatnánaki

Igen nagyon meg-örüle ennek Világos, Már 
ennek-előtte-is a Nyulak’ Szigetébe akarta csá
bítani Etelét; ott őtet tőrbe keríteni; és éppen 
magához cfatlani. E’ vala gondolattya a’ Feje- 
delemnek-is. Őket (még.életében) egy párnak 
látni; és valaraelly Tartománynak réfzével meg
ajándékozni akarta. Ezzel Árpád mind Etelét j 
mind Világoft le-kütelezni kévánta.

De Etelének nagyobb gondgya vala Etel
kára; mint Világosra. Ugyan azért: egy kis 
ürefséget lelvén; levelet íra a’ Kis-aCzfzonynak. 
Ebben meg-jelentette Árpádnak súllyos betegsé
gét; Vezérségérol elo-ho2ott befzédet; de ma
gának, Etelka’ kedviért, ellene - állását; Vük

0 3 gós-



gosnak (Árpád’ javalldsából, és fzínte parancfo* 
lattyából) a’ Nyulak’ Szigetébe iparkodását; és 
ott következendő csábítalak. Meg - esküdött 
ofztán az élő Iftenreí hogy foha Etelkát el-nem- 
hadgya. Mert nem lehetne fzéles e’ világon 
olly fzépség, olly nyájafság, olly fziv’-mafzla- 
gító inefelkedés, melly őtet meg-vefztegethetné. 
Kérte az-után a Szüzet: hogy ezen tőlle el- 
távoztta’ aikalmatofságával ne lenne fzomonu 
Nála hagyta légyen igaz, és állhatatos fzívéti 
Ebben telne gyönyörűsége addig-is, még öfz- 
ve-kelhetnének.

E’ Levelet Lováfzfzának fzorgalijiatofságá- 
ra bízta. Ki-is, éjjel-nappal nyargalván, ló’ ha
lálába bé-hajtott Wilágosra. Kertyében sétálga
tott akkor Etélka Kádárral, és (Etelének kéfe- 
delmes leveléről kezdvén a’ befzédet) a’ Sze
rető Ifiaknak álhatatlanságokról okoskodott: mi
dőn a’ kert’ ajtaját meg-nyitotta a’ Lováfz; és, 
valamit tarfolyában keresvén, egy ideig áil- 
dogálltt.

Nein tűrhette a’ fokáig-tartó kotorázáft E- 
telka. Ott hagyta hamarjában a’ Fő-papot; és, 
amannak eleibe fzaladván, leg-is-leg-elől: ha E- 
tele egéfséges lenne-é? meg - kérdezte. Ennek 
jó hírét hallván; tűként el*olvafta a’ levelet. 
Ki - tettfzett ábrázattyáu ; elsőben : az öröm; 
az*után: a’ félelem. De, félelmének jeleit nagy 
fzorgaloRiraal takargatván, nagy örömmel meg

kérdez- ,
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kérdezte a’ Lováfzt: ha más valami parancfo* 
lattya nem lenne-é Urának? A’ LováCz azt fe
leié: fyogy nem lenne egyébb; hanem: hogy 
levél nélkül vifzfza-ne-téme. Inkább KARJEL
BE (roit-is mondék, úgy mond, balgatag) in
kább Hazánkba viízfza-talpalok ; mint levél nél
kül Biulára lovagiok.

A’ Lováfznak hirtelensége (ihon-e) el-árúl- 
ta Etelét. Olly nevetségre-is fakadott a’ Kis- 
afzfzony : hogy (ne-talán-tán vége nem lévén a’ 
húzomos kaczagásnak, maga-magának meg-ár- 
tfon) félni kezdene a’ mefzfze-látó Fo-pap. De 
még inkább nevetett: midőn kebeléből újra ki- 
vévén a’ levelet, a’ pecsétet ügyelte. Ki-vala 
ott meczve egy Pánczélos Kar 4 és marokba 
fzorított Scitiai Nyíl, a’ Karjeli Fejedelmek’ czí- 
mere. Midőn ofztán nevetéfe meg-fz'únt; arra 
kérte a’ Lováfzt: hogy holnap, idején reggel, 
hozzá jöjjön; és, az addig ei-kéízített levéllel, 
Buda felé röpúllyön.

A’ Lováfznak el-távoztta után, elő-jovén 
a’ Fő-pap; meg-kérdezte előbbeni kaczagásának 
okát. Hogy ne kaczagtam volna ( úgy mond ) 
mivel Etelét úgy el-árúlhatta a’ hirtelen Lováft'f 
Moll lefz nékem leg - nagyobb tréfám a’ Karjeli 
Úr-fival. Ki - facfarom markából a’ többi titkot- 
is. Úgy bé-kerítem a’ hállóba, hogy - - - 
v Ezek után Sátorába inenvén, elő-vette min

den efzefségét. A’ Szerelem , é$ Etele’ Sze-
0 3 mél-
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méllyéhez illő tifztelet közé helyheztetvén ma
ga’ Személlyét, úgy akara néki írni, hogy a’ , 
papirosban mind - a’ -kettő ki-teffen. Nagy buz- 
gósággai elő - vévén tehát az író - efzkozöket, 
ezen renddel írta levelét:

Édes Etelém! ha meg-nem-írnám-is mind 
örömemnek, mind félelmemnek okait; Te, fzí- 
vemnek minden rejtékeit tudván, könnyen ki- 
vehetnéd. Örvendek egéfzségeden: és Árpád
nak hozzád ki - mutatott; de régen meg-is-ér- 
demlett kegyefségén. Sainállom : hogy meg
akadályoztathattam Veeérségedet. Bár el-fogadt- 
tad volna a’ Fejedelemnek ezen kegyefségét; 
mert nem tudhatod a következendő moftoha 
időket. Tudom, mitől féltél; de félned nem 
kellett. Jól isméred igaz fzívemet. Úgy-is re- 
méllhettem volna: hogy, mint Vezér, meg-nem 
vetetted vólna egy Hadnagynak magzattyát. — 
De meg-bocsáfs, Édefem; ha nem annyira ugyan 
fzívednek meg - változásától; mint Világosnak 
kerítő fzívefségétol féltelek. A’ tűz meg - ol- 
vafethattya a kemény érczet-is. Efzedben tartsd 
a’ Nyulak’ Szigetében: kinek fzeméllyéhez kap- 
cfoltanak a’ Meny - beliek. Bár inkább el-sül
lyedne ama’ fzerencsétlen Sziget; minek-előtte 
benne Etelémtől meg-vállyak. Soha nem láttam 
ugyan , de irtózóm sűrű árnyékaitól. Én híved 
maradok hóltomig. El-ne-hadd igaz ízívemet. 
Tartŝ mind az Iftentől; mind a’ KAR JELI át

kok-
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koktól. Meg - engedgy Lováfzod’ hirtelenségé- 
nek. El-befzéllem (ha ismét veled léfzek) ártat
lan ei-andalodását. Kérlek : ha engem‘ fzerettfzj 
meg-ne - fedd hibátlan meg*botlását. El-is-hitesd 
magaddal: hogy, ha egyfzer úgy akarja az I- 
ílen: hogy öfzfze-sátorofodgyunk; eízedbe ho
zom ezen fzíves kéréfemet ,• és ki- facíarom, a- 
kár hogy tefzem fzerit, belülied; ha el-fogadt- 
tad-e, avagy meg-vetetted. Ha ezt meg-cfelek- 
ízed érettem, torkig adófod maradok. — Ismét 
intlek, édes Etelém, penig nagy ízorgalommal: 
tartózkodgy ama’ velzedelmes Szigetben Vilá
gosnak mézes ízavaitól. Vagy foha belé ■ ne
lépj; vagy ne adgy jó fzót hízelkedésének. Jól 
tudgya a’ Mefterséget. Fel-ne-fallyon hírteleni- 
ben. Vigyázz kérlek arra is: ne-hogy kezébe 
kaparíntfa e’ levelet. Olajt öntenél a’ tűzre. 
Szakafzd - el; ha ei-olvafod. Én mindentől fé
lek. Addig-is, még hozzám vifz(za-jöfz; leve
ledben , Ereklyémben, és fzűuetlen emlékeze
tedben gyönyörködöm. Te penig, kardodra 
tekintvén ; efzedbe juttasd: tégedet • nagy ele
venséggel ugyan; de talán nagyobb félelemmel 
Szerető, de tellyes fzívéből vilzíza-váró Etel
kádat. Wilágofon.

E’ levelet könyvei között bé-pecsétel vén, 
inás nap a’ lováfznak kezeibe adtta, és azon 
reméukedett, hogy azzal femnűt fe múlaffon,

0 4 hanem,
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hanem mennél hamarább Etelének kezébe juttaf- 
ía. Él-is-mene a’ Lováfz.

Ö T Ö D I K  R É S  2.
A’ N Y Ü L A K ’ S Z I G E T E .

sós ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

Midőn ezek Wilágofon így törteutenek, Bu
dán Etelének, Árpád’ parancfolattya fze- 

rént, cfak ugyan mulatságot fzerzett Világos 
azon említett Nyulak’ Szigetében (43). Még

az 43

(43) Ama’ híres NYULAK’ Szigete Ó - Budának 
által - ellenében lekfzik a’ Duna’ közepén. Hofzfzan, 
és fzéleflen el terjedeft valaha , moílaníban egy - né
hány rélzekre el-fzakafztotta a’ Duna. Első nevét a* 
Nyulak’ íokaságától vette, mellyek Fejedelmeink’ gyö
nyörűségekre benne tartattanak. Mdfadik ANDRÁS 
Kirái"unknak 1224-dik efztendóben adott Leveléből ki- 
tetrfzik, hogy ekkor a’ Prémonjirdtenzijek’ Prépoftsága 
(Szent Mihály Arkangyalnak tifzteletére) ide építte
tett. Az-után 12^2* dik efztendóben , Negyedik BÉ
LA Királyunk által hozván VeCzprémbŐl Apácza - leá
nyát MARGITOT , ama híres Szúz• virágot) ezen 
Szigetben az Apácáiknak Kalaflvomot, és , a’ Bóldog- 
sá«o<! Szűz’ Máriának tifzteletére, egy Templomot-is 
építtetett. Ezen Templomról, ama’ Sziget, MÁRIA- 
Szigeténet neveztetett És így a’ vad állatoknak ezen 
Lak helye, leg-neraefiebb embereinknek , és mis Szer
zetes Személlyeknek-is Lak helyévé változott. Mert

BÉLA



sz előtte - való-nap’ meg - tette a’ rendeléfeket. 
Válogatva fzedtte a’ hivatalofekat. Meg-is izen- 
te mindnyáj oknak: hogy, hajnal’ - hafadttáb an, 
kéfzen legyenek.

Leg-első volt Etele, ki jó- hajnalban Vilá
goshoz érkezett. Midőn kin-létte meg-izenő- 
dott a’ Szűznek; hirtelen fel-ugordott ágyából* 
ElŐ-hozatta Amazon-ruháját: elsőben azért: mert 
még ebben egyfzer fe mutatta - meg magát Ete
knek ; ofztán azért-is: mert ezen öltözet igen

0 5 illik
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PEL A Királyunknak, az-ufán annak Fiinak, Ötödik 
ISTVÁNNAK, és titánná következő Királyainknál  ̂
ideikben, méltóságos nagy épületekkel (Királyi tudni
illik, és Eríeki, ’s-más Orfzág’ Nagyijainak házokkal) 
gyönyörködött. Voltának benne DOMINIKÁNUSOK, 
Szürke BARÁTOK , és CZISZTERCZITÁK. Moll 
ezen roppantt épületeknek efak firalmas dulledékjei látt- 
fzatratnak. BÉLA Királyunk' leányáról Margitról, 
még máig-is MARGIT’- Szigetének hívják a’ Németek. 
Hatodik KAROLY Csá/zár ezen Szigetet Buda*várában 
lakos KLARlSZSZA- Apáczdknakajándékozta. K’ket 
1783-dik efztendőben Máfadik JÓSEF Cfáfzár Orfzág- 
fzertte el - törülvén , ezen Sziget-is, több Jófzágokkal 
egygyütt, a’ Király’ birtokába jutott. Bővelkedett 
valaha édes gyökerekkel-is, mellyeket még moh -is.i- 
mitt -amott áfogatnak a’ Patikáfok. És igy Fejedel
minknek ezen gyönyörű mulatságos helyek egéfzlen . 
•1-pufztúlt, és Kafzálló rétté változott.



illik vala sugár termetéhez; végtére azért: mert 
ezt a’ vadáfzatra leg-alkalmatoffabbnak állította, 

Nyakába akafztotta remek idegét» Meg
töltötte febes nyilakkal mind tegzét, mind fzí- 
vét: hogy azokkal a’ nyulakat; ezekkel Etelét 
lövöldözze. így fel-ékűlve, ki-jött fzobájábql; 
és magát Etelének eleibe adtta. Ennek első lá
tásából fok jó fzerencsét igér vala magának.

Maga mellé vévén az Ihat, a’ Sziget felé 
meg-indúltanak. Kölörab-féle befzédekkel tarto
gatták egy-ináft. A’ víg Világos, Etelének víg 
befzédgyeiben gyönyörködvén ; tovább, meg- 
meg-tovább vitte a’ dolgot. A’ barátság nagyobb 
inereízséget fzűlvén; olly fzavakkal éle a’ köz- 
befzédben: mellyek kezdetei vóltanak azon Izól* 
Iátoknak, mellyeket a’ Szigetben el-akara vé* 
gezni. Öregebb völt Etelénél egy efztendÖvel, 
és három Hóid-nappal. Ugyan azért: bízott-is 
meg-értebb sütni-valójában.

Azomban: a Dunának egygyik ágán által-, 
evedzvén; a’ Nyulak’ Szigetébe jöttének. Tá
lként el * is-fzéllyedttenek a’ nyughatatlan vadá- 
fzok. Maga Etele-is: hogy a’ nyuláfzathoz fog- 
haffon, fzabadságot kére az el * menetelre. De 
ötét ezen fzavaival marafztalta Világos:

Hadd abban, édes Etelém, a’ Nyul-vadá- 
fzatot. Mi bátrabb állatokra tartfuk febes vegein
ket. Hadd vefzodgyenek amazok a’ Sárga, Ken
der, avagy Fekete Rigókkal. Hadd nyilazzák

az
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az Örvös Galambokat. Hadd Öllyék a’ párás 
Giliczéket - is. Mi ne legyünk olly kegyetle
nek : hogy a’ párafokat el - válafzfzuk; hanem 
inkább a páratlanokat-is öfzfze-párasíttíuk. Ma- 
radgyunk itten -e’ lesben ; és nem vad, hanem 
fzelíd állatokra eregefsük a’ nyilakat. Emezt 
javallya inkább, fem-mint amazt, ezen terebély 
fzép fának árayékofsan el-terjedett vendég-foga
dója. Üllyünk alá, ha tettfzik; és fogjunk a' 
dolog’ velejéhez markoffan.

Ezeket hallván Etele; tüftént áital-látta : 
mit akar. Igen világoffan kezdette fzándékának 
elejét. Illyeneknek gondolhatta a’ következen
dő befzédeket-is. Le-ültének tehát a’ zöldello
kies pázfitra; holott Világos így kezdette me- 
ftereéges fzavait:

Régen akartam immár valamit tudakozni 
tolled, édes Etelém; de némellykor a’ helynek, 
némellykor az időnek alkalmatlanságától, olly- 
kor más valaipitől-is tartottam. Felőlied akarok 
penig leg-is-leg elsőben tudakozni valamit. Nincs 
femmi okod a hímezésre. E’ titkot roeg*is-tu
dom , meg-is-akarom tartani. Valld-ki, édes E- 
teléra: mi okok vehettenek arra: hogy annyi 
vefzedelmek között Magyar • orfzágba jöttél ? 
El-hitettem magammal: hogy nem kis dolog lé
gyen: ollyas valamire törekedni; mellyre izzafz- 
tó fáradsággal leheffen fel-emelkedni. Adgya I-

iten
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ften jó végét ízándékaidnak; de nagy fába vág-s 
tad a’ fejizét, nagy követ is hengergettfe.

Felele Etele: A’ jó erkölcsnek ama’ dífze, 
«ma’ ragyogó méltósága ki - hozhatott engem’-î  
Orfzágomból. Mert: cfak honnyi erkölcfeiin* 
mel fel-ékiilvén; nem gondolhatám; hogy a’ tö-: 
kélletefségnek tetejét úgy járjam: hogy le-felé, 
a’ többi Leventákra, cfak úgy hunyoríttfak; mint 
valami Szalma-törkökre (44), Meg-fem-is efalt

eddig

(44) Ezen fzó: Túr (mellyet a’ Görög írók, nem 
lévén ií-betűjek, így írnak Túr) BAYERNEK,*és 
BEERNEK bizonyítáfa fzerént, annyit tett a’ Sci- 
táknál: mint Nagy , Nemes, Fő , Baj.vívó. Fen-van 
még moít-is a’ Magyarokaál eme fzó: túr kölni, melly 
annyit téfzen, mint akár mi ellenkezővel vinni, vete
kedni, meg-t'órni. És fó*képpen a’ Húsvéti piros tojá-
foknak öfzve-üttetését Túrkülusdinek mondgyák az Al
földi Magyar gyermekek. Fen - forog a’ Magyaroknál 
eme’ fzó - is tar»», faréi, melly annyit téfzen, mint 
r-emejjen fzenvediti: mivel a’ gyermekeknek, még a’ Le-
ventaságra értenek, fokát kellett túrni, fokát fzenved- 
ni* (Qui cupit optatam curfu contingere metam; mill
ia tulit, fecitque puer , fudauit, et alfit.) HERO- 
J)OTUSnál-is az Agatbyrsuíok Nemes, és Fő - népeket 
jelen rettenek. •— Az-után : ezen fzó : Ki; annyit tett 
a’ régi Magyaroknál.* mint Szép. Innett mondgyuk 
még moft-is: Kies; az-az: : avagy .
Innett mendgyuk azt-is; Kietlen)az-az: Szépetlen, a- 
vagy rút, kellemetlen. É s, más lzavakkal Öfzve-köt

vén ,



eddig a’ vélemény. Nagyobb Vitézséget tapafz- 
taltain Orfzágtokban ; mint máfutt cfak fúl hegy 
gyel-is hallhattam. De én ezekről, hogy hoi'z- 
fzas ne legyek, moüanában nem ízóllok. Kur
tább, de egyfzer-’s - mind haíznoífabb beízédek- 
re-is kerekedhetünk.

Monda Világos: Igen - is, édes Etelém. 
Hafznoffabbnak gondolom azt lenni, melly kö
zelebb eük kettőnkhez. Mond-meg tehát: mi

jó
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vén , azt - is mondgyuk: K erdő , Kietlen nagy ho- 
m°k» — Egy be . ragasztván tehát eme’ két régi Scitiai 
fzavakat: Tűr, és Ki; Túrki annyit tett, mint:
Nemes J'zép Vitéz. így hijja Magyarair.kat LEÓ ama’ 
Nap-keleti Bölcs Csáfzár. így hijja Magyarainkat en
nek fia - is CONSTANTINUS Porphyrogenneta. És 
LEÓ ugyan Árpádunknak Vitézeit foha mis-képperi 
hem nevezi, hanem Lurki, az-az : Nemes Szépek* Ezen 
fzőt a' Deák írók így ejtették - ki: Tttrcú Az - után 
á Magyarok magokat Túrköknek, de nem fokára Tör
köknek , már moüanában Törököknek tnondgyák. De 
valamint a’ Scita-nevet foha nem fzégyenlették Ma
gyar Eleink: mivel jól tudtták ezen fzónak eredetét; 
haíonló-képpenfoha nem fzégyenlették a’ , a- 
vagy Török nevet-is, mivel e’ fzónak eredetét - is fo
káig el - nem - felejtették. Mivel tehát a' mi Magyar 
Eleink valóságos Törökök; ki • tettfzik: hogy azon 
Népre, melly moüanában ACában, és Európánknak 
fzélein uralkodik, igen gondatlanál adgyik a’ Török 
nevet. Soha ezek így nem neveztetnek fe LEOtól,

fe



jó hírét hallottad Orfzágunknak : hogy, abban- 
hagyván a’ többit, ide iparkodtál? Mit vélhet

tél
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fe annak fiitól CONSTANTlNUStól; hanem minde
nütt SZÁRACZENUSoknak irattatnak , mivel ók va
lósággal SZAR ACZENUSokbóh, ARABESekbÓl öfz- 
Ve-habartt kódorgó Népek. SŐtt haragufznak-is ezen 
SZARACZENUSok, ka valaki Őket mond-
gya, A ’ DEÁK írók ókét OTTOMANoknak ne
vezik , gondolom azért: mivel ők is magokat, magok 
között, nem máskép’, hanem Ocfumánokn&k mondgyák. 
Innétt eredett az Ocsmán fzó magyar nyelvünkben ; 
melly nem máit téfzen, hanem rút mivel Magyaraink 
ama’ Nemzetet mindenkoron rút gyiilevéfzeknek tar
tották. — Eme’ Szrtraczenitfoknál cfak maga azon nem
zetség valóságos Török nemzetség, mellyből a’ Csá(zá
rok válafztatnak. Ha ezen nemzetség ki találna halni, 
a’ régi fzabáfok fzerént, valamellyik Törő* Házhoz 
kellene folyamodniok. És így: vagy a’ Tatároktól, 
vagy a’ Nagy Mogoliaktól köllene Csálzárt kölcsönöz- 
niek. Mert ( ki-halván Magyar Királlyaink , kikhez 
hafonló-képpen folyamodhattak vólna) cfak e’ két Ud
varokban fényeskedik a’ valóságos Török nemzetségi 
•— Magyar.orfzágban le - telepedett Törökeinket, az
az: Magyarajkat gyakran meglátogatták eleinte Ta
tár - orfzágban maradott Magyar atyánk-fiai. SŐtt: 
CONSTANTINUS Porpbyrogennct azt írja: hogy fzö- 
vetséget - is tartottak magok között, és igen barátsí- 
gollan éltének. De moll immár olly feledékenségben 
vannak ezen el-fzakadtt nemzetek, hogy egygyik a’ 
máfikról alig tud valamit, ki-vévén a’ tanúltt, es oÜ 
yafott embereket. Negyedik BÉLA ( nagy

iéi-



tél itten oily el-rejtettnek lenni, mellynek fel
találására cfak éppen Wilágos-várra fáradoztál?

Erre

lelkű, és mefzfze el-látó Fejedelmünk) Szent Domo
kos’ Szerzetén lévő négy Magyar Fehér-Barátokat 
küldött a’ Nap - keleti Grfzágokra , maga’ költségén. 
Ezek közűi, JULIANUS, egy afzfzonyra talált, kU 
Vei magyarul befzéllett Volga-vize’ környékében. Ki- 
tol-is útba igazittatván, olly Magyarainkhoz ért ama’ 
Barát; kik; mind Ötét jól értették, mind ő azoknak 
nyelveken, minden hiba nélkül, el - mehetett. Ezen 
Magyarok meg-jelentették akkor JULIÁN USnak, hogy 
á’ Tatárok ki-akarnának ütni Német-orfzágra. És va
lójában ki - is i ütöttek 1240-dik eíztendoben BÉLA a- 
latt; de, a’ Németek helyett, eló-vévén Magyarain- 
kat, rútul el - pufztúották Orfzágunkat. Haragudtak 
reánk, hogy más Nemzetekkel öfzve-fogoroíodtunk. — 
Más Magyar Jéfovita-is az üttományoktól meg-fogat- 
tatván, a’ Tatároknak el-adatott. Ez azt írta onnét: 
hogy nem lenne Szám - ki - vetésben, hanem valóságos 
Magyar-orfzágban, édes Hazájában. — Mind ezekhez 
azt-is lehet toldani: hogy moll - is Magyaraink nem 
mondgyák a’ köz-befzédben : Bolgár-fajta, avagy Fran- 
tzia-fajta; de fen - forog nálunk, még mikor harag- 
fzunk-is: a’ Török-fajta! Tatár-fajta. Mintha a’ régi 
hagyományokból igen jól tudnánk, hogy ama’ való
ságos Törököknek, és Tatároknak véreik vagyunk. — 
Sokan, kik Tatár • orlzágban magokkal a’ Tatárokkal 
kcfzéltenek, azt mondgyák, bogy ók-is tudgyák vér* 
ségünket a’ régi hagyományokból. — A ’-mit itten 
Etele Szalma.tarkőknek mondott, azt moftanában Szal
ma-törököknek mondgyuk, és általok bafztalan lázokaC 
értünk,
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Erre Etele : Ha más nem vólna-is benne ; * 
nem-de-nem elegendő ok lehettél vólna clak 
rnagad-is, Drága-látos Kis-afzfzony; kinek látá
súra még mefzfzebb Orfzágokról-is oda fíradgya- 
nak az eleven Szívek ? Hallottam híredet Or- 
fzágomban; de itt hírednél nagyobbnak találta
lak. Ott. cPak súgárját láttam azon gyönyör
ködtető Napnak, melly itten az egéfz Orfzá- 
got örvendeteflen bé-tültötte.

Már ekkor Világos, Etelének nem cfak il- 
ietődéséről, hanem heves ízerelméről-is gyana
kodván? eleve ivott a’ Medve-bőrre. Hogy pe
dig e’ izereto indiilatot forró buzgóságában 
meg • tarthaffa ; így fzított több tüzeket aiája: 
Vagyon még valami, édés fzép Etelém, mel- 
lyet tudni kévánok. Nem hagytál-e valami Magj 
nes-követ Orfzágodban, melly fzívedet fzűnet- 
len vifzfza-fordíthatná ? — Ezt kérdé; és egy- 
fzer-’s-mind az el-árúló orcza meg-pirúlt.

E’ változását mintha é!zre-fe vehette vólna 
Etele; hamarjában így felelt: Vagyon olly Mag- 
neíem Honnyomban, melly fzívemet vifzfza- 
fordíthattya. Tudni-illik: Hazámnak 'azon fze- 
retete, mellyel a’ valóságos Haza-íi Honnyához 
vifeltetik. Adná az lilén: hogy nem külömben 
ékefségére vállyak édes Hazámnak; mint nékem 
dicsőségemre eűk, hogy benne fzlHettettem. A’ 
vau mindenkor elkeinben; azon vagyok min

den
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den igyekezetemmel: hogy benne fzülectetéfe* 
met ne feégyenlye.

Ekkor Világos azt gondolái hogy élőbbén» 
beízcdgyében homályosan fzóllott; ’s - ugyan - a- 
zert : meg-fem-is-ertetect Etelétől. így igyeke
zett tehát világoffabban ízóllani: Szereted te
hát Ház úat, Nemes Leventa. Dicsérem az e- 
fzed’. Jól tefzed. De vallyon • ott - hon nem 
hatcad - e Lelkednek felét ? melly után fzűnetlen 
fohajcozzál; ő-is nyögjön utánnad; és így; igen 
nehezedre fordúllyon az el-fzakadás.

Felele Etele: Bennem van a’ Lélek egéfz* 
fzen. • Meg-fem-is-engedte volna fel-vett gondo
lataimnak nagy terhe ; és a’ fzereucsés ki-mene
telnek eleven reménsége: hogy hozzátok, olly 
nagy Lelkekhez, fél Lélekkel jöjjek. De ez 
még fincsen akadályomra: hogy Féléimhez vifz- 
fza-ne-röpíillyek; és velek igen nyájaffan ne be- 
fzélgeífek.

Etelének ezen kétséges feleletét hallván Vi
lágos, látta: hogy, valameddig e’ cfavargós ös
vényeken ballag; mind-addig minden hafzon nél
kül fáradozik : el-feáuta fzívét, fel-is-tette a’ 
feeméremnek le - tettét, így fzóllván hozzája: 
Nincfen-é oda-haza egy valami Szeretőd, ki
hez Te-is igaz fzívvel vifeltefsél; Ö-is téged’ Is
ten - igazában fzereífen ?

Felele Etele-. Vannak bizonnyára elegen, 
kik fzeincllyemet nagyon fzeretik. Vannak Ro-

P konim.



fconim, vannak jó Barátim. Ezek mindnyájan 
siránkoztak ide-jöttömkor; de örvendem-is fog
nak Haza-menttemeu.

Erre Világos, még-is világoffabban: Nem 
azon Szeretőidet értem, (úgy mond) kiket vagy 
Rokonidnak rendelt a’ gondos terméfzet; vagy 
Barátidnak válafztott a’ notelen tárfaság. 01- 
lyasról vagyon a’ befzéd: kit mind-ezeknél in
kább fzerethetnél. Nincfen-é Orfzágodban ollyas 
Kis-aCzfzonyod, kit egyedül kedvelfz? ki után 
fohajtozol? és, ha (haza érvén) karjaid közé 
kerítheted ; ki-mondhatatlan-képpen Örvendgyél'? 
Ha illy Szeretődtől meg-váltál: néki ugyaii nagy 
nehezére eshetik itten maradáfod; nem-is vólna 
cfuda, ha te-is meg-únnád magadat*

Világosnak nyilván - való fzeretetét, és a* 
Szövetségre iparkodó gerjedelmeit ki-tanulván 
Etele, nagy méltósággal ezeket mondotta: '

Oh drága Kis*afzfzony 1 A’ Szeretet nehe
zen nyargalhat egy paripán a’ Vitézséggel. Ha 
az gyötri a’ Ízívet; nehezen lehet a’ Leventás 
gyakorláfokra fel-emelkedni; Lufta lefz, és fé
lénk. Alatt máfzkál a’ földön, mint a’ Gilifzta. 
A’ Sas-kefelűkkel fel-nem-röpiilhet a’ Kő-fziklák- 
ra. A’ Szeretet hitvány dolgokban foglalatos-. 
kodik. A’ nagyokról vagy meg-feletkezik; vagy 
ímmel • ámmal fogja a’ könnyebbik véget. Egy 
vitéz Bajnokból, egy Egek’ mennyegzetéig fel
emelkedett nagy Lélekből,* íemraire - kellő*, és

cfak
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cfak a’ fold’ hátán máfzó olíyas cfiga-bigát té- 
fzen, mellynek hátán háza, kebelébe!* kenyere. 
A’ locska-feeske nyájaskodáskák; a’ dínoin - dá- 
norfi befzélgetéskék ; a’ cfallagó  ̂ballagó foháfz- 
kodáskák; és több e’ -féle pipere-fzarka csorgé- 
fek , és daráláfok: iukább egy fzáját*tátó, kör
mét rág\, és ideit vefztegetö nagy Mi-hafzná- 
hoz; mint kézzel-lábbal iparkodó Leventákhoz 
illenek. Az illvecén el-hántt kelepczékbe bele
botlott foglyok irtóznak a’ vefzedelmektől. Ket
tős gondgyok támad; Féltik mind magokat, 
mind SzeretőjÖket. Ha az erkölcsnek gyenge
kő -falai illyetén erős Kos - fejekkel oftfomoltat- 
nak j elsőben: beteg ágyába húil a’ meg-réműltc 
nagy Lélek; azmtán: nagy nyúghatatlanságok- 
kal ott sénlik ; végtére • meg • gebed. Nem lát
tam életemben igazi Bajnokot, ki egyfzer-’s-mind 
fzerelmes-is lett volna. De láttam ám ezer Le- 
ventákat, kik a’ Szerelem uelk'űl a’ Meny-beli
ekhez; a ’ Szérelemmel peuig lábokra ónt-kötő
Alakofokhoz hafonlóbbak voltának.

•  •

Ezeket hallván Világos; kevésben múlt-el: 
hogy kétségbe nem elétt. De magát egéfclen 
el-hagyni nem akarta; Tudtta bizonyoffan: hogy% 
ha e’ jelen lévő alkalmatofságnak ültökébe néni 
kapna; ha ztalan kapkodna az-után kopafz hátúi* 
lyához. Tehát fel-vett úttyáhól egy liafogatot: 
hal - fzálnyit ki-témi nem akarván; elö-vette e-

P Izének
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fzének minden tehetségét; és végtére így okos
kodott :

De én meg-tehetem azt, édes Etelém: hogy 
Magyar - orlzágunkban heves SzeretŐ-is; nagy 
JJajnok-is lehefs. Ezen két indiaiatok nem an
nyira ellenkeznek egy - máffal; mint együgyű 
D̂ajkáidtól, és gyáva meílereidtol hallottad. Mert 

a’ Magyar - orízági Szerelemről olly gondolattal 
légy inkább ; mint az itt termett kígyókról be- 
fzéllenek a’ tapafztaló Tudófok. Azt mondgyák 
közonségeffen: hogy a’ kígyóknak vefzedelmes 
mérgek légyen a’ Külsó-orízágokban meg-is ül
hetik azokat, kiket meg-haraptanak. De azon 
kígyóknak, mellyek Magyar - orfzágunkban ter
mének; fe vefzedelmes fullánkjok, fe kár-tékouy 
mérgek. Kebeledben hordozhatod az ártatlano
kat. Talán azon Leventák, kik Orfzágtokban 
fzeretnek, valamelly dühüségbe esnek? De ná
lunk melly ártatlan légyen a’ Szeretet; vagy 
cfak abból-is ki-tettfzik: hogy mi Magyar Szü
zek nem cfak befzélleni arról; hanem azt fzí- 
viinkben - is hordozni, ott ötét forgatni-is mer
jük. Semmit fe irtózz te-is a’ Magyar Kis-afz- 
fzonyok’ Szerelmétől. Meg-nem-vefztegeti ben
ned a’ Bajnoki nagy Lelket i hanem inkább fel- 
ébrefzti, és elevenebbé tefzi. Ne gondold: 
hogy az ollyan rusnya, olly utálatos, olly ve
lzedelmes légyen: mint azok fzokták le-fefteni; 
kik , vagy, terméízetekre nézve, embertelen

fzilajok;



fzilajok; vagy, idejekre nézve, maga meg-úntt 
hantos-hátú vén cíorofzlyák; vagy, az erköl
csök’ mi*volttárói, magok’ efzek, és hajlandó
ságok fzerént okoskodók. — Mi tagadás benne, 
édes Etelém ? Én immár , a’ Magyar Szüzek 
közül, egy gyet válaíztottam réfzedre. Cfak a’ 
te jóvá - hagyáfodat várom. — ö téged’ bizo
nyosan nagyra böcsüll — Tifztel— és — Szeret 
• - - (Oh Egek! moll fegíttfetek ) — Nincs-is 
mefzfze tolled •— Téj a’ téjhez, víz a’ vízhez 
nem hafonlít úgy; mint ő én hozzám — Aka
rod-e ; hogy nevét ki-fzalafzfzam — Azt

Hirtelen fel - ugra Etele ; és ezeket monda: 
Ha fzeretni akartam volna, eme’ Kótyot, eme’ 
Cfemegét otthon-is fel-találhattam volna. Van
nak illvetén Kő-fzálak a’ mi’ tengerinkben - is ; 
nagyok-is, fzámofok-is. Azokot el-kerülvén, 
nem akarom kis hajómat ezeknek keménnyébe 
ütni, és porrá tömi.

Ezen utólsó meny-dörgéfekre egéfzlen oda* 
léve Világos. Elsőben kegyetlenül meg-pirult. 
Tele lett oíztán ollyan méreggel, inelly a’ hűl
ni kezdő Szeretetet vefzedelmes hathatósággal 
kevergetni fzokta. El-fordította fel-lobbantt or- 
czáját Etelétől; és panafzra indúlni láttfzatott 

' a’ Meny-beliekhez. Meg-erefztette könyveinek 
özönét; és keferveífen nyögött. Fel-akara e- 
jen fzerencsétlen helyéből emelkedni; de meg*

P 3 fogyat-
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fogyatkozott ereje nem bírhatta a ’ refzkető 
inakat.

Meg-ízánta ezen állapottyát Etele. Ugyan-, 
azért: lágyabb fzavakkal élvén, ezt mondotta 
végtére: Ha azzal fzerencséinet elő - mozdítani 
kévánod, drága-latos gyöngy-virág ,• nagy hálá
kat' adok fzívefségednek. De egyfzer-’s-mind 
arra kérlek, és igen efedezem előtted: hogy, 
a’ Magyar Kis - aízfzonyok közül, cfak éppen 
ollyat rendelly fzeméllyemhez: ki mind alacfony 
állapotomhoz; mind cfekély tifztségemhez illik. 
Hafonló a’ hafonlóral hamar öfzfze * barátkozik.

Ezek-között: Etelének fegítségével, fel - e- 
melte magát Világos, hafonlóbb a’ betegekhez. 
El-fordúlt Etelétől. A’ láthatatlan, de akkor-is 
fen-forgó cfillagokhoz fel-emelte fzemeit; de a- 
zokban femmi könnyebbülését nem találhatta. 
Öregbítette nyavaláját az-is*, hogy Etele (ezen 
gyötrelmeit fzámba fe vévén) fzabadságot kért 
az el - távozásra; azt hányván maga’ fzemére: 
hogy a’ többiek gyönyörködnének immár le
vert nyulaikban ; ő - maga azok nélkül lenne. 
Pedig ide - jöttének nem más vóhia fő-oka.

Ezen utólsó fzavakra egéfzlen kétségbe e- 
fett Világos, és ezeket mondotta : Eredgy ! E- 
redgy t akár - kinek mondgyanak , kegyetlen te
remtés. Kövesd kemény ércz-fzívednek meg- 
lágyúlhatatlan indulatait. — Akár foha fe láffa-

lak
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lak többé. — Hagygy itt, ha lehet, irgalmatlan 
lélek! — El-is ment Etele.

Világos, már el-hagyott magánofságban lé
vén, síim könyv -húllatáfai között így siránko
zott : El-raehettél tehát Szökevény (45)._E-
reégy! — Vakarodgy — Vadáfzd a vadakat, 
te minden vadnál vadabb Tatár-fajta. —. Én a- 
zoroban, fzerencsétlen teremtmény, ezen erdei 
fáknak, ama’ repedezett kö-fzikláknak ki-nyilat- 
koztatom keferveimet. És, ha mi belső érzé- 
kenséggel bírnak; tudom: hogy, e’ fzerencsét-

P 4 len
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C 45 ) A ’ Magyarok foha nem tudtak gyalázatos
sal^ nevet adni valakire; mint mikor egy Katonájok- 
ra azon tkálatos SZÖKEVÉNY nevet ragasztották. 
Mert: Vitéz Katonáinkban , égy tudták gyűlölni az 
El fzökéft: hogy Hadat ioditottanak gyakorta azoknak 
Párt-fogójok ellen. Mennyit kötődött ATILA a’ Ró
maiakkal : hogy SZÖKEVÉNNYEI vifzfza-adaflanak ? 
Árpádnak, és az akkori Magyaroknak iiaragjokat ele
ven ieftékekkel adgya élőnkbe LEÓ, ama’ Bölcs Nap
keleti Csáfzár eme’ fzavaival: Nem azt» is
a' Magyarok: ha valaki közúllók a' Rómaiakhoz altal-fzö» 
kik. Mert tudgydk : hogy a' Magok' Nemzetek 

fzuek ;  Nyereségre vágyók ; És fok Nemzetségekből -
ve-fzerkeztettek. Ugyan-azért:bogy fe a'Rokonsággal, fe 
az Egygyet-értéffel nem gondolnának. Mert: minek-utár.na 
tán ktvefen altal-fzökni kezdtttenek; és ezek 
me te Jen , és emberül jogadtáttanak: ókét «
Vgyan-cfak: ezen okra nézve : igeit kedvetlenül fzenvidik\ 
ha valakik közüllöt el»állanak.



Jen állapotomra , könnyebben meg - indulnak; 
mint te meg - Czánhattál kegyetlen, — Vallyon 
mit véthettem én a’ Meny-beliek ellen? — Oh 
Egek! hogy - hogy teremthettétek az én fzíve- 
met olly lágynak; az Övét olly keménynek? 
Talán: hogy 0 (mindenkor diadalmaskodván) 
ürúllyön; Én ( mindenkor vefztvén ) e’ fetét, 
és kietlen fogságomban siránkozzam, így kel
lett-e öfzfze-súgnotok - búgnotok fejein ellen Ti 
menyei Lakofok! Ugyan nagy mefterség: hogy 
Ti, halhatatlanok lévén : a’ halandó teremtmé
nyekkel így bánnyatok, — Tehát: cfak magam 
gyötródgyein-e ezentúl! — Mire élek immár e’ 
világon ? Talán arra-, hogy minden órában, 
minden fzempillantásbau haldokolhaffak. — Mért 
erővel ki-nem űzitek gyámoltalan lelkemet? 
Mért nem fzámláltok azon halottaitok közé, 
kikben femmi Szeretet, femmi Vágyódás, fem- 
mi Kétségbe - esés nem talál tátik ? — Oh Vilá
gos ! íme Te, ki ennek-előtte annyit reméllet- 
tél, moll attól-is el-hagyattál, kit leg-inkább 
fzerettél. — Iftenem! mire juték! Nincs hatal
mamban, hogy meg - fzabadúllyak. Erőffebb a* 
lábomra vetett békó, a’ fzíveinet le - nyűgöző 
lzor - kötél; fém-mint: hogy, vagy amazt öfz- 
fze-törheífem; vagy emezt fzéjjel-tépheffem. —- 
De jól élik nékem. — Vifeld a’ terhet Világos, 
mellyet efztelenul fel - vállaltál, —. így kelletik 
meg-lakohii a’ hirtelen vétkesneL — így kel

letik
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letik e’ fényes világból az örökös fetétségre 
menni a’ vak Szeretőnek.

Ezeket forgattya vala kétséges elméjében; 
és, ha lehetett, Ízóval - is panafzlotta Világos; 
midőn Etele (már két nyulat le-vervén) a’ töb
bi Szüzek’ féregére akad ott. Ezek mindgyárt 
Világosnak hol-léttéről kérdezoskedvén, minek- 
utánna annak bádgyadságát, közelgető betegsé
gét, Etelének fzomorú fzavaiból, meg-értették; 
fzerte -ízéllyel futkoftanak az erdőben. Végté
re : őtet, egy fának árnyéka alatt, meg - lelték.

Betegségének okáról kérdeztetvén Világos, 
azt feleié: hogy néki e’ Vadáfzat éppen nem 
tettfzene. l’gy el-lennének-vadítva mindenek: 
hogy kézre nem kerülhetnének. Sem nyúl , 
fém madár, még fzeraére fe akadhatna. Maga 
penig olly reraénséggel jö - vala a’ Szigetbe-, 
hogy a’ Vadáfz - mederektől eleve meg-fzelídít- 
tetteknek lenni vélte a’ vadakat. Moft ellen
ben, olly vadságokat tapafztalná: hogy a* Kis- 
afefzonyok’ nyilaiktól - is félnének. Szívét pe
nig az gyötrené fő - képpen: hogy a’ többiek 
meg-nyerhették azt, a’-miért ki-fáradttanak. Ma
gának, nagy fzégyénnél, nyula nélkül kellene 
haza ballagni.

Erre a’ fzánakodó Szüzek azt mondák t 
hogy cfak ez-előtt Etelének kezében kettőt 
láttának. Meg-is - engedné azon tifztefséges Le- 
venta , hogy egygyet Világos’ fzámára hozná- 
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nak. Jól isinérnék Etelének hajlandóságait, ü- 
tet ollyannak lenni vélnék: ki, Világos’ fzégye- 
uének el-titkolására, nem cfak a’ nyulat kéfz 
vólna ide engedni; hanem, fzeméllye lzerént-is 
a’ Kis - afzfzonynak fzolgálni.

Mind-a’-két nyulat édes Örömed oda-adtta 
Etele, midőn a’ Szüzek’ kévánságát hallotta. 
De ezekkel fém hozhatták helyre a’ meg - fzo- 
morodott fzívet. Budára vágyott fzüntelen, és 
a’ magánofságot kerede. Meg-útáita a’ Tárfa- 
ságot. Úgy tettfzett: mintha mindent gyűlölne.

Midón a’ Dunának ágán által - evedztenek; 
íme a’ parton állani látták Etelének Loválzfzát. 
Újra fel - borzadozott tede Világosnak. Rette
gett a’ véletlen követség miatt. Végtére: mi
dőn, a’ partra érvén, egy levélnek kezébe-adá- 
sára pillantott: már akkor éppen el - vefztette 
minden reménségét. Laffan-laffan dühöfségre for
dult az elobbeni Szeretet. Sz'unetlen azon gon
dolkodott: hogy árthaífon mind Etelének, mind 
pedig Etelkáuak.

E’ gonofzra vetemedett indulat még nagyobb 
erőt vett Világosnak fzívén; midőn, Árpádhoz 
vifzfza - térvén; különös, és nagy mederkedéffel 
el-lopta Etelétől a’ levelet. Cfak nem minden 
fzavakra fojtogatta a’ méreg, midőn nagy ha
marjában el-is - olvada. Látta Etelkának Párt-ü- 
tését. Mod tanulta-ki igazán: mért lenne olly 
Remény fzív'íi Etele. Fel-zavaródtak minden in»

dúla-
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állatai. Cfak hamar öízve - fzedtte minden ere
jét, és melegibeu azon gondolkodott: miként 
lehetne porrá - törni e' két öfzve-esküdtt, és 
másnak vefztére fzületett nyakas ellenséget.

Midőn illy terhes gondolattal fárafztotta 
elméjét; végtére éfzre-vette: hogy e’ fortélyos 
dolognak mind el - kezdésére , mind Örvendetes 
el-végezésére maga elégtelen lenne. Nem kel
lett az ördöngös tárfat nagy fzorgalommal keres
ni. Árpádnak Titkoffa (egy Orfzágos gaz-ember) e- 
legendo lett arra: hogy Wilágos-várat meg-za
varja; és az ártatlan Etelkát fel-fallya. E’ Tit
kosnak eredetét, nemzetét, és erkölcfeit le - í- 
rom; minek-előtte vefzedeímes fortéllyaira erefz- 
kedem. Ezen dolgot fzükségesnek lenni állí
tom a’ következendőknek velőifebb meg-érté- 
fekre.

H A T O D I K  R É S Z .

Á R P Á D N A K  T I T K O S S Á .
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Születéfe’ helye ezen Izemét - embernek Vefz- 
prém vala, Zvatoplugnak vára. Szüléi hit

vány cfapós Tótok (46), de Kerefztények. E-
fze

(46) Már régtől fogva kévánta tudni KAPRI- 
NAI Ú r: mi okra nézve bírták a’ Magyarok azo»

Nem-



íze éles. Termete törpe. Maga’-vifeléfe, gyer
mek korában, tiírhető. Ennek mindenre fel-é- 
rö elméjét meg - cfudálván Zvatoplug; e’ farkas- 
fiat magnak meg-tartotta. Kúlső-orfzágokba kül
dötte a’ tanulás’ kedvűért. Tótul, Dpákúl, Né
metül , az-után Magyarúl-is egy-aránt befzéllett. 
Neve terméfzetével meg - egygyezetc. Mert: a’ 
bagolynak sólyom-fia nem lehetvén, LISKÁnak * 
nevezték az Apjáról»

Mihelyeíl ki - rázta az Oskolák’ porát; el
sőben Zvatoplugflak író-deákja; az-után: nem 
fokára, Titkoffa * is lett. E’ Tifztség előtt alá
zatos maga’-vifeléfe, hegyke-begykévé; a’ titok
nak első efztendeig tartó el - fedezéfe , locska- 
fecskévé változott. Fen-héjjázó kevély gondo
lataitól el-kapattatván, fenkivel egybe nem fér
hetett az egéfz Udvarnál. Tengelyt akafztott

még
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Nemzeteket TÓTOKNAK, kik, SLAVINÜS név a- 
latt, meCzfze el-terjedttenek. Én arról így vélekedem : 

.hogy, mivel ezen Nemzet fzünetlen fiájában forgattya 
eme’ két korta fzavakat TO-TO (melly annyit télzen, 
mint: AZ-AZ ; avagy, a’-mit a’ magyar parafztság-is 
gyakorol; ax-az izé) Eme’ TO-TO fzavakat feUl’cg- 
ván a’ Magyarok, a’ SLAVUSOKAT leg-is-leg-elsó- 
ben TO-TOKnak csúfolták. Az-után ( egybe-kapcfol- 
váo e’ két kurta fzavakat) TÓTOKNAK mondották ; 
valamint ez-elrkt a’ CZO-I’ÁKokról fzóllottam. Ezen 
okból: a’ Németeket-i* SZAGTER-BAGTEReknek 
esúfollyák az AWföldiJ Magyarok*



még az Urával-is. Ugyan-cfak e’ vólt az oka : 
hogy Zvatoplug, nem tűrhetvén tovább erkölcs
telenségeit; mint Pataiak a’ fzurön, rajta ki-a* 
dott; és magától el-cfapta. SŐtt: hogy foha 
többé Orfzágába vifzfza-ne-jöjjön; feje’ vefzté* 
fe alatt meg-is paranefolta.

Ezek-után: tettetett alázatofságával, és éles 
elméjének fitogatásával, addig cfavargott Né» 
inet-orfzágban; még végtére ARNOLFNAK, a* 
Németek’ Királlyának, Udvarába ütötte az orrát. 
Nevét (a’ gaz emberek’ módgyára) meg- változ
tatta. Ez-után FUXNAK hivták közönségeffen. 
Itten, Zvatoplugnak minden titkait ki-locfogván; 
és ellene többeket-is hazudván: arra vitte Ar* 
nolfot: hogy a’ Magyarokkal Szövetséget te
gyen; és egygyütt a’ Tótokra effen.

Szerette Árpád ezen alkalmatofságot. U- 
gyan*azért: Zuárdra, Kadikára, de fő-képpen 
Hubára bízván a’ Magyar Sereget; Gömört, 
Nógrádot, és Páfztót el-foglalta. Midőn oíz- 
tán Garam, és Ipol-viíein által-mentenek, meg
vették (Nyitrát Galgóczczal; Buczkóval Tren* 
csént, és Banoveczet. Meg-fém-is-állottának 
Morváig a’ nyereséggel hízó Magyarok; hon* 
natt-is fok rab-fzijra fűzött Tótokat Árpád’ e- 
leibe hoztanak. E’ károkat vallotta Zvatoplug, 
Vefzprém’ meg-vétele előtt. Ezeket nem más
nak; hanem raeg-fuxol’odott Liskájának kolzön- 
hette.

De j
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De , ki LISKA volt Zvatoplugnál; FUX mara
dott Arnolfnál-is. Nem lehetett a’ kutyából 
fzalonuaj bár meg-hízlaltad, ’s-meg-porzsölted- 
vólna-is. Mert: itt fém fokára ki-inutatván ma
gát, arra fordította a' kópenyeget, a’-merre a* 
fzél fújt, Egéfzlen el merülvén a gonofzságok- 
ban , mindeu törvényt ollyas pók-hallónak len
ni gondolt, melly a’ fzúnyogot, és ‘az apró 
legyet meg-fogja; a’ darázft pedig által- ereízti. 
Ugyan-azért: Zvatoplugnak el-tüntte után, öfz- 
ve-vefztette annak fiait, Mojmírt, és Zzentibal- 
dot. Az-után: a’ Magyarokat reájok ufzította. 
Kik-is (e’ zavaros vízben leg-jobbnak állítván 
a’ halászatot ) hirtelen az egygyet-nem-értókre 
ütöttenek ; és, tulajdon hadi mesterségekkel éh 
vén (47); egéfz Morvát magok’ birodalmokhoz 
toldották;

Ámolf-
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( 47 ) A ’ Magyaroknak Hadi Mefterségeket, és 
Fortéllyokat (hogy mind-eklforáig el - nem - vefztenek ) 
L E Ó N A K ; ama* Bölcs Nap-keleti Csálsárnak kofzon- 
hettyük, Ennek hiteles fcavai eme* formán vannak:
Midi» a' Magyarok Táborokat vernek azokat ntm úgy , 
mint a’ Rómaiak, Árkokkal, és kenttik’lörúl;
hanem , az Ütközetnek napjáig, az Atyafiakés iYevsset- 
ségek között el-ojz-lódnak. ALovakat mind Nyárban ,
mind Télben fzúnetlen legelik. Közelítvén pedig az Ütkö
zetnek napja; a.’ fzükseges Lovakat meg-iartyák, és azokat 
tgy lábra vetett pórázon Sutotjók mellett le-ezövekelik ; az

Had'



Amolfiiak halála után; LAJOSRA, annak 
fiúra jutván a Német • birodalom: ennek gyer
meki efzét , és erőtlen igazgatását nein cfak 
alattomban meg-vetette; hanem nyilván ki-is*

hevet-
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Had' Előrendelésének idejéig étetik, mellyet mindenkor eflvé- 
lyenként Jzokranaé eligazítani- Az Orr-álldJ'okat, mefzfze 
a' Tábor előtt, közel egy-mdsboz tefzik : ne-bogy a} vé- 
letlen Rdjok-ütéJelkel el - nyomattajjanakm Magában pedig 
az Útközeiben az cgyz Hadi Rendet ( nem úgy , mint a9 
Rómaiak, háromfelé; hanem) különös EZREDEKRE fza- 
kn/ztydk y mellyeknek égygyike nem mefzfze a’ mdfiktól oüy 

% cfofurtojfan ojzve-kapcfoltatik : hogy egy buzomos jó Hadi- 
Rendnek Idttfzattatna. Az el-rendeltt Seregeken kivid> va~. 
gyón kelletinél több Sokas dg-is , mellyet vagy lesben tarta
nak a gondatlan Ellenségnek rendgye ellen, vagy u Ma
gok* Seregieknek banyatlani kezdő réjzének fegedelmére v.llit• 
tyák* Az Egygyetmáfokat pedig, és a* Tár-fzekereket nem 
mefzfze a* Hadi Rendnek jobb, vagy bal fzárnyára ( egy 
vagy két Mért-földnyi tdvozatraj a9 Tábor után belybezte- 
tiky mellyeknek oltalmokra kevés fzdm Népet hagynak♦ 
Gyakorta a% fzükség fölött lévő Lovakat öfzve-fűzik s és 
bániról} az-az: a9 Hadi-rendek :udn} nagyobb bátorságnak 
okáért állittyák* Az Ezredeknek fzereiket, és renddeiket 
nem egy forma magofságit Nyújtdfokra vefztfe. Mert eme’ 
Magofsdgnak külömbségében lenni dilit tyák a Hadi-rendnek 
erufségét, Egy fzóval; azon iparkodnak : bogy a9 Hadi
rendnek Eleje tömött, ej egyenlő légyen - - - - Ókét az 
Barmoknak nagy Jbkasága keséri: Paripáknak, és Kan- 
ezábuik} Ökröknek, éj Teheneknek Falkdi: Evés', és 
Téj-ivds9 okáért; azért-is : bogy a* Tábor nagyobbnak $ 
és fzdmojfabbnak tejfen.



nevette a’ Fux. Mert: a’ Morvákat, és a* Ma* 
gyarokat üfzve - békéltetvén, azon NÉMETEK 
ellen édesgette, kiket csúfoűán NEM * ETTEK-* 
NEK nevezett. Nyúghatatlanságát, és tökél- 
letlen erkölcfeit élzre - vévén a’ Nemzet; bizo
nyosan ( ha nyakon kaphatta volna) fel-is a- 
kafztatta volna. De ez (a’ Tót-ágasnak rae- 
revedttétól félvén) el-illantott Német-orízágból; 
és, által - cfapván a’ Tiízán; Biharra igyekezett 
MERÓTHOZ, az Orofzok’ Vezérjéhez.

Merótnak kaczér udvarában úgy • annyira 
meg-tanúlta a' fajtalan életet: hogy Czemetlenebb 
lett a’ fzérdéken i'ilö légynél. Kerülvén minden 
tifztát, cfak a’ gönnyecségben zabáit. Mint vér
rel a’ Nadály; úgy tele-húzta magát minden fes- 
letséggel.

De maga Merót - is olly orczátalan Orofö 
vala: hogy a’ derés mén - ló fém nyerít úgy a’ 
sárga kanczák után ; mint ö a’ Ringyók után. 
Ugyan ezen okból: az akkori Magyaroktól MÉN- 
MERÓTNAK neveztetett (48). És valóban a* 
Terméfeet - is Mén - lónak akarta kalapálni ; és 
cfak történetből hullott emberi ábrázattal, és
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(48) BÉLA  Királyunknak N evetlen író deákja 
az Orofzoknak ezen Fejedelmekről azt írja: hogy őtet 
MENU-MEROTNAK nevezték az akkori Magyarok. 
Fzen fzót : M ENU-M EROT, leg-alább tudtomra, 
jenki se fefzegette mind-eddig, minő. értelemmel véte

tik.



fíerc2égi Nemes Levéllel a’ Világnak hátára. 
Ezen ronda Mefterét fzínte felűl-haladta a’ fzem- 
telen Titkos. Nálánál inkább-is el-tudtta immár 
fzenvedni a’ sárító kancza-rugáfokat.

Cfudának illett -bé azon időkben : hogy 
Mén-merótnak fandra udvarában nagy ártatlansá* 
gában meg-maradhatott annak leánya HANZÁR. 
A’ többi között : ezen Kis • ai'zfzony után-is i- 
gén foly vala nyála ama’ Bocskor-bőr orczájú 
Titkosnak* Eme’ rút-is a’ fzépet fzeretvén; el- 
akará venni Feleségül. Nem volt Attyának a- 
karattya éllene. De a’ Tifzta Szűz, ama’ mag- 
lónak mind kapállását, mind nyeríttését hallván; 
kerülte méneíi tárfaságát. SÓtt: ha röhögéfei 
meg-nem fzűnnének; a’ ki-rugdosáffal fenyegette.

Eme’ példázgató beízédekre úgy meg-mér
gelődött a’ Titkos: hogy Mén*merótnak minden 
titkait; Orfzága* el - foglalásának leg - könnyebb 
módgyát ki-nyilatkoztatná a’ Magyarok’ Fejedel
mének Árpádnak. Ki - is ezen alkalmatofságot 
nyakon kapván, ellene állította a’ Magyarokat; 
’s-nem fok idő múlva (Ufzubú, és Velek Vitéz
zel által) egefz Tartománnyát házaílól-népeftől,

el

eik. Én úgy vélekedem: hogy MÉN-MERÓTOT té- 
feen. E' Névnek ezen élteimét ugyan-cfak azon em
lített író-deáknak ama’ fzavaiból fajtolhatom-ki, meny
ekkel tudtunkra adgya M ÉN-M ERÓT nevezetének 
oka't 1 így fzóllván: mert több Bardtnéi ( az-az ; Szere, 
tői) váltanak. Q
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el-foglalta. A’ többi között, kezéhez kapta 
Mén - merórnak leányát-is Hanzárt; kinek ékes 
termetét , és tifzta erkölcfeit látván; Fiának 
Zoltánnak Feleségűi adtta; azon államány alatt j 
hogy, (Mén - merótnak több magzattya nem lé
vén) minden Jófzága (mellyben élete’ napjáig, 
úgy-mint Igazgató , meg - hagyattatok) minden 
ellen-vetés nélkül a’ Magyarokra fzállyon.

Tudván pedig a’ Vásár-hitü Titkos: hogy, 
Mén*merótnak ezen meg-hódolásában, ő lett lé
gyen a’ leg-főbbik efzküz: Árpádnak hál-ada- 
toíságában bizakodván; hozzája jőve Budára. 
Néki, igen fortélyos fzavaival, további fzolgá- 
lattyát-is ajánlotta. Előre meg-tagadván Kerefz- 
tény hitét; a’ Magyarok’ Szer - tartáfaira állott. 
A’ Fejedelemtől Titkofsá rendeltetett. Nevét-is 
ismét (hogy a’ leg*főbb Giz-gazoknak mértéke
det meg- iiffe) el • változtatta. Ez-után RÓKÁ
NAK hívták a’ Magyarok.

De Árpádnak Udvarában • is csak fzőrét; 
nem pedig bőrét változtatta-meg a’ czudar Ró
ka. Porofzló fogantatásához képpeíl, hivatal- 
lyára nézve , egéfzlen Hóhér lett. Itt mind
gyárt abban törte leg-inkább a’ fejét: hogy*hogy 
lehetne Hanzár, és Zoltán ( eme’ két itiú háza* 
ibk) között az egyenetlenségnek hegyes czove- 
két bé - faragesálni. Tudni-illik: hogy Zoltán, 
elofzor: meg-útálván; az-után: meg-vetvén Fe
leségét ; máfok’ fzerelmének horgába akadgyon f
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ő ofZtán ezen előbbeni Mátkájánál nagy kegye* 
lemben lehelfen» De éfzre - vévén: hogy ezen 
gyönyörű pár igen egygyec értene ; el-kellete 
titkoluia gonofz gondolatait, pedig nem kevés 
időre; még valami más kömyűl-álláfok érkezné
nek; és magát az alkalmatofság éppen elő-adná. 
Sas * üzemekkel látott a’ gonofzságokhoz. At
tól tartott leg-inkább t hogy rajta ne kapattaffon* 

De, hogy addig-is aczeFefzét meg-ne-rozs* 
dúsítaná a’ henyélés; Árpáduak ízívét kezdette 
reá-bimi: hogy magát új keretetekkel vidítaná* 
Midőn Zoltánnak* és Hanzárnak lakadalmok tar
tatna Cfepelen; addig-addig belzélgette Mén-me- 
rótnak fzokáíait, a’ Félre-cfapó Szeretetnek é- 
defségét: még Árpádot Világos*Kis-afzlzonyba 
(kit már ennek»elotte-is jó fzívvel látott) bele* 
fzefettette* És; ha a’ Fejedelemnek Magyar- 
katona*fzíve nem lett vúlna s minden fzeratelen* 
ségre bizonyolfan reá-vitte vólna*

De a’ Fő * pap nagy vigyázáffal volt mind 
Árpádra, mind Világosra. Hathatós befzédek* 
kel mind - a’ - kettőnek eleibe tétté külonöffen : 
a’ fzeintelen életnek firalinas folyadékjait; a’ 
Magyarokban mind e’-koráig fel-nem - találtattha* 
tott rofz példák’ vefzedelmét. Szeme vólt Ká* 
dárnak ama’ Róka-mállal bélleltt gonofz Titkos* 
ra - is. Mindenütt utánna hordtta a* zfendelt. 
Vigyázott igyekezeteire. Ugyan - azért: ama’ 
hollók’ eledele, gyomrából nem Szenvedhette

.0. a a’
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a’ Fő*papot. Sokat mefterkedett még-roritásán; 
és» ha lehetne, el - oltásán. De Kádár régen 
meg-is-jött immár onnétt, a’-hová Róka mofta- 
nában cfak igyekezett. Sokfzor*is ki-tálalta a- 
zokat, mellyeket ez még cfak kottyvafztani 
akara. Tartott mind-az’-által Rókától, valamint 
a’ Tűztök Egy kezében vizet hordott min-4 
denkor.

De a’ gonofz Róka cfak meg-nera-nyugha- 
tott mind-addig: még a’ Fő-papot meg-nem-ke
rítette; és Őtet Árpádnak Tanácfoffai küzűl ki44 

* nem*fzorította. El-hűltenek erre a’ Magyarok; 
de akkor a’ hatalmas Rókának ellene nem áll- 
hattaüak. Ezen vefzett ember (fzűntelen a’ Fe
jedelemnek füleibe súgván) azt hányta - vetetté 
előtte : hogy a’ Papságra úgy nem illene az 
Orfzági dolognak igazgatáfa, mint fzamárra a’ 
bárfony-nyereg; Difznó- ólra a’ cferép - fedél. 
Ama’ Pók-hasú PŐffedékek, magok’ hafznok’ te- 
nyéfzetét keresgetilék mindenben. Más világgal 
fenyegetnék az embereket ,hogy magok ebben 
meg-hájafodhatnának. Ki-ízivnák az Orfzág’ zsíró
ját , és azzal élhetetlen Attya - fiók’ gyomrait 
kenyegetnék, és csömörjüket dörgülgetnék. Ha 
fel - puffafzthatták egyfzer mind horpafzfzokat, 
mind erfzénnyeket, ( mintha ezzel efzeffebbek- 
is lennének) ízembe fzállanának a’ Fejedelmek- 
kel-is ; és ezeknek rendeléfeikben mindenkor 
vagy gáncfot, vagy éppen lehetetlenséget (pe

dig
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dig vak, és oil óba lettekre) látnának. Ki-váltt 
fzeretuék a’ párt-Utéíeket: hogy, azzal az Or- 
fzágnak ereje meg-rzakadván ? az ö vállokra lát- 
tlzattaffon dőlni a’ hanyatló birodalom. A’ nép- 
nek-is fzívét, a’-mint mondgyák, Iílenes meder- 
bégekkel meg-vévén, fel-lázzafztanák a’ cfende- 
feket. Egy fzóval: magok’ gondolattyokat, 
mindenkor nagyobbra böcsíilvén, úgy élnének, 
mint a’ kó - fzálak ; még-is úgy enyifznének-el, - 
mint a’ vízi • buborékok.

Ezekkel, és más e’ -félékkel okoskodván 
Róka, igen meg - körmölgette a’ Papi-hivatalt. 
Szinte el-is-hitette Árpáddal annak haízontalan- 
ságát. Sótt: arra czéllozott: hogy, a’ Papsá
gon ki - adván ; ki-ki, maga’ házában (a’ régi 
Scitáknak fzokáfok fzerént) paposkodgyon; ott 
végezze-el az Áldozatot; és ki-ki el-hiteffe ma
gával : hogy a’ belső Rend cfupán a’ külső Biro
dalomnak könnyebb elő - mozdíttására gondolta- 
tott-ki a’ fzorgalmatos efzektől; ugyan - azért 
ez alá-is vettetett.

E’ vólt tehát az akkori időben egéfz Ma- 
gyar-orfzágban leg*hírefebb gaz-ember. Ki cfak 
akkor örvendett, és nevetett; ha vagy maga 
jól járt, vagy más valaki ebül. Még annya* 
méhében, nyakába kötelodzvén köldök-finórja; 
cfak alig vólt, hogy meg-nem-fojtotta. Bábá
ja-is hirtelenségből fzíntfe a’ torkát mettfzette- 
ineg; £időn köldökét el-akará vágni. SÖtt: mi

ti 3 dőo
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don elsőben meg-ferefztette; a’ bal-lapoczkáián 
(anyai jelül) nyárfát, és akafztó-fát tapa'ztalt, 
melly nemes czímerekkel fzületett. Méltó *is 
vólt, kicfinségétől-fogva, mind-eddig: hogy, 
vagy a’ hóhér’ madzagán fiigjön ezen akafztó- 
fa’ sódora ; vagy a’ kutyák, és varjak veíze* 
kedgyenek gyalázatos temetésén: mivel foganta- 
táfakor-is Bika’ jelében vólt a’ Nap; ízületéfe- 
kor pedig a’ büdös Kecske-bakban,

/

H E T E D I K  R É S Z .
V I L Á G O S  R Ó K Á N Á L .
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D  ’ vólt tehát azon Ördög’ hadnagygya; kinek 
^  efzefségében, és jó • vólttában bízott Vilá* 
gos ; kinek difenó • fortéllyaira kévánnya 'vala 
hagyni Etelkának (azon ártatlan Kis-afzfconynak) 
liralmas meg ? rontását. Reménlette pedig bizo- 
nyoffan: hogy, mivel ennek • előtte Árpádnak 
Udvarába fegítette ízeméllyét , minden kérés 
nélkül; Etelkának fel • falására*is reá-állana, ha 
fzépen kérettetne.

Meg - is-találta mind zsák a’ foltyát; mind 
hüdös hordó fzagos hódgyát. Hogy pedig ve- 
fzedelmes gondolatainak végét hamarébb el - ér
hetné ; midőn Rókának magános fzobájába lo- 
yódzott (hogy valami bocsülletes lzínt adna ra
bságainak', és éízre -fe - vehetné a’ Titkos,

hogy



hogy ezen igyekezete Etelka ellen töréséből 
fzármazna) illy fortéllyal kezdé czigány-fzavait: 

Édes Titkofom! már régen akartam veled 
titkaimat közleni; de vagy alkalmatofságom uent 
vólt a’ különös befzédre; vagy véleményemnek • 
időtlenségétől - is tartottam. Moft látom immár: 
hogy érett ideiben vagyon a* gonofzság ; és 
nem foka Országunknak nagy kárára ki-is- üthet. 
Egy Jövevény Ilid lappang Országunkban. Lát
hattad fzeméllyét Árpádnál. Moft-is Budán va
gyon. Etelének mondgyák. Mind - eddig Senki 
le tudhatta: mi okra nézve kullog Országunk
ban ; min mefterkedik; mikor térend-vifzfea.

Én (különös Szeretettel viseltetvén cdes Ha
zánkhoz ) midőn annak minden elő - fordulható 
veszedelmeire, tehetségem fzerént, nagy Szor
galommal vigyázok: cfak - ugyan ki - tanulhat
tam Ivarjeli eredetét; és hozzánk jöttének va
lóságos okát. Tudni - illik : hogy itt meg-tanul
ván a Katonai - gyakorlásokat; ellenünk ágas- 
kodgyon. Senki fines, még ugyan, a’-ki vele 
tartfou; ki-vévén egy Etelkát, Gyula Hadna
gyunknak Leányát. Ezen Kis - afzfzony akkor 
Szeretett leg-is-leg-elsőben bele; midőn Árpád 
ama’ Jövevényt (ízínlett erkölcfeitől meg-cfalat- 
tatván) Gyula’ Hadnagyságában Századofsá tette.

Nem dicsérhettem akkor Árpádnak hirtelen* 
k édesét, ki olly idején-korán le-bántván Szol
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ga«mezét (49), pánczélba Öltöztette. Ugyan
azért : a’ következendő vefzedelmeket által-lát- 
ván; minden igyekezetemmel azon voltam: hogy 
ötét Etelkának tárfaságától el-tílthaffam. Meg-is 
nyertem Árpádtól: hogy az előbbeni Ezredből 
ki-véteffen, és Hadnagygyá téteffen. Ezt penig 
cfak éppen azon okból cfelekedtem: hogy kö
zelebb ellen hozzánk; és minden igyekezeteit, 
minden gonofz gondolatait hamar éízre-vehefsük.

• Orfzágomat ezzel * is fegíteni akaró fortél- 
lyaim nem lehettenek még-is olly fzerencséfek : 
hogy a’ Leánynak fzívét Etelétől el-fzak̂ fzthat- 
tatn vólna. Mennél ritkábban fzemlélhettéK egy- 
mált; annál inkább tüzefíebben égtek gerjedel- 
meik. A’ - mint éfzre - vettem, élefzti a’ tüzet 
ama’ FŐ-pap-is, ki néked olly esküdtt ellensé? 
ged: hogy, ha a’ cfinre alkalmatofságot látna; 
egy kanál vízben el-kévánna vefzteni. Meg- 
fem-is-fzűnnek az alattomban - való vefeedelmes 
áskáláíoktól, a’-még egy helységben maradnak.

Ugyan-
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( 49) Ezen régi fzó M EZ annyit téfzen, mint 
Takaró, avagy alá-való Ruba. Iunett fzármazott az-is: 
M EZT ELEN  , az-az : Ruhátlan. Innet a’ M EZÍTE
L E N  , mellyet midón a’ Lábbal öfzve-tefzünk, el-vefz- 
ti ezen végét: tUn, és MEZIT - lábnak mondgyuk. 
Innett eredhetett eme’ fzó»is : M EZŐ , melly ollyas 
Földet jelent,'melly Füvekkel vagyon íel-ruhízya.



Ugyan-azért: e’ két öfzfze - forrott fzívnek 
el-válafztására magama: elégtelennek lenni gon* 
dolván; néked akartam e’ dolgot megjelenteni: 
hogy Te, Orfzágunkhoz - való fzeretetedból, 
(meltynek hathatóságát fok ízben meg*mutattad) 
valami alkalmatos módokról gondolkodnál ; és 
azokat egy-máítól el-válaíztanád. Azon lennél 
penig fő - képpen : hogy Etelkára te magad vi
gyáznál Budán; Etelét az én forgalmamra hagy
nád Wilágofon. Már ekkor Orfzágunknak ve- 
Izedelmétől'éppen nem félhetuénk.

Ezeket mondotta Világos; de ( a’ gaz em
berek’ módgyára) a’ Haza’ fzeretetének fzíne 
alatt , maga’ hafznát kerefte, és fzerencséilen 
fel-is-találhatta. Mert: midőn, Világosnak több 
befzédgyeiből, megsértette a’ Titkos: hogy E- 
telkának fzépsége le - rajzolhatatlati lenne ; sőtc 
maga Világos-is. önként meg-vallaná (a’ -mi a’ 
leáuyok között valamint ritka, úgy cíudálatos 
dolog*is) hogy nálánál fzá̂ fzorta fzebb, és kel- 
lemetesb lenne; ugyan • azért meg - tántoríthatna 
a’ józan fzíveket-is : ennek fzemcllyével azt a- 
kará tenni; a’ - mit régtől - fogva efzében forga
tott Zoltánnak , és Hanzárnak öfzve - vefztéfek 
felől.

A’ Titkos tehát alkalmatosnak lenni állí
totta Etelkát a’ Fejedelmi Udvarban: hogy el
sőben: fzépsége’ kellemete&égével meg * bi'gy- 
gyafzíza az ifiú Herczeget; az után: vele H n,
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el-útáltafía. Végtére: midőn a’ házi nyúghatat- 
lanságok annyira mehettenek: hogy Zoltán ki- 
külzoböllye Hanzárt; Ő régi Mátkájához férhet 
fen ; és, ki tudgya : ha (előbbeni tartománnyá- 
nak ero*fzakos viízfza-vételével) vele-egygyiltt 
nem uralkodhatna-e Biharon?

Irtóztató nagy gondolatoknak tettfzettenek 
ezek a’ Titkos előtt. És valóban (ha igazán 
akarunk fzóllani) nem-is-vólt hójag: hogy egy* 
ízerre fel-fújja; fém gyermek -játék: hogy ha
mar el-kezdgye, és hamarébb el-végezze. De 
annak, ki már kiefinségétől-fogva, valamint az 
Annya’ tejét, úgy fzopta a’ gonofzságokat; ki 
tellyes életét másnak nem cfak meg-rontásában; 
hanem el - oltásában - is fzíinetlen gyakorlottá : 
nem láttfzattanak még-is lehetetleneknek lenni.

Ravafz vólt a’ Róka; és immár raeg-aggott. 
Ifid pedig a’ Herczeg; de tüzes. Azt gondola 
a’ gonofz: hogy, Árpádnak halála után (akár-mi* 
ként tefzi fzerit), de el-nyoinhattya lángjait; és 
ki-nevetheti a’ Magyar Zoltánt, valamint ennek 
előtte ama’ Német Lajoít ki-nevethette. Ennek 
ifjúságát amannak idétlenségével egybe - akarván* 
foglalni; azt gondola: hogy miud-a’-kettőt egy 
móddal lehetne el-vefzteui.

Útíy  el-hitte pedig magát a Róka; és olly 
fzerencsés cfülagzatban fzülettettnek lenni gon
dolta: hogy, ha kopafz leune-is, el-mentt hajinak újra meg - nyövészről vgnségébe fe kétel-.

[kcdne.
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kedne. És valóban: mind - eddig nagyobb vólt 
fzerencséje , mint maga. Tudott annak idejé* 
ben jönni a’ Pap’ fajtyára, ’s-az egéfz Orfzág- 
nak fel-zavarására. De ezek a’ következendok- 
ból inkább ki fognak tettfzeni.
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NEGYEDIK SZAKASZ,
I. Árpiidnak V tó lly a . ,V.
II. Etele' Vefzedelme. VI. Róka Etelkáitól.
III. A' Fejedelmi Dolgok. VII. Bajok.
IV . Rókának Fortéllyá. VIII. Róka Budán.

E L S Ő  R Í S Z .  
Á R P Á D N A K  u t ó l l y a .

'"Pártós, és súllyos Betegségétől el - nyomattat- 
■** ván Árpád; fzapora járáffal közelgetett u- 

tólsó órájához. Látván pedig, hogy: mivel 
ízokatlan erőtlenségét igen crzi vala, többé e- 
zen nyavalyájából fel-nem-Iábbalhatna; Fiát «Zol
tánt által-hívattatta CíepelrŐl, kihez végső fza- 
vai ezek voltának:

Én



Én már, édes Fiam, nem fokára el-végzem Fe- 
jedelemségemet, és által-költözöm ATILAHOZ
(50), c^ábahoz , útigúrhoz , em éh ez  ,

KÁLAN-
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( 50 ) A ’ Ilunnufoknak ama’ híres Királlyokat, 
ki (Árpád előtt négy-ízáz egynéhány efztendokkel> 
l'zínte egéfz Európát kegyetlenül meg-zavarta, ATI* 
LÁNAK hívták-e ? avagy ETH ELÉNEK? veteked
nek a* tanúltt, írók. Én A T IL A  mellett maradok : 
mivel jól tudom: hogy PRISCUS Ötét nem cíak Sze* 
móllyében látta ; hanem nála lakott-is ■, evett-is ; mi
dőn a’ Nap-keleti CsáCzártól, MAXIMINUSsal egy- 
gyiitt, hozzája Követéi küldetett. Ez Ötét mindenkor 
A T 1LANAK nevezi; fe-hol-fe ETHELÉNEK. Cfa- 
da lenne pedig ; ha, nevét annj'ifzor hallván , igazán 
le írni nem tudta vólna. A ’ -mi több, még moiianá- 
ban élő Magyaraink-is (gondolom a’ régi Hagyomány 
fzerént) mindnyájat ATILÁNAK mondgyák', nem 
pedig ETHELENEK. Maga KÉZ A  Simon, ki ennek- 
elótte öt.fzáz efztendokkel írta a’ Magyarok’ Króniká
ját, mindenütt ETHELÉNEK nevezi. — VOLGA- 
vizét, melly körül Eleink laktanak, Tünet nevezi 
SIMOCATTA, és NICEPHORUS. MENAN
D ER. Atalnak.THEOPHANES. A ’ moftani Tatá
rok ldilnek, Ételnek, Etbelnek. Ezen folyó- vízrol vette-é 
nevét Atila, avagy ő adtta reá a’ nevet, nem tudni. 
Bizonyofiabb az : hogy a’ Hunnus nemzetet »
tdknak nevezték a’ Régiek; az-az: a’-iniot PROCO
PIUS bizonyíttya Fehér Hur.nujoknak : tudni-illik: 
hogy ama’ barnábbaktól meg-külömhöztetnének, kik 
a’ melegebb Terekhez közelebb ellenek. Ezen Evtbv

Itta



KÁLÁNHOZ, EDHEZ, ÜGEKHEZÁLMOS
HOZ, engemet e’ rend-fzerént nemző nagy Lel- 
kekhez. Reménlem-is: hogy, ha ízeméllyek- 
hez a’ bóldogabb világba jutandok; könnyen 
meg-ismérnek vitéz téteménnyeiainek jeleiről ; 
és jó fzívvel-is fogadnak.

Mert íme! Álmos-atyámnak VeZérléfe alatt 
(ennek-előtte hufzoifhárom efztendokkel) ki-jö- 
vén Szittyiánkból, tömött Lak-helyünkből (51) 
meg-vertük az Orofzokat, a* Kiovi Lakotokat.

Meg
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ütő név annyit tett • é a’ Régieknél, itíint nálunk a’ 
Fehér, vallyon ki nyomozhattya - ki ? Elég az, hogy 

magokat F tbér - népeknektartották, melly nevezettel é-
lünk moíl-is, midőn az Afzfzonyi Nemről befzéllünk. 
Fen - forog ezen Fehér fzó még moftanában-is gyakor
ta , fő-képpen egy - nehány Városainknak neveikben ; 
úgy-mint: Széket-febér-vdr,* Gyula-febér-vdr ;  Nándor-
febér-vdr, Fen-forog ezekcn-is ; ;
domb; Fehér-begy; Fehér-tó, F/en utolsót a’ követ
kezendő Magyarok meg-kurtítván ; elsőben : 
az-után : Fertőnek nevezék. Vagyon , ét
O-fehér-tó Zabolcs - vár - megyében. DEZERICZKIi 
DEGUIGNES. PRISCUS.

( 51 ) A ’-hol annak-elotte a’ Magyarok laktanak, 
noha azon Scitiai Orfzág elég fzéles lenne; még-is, a’ 
Népnek Szapora - volttá miátt, azon helyeken el-nem- 
férhettenek. Hogy tehát, azon említett Orl'zágjokban, 
ébel mindnyájan meg-ne-hallyanak; a’ Méhek’ Szoká-

fok-



Meg-vettük nagy fáradsággal Munkáit, és Und- 
várt. Itt édes Atyám meg-halt; Te penig e’ világra 
lettél.

Álmos Atyámnak holttá után, azon tizen- 
nyolcz efztendok alatt, mellyekben vitéz Ma- 
gyaraimat vezérlettem ; íme Szávától Marháig, 
Úndvártól Befzperémen túl uralkodttam. Már 
mait: előtted vagy el-haltt, vagy el-tévelyedett 
teít-vérjeid közűi ( a’ Magyarok’ eskiivéfe fze- 
rént) tégedet rendelt az Iften, ki jutánnam a’ 
Fejedelmi fzékbe tilly, és a’ vitézeket vezéreld.

Mutasd
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fokhoz alkalmaztatták Magokat. Mellyek Kaptáitokban 
el-nem-férhetVén , Raj fzámra, más helyeket kerefnek. 
Mivel tehát a’ Maga’ Életének meg-tarttáfa nem más ; 
hanem a’ bölcfen gondoskodó Terméfzetnek valóságos, 
és nyilván ki-tettfzo Ufztöne t efztelenól mondanák A- 
tila felól, bogyó, Scitiában immár nem maradhat
ván , midőn a’ Hunnufókkal külső Orfzágokra ki-ütött, 
a’ terméfzet’ lzabáfait meg-fzegte légyen. — Atila u- 
tán Álmoíl-is , és ennek fiát Árpádot nem más hozta- 
ki Scitiából, hanem (a ’ -mint Bela-Királlyunknak ne- 
vetlen író-deákja a’ többivel bizonyíttya ) az el-népe- 
fedett fokaságnak fzokott tömöttsége. De Árpádnak 
más jufla - is vólt Magyar-orfzágra. Elei bírták ezen 
Tartományt, metlyböl erő - lzakoflán ki - Uzettettenek. 
Ha tehát Ó-is eró.fzakoílhn ki-verte az Orolzokat, Bol
gárokat , és Tótokat; azt cfelekedtte, a’-mit világ' 
kezdetétől - fogva mini-eddig cfelekfzenek a’ hadakozó 
•raberek. ANONYM. Btlat Nomius, K E/A . THU* 
ROC/.



Mutasd-meg, édes Zoltánom: hogy Apád* 
Fid vagy. Juttasd efzedbe: hogy ezen boron- 
gOs időkben ember koll a’ gátra. Be-nyőlc im
már feied’ lágya. Légy Ko-fzál a’ Habok elleu. 
Tudd - meg 5 hogy olly Vitézeknek parancfolfz, 
kiknek inind-egygyike, ha maga van-is, fzázad 
magával lenni láttfzattatik* Úgy gondold: hogy 
ezeknek Vezerléfekre nem azért válafetattál; 
mert, eredetedre nézve, leg - nemeffebb vagy: 
hanem, erkölcfeidet tekintvén; leg-jobbnak, és ' 
leg-’okoffabbnak találtattál. Ne-is véld: hogy Ár
pádnak Nemét más okból válafztotta légyen a’ 
Magyarok* Illene Orfz.águnk’ Kormányozására; 
hanem: mivel a’ Köz*jóra iparkodott inkább; 
mint tulajdon Hafznárá. Soha a’ Magyar Nép*- 
nek el-nyoraásával ( magunk - is Igazi Magyarok 
lévén) nem uralkodtunk. Gazdagabbak-is vol
tunk , minek - előtte a’ Kormányhoz nyúltunk. 
Ugyan-azért: a* Népnek volt inkább Szüksége 
Mi reánk; mint Mí-nékünk a’ Népre.

Kérlek, édes Fiam: femmi okot ne adgy 
Magyaraidnak: hogy ellened MÉLTÁN panafzol- 
kodhaffanak. A’ Jókat ápolgasd. Légy Igazi 
Attyok a’ hozzád folyamodott Ügye-fogyottak- 
nak. A’ Nemefek, és Nemtelenek között ( bá. 
tor SZÁZ - NYOLCZAN legyenek a’ NEMEK) 
inég-is: ha okoíTan, és nein cfak nagy ciendes- 
ségben; hanem még nagyobb Tartófsággál akar
nád Uraságod’ folytatni: ne tegyen külömbséget

a’
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a’ pufzta NEM; hanem leg-fó-képpen a’ Bajno
ki Vitézség (52).

A’ Gonofzokat ne annyira azért fenyíttfed: 
hogy meg-érdemlették; hanem leg-inkább azért: 
hogy meg-jobbúllyanak. Úgy a’ Büntetés keve- 
fekre; a’ félelem fókákra; a’ példa minnyájok- 
ra el-terjed; Akkor félnek leg-inkább Magya- 
raid: midőn leg-inkább fzeretnek;

Semmit hofzfzú pórázra ne erefzfz. De 
fenkinek fzabadságát-is el-ne-vedd. Tudd - meg: 
hogy Féléid inkább fzenvedik élettyekben, mint 
Izabadságokban a’ cforbát.

Ne gondold Fejedelmi FÖlséged ellen lenni ' 
azt, ha fzabott Törvényeinknek magad-is fejet 
liajtafzfz. Fiam! nem erőtlenebb ofzlopa édes 
Hazánknak a’ törvény; mint a’ ki-vontt fegy

ver..
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(5a) Árpáddal fzáz-nyolcz , avagy Nemzet-
jeget (Tribus) jöttének - ki Scitiábói. Mind-egygyik 
Nem hány fzemélyből állott, nem tudni. De bizo
nyos az: hogy minden Nemnek két-ezer Vitézeket kel
lett állítani , kik Ncmejéknek mondattaoak, fegyver
rel dolgoztának. így tehát a’ fzámok két*
fzáz ezeren felől még tizen-hat ezerre ment. A ' "Pol
gári dolgokban okoskodó Tudófok azt tartyák: hogy 
leg-alibb Ötfzer annyi lehet a’ fíép, mint a’ katona- 
»ág. így tehát, Bfzve-fzedvén a’ Magyar fokaságot, 
ki - jöhettenek Árpáddal, egy miliőmön felól, még 
iiyólczvatt ezer Fejek. TH U RO CZ, ;KH ZA Simon.

K



ver. Védelmezője légy inkább a’ Magyar fzer* 
tartáfoknak; mint fzeles fzaporítója. A’ minden
napi, és meg • nem - mohoíodhacó parancfolatidat 
könnyen meg-únhattya a’ Nép, ’s-meg is-vetheti. 
És: ezeknek fokasága bizonyos jele ez e:ze-ve- 
fzett Orfzágnak. Ott leg-több a’ Törvény, a- 
hol leg-tobb a’ Fogyatkozás. Ezpk közűi akár 
raellyiknek fokasága nem válhatik böcsűletedre.

Rakd - meg Magyarokkal ( mint igazi Anya
iakkal) Orízágodnak kies pufztáit. Ne engedd: 
hogy ennek zfirjával más valami hitványok híz
zanak. Ha bÖcsiiletedet fen-akarod-tartani: ne 
légy (ha mindgyárt lehettfk - is) henyélő efzem- 
ifzom Fejedelem. Magad fogj a’ leg-terhefiebb 
dolgokhoz. Karddal Fiam hozzá; ha fzóval 
aem győzöd.

Ha a’ Dunán túl-lévő Pannonoknak ófe
kély maradékja egéfzfzen alád hódúi ; kütve- 
higygy a’ ravafzoknak; még faragatlan ocsmány 
nyelvekkel a’ Magyar-vérbe nem keverednek. 
Szedd-ki súgár tollokat: hogy alatt röpdöltenek. 
E’ kormos Safokat röpülni ne tanítsd. Ne higygy 
az ebnek, ha fzomorúnak látod-is. Ebek ők, 
kutya nélk'űl-is.

Zaláafira fe igen támafzkodgy. Hajlik még, 
mint a’ nád-fzál. Inog, mint a’ fa-fzeg. Leg
nagyobb tartomáuuyából vertük - ki az Apját. 
Nem vólt nyakaffabb ellenségem nálánál. So
káig el-nem-felejthette a’ Sajói földet, a’ Du

na’
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na1 vizét, az Ölpári Fiivet (53). Ygy gondol
kozz M̂ gzattyáról-is : hogy Rókának Róka a’ 
fia; Farkainak penig Farkas. Valamint a’ Kígyó 
Farka’ vágását el - nem * felejtheti? úgy Zalánnak 
lia-is Örökjének el - foglalását. Ne higygy külső 
alázatofságának, és tettetett engedelmefségének: 
ínért cfok a’ Tejnek legjobb a’ föle. Ö-néki 
Cfontya-velejét, és Lelke’-házát vifgállyad. öfz- 
fze-ne-sógorofodgy ronda Nemzetségével • mert, 
ha Lafnakodba férkezhetik; még ő mutat utat* 
Szemmel tartsd a’ ki - kapható , és tüzró'1 - pat- 
tantt Ifiat*

R i  ' Meg-
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($3) Midőn Árpád a’ Tifza, és Duna között 
lévő Tartományt e!-akarná-venni Zalántól, ezen föld
nek Urátől: követeket küldött hozzája * Ötét barátsá- 
gofsan kérvén : hogy Népének engedné a’ Sajó-vize 
mellett lévő földeket. Küldene pedig még két korső 
▼ izet a’ Dunából, és egy kötés füvet( az Alpári mê  
zókről : tudni-illik: hogy meg-tudhafsa, ha Duna’-v i
ze édefsebb volna-e Tanais-vizinél, és jobbak-e az Al
pári füvek a’ Scitiái füveknél. Árpádnak cfalóka igye
kezetét álral-nem-láthatván Zalán , mind-ezeket meg
engedne Alpárort, ahol akkoron mulatozott. Ennek 
meg-Öríilvén Árpád , minek-utánna Und , és Ketel vi
tézei által tizen-két fehér lovakat, tizen két Tevéket* 
és Tizen-két Kún-gyermekeket küldött volna aja'ndek- 
ba Zalánnak; a’ Fejedelemné pedig tizen két Orofz-or- 
feági leányokkal, tizen-két Nyeli-bőrökkel, és tizen,

két



Meg-böcsíild Vezéridet; Hadnagyidat; Ez* 
redefidec; Századoíidat; és Tizedefidet: az
után: Orfzágodban a’ Fegyver*vifelő Nemeüdet. 
Oh! Fiam! fok vért öntöttenek-ki ezek, velein 
egygyütt: hogy Te a’ kévénatos Békefséguek 
arany almájával élhefs. Vigyázz Magadra: hogy 
azon ki - omlott igaz Magyar VÉR utánnunk ne 
fzökdocsöllyon Nyugodalmunk’ Házába; és így: 
a’ méltó boízfzú-álláfnak ki-fzolgáltatására fel-éb- 
refzfee el*nyágodott érdemes Öleidet*

Szeresd a’ Jövevény ETELÉT-is. Nékent 
úgy tettfzik: mintha benne el-vefcett JELEK-fi-

amat * i
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két arannyal hímzett köpönyegekkel kedveskedett vól- 
na; Árpid Zalánnak földgyét ejéfzlen el-foglalta azt 
izenvén - vifzfza : hogy az Alpári füvekkel, és a’ két 
korsó vizzel hatalmába adtta minden jófzágát. Későn 
vette magát éfzre Zalán Alpári . A ’ Magyarokat' 
többé ki-ncm-üzhette , noha minden tehetségével elle
nek támadott. Ezen történetről valamit olvafván THU- 
R Ó C ZI, mindeneket Ölzve-zavart. Zalán helyet Zva-

i toplugot tefzi, a’ Bolgárok helyett a’ Morvái •
Tizen-két Lovak helyett egy fehér lovat emleget, mel
lyen a’ tótok Orfzágjokat el-adtták. így ír a* dologról 
DEGCIGNES-is. A ’ magyaroknál lincfen más hagyo
mány. De BELA-királynak neveden író-deakja úgy 
irja-le a’ dolgot, a’-mint ez előtt említettem. Akár 
Zaláimul, akar Zviitopluggal történt, elég az: hogy 
vagy tizenkét, vagy egy fehér lóért el-adtták Orfzág* 
jókat a’ Tótok, *



amat fel-találhattam vólna. Menem! bár cfak 
ezen Reménségemnek édefségével enyhíthetném 
utólsó órámnak keferő ürmeit. De, ha ezen é- 
des vélekedéfemben ineg-cfalatkozom-is; Ö még
is talpig ember. Ki-tefz akár-mikor Magáért. 
Még Ifiú-korában fe Boddza-fa a’ Kardgya. Meg
ért már régen mind Túrója, mind Sattya. Nagy 
Szíve’ , és nagyobb erkölcse’ igaz Mutatójának 
vélheted Bátor, ’s-még*is Szeméremmel tellyes 
Szóllását; és mindenben mindenkor igaz, és 
meg-fedhetetlen ítéletét. Meg tudgya Savát ad
ni a’ Lévnek. Éppen illyen vólt el-tévelyedett 
JELEK-bátyád-is; cfak hogy Ez jobban kedvel
te Etelénél az hofzfzas Éneket. Oltalmazzad 
Ötét, mint éppen Teíl-véredet, minden Irigység, 
tol. Semmi Nem-jót el-ne*higygy hamar feioile, 
Nagy az Ifiú: ugyan azért hamar találkozhatnak 
Irígygyei. El-ne-mofsák hírteleniben a’ reá - fza- 
kadtt Záporok. Azon légy minden fzorgalom- 
mal: hogy meg-gyökerefedgyen Hál’-adó Őrizd* 
godban. Sátorosítsd-meg, ha lehet, menncl-ha- 
,maróbb. Szorítsd-le azzal, kit állhatatoffan, és 
igaz fzívból fzeret.

Gondod legyen, Fiam, ETELKÁRA-is , a’ 
Magyar Szüzeknek ki - mondhatatlan Dífz 
Meg-érdemli a’ jó Szerencsét, Cfak azt bánom: 
hogy nem Leányom. Dicfekedhetném vele a* 
következendő Világon. Se okofíabbat nem hal
lottam i Se fzebbet nem láttam; Se fzemérme.
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teffebbet nem tapafztaltam Nálánál. Ha Te ötét 
Teft*vérednek fogadnád; úgy tettfzik; mint-ha 
örömeílehb múlnék - ki ezen árnyék Világból. 
Meg * látod: hogy vele ízégyent nem vallafzfz. 
Ötét hagytam utóllyára: hogy utolsó fzavaimról 
jobban meg-emlékezzél. Ha éppen meg-isméred 
Magyar erkölcfeit: többet fogfz tapafztalni ben
ne ; fem-mint gondolod. — Immár pitvaromban 
a’ halál — Többet nem fzóllhatok — Hofzfzas 
Birodalmat Néked — Légy Apád’ ? fia — Légy 
Nemes Orfzágunk’ * -----

A’ többit ki-se-mondhatta. Hirtelen el-álla 
fcava. Nem fok idő múlva úgy tettízett: mint
ha nem a’ más Világban; hanem nagy Fiának 
Nemes Teíltében rejtezett-vólna-el Nagy Lelke.

E’ volt Magyar-hazánknak első erős Ofzlo- 
pa. Ennek igaz Magyar Véréből fzármaztanak 
az-után fok Vitéz; Szent; és Orfzágjokat bi- 
zonyoífan fzerető Fejedelmeink, és Királlyaiuk. 
De íme el-enyífzett — porrá lett — És , noha 
ugyan meg-élemedett korában múlt-ki ezen ár
nyék Világból; de még se engedhetünk - meg a’ 
Halál’ irigységének: mert méltó volt, hogy raá- 
ig-is éllyen. Ennek vagy foha nem ízületni; 
vagy, ha egyfzer fzületett, foha meg-halni nem 
kelletett vólna. Mind-az’ -által: ritka példával, 
az-js ki-tettfzett rajta: hogy, valamint az állő 
Fenyő-fa, akkor, midőn le-dől, fokkal nagyobb
nak , és máltóságóffabbnak láttízattatik: Úgy

Ár-
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Árpádnak dicsősége-is fzéleffebben el-terjedett , 
midőn az emberek’ fzeineik elől el-távozott.

Árpádnak holttá után, nem fokát fzemete- 
zett Budán Világos. Haza menvén , mindenütt 
magával vitte ki-raúlttának igeu kellemetlen hí
rét. Tele lett az Orfzág nagy Uralommal, 
Cyáfzba öltoztenek, kicfintől-fogva nagyig, a’ 
fzomorú Magyarok. Siratták a’ meg - hódoltt 
Tartományok - is. Benne ki fzerető Attyát; ki 
kegyelmes Urát; ki nagy lelkű Fejedelmét köiiy- 
vezte. E’ neveket meg-is-érdemlette.

Azomban; mind Árpád’ halálának, mind el* 
temetéfe’ napjának híre ízerte-fzéllyel el-menvén 
az Orfzágbau; annak minden réfzeirol cfopor- 
töffan Öfzve-gyultenek a’ Magyarok Rákos rae*, 
z. ej éré. Fel-jött a’ többi között Gyula-Hadnagy- 
is Etelkával, és a’ FŐ-pappa\. Ezek, a’ Szűz*

' nek kérésére, sátorjokat a’ Dunának azon Par- 
tyára helyheztették; melly a’ Nyulak’ Szigeté
nek által-ellenében meg-horgafodott. A’ többi 
Vezérek, és Hadnagyok fzerte-fzéllyel Sátoro
kat ütöttenek az Örvendetes téren.

Cfak alig várhatta immár Etelka, hogy E- 
teléjét meg-lálla.. Midőn egéfzlen le*telepedtte- 
nek; tüftént az Attyát, és a’ FŐ-papot a’ Du
na’ partyán - való sétálásra hívta: hogy a’ Budai 
fzép hegyeknek gyönyörűen fel - emelkedett fe
jeket; ’s-mellettek el-terűltt keskeny ugyan; de 
igen keilemetes mezőseget meg-mutat hal! a. Miui-
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ezek vagy cfak azért-is fzépeknek tettfzettenek: 
mere Etele azon tájon mulatozott.

De ezen gyönyörű helységnek látásából 
fzármazott öröme, igen meg-változott: midőn 
ama’ félelmes Nyulak’ Szigetébe élelTebb fze- 
mekkel, és mélyebb gondolatokkal bé-erefzke- 
dett. Midőn Etelének, és Világosnak befzél- 
getéfeikről gondolkodott; irtózott a’ fzívek’ 
ofzve-kapcfolásának emlékezetére. Rettegett a’ 
vefzedelmes fortélyoktól; és végtére igen meg- 
fzomorodott. Zavargatta kis fzívét azon gon- 
dolat-is: hogy Etele, jól tudván el-érkezéfeket; 
magát meg-fe-mutatná. Pedig: ha, valamint ez
előtt , moft-is ügy fzeretne; eddig elő-kerűlhe- 
tett volna.

Midőn eme’ gondolatokkal fáraíztotta elmé
jét; íme* a’ Budai Partton hirtelen fzemeibe üt
közik Etele. Meg-ismérte mindgyárt, meg-is 
mutatta a’ környul-állóknok. Meg-ismérte Ked- 
vefsét Etele-is. Tüftént által-eregették sűrű fo« 
fcáfzkodáfokat a’ Duna’ vizein.

M A S A D I K .  R É S Z .  

E T E L E ’ V E S Z E D E L M E .
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^"'fak alig várhatta Etele, hogy által-hajtfon a’ 
^  Dunán. De az irgalmatlan nagy Szelek, 
snellyek éppen akkor, a’ víznek le-folytta ellen,

meg-



meg-fekadtték a’ Folyót-; oily dombos habokkal 
kegyetlenkedttenek; hogy még az által-hordo- 
záfra rendeltetett Révéfzek se mernének neki-e- 
redni.

A’ Kis-afzfzony (éízre-vévén Etelének kiet
len nyughatatlanságát, és azon nagy erőltetéfeit, 
mellyekkel a’ rettegő Révéfzeket meg-támadtta ) 
Ötét, ofzve-tett Kezeinek nyilván-való jelével, 
hathatóffan kérte: hogy Magát a’ vefzedelemtól 
ójja; és ne eredgyen az halmos, ’s-ugyan-azért 
nagy-hatalmú vizeknek, integetett Gyulával a* 
Fő*pap-is. Reménkedttenek az el-halaványodott 
Révél’zek-is : ho^y, egy kevés idő várva , pró
bálná (zerencséjét. Elmérnék ók a’ Dunát, a’ 
Szeleket-is. Fél óra múlva le - cfillapodnának 
mindenek. De Etelének ezen Fél - óra-is egéfz 
efztendúnek tettfzhetett.

Mivel tehát a’ Révéfzeket reá-nera-bírhatta 
nagyobb vakmerőséggel, fém - mint bátorsággal 
egy kozel-ki-kötött Lélefc-vefzto Csónakba, Lo- 
váfzfzával egygyütt, le - bocsátkozott. Magát 
Kormányofnak ; Lováfzfzát Eveddzőfnek tette. 
El-ifzonyodttanak ezen reméntelen vakmerőségre 
azok, kik a’ két Partokon haj-fzál-meredve ál
lottának. Borzadozott teftte Etelkának. A’ Fő
pap az Egek-felé emelgette ki-merefztett izéméit. 
Gyula ,álraélkodttában, femmit se fzóllhatott.

Cfak alig érhettenek a’ Duna’ derekára; mi
dőn a’ íivító hideg fzelek jobban meg * erefztet-
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tck'fuvalmaikat; és, valamint a’ fzalma-fzállal: 
Úgy jádzottanak a’ könnyű csónakkal. Vefzni 
kezdett Etelének ereje. A’ Lováfz, minden 
tehetségét meg*tévén) igen el * lankadva: Uram 
(úgy-raond) el • veízünk. Etele , noha bátorsá
gát igen oftromlotta a’ Félelem; mind-az-által: 
magának nagy leikétől, amannak bátor fzívét 
függni gondolván: ne félly (úgy-mond) Meg-, 
hitt ízolgám; Uraddal eveddzel.

Ki-fe-mondhatta jól e’ fzavakat; íme! egy 
irgalmatlan nagy hab arczúl-cfapta, és a’ Duná
ba buktatta. E’ kegyetlen történetet ízemlélvén 
a’ Kis-afzfzony; nem lehet azt félelemnek mon
dani, fe rettegésnek; nem*is irtózásnak, avagy 
kétségbe - esésnek. Nagyobb kéuok, nagyobb 
gyötrelmek fzorongatták Izívét, mint-fein mel- 
lyeknek ekkoráig neveket találhattunk, avagy 
ez-után-is találhatunk. —- Öízve-cfapta két ke
zét, ofztán a’ feje felé emelte, cfak éppen ezt; 
mondhatván? Jaj! oda-lettél édes Etelém! — 
Ezekkel, mint-ha fegíteni akarná; neki fzalada 
a’ Duna-vizének; de, ereje nem lévén, le-efett 
ináról; arczal dóit a’ homokra; fetreugett egy 
kevefsé; az-után: a’ porondba harapott.

Öfzve-vegyűltek a’ jajoló fzózatok mind-a’- 
két parttokon. A’ Budaiak (hogy Urát el - ne* 
hagygya ) a’ Loyáízra kurjongatnak. A’ Pe- 
íliek, Etelét fegíttsék-e; avagy Etelkát ápolgaf- 
sák; éppen nem tudhatták. Kifc a’ Szűzhez

köze-
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közelebb állottának ; fejét a’ fzöke homokból 
fel-kapák; de fe fzavát nem vehették ; fe lé- 
lekzetet nem érezhették. El - ifzonyodttanak 
mindnyájan ; midőn el - halaváuyodott fzínét, és 
még moft-is refzketö teliét fzemlélték. Víz-» 
csöppökkel hintegették oíztán orczáját; de fel- 
nem-ébrefzthették. Végtére: ifzonyú kefervek , 
és könyv . húllatáfok között, egél'zlen fel-emel- 
ték; és a’ Sátorba nem vezették, hanem húr- 
czolták. Bámulva gyükének - oda a’ Magyar 
Vitézek. Szerették, de nem fegíthették.

A’ Fó-pap (Etelének forsát Gyulára bíz
ván ) minden-féfe-képpen iparkodott a’ Kis - afz- 
fzony mellett. Le-cfillapítván a’ zokogáfokat; 
r.oha Etelének éltté’, vagy holttárói femmit le 
tudott: még-is: hogy emezt efzére hozhatuáy 
ezeket súgta fülébe : Ne irtózz ! édes Leányom! 
Tiiílént itt terem édes Eteléd. Ki • fogúk cfak- 
elöbb a* haláfzok. Semmi baja immár. Még- 
friffebb, mint ez-elótt.

Ezen fzavakra fel-emeló fejét Etelka. Nagy 
fzemeket merefztett a’ Fó - papra. Az - után s 
nagy’- mcrcfzfzen el-tafzítván magától: Férre 
(űgy-mond) Gyilkofok. — Meg • ettétek Etelét; 
egyétek - meg immár Etelkáját-is. — lílenem ! 
hol vagyok! — Ki vagy Te? — Mi Sátor ez?

Ezeket el-darabolván; ismét belé - buktatta 
fejét a’ párnába. Olly képzéffel-is Vala ágyában: 
mint-ha a’ Dunának fenekére fzállaua, és ott ö*
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lelné-meg Etelét. És valóban : gyötrötte - is a’ 
képzeltt vizeknek hidege, Öfzve - cíattantanak 
fogai. Egéfz telte dedergett. Nem merte meg- 
fzóllítani a’ Fő-pap. Oldalának ki-’s-be-járásából 
ki-tettfzettenek a’ fefzegeto gyötrelmek; az el- 
nyelettetett jajok ; az irtóztató nyögéfek.

Midőn ezen háborúival nem kevés ideig 
viaskodott; laffan-laffim magához térhetett. Es 
efzébe-jutván Etelének halála ( mellyet bizonyos
nak tart vala ) maga - is el-tokéllette a’ más Vi
lágra fordúltt talpaláft. Tudni-illik: ezeknek 
fzemek elől el-tunvén: hogy egy kis hajóba ül
ne ; és éppen azon helyen, mellyen Etele a’ 
Dunába bukott; maga-is bele-bukna.

Ezeket így el-végezvén; fel-ugra kellemet
len ágyából: és mindnyáj oknak nagy álmélkodá- 
fokra (mintha immár femmi baja nem lenne), 
nagy örömmel ezeket mondotta: Örök Hála 
lítennek — Vifzfza-tért belém az el-futamodott 
Lélek — Moft-immár magam-is; Eteleként, fok-: 
kai frifTebb vagyok imint cfak ez-előtt- is vól- 
tam — lm’ alig-is várhatom, hogy Etelémet lát- 
liaffam — El-únnya magát a’ víz’-fenekén — Lá
tom: Tárfsúl hivogattya fzeméllyem’ — Vefzem 
éfzre intéfeit — Megyek édes Etelém — Végy 
magadhoz kérlek - - - -

El-fe-végezvén jól ezen fzavait; ki-akara 
a’ sátorból l'zaladni; és magát valóságoffan el- 
yefeteni. De íme! éppen bé-ugrotta’ fzem-pil-

lan-
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lantásuban, eleibe került édes Attya; ki Etelét, 
nagy’- vizellen, a’ sátorba hozta.

Etelka el-nem-hitethette magával, hogy Ete
léjét láttya. Újra fel-borzadozott teíle. Magát, 
Etelével egyegyütt, a’ holttak’ tartomdnnyában 
lenni vélvén; így fzollott:! üfzfze-kerülhettünk 
itt-is, édes Etelém! •— Azt mondák, midőn a*' 
Föld’ hátán élénk; hogy, e’ homályos helyek, 
a’ fzeretettöl meddők. — Meg*cfaltanak, leg-a- 
lább engemet. — Mert látom, moítanában-is, 
fégi hozzád való hajlandóságomnak firalmas dul- 
ledékjeit. — Iftenem! ébren vagyok-e? avagy 
álmodozom? — Ki vagy, kérlek? Lélek-e? 
avagy magad, édes Etelém?

EzeketTzóllván ifmét az ágyba bukott; és,
vefzedelmes változáfai között, fzörnyű-képpen
jajgatott. — Élek! élek ( így felele hamarjában
Etele ). Ébren vagy; nem álmodozol. — Sem
lélek, fém ijefztö árnyék nem vagyok. — Iften
után, édes Atyádnak kölzönhetem élttemet. —• »!• *
O húzott-ki a’ vizból —* ó vezetett ide.

Mert (a’-mint ez-elótt-is el-befzéltetni kez
dődött a’ dolog: ) midőn ama’ ízem-közbe-cfapó 
hab a’ Dunába buktatta Eleiét; az irgalmatlan 
fzélvéfz ( mintha el-nyelte vólna immár prédáját, 
Vvele meg-is-ejégedett vólua) hirtelen le-cíilla- 
podott. Gyula, ki ezen efeten nem cfak ef, 
hamolt ; hanem ki-ízabadításának módgyáról-is 
nagy fzorgalommal gondolkodott; Etelkának el<

ájult'

L KÖNYVE. IV. SZAKASZSZA, 261



áiúlttát Kádárnak Atyai gond-vifelésére bízván; 
egy közel-ácforgó Hajóinak kezeiből ki - ragadá 
az Eveddzót. Az-utáu: Csónakjába ízállván, 
midőn éfzre-vette volna: hogy Etele ugyan jó
távúi ütötte-fel fejet a’ víz’ ízínén; a’ Lováfz 
pedig, el-ijedtte miatt, fzámot nem tudna vetni 
el - andaiodott eízcvel: egyeneffen Etele után 
eveddzett.

Gyulának Serénségét látván a’ többiek; ma
gokat mint-egy meg-fzégyenlették. Utánna in
dultának Ők - is; és, egy Csónakból a’ maiikba 
kötelet vetvén, azzal eleibe kerultenek. Ki a’ 
Duna’ vizében nem efak az habokhoz; hanem 
a’ Szalma*fzálakhoz-is kapdofott: könnyen meg
markolhatta az alatságot-is« Ennek tovább, ’s- 
meg-meg tovább fogttával öízve-jövéu a’ hajók; 
minden vefzedelein nélkül, Gyulának Csónakjába 
emeltetett.

így tehát a’ Halálnak tágas torkából kisza
badulván Etele; midőn Etelkához vitetett, és 
néki azokat mondotta, mellyékről ez előtt em
lékeztem; Ötét e’ fzavakkal támadtta-meg Etel
ka. Iftenem ! ha magaddal nem gandolál-is, mi
dőn ama’ vefzedelcmbe erefzkedél; mért efzed- 
be nem jutott bátortalan Etelkád, kinek élete 
egy hajóban eveddzett a’ te életeddel? — Moft 
te ugyan azt gondolod, jól tudóin: hogy az 
el - inúltt efsőnek nem kelletik köpönyeg. De 
várrá; e’ tettedet bizonyóffau meg-lakolod. K-

leve-
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levenedre hágok annak idejébeil. Le-is-rovom 
a’ rováft. Moíl cíak éppen bádgyadságoranak 
köfzönheted, hogy lúd-mérgemet ki-nem - adha»- 
tóm. De fel* húzlak másfzor a’ rámára* Viíz- 
fza-adom a’ kölcsönt, ne búsúlly.

Midőn e* fenyegetéfeit fzórogatía Etelka; 
íme ! a hideg nedvefség úgy - annyira meg-járta 
Etelét: hogy nem cfak refzketni; hanem igen 
bádgyadozni-is kezdene. Erre Etelka meg-ijed- 
vén: mi lelt (úgy-mond) édes Etelém ? —- Ta
lán ugyan fenyegetők fzavaim ártottanak — Ne 
félly tőllem, Édefem! :— Más fekufzik fzívem* 
ben, mint*fém a’-mit nyelvem’ hangjára kötöt* 
tem. — lilén bizony ! foha egy ízót nem fzól- 
landok ezekről. — El-is-felejtettem immár min
deneket. — Legyen jó kedved.

Etele meg-hajtotta fejét, és meg-köfzönte 
jó fzívét. Az-után: mindnyájokat kérte: mél- 
tóztatnának egy kevés időre a’ Sátorból ki-men- 
ni. — Le-akarna vetkezni, és refzkető tagjai- 
hak egy kis nyugodalmat adni.

Ezeket hallván Etelka: Jól vagyon ( ügy* 
mond) édes Etelém! Moft tudom immár: mi 
bajod. A’ hideg nedvefség dederget. íme! el
hoztam Wilágofról egy öltözet Ruhádat; azon 
Inggel, és Láb-belivel egygyütt, mellyeket fzá- 
modra e’ két kezemmel vártám. Cfak addig el- 
fie-hajts magadtól, meg e ládikámból ki-vefzem.

Ki-
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\ #.
Ki-nyitotta a’ ládát fzaporán; és, ruháját 

éleibe rakván, ki-ment a’ többiek után maga-is, 
fzíinetlen vifzfza - tekintvén Etelére: ha valamit 
még nem akarna - e ?

Etele, édes Kis - afzízonyának meg-magya- 
rázhatatlan Szívefségét, és ebből fzármazhatotc 
különös Gondofságát elegendő-képpen nem du
dálhatván; így fokáfzkodott végtére :

Oh ! Szerencsés Etele 1 kinek illy Gond- 
v'ríelöje találkozott Magyar-orfzágban! Moll ir
tózom leg-elöl ama’ Szél-vizektőlj, midőn efzem- 
be jut: hogy fzinte meg - fofztottak édes Etel
kámtól ! De tudta a’ jó Iften, kinek kedviért 
vifelt reám goudot. Etelkának Imádsága tartom 
ta bennem a’ Lelket.

H A R M A D I K  R É S Z .

A’ F E J E D E L M I  D O L G O K ;

2Ó4 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

Tétele ugyan minden vefzedeleiritől fzereucsés- 
sen meg - fzabadúlt. De pedig ( Orfzágunk- 

nak akkori el-réműlttére) Zoltánnak új nyavalái 
támadttanak. Mert Ez ( Attyának halála után ) 
Magyar - orlzágnak Igazgatásáról gondolkodván j 
a’ hátra - maradtt ellenségnek temérdekségét, i- 
rígységét, és eröfségét ízuntelen elméjében for
gatván; eme’ terhes gondolatok úgy-annyira 
meg - változtatták egéfzségét: hogy nem fokára

attól



attól tartanának mindnyájan: he-hogy, Attyával 
egygyütt, a’ Fia-is el-temetodgyöa. Le-vetette 
lábáról a’ kegyetlen forróság; és, minden ere
jétől meg'fofztván, beteg ágyához fzegezte.

így tehát fém Árpád’ eltemettetésének üiz- 
tefséges rendgyét; fe maga’ bé - iktatásának em
lékezetre méltó fzer-tartását magára nem vállal
hatván Zoltán; fokáig törte fejét : mi’ tévő lé
gyen. Tudtta pedig: hogy (a’ fő-rendnek ide* 
gy ültté’ alkalmasságával) mind - a - két dolognak 
el - végezésére ezen idő leg-jobbnak találtatna. 
Végtére ki-adtta gondolatait. Az el-te metélt a* 
FŐ-papnak tudománnyára hagyta; a’ bé-iktatáft 
pedig Rókának, ama’ Titkofsának okofságára 
bízta.

Mind-a’-ketten gyakortaós egybe -gyűltenek 
az el-érkezett Vezérekkel, Hadnagyokkal, és 
Ezredefekkel. A’ -mi a’ Teltnek el - takarítását 
illeti; ennek akkoron éppen azon renddét fzab- 
ták, mellyet ez-után-is fok ideig meg * tartotta* 
nak a’ vitéz Magyarok. Ez pedig így vala: 

Gyula-hadnagynak vezépléfe alatt, a’ Ráko« 
fi mezőről által-tétetónek a’ Lovatok. £’* gyö
nyörű Vitézeknek óhajtott látáfokra öfzve-cső- 
d’íilt a’ temérdek fokaság. A’ Férj-fiák, és a’ 
Meny-afzfzonyok; A’ Fiú-magzatok, és leány- 
fzülöttek; a’ Vének, és Ifiak el-lepték a’ házak’ 
teteit; a’ fzcles úttfzákat; a’ keskeny íikátoro* 
kát. A’-mi több: magok a’'betegek-is (abban-

S hâ y-
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hagyván az Orvosnak parancfolattyait) ezeknek 
látáfokra, mint valami üdvefségec vifzfza-térít- 
hető fzerekre, vagy ki - máfzkáltanak; vagy ki- 
hurczoltattanak. Azt mondák még a’ fél - holt- 
tak-is: hogy már ekkor eleget éltének; midőn 
a’ Magyar Seregnek ki - válogatott Szépét még 
egyfzer meg-láthatták. E’ Lovafok váltanak te
hát az elsők ; kik (a’-mint mondám: Gyulának 
Vezérléfe alatt) a’ Koporsó előtt mentenek.

A’ Siralom - Záfzlónak vitele Etelére bízat* 
tatott Kádártól. Ezt a’ temetésnek alkalmas
ságára nagy ízorgalomraal, és nagyobb tudo
mánnyal hímzették a’ Magyar Kis - afzOzonyok. 
fő-képen: Etelkának igazgatáfa alatt, a* meg- 
hódoht Nemzeteknek czírajeiket; a’ Rab-fzíjra 
fűzött kopafz Tótokat, az el-töredezett tőrö
ket , és idegeket, reája varrották a’ raeftersé- 
ges Kezek.

A ’ Záfzló mellett olly keferves Magyar 
nótáját tárogatta Lehel ama’ híres Sípjával (54), 
hogy nem cfak a’ Magyaroknak erős fzíveik, 
hanem a’ Budai nagy hegyeknek KŐ-föikláik-i* 
meg-repedezni láttfzattatnának. Jól tudtta ezen 

* melterséget: jó  fzíwel-is halgatták, inkább a’
fizó-

1 ---------------  -

C J4 ) Lehelnek ezen TÁROGATÓ SÍPJÁVAL 
még moft-is dicfekednek a’ JÁSZ-BERÉNYIEK. Én 
ezen régi Hagyományokat meg-czifolni nem akarom.

Száz,



fzomofúságra , mint vígafságra termett Magyar 
emberek*

Éppen a’ Koporsó elóct hufzon-négy Ra* 
bök mentenek, le-nyírit hajakkal, és hátra* ki* 
lincfeltt kezekkel* Ezek Árpád’ Hatalmának ki* 
iiyilatkoztatására; és, holttá után-is, fzolgálat* 
tvára rendeitettenek*

S i  A*
I■-» "■.............................................. ...

S2Ú2, és még egy-nehány efztcndŐk előtt, midőn Bu* 
dát a’ Törökök bírták, a’ Budai Bafla Jáfz * berénybe 
küldötte Katonáit, kérvén a’ Lakotokat: hogy amaz 
híres Sípot Budára küldenek, dák látáfnak kedviért. 
A ' Jáfz - herényiek attól tartván: ne-hogy, ha annak 
drágaságát láttya a’ Török; magánál meg-is-tartóztafla: 
nunek-előtte oda - küldenek, le-fzedték rólla az arany 
karikákat, és minden drága köveket. Ezeknek még 
moft-is cfak helyeket látni a’ Sípon, és némelly gyö
nyörű vágáfokat» Azt mondgya KATONA: hogy 
mind-ezeket ízeméivel látta; de nem írja-meg: Tülök-é, 
avagy más valami* Kik ezen Sípot közelebröl látták , 
azt állíttyák felőliét hogy nem egyébb jól meg-iímí- 
tott, és Elefánt « cfontból meg - horgasított Szarvnál. 
Ugyan ezen okból közönségefien FÉNYES SZARW* 
nak nevezték az akkori Magyarok* Sőtt: némellyek, 
meg-kurtítván e’ fzót, FÉN-SZARW NAK, avagy: 
FEN-SZARUNAKis mondották* Meg vagyon moft is 
a’ Jáfzoknál egy Helység, mellyet FENSZARÜNAK 
neveznek. Ki tudgya: ha ezen dicsőséges Névvel Ö- 
rök emlékezetet nem akartak -e adni Lehel’ Sípjának a* 
fzorgalmatos JÁSZOK?
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A’ Koporsót hat Erdélyi mag-lovak vitték, 
mellyeket cfak ez-elott ajándékba kapott Tuhu- 
tuintól, Erdély-orízágnak Igazgatójától. Fekete 
pofztóval valának bé-takarva egéfzlen a’ földig. 
Ez-eló'tt ékeiTebb sújtárokra fzokván; moftaná-
ban, e’ fzomorú gyáfznak vifelttében, úgy tet- 
tfzett: mint - ha minden kedveket el-rugdoíták 
volna. Luftábban fzedegették lábaikat; le-le
eregették légy-ültté füleket.

Koporsója Dió-Iából gyalúltatott. Rajta a’ 
Fejedelmi Kalpag, forgójával egygyutt. Rajta a' 
rettenetes Buzogány, a’ Csákánnyal egygyütt. 
Mind innen, mind amonnan a’ meg-hódoltt Tar
tományoknak abrofzfzai lógtanak.

Utánna a’ Koporsónak , igen fzomorúatt 
(mint-ha Urának halálát érezné) Árpádnak Pl* 
RÓK-névű Paripája mendegelt, ékeffen meg*nyer- 
gelve. Rajta lile a’ Fejedelemnek leg-kedvef- 
febb Szolgája ÓCSA. Ezt ( ki • váltt temérdek 
faagy inaira nézve) nem ÓCSÁNAK, hanem 
INASNAK fzokta hívni Árpád. Ennek egéfz 
telte pánczéllal; feje vas fifakkal vala el-fódoz-
ve. Marka pedig Árpádnak rettentő nagy kard- 
gyávái bé-telve.

Ócfa után, a’ FÓ-pap lépdegelt Rókával, 
ama’ Titkoffal — Oh! cfudálatos Tárfaság — 
Iften-félő vei léptetett azon Iftentelen — Igaz 
Lélekkel ama’ gonoíz Pára — A’ Titkos egy

két-

268 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK



Jtetto’-törott kardot; a’ Fő-pap egy el-tépett 
Kez-ijat hordozott.

Ezek *után: tizen-két válogatott Szüzeket 
vezérlett a’ tizen-harinadik Etelka. Maga egéfz; 
a’ többi fél-gyáfzba öltözve. Kinek-kinek ke-., 
zében nem Virág; hanem a’ le - tépett Virágok
nak meztelen Kóró -ízálai vóltanak. Vállaikoii 
Földig-érő fekete Fátyolok lebegtenek.

Sereg-hajtó vólt SEPEL, Árpádnak leg- 
kedveffebb Lováfz-meQere. pzen Kun-embert 
(hív fzolgálattyára tekintvén) már ennek-elotta 
azon Szigettel meg - ajándékozta Árpád, melly, 
nem mefzfze Buda alatt, akkori időkben nem 
máfnak; hanem SEPELNEK neveztetett (55)»

Azon említett Pompával ki- kéáérék Árpád» 
nak Tefttét azon Pataknak eredetéig: melly, 
kövecses ágyán le-folyván, éppen Buda-várofsá- 
uál a’ Dunába ízakad. Itten egy fz’íik Veremmel

S 3 meg-
................ ..... ... ... . ' 11 —

C55 ) Ezen Buda alatt el-terjedett nagy Sziget
nek hofzfza moftanában üt Mértt- földnyi. A-bol 
leg-fzéleflebb, alig vagyon egy tnérttnyi. Azt mond- 
gyák: bogy régenten Hofzfza kilencz; Szélefsége há
rom Mértt-f öldnyire tcrjedett. Higygye , a*-ki akarja. 
Leg-alább: nem láttyuk moftanában a’ Dunától elha
gyatott árkokat. Talán a’ régi íróknak Mértt-föld* 
gyeik kurtábbak vóltanak,mint a’ Moftaniaké? Avagy 
a’-roit Egy-valaki, cfak Gondolom-fzerént-is firkálga- 
tott ; azt más, minden meg - vifgálás nélkül, mohon

fel-
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tneg- kellett -elégednie hóitta után annak, kinek, 
Didalmai’ el - intézésére nézve, keskenynek látt* 
fzattatott az egéfz Világ.

Feje’ fölibe egy Ofzlopot építettének ama’ 
ineg-fzomorodott Magyarok , ezen Nagy-lelkű 
fejedelemjeknek örök emlékezetére. Ezen hí
res, és az Hál’-adó Magyaroknál fokáig fen-tar- 
latott Ofzlopnak Nap-keleti lapjára, egy Remete 
(ki a’ Szent Gellér’ hegyének Barlangjában la
kott; és ide gyakran, majd ki-tudódik ofztán, 
mi okra nézve, sírva ki-jőve) ezeket vélte;

A’ -M I
Á R P Á D B A N  

H A L A N D Ó  V O L T ;  
t  M’ I D E  T E M E T ö D ö T T. 

Ezen helyen az-után a’ Magyarok (rainek-után- 
na a’ Kerefztényi Szer-tartáfokra állottának) a’ 
Magyarok’ Nagy Afzfzonyának, ama’ Bóldogsá-

gos
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fel-kapta, és hamarjában elÓ-fzottyantotta. Mind-az’- 
által; ha cfak úgy van a’ dolog, a’ -mint azon írók 
emlegetik; nékem úgy tettfzik; hogy, valamint 
Földgye SEPELNEK, azon KUN-einbemek, ládán- 
Jaffan el• mosódhatott; úgy Neve-is el-torulgettetett. 
Több, mint Nyolcz-fzáz Értendők után, nem neve. 
zik többé SEPELNEK; hanem kozÖnségedebben; 
CSEPELNEK. SÖtt: ezen Nevét-is igen vefztegeci 
némelly gondatlan Bqdaiaknál, kik eme’ híres Ma
gyar Szigetet RÁC2 -KEVÉNEK nevezik azon Hely
tállói, tnelJy benne a’ moftani időben leg-f óbbik,



jós Szűz Anyának tiCzceletére egy roppante 
Templomot építtettenek, mellyet az akkori idő
ben FEHÉR-MÁRL4 NAK-is, SÓ-MARÍÁNAK- 
is, FEHÉR-EGY-HAZNAK-is neveztenek.

Árpádnak el-temetefe után, midőn mind a’ 
Baj vívásban a’ Savót-is meg-itták; mind a’ Tor
ban a’ bort-is ei-költotték a* Magyarok; mind
nyájan a’ Rákos.mezein üízve-gyűltenek: hogy. 
Árpád’ helyibe» Zoltánt, annak hát, Fejede
lemmé tegyek. Midőn ide-tova nagy fzorgalom- 
mai tekintenek; jelen lenni nem látták válafz- 
tott Fejedelemjeket. Egygyik a’ máűkának fze- 
meibe tekintvén, azt kérdezgették mint-egy el- 
bámúlva ; ha vallyon Zoltán’ fejének árnyékába 
nyomnák-e a’ Fejedelmi forgós Kalpagec ? tette
tett kefének homállyába-ea’ barázdás Buzogányt? 
— Kételkedni kezdettenek a’ Törvényt-tudó, és 
az orroknál mef?föebb látó éles üzemek: ha 
Zoltánnak ezen Szer-tartás nélkül leendő Feje
delemsége olly foganatos lenne-é; hogy, min
den ellen-inoudás nélkül, mindenike, és minden
koron tellyes lzíyéböl engedelmeskedgyen ren- 
deléfeinck.

Féltenek e’ moftani hamuban el-takartt fzik- 
rának reménteleu lel - ébredésétől. Tartotténak 
attól-is; ne-hogy valaha az esküvéffel le-nem-kö
telezett Hatalom, cfupa kényes uralkodásra, és 
uralkodni kevánó kényefségre iparkodgyon. A- 
zomban a’ Nép (le-rázván nyakárój az erő -fza*

S 4, kos
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kos félelmet, és terhet) azon más Fejedelemnek 
, fzárnyai alá igyekezzen, kit régi Törvénnyé’, 

és Szabadsága’ meg - tartójának lenni gondolhat.
A’ Katonáknak párt-ütéfeiktoi ugyan, nem 

annyira féltenek a’ Hadi Vezérek. Noha a’ 
Polgárok’ Eleje azt - is befzélgette : hogy ama’ 
Katonák nem cfak a’ Fejedelemé; hanem az Or- 
fzágé-is, következendő-képpen az övék • is len
nének ; és így-, közöttük-is találkoznának igaz 
fzívű Magyarok. De eme’ befzédet el-fülelvéur 
a’ tova-látó Hadi - vezérek ; cfak éppen azott 
fzorgalmatoskodttanak : hogy a’ Katona - élelem
nek módgya meg - könnyebbíttetne; és így: in
kább a’ Fejedelemhez, mint a’ Polgárokhoz fzí- 
tana a’ Vitézség.

De a’ két-fzínu gonofz Róka, ezen boron- 
gós időben, -ügy tartott mind a’ Fejedelemmel, 
mind pedig a’ Polgárokkal: hogy, fzokáfa fze- 
rént, egygyikét a* máfikára ufzítaná. A’ Pol
gárokat alattomban arra öfztönözte: hogy (Zol
tánnak moítani nagy erőfségét látván) a’ part
ikéit ugyan abba hagynák; mivel vele femraire 
fe mehetnének; de a’ rá-következendő háborúk
nak idejekben luítáúl Szolgáltatnák az Egygyet- 
máfokat; hogy a’ Fejedelemmel tartó Katonák 
vele egygyütt el-vefzfzenek; ők pedig más va
lami Igazgatónak, és talán méltóbbnak, hatalma 
alá julTanak.
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A’ Fejedelmet ellenben arra tanította a’ Tit
kos: hogy a’ Katonaságot nagyobb foglalatofsá- 
gokkal fzűnetlen terhelgefle; Zfoldgyokat pe
diglen (ebben-is a’ Gazdaságot űzvén) mind-ún- 
talan lejjebb-lejjebb cfipdeffe. Okát cfelekedeté- 
nek ki*ne-nyilatkoztaffa : hogy Őket $niiál-inkább 
nagyobb fenyítékben tartbaffa.

Ezekkel, és több hafonlő illyenekkel úgy 
fel-zavargatta ofztán a’ le-cfendefedett Orfzágot • 
hogy az efze-vett Nép se tudná, mihez kapjon 
elsőben; a’ reá-fzedett Fejedelem se értené, mit 
igazíttfon»el, mit jobbíttfon-meg leg -elől. Zol
tánnak Füleibe fzíinetlen ezen okoskodását súg
ta ofztán-i? : hogy a’ Fejedelem fzónak eredete 
nem a’ Fotul fzárraazna; hanem a’ Fej éjtől fzí- 
várkozna. Akkor felelhetne - meg tehát leg-iga- 
zábban Nevének: ha az Orfzágot mind-únttalan 
fejné, és a’ Jobbágyaknak zsinat ki-ízínná.

Mind-az’-álcal; hogy Zoltánnak akkori Be
iktatására vifzfza-léptefsüuk; noha alattomban a* 
Polgároknak azon félelmeket örömeit helyben
hagyta Róka, mellyel, Zoltánnak jelen-nem-létté 
miatt, oftromoltattanak: még-is (midőn a’ ha
mis-lelkűnek nyílván befzélleni kelletett) a’ Ma
gyaroknak akkori véleraénnyeiket hafeontalanok- 
nak lenni kiáltotta. Elsőben azért: mert Zol* 
tán, súllyos betegsége miátt, ezen Orfzág’ Gyű
lésében jelen-nem-lehetne ; az-után azért-is : mert 
ezen HercZeg , még Árpádnak életében, a’ régi

S s Eskü-
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Esküvés feerént, következendő Fejedelemnek 
nieg-ismértetett a’ Magyaroktól. Nem volna te
hát ízükséges , hogy (azon - kivul-is több teft- 
vérjei nem lévén) a’ Fejedelemségre válafztaf- 
fon; hanem, hogy Válafztatáfa ki-hírdetteffeu.

Végtéje: Zoltánnak nevével fel-fogatta Ró
ka: hogy a* Fejedelem femmi változáft nem 
fogna tenni a’ régi Magyar Szer - tartáfokban. 
Ki-ki efóbbeni Szabadságában meg-hagyattatna; 
es faját Birtokában meg-erófsíttetne. El - kellett 
ezeket mind hinniek, mind nyelniek a’ Ráko- 
Caknak. Ki-hírdettetett tehát Zoltánnak Fejede
lemsége. Nem fokára az-után el-ofzlottanak Rá- 
kofon a* Magyarok; és, Árpád’ halálának emlé
kezetével , fgomorúan haza-raentenek.

NYOLCZADIX RÉSZ.
R Ó K Á N A K  F O R T É L L Y Á .

ind a’ Temetésnek, és Tornak, mind a* Fe
jedelemség’ ki - hírlelésének, és Baj-vívás

nak alkaljnatofságával, igen meg - tettízett Róka 
előtt mind ízépsége, mind erkolcfe, mind pedig 
gyönyörű maga’-vifeléfe az el-hírefedett Etelká
nak. Nem fzóllo# ugyan egy fzót-is hozzája; 
de gerjedezett alattomban tifztátalan fzíve, és 
régi kaczér Szokásának forró heveivel fel-fúl- 
vén, fel-is lobbanván; cfak éppen abban fáralz-



tóttá elméjét: hogy-hogy férkezhetne úgy hoz
zája, hogy éfzre se venné az ártatlan , midőn 
weg-hódolna kis Szíve (56).

Sokáig törte fejét ama’ módoknak fel-talá
lásában, meilyekkel (Világosnak javalláfa fze-

rént
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( 56 ) Ezen régi Magyar fzó: vagy
m e t j - b ó l d o h u , annyit tett régi Eleinknél: mint, Magát 

meg-adni, az-az;: magát máinak birtoka alá vetni. En 
úgy vélekedem , azért: mert minden Hold-napban meg* 
fizették azon Adót, mellyel a’ meg-gyozött Nemzetek 
a’ Fejedelemnek tartoztanak. Innett vette eredetét e’ 
fzó-is ,• Hó-penx , mivel minden Hó-napban meg - vövo- 
dött a' Jobbágyakon. Moll immár nem egy Hó-napra; 
hanem egéfz Efztendó-napra Vetik az Adót. Ugyan
azért: nem Hó-pénznek ; hanem mond
hatnánk, ha az ilyenekben a’ régi fzokáft meg-nem-a- 
karnánk-tartani. Vannak olly vélekedéffel némellyek ; 
hogy a’ régi Törököknek, az-az: Magyaroknak Czirae- 
rek Hóid vala, valamint a’ moílani Ottomannufoknak. 
Ezen okból: annyit tett légyen a’ régi Magyaroknál 
Meg-bódolni, mint Magát a’Magyarok’ Hóldgya alá ad

ni. Ezen gondolat ógy-aunyira nieg-tettfzett ama’ hi
res KALM ÁR Györgynek: hogy, mivel a’ Római 
Birodalomnak Czimerében Safra találhatott, nagy íe- 
befséggel azt mondaná: hogy nem vólna jó a’ Római 
Birodalomnak Meg-bódolni; hanem Meg - fafolni. De 
ezen Meg-fajóldsdval erőiTen meg-ütközvén R Á JN IS, 
azt mondát hogy mivel Magyar-orfeágnak Czimere kö
pött Vizek*is találtatnának ; nem vólna jó Magyar-or- 
fz ágnak fe meg hódolni, fe meg-fafhanem meg-vizelm. 
Ezzel KALMÁRT égé felen le-forrázta RÁJNIS.



rent) Budára fel-cfalhaífa ; és, Etelétől el - fza* 
kafztván, vagy maga’ fzeméllyéhez kapcfollya; 
vagy, annak ékefségével, Zoltánnak, és Han
gárnak oízfze-forrott híveket egy-máítól el-vá* 
lafzhaffa.

Szerette ugyan Róka (valamint ez-előtt-ia 
mondám ) Hanzárt. De ennek fzépségét, Etel-, 
kának ékefségével egybe-vetvén ; ezen Kis - afz- 
izonyt (fzabad fzeméllyére - is, és ártatlanságára 
nézve) alkalmatoffabbnak találta az irtóztató ra- 
gadoraányra.

Jól ki-főzvén tehát a’ dolgot, gonofz for- 
téllyainak elő-mozdícását Hanzár előtt kezdette; 
jllyes alkalmatofsággal:

Árpádnak halála után fokáig fzomorkodott 
Hanzár. Úgy tettízett: mint-ha benne nem ér* 
demes Ipját, hanem érdemeffebh Apját vefztet- 
te*vólna*el. Ura Zoltán (viízfza-térvén döb
beni egéfzségére) az Orfzág’ dolgában foglala
toskodott. Ugyan-azért: maga a’ Fejedelem 
Budán lakván, gyakran magánoffan hagyta Hi
tes-társát Cfepelen. Ezeken felül: fenki fe ta
lálkozott udvarában, ki unalmas óráit meg-kur- 
.títhatta vólna.

Hanzárnak ezen fzomorú állapottyát meg- 
orrolván Róka (hogy Etelkáról íel - vett gondo
latait jó ki-menetelre hozhatná), bé-méne egy- 
fzer Hanzárnak magános fzobájába, fzánakodá- 
aának süni jeiéivel azt rebesgetvén előtte: hogy

ezen
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ezen magános életét igen fajnállaná; egyfzer-’s- 
mind azt-is cfudállaná: hogy tár&ságában mind
eddig femmi ollyas Személyt nem tartana, ki
nek minden-napi jelen-léttével, és nyájas befzél- 
getésével meg - kimúlhatnának unalmas hofzfzá 
napjai. Meg-emlékeztette ő-édes annyának fzo- 
kásáról: ki körül fok Úri - nemből fzármazott 
Kis - afzfzonyok forogtanak Biharon. Meg • fed
désre méltó dolognak-is lenni mondotta Annyá- 
tól el-rajzását: illetlennekds mind e Remete é- 
letét, mind maga’ titkaival nem cfak jól-lakott, 
hanem meg-is-zabállott fzer-tartását.

Vitatta nagy okokkal azt-is : hogy a’ ma
gok magokkal meg - elégedő fzeméllyeknek ter
méketek vadaknak tartatnának a’ terméfzet’-vis- 
gáló Tudóffaktól. A’ Seregélyek, a’ Foglyok 
fokkal vígabban élnének : mivel feregeffen járná
nak; mint a’ Gerliczék, raellyek vagy magánof- 
fan, vagy pedig cfak páraffan egygyik fzáraz 
ágról a’ máíikra fzállnának. A’ Sereg • nyájtól 
el-andalodott Júhokat-is hamarébb fel-kaphatnák 
a’ Farkafok; de az egybe * vertt falka után cfak 
nieízfziről vigyoritanák fehér fogókat.

Végtére: valamint nem tudnók , mellyik 
lenne a’ ragyogó cfillagok koztt leg-fényeffebb, 
következendő-képpen leg-fzebb-is; ha körülietek 
hóltt • világúak nem teremtek volna: úgy Han- 
zárnak angyali ékefsége-is nem ütközhetne úgy* 
annyira Zoltánnak (a’ fzépet ügyelő, és ki-vá- 
lafztani tudó Fejedelemnek) ütemeibe; ha Hi*
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tefsét a’ Szépek között leg-fzebbnek lenni nem 
tapafztalná.

Mind ezeket nagy’-hangoíTan el-befzélvén a’ 
Titkos; utóllyára Gyula’ Leányának ékefségéről; 
erkölcfeiről; és gyönyörű maga’-vifeléséröl be- 
fzéllett. Ennek Személlyét vagy cfak azért - is 
a’ Fejedelemné’ Szeinéllyéhez illőnek lenni állí
totta : mivel Zoltánnak fzakafzcott kepét arczú- 
lattyában fel-találhatná. Ugyan azon egy Fáiiak 
levelei közűi, egygyik a’ malikhoz nem ha- 
fonlítaua olly - képpen; mint Etelkát Zoltánhoz 
hafonlítani tapafztalta. Egyenlők volnának a’ 
Termetek; Idejek; és gyönyörködttető ékes
ségek. Ha mind-a’-ketten egyenlő Férj-fi ruhá
ba fel-lennének öltözve ; meg * nem - efmérhetné 
Hartzáti mellyik lenne Zoltán, mellyik pedig 
Etelka.

A’ Titkolnak ’éZen fzínlett, hamis, és tö- 
kéllötlen befeédgyeit minden álnokságtól távúl- 
lévőknek lenni gondolván Hanzár; édes-örömeft 
reá-állott Etelkának el-hozattatására. Ugyan az* 
ért: midőn nem fokára höZzájok érkezett Zol
tán; hirtelen eleibe fzaladott Hanzár, őtet kü
lönös efedezéffel kérvén: hogy ama’ Kís-afz* 
fzont Wilágosról Budára, hozattatuá. Tudni-illiki 
hogy annak Személlyében, édes Urának képét, 
még akkor is fzemlélheffe : midőn, foglalatofsá* 
gai miatt, tolle el-rekefetetne.
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Efzébe juttatván Zoltán meg-hóltt Árpúd- 
hak utolsó fzaVáit, raellyekkel Etelkát fzínte 
Teft-veri jó akarattyába ajánlotta; ki-mondha- 
tatlan-képpen örvehdezett azon : hogy, akarat* 
tya’ be töltésének alkalmatofsága, magát, illy re- 
méntelen környűl-álláfokkal, elő-adhatta. Neirt 
akarván tehát Hitefsének moftani kedvét meg- 
fzegni; cfak éppen azt kérdezte tollúk: mi 
fzni alatt lehetne ide hozatni ? mi Til'ztségéc 
találnák a’ Fejedelmi Udvarban? mit bízhatná
nak még ifmeretlen Személlyére ?

Róka, nem*aunyira ugyan, hogy Etelkának 
hafznállyon; hanem, hogy maga’ igyekezetének 
tárgyát annál • inkább el-érheffe : midőn elsőben 
Gyulának nem cfak Vitézségét; hanem Ember- 
ségét*is fzínte az Egekig fel-magaízcalta; arra 
kérte a’ Fejedelmet: hogy őtet Hadi - vezérnek 
tegye. így ofztán Etelka, úgy-mint Vezérnek 
leánya, a’ Fejedclemnénék tárfaságába igen-is bé- 
illene; nem úgy, mint vagy Szolgálló, vagy 
pedig Szoba-leány; hanem, mint kedvet kere
ső , és meg - leltt vígafságokat iziintelen nevelő 
úri fzemélly.

Rókának ezen gondolattyát meg-dicsérte 
Zoltán. Cfudálkozott - is nagyon, hogy Árpái 
az ifiabb Üfzubút a’ Vezérségre fel-emelte; Gyu
lát pedig, kinek mind Vitézségét jól-tudtta, 
mind emberségét gyakran tapafztalta, illy fokáig 
a’ Hadnagyságban hagyhatta.
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El-tökéllette tehát magában, nem cikk Ve- 
zérségét; hanem ( hogy mind hív fzolgálattyát 
meg hálálná; mind Etelkáját, Árpádnak kévánsá- 
ga föerént, boldogabbá tenné) azon tartomány
nak néki ajándékozását-is, mellynek izéién egy 
várat építtetett az - után Gyula; éssazt, maga' 
nevéről, GYULÁNAK - is nevezte, nem me Íz* 
fze Wilágos-vártól.

Ezen-felul: efzébe-jutván az-is: hogy Ár
pád azon Jövevény - Etelót-is Fejedelmi kegyes
ségébe ajánlotta: Hanzáruak efedezésére (noha 
Izeméllyét nem-is látta ; de fzép híréről igen is
mérte) egy úttal ötét-is a’ Vezéri Tifztségre 
fel-emelni, és ezzel mint-egy le-kötelezni akar
ta. Ezek ugyan örvendetes rendeléfek voltának.

De, a’ -mit Huba ellen régtöl-fogva forralt 
a’ Fejedelem; ezen alkalmatofsággal ki-is-tálalta. 
Haragudott tudni-illik reája, hogy ö (Világos 
Kis*afzfzonynak édes Attya lévén) meg*nem*gá- 
tolta Árpáddal * való példátlan tárfaságát. Gya- 
nakodott-is arról: ne*talán-tán e’ feslett barátsá
got azért engedtte - meg légyen Leányának Hu
ba: hogy-ennek édesgető fzavaival (a-mint-is 
igen jól tudott hozzá) Árpádot orránál - fogva 
vinné mindenüvé; és végtére: el-intézett gondo
latainak vefzedelmes kő-fzikláiba ütné.

Tudván tehát: hogy a’ lágy páfztor elote 
gyapjat húllogatna a’ Farkas; Fejedelemségének 
elején igen keményen bána Hubával, ötét Tifzt*

ségé-
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ségétől meg * fofztani; és azon Katonaságot, 
melly Vezerléíe alatt találtatott, Gyulának gond- 
vifelésére bízni akarta. Hogy pedig ezen ren* 
deléfei haraarébb végbe mehetnének; meg-paran- 
cfolta Rókának: hogy, mennél-hamarébb, maga 
mennyen-le Wilágoíra; és, ezeket bé-tellyesít- 
vén, Etelkát Budára hozza.

Nem lehetett femmi e’ Világon, melly Róká
nak felvét úgy meg-vidíthatta vólua; mint eme’ 
Követségnek feeméllyére bíztta. Reménlette a’ 
Gonofe: hogy el-intézéfe í’zeréut könnyen vég
be mehetnének mindenek. Fó-képpen azon ör
vendezett: hogy Etelka úgy el-fogna-válni Ete
létől: hogy még a’ vele-befeéiléíhek reménnyé- 
tól-is meg-fofztatna. Mert: ha egyfzer Budára 
fel • cíalhatná; annak fzíve’ meg - rontásáról, és 
maga’ kezére fzoktatásáról nem kételkedik vala. 
Fel-fűlvén tehát gonofz gondolatainak forró u- 
gyan, de egyfeer-’s-mind irtóztató tüzeivel; ör
dögét, fzíve’ közepében, hordozta. Öcsmány, 
Denevér-fzárnyakon, még az’-nap’, Wilágos • vár 
felé meg-indúlt.

Moll kerekednek immár mendörgő fekete 
föllegek Etelkának ártatlansága ellen. Szánhat- 
tya az igaz Magyar Szív eme’ drága Kis - afz- 
izonynak vefzedelmeit. Bofzfzonkodhatik egy 
ollyas Késértőnek embertelenségein, ki másnak 
meg - rontásával hízhatik. De az illyetén giz- 
gaz emberek, világ’ kezdetétől-fogva mind-ed-

T u. ^ 3 »



dig, mint a’ hitván gombák, fzíinetlen termet
tének a’ világ’ ganéjában. Ez-után-is fognak 
termem, ha cfak Őket az Iften gyökereitől ki- 
nem-vefzefzti.

Mind-az’-által ;úton fzemed, réfen füled, 
édes Etelkám. Jön a’ Róka Budáról, de zöld 
ágat nem hoz. Vigyázz magadra, és ártatlan
ságodra. Mutasd - meg : hogy Magyar Kis - afz- 
fzony vagy. Szüntelen fzemed előtt forogjon 
a’ tifztefség; a’ jó erkölcs; végtére: az angya
li ártatlanság. Ismérd-meg fzőréről eme’ hitvány 
Rókát; kongásáról eme’ repedtt fazekat. Még 
az ingednek fe higygy. ökröt ízarván, Harift 
ízaván.

ÖTÖDIK RÉSZ.
R Ó K A  W I L Á G O S O N .
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Le-ment akkor a’ Nap egéfzlen; midőn Róka 
Wilágos - várára érkezett. Egyenetlen Hu

bának Sátorába hajtott. E’ reméntelen ide-jöt
tét nem tudván mire vélni Világosi minek-után- 
na a’ vacforát elég fzomorúan meg-ették, és ki
ki különös ofztállyába takarodott: bé-lopódzott 
hozzája. Bízott a’ Titkosnak régi ígéreteiben, 
és régibb barátságában. Ugyan-azért: hízelke
dő fzavakkal élvén, meg-kérdezte a’ kép-muta
tót ; mi jót hozna hozzájuk ? Mi lenne Etelká

ról



ról a’ rendelés? Bízhatna-e abban: hogy Etelé
től el-válatztaifon ? Hány zsákkal telne Zoltán
nál a’ kegyelem? Mi vélekedésben lenne a’ Fe
jedelem mind Hubáról, mind annak leányáról

Ezekre a’ Titkos igen hidegen Ízlelgetett. 
És, mint kitol a’ bor’ árát kérik; mindenkor 
máit befzéltt. Végtére : azzal kötött cfomót a’ 
Kis- afzfzonynak kérdezőskedo nyelvén : hogy 
az holnapi nap ki - fogná nyilatkoztatni mind a- 
zokat, mellyeknek el-végezéfe’ okáért Wilágos- 
ra küldetett.

Ezen homályos fzavaival nagy fzeget vere 
Róka a’ leánynak fejébe. Cfudállotta; hogy 
annyira el - idegenedhetect a’ jó barát. Arany 
hegyeket ígér vala magának, midőn tárfaságába 
erefzkedett. Moft kezdtte tapafztalni: hogy a* 
böcstelenséggel kezdett fzovetség a’ tavaizi hó
nál hamarebb el-múlna. Félt a következendő 
Izereucsétlenségektól.

Reggelre kelvén az idő, magához hívatta 
Róka Hubát, Gyulát, és Etelét. Leg-is-leg-el- 
sőben Gyulának azon örvendetes hírrel kedves
kedett: hogy Őtet Zoltán a’ Vezérségre emelte, 
azon Térnek neki ajándékozóval, melly a’ 
kézbe adott írásba foglaltatott. Fejét meg-hajt- 
ván Gyula, el-vette a’ levelet; és meg-köfzöu- 
te a’ jó akaratot.

Örvendezett e’ gyönyörű elo-menetelen Hu
ba : mivel, a-mit régen meg-érdemlett, azon

T 2 Tifet-

I. KÖNYVE. IV. SZAKASZSZA. 283



Tifztségnek meg-nyerésével magához hafonlóvá 
tétetett. Mint-ha magát emelte vólna a’ Fejede
lem nagyobbra, úgy örült jó Baráttyának elő
menetelén.

Etelének örömét le • nem-rajzolhatui. Nem 
bírván Özönével; alig várhatta: hogy e’ Gyű
lésnek vége fzakadgyon. Maga akart Etelkához 
futni, és eme’ jó hírrel vagy leg-első, vagy a’ 
leg-elsők kozott nékie kedveskedni; az - után 
tettetett félelmét-is meg-jelenteni; ne - talán - tán 
tőlle (úgy-mint Vezérnek leányától) maga (úgy
mint Hadnagy) meg-vetteffen, el-is-hagyattaffon.

Ezen gondolatokkal ki - akara a’ Sátorból 
fzaladni. De Rókától meg-tartóztatott. Ez, 
fzeme’ perémjét fel-fel-emelgetvén, nagy tette
tett méltósággal meg-jelentette: hogy lenne még 
valami titok, mellynek egygyikét mindnyájok
nak tudniok kellene; a’ máfika Etelének fze- 
méllyét illetné. Ezek-után ki-nyilatkoztatta Zol
tánnak kegyefségét, és Etelének Vezérségét.

Iftencm! be fajnállotta Etele, hogy Etelká
val indíttandó tréfái el-romlottanak. Nem bánta 
vólna, ha ezen örvendetes hír, leg-alább cfak 
egy nappal későbbre érkezett vólna. Mind az 
itt maradáíl bajosnak, mind a’ ki-menetelt hely
telennek lenni állítván, nem annyira magának, 
mint Gyulának elö-menetelén örvendett.

De e’ két új Vezéreknek örömeik igen 
meg-fordúltanak; midőn nam fokára Rókától azt-

is
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is meg - értették: hogy azon Katonaság: melly 
ez-elott Hubának vezérlésére bizattatott; moft 
immár Gyulának gond - vifeléfe alá rendeltetett; 
Huba pedig előbbeni tifztségétől egélzlen meg- 
fofztatott. Ezeknek hallására úgy el-állott mind
nyájoknak fzavok̂ ; hogy egygyik a máfikának 
cfak ízemébe nézne; inkább-is hallani akarna 
valamit, fem-mint hogy maga valamit beízéllene.

Gyulának izéméiből ki-gordültenek a’ köny
vek. Ez a’ Nyitrai Cíktában, az Oroízi Ütkö
zetben, a’ Bolgárok’ nieg-veréfekben, ’s-más e’- 
féle háborúkban vele katonáskodott, és Vezér- 
jének vitézségét jól tudtta. Ugyan azon okból:

» átkozta magában Zoltánnak hál’ -adatlan Ízívét; 
mellyel azon régi jó Katonáját, ki Álmosnak, 
Árpádnak , és az Orfzáguak védelmezéséjért an
nyi vefzedelmekben forgott; annyit nyert , és 
foha femmit nem vefztett: végtére e’ példátlan 
böcstelenséggel illetné. El - fe titkolhatta ama’ 
gyanúit; hanem világoffan panafzolkodott: hogy 
Zoltán valami gaz-embernek ólálkodó fzavaival 
meg - cfalattatott; és ezen változás egy Hejje- 
hujja Hebe • hurgyának fzelefségétől fzármazha- 
tott. Reménlené pedig ezen rendelésnek meg-, 
változását: ha Zoltán (az igaz útra vezettetvén) 
efze után indúlna. Önnön-maga fel-fogna menni 
Budára; é's nyakát törné azon marakodó kutya
fajtának: ki az Orfzágnak e’ fenék-kövét fefze- 
getui merte.

T 3
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Gyulának hevefségét látván Huba; így fzól- 
lamlott-raeg: Hagygyán, édes Gyulám! Ezért 
egy 6íz hajaddal többet ne nyőltefs Őfzbe-facfa- 
rodott fejeden. Jó tettemért jót nem reméllhet- 
tem a’ hál’-adatlan Világtól — Hlyen ám a’ fze- 
gény Katonának dolga. Fárad, Öli magát a’ re- 
ménségért. Hideget - meleget; Havat-efsot egy
aránt fzenved a’ Böcsűletért — íme! midón a’ 
véres Marfnak piros mezején fel-áldozza ifjúsá
gát ; az-után vénségére nem cfak hogy nem kel
letik; hanem végtére ki-is-nevettetik. Akkoron 
itattyák*meg vele a’ Czo-ki-poharat, midőn ké
sőre vefzi magát éfzre: hogy mindég halni fá
radozott, mintha faron-űlve meg-nem-gebedhe- 
tett volna — Szeleket előző febes nyargaláfsal 
fut-fárad a’ Ló-is. Mind a’ czafrangos fzerfzá- 
moknak ékefségekben, mind Urának rajta-ültté- 
ben gyönyörködik. Folyik rólla a’ tajték. Ki
hozza Urát fok vefzedelmekből. Le - rogyik 
ofztán, avagy ina ízakad; cfak a’ meg-fútt izé
ken, ott-is a’ Szemét - dombon rágódik — Urá
nak kedviért ama’ vidám Agár hol halmokat ug
rik, hol lefre Nyulat vár. Meg-vénhedik az-u
tán; a' Fél-dög’ tartására íajnállyák a’ Korpa-ke
nyeret. A’ kérges bocskoron nem annyira rá
gódik; mint kéméoletlen kénlódik tompa fogai
val — Nézd a’ Járom-fzeget fefzítő Szőke ök
röt -is: hogy vonnya fzántó-vasát, és kormos 
boronáját. Ropog a’ járom meg - törődött nya

ké-
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kában. Neki - térdel a’ földnek. Nem magának 
fzánt a’ zab alá. Más hízik vér*ejtékje után. 
Végtére a’ búza-ízalmába fe haraphat jót. FŐ- 
be-ütik a’ vágón. — Addig éltem világomat én- 
is : még faromat bírhattam. .Midón a’ fok gond; 
a' feles csata; a’ temérdek ütközet minden erő
met, minden tehetségemet el-nyutte: se Feje
delmemnek, se Hazámnak nem köllök — Illyen 
a’ Világ! Sokat ígér; kevefet ád — Ez ám a’ 
végső Zfóldgya a’ Szegény Katonának — De» 
min búsulok vallyon, midőn femmim fines? El
élek igy-is: ha nem touább-is; leg-alább hóltto- 
mig — Jó az Ifién, jót ád —• Adott-is Gyulát, 
adott Etelét — A’ Ti elő-inentteteken inkább-is 
Örvendek; femmint böcftelenségemen fzomorko- 
dom — Cfak Ti elme - hagygyatok meg-hitt jó 
Barátim !

Hubának ezen befzédgye koröfztul- járta a’ 
halgató Vezéreknek Szíveket. Minden bizodal- 
mokat Rókának emberségében ( de vólt*is ám mi
ben!) helyheztették. Az-után tőlle nagy fzor- 
galommal kérdezték: mi módgyát gondolhatná 
Zoltán’ rendelése’ meg-máfolásának ? ö ifmérné 
leg - jobban indulatait. Ö járna körúllötte leg
többet. ö tudná: mind okát e’ gyalázatos le
tételnek; mind pediglen úttyát a’ dicsőséges 
vifzfza-helyheztetéfnek. Lenne olly kegyefség- 
gel halmokhoz•. mutatna valami utat, mellyen 
bóldogúlhatuának.

T 4 Ró-
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Rókának mindenkor efzében kódorogván 
Etelkának Budára fel - cfaláfa; úgy intézte-el fe
lelő befzédgyeit, hogy arra fzép menedékeffen 
le-erefzkedhetett. Vele fziiletett a’ Ravafzság. 
Vele nyőlt az ember’- cfalás. Vele vénhedett- 
meg a’ más’ kárával hízó Őrdöngös Fortélly. 
így ravaízkodott tehát előttök :

Ha igazán meg-akarom mondani; én Hubá
nak vétkét fe Fejedelminktől, fe más valakitől 
nem hallhattam. E’ titok nagy alattomban va
gyon még moft-is. De; ha, Zoltánnak erköl- 
cfeit ismérvén , Huba - vezérnek le-tételéről gya
nakodhatok (köztünk maradgyon ám a’ fzó); 
igaz okának cfak éppen egygyet vélhetek. Meg- 
bocsáffatok penig: ha nagyobb feneket kerítek 
a’ dolognak. Azt akarom: hogy, velőffen meg
értvén a’ zenebonát, annak le - cfillapítására al- 
kalmatosb efzközökhez nyúlhaffatok. Ez tehát 
az én vélekedéfemnek mi-vóltta:

Zoltán el - vévén Hites-társul Hanzárt; mi
nőn (Árpádnak rendeléséből) mind-a’-kettőnek el
kellene takarodnia Budáról, és Sepelen magá* 
noffan laknia; nem fok idő múlva el-vefze min
den kedve a’ Zeg • Menynek (57). Én ennek

ízeiét
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(57) Eme fzó ZEG (avagy a’ moftani íráfnak 
tnódgya Czerént: SZEG, avagy SZÉK) annyit tett a’

régi



fzelct vévén ; bátorságot vettem magamnak : 
hogy, Sepelre mentiemnek első alkalmatofságá- 
val, fzomorúságának okát meg-kérdezzem; és , 
ha lehetne, meg-is orvofollyam. Ö eí - vefzetc 
kedvének nem más okát adtta: hanem a’ magá
nos életet. Panafzlotta: hogy fenki fe lenne 
tárfaságában ; kinek nyájafságával fel-ébredhetne. 
Neki-fzokott légyen Annya’ házánál a’ tárfalko-

T 5 dás-
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tégi Magyaroknál, mint: mi - nálunk a* BARNA- 
fzó. E s, ba valami Színnek eleibe tették, Példának 
okáért: SZEK-piroj, annyit tett, mint a’ moílaniak- 
nál a’ BARNA - piros téfzen. Ezt a’ Németek igy 
ejtik-ki: 3>unfel >m|j. Innett jön : SZEK -/Ü , az-az: 
BARNÁS - f u :  mivel valóban A ’ Néme
tek eme’ fzóban : SZEK -/’u, kiilömbséget nem tud
ván tenni a’ SZÉK , és SZEG kőzett; ugyan - azért: 
azt-is gondolván: hogy SZÉK , és S Z E G -/Í 
éppen egygyet tenne; azon mi SZÉK - í gy 
nevezék: Síagfí, az-az: fzeg. Innett jött ezen fza- 
vok-is: Qrroúrj t nngtí, az-az : Fű . - fzeg.
Hogy pedig SZÉK, avagy SZEG annyit tett légyen 
a’ Régieknél, mint rooftaniaknál a* B A R N A ; bizo- 
nyittya ama’ régi Magyar Ember KEZA, ki 
Királyunknak idejében élt; és írott Könyvét néki a- 
jánlotta 1288-dik Efztendoben. Gróff ZRÍNYI Mik- 
lós-is gyakran emlékezik a’ SZEG-ZdntJ, az-az: B A R 
NA -lórúl. A ’-mit tehát a’ régi Világban éló Magyara- 
ink ZEG-menynt\ mondottanak, azt a’ moílani időben:
BA R N A-mtnytcjiének mondgyuk. KEZA. ZRÍNYI,



dásnak. Ugyan * azért: e’ Sepeli lakását ollybá 
tartaná; mmt a’ repedezett kŐ-fziklákben a’ ma
gános Vad - galambnak fzomorú életét; mint a* 
kietlen barlangokban az otthonos Zár-Remeté
nek gondos tengodését (58).

Kedvetlenségének ezen hamar meg-orvolbl- 
hatandó okát igen nagy örömmel meg-értvén; 
efak éppen arra kértem Hanzárt: hogy jó re-

raén-

29o ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

C58) Eme’ fzó ZÁ R  (avagy, a’ mollani íráfnak 
módgya fzerént: SZ Á R ) annyit tett »’ Régieknél: 
mint KOPASZ a’ Moftaniaknál, Vagyon Erdélyben 
egy Hegy, mellyet még moll-is SZÁR-bfffynet, az-az 
KOPASZ-bf^ywffc neveznek; a’-bonnatt írja magát egy 
Ágazata Grófi Lázároknak. Hogy pedig ZÁ R annyit 
tégyen, mint KOPASZ ; bizonyíttya ZÁR 
reve, mellyet régi Magyar íróink Deákra így fordí
tottak: CALVUS - ladtslaus, az-az.* KOPASZ • Idfzló,
Ennek Fiára, Első Béla Királyunkra, fzállott a’ Z Á R  
nér-is: mert, elsőben: Attyát-is annak nevezték, 
mdfadfzor: Kézának bizonyítáía fzerént, maga-is 
vala. Ezen kivíil ( ugyan azon Keza fzerént) mivel 
a’ Kopafzsdg mellett Barna-is vólt; azon Béla Királyt 
közönségeflen ZEK - ZÁRN AK, az-az: 
nak nevezték az akkori Magyarok. Ezen Béla Király 
egy hire* Apát-úr*ágot épített Üdvezítőnk’ tifzteleté- 
te, mellyben az-után el-is-temettetett. Ezen Apát-úr- 
ságnak helyét-is ZEK-ZÁRN AK nevezték az akkori
ak, Ezt a’ moílaniak SZEKSZÁRDNAK mondgyák. 
Tehát ZÁR-Remete annyit télzen itten , mint : KO
PASZ Retaete. KEZA Simeon- THURO CZ.
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ménséggel lenne. A’ dolgot reám bízná. Nem 
fokára kedvét tölteném. Tanácskozni kezdettem 
az*után ifmeröfeimmel: a’ Magyar Kis - afzfzo- 
nyok közűi kiket gondolnának leg-alkalmatoffab- 
baknak lenni Hanzámak tárfalkodására'? Mind
nyájan VILÁGOST, és ETELKÁT emlegették. 
E’ kettőnek meg lenne mind efze, mind ékefsé- 
ge. Azon-kivíii: mind eredetekre, mind Attyok’ 
Tifztségekre nézve, igen bé-illenének ezen úri 
Udvarba.

A’ Szurkos-sári Pufztán vadáfztam egyfzer 
Zoltánnal (59). Itt Szün-óránk lévén a’ befzél- 
getéfre (mintha ez - előtt Hitefsével femmit se 
fzdllottam volna ezekről) meg-jelentéin Hanzár’ 
Szomorúságának okát; és e’ két Kis-afzfzonyok’ 
ide - hozattokkal bizonyos orvofságát. Nem ál
lott ellene Zoltán javalláfomnak. Sőtt: ha Han- 
zárnak úgy tettfzene; még az’ -nap’ el-leheine- 
k'úldeni érettek. EHs-küldöttük (amint efzetek- 
be juthat) ama’ RÁKOS Ezredesünket.

De

( 59) Ezen SZURKOS-SÁRI Pufztát Béla Ki
rályunknak nevetlen író-deákja SURKUSÁRnak ne
vezi ; az ott lakó Svábok SU RU K SÁ R nak ; de a’ 
Magyarok SOROKSÁRnak mondgyák. Eleink min
den bizonnyal ragadós Sarai miátt nevezhették ezen 
Pufztát SZURKOS SARnak : mivel még moflaniban- 
is ( holott a’ sükeretlen homok el-nem-lepíiette ragadós 
Sarait) ki-mutattya fekete SZURKOSSÁGAT.



De penig (hogy bátran kí-mondgyam az 
igazat) valamint örömünkre vált Rákofnak el
menetele: úgy vifzfza-jötte igen meg-fzomoiítá 
Szívünket. Mert Sepelre cfak inagával Világos
sal érkezett. Alig mertem meg - jelenteni Zol
tánnak: hogy Etelka otthon maradott. De meg
jelentettem még-is, Zoltánnak fel-háborodctával, 
és félelmes neheztelésével.

Mert Rákos, a’ követségnek rendetlen ki
menetele’ okáról kérdeztetvén, azt felelte Zol
tánnak : hogy ama’ követség éppen nem tet- 
tfzett légyen Huba - vezérnek. Féltené - is leá
nyát az ifiú Fejedelemnek heves indulataitól. 
Hanzáris meg-fzokta légyen fzeratelen Attyának 
kaczér Bordély - házában a’ fére - rugáfokat; el- 
fem - is lehetne e’ fzokáftól hírteleniben áldani 
ízemérmes Orízágunkban. Úgy tettfzene: miut- 
ha Hanzár (hogy annál inkább fzemtelenkedhet- 
ne) maga’ Urának meg-vefztegetésére iparkodna; 
tudni-illik: hogy ennek pajkofságával maga’ el
intézett bujaságára okot találhatna.

Rákosnak eme’ befeédgyére úgy fel - indúlt 
Zoltán: hogy a’ boízfzú’-állásra fzúntelen alkal- 
matofságot keresne. Világoft pedig fe látni, 
fe magánál meg - tartani nem akará. Tüftént el- 
is - cfapta vólna Sepelröl; ha, tifzta erkölcfei 
miatt, Árpádnak (ki éppen akkor Sepel’ Szige- 

,. fébe érkezett) raeg-nem-tettfzett vólna. Ez 6-
. tét
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tét tüftént Budára vitte; és egy darabig udva
rába tartotta.

Ezeket hallván Huba : moll tudora: ( úgy
mond./, mi vihette reá Zoltánt: hogy az - olta 
íoha jó fzemet nem vethetett reára. Valahány
kor udvarlására mentem ; foha olly fzerencsés 
nem lehettem: hogy vele egy fzót-is belelhet
tem volna. Vagy el-rejtette magát; vagy dol
gainak nagy súllyát emlegette. — Igazán ki-ta- 
lálád, Gyula: hogy egy Kutya • fajtáuak vicfor- 
gásával meg-cfalódott Zoltán. Ládd: a’ gonolz 
nyelvek még a’ bika alá-is borját tehettenek. — 
Itten bizony! mind ezekben olly ártatlan va
gyok , mint a’ mái napon föülettetett gyermek.
— Hazudott a’ Befte - kara Rakottá. Es talán 
azért törte-ki a nyakát. Soha egy fzót nem 
ízóllottam fe Zoltán ; fe Hanzár ellen. Sőtt: 
nagy fzerencsémnek tartottam: hogy egygyetlen- 
egy Leányom udvarába hívattatott. •— íme! a’» 
melly kutyát el-akarának vefzteni, vefzet nevét 
költék. — Embertelen Rákos! így fizettél-e a- 
zon fok jó téteménnyeimért, raeliyekkel a’ por-

' ból fel-emeltelek; és az Ezredefségre vittelek ?
— Iftenem! a’ jó, és hál’-adatos ember olly 
fzokatlan, mint kakuk a’ mezőn; olly ritka, 
mint a’ ízúnyog - hálló; olly cfuda, mint ’Ilii 
az efzterhéjjon.

Ezekre Róka (nagy örömét álnokúl tettet» 
vén) hamaijábau így felelt: Édes Hubám! be

nagy
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nagy követ hengerítettél - le villáimról; midőn 
magadat ártatlannak lenni mondottad. Ne félly 
immár Zoltánnak haragjától. Meg-vifzem Rá
kosnak hegyes nyelvefségét; Hubának penig ár
tatlan maga’-vilelését. Immár bizouyoffan hoz
zád lágyíthatom Zoltánunknak vas-fzívét. E’ lé* 
fzen hozzátok - való igaz barátságomnak jele •. 
midőn Hubát nem cfak előbbeni tifztségébe vilz- 
íza-lépni; hanem nagyobb méltóságra mint-egy* 
ttgrani-is látandgyátok. Enuek mi leg-alkaima- 
tosb módgyát gondolom, íme halgaísátok:

Midőn az-után, háborúiból ki-verdodvén 
"  Zoltán, meg-kérdezte Rákoítól: mi lehetne az 

oka: hogy magával Etelkát el-nem hozta? Pe
nig azért * is nem külÖmben, mint Világosért, 
küldetett. Talán ugyan Gyula-is olly gaz véle- 
kedéffel lenne felolle ; valamint ez előtt Hubád
ról befzéílette? Erre azt felelte Rákos; hogy 
Gyulának meg-nyőlt légyen bajufzíza, és talpig 
ember lenne. Sőt (a-mint annak kéíz akarat- 
tyát, és igaz fzívét ismémé) édes • örömeit el-. 
küldötte volna leányát; ha azon időben eme’ 
kévánságokat meg - jelenthette volna, ü penig 
e’ dolgot nem cfelekedhette akkor; Hubának 
gorombaságától el-ifzonyodván. Fel-is-tette le
gyen magában: hogy, vifzlza-menvén Budára, 
ezeket előre meg-jelentené; és, mi - tévő lé
gyen Etelkával; leg-elől raeg'kérdezné.

Rá-
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Rákosnak ezen efzefsége igen meg-tettfzett 
Zoltánnak. De fo-képpen Hanzár úgy belesze
retett Etelkába (annak ismét azon hírét vévén, 
mellyel az orczáknak hafonlatofságok meg bizo* 
nyittatott), hogy tüftént érette vifzfza - küldené 
ama’ Rákos - ezredeft; eröííen meg-parancfolván: 
hogy nála nélkül fzeme’ eleibe ne jöjjön. El-is- 
hozta volna bizonyoffan ;ha (midőn Paripáját 
egy patakon átal-ugrafztotta) nyakát nem fzeg- 
te vólna. Ötét oiztán a’ közel-lévő mezőn el- 
is-temettük (60).

Rá-
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( 60 )  Ezen RÁKOS nevezetének történetét eb
ből akartam inkább, mint más valamiből kihozni. 
Soha nem tettfzett azon vélekedés : mellyel ama’ Rá
koknak fokaságáról adgyák-reá ezen nevezetet, mellyek 
ezen Patakban találtatnak. Mert bizonnyára e’ motta
ni időkben úgy ki-máfzkáltanak belólle: hogy egygyet 
alig tudhatnak ki - ol válni Garabonczás Deákjaink - is. 
A ’ Mohácsi Vefzedelemkor éltt ÁSKÁN1US Centurio 
Olafz író  azt mondgya; hogy azon Mohácsi Ütközet 
után a’ fel •fegyverezett Sokaságnak Gyűlése ,
me Ilyet kSzönségejfen á’ Magyarok RAKASNAK .
Ennek Hatbatáfsdga, és okos Tandcfcfa fzerént , Királyt
kelletett válna vdlufztani. Ezen Olafz író hallott vala
mit RÁKOSRÓL; és ezt a’ RAKÁSSAL őfzve-ha- 
barta, fel-is-erefztette. De a’ fziiletett Magyaroknál, 
más a’ RÁKOS; más a’ RAKAS-is, Mivel pedig est 
Olafz író kevés Magyar Embereknek kezeikbe forog
hat ; Szerzetet gyanúm-, ide tefzem azokat belólle,

mel-



Rákosnak halálán ineg-iudúlváu Zoltán; azt 
gondolá: hogy az Egek-is ellenzenék Etelká
nak javát; mivel Budára hozattatását annyi je
lekkel meg-gátolhatták. Ugyan - azért: mind-e’- 
k óráig abba maradott a’ dolog. Hanem, mina

piban,
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mellyek a’ Mohácsi Vefzedelem után történtének, és 
jnáiok ezekről nem emlékeznek. Ezek pedig fzavai: 
M i n e k - u t d n n a a '  Magyarok ( nagyon meg verettetvén Mo

hácsnál) fok Fii-nemes Emberekkel b arm mez-ezer en 
tenck ;  és azoknak ütólfó Kirdllyok-is LAJOS 
a' Mocsárokba vefzett: SOLIMÁN minden
lenkezéjl m e g - g y o z v é n , nyerttes Hadi-seregét Buda üld hoz
ta ;  és, minden ero-fzak nélkül, egy gyűlt, a’
Vdrat-is meg-vett% Ezt minek-utdnna (a z
Otomanni Fejedelmeknek fzokdfok fzerént, kik Féléiknek ere
sekben, és védelmezéfekben többet bíznak; mint a’ bdjfydk-
ban j az éjtfzakdt azon Táborában akarta el * tölteni, mel
lyel a‘ Mezőnek közepére veretett. eleibe
tattanak hét Püspököknek, és más Fii-embereknek fejek , kik 
Mohácsnál el • vefztenek. Midőn ZALKÁN ,
Efztergomi Érfeknek fejét meg-ldtta;  annak telhetetlen fös
vénységét; ugyan - azért: kincfeinek a’ Királyt
fegitbette válna) fzorgalmatos el-rejtését tüzejfen meg-át
kozta: Hlyeket mondott SZEPESI Györgynek fejére-is;  ki 
JÁNOSNAK ( ama* Vajdának) T vala. Midim
TÖMÖRI Pálra,Kalocfai Érfekre ak adott;  ennek az Ha
dakozásban nagy Vakmerőségét,és azon bolond Taiuicscsát 
hevejfen meg-feddette, mellyel LAJOS Királyt reá *
bogy nyokzfzor-trnnyi Sereggel meg - ütközzön. Étiemben

meg-



piban, véghez-akarvún-vinni Vezérségteket Zol
tán; engemet, Hitefsével egygyact, meg-fzóllí- 
toct; és erőlTen meg-hagyta-. hogy, Tifztségteki- * * * v 
ki-hírleléfe után* Etelkát Budára vigyem.

Mivel
i - ---------- --------- _ -------------- :------------ -------------- 1— ■■ -

megdicsérte PRÉXVI Pétert y Nagy Varadi Püspököt ; ki. 
TG MÓRINAK Tanácsosára dllayii nem akart. Iígy kellett 
volna ( úgy monda) cselekedniek a' Magyaroknak , mint 
PREXYl jávuslottdí Vele tudni-illik megütközni nem kel
letett volna ;  hanem baldfztani az Ellenséget; a9 Várakat 
1neg-sfustteni; Magokat biztos helyekre venni;  Budavá
rát Katonákkal meg-rakni. így az Ellenségnek erejét meg- 
vjzongolbaítdk volna fokáig. A' Fejeket rendre el-jzemleU 
vén; azokat végtére Katonáinak kériyefségekré bízta j kik+ 
is csúfol íztenek beíullok. Nem fokára elő - bozattatván 
LAJOS Királynak, és MARIA Királynénak képeik} midőn 
azokat köztiről megszemlélte, fzinte sírt a* fzíve , midőn 
ifjúságok9 virágját, és a’ J'zerencsének kegyetlenségét látta. 
\)jra fcLbdborodótt ti rofz tanács'-adok ellen, kik fzép 
Teremtményeket illy Jzerencsétlenségekben ejtették. Mimié
nek előtt azt mondotta: bogy nem azért jött légyen, hogy
ezektol az Orfzdgot U-vegyc: hanem : bogy böjzfzút áU 
lyon azon igafságtaUnságukért, mellyeket Jobbágyainak tét 
tek a Magyarok♦ Igen fijndlláná pedig : hogy meg mo/í- 
is életlen nem lenne LAJÖSy hogy ezen fzavát c[elekedet-
tel-is meg-bizonyithatná ;  es , véle tiiztefseges frigyet köt* 
v pn , ötét Királyságába vifzfza-tehetn°. COMMENTA* 
R í della Gvcrra di Tranfilvania D l̂ Signor Afcanic 
Centorio de gli Hortenfi.

V
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Mivel tehát eme’ Kis-afefzonyt olly felves
sen váiják Budára; tifeta fzívembol javaslom5 
hogy a’ fel-menetelre reá-befeéllyétek. Magamra 
vállalom meg-tanítását az úton: miként kölles- 
sék magát Fejedelmeink előtt vifelni; mi mód
dal, mi alkalmatofsággal leheffen azon befeédek- 
re erefekedni, mellyekből Hubának ártatlansága, 
Rákosnak nyelvefsége ki - teffen. Már ekkor : 
mintha markunkban lenne Hubának Szerencséje. 
Ennél jobb módra nem akadhatok. Hozzátok- 
is nagyobb barátságomat nyilvábban ki-neuwnu- 
tathatora.

íme! minő ál-úton mendegelt, minő öfe* 
re-tűzöct-fűzött ravafe fzavakkal, és befzédek- 
kel éldegélt az Iftentelen Róka: jméglen mind-a- 
hárommal elhitethette Etelkának el-ker'ulhetetlen 
fel-menetelét. Úgy-annyira el*is-hivék feavait5 
hogy efóekkel éppen nem élhetnének. Azt-is 
gondolnák: kogy Etelkához mutatott Barátsága 
lókkal; méltóságollabb volna az igazi Atyai fee- 
retetnél.

Rókának e’ befzédgye után, elsőben nya
kába kötelődztenek az egyenes - ízívű Vezérek. 
Az-után: a’ nagy orömt'ul ki-facfartt könyv-húl- 
latások között, Öízve-ineg-raeg-öfeve-csókolták. 
Végtére: igen nagyon kérték: hogy Etelkához 
maga menni méltóztatna ; és a’ fel-menetelre az 
említett okoknak fzép renddével reá-befeéllené 
Ük ugyan nem kételkednének az útra-való ha

mar
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mar el-tökéllésérÖl. Mind* az’-ál tál: igen fzerét
nek; ha a’ Kis-afzfzöny fzántt akarattyából, min
den parancfolat nélkül , reá-állaua. Ezen kéréft 
igen jó fzívvel el-fogatta Róka. Meg-is-ígérte: 
hogy ebed után tüftént hozzája menend.

De minek - előtte ez meg-történnyen; cíák 
éppen arra kérte Róka mind-a’-hármokat: hogy 
Gyulának ugyan, és Etelének Vezérségekről 
fzóllhatnának akár-kivel; de Hubának le-téteiét 
fenki-hával ne közöilyék. Gyula fe venué - ei 
Hubától a’ Katonaságot; még Etelka vifzfza» 
nem-térne Budáról, meg-hozván a’ jó híreket.

Ezen tanácscsát-is Rókának (úgy-raint igaz 
barátságának, és ritka okofságának valóságos je
lét ) mind meg - ismérték, mind nagyra böcs'ul- 
löcték a’ Wilágos-váriak*

Cfak alig inehetett-ki hírek az új Vezérek
nek ; rnár-is egéfz Wilágofon, és a’ kÖrűMév3  
helységeken nagy öröm, nagy vígafság támadott. 
Tele torokkal emlegették Zoltánnak efzelségét, 
ki, Katonáit jól ismérvén, csak azokat válafz- 
taná Fejeknek, kik mind arra-valók vólnának, 
mind, Vitézségek miátt, meg-is-érdemlenék.

Szerette a’ Katonaság mind Gynlát, mind 
pedig e’ Jövevény Etelét. Nem-is várt egyebet 
a’ Háborúnál, mellynek alkalmatofságával (eme* 
két Hadi - vezéreknek igazgatáfok alatt) neki' 
memenek-menni az eleven Ördögöknek is*
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Etelka ( ezen Örvendetes h:'rnek nagy hir
telenségével) egéfzlen maga kívül lévén; fzin- 
te ki-ugrott boréból. Mind Attyának, mind E- 
teléjének egyfzeri fel-magafztaltatása, kétfzeri 
vigafztaláft adott ugrándozó ízívéuek. De fő
képpen azon édes gondolatokban foglalatosko
dott: hogy egygyiitt hágna Ó-is Etelével a’ 
dicsőség’ tetejére; az*után: hogy kiket az é- 
desgeto Terraéfzet arany lánczára vehetett, a- 
zokat a’ párásító Szerencse egy Ösvényen fut
tatná.

Cfak alig -is várhatta azon fzem-pilíantáft, 
mellyben a Titkosnak ezeu kellemetes Követsé
gét meg-köfzönheffe; és továbbra*is mind magát, 
mind pedig édes Eteléjét annak kegyefségébe a- 
jánlhaffa. Maga akart hozzája ízaladni Hubának 
Sátorába. De, mivel meg-értette: hogy maga a’ 
Titkos akarná magát meg-alázni, és hozzája el
jönni ; ezen ki - mondhatatlan nagy Udvariságát 
nagyra böcsŐllötte. Oda haza maradott tehát, 
és vám-várta kellemetes Skeméllyét.

H A T O D I K  RÉSZ.  
R Ó K A  E T E L K Á N Á L .
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Dóka tehát (tele lévén gonofz gondolatoknak 
* * _CzünlyÜáégével) Etelkának Sátora felé bal

la-



lagott. Már előre fel-tette vala magában: hogy 
az ártatlannak fzívét raeg-vefzi; til'zta erkölcseit 
meg-rontya; és Zoltánnak fzerelinére gerjefzti. 
Mert tudcta: hogy, ha Szemérmecefségébeu, és 
ártatlanságában meg-maradna; el-nem-érhecné ama’ 
tárgyát, raeilyre arányoz vala. Tehát: midőn 
bé*erelztetett; így kezdette elsőben hízeikedő 
befzédgyét:

Örvendek, Gyönyörűséges Kis - afzfzony, 
ne;n annyira ugyan magam’ réfzérol: hogy ékes 
Személlyednek látásával fzememet, és fzívemet 
gyönyörködttethetem (noha ez- is olly Örömem
nek; oka, mellynél nagyobbat foha nein reméli* 
hettem); hanem inkább a’ te réfeedről: mivel 
Szépségednek ezen Súgárjai meg-nem*állapodhat- 
tán Wilágos-yúrának Körében; innen egéfz Bu
dáig el * lövellodttenek. Ezen új világofságot, 
mint valami új fényes Cfillagot, meg-fzemlélvén 
csudálkoző Fejedelmünk; fzeméllyemet küldötte 
annak fzorgalmatos fel-kerefttére. Ki-is (ragyo
gásod után éjtfzakákon-is nagy világofságban jár
ván) ide vezettettém hozzád» Ezen Örveudetes 
Követségem penig éppen nem másból áll; ha
nem, hogy gyönyörű Személlyedhez érvén, fze- 
retetre méltó Fejedelmünknek fzándckát meg-je- 
lentfem, és téged’ hozzája ddefgefTelek: nem 
ugyan úgy, mint alá-való Szolgádójátavagy 
Szoba-leányát; hanem, mint Fényes Udvarának 
még fényeffebb Cíillagját, és le - raizoíhatatlan

V 3 ékes-
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ékefség'u Ragyogvánnyát. Nem is hátrál hattya- 
meg e’ dolgot más-egyébb; hanem éppen aZ: 
ha nem-akaráfodnak nyögés lenne a’ vége. Nem 
gondolom penig: hogy, mind magadról, mind 
következendő ízerencsédröl úgy - annyira raeg- 
Jeletkezhetnél: hogy ízép Urunkhoz való el
jövetelednek meg'ígérését abban-hagyhatnád, és 
magad’ nagy kárával Jót javasló fzavaimat eí„ 
fülelhetnéd.

Ezen hízelkedő fzavaktól tüftént el-ijedett 
Etelka. Félt a’ mézzel • födött méregnek tit- 
koltt ártalmától. Szinte el - hitette magával: , 
hogy ezen öCzve-ág-bogzott édes fzavak alatt 
fullánkos Kígyó cfavarog, melly az ártatlanságot 
cfalogatni fzokta, végtére meg-is-emífzteni. íme 
meg-érzette fzagát, ha nem látta - is magát. 
Mind-az’ -által: hogy inkább ki-veheffe álnok 
gondolatait, így felele-vifzfza:

Hozzánk való jó akaratodat’, érdemes Tit
kos , ki * magyarázhatatlan nagy köfzönettel vé- 
fzem. És nagyobban örvendek: hogy ezen kel- 
lemetes Követség, mellyben édes Atyámnak 
Vezérsége foglaltatott, nem másra; hanem illy 
érdemes drága Emberre bizattatort. Érzem-is 
magamban: hogy olly kötelefséggel kelletik vi- 
feltetni mindenkor fzép-híni kedves Személlyed- 
hez: hogy ne gondolhattam hatalmamban lenni 
azoknak meg-vetését, mellyekre okos, és ba- 
fétjágos feavaiddal kérettetem. Én ugyan F$’
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jedelmünknek hozzám-való kegyefségét nagyobb
ra bocsűllhetem, fem-hogy fzándéka ellen tö
rekedni merjek. De (hogy bátran ki-mondhas- 
sam az igazat) igen cfadálkozom azon: hogy 
olly hatalmas Fejedelem előtt ( a’-minőnek Zol. 
tant ismerjük) illy fzegény Leánzó (a’-micfo- 
dásnak magamat lenni tapafztalom ) olly nagy 
kegyelembe ( mellynél nagyobbról nem-is álmo. 
dozhatom) illy hirtelen juthatott.

Örvendett a’ Gonofz Róka malmának jó 
forgásán. El-hitette immár magával: hogy vele 
azt cfelekedheti, a-mit régen óhajt. Még na
gyobb álnoksággal fodrította nyelvét , köfzörülte 
efzét. Ezen ártatlant fel-falta immár gondolata
ik al, és egéfzleu meg-is - emífztette. így felelt 
tehát előbbeni fzavaira:.

De mi okra nézve cfudálkozol annyit édes 
Etelkám, Fejedelmünknek (ama’ gyönyörű fzép 
Urunknak) heves indulatain? Ha egyébb fém 
találkozna benned Angyali Ékeíségednél; nem-de 
elegendő ok lehetne ez - is: hogy Téged’ ne 
cfak nagyon fzerefíen; hanem méltó Szeraéllye- 
dért akár-ki-fiával kardra-is mennyen? — Feje
delmünk felől igy gondolkozzál, édes Etelkám., 
hogy annak minden gyönyörűsége cfak a1" te je
len - léttedben, és vele nyájaskodó ékes tárasá
godban telhetik. Éjjel-nappal róllad goudolko. 
zik. Téged’ óhajt. Téged’ vár. Nélküled nem 
élhet — Oh ! Drága-latos Etelka t Ha tudnád,

V 4 , men-
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inennyi titkos fohajtáfokat ejt, ha efzébe for* 
dúlfz; pedig nem cfak imígy-amúgy ám ; hanem 
minden, Ékelségeddel, minden Szerelmét geqeCz- 
tő heves indulataiddal.

Midőn ezeket emlegette a’ Titkos ; íme! 
Etelkának Lelke fel • háborodott. És, midőn 
hirtelen Sukláfait, keferves gyötrelmeivel egye
temben, nagy bajai között, nyelegetné; így foly
tatta azIftentelen rofz Lélek reménteien ugyan; 
de egyfzer-is-mind régen kéfzeu-tartott ízemteleii 
késérteteít: '

És. ugyan, Drága-látos Kis-afzfzony, eme’ 
Suklúfod-is nem egyébbnek jele; hanem, hogy 
jnoít*is róllad gondolkozik, egy-illyen Szerelem
mel tellyes fzép Fejedelem. Ha, ineunyifzer 
efzében forogfz; mind-annyi fzor cfak egygyets- 
Jcét fuklanál i már eddig régen ki-fuklottad volna
el-fáradott Lelkedet,
** » ^

Ezeket hallván Etelka ; meg-keferedett. EL 
hagyta előbbeni fzíne. Meg * is - halványodott. 
Féltette Szemérmét, nemes tulajdonát, Soha 
nem hallott illyeket, Takargatta Jfzínetlen or- 
czáját. Meg-nem-ízokhatta e’ félre-integető fza- 
vakat. Bővebb Befzédbe nem akarván vele le- 
erefzkedni; rövideden azt kérdezte tőlle: nem 
válnának-e még más valami okai, mellyekkel 
aVBudai útra birattatna? Azokat emlegetné in
kább ; és vele nyoltt Szemérméről] ne kévánná 
!§-voimi a’ Fátyolt. Erre
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Erre a’ Titkos : Oh! vannak (lígy-mond) 
több okok-is, Gyönyörű Szép Virág-fzál. Ezek 
Téged’ bizonyoífan reá-bírhatnak a’ Budai útra. 
Gúndold-el azon fzerencsédet: midőn, ékes Fe
jedelmünknek Ölében ülvén, nyájaskodó befzéd- 
gyeivel vígan el-töltheted üresr óráidat. Midőn 
Orczájara egy - két futó csókkot ragafztafzfz. 
Midőn vele egygyütt a’ Duna’ partyáu sétál
gatsz. Midőn Zoltán’ Mátkájának , ( Egygyet- 
len-egygyének) az egéfz Magyarság térdet-fejet 
hajt, Ez ám, a’-mi, édes Etelkáin,

Ezekkel Etelkának Szíve ináp igen nagyon 
meg-sértődött. De még titkolni akarta keferveit. 
A’ reményben volt: hogy ki-fogy egvfzer ezen 
befzédgyéből. És, a’-mit tüzeifen kezdett, tára 
hidegen végezheti. Nem akarta előre fel-lob- 
bantani a’ tüzet. Inkább engedett valamit a’ 
Kis-afzfzonyok’ tulajdonokból : hogy könnyeb
ben helyre-hozhatná amannak vefzni kezdő em
berségét, és bücsűletét. így felelt tehát Róká
nak hamis fzayaíra.

Te bizonnyára, édes Titkofom, igen meg- 
cfalódttál; midőii Szcméllyemben máit képzet
téi, máíl-is keretté!; és, nem tudom, mi téve- 
lyedéfeddel, belém botlottál. Nézz jól a’ - 
inembe. Engem’ Etelkának neveznek. Gyula- 
hadnagynak (de már moílan Vezérnek) Mag 
zattya vagyok. Más neve lehet azon Kis-afz- 
fzonynak, kit 'ezen befzédiddel Budára aksrfe

V 5 efal-
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cfalni; ki-is, már régtől-fogva kereti e’ Szeren- __ 
cse Füvet. Oda menny hamarjában hozzája; és 
nálam az időt minden leg-kíffebb hafzon nélkül 
el-ne-vefztegesd.

Ezeket emlegetvén Etelka; Világosról gon
dolkodott. De, olly mély gyökeret verhetett 
benne a’ válogatott jó erkölcs : hogy ( ne-talán- 
tán Híriben - neviben cforba effen) fe nevét ki- 
nem-mondaná ; fe világosan nem emlegetné.

Erre a’ Titkos hírteleniben : Éppen el-nem- 
tévelyedttem , kedves Kis-afzfzonyom. Nera-is 
máshoz; hanem éppen Te-hozzád kiildettettem #, 
Gyulának Leányához; ahhoz-is ETELKÁHOZ : 
hogy Zoltánnak hozzád való Szerelmét meg-je- 
lencsem; és , a’ többi Magyar Kis-afzlzonyok- 
nak irigységekre, bóldoggá teheffelek.

Felele Etelka: BOLDOGGÁ, teheffelek! Oh . 
Egek ! Mentfetek - meg mindent az illyen ból- 
dogságtól! Teftemnek ígérik a’ múlaudó gyö
nyörűséget ; ’s-érette a’ Lelkeraet kérik. Eme* 
Kótya-vetyét mi egyenes Szívű igaz Magyarok 
nem BOLDOGSÁGNAK; hanem BOLONDSÁG
NAK nevezzük — Tehát: cfak nem lehet an
nyi erőd: hogy, Budára mentiemet Cettető olly 
okokra (c&k Gondolom • fzerént- is) találhafs , 
mellyekkel önként engedelmes lágy fzívemet reá 
bírhatnád? Lehetcfz-e, kérlek, illy kegyetlen 
hozzám: hogy olly moslékba keverj, mellyet 
i  Pi}n‘4 vize fe moshatna-le róllato ? Mit vé*
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tettem néked, kedves jó Bankóra: hogy tolled 
ezen sík jégre vezettettem ? — Tifztelem ; és» 
hidd el, igen-is nagyra böcsullöm Titkoíi Hiva
talodat. Kérlek-is, Róka: térj oda vifzfea mos
tani gyalázatos SzeméllyedtÓl — Nincs egyébb 
Kincsem eme’ gazdag Világon; mint: jó hírem- 
nevem; és mind-eddig tifztefséges életem. Ez 
peniglen nem Bitang; Sem Ura-hagyott Jólzág. 
Ne igyekezz meg-fofztani édes Sajátomtól. Lá* 
gyállyon-raeg inkább Kó-ízíved. Könyör'íilly ? 
kérlek Erkölcfeimen. Ne kévánd: hogy azon 
Szeretetnek arany Láncza, mellyel Fejedelmeink 
öfzfze - kapcfoltatnak ; én általam ( Oh Egek 1) 
fzéjjel-fzaggattaffon.

Rajta a’ Gonofz Titkos minden erejéből. 
Oh ( úgy mond ) be egyűgyíi, és nem a’ nagy 
Világba illő gondolataid varinak, édes Etelkám ! 
Véled-é: hogy, a’ Feleség mellett, másnak fze- 
retetére fzabadságot nem adhat az emberi fzer- 
tartás ? Kákom-bákom vélemény! így gondol* 

, kodgy inkább: hogy, midőn Zoltán Hanzárt 
el*vette; akkor Ö nem Ízíve* indúlattyát; hanem 
a’ Hazának hafznát ügyelte. A’ Hazának tehát, 
nem peniglen Magának vette-el azon Feleségét. 
E’ dolog nem újság a’ Fejedelmi UdvarbaH. U- 
gyan-azért: Magokat mind hólttig NÓtelenek-is 
tartyák. A’ NStelenek kóztt való fzeretet pe- 
nig, mind Klen előtt, mind Emberek előtt nem 
clak helyben hagyattatik; hanem dicséretes * is.

De,
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De, ha Te egyfzer karai közé kerülhetnél ; 
már akkor fzereto fzívében kelleraetes tűzre ta
lálhatna — Vedd éfzi'3 azt-is, Okos Kis-afzfzony: 
bogy, hozzája-való fzereteteddel, nagy hafzná- 
ra válhattíz Hazádnak. Oh! ha tudnád: egy 
Szép, és anuak ideiben hízelkedni tudó Aíz- 
fzonyság mennyi dologban hátrájhattya - meg a’ 
fejedelemnek ama’ gondolatait, meliyekkel az 
Orfzágnak ei-tapodására diihösködik. Olly Feje* 
delem, ki elsőben Ifiú, oíztáu nem fzereimes; 
hamar arra fordítnattya Lángjait: hogy a' Nép
nek nyakába l̂-vállalhatatlan Igát keríttfen. Ha
mar el - ront|iattya a’ régi Szabadságot, az új
ságon kapván. Te mind ezeknek ellenek állat
nál ; ha elsőben Szívének erős Várát meg-ven- 
néd; az után magadat annak közepére Örr-állóvá 
tennéd — Szánd-rá Magadat, édes Etelkáin; ha 
nem más okból-isr clak éppen Hazádnak fzere- 
tetébol. Üsd-ki azon Orolz-aízfzonyt Magyar 
Fejedelmünk’ Öléből. Ha tanácfom’ meg - veted; 
tudd-meg: hogy az Orízág egcfzfzen el-orofzo- 
fodik. Még ugyan olly boldog időt élünk, 
mellyben a’ MAGTAR név becsületére válik az 
Embernek. De már-is locfogattyák a’ Magyar 
Nyelvet Zoltánnak Udvarában. Penig: a’ nyelv
nek meg-vefztegetésével, meg-vefztegetodik az 
Erkölcs-is. Nem fokára Lárapáffal kerefed Ma. 
gyar-orízágban a’ Magyarokat; de fel-nem-ta
lálhatod. Én Ogyan, meg-vallom: magam-ií
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tót-ember vagyok (avagy egy fzóval ki-mond- 
Váti: tót vagyak); de halálba fzeretein a’ Ma
gyarokat. Téged’ fe öfztonöznélek a’ Jóra, ba 
nem fzeretnélek. Szíud-rá Magad’ , édeŝ cedves 
Etelkám. Szeresd édes Hazádat. Röp'ully ! rü- 
p'álly! óhajtó Zoltánodnak lángoló kebelébe, és 
Szívének kellő közepébe.

Már ezekre Eeelka fzer felett fel-háboro- 
élott. Abban - hagyta a’ gyenge fzavakat:. mert 
bafznokat nem látta. így kezdé meg * változott, 
kemény fzavait:

Oh! Sáínlés! — Óh! kegyetlen ál-orczá! 
A’ Magyarok’ Iftenére kérlek, hagygy leg-alább 
egy pénz ára bocsíiletet raitafn — Ne hántts, 
ha nem hámlok — Illy PATVA3. ÁM - A S 
SZONYNAK (61) lenni véled-e Gyula-hadilagy*

nak
-------------------1------ ,-------------------------T -------------------- ----------- »

($1) Királyi vérből eredett két Scitiai ifiak: 1L* 
tlN és KOLOP (a* Fő-rendnek párt-ütéfe által) Sci- 
tiábdl fzám - ki-vettettek. Ezeknek méltatlan íbrfokac 
fok ifié Sciták meg-fzinván , velek egyígütt Kappado- 
ciába, Termődön • vize mellé, a’ Temifciriai mezőkre 
le-telepedttenek. Itt fok efztendókig a’ határos népe
ket nem bátorságodon zaklatván, magokra uszították 
azoknak fokasigokat. Kiktől végtére el-is-nyomattat- 
tanak , és alattomban meg-is-öleuettenek. Lárván a’ 
a’ meg-bdltt Scitáknak Feleségeik: hogy , ízára ki ve- 
téfek fölött , még árvaságra-is jutottanak, kardot fog
janak, ás tatárjaikat {  elsőben ugyan cfak magokat

védel-
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nak Leányát? —- Ne gondold a’ Magyar Kit 
afzfzouyokban azon tökéletlenséget csirádzani* * 
mellyel a’ Sátorofságban öízíze*lelkezett párakat 
egy-máiból el-fzaggathaísák, avagy Férjeiket

meg--
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védelmezvén , de az-után önként-is reá menvén az el
lenségre) nagy fzorgalotnmal védelmezték, ük mago
kat A JzJzonyoknak- ámyavagy Am - ajzjzotyoknak mon
dották ; melly fzőt nem értvén a‘ Görögök, Őket 

Amazonoknak nevezték. A’ határofoktól únfzoltt hú- 
zafságot meg-vetvén , és azt, nem házalságnak, hanem 
Szolgálatnak, és rabságnak nevezvén, azon Férj-fiak.it» 
is, kik a’ hadban meg maradttanak (hogy egygyik afz* 
fzony a’ máüknál fzerencséffebbnek he láttfzattaíTon)

* mind♦ egygyig le-öldöfték; és, az egélz világnak cfu- 
dálttára, Férjek nélkül, Kőz-orfzágjokat meg-fzaporí* 
tottdk. JUSTINUS. — Ezen Amazonokról azt írja 
HERODOTUS, hogy azon Scitáktól, kiktől fzátn-ki- 
vettettenek , az - után Éoneveztettenek ; az
az: Urok'-  ötöknek: mert (dgy-mond) EOR
URAT t é jz e n ; PATA pedig ÖLÖT- Hogy EOR. 
annyit téjzen; mint Far, avagy lfrt könnyen ki-tét* 
tfzhetik; de hogy PATA annyit tégyen, mint 
könoyen meg - világofodik. Mert fen-forog moft-is a’ 
Magyaroknál eme’ pata l’zó-is , midőn azt mondgyuk i 

pata-var, avagy kurtábban: pat’-var, melly fző , tu* 
lajdon értelmére nézve , annyit téfzen: mint 
A’ Perpatvar is heves Zenebonát; a’ Cfuta - pata pedig 
véres hadakozáft jelent. Sőtt azon helységet, mellyen, 
még Atiláoak idejében , nagy vér-ontás efett, Pattinak

nevez-



meg - ölhefsék. Ki fcemetén nevelkedtél, hogy 
máit - is riihesnek lenni gondolly? — Barárom \ 
Azon okoskodáfodat, mellyel meg-akarád-vítcacni; 
hogy Zoltán nem Magánaki hanem a’ Hazának
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nevezték a’ régi Magyarok. Noha oíztán a' Deák-írók 
Patanciának, Potenciának is mondották. — A'-mi több, 
hogy azon Amazonok mi-féléink voltának, abból nyiL 
ván ki-tettfzbetik : hogy Scitiai nyelvvel éltének. Ezt 
ki-vehcttyük azon történetből, mellyet APOLLONI- 
USNÁL a’ Magyarázó befzél. Ez így vala: Egy 
FÓ-amazon meg-borofodván, fattyat kapott. Ennek 
nevét S1RUSNAK akará az Annya mondatni; de a’ 
Sciták, kiknél (úgy mond) a'SZANA.fzó ,
mint nálunk Görögöknél a’ BOROS ( melly nyelvvel azon 
Amazonok-ii éltének) mind a’ Gyermeket, mind nevere - 
teteit VárófiSZANAPENEK . Mojl pediglen
SZINOPÉNEK h ívju k. És valóban.- a’ SZÁN A név- 
is mint-eddig fen • maradhatott a’ Magyaroknál. A* 
BOROS embert, midőn mindent Öfzve - habar, avagy 
ide-tova tántorog , Jznnajzét befzélleni, avagy járni 
mondgyuk. — Régi Magyar Kis - afzfzonyaink igen 
gyönyörködttenek az Amazon - ruhában; ugyan azért 
ezen fzokás - is bizonyíthattya az Amazonoknak Ma» 
gyár eredeteket. — SŐtt a’ moftani Magyar Menyek- 
is, ha dák féi-vállra-is fel-vehetik Uroknak mentéje» 
két , és azzal a’ templomba mehetnek , mindgyárt 
könnyebb a’ fzívek. Ezek az Amazonokról maradja
nak fehér-népeinkre ; és bennek katonás ízivet jelen
tenek , mellyet más • féle Nemzetben baíztalanúl 
karesni.



vette a’ Feleséget: Tót*nemzetséged’ Kúra-fiai
nak meg cíalá fokra tartfad. Ezen Pók-hállóddal 
cfak legyeket foghattfz; de héjjában cfapod a’ 
levet: mert ezekkel az igaz Magyar Szüzeket 
Keiepczédbe nem ejted — Nein fog tifzta Ara
nyunkon förtelmetes Rozsdád — Ha fülem nem 
volna; nem-is hallanám botránkoztató fecfégéíi* 
det — Teftem-lelkem ineg-únta rusnya cfevegc- 
fidet — Még egyfzer a’ Magyarok’ Iítéuére kér
lek : hagygy-fel e’ luftos fzavakkal • ne-talán-tán 
Szívemben el-el-fojtogatott mérgem ki-üíTön, és 
gyalázatos kopaíz fejedre köböl ■Tzáinra mérjem 
tüzes Magyar Izitkomat.

Cfudálkozott az Méntélén Róka: hogy a’ 
Magyar-orfzági Szüzek között illy állhatatos 
nagy Erkftlcsrő talált, mellyet Tót-hazájának fze- 
meteiu héjjában keresgetett tellyes élete’ napjai
ban. Mind-az’-által* hóitta után-is fzégyenlette 
volna : ha, olly fzorgalommal öfzve-fodortatott 
cfalfaságai, magoktól-is vifzfza-tekerodzhetnének. 
Tehát: laflan-laffan az utolsó módokra erefzke- 
dett. Elsőben : fenyegetéfekkel akarta meg-tá
madni. Az-utáu : gorombább vele-bánáffál éppen 
e!-ijefzteni. Már-is ( mint a’ meny • kövezésre 
kerekedett terhes Föllegek) nagy borúlttában 
lévén dagadtt homlokának Setéttye; ezeket fúj
ta ama’ gyenge Nád-fzál felé:

Ha az úgy van ; legyen úgy. De meg
érem én még azon reinéntelen időt, midőn Zol

tán
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tán (eme’ Szeretetét bofzfzú-állásra fordítván'' bi« 
zonyolTan meg-fzántya kevély lelkedet. Ki-is-ne- 
vetlek; ha Kapuja előtt sírva menni fzemlélleki 
De, késó léfz akkor meg-bánni parafztos enge
detlenségedet. Addig tarts a’ Menytől, még 
Köve óferze-nem-zúzta ellenkező fejedet.

De Etelka (magát meg-bátorítván) azon ök- 
ródcseiíe így felelt: Mendörögj! MenJörögj ! 
Te! Pokol’ gőzeiből erefzkedett Fölleg! Fend 
ream tompa fogaidat, Te! Kutya-martalék ! Pat
togj, mint a’ fzáraz Fenyő! De, tudd-meg: 
hogy egv mák-fzemnyit le-nem-pórzsólfz Ma
gyar ErkolcsombÓl Él még a’ Magyarok’ Is
tene! — Nem • is mindenkor ,üt-bé , mikor men- 
dörög —• De Te vigyázz magadra, vak Sibilla; 
ne- hogy azon verembe efs , mellyet Szemér
mem’ temetésére ürítettél — Ne vélld olly hatal
masnak magadat t hogy tárfad He találtaífon — 
A’ Kard önnön Mederét-is le-vágja —- Haliad* 
fza! miket' tartok felőlied. Nem foly egy igaz 
csöpp vér vefzedtt ereidben. A’ fzemed fém 
áll jóra. Kajla füled-is cfalókára horgasuk* 
Rókább vagy a’ Rókánál. Nincs orczád , mint 
a’ Kutyának. Még a’ lehelleted-is dogleletes* 
Még a’ Vér-ekéked-is mérges — Hallottad di
cséreteidet '? A’ Kép-író jobban le-nem-feftene. 
Mod penig (még ízépen fzóllok) láb alól 
Kotródgy — Lódúlly — Vakarodgy —- Tűdéit 
Tolvajc kiáltok.
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Ezekre Róka igen raeg-haragudott. Ugyan
azért: keményebben öntötte-ki bélé’ poklofságát. 
így felele-vifzfza;

Még fenyegetődül, terhes Fölhő ! Nekem 
eftél, mint a’ túrós fzaggatottnak? Fúdd-fel 
magad’ , mint a’ polyhös béka! Szórd nyakam
ba, mintha cfatornán öutenéd, tajtékzó fzitkai- 
dat. — De, várrá! Meg-ördög-tördellek Rin- 
gyó ! — Nem tudod talán, Té! Égetni-való! 
hogy hatalmamban légyen Sandra életed? Tu
dod-e kivel befzélfz Szajha?

Felele Etelka: Jól tudom, kivel légyen 
d̂olgom. Bizonnyára nem Zoltánnak érdemes Tit- 

kofsával; hanem egy Orfzágos Gaz - emberrel, 
egy agyaras Vad-kannal, egy Ördög’ Hadnagy- 
gyával. — Itt van a’ mejjem, Gonofz Pára t 
( Félre ivetette mellyéről fehér patyolat kendő
jét; és Rókának eleibe állván), Itt-itt vagyok 
(úgy mond), Iftentelen Gyilkos ! Mártsd tifzta 
mejjembe hóhér pallosodat. Eb utóbb ki e’ vi
lágból. Öntsd-ki inkább tifzta véremet, és idd- 
meg az Áldomáft (62); fem-mint meg-fertoztefs.

De

314 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

(6a) Midőn a’ Sciták valami nemzetséggel frigyet 
kötöttének, Tetteikből ki-erefztett véreket (noha nem 
igen nagy mértékkel-is) vegyítették az italba, és Itte- 
neiket áldván, mind-a’- két réfzröl fel- hörpögették. 
Ianen jöhetett a’ Magyarokra - is az meg-

ivá-



De végső leheletemmel - is azt rágom füleidbe: 
h Te uen egyébb vagy; hanem czudar Ke» 
rícŐ, és Pokol’ rováfsára mettfzett Pogány-lelkü. 
— Főzd bár a’ kapczát, moslékos dézfa; de 
lem hited, fém Iftened. Sem Poklod, fém meny» 
orlzágod. — Eredgy! vádoly*bé Zoltán előtt; 
de tudd-meg: hogy ollyan Orfzágban, ’s olly 
Mag var Szüléktől vettem eredetemet: holott, 
és Kik , ha az igazat még a’ Fejedelemnek - is 
meg-mondgvák, azt halálos véteknek nem tar
ty ik. Tudd-meg Te-is: hogy ezen vádoláfoddal 
úgy kapafzkodol a’ magos hágóra, hogy egy- 
fzar-’s-mind nagyobb lejtore-is találfz — Tanúld- 
meg tollem, femmire kellő: hogy kellefsék a’ Ma
gyar Szüzeknek ártatlanságokat meg-támadni.

X 2 Ezek-
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iváfa, az*az: midőn vagy el-adttab, vagy vettek vala
mit, Ifteneiket áldván, megdtták a’ kupát; noha az* 
után Cfo-képpen ezen cfekély dolgokban) vérrel nem 
vegyítették borokat. Honnatt, és miképpen erefztet- 
ték-ki pedig a’ vért, bizonyosan nem tudhatni. HE- 
RODOTUSNÁL találtam valami cfekély világra, tnelly 
ezen homályt, egy kis nap fényre terítheti. A' do
log így történt: A ’ Sciták mind - addig barátságodat! 
éltének CYaXARESSBL '  a’ M edufoknak. harmadik 
Királlyával ), még ettől ugyan azon Scitáknak nagy- 
gyai meg • öletrettenek, és pedig őrozva. Ekkor el- 
állván C Y A X A R E S T Ö L ,  Lydiába mentenek HA-

LYE-



Ezek*után Róka: Még ártatlanságodat' fito- 
gatod (úgy-mond), Te Etelének Pendeleffe! — 
Tudom Szövetségedet, fzemtelen kancza, azon 
Karjeli nyerítővei, azon luítos bitanggal — Ne 
búsúllyr ki-tefzem a’ karó’ hegyére czégéresté 
leiedet. Dobra-iitöm párt-ütéfedet azon bujdosó 
cfillaggal ; azon veréb - terinéföetű fajzattal. — 
ü fzegezte - le fzíved’ Wilágofon. — Nagyobb- 
ra-is böcsüllöd azon Karjeli tekergőnekazon 
akaíztó-fa’ virágjának, azon Pokol’ tótelékjének 
kaczér indulatait; mint Zoltán-Fejedelmünknek 
igaz« rés tifzta hajlandóságait. — Meg - vetem , 
ne búsúllyatok, mennyegzos nyoízolátokat Se- 
pelen. — Meg-vefzem a’ vásár-hát Budán-is.

Ezen ökrődéieit el • végezvén az ördöggel 
határos Róka , ki - törte magát a’ Sátorból, és

kiet-
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LYETES - Királyhoz (Cyrusnak Attyához), és mago
kat barátságába ajánlván , Ötét arra kérték: hogy pár* 
tyokat fogván, és CYAXARES ellen hadat indítván, 
Bofzfzút állyon azon gyilkofságon. HELYETES , a’ 
Sciták’ forsát fzivére vévén, ésvelek öfzfzebarátkozván, 
olly félelmeflen fel-fegyverkezett CYAXARES ellen, 
bogy, ha köztök (úgy-mint Közben-járó) békefséget 
nem fzerzett vólna ama’ híres NABUKODONOZOR, 
Babylonnak akkori Királya , Mediát egéfzlen el-törül- 
ték völna. Ekkor frigyet kötvén az ellenkező réfzek, 
ki - erefztették karjaikból a’ vért, és azt egygyik a’ 
máliknak karjáról le-nyalván , áldották Ifteneiket. E’ 
volt mint-egy dldomi/a a’ frigy nejt.



kietlen nagy zörgései maga után cfapta az aj
tót. Méreggel tele - lévén minden érzékenysé
gei, cfak alig várhatta, hogy azt ki-fújja; és 
Etelkát olly vefzedelembe ejtfe, mellynél na
gyobbat ki-íe-gondolhatna a’ gonofzság’ fzerzője.

Etelka (cfak maga maradván a’ Sátorban) az 
Egekre vetette esóző fzeineit; és ezeket jaj
gatta: Oh ragyogó fények! Ha valaha, moft 
vagyon reátok fzűksége ártatlanságomnak. Moll, 
hullottam olly vefzedelembe, mellyból ha ti ki- 
nem-fegítetek ; cfontoílól, velőitől oda-lefzek —■ 
Iítenem ! — a’ - ki teremtettél, vifelly gondot 
reám. — Oh! én fzereucsétlen alkotmány! Hogy
hogy érdemelhettem-meg a’ Ringyó, és Szajba 
neveket? — Ez-é bére tifzta életemnek? — 
így fizet a’ világ jámborságomért? — Iítenem!
>— be igazán mondgyák .* hogy még a’ fehér 
Liliomnak • is fekete az árnyéka; és a’ Rózsá- 
nak*is mindenkor fzomfzédgya a’ tövis. — De 
nem annyira fájlalom magam’ sérvét; mint Mor
fodon siránkozom , édes Etelém.

Meg - erefztette ekkor könyveinek sűrű ö- 
zönét, pedig olly irtóztató záporral: hogy fzín- 
te egéfz teltét el-mosnák a’ henyergo, és egy- 
máít-érö csöppek. Közbe -közbe ezeket jajgat
ta : Édes Etelém! — Te vagy tehát a’ Pokol’ 
tó'telékje — Te ama’ Karjeli nyerítő — Te egy
veréb -terméfzetű ! ------ Iítenem Teremtöm !
— Tehát hozzám-való fzíntelen fzívefséged ez-

X 3 zel
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ze 1 jutáim aztatik - e-meg a’ gondatlan világtól ?
Édes Etelém! én vagyok mind-ezeknek oka!

— Ha én nem lettem vólna, ha téged’ állhata- 
toffan nem fzerettelek vólna; mind ezeket nem 
mondhatta vólna ama’ gonofz lélek. — Mért 
nem hóltam-meg; minek-elotte ezeket hallottam!
— Mi orczával befzélhetera-el előtted ezen czí- 
roeidet. — Penig: ha nem másnak, leg-alább 
néked kelletik meg-jelentenem e’ fzomorú ele
tet: hogy te, okofságod fzerént ( mellyel az 
lilén bőven meg - áldott) talpra állíthattad ha
nyatló fzeraérmeraet, és le-tapodtt ártatlanságo
mat. — Moll fegíts édes Ifteuetn ! — El-ne* 
hadd árva leányodat.

Midőn ezeket jajgatá Sátorában: íme szóm
ban a’ véres fzájú Róka Gyulának oíztállyába 
méné : hogy követségének sükeretlen ki - mene
telét elo-befzéllené. Ott vala a’ Vezérnél Ete- 
le-is; és már rcgtől-fogva várta fzerencsés vifz- 
fza-jövetelét. Midőn Róka bé-lépe; Etele nagy 
örömmel eleibe ízalada ; és, sűrű meg*cfókolga- 
táfa után, ezeket mondá: Meg-van, úgy-e, édes 
Titkofom; a’ -mit reménlettiink ? Nem mondám: 
hogy Etelka hamar meg-fogja igenleni hathatós 
kéréfedet ? és nála fzerencséffen el - végzed kö
vetségedet? — l)e kérlek édes Titkofom: adgy 
egy-két napot barátságunknak ki • nyilatkoztatá- 
sára. Hónap-után fel-indúlhattfz a’ Kis -aízIszon
nyal, Maradgy nálunk e’ kis ideig.

Er-
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Erre a’ Titkos: Sajnúllom (úgy*mond) azot 
kárba vefzett feép lzavaimat, mellyeket Lotyó- 
tokkal fzóllottam. Falra hántain a’ borsót. Ro- 
ftával merítettem a’ vizet. Nyers annak min
den felelete. Meg-átalkodott kő-ízíve. Nyakas, 
és tűrhetetlen. Ezeken felyűl gyanakodó-is. —- 
Nem tudom, mit értett rajta, midőn Fejedel
münknek hozzája hajló tifzta indulatait emleget
tem. Tüzes nyárfsai állott fzem-közömbe. Ki- 
nem-gondolhattok oily mocskot, mellyel le-nem- 
gyalázott vólna. Penig: én fe vagyok talán 
kályha-futó, avagy tál’-mofogató Zoltánnak ud
varában. Kerít'onek; Orfzágos és,
Iften tudgya, mi más e’-féle undok ízavakból 
régen öfzve-toldözott-foltozott Semmire - kellőnek 
mondott. El-inehettfz vele Róka Budára. — 
Tudgya penig az Iften: minő barátságos fzívvel 
vifeltettem minnyájotokhoz. Ugyan-azért: meg- 
nem • érdemlettem azon undok neveket. Cfak 
éppen nagy lelkemnek köfzönhetitek-. hogy vaf- 
fal nem állottam bofzfzút hallatlan nyelvefségén. 
— Tartsd magadnak Gyula, goromba fajzatodat. 
Nincs illyenre fzükségek a’ Tifztefséget fzerető 
Fejedelmeknek. — Igen fzeretem: hogy, minek 
előtte fel-vittem; faragatlan erkölcfeit ki-tanul
hattam. Ha Budára hagyta vólna foga’ fehérének 
ki-vigyorítását; nagyobb becstelenségemre vált 
vólna érdemlett ki-cfapáfa. Ö, nem fényes ud-

X 4 var-
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varba, hanem zGros iűállóba-való hitvány Kis- 
alzízony, '

Ezeket el-végezvén Róka, el-fe-búcsúzott. 
Titkos lévén , és egyedül ; meg • nem - hajtotta 
magát a’ két Vezérnek. Ténta-nyaló, farán ü- 
ló, Tót-fajta, nagyobbnak lenni gondolta ma
gát ama’ fegyvert fogó, talpon álló Magyar Vi
tézeknél. Nagy méreggel, ’s-még nagyobb ke
vélységgel ki-veté magát az ajtón. Még az nap’ 
kocíijára fel-ülvén ; Budára indúlt.

H E T E D I K  R É S Z ,

A’ W I L Á G O S I  B A . J A K ,

3 20 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

Ama’ vefzett Rókának befzédgye, és tarajos 
ki-menetele után; Gyula, és Etele (magok 

marádván) öfzve cfapták kezeket; és el * halavá- 
nyodttanak. Egygyik a’ máíiknak fzeme közé 
tekintett; de egygyik a’ maiiknak lémmit fe fzóll* 
hatott. — Ama’ Titkosnak képzeltt emberségét; 
hivatallya’ fényefségét; és javokra igyekező in
dulatait ; Etelkának fzelidségével; okofságával; 
és fo-képpen ártatlanságával egy be-vetvén: nem 
tudhatták hírteleniben, mellyik légyen a’ vétkes. 
Ki-ki-törte magát borongós ábrázattyakon a’ ké
tséges gyanú ; a’ farkokban inaló vefzedelemnek 
félelme; a’ tüzes, és fzinte ki-lobbanó harag; 
is ezer e’-féle bajak.

Csó-



Csóválgatta elsőben ; az-után : rázogatta • is 
Gyula a’ búnak örvénnyébe le - süllyedett fejét. 
Neki-neki-ment Etelének. Meg-is akarta támad
ni: mint valóságos okát a’ leány’ engedetlensé
gének ; és ennek-elotte foha nem tapalztaltt nya- 
kafságának. — Ismét a’ falnak támafzkodott; és 
inéilyen gondolkodott. A’ kegyetlen irtózás el- 
lankafzto.ta minden érzékensegeit. Fel-háboro- 
d >tt ofztán, valamint a’ bús tenger. Végtére: 
el-hagyá nagy bofzonkodáffal Etelét; és, más 
ofztáilyába men vén, le*vetette teliét egy fzékre. 
Le-csüggött a’ feje. El-terűltenek lábai. Le-fi- 
tyegtenek kezei. Nem moudhatott egyebet a 
jajnál. Szüntelen foháfzkodott.

De Etelét-is el-hagyta minden elevensége. 
Rendbe nem-fzedhette el-fzórtt gondolatait. Nem 
tudtta: mit igazittibn-el leg-elől. Tartott Gyu
lának el-idegeuedett fzívétől; és keményebb te
kinteteitől. Vifzfza-vifzíza • teregetett Rókának 
ama rettentő fzavaira. Azoknak éktelenségek; 
inég-is kétséges vételek: Etelkájának meg-beíle- 
lenítéfe ; még-is nyilván-való ártatlansága ; ízhi
te meg-fojtotta fzívét. Nem tűrhetvén tovább 
a’ faggatáfokat; le - vetette teliét egy fzékre. 
Egy kezét a’ máfikra tette az afztalon. Sok 
viaskodó gondolatokkal el-erőtlenődött feje, nem 
annyira a’ kezekre hajtatott; mint tulajdon ter
he miatt le hullott.
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Mind Gyula’, mind Etele’ fzomorúságának 
híre cfak hamar el-futotta a’ Sátort. — Meg
hallotta Etelka! — El-hűlt! El - iízonyodott. — 
Szinte el-felejtette magát*is; és fzívének minden 
bátorságát fzokásához nem illő félelemmel meg- 
vefztegette. — Ama’ kettőnek fzomorúsága in
kább meg-zavarhatta fzívét; mint Rókának fzem- 
telen befzédgyei fel-iudíthatták. — Tliftént éfz- 
re* vette: hogy ezen keferveknek oka nem e- 
gyébb légyen ama’ gonofz Rókánál; ki Ötét, 
fzokáfa fzerént, undok feílékekkel le - mázolta 
előttok. — Már-is irtózni kezdett mind Attyá- 
tól, mind Etelétől. —• El-fe- tokéllhette magá
ban: ki - vallya-e előttük Rókának patvarságait. 
Sőtt : há ki - vallya-is, nem tudtta: adnának-e 
vallyon hitelt fzokatlap fzavainak. Kihez fo<* 
lyamodgyon tehát leg-elol? Refzkedttenek min
den tagjai. —- Az egéíz Sátor, e’ háromnak 
fzomorú állapottyát hallván, el-rcmiilt.

Ezen förgetegek között; ezen le*le»cfillapo- 
dó, meg-meg-újra fel-dagadó habok’ oftromai 
között , cfak maga találkozott még - is Etelka; 
ki kétségbe nem efett. Fel-fel-ébrefztgette ma
gát bizonyos ártatlanságának eleven emlékeze
tével, És, minek-utánna elöbbeni borúlttából 
valamennyire ki-tifztúlt. Kötelefségének-is len
ni állította: hogy mind édes Attyát meg-vígafz- 
tallya; mind édes Eteléje előtt magát ismct 
Jielyre*állíttfa. Ki-rohana tehát o&tállyából nagy

fzív*
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fzívvel; és elsőben édes Attyához vitte bizo- 
dalmas úttyát.

De íme! midőn reá-nyitotta az ajtót; mi
dőn ofztállyába bé-lépett: nem annyira édes 
Attyát; mint annak fetét árnyékát fzemlélte a’ 
fzéken. — Már ekkor minden reménsége oda
lett ! — Jaj moft tapafztalta: nagyobbnak len
ni a’ házi kefervet; fem-mint hogy magától meg- 
orvofoltathaffon. — Körűl-nézte Etelét — Nem 
találhatta. —— Nem - is vólt távúi a’ kétségbe- 
eséftől.

De az-után: minden hathatóságának végső 
erejét elő-vévén, ’s-fő-képpen ártatlanságának 
emlékezetével magát ismét meg bátorítván , elei
be került édes Attyának. Meg -fogta gyengén, 
és fel-emelte jobb kezét. Reá-rakván sűrű csók- 
jait, így befzéllett hozzá:

Édes Szülém! ne rettegtesd lelkemet ezen 
irtóztató képeddel. — Tekints vígabb orczával 
édes Magzatodra. — íme! előtted vagyon E- 
telkád, ha egyébbel nem-is; de előtted áll bi
zonyos ártatlanságával. — Tudgya a’ Magyarok’ 
Illene: hogy méltatlanul fzenvedünk. — Bíz
zunk benne — El-nem hágy ; ha fanyargat - is. 
— Ébredgy-fel édes Atyám! — Előtted áll né
ha kedves Etelkád — ( Iftenem! hová legyek ! 
Segítsd erőtlenségemet). — Édes Atyáin! — 
Gyula! — Vesd leg-alább egy (zeniedet édes 
Magzatodra — íme! nem tűrhetem tovább fzí-

vem’
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vem’ fanyargatáfaic — Meg-hafadok, ha fzavad’ 
nem hailom — ( Iftenem ! mit tegyek! — Ke
rülget immár a’ halóinak árnyéka ) — Atyám! 
Gyula! — édes Atyám ! meg-halok !

Ezeket mondván, úgy tettfzett: mintha el
törött volna alatta azon utolsó nád-fzál-is, melly- 
re reménsége táma&ködött. Mert : előbbeni 
fzavainak vége felé, egyfzeriben le-roskada; és 
egéfz tettének terhével a’ Sátornak padlattyára 
ro haua.

Fel - ferkent ugyan Gyula e’ nagy zuhanás
ra ; de el-hült, és újra meg-állott benne a’ vér; 
midőn magzattyát lábai előtt fetrengeni látta . 
de erőtlensége miatt nem fegíthette. Le - hajóla 
még-is hozzája ; és, végső tehetsége fzerént , 
fel-akará fegíteni. De, ferami erő nem lévén 
refzketo inaiban, izékével egygyütt fel-fordúlt ; 
és, vefzedelmes rohanáffal, édes leányának hi
degülni kezdő tetemei mellé le-húUott.

Szerencséjekre-é ezeknek? avagy magának 
nagyobb fzerencsétlenségére'? éppen akkor jőve 
hozzájok Etele. — Semmihez nem lehet, hanem 
cfupán cfak magához hafonlítani azon irtózáft * 
melly egéfz tettét fel-borzalztotta: midőn ezek
nek fetrengéfeket fzemlélte — Kapdofott még 
a’ pók-hallókhoz-is. — Jó rendekből el-vévén 
a’ fzékeket: rendetlenül el - rakosgatta a’ padlat’ 
közepén. — Cfak alig volt ofztán annyi ereje; 
fiogy fegítségért kiáltana. — Nem győzte to

vább
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vább czérnával — ReJzkedttenek itt-is az inak. 
—• A’ Feje fzédelgett. — Végtére: éppen a’ 
fegítségnek bé - jöttekor, maga-is melléjek le
rogyott.

Nincs a’ véres tábornak más láttattya; mi
dőn a’ le - vágott tellek egymás mellett fekfze- 
nek. — Tele-lett jaj-fzóval; tele síráffal - ríváffal 
az egéfz Sátor. Haját fzaggatván a bé-érkezett, 
és el-iízonyodott Dajka: Oh (úgy-mond) ve- 
fzett volna annyában a’ kutya - parancfoltta Ró
kája ! — Mert, az eb-adottnak , még a’ izéméi
ből - is ki-néztem a’ gouofzságot. ü az oka e’ 
három áldozatnak. — Iílenem! mért hagytam 
magát, ezen ártatlan bárányt, ama’ ragadozó 
Farkaffal!

El - zokogván ezeket; midőn éfzre - vette: 
hogy, az illyetén állapotban, nem a’ könyvnek 
ki-hintésére; hanem okos tanácsra lenne inkább 
fzüksége: hirtelen Etelének nyakára le - borúit ; 
és mind-úntalan nevin nevezvén: Cfak moll ne 
hagygy-el bennünket (úgy-mond) édes Etelém. 
Olly fzükségünk vagyon moftanában read; mint 
a’ minden-napi kenyérre. A’ te nagy lelkedtöl 
függ ezen fetrengőknek életek. A’ Magyarok’ 
Iílenére kérlek • győzd-ineg magadat. Adgy ta- 
nácfot: mi-tevők legyünk. Szánd-meg édes E* 
telkádat-is.

Ezekkel magához térvén Etele: köríil-nézte 
a fegítségeket. Midőn ofztán a’ padlatról fel-e.

mel-
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meltetett; és el - lankadtt tagjai kar-fzékre ra- 
kadttanak: leg - is-leg-elsöben Etelkájáról fzor- 
galmatoskodott. Igen gyenge i'zavakkal meg- 
parancfolta a’ jelen-lévőknek: fzedgyék-fel a* 
Kis-afzfzonynak ide-tova el-hullott tagjait, és 
ofztállyába vigyék.

Irtóztató képzeménynek láttfzattatott az: 
midőn , ki • hurczolttatásáuak ízomorú alkalma- 
tofságával, mind feje le csüggött; mind keze le- 
lóggott; mind pedig karcsú dereka meg - horga* 
súlt. Ennél fzomorúabb állapotot foha élete’ 
napjaiban nem látott, de magának nem-is kép* 
zelhetett Etele. Cfuda vólt: hogy el*gyűzhet
te azon gyötrelmeket, mellyekuél nagyobbakat 
nem látott a’ világ, ki-fe-gondolhatott mind
eddig.

Etelkának ki-hurczoltta után; ismét nagyobb 
erőltetéffel raeg-győzte magát Etele. Le-hajtót
tá fejét Gyulához; és Őtet ezekkel ébrefzgette: 
El-ne-hadd magadat nagy lelkű Vezér! — Irteu 
úgy tartfon, magam-is fzégyenlem, Baj-társ-u- 
ram ! hogy ki ennek «előtte az ellenségnek e- 
géíz féregétől meg-nem-ijedttél; moft', egy hit
vány Rókának a’ bokorból fel-ugrásával, úgy- 
annyira meg-rettentél. — Hol hattad Katona-fztT 
vedet'? — Juífon efzedbe, Gyula: hogy Vitéz 
vagy ; az • is pedig Magyar. — Három-izbeu 
meg • verted a’ Bolgárokat; ne félly egy élhe

tetlen
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tetlen Tóttól (63). — Jól tudom gonoízságait. 
— Ártatlan penig Etelkád.

Oh be erőltette magát Etele; midón Gyulát 
e’ fzavaival ébrefzgette. Hangos volt ugyan ka
tonás befzédgyének külső folyamattya; de, ha 
fzívének ablakán bé-lehetett volna látni egéfzleu 
a’ leikéig: ottan, nem képét a’ gyötrelemnek; 
hanem önnön-magát a’ Gyötrelemnek auuyát fel- 
vontt fekete Sátorában fzomorúan ülni fzemlél- 
hetted vólna. Fel-ébrefztette még-is nagy ne
hezen.

Minek-
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(63") A ’ -mit itt mondott a’ Bolgárokról Etele, 
bizonyíttya azt LEÓ ama’ Bölcs, így fzóllván az ak
kori Magyarokról: Mivel pedig ’ Magyarok' emlékeze
tére jöttem, nem lejz feltételemen kivul, ba elő-adom, 
miként igazittyák-el magok’ Had - rendeket , és miként kel
lej sek nekünk ellenek el - igazítani. Ezen tudományt vekk 
éléfemből, es valami tapafztalájomb vettem , midőn a” 
Bolgárok ellen {kik a’ Békefség' frigyét fel * bontván ,  
cziának helységeit pufztittydk vala) azoknak fegitségekkel 
éltem. De a’ Bolgárokat ugyan (kik előtt,
nydjun bit'-fzegők voltának) az ljlerá táj lent
meg-büntette. M ert,midőn a’ Seregeink a' Szaracze- 
nomi hadban foglalatoskodnának, «’ Római Seregek helyett 
a' Magyar Sereget álhtotta az Ijleni a’ Bol
gárok ellen. Ezen Magyarok (meg-rakván Csáfzári Gá
lyáimat , és a' Dunának ellen partjaim által • tététvénj a*

Km/*.



Minek-utánna Gyula a’ padlatról fel-emelte* 
tett; és kar-fzékre tétetett: korul-nézte az ofz- 
tályt; az-után el-laukadott hanggal ezeket mon
dotta •

Iltenem! hol voltam! — Mi fzomorá kó
dos völgyekben jártam képzeménnyeimmel ? — 
Ott Etelkámat meg-fajdítottam ; de ofztán' őrük
re el-enyífzni láttam. — Meg-emlékezem Utolsó 
fzavairól. Ezeket mondotta végtére: Atyám! 
édes Acyám! meg-halok! — vOh be édés név 
előtte az atyai név! — Hová lettél édes leá
nyom !

Ezek-
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Kerejztények ellen fel -fegyverezett Bolgároknak Seregeket 
HÁROM - ÍZB EN  erujfen meg-v mintha a' cvgeret 
vétkeknek közönséget bofzfzú-állóivá tétettek volna az Is
tentől : ne • hogy a' Kerefztény Rómaiak, a' Kerefztény 
Bolgároknak vérekkel unnön-kénnyén 
íme LEÓ oda-fellyebb nem nevezi az akkori OTTO- 
MANNOKAT Törököknek, hanem SZARACZENOK- 
NAK. Innét Őket a’ Magyarok-is SZERECSENÉK
NEK mondották. Sőtt azon Fu-fzerfzámokat - is , mel- 
lyek hozzánk Arábiából hozattattak, úgy-mint Példá
ul a’ Diót, nem nevezték T - Dionrk , hanem 
cfen-Diónak, deákul Nux Arabica. Ellenben Árpáddal 
ki-jött Magy arainkat mindenütt Törököknek mondgya 
LEÓ, de én mindenütt hogy hazám-beliek könnyeb
ben meg-értfeuek ) el - változtattam a’ Törők nevet, és 
Airt gyarok’ nevével éltem.



Ezekből éízre-vévén Etele r hogy Gyula nem 
mefzfze lenne az el-tébolyodáftól; nagy’-vígan 
azt emlegette: hogy Etelkának femmi baja immár. 
Ott az Ofztályban lenne; és Rimával vigadna*. 
Magához várná pedig édes Attyát. Sőtt: erő- 
ízakoffan-is ide akart légyen cfak-ez-elott jötini; 
és Attyának vígafztalására lenni. Maga javallot
tá légyen nékie: hogy magát ki-nyúgodgya: nem 
fokára.hozzája fogna menni Attyoftól.

Mind-ezek csupa tettetéfek; nem pedig va
lóságok voltának. De kiilomben vifzfza-nem*té- 
ríthette el • rugafzkodott efzét. Mind-az’-által* 
e’ jó hírnek hallattára, fel-épűlhetett Gyulai nagy- 
gyából. Járkálni-is kezdett a’ Sátorban. Az-után 
Etelkájához menni akara. De Etele, nein vél
vén tanácsosnak lenni az oda-menetelt (ne-hogy 
Leányának fzomorú állapottyát látván, újra meg- 
keferedne) cfak azt javaslotta a’ Vezérnek: hogy, 
kevés időre, nyugodgya*ki magát ágyában. Ma
ga, Etelkával, nem fokára bizonyolTan hozzája 
jövendene.

Reá-állott Gyula Etelének ezen javallására* 
Mert (erőtlen tagjaival fém igen győzvén ama’ 
sétálgatáft) le-vetette tefttét az ágyra; arra-is 
kérvén Etelét: mennyen Etelkához, és annak 
el-keseredett fzívét vígafztalóba vegye. Ne len* 
ne pedig maga-is fzomorú. Talán önnön-maga-is 
nem fokára fel-lábballana. Ez ha így esne; tűs-1 
tént bé fogna hozzájok tekinteni.
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-Ha valaha! Az egéíz Sátornak mod vala 
bizonnyára ki*mondhatatlan nagy lzüksége Ételé* 
nek erős, és bátorságos fzívére. Úgy fel-zava* 
ródttak mindenek: hogy, eme moslékos dolog* 
nak leülepedésére, fok időt lehetett fzükséges* 
nek vélni. Mert: fő képpen Etelka úgy el-hal- 
ványodott: mint a’ fehér Liliomok fzoktanak; 
midőn élelmet adó gyökereikről le * torettetvén ; 
hala vány sárgaságra iparkodnak. Maga a’ Dajka 
(Etelka’ fel * lábbalásának reménnyét a’ pad alá 
temetvén) efze nélkül Eteléjért fzalada; és nagy 
Jajjal arra kéri vala : jönne mennél * hamarébb 
Etelkához ; és leg • alább utólsó gyenge lehelle
tét fel-fogná.

Etele éppen-ekkor jöve-ki a’ le - heveredett 
Vezértől. Cfak fogai köztt fziirvén a’ fzavakat 
meg-intette Rimát: ne rimánkodgyon; és a’ Ve
zérnek vifzfza - térő egéfzségét új nyughatatlan- 
ságokkal ne háborgaffa. Ezek-után (Orrokét-is 
állítván Gyulának ajtajához) meg - parancfolta a’ 
Vitézeknek •. hogy hozzá egy lelket ne erefzfze- 
nek. Magok-is ki-váltt nagy cfendefségben le
gyenek. Ezt pedig Katona Parancfolatnak lenni 
gondollyák.

Ezek-után Etelkához menvén; midőn a’ ko
rul - álló Leányoknak Személlyeket nézegelte: 
úgy tettfzett Etelének: mintha nem az Élők’ 
Tartománnyába jött vólna; hanem, ahhol az 
el-enyífzett Árnyékok FülhŐ-módra lebegnek a’

** Hóit-
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Hóittak’ Orfzágábatr. Nem volt eleven- ábrázat 
egy leánzónak-is orczáján. Moft vala leg-na* 
gyobb fzüksége a’ KcUfzikla Szívre. Erőltette 
é zékenségeit. Tufakodott a’ halál vér-ejtéket 
ki-facfaró nagy indulatokkal. Végtére: cfak-u- 
gyan meg-győzhette gyötrelmeit.

Le-üié tehát Etelkája mellé ő-ágyának izé
iére; és kurtán cfak ezeket mondotta: Hát mi 
ketten Hányadán vagyunk, édes Etelkám? Fáj 
talán valamid? El-is-hifzem, Édefem. Talán u- 
gyan mindened?

Fel-emelte érté ÍZeme* héjjat Etelka. Min
den pillantás nélkül fokáig4is nézett Eteléjének 
izemébe. Fel-akara oíztán emelkedni. Segítette 
karján-fogva Etele, fel-is-ültette* Midón pedig 
Etelének jó kedvét tapaiztalta; tnaga-is v/gafzta-1 
Iáit venni láttfzattatott, és ezeket mondotta:

Itt vagy tehát, Uracs (64) mellettem?— 
He én, oh Egek! mind ekkoráig hol voltam?—* 
Mi fetét helyeket jártam képzeménnyeiminél» —*

Y a Te
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(64) Ezen fzó - toldalékok í acS, ics , öcs f
ücs, öcs, ű's, a’ régi Magyaroknál rj'eg-fzokták kiíTeb- 
biteni az előtte - lévő fzavakat. Például:

NEK mondották a’ kis követ;  KAPOCSNAK a’ kis trt- 
pót. DÜGACSNAK a1 kis dugót;  KULACSNAK a’ kis 

- kullogót; MAKACSNAK a’ mákot. Az-máu KACS* 
NAK , avagy KACSÓNAK nevezték ama*

nyúlt*



Te vagy-e itten edes Etelém? — Kófzönóm 
/zívefségedet: hogy utolsó nagy fzükségemben- 
el-nem-hattál. Moft tapafztallak ollyannak, a’- 
rainó'nek lenni mindenkor gondoltalak — De jaj! 
—• Oda lettünk édes Etelém! — Méllyebb a’ 
verem, (ama’ Róka-kaparás); fem-mint, hogy be* 
lőlle könnyen ki-kapafzkodhaffunk — Magam* 
mai nem annyira gondolok. — Clak téged ízáu- 
lak lelkem Etelém ! - - * ■ -
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Sza*

nyutevényeket, mellyek ío - képpen a* dohány - kóréban 
ki-farjadznak; él midőn eme* Kacsákat le törik, e’ mun* 
kát k a cfo ld sm k  mondgyák. Végtére BOGÁCSNAK,
avagy BOGÁNCS - kárának nevezik ama’ bogokból 
ló. kárát ; FORGÁCSNAK ama’ le-jorgá kis .
•— Minek-utánna a’ Magyarokkal öfzve-vegyűltenck a’ 
Tótok, a’ meg-kiflebbűltt magyar fzavakhoz , még a* 
ma’ magok’ nyelvekhez illő ka íaót-is ragafztották, és 
így a’ kövecfet kövecskének; a’ kapoefot kapocskánafe, 
a’ kulacfot kulacskának, a’ kacsát kacsócskának mondot
ták. Szűzen maradott a’ MAKACS fzó Erdélyben, 
mert a’ Tótok hozzája nem férhettenek ; másként ezt. 
is Öfzve, meg - öfzve - makacskdztdk vólna. Itt mindé- 
nütt cfak abból-is hamar meg • ismérik a’ Tótocskdkat , 
ha fokát faivecsktznek, lelkecsktznek, urOcskdznak. — 
Atilának CSABA nevezetű fiát közönségeflea URACS
NAK, az-az kis Úrnak hívták régi Eleink: mivel 
bárom fiai között e’ vala a’ leg - kiflebbik. Úgy reá- 
fxáradott pedig ezen Uracs név, hogy Cj'aba neve fzín*



Szavainak e’ végére érvén Etelka; minek- 
titánna Rókának beftelen fzavait efzébe juttatta 
volna: nem cfak újra meg*rettent; hanem efzc- 
ben meg-:s tébolyodott. Nagy’-merevedtten le- 
függefztette fzemeit a’ Sátor’ padlattyára. Min
den jelekből ki - tettfzett a’ futkosó bolondság. 
Még jobban el - rémültének mindnyájan ; midőn 
e’ fzavakkal jelentgette hagymál'zfzát:

Iílenem! mit cfinálok itt magam e’ kietlen, 
fetétben — Vallyon merre mennyek édes A-

Y 4 tyám
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te el töröltetett. Ezen Uracs nevet fok-féle-képpen 
mondották az • után a’ magyar nyelvet nem értő Írók.
Elsőben Urnacsnak, az-után végtére -
nntis mondották. Sött: mivel ezen fzó: Ú r, a’ Got- 
hufoknál, és más e’ • féle nemzeteknél annyit téfzen , 
mint a’ moftani Németeknél eme' fzó Jf>err : Cfabának 
lrnacs- nevét Jpewad) -ra változtatták. így írja min
denütt Ötét DEGUIGNES a’ Német írók után. — 
így tehát Atilának egy Fiából Cjttba Ur-fiból, kettőt 
költöttének ; egygyikét Cfabdn, a’ ináfikat -

avagy-is Irnacsnak gondolták. — Mind-az-által, 
ha ofztán a’ Magyarok ama’ ka toldalékokkal - is élté
nek , hogy az előtte - való fzót meg-kiflebbíttsék , fó
lia azt ács ecstcs után nem ragafztották, hanem, eze
ket éppenséggel el-hagyván az ASZTALBÓL inkább 

afztalkdt;  BÁRÁNYBÓL inkább bárónkat, mint bd- 
rdnyocskdt ;  LEVÉLBŐL inkább levélkét, mint levelei
kéi faragtanak. A ’ fok afztalocska, fzivecske, «
uracska inkább tótoflan, vagy czigányoffar. efik.



tyáin után? — Iiaitt egy csurgó kútnak zuho- 
gását hallom. — Amott egy valami Rókának 
nyifogását fajdítom. — íme-íme Ott vadáfzfz 
édes Atyám! —- Öld - meg az ocsmány férget. 
— Jöjj-ki Te-is édes Etelém —* Vígy- ki e’ fe- 
tétségbol. — Vigyázz * vigyázz! el-kapja kezed’ 
a’ Róka! — Szaporán Atyám! — Atyám! — 
Atyám!

Oily fen-fzóval kiáltotta e’ befzédnek végét; 
hogy Gyulának ofztállyába el-hallatott. Fel-ug
rott a’ fzargalmatos Atya hirteleniben: és (vala
mi új fzerencsétlenségtöl tartván) mint a’ fzár- 
nya-pörzsölodött lependék, édes leányához tán
torgott.

Ki-nem-tifztúlt még Etelka efzelófségéből; 
hanem ki - liczamodott efzével ekképpen csánr 
páskodott újra: Itt-itt, édes Atyám! —• Nám 
mondám: hogy el - nem - hágy 6 engem’ — Ki
jött immár ama’ sűrűből. — Meg-van a’ Róka—- 
Cforog-is már vére — Meg-lőhetted a’ csúnyát 
édes Etelém. — Vigyázz-vigyázz — Meg-efe 
a’ Róka! — Nyárfold-fel a’ gonofz Párát — 
Véres a’ nyilad — Verd-ki a’ fogát — Üsd főbe.

Édes magzattyának efzén túl-esését irtózta- 
tó nagy zokogáfai között hallván az igaz fzív'ű 
Attya: mit cfelekedett; mit gondolt; mi kénok 
gyötörhették fzívét; le-nem-irhatni. Nem - is é- 
rezheti ezeket más valaki; hanem éppen az; 
Jö az Atyai nevet méltán vifeli; pedig ollyan

mag-
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magzattyához: kit, erkölcfeire nézve, igazában 
fzeret, és leg-kifTebb vefzedelmétől-is irtózik* 

Gyula tehát ( ezen ifzonyú történetet lát* 
ván) Lelkének egéíz házával meg-rázódott. Ér
zékeny fzívét az hafogatta fo-képpen: hogy 
Leánya ( nieg-tébolyodttakor-is) az édes A* 
tyai nevet annyifzor emlegette. Ki * is • tettfzett 
ekkor: hogy a’ Magzatok előtt akkor fzokott 
a’ Szüléi név leg-édeffebben hangzani; midón, 
vagy tőllök el-fzakadnak, vagy valami reménte- 
len vefzedelembe esnek.

Látván pedig Gyula: hogy, ha valaha, 
moll lenne fzüksége az állhatatos nagy fzívre: 
újra meg - győzte magát Etelével egygyütt. És 
Leánya mellé le-ülvén, ezeket mondotta:

Itt vagyon Szerelmes Atyád, édes Magza
tom! Nincs immár ferami Erdő előttünk. Te 
fe vagy femrni fetétségben. Itt van Eteléd-is 
melletted. El-nem-hagyunk mi ketten tégedet. 
Ezen útra tértilly, (meg - fogta ekkor jobb ke
zét; és a’ sétálásra kifztette). íme ki-hoztunk 
immár a’ világosra. Látod-e az ablakot? látod* 
e a’ köröfetül-fémlő Napunknak egyenes súgár- 
jait. ímhol Atyádnak jobb keze. Imhol Ete
lédnek keze - is. Láttfz-é immár engemet? Lá
tod-e Etelédet édes Magzatom?

Ezen kérdéfekre felette nagyot fohajtott 
Etelka. Moll. Attyára, moll Etelére tekint
vén; nieg-tapogatta kezeket; azt akarván meg-

Y 4 tud*
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tudni: ha, nem enyífző árnyékok - e ? A’ teftek’ 
valóságát érezvén, mofojyogni láttfzatott; de 
igen horaályoffan. Erőltette jó kedvét az At- 
tya. Erőltette magát Etele-is. Örült a’ Dajka. 
Őrültének a’ Szoba-leányok-is. Az egéfz Sátor 
meg-újjúlni láttfzatott.

Ezeknek jó kedveket látván Etelka; hirte
len édes Attyának nyakára le-borúit, ezt mond
ván: Itt vagy tehát édes Atyám? Az-után fel- 
vévéu fejét, és Etelére fordítván: Itt vagy te» 
is, édes Etelém? Áldottak a’ Meny-beliek, hogy 
benneteket isméit vifzfza-vehettelek! Nincs im
már femmi bajom nékem-is. Ha ti meg-eléged» 
hettek velem; én magammal édes-Örömeit meg- 
elégedhetem.

Ezeket illy fzerencséffen el-végezvén ; bú
éi • felejtésre, mindnyájan a’ kertbe mentenek. 
V'g belzélgetéfekkel vifzfza - állítgatták mind E- 
telkát, mind pediglen magokat. Rókáról egy 
fzót fzóllani nem mertenek. Bujkálósdit jád- 
zotc még az öreg Vezér-is: hogy leánya előtt 
jó kedvét mutathafla. Ennek okát éízre-vévén 
Etelka, az attyai kegyefséget elegendő-képpen 
nem cfudálhatta.
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T ácíd! a’ vefzett Róka mi nagy vefzedelembe 
■ *-* ejtette a’ Wilágos-váriakat! Cfak alig volt, 
hogy miud-a’-hármat fel-nem-áldozta Iftentelensé- 
geinek. De mind-ezek cfak eleik vóltanak azon 
fortélyoknak, mellyekkel Budán a’ Fejedelmek 
előtt dolgozott. Már egyfzer eriben lévén a’ 
dühöfség ; több Iftentelenségekre dajkáskodott. 
És, ha mind azokat végbe-vihette volna, mel« 
lyeket rend - feerént el-intézett: gyökereitől el- 
vefztette volna nem cfak ezeket; hanem az 0r« 
feágot-is.

Nagy nyargaláffal hajtott tehát Buda felé. 
Bánta Béka a’ deret. Szomorkodott - is egéfz 
úttyában, nem kiilömben t mint az el-vertt Bika ; 
avagy el-rugdofott Mén-ló. Szégyenlette-is az 
útálatos: hogy (ennek - előtte minden fortéllyai* 
ban fzerencfe’ fia lévén ) egy leánynak meg-ke- 
rítésében bele - törött a’ kefe. Bánta utóllyára : 
hogy mellyébe nem verte a’.kardot. Mert: an
nak halálával, le • köteleztetvén nyelve’ fzabad- 
gya, könnyebben el-nyomattatott vólna ártatlaii- 
sága; mint annak meg-hagyttával el-titkoltathat- 
na éktelen maga’-vifeléíe.

Mert: kogy Etelka, ama’ kaczér kifztetc- 
feket, ki-ne-vallauá, leg-alább Etelének; Etele

* 5 pedig.



pedig, Vezérségének meg-köfzoncfe végett, Bu
dára fel - rándúlván; azokat el-halgaffa : magával 
cl-nem hitethette. Ha ki-síilnének pedig gonofz- 
ságai; már akkor hogy-hogy lehetne el-paláftol- 
ni a’ Mocskot'? Melly erőt gondolhatna ollyas- 
uak: melly eme’ Tót-poré-vefztette Személlyét 
ama’ Magyar Bíráknak kezeik köz'ul kí-fzabadít- 
hatuá, avagy Őket valami fontos hazugságokkal 
kürny'ül-vehetné'? Tudtta: hogy a’ Magyarok 
igen könnyen ki-feoknák-facfami az Igazságot, 
keraéuyen meg-büntetni pedig másnak vefzedel- 
mére koholtt Tót hazugságot.

Illyetén gondolatokkal emífztvén fertelme* 
Lelkét; homlokán hordozta az Iftennek átkát. 
Előre el - kéfzíttetett ugyan a’ rettentő véfzede- 
lerare; de Rák’-járttával jöddögelt reája az Ég
nek súllyos Oftora: ne-talán-tán úgy tettfzene; 
mintha örömeíl büntetné-meg az Men; ha ha
mar meg-nyakazná.

Be-érvén tehát Budára; hogy az ellene ke
rekedő fzélvéfzeknek hamar elejét veheffe: min- 
den idő - haladáft károsuak lenni vélvén ; tiiftént 
bé-méne a’ Fejedelmekhez; és Követségének 
mind fzerencscs, mind fzerencsétlen végét így 
hazudtta-el előttük; '

Kegyelmes Fejedelmek! Wilágosra érvén, 
egybe-hívattattam Hubát, Gyulát, és Etelét. E’ 
két utólsóknak Vezérségeket ki - hirdethetvén; 
Ők ugyan nagy hál’-adó fzívvel meg-köfzönék

a’
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a’ jó akaratot. Addig-is: még fzeméllyekben Bu
dára jönnek'; reára bízták köteleíségeket. A’ 
Katonaság mind ezeket nagy Örömmel hallotta. 
Égig magafztalták okos Fejedeletnjeket, ki olly 
Vitézeknek hatalmok alá rendelte a’ Magyar 
Sereget, kiknél jobbakat (ha magok’ akarattyok- 
ra hagyódott vólna-is a’ válafztás) foha nem ta
lálhattak volna. De midőn Hubát Tifztségétöl 
meg-fofztottara; e’ gyalázat meg-zavarta fzivét. 
Nem pattogott ugyan Fejedelemséged ellen; de 
félelmeden panafzolkodott •. hogy ( nem tudná , 

mi okból) úgy meg -böcstelenítenéd az érdemes 
Vezéreket.

Csóválta fejét Zoltán -, midőn e’ panafzok’ 
emlegetését hallotta. Hubát vagy esak azért-is 
vétkesnek lenni állította: hogy, jól-tudván maga’ 
fogyatkozáfait, még ártatlanságát fitogtatná, és 
Jó nem lenni; hanem láttfzattatnl akarná. Mind- 
az’-által; ferainit fe fzóllván, Rókának el-kezdett 
befzédgyére figyelmezett. E’ pedig így folytat
ta tovább ravafzságait:

Hatalmas Fejedelem! Hogy mindeneket, 
valamint történtének, igazán ki-mondgyak: Hu
ba’ dolgában egy-valamit tettein, de (az akkori 
kömyiil - álláfokra nézve) más egyebet okoffan 
nem tehettem. Előre kérem a’ bocsánatot, ha 
véteni találtam. A dolog így vala-

Minek-előtte mind a’ Vezérek’ fel -magafz- 
talttatásSnak; mind Huba’ le-téttének ki hírlelcö í-
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hez fogtam: fok Katona-tifztekkel, kik akkoron 
Wilágos - várára gy'űltenek: öízfze-kerülhettem. 
Ezektől alattomban ki-tanúltam: minő vélekedés
sel lennének Gyuláról, és Eteléről ? És, ha 
méltóknak vélnék-e a’ Vezérségre? nagy fzor- 
gal ómmal meg-kérdeztem. ük egy fzóval ama
zoknak Vitézségeket; bátor, és győzhetetlen 
fzíveket; az-után: a’ Katonai Gyakorláfokban , 
fáradhatatlan iparkodáfokat az égig magafztalván: 
ükét minden FŐ-tifztségekre alkalmatofoknak-is, 
méltóknak -is lenni kiáltották. Ezeknek tehát 
fel-maga(ztalttatáfokat egybe ki - hírleltette* ; és 
eme’ vígafságós ki - hírleléfeken magam- is ige» 
örvendettem»

De: midőn Hubának Maga’ -vifeléséről, Ér
demeiről, és a’ Katonaságnak hozzája hajlandó
ságáról ugyan-azon Tilzttekkel befzéllettem; is
méit azt mondották mindnyájait: hogy ük Hu
bával mind élni, mind halni kévánnának. Sőtt: 
ha mi vefzedelembe jutna, vagy gyalázatba es
ne; kardot-is rántanának mellette.

Én, a’ Vitézeket Fejedelemséged ellen fel- 
lázzafztani éppen nem akarván ; Hubát ugyan 
(parancfolatod fzerént) Titztségétől meg-fofz- 
tottam; de alattomban. Az-után: Gyulát, és 
Etelét arra kértem (ezt-is penig parancfolatod* 
nak lenni mondottam): hogy annak le-tételét 
fzóba tartanák: méglen a’ dolgot Fejedelmeink

nek
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nek meg - vinném; és tőllők új rendeléseket 
hoznék.

Ez tehát az', Hatalmas Fejedelem, mellyet 
nem cfak patancfolatod kivűl; hanem híred nél- 
k'íil-is cfelekedttem. Ha jóvá hagyod emezen 
tettemet; kiilönöffen fogok örvendeni. Ha pe
diglen el - tökéllett, de ki - nem - nyilatkoztatott 
Szándékod ellen eshetett; ne annyira hivtelen- 
ségemet, mint bátortalanságomat okozzad.

Meg dicsérte Zoltán Rókának ezen okofsá- 
gát, azt mondván: hogy, úgy mint valóságos 
KÁDÁR (65), maga fe végezhette-vólna-el a* 
dolgot más - képpen. Nem akarná a’ Katonákat 
meg-keferíteni ? jól tudván : hogy valamint jó , 
és víg kedvekkel fokát hafznalhatnáuak az Or- 
fzágnak; fzint’-űgy meg-háborodott fzívekkel fo
kát árthatnának. Újra meg-erősítette tehát IIu- 
ba-vezérnek ingadozó le-tételét; de le-tétte’ ki* 
hírlelését más alkalmatofságra hagyta*

Ezek

( 6 0  KÁD ÁR név annyit tett a’ Régieknél, 
mint moftaniaknél a’ BÍRÓ név. Eme’ Tifztségnek 
eredetét a' Hunoufok’ idejétől lehet le-hozni. így íc 
felolle KÉZ A  Simon: Magok között egy Igazgatót • is 
rendeltetlek KÁDÁR név alatt, ki TURDÁNAK • 

tségéból f z d r m a z o t t : bogy v o’ köz Sereget ítéllye; * 
Vetekeduknek pörjeiket le• cjillapittfa;a’ -
meg-fenyittjc ;  tudma-illik a' topókat, és baramjdkat. De 
úgy dm: bogy, ba azon Igazgató mértéklet len ítéletet 

tennéi azt a’ Közönség eUrontbatndf a ^
és
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Ezek között Hanzár cfak éppen Etelkájá
ról fzorgalmatoskodott. így Izóllítá-meg tehát 
a’ Titkolt:
' Etelkát penig talán a’ zfebcdbe dugtad? Vedd- 

ki fzaporán: hadd láthattam egyfzer. — Avagy 
talán Wilágofon hagytad ? — Meg - esne bele í 
— Ö volt követségednek fö oka ; leg-alább ré
gemről. — Ki vele, ide fzeinre! — Hadd 
ládám.

Felele Róka: Kegyelmes Aízfzonyom! E- 
telkával- is olly valamit tettein: mellyben feni
híred, fém tanácfod nem lehetett. Meg-bocsáfs: 
ha magam’ efzét követtem. Szeretném penig: 
ha ezen efelekedetemben úgy megdicsérhetnéd 
efzefségemet; valamint Hubáuak dolgában meg
dicsérhette Zoltán okofságoraat. Az egéfz do- 
log így fcfett:

Minek-elotte Budára hoznám a’ leányt; bi
zonyos akartain fenni erkölcfeiról: mind muftik

nak

is Igazgatót (a1 mikor akartiJ)
datt ezen törvényes J'zokás a' Hunnufokavagy a' Ma*
gyáruk, között OE17.A Fejedelemnek idejéig, a'-ki Tokión- 
nak fia xala,es Zoltánnak - - - - így te
hát egy Magyart a’ májiktél az és a’ go-
nojzsúg válafztott - el»Másként, mivel mind a' Magya
rok egy Atyától, és Anyától bogy-bogy le
hetne egy gyet Nemesnek , májikát nemtelennek mondani, 
ba cjak , az illyeten történetet által meg - gyözettetvén t 
lozönségefse nem tevődött volna.
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nak vélekedéfeikbol; mind magam’ tapafztalásá- 
ból. Ezt hogy annak rendde fzerént el-végez- 
heffem : leg-is-leg-elsőben Világoshoz mentem; 
azt gondolván : hogy mivel Ő , Árpádunk’ ide
jében , járas-kotes vala a’ Fejedelmi Udvarban; 
Vleg-inkább*is tudná, minő tulajdonságának kel
letik lenni azon fzemélynek, ki oda-hívattatna: 
ő tőlle igazán ki - tanulhatnám Etelkának belső 
indulatait. Fejedelemségteknek fzándékát meg
értvén Világos ; igen cfudálkozott. Csóválta- 
is fe’ét , és végtéte fzínte boffcfzonkodott. 
•Ezeken kivul: midőn cfak vállát vonyogatuá; 
és fzóllani íetnmie fém akarna: fok fartatáfom 
után azt mondá : hogy Etelka éppen nem alkal
matos a’ Fejedelmi Udvarban. Ennek olly mód- 
gyai lennének, mellyekkel nem fokára ki-ugrafz- 
taná Hanzárt Urának kebeléből; és magát hely- 
heztetné beléje. Tele lenne a’ leány bivságos 
indulatokkal. Örömeit-is el-mettfzené; a’ -hol 
meg-siilt.

Ezeket vévén Hanzár; ,fel-háborodott Vilá
gos ellen, azt mondván : hogy ama’ ritka-fogú 
Eb-higygyének válogatva fe volnának igyenefek 
giirbe fzavai. Hazudna mindég, mint a’ Kalmár. 
Semmi fzercncséje foha az igaz mondáshoz. 
Ezeken felül: tele lenne írígységgel-is. Ugyan
azért : leány tárla ellen fonákul venné az iuget, 
hidegen-is verné a’ vafat. Nem hitte légyen 
egy Titkos ielol; hogy ezen fa-bőcsőbe ringet»

tetetc
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tetett fillentot ( ki egy átallyábau ezret - is ha
zudna ) úgy úton nem érhette, mint a’ sánta 
ebet: mivel, ama’ lepedős czígány , cfak a* 
fzomfzéd Sátorba fe mehetne egy parányi igaz
zal . Maga néki akkor íe hihetne; mikor alun- 
na. Még álmában-is mefzfze el - hagyítaná a’ 
nyár-fa fulykot. Még talán akkor-is hazudhat-* 
na: ha némán ízúlettetett vólna.

Hanzámak fel-háborodását éfzre-vévén R<>* 
ka; ismétt elŐbb-állott vagaftagabb hazugságai
val, így fzóllván: Ne légy olly gondolattal fe-* 
lŐllem: hogy fokát adgyak hitelbe; és hamar 
meg-cfalattaffara a’ sima nyelvektől. Én bizon- 
nyára Világosnak locfogáfaira kevefet hajtottam. 
SŐtt: azt gondoltam : hogy Etelka ellen irigy
kedik ; ’s* nem-is vólua méltó, hogy hitelt ad
gyak Maga-fem-hitte fillentéfeinek. Ott hagyván 
tehát Ö-kegyelmét, több Leányokkal akartam 
fzembe kelni; kikről jól tudttam: hogy nem bé
res hazugok, fém Etelkának nem esk'údtt ellen
ségei. De ezek-is cfak ugyan azon egy bakot 
nyúztanak. Cfudállották-is egyfzer *. ’s - mind j 
hogy Hanzár, Etelének gallérjából ki - venné a* 
hitvány Tetűt, és maga’ ránczába tenné. Bár 
a’ kígyót kebelében ne nevelné Hanzár. Bár 
feálláft fe adna a’ kötközendo kutyának. Bár 
Zoltáu-is Rabja ne lenne, ha Ura lehet Szolgál- 
lójának. Bár a’ Difznó’ orrára fe kötögetné az 
arany pereczet. Etelkának cfak pufzta nézése

it*



is ártalmára lehetne az ártatlanságnak. Ö, va
lamint a’ fzelíd Tyúk, hamar meg-lapúlna. őriz
kedne Buda e’ farkatlan Kígyótól. Clak korpa 
lógyen; máfutt-is kaphatni illy Ebet (66).

Már ezekre meg-bofzfzonkodott Zoltán-is. 
Etelka felöl foha nem hallott Hlyeket. ' Gondol- 
ta-is: hogy mennyi fzavat ejtettenek ama’ Czi- 
gány Sátorban árúló hamis Cziinborák; annyi
annyi hazugságot mondottanak. Foltos ízájokra 
nézve, bé-is-illenének Város* Hazugjainak. E-

zek-
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C65) Midőn régi Magyaraink nem a’ moftani 
közönség fzerént; hanem Példa-befzédekkel éltének a’ 
fzóllásban : ezzel nem mail ; hanem Nap-keleti erede
teket jelentették. Meg - maradott nálunk-is ezen be- 
fzéllésnek módgya. Tele-vannak köz-embereink-is il- 
lyetén Példa-mondáfokkal , mellyekkel befzédgyeket, 
néha tömöttebben-is, ékesítik. Régi Eleink nem cfak 
a’ koz - befzédben éltének illyetén Példa-befzédekkel; 
hanem fö-képpen cfelekedetekben-is. Miír ennek-előt
te említettem Árpádot ( Lásd az 53-dik Jegyzetet), 
ki Zalántól két korsó vizet, és egy kötés füvet kért.* 
mellyeket meg-nyervéa , magát egéfz Orfzágnak Urá
vá tette. így cfelekedttek ennek-előtte-is a’ Sciták 
DARIUS Királlyal. Az egéfz dolgot így írja-le HE
RODOTUS : Éfzre-vévén a' Sciták: Kt-
rdly fzükségben lenne ;  Követet küldötténél hozzája ezen
ajándékokkal: EGÉRREL, M , 
és Öt NYILAKKAL. A' Pers , ki az ajándékokat 
ié-jelerdette, meg-kériezék: akarnának azokkal? Ez

7» -



zek-után: cfak-alig várhatta; hogy maga’ tapafz-* 
talásara erefzkedgyen a’ Titkos.

Eme’ kévánságjokat éfzre-vévén aZ Iítente- 
len; elobbeiii hazugságaihoz még ezeket tol
dotta s Kegyelmes Fejedelmek! Meg - vallom 
az igazat. Igen meg-indúltara ezen Nyálas-fzájii 
Lotyóknak mint-egy üfzfze * esküdtt irígységes 
Tanú-bizonságaikra. Meg-ftidttam mindnyájokat: 
hogy illy gonofz vélekedéiíel lennének amazoft 
Személly felől, kinek Erkolcfeit annyira ma-

gaíz-
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tagadtta: hogy műt valami parar.cfolattya lenne: hanem , 
hogy minek-utánna azokat bé-nutattatüjlent
jen. Tolmdcjoltafsdk• meg penig magoknak a’ Persdk (. ha
/erények lennének j  mit akarnának a' Scitdk azon - 
kokkal. Ezeket hallván a’ Ptanácskozzanak. És 
Dáriusnak u g y a n v e le k e d é fe  volt: bogy a' Scitdk néki
ajdndékzndk magokat földgyökkelés vizeikkel 
így elmélkedvén ; bogy az EGER a' földön terem ex a- 
20« eledellel él, .  mellyel az em. BÉKA a' vízben 
fzületik, A' MADÁR pedig u’ lóhoz bafonlit. Az 
dó NYILAKKAL mintha magokat-is így
te-ki Darius az Ajándékokat. De GOBRIES, egygyik 
azok k ö z ü l , kik o’ Mdgufokat ki - irtottákaz ajándékok 
felül igy Jzóllott: Ob ! Persdk ! ba cfak Aladárokká lé
vén, az Egekben nem fzdllotok ; vagy mint Egerek a* 
földbe mm bújtok: vagy Békák u tokba nem ugrótok, nem 
mentek oda vifz/zo, a'-bonnatt jöttetek, ezen nyilakkal 
meg-ölettetvén. Száz e’<féJék«f labatas elő • hovú t ha 
hofa&sas akarnék leant.



âfztallyák a’ fzemes Magyarok. De ők azt 
javallottak: hogy, ha nékik nem hinnék; fze- 
relmes befzédimmel magam mennék hozzája; és 
bizonyoffan buzin fognám fel-találni a’ ganét. 
El-fogattam javalláfokat; noha a’ ízerelmes be
szédekhez nem tudttam. Meg-kelletett még-is 
győzni magamat, és az igazra tulajdon tapafz- 
taláfommal iparkodni. Magam mentem tehát 
hozzája.

Midőn Ofztállyába léptem; gyenge illető* 
fékkel rebesgetvén Hárs-fájának húrjait, olly fze* 
relines énekeket dallott; hogy ĉsmányabbakat 
foha nem hallottak tifzta füleim. Tüftént éfz* 
re-vettem : hogy nem ok nélkül mozgott nyár
fán a’ levél. És, a’-hol füttye lenne; ott kel
lene lenni a’ tíiznek-is. Az-után: a’ dologhoz 
akarván fogni; elő '’ befzéllettem Zoltánnak aka- 
rattyát; Hanzárnak kéváuságát; és magúnak a* 
fel-jövetelből következendő fzerencséjét. De 
ő ezen fzavaimra éppen femmit fe elele, még 
egéfzfzen el * nem - végezte azon lnítos énekjét', 
inellyet lé-léptemmel l'élbe-harapott. Ki-vehet
tem nagy áimclkodáiTai azon gerjed elmeit, mel- 
lyek Etelére gyúltanak. Éfz re-vettem fceles te
kinteteit , ’s-igen hiúságos indulatait. De el-is- 
hittem mindeneket akkor ; midőn, fére - tévén 
Hars -fáját, hirtelen feléin ford úla , és cíak eze
ket kérdező ; ízép vólna - e Zoltán ? a’ - mellett

Z 2, Czerel*
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lzerelmes-é ? Miként elégedue*meg Hitefsével? 
Bízhatna-e benne ?

Én ezeket hallván, hogy belólle többet ki- 
faeíarhatnck, és e’ fzérdéken próbálnám • meg a’ 
macskát; Zoltánnak Szépségét, és Szerelmetek 
ségét fzer-felett nagyon fitogtattam. Tudni - il
lik: melly sűrű íóháfzkodáfokkal várná drága- 
látos Személlyé t; a’ Szűznek gyakor fuklálái, 
Zoltán* emlegetésének jelei lennének. Más e- 
féle fzerelmes dolgokra*is vetemedttem, jól tud
ván: hogy. a’ forgács vágás nélkül nem esne. 
Ezekre , bizonyomra mondom, igen erőltetted! 
magamat: cfak, hogy jobban ki-veheffem tü* 
Zeit. ü mindenekre úgy-annyira lángállóit, hogy 
Budára nem jönni, hanem röpülni akarna. Min
den fzínbe nem külömben öltözött orczája, va
lamint a* Kegyelet.

Elő-fogtam ofztán a* kaczér leányt, ötét 
fzemtelennek; Etele’ pendelefsének, Ringyónak, 
és Szajhának neveztem. Nem bírhattam mér
gemmel. Fenyegettem-is a’ Lotyót: hogy meg- 
vetendem ágyát a’ Fejedelemnél: Fel-is-vámám 
Budára, ö az-után: ezen feddéfeimre fel-hábo
rodván; *s-magát, előbbeni tettetett beszédem
mel , reá - fzedettnek lenni állítván: hirtelen fel* 
pattana. Ellenem kígyót • békát kiálta. Tűz 
vala bokájában-is. Tipogott a’ Sátorban, és ta- 
pogott. Nem fok idő múlva; engeinet Szrnte- 
tevnek; Kerítenek; Önlög'badn ; Zoltán'

Czin-
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Czinhcfsának; és ( ki tudná mind efzében tarta
ni ) minek nem nevezett. Le-nera-cséplik úgy 
a’ búzát; mint ö le-búggázott engemet.

De e’ még mind femmi. Alidon efzébe ju
tottak fenyegetéíéim; íme Ö-js a’ tenyegetéfek- 
hez (az afzl'zonyoknak ama’ tnlajdon fegyvere
ikhez) kapott. Azt monda: hogy, vagy maga 
fel-fogna jönni Zoltánhoz* vagy e’ dolgot Ete
lére bízná. Meg - lakolnék akkor kerítéferaérc, 
és kifzteto befzédeimért. —• Szinte el-ijefztetc 
a’ vakmerő. — Bizonnyára ezen hirtelen ra- 
vaízsága miatt haragudgyam * e, avagy fura íor- 
téllyokra fzoktatott efzéu tífudálkozzam; még 
moíl fein tudhatom. Ott liagyám végtére a’ Fa
képnél. E’ gouofz, és öízfzeesküdtt tárfaság- 
tól úgy távoztam-el: hogy búcsút a’ kapu-fától 
fe vettem. Soha ennél gyalázatosb követsé
gem nem volt, nem-is lehetett.

El-h'űltenek ezekre mind Zoltán, mind fő
képpen llanzár. Ki-tettfzett ennek Orczájából 
a’ nagy Félelem; amannak izmából a' bofzfzú- 
állásnak kévánsága. Úgy fel*is*háborodott Etel
kára a’ Fejedelem: hogy el-vefztésébon gyö
nyörködni láttfzattatna. Eroffen fel-fogatta ma
gúban: hogy Orfzágának e’ csúfját benne nem 
fzenvedné: ne hogy, egy rühes Juhuak járásá
val, az egéfz Nyáj meg-vefztegetődgyön. Saj
ti állotta (a’ leányra nézve) Gyulánaklél-magafz- 
taltatását. Bánta Etelének-is (a’ bokorból ugrott

Z 3 Úi
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íij emberkének; egy éjtCzaka nevekedett hitvány 
gombának) hirtelen Vezérségét.

De a’ ravafz Róka (Gyulának érdemelt is
mert elÖ-hozván) le-cfillapította, e’ réfzre néz
ve; Zoltánnak haragját. De másfelől: Etelének 
Itt «lakásából eredhetendő vefzedelmeknek han
gos emlegetésével, úgy fel - lobbantotta: hogy 
Zoltán annak-is el* vesztését; vagy Orfzágának 
határin túl íizését éppen el - tokéllené. Csupán- 
cfak az alkalmatofságra várakozott; mellybeu 
leg-kiffebb fogyatkozását éfzre-vegye, és bofz- 
Izűjanak mérgét egyfzeriben ki-öntse.

Ugyan ezen okból (nagy felelet alatt) meg- 
parancfolta Rókának : hogy Etelének mindenütt 
nyomába hágjon. Ki-tanúllya gonofz koholásá- 
nak Míiv-helyét. Végtére: Ötet-is, miut annak 
Pendelefsét, ránczba fzedgye.

Igen alkalmatos víz vala ez a’ Titkosnak 
malmára. Ennek forgásával Etelét-is a’ Kapta
fára vonni; és, ha lehetne, egófzleu el-repefz- 
teni akarta.

Fö - képpen azon örvendezett a’ Gonofz : 
hogy mind Etelének, mind Etelkának hírében 
úgy gázolhatott: hogy vádoló fzavaikat, meU 
lyektól leg-inkább fél vala , ha nem hitetlenek- 
fcé-is; leg-alább igen kétségefekké tehette. • 

Lám!. Minő nagy kúvet vethetett a’ kútba 
az ördöngós Róka, mellyet nem tudom: hogy 
1‘ehefséjC ki - vouui a’ Wiiágos - váriaknak. D«

nagy
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nagy ereje van az ártatlanságnak, valamint nem 
kiííebb vefzedelme az Iftentelenségnek. Tudni* 
illik: az Ártatlanság olly erős $ és helyéből ki- 
ntozdíthatatlan, anuál-inkább-is meg * vehetetleu 
kő - várt tnellyen, ( erefzfze bár arra mérges 
fegyvereinek febes árját ) foha erőt nem fog 
venni az irigykedj Iítentelenség*
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ETELK ÁN AK  E R Ü L T E T T E T É SE .

A zon fzórnyíi vefzedelmek ellen, melyekbe. 
Rókának patvarságai által, kerekedjenek 

az ártatlan Wilágos-váriak: vallyon mit tehes
senek emezek; hogy böcs'íilettel ki-menekedhes- 
senek ? Nem tudtta még egyebb Etelkánál a’ 
gonofz Titkosnak Csel-csap befzédgyeit. Mert 
íem édes Attya, feni pedig Etele uem vehette-

A a nek
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nek magoknak annyi bátorságot: hogy azon 
nap’ , mellyben a’ Szűz ama’ gonofz Rókával 
fzavakat váltogatott; meg-kérdezték volna tőlle 
a’ vifzáltt befzélgetáleknek velejét. Mert: mi
dőn (a Kis-afzfzonynak meg-tébolyodtta után) 
a’ Kertbe ki - mentenek: inkább víg fzavakkal 
gyönyörködttették az el-bádgyadtt Lelket; fém* 
inint, hogy azon gondolatoknak viízfza-fodorttá- 
val, új vefzedelembe ejtsék.

Irtózott Etelka-is ama’ Rókával tartott be- 
izélgetésnek emlékezetétől. Napról-napra, Órá- 
ról-órára halafztotta a’ ki - nyilatkoztaiéit De 
nem gondolhatta; hogy ők el-hihefsék a’ pat- 
var befzédeket. Hova-tova: mindenkor inkább

f

ízorongatták a’ ki-ki-ütő gyötrelmek. Vefzte* 
gette jó kedvét. Roncsolta egéfzségét. Semmi
ben femmi kedve nem telhetett.

Leányának e’ vefzedelmes állapottyát távó* 
lag fzemlélgetvén Gyula; az-után : éfzre - is - vé 
vén •. hogy önként femmi fém akarna ki-fakadni 
belőlle; azt atyai kötelefségének lenni áhította: 
hogy, ha más-kép’ reá-nem-mehetne az igazra; 
erővel ki-facfarja a’ titkot. Enuek leg-alkalma- 
tosb módgyát ezt gondolta lenni:

A’ Dajkát magához hívatván, fzívének fok 
ízorongatáfai között, meg-kérdezte tolle •. ha 
valamit a’ Leány nem közlött - e vélle'? Nem 
tudná-é valóban rettenetes fzomorúságának el- 
rejtetett okát ? avagy orvofsága’ jó módgyát ?

Leg-



Leg-alább: mi gyanúi volnának veízedelmes el* 
lankadtta felöl ?

A’ Dajka , nagy sírásra fakadván, mind-únta- 
lan a’ gonofz Rókának patvarságait emlegette, 
ü lenne oka mindennek. Etelkának Személlyé 
valami undok fzavakkal bizonyoífan meg-lenne- 
sértödve, Angyali Személlyé le-gyalázva. Mind
eddig nem vehette ugyan fzokatlan nagy bajá
nak femmi panafelzát. De rá merne eskiinni: 
hogy Rókának fzemtelenkedéfeire el-ifzonyodott. 
Kérte nagy efedezéffel a’ Vezért : hívatná ma
gához édes Magzattyát. Es, mivel jól tudná: 
hogy a’ Sz'íiz édes Attyának parancfolattyát Is
ten Törvénnyének tartaná; elsőben: inondat- 
ná-ki vele az igazat; az - után: Zoltánnak ké- 
vánsága fzerént, a’ Budai útra erőltetné. Haj- 
tani-is kellene vásárra a’ Kecskét; ha önként 
nem akarna menni.

Rimának utolsó Javalláfa nagy dolognak, 
és éppen fzokatlannak láttfzatott Gyula előtt. 
Soha mind-eddig nem parancfolt valamit kedves 
Leányának. Ugyan-azért: attól tartott fó-kép- 
pen: ne-talán-táu (ezen kümyíil-álláfokban nem 
akarván engedelmeskedni) az Atyai parancfola- 
tot vefzedelembe ejtfe. Jól ki-főzvén tehát e* 
lőre: mit kérdezzen töile ? mire kérje elsőben 
arra láttlzattatott jutni: hogy faját Leányától-is 
féllyen.

II. KÖNYVE. I. SZAKASZSZA. 3
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4 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

Maga ment Gyula Etelkához. Ott egy-da- 
rabig külÖmb-féle befzédekkel élvén ; addig-ad- 
dig kerülgette, és egyfzer-’s-mind kerítette-is 
Magzattyát: még utóllyára a’ FŐ-dolognak vele
jére érkezett. Nagy-halkal meg-kérdezte tolle.- 
ha, vele-egygyütt, nem volna-é kedve fel-rán- 
dúlni Budára ? Ö Etelével fel - fzándékozna, 
Zoltánnak űdvezléfe , és Vezérségek’ meg-kö- 
fzonése végett. Ott fokáig nem-is múlatnának. 
Eleget tévén kötelefségeknek, tüftént vifzfza- 
térnének. Illy gyönyörű fzép időkben, hafzná- 
ra-is válhatna a’ kellemetes utazás. Ha itt*hon 
maga maradna; a’ fok hafztalan gondolatoktól 
könnyen el-emífztődne.

Ezeket hallván Etelka, jól által-látta Attyá- 
nak gondolatait. Meg - fzomorodott elsőben. 
Az után ezeket jelentgette :

Hogy ha ez ő édes Attyának parancfolat- 
tya lenne; ő ennek bizonyoffan engedelmesked
ne, febis-inenne Budára. De, ha Attya ollyas 
kegyefséggel vifeltetne hozzája: hogy ezt nem 
parancfolatnak, fe nem kérésnek; hanem, vagy 
jelentésnek, vagy Leánya’ akarattya’ ki-kémlelé
sének mondaná: már akkor nagy alázatofsággal 
efedezne előfce: ne sürgetné azon irtóztató fel
menetelt. Egéfzfzen ê -efett légyen kedve Bu
dától," és Zoltán’ Udvarától. Ott-laktta bizo
nyos kárt tenne Szemérmében, kovetkezendo- 
képpen életében • is. Cfak maga tudná a’ kör*



nyűl-álláfokat. Ezek igen vefzedelmefek lenné
nek, és Személlyéhez éppenséggel nem illené- 
nek.

Le-térdele ofztán előtte, és ötét az élő Is
tenre kérte : ne tenné árva fejét Atyai paran- 
cfolattyának áldozattyává. Menne . fel Etelével. 
Maga itthon maradván, Kerttyének rendefségé-' 
vei Virágjai Nemének ékefségével meg - enyhí- 
tendené azon Szomorúságokat, mellyeket el-tá- 
vozáfok miatt tűrnie kellene. Reménlené pedig* 
tellyefséggel: hogy meg-fogná-orvofolni az éfz* 
a’-mit az idő meg-nem-gyógyíthatna.

Hallván Gyula, nem annyira el * tökéllett 
Szándékát; mint efedezö Szavait édes Leányá
nak : inoftanában a’ Budai útra való sürgetéft 
abban - hagyta. Hanem a’ gonofz Rókával köz
hitt dolgokat meg-akarván-tudni, markába Szorí
totta kezeit, és tolle cfak azt kérdezte: ha 
vallyon úgy bánt - é Zoltánnak Titkofsával, a’- 
raint tolle hallották?

Meg-rettent ezen kis kérdésre Etelka. Is- 
métt, Attyának lábaihoz efvén, e’ Szomorú Sza
vait mondotta:

Édes Atyám ! Igazán meg • vallhatom vét
kemet. Egy Szál böcsűletet nem hattam rajta. 
Nem bírhattam indúlataimmal. De más - képpett 
ki-nein-tudhattam Osztályomból. Eleget törtem, 
eleget lárafztottam magamat. De ( tudgyák az 
Egek): hogyegéfzfzen meg-nem*törhettein. So-
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ha nem hihettem volna magam felől: hogy ofly 
goromba leheltek. Magam fe tóm immár, mi 
gyalázatos fzitkokkal fzidalmaztam. Iítenem! 
hogy-hogy felejthettem-el úgy-annyira magamat. 
Meg-buktam, édes Atyám. Engedgy-meg moft- 
egyfzer édes Leányodnak. Jól tudod : hogy a’ 
Lúd-is meg-eshetik egyfzer a’ Jégén. Sőtt: a’ 
Lónak négy a’ lába; még-is meg-botlik. De, 
vallyon mit tehettem egyebet? , Nem-de-nem 
a’ iéreg-is meg-tekeri magát, ha reá tápodnak.

Erre Gyula, fel-emelvén édes Leányát, így 
fzóllott •• De én Téged’ úgy ismérlek, kedves 
Etelkám: hogy mind azokat nem ok nélkül 
ízórtad a’ Baromnak nyakába. Talán: a’ -mint 
köfzönt; úgy fogattad-el ? Meg kellett azt a’ 
Kutya - vérűnek érdemleni. Javadra esne: ha 
annak okát velem-is kozlenéd. A’ Néma gyer
meknek raaga-annya fém értheti fzavát. Mond- 
ki bátran az igazat. Édes Atyád előtt befzél- 
leízfz, kinél nincs jobb Barátod fzéles e’ világon.

Ezeket hallván Etelka; meg-halaványodotí* 
Le-sütÖtte fejét. Semmit fe fzóllhatott. Meg
pirult ofztán kegyetlenül. Végtére : sírásra - is 
fakadóit.

Mind-ezekből többet vett-ki Gyula; fém- 
mint Leányától várhatott. Tudva vólt előtte 
Angyali Szemérmetefsége. Ezt valami illetlen 
Izavakkal ( mellyeket e]ő-hozni fzégyenlene) meg- 
sertődöttnek lenni, igazán állította. Ugyan - az-,

ért:
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ért: ezeket (a’ mái napra) elegendőknek lenni 
gondolván; ' többre faggatni nem akarta. Ha
nem: végső -képpen, ezen atyai ízép intésével 
oktatta:

Nekeferítsd többé fzívedet, édes Magzatom. 
Bízzál az Iítenben. Ez Téged’ , fzemérmedre 
nézve, bizonyoiian el-nem-hágy. Clak azt aka
rom még*is elődbe anni, édes Leányom: hogy-, 
mivel a’ fzép fzó pénzbe nem kerül; az ollya- 
ten nagy Emberekkel ( a’ - micfodás egy Fejede
lemnek Titkoífa ) , ha bár meg-nem-érdemlik -is$ 
olly gyengén kelletik bánnunk, mint a’ Tyúk- 
monnyal. Szőre menttében símogaffuk inkább 
a' Barmot. Ha vifzfzára fogjuk; fel-borzadozik 
•az haragos, és hamar meg-marja az illetőt. Va
lamint az harmat-efső jobban meg-járja a’ fzom- 
jú Földeket: úgy a’ síma fzavak-is többet érnek 
a’ darabofoknál. Nékünk kelletik inkább vala
mit engednünk tulajdonunkból; és a Kutyát - is 
meg-bocsülnünk Uráért. A’ gyenge fzavak fok- 
kal-inkább meg-lágyíttyák a’ kővé - keményedett 
ízíveket; mint a’ tarajofok. A’ fzelíd-kor’ gyü- 
mölcsnek-is ininden-kor nagyobb a’ böcse, mint 

’• a’ vad-kornak. Szittyiai mondás, édes Leány- 
csőm : hogy akkor leg-büdöffebb a’ Gané; mi
kor leg - inkább pifzkállyák. Hadd büfzödgve- 
nek magokban — Ezen atyai intéfem követkö- 
zendő magad’ -vifelésére fzolgálhat. Ha valaha 
még illyetén alkalinatofságba jutaudafzfz; meg-
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emlékezz fzíves Oktatáfaimról. Moft minden 
bizodalmadat a’ nagy Iftenben helyheztesd. ü 
el -nem-felejtheti ártatlanságodat. Nem minden
kor fog fújni ezen éjtfzaki fzél. E’ zene-bona 
talán magától-is elég fzerencséffen le-- cfillapod- 
hatik.

Ezeket hallván Etelka; meg-csókolta édes 
Attyának kezeit. Eröffeu fel-is-fogatta: hogy 
elsőben (ha lehetséges lehet) el-fogná-fejteni, 
a’-mit ebül varrott. Az-után: hogy következen
dő életében bizonyoffan élni-is-fogna atyai inté
sével. Ismétt bocsánatot kére Gorombaságáért. 
Végtére: magát atyai kegyefségébe ajánlván, 
tőlle el-búcsúzott, és Kerttyébe ki-ment.

Leányának el-távoztta után, Gyula (velős- 
sen meg-fontolván a’ dolgot, és annak kömyűl- 
álláfait) ezen zűr-zavarnak le-cíillapítására nem 
találhatott alkalmatosb efzközre: mint, ha Leá
nya a’ Fejedelmek’ kévánságokuak engedelmes
kedne, és fel-menne Budára.

De a’ Vezér, ennek végbe vitelére magát 
elégtelennek lenni állítván, meg-jelentette fzán- 
dékát Etelének, és a’ Fő • papnak. Őket nagy 
fzívefséggel kérte: mennének Etelkához, és Ő- 
tet, minden reá-bírható okokkal, a’ Budai útra 
édesgetnék. Maga nem akarná atyai parancfo- 
lattyával reí-verni: ne-talán-tán az erőfzakos 
öfztön annyit tenne : mint, mikor a’ Nyúl után 
bottal űzik az Agarat. Talán Leánya meg-nem-

vet-
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vetné fzíves kongörgéfeiket. El-is-hitethetnék 
magokkal: hogy , ha Magzattya engedelmes
kedne, mintha e’ világra újra fziilettetett volna.

Meg-ígérék mind a’ Fö-pap, mind pedig E- 
tele fzorgalraatofságokat. Reménlette-is fő-kép - 
pen Etele: hogy, mivel a’ Szűz ennek - előtte 
minden kérésének fzíveííen engedelmeskedett; 
el-nein-fogná-fiilelni új efedezéleit.

De irtózott Etele a’ Kis- afzfzonnyal való 
befzélléltől. Jól tudtta fzomorúságait. IA’ Szűz
nek minapi el-tébolyodtta után, nem vehetett 
magán gnnyi erőt: hogy meg-látogaffa. Etelé
nek ezen cíelekedetct csndállya - e az ember; 
avagy meg-feddésre méltó dolognak állíttfa, lás
sák azok; kik az érzékeny fzíveket jobban meg- 
visgálták. Még ekkor fe ment volna hozzája ; 
ha a FŐ-paptól nem kénfzeríttetett volna.

El-tökéllvén tehát a Szűzhez való mene
telt; midőn Gyulának Sátorához értenek: Etel
kát a Kertben lenni mondották, azon Sátora 
alatt, mellyet, virágjai között, dák tegnap’ hú- 
zatott vala fel. Azon gondolatokból, mellyek 
a’ fzívet vígatztalnl fcokták, egéfzlen ki-űrül- 
vén; a’ kedvetlenekre vetemedett. Ezekkel 
gyotrötte-é fzívét, avagy gyönyörködttette, nem 
tudni. Néha a’ kegyetlen gondolatok - is legel
tetik a kétségbe efett Lelkeket. Olly mellyen 
merűle pedig el gondolataiban: hogy a’ Sátor 
alá érkezett kedves Vendégjeit hamarébb ezre*

1. v liá*
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nem-vehette ; hanem, midőn emezek hozzája 
közelebb mentenek; és töllok igen nagy IziVes- 
séggel raeg-lzóllítatott.

Ekkor, mint-egy álmából fel-ugorván: Té
ged’ látlak-e már egyfzer, edes Etelém ? Hol 
múlattál ennyi ideig ? El - hagyhattad tehát né* 
ha kedves Etelkádat ? De úgy tartom : hogy 
a’ köz félelem egy-aránt járhatta-meg mind-a’- 
kettőnknek Szivét. És valamint Te féltél meg- 
látogatáfomtól ; ügy rettegtem Én-is jelen-let
tedtől. Arra juthattam, édes Etelém : hogy 
TŐlled-is irtózzam. Talán efztelen nyelvefségem’ 
meg-feddésére jöttél ? Fedgy-meg, édes Etelém. 
Meg-érdemlettem neheztélésedet. Atyámnak íté
lete fzeréut, gorombábban bántam egy Fejede
lemnek Titkofsával; fém - mint illett volna. És 
így: mind magamat’, mind pedig tára Tégedet-is 
(fzörny'íi gondolat) vefZedelembe hoztalak. Is
tenem ! Mért nincs hatalmamban: hogy a’ meg
lett dolgot meg-nem-lettnek teheffera ? Ezt u- 
gyan Szamár-kévánságnak mondhatod, édes Ete
lém. De (vagy Szamár, vagy nem Szamár) 
meg-engedgy úton kiv'úl nyargaló kévánságaim- 
nak. A’ Köz-dolognak lehetségével meg-nem*e- 
legedvéu, a’ lehetetlenekbe kapafzkodom. Es 
nincs egyébb hátra tellyes veGzdelmeinre; hanem 
hogy TŐlled-is meg-vetteffein, el - hagyattaffam. 
Meg-lelzek már akkor mind sütve, mind pedig
len pirítva.

Fe-



Felele Etele : Ugyan! hogy gondolhatod 
azt felőliem, Drága Kis-aízfzonyora: hogy reád 
neheztelni tudgyak? Ismérlek, és talán jobban 
magadnál. Oliy okofsággal rendeled-el minden 
dolgaid’ : hogy elsőben: mindenkor fontra ve- 
fzed a’ Izavakat, minek-elotte el-adod; az-után: 
ha azokhoz vétek férkezik; az vagy cfak tet
tetett gondolom vetek: vagy, ha igazán vétek- 
is, azt éppen nem néked; hanem a Szerencsé
nek tulajdoníthatni. Nagy okok vihettenek ar
ra : hogy olly keményen bánuyál a’ Gonoiz* 
lelkű Rókával. Úgy-is hifzem a’ Magyarok’ Is
tenét , valamint magammal még akkor el-hitettem ; 
inidóu ótet Sátorunkból ki-rohanni iáttam: hogy 
többet érdemlett-ineg tolled ama’ Ravafznak I$- 
tentelensége; fem-mint, gyenge fzivednek erőt
lenségére nézve, ki-porô hattad tányératlan Tó- 
tos nadrágját. Szavaidnak cfak gyenge dere 
csípte-meg annak fzömörcsos orrát. t Akó-fzám- 
ra kellett volna reá-öntened Jég-efsoidet. Kér
lek, édes Elelkám: befzéld-el előttünk ama’ tör
ténetet ; ha cfak Etelének nevét édesdeden 
hallhatod; és annakSzeméllyét valamire böcsiil- 
heted. Tudd-iueg: hogy, mind Tifzteletes Fő
papunknak hozzád való fzeretete ; mind penig 
az En illy fokáig tartó , és minden-nap’ nagyobb 
erőt vévo tífzta hajlandóságom olly nagy, olly 
hathatós légyeu : hogy Vérünk’ ki-ontásával a- 
karuuk minden ügyeidből, minden vcízedelmeid-

bol
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hol ki-fegíteni. Ki vele, édes Etelkám, a’ -mi 
Szíved’ emífzti. Ezen új lobbanáít talán mofta- 
nában kevés vízzel el-lehetne-óltanunk. A’ de-' 
rék tűzzel nehezebben báuhatunk.

Ezekre Etelka femmit fém felelhetett. Cfak 
az Egek felé emelgette fzemeit. Könyvezett, 
és foháfzkodott. Semmit feni fzóllott a’ Fő»pap- 
nak bíztató fzavaira-is. Úgy tettfzett: mint-ha, 
mennéi-inkább tapogatnák; annál-inkább fájlalná 
bibéjét. Szinte kétségbe-is efett Etele. De ofe- 
tán (az utolsó módokra fanyarodván): ezekkel 
támadtta-meg az el-keményedett Szívet:

Moíl látom tehát: hogy Magadat egéfzfzen 
al-akarod-vefzteni. Én vefzteden jelen-nem-lehe- 
tek — Kérlek, még egyfzer, az Iítenre ! Kér
lek ama’ régi barátságunkra : ne hadd, hogy ár
vaságra juffak. Nem annyira reám; mint reád 
nézve efedezera előtted. Ha e’ titkodat el-rejt- 
heted előttem; már-akkor méltatlannak lenni vé
lem magamat, ki barátságodban gyönyörűsége
met lellyem. Kénfzeríttetem nélküled fzéles e’ 
világon bujdosni; és, bujdosáfoin között, mind 
elöbbeni Szereteteddel magamat élelzteni, mind 
moftani fagyos hidegeddel öfzíze - rázattatni. — 
Édes Etelkám ! Ha fzívembe nézhetnél; és lát
hatnád azon gyötrelmeket, mellyeknek oka nem 
egyébb; hanem meg - átalkodott halgatáfod : tu
dom, meg-fzánnád Etelédet. Ezt ipég e’ jelen
lévő körny'űl -álláfok, tudgya a’ jó Ilién, mire

hoz-
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hozhattyák — Lehettfz - é ugyan olly kegyet* 
len hozzám (penig, midőn meg-nem*érdemlet- 
tem): hojgy titkaidat velem ne közollyed, ki* 
nek fzívében még bátorságoffabban meg • marad
hatnának ? — Oh Egek ! mire fzlilettem — 
Arra bizonnyára: hogy Én (kinek egyenes fzí- 
vét jól láttya az Iften) azon édes Kis-arzfzo-  ̂
nyomtól (kiben különöffen bíztam) ezen mofto- 
ha időkben (mellyekben a’ vígaíztalásra leg-na
gyobb fzakségem vagyon) meg-vetteffem, és el* 
hagyattáffain — Meg vagyok Én immár mind 
sütve, mind peniglen pirítva —> Iften veled É- 
des Etelkáin — Máfutt-is efznek fehér kenyeret 
— Én veCzedelmedet nem fzemlélhetem — A’- 
inerre két fóemeim vifznek, arra - - -

Ki akara ezzel a’ Sátorból rohanni: De ti
tánná fzokvén Etelka, karján-fogva vifzfza-térít- 
tette. Ennek fzomorú állását, és meg-hálává* 
nyodott fzínét fzemlélgetvén a’ Kegyes; úgy- 
annyira meg-hökkent: hogy lehetetlennek lenni 
állítaná azon Titoknak el-fedezését, mellyet még 
édes Attyának fém akara ki*vallani.

Le-cfendesítvén tehát a’ meg - íutamodttat; 
minek-utánna mind-a’-hárman le-űltenek: Etelka, 
nagy fzív-fzorongatáfai között, igen gyönyörű 
renddel, kezdetétűi • fogva végig, mind-azokat 
el-befzéllette, mellyek köztte, és a’ Titkos kö
zött elő-forogtanak. Miként akarta légyen ama’ 
Gonoíz -lélek meg -rontani leg-is-leg-elsoben tifz-
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ta Erkölcseit; az-után: miként gázolt a’ Feje- 
- delem’ hírében; mi hízelkedő fzavakkal kez

dette fortéllyait; miként cfalogatta Budára ; 
hogy adogálta egy-kézzel az édeít, és két-kéz- 
zel hogy ránczigálta viCzfza. Az-után: Maga 
miként vifzálta (elsőben ugyan igen cíendes el
mével) csél-csap befzédgyeit; De ofztán: nem 
fokára (nagyon fel-háborodván) minő goromba 
fzavakkal illette Úri Személlyét. El-nem-hallgat- 
ta a’ Titkosnak fene fenyegetéfeit; Zoltán előtt 
gyalázatos le-feftését; azon fertelines RINGYÓ, 
és SZAJHA neveket.

Mind-ezeket olly elevenséggel hozta elő 
Etelka: hogy az Halgatók (ugyan azon egy 
Etelkának Szeraéllyében) inind-a-két vifzáló Sze
mélyt látni láttfzattatnának. A’-mi maga’ dolgát 
illette: abból egy fzót el-nem-hallgatott. De nem 
vehetett magán annyi erőt: hogy Rókának ama’ 
fzavait (mellyekkel Etelét-is büdös csávájába 
keverte) elő - befzéllhette vólna. Mert: midőn 
( az előbbeni befzéllésnek rendűében) ezekre 
érkezett; hirtelen el-állott ízava. Az-után : mi
nek-utánna magához tért; azokat félbe-harapván, 
cfak éppen Rókának mérges ki - meneteléről em
lékezett.

A’ Szűznek ezen meg - fzakadtt fzava’ fo- 
lyamattyát éfzre-vévén Etele; magával könnyen 
el-hitette-. hogy hátra lenne még valami, melly- 
nek ki-vallására kénízeríteni kellene az el-ifzo-

nyo-
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nyodott Lelket. Új efedezéfekkel forgott tehát 
a’ Kis-afzfzony körűi. Forró buzgósággal kér* 
te : ne nyelegetné-el azon bajait, mellyek kisü
tötték ugyan nagy torzom-borzzal rettenetes fe
jeket; de ismétt vifzfza - buktának. Vetné-ki 
mejjéből ama’ gonofz Rókát egéízfzen. Annak 
ki-hányttával bizonyoffan tapafztalni fogná kőn- 
nyebbűlésct.

Ezekre Etelka elsó'ben ismétt el - halgatott. 
De az-után: Etelére nézvén, midőn annak fzem- 
lélttében egy kevés ideit el-töltötte, igy felelt 
nagy’-édesdeden:

Ah ! Édes Etelém ! Nem annyira fajnál- 
lom Magam’ Személlyére fzórtt bőestelensége* 
két. Úgy hozzá fzoktam immár a’ nyomorúság
hoz, mint vén Leány a’ kopott Pártához. Egy- 
gyik napom a’ máfiknak lett meítere. Talponn 
állhatok immár minden Kos - fő ökleléfek ellen. 
Nem félhetek:' hogy farra űlteffenek. A’ kese- 
rő falatoknak-is minapi el-el-nyelegetéfe termé- 
fzetté vált immár ízívemben. — Cfak Tégedet 
fzánlak, édes Etelém! kit azon Kalaináfz-du- 
gafz olly Fotókkal illetett, mellyeknél mocskos- 
fabbakat reád nem fenhetne,a’ Sánta-bcnna ör
dögnek leg-ferényebb Kengyel-futója. — Kérlek 
édes Etelém: ne eroltefs a’ ki-vallásra. Szúnd- 
meg fzemérmemet. — Iftenein! Bár ennek-e- 
lótte (édes Atyámnak kérésére) ki-Vallottam 
vólna mindeneket. Bár az ő fzájából inkább;

B 3 fém-
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fera-mint az enyimből hallhatnád gyalázatidat—• 
Vallyon: meg - győzhetem - é magamat? — Se- 
gítts, édes Iftenem! — Moít adgy erőt egy 
gyámolttalan Leánynak.

Ezeket fzóllván Etelka; akarattya ellen - is 
sírva fakada. Ezeket ofztán nem annyira mon
dotta; mint keferveffen zokogta:

Te vagy tehát, Lelkem Etelém, azon 
Fér eb - tcrméfzetu, kinek Pcndelejje Etelka? Te 
vagy tehát azon Pokol~totelckjcazon luflos bi
tang ? azon Nyerítő ? azon Akafztó-fa Firág
ja ? Te fzegezhetted - le tehát kaczér indúlata- 
iddal tifztátalan fzívemet Wilágofon: hogy Zol
tánnak tifeta fzerelmét raeg-vetheffem Budán — 
Oh ! Magyaroknak Igazságos Illene ! ki mind
ezeket hallottad; vesd közbe magadat igaz íté
leteddel. Visgáld - meg újra mind Etelének fzí- 
vét, mind penig az enyiinet. Akafzd-meg ten
gelyünket. Üfs rajtunk. Vedd vérünket. És, 
ha eddig-való fzíves tárfalkodáfunkkal Törvénye
id ellen vétettünk ; törűlly-ki bennünket a’ Ma
gyaroknak ízámokból. De egyfzer-is mind velz- 
ni ne hadd azon igaz Magyaroknak ártatlansá
gokat, kik cfak éppen a’ Magyarok’ igaz lite
riére támafztyák hanyatló reménségeket. — lile- 
nem ! Ha engemet el-hagyfz-is; mivel talán meg- 
érdemlettem: el - ne - hadd édes Etelémet; mert 
bizony meg-nem* érdemiette. Cfak éppen mojl 
tarts kormányt habos tengerünkben.

16 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK
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Ezen kurta, de valóban igaz Régi-magya- 
ros Könyörgését el - végezvén Etelka; hirtelen 
ineg-állította könyveinek záporát. És, mint-ha 
nagy terhű kövét vetette * vólna - le vállairól; e- 
géfzlen meg - pihent, és nagy örömre fordáit. 
Olly Özöne lett pedig édes indulatainak: hogy 
(ki-torő erejével nem bírván) hirtelen Etelének 
fzemeibe tekintene, és vele e’-képpen nyájaskod- 
na ; sott inkább enyelegne:

Túróra, Szarka, táróra ! Van egy kevés 
fzára-vetéfem Kenddel. Ide fzóra Leventa! — 
Moft Én Tégedet a’ Lúgba vetlek: és Szappan 
nélkül ineg-moslak; tudod-e mivel? Sulyokkal, 
ama’ Tót Szappannyal. — Hát, Te Uracs, úgy - 
vifeltél gondot az én levelemre: hogy az még 
Rókának-is kezeibe juthatott? No! várrá! 
Szénnel írhatod a Kürttőbe fzerencsés napod’ , 
mellyben tőllem más levelet réfzel. De még ez 
mind Temmi. Meg-dogÖnyÖzlek annak idejében. 
E’ fzorgalmatlanságodért úgy meg - gyomrozlak : 
hogy még - - - - ,

Midőn ezeket nagy örömében el-mondotta 
Etelka; közelebb állott Eteléhez; és, annak vál
lára vetvén jobb kezét, így fejezte*bé Örvende- 
tes Csáváit:

Mind-az-által: nem bánom, édes Etelém: 
hogy azon Róka-koma meg-tudtta Karjeli erede
tedet. Leg-alább eleve éfzre-veheti: minő Baj
nokkal kapott üllőkbe; minő Magyar Vitézzel

B 3 efzi
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efzi Cferesnyéjét egy tálból ama’ Tót - vakarcs. 
Mert En le-ráztam immár nyakamról a’ terhet, 
és kettőtök’ vállaltokra tettem. Hála Mennek! 
Midőn Rókát, azon Epe-embert, gyomromból 
ki-hántam; mintha újra fzülettettem vólna. Kö- 
fzönöm jó tanácfodat, édes Etelém. Azt mond
gyák (jól mondgyák, igazán-is mondgyák): 
hogy jó az okos ember a’ háznál; ha bár egy 
csöp efze fin - - -

Ezekét ki-se-mondván igazán, hirtelen Ete
lére nézett: ha vallyon meg-neheztelt-é enyel* 
géfe miatt? Az-után: így fzakafztotta félbe az 
előbbi méréfz befzédgye’ folyamattyát:

Ho - ho ! Nem arra, Kancza, a’ búzába. 
Édes Etelém! Talán meg * bántottalak ? Leg-a- 
lább: meg bántani bizony nem akartalak. Meg- 
bocsáfs Örömem’ özönének. Nem bírhatok vele. 
Eiöre érzem amazon Követségteknek fzerencsés 
ki-menetelét, mellyel, Budára menvén, neki-fog- 
tok, neki*is-mertek-eredni mind tűznek, mind 
víznek. Mert : hogy a’ Fejedelmekhez Budára 
fel - mennyetek; és mindent az előbbeni karba 
vifzfza-tegyetek: úgy véllem: hogy arra öfztö- 
nözni nem kelletik illy Okos Embereket. Cfak 
azt akartam ezzel meg-mutatni előttetek: hogy 
a’ Ti’ nagy, és feneketlen mély efzetekkel, az 
Én kis, és cfak a’ Föld’ hátán máízó efzem-is 
fel-érhet. Ha Ti meg-nem*dícsértek-!S, leg-alább 
nieg-dícsértem magam magamat.

Etel-



Etelkának ezen jó kedve elsőben ugyan 
csudálkozásra, de ofztán vígafztalásra * is méltó
nak lenni láttfzattatott.. Etele fő-képpen ma
gán kiv’űl lévén; el-nem-fordíthatta rólla fzemeit. 
Meg-ígérte Budára való menetelét; de úgy ám . 
ha Etelka-is fel-jönne. ígérte tárfaságát a’ Fő- 
pap-is: ha leg-alább hárman utaznának. Fartat- 
ták a’ Szüzet eiég nagy okokkal. És , a’-minc 
tettfzett, reá - is - verték volna; de, íme! mi
dőn nagy kívánsággal várják a’ feleletet; bé- 
toppana hozzájok a’ Dajka; és Etelkát az Attyá- 
hoz hívta.

Etelka e’ fzavaival vált-el Etelétől: kofzo- 
nöm még-egyfzer jó tanácsodat, édes Etelém ! 
•Ugyan * cfak jól ki-hántattad velem azon Üröm- 
einbert. Iftenem! be ízerencsés Szűz az ollyan, 
ki annyira mehetett, hogy olly fzívre találha
tott: ki előtt minden bajait fel*födözheffe, és 
benne orvofságát-is lelheífe. Pá! édes Etelém. 
Pú! édes Kádárom. Ezekkel el-ofzlottanak.

M A S  A D  I K  R I E S Z .

R ó k á n a k  f o r t é l l y á .
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De még a’ gonoíz Róka fém aludtt átn Budán 
cfavargós lukaiban. Még mefzfzirol meg- 

fzaglotta a’ Sáfrány’ illattyát. Nem kételkedhe
tett Etelének, és a’ FŐ-papnak mind Öfzve-ba-

B 4 rác*



rátkozáfokról, mind hirtelen fel - jövetelekről. 
Tehát: hogy addig verhetné a’ vafat, még me
leg; addig tekerné a’ gúzft*is, még hajlana a* 
vefzfzo : mind Etelét, mind Kádárt el-akarta» 
vefzteni. Hogy tapogatva járna, a’ többi köztt 
e’ módokat válafztotta meg-veíztegetéfekre :

Etele ellen egy levelet koholt Tuhutumnak 
nevével. Ezen Úri Ember (valamint annak-előtte 
mondám) Erdély - orfcágot igazgatta. Ennek Vi
tézségét, és azon cfatáját, mellyel Erdélyt Ma- 
gyar-orfzággal Öfzve-forrafztotta; moftanában fo
gom elő-adni; de rövideden; ne-talán-tán hama- 
rébb meg-efettnek lenni találtaffék a’ dolog, mint 
elő-befzéllettnek. Magyar erkölcseiről annak-i- 
dejében fogok emlékezni.

Zalánnak (ama’ hires Bolgár Ellenségnek) 
meg-hódolása után, TÓSÓ, ZABOLCS, és TU- 
HUTUM ( Árpádnak híres -neves emberei) Ma- 
gyar-orfz ágnak határjait fel-vetvén Mefeesnél, 
Erdélynek akkori fzélinél: midőn eme’ Tarto
mánynak hírét hallották, OGMÁNDI Hadnagy 
által ki-kémleltették a’ Földet.

Meg-értven pedig tőlle az Orfzágnak~ter- 
mékenségét; fzabadságot kértek Árpádtól (ki
nek engedelme nélkül illyetén nagy dolgokhoz 
nem foghattanak még a’ Vezérek-is): hogy ama’ 
Tartománynak Magyar-orfzággal való öfzve-fog* 
lalását mennél-hamarébb ineg-engedné.

20 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK
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Az engedelmet nem fokára meg nyervén a’ 
fzorgalmatos Vitézek ; egy akarattal TUHUTUM- 
RA bízták az egéfz Hadat. Ki * is ( hogy híré
nél fzaporábban járhatna) egy nap alatt a’ kiet
len ERDŐKÖN által-vitte a’ Magyar Sereget; 
és, Ezredeífei közül, engedetlensége miatt, kö- 
röfztiil-vervén a’ leg-fzebbiket, ’s-ugyan* azért 
leg-félénkebbet-is; GÉLÓT (az Oláhok’ Vezér* 
jét) nem annyira fzembe-álláffai; mint Hadi-ra- 
vafzsággal, Almás’ vize mellett, mérge fíen meg- 
fzorította (1).

B 5 Cfak '

( i ) Árpád’ Vezérjeinek azon hadi - meftersé- 
geket , mellyekkel meg - fzokták cfalni ellenségeiket 
igen világolTan ki.adgya LEÓ, ama’ nap-keleti Bölcs 
Csáfzár, ki akkoriban élt a’ Magyarokkal. Ennek fza- 
vai ezek : De a’ Magyaroknak mind 
Hadi-renddekről ( melly«’ Bolgárokétól avagy fém
mű fe külömb'ózikj mojlandban Ezen Nemzet te
teit, Férj-fiák’ fokaságával virágozván,
és SZABAD. Nem gondol az új módikkal -
lett való bŐvelkedéjfel. Hanem egyedül azon vagyon: bogy
fziv-bátorsággal, és er'őfséggel meg- győzze az .
Ezen Nemzet tebdt, melly egynek f  úgg:
nagyon, éj kefervejfen meg-buntettetik az ,
valamiben vét. És felelemből inkább , mint 
fzi kötelefségét. Mivel pedig a’ bizontalan belyu le-telepe- 
défeket meg-fzoktdk; minden munkát, minden 
/erényen el-fzenvednek. Számba fe vefzik 0’

vagy



22 E TELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

Cfak ezen egy Folyó válafztotta • el êgy* 
máitól a’ kéc ellenkező Sereget. Kétségesnek-is 
mutatta az egyenes által-úatatáft. Mert kct kéz- 
lábbal munkálkodó Magyar Vitézek hamar el* 
nyomattalak volna a’ túl-Alló, ’s-ezen alkalina- 
tofságra ügyelő Oláhoktól.

De

vagy hideget♦ Es az élelemre fzükséges holmiknek-is bed- 
vyufságdt jó fzivvel cl-tárik - - - Az időnek alkalmat ofs ci
gar a igen nagy fzorgalommal vigyáznak, 9s-azon vannak : 
bogy nem annyira fzembe álldjfal, mint Hadi-ravafzsdggal, 
az-utdn véletlen ki-ütéfekkel 3 végtére a' fzükséges dolgok
nak el-foglaldfokkal meg - fzalafzfzdk az ellenkező Sereget, 
- - - De a’ mefzfziről való ütközeteket inkább fzeretik y az
után a lefelkedéfeket, és kórul - vevéfeket. Tudni-illik: mi
dőn , el-fzéllyefztven a' rendnek végét, valamellyík Jzdmy- 
nyal iparkodnak az etlénség9 környúl - kerítéfére• Kedvellik
a9 tettetett bdtráldfokat , és az hirtelen vifefza-fordúldfo- 
kat. , az-utdn az eUfzórtt cfoportokat♦ Alinek-utdnna EA 
lenségeiket meg-fzalafztottdk ; minden más fzorgalmat ab• 
ban hagyván, fzúntelen nyomokban vannak , telly es fzivek- 
kely és lelkekkel azoknak úzéjekre figyelmezvén. Mert: 
meg-nem-eligednek azzal, fcogy ( valamint a9 Rómaiak , eV 
föM roaV Xemzetek ) mértékUteffen úzxek, eV a’ meg-Jza* 
lafzttattaknak vagyonokat el-vegyék ; hanem addig farkai- 
jyak, t#e£ egy M&jg el-vefztik• Ugyan-cfak e9 végre él**
nek mitiden me (térségekkel, ex iparkodáfokkal♦ Ezekből ki- 
tettfzik: miként jött a* moftani Magyarokra-is azon 
Köz-mondás: egy 0tifl vau.
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De Tuhutura (az illyetén cfaták között 
meg - vénhedett jó Vezér) két-felé fzakafztotta 
maga’ Seregét. Annak egy réfzét maga mellé 
cfatlotta. A’ máíik Felekezetitek azt paranclol- 
ta: hogy, oda fellyebb, úgy úfzfzák által a’ 
Folyót: hogy az Oláhoktól él'zre-ne-véteffenek. 
Azután: Hátúllyokra kerülvén, hirtelen reájok 
liffenek. Látta-is ezen fortéllyának feerencsés 
ki-menetelét.

Mert az Oláhok, Hátra * kucsmájokat félt
vén , midón amazokra fordultának; Tuhutum, 
maga’ Seregével i'zaporán által-úíztatván, hirte
len két tűz közé vette a’ fzurkos gubát. Azt 
hamarjában úgy el - pörzsöltette: hogy maga u- 
gyan Géló (ki - akarván - fzaladni Tartománnyá- 
hól) le-füleltetett, és diribrúl-darabra vágattatott. 
Horpadtt - pofája Rumunnyai (2) pedig feerte- 
fzellyel izórattattanak.

Egéfz 2

(2 )  Azon Nép, melly Magyar, és Erdély-Or- 
fzágoknak némely réfzein; Havas-al-f Sldön pedig, és 
Moldovában fzélefien , és hofzfzan el-terjedett; hogy 
azon Rómaiaknak maradvánnyi legyenek, kik Dácziá- 
ban (tnellyet Trajánus Csál’zár meg-véve) újra le tele
pedjenek ; bizonyos abból-is : hogy még moilanában- 
is RUMUNYOKNAK, az-az: Rómaiaknak nevezik 
magokat. Sótt: azon Nyelv-is, mellyel moftaníban 
élnek, nem egyébb a^Római Nyelvnél; noha fok tót 
Szarmata fzavakkal öfzve- elegyedett. A ’ Tótok nem

más



Egéífc Erdélyt Tuhutumnak ajándékozta Ár
pád. Ezen igaz Magyar Vezérnek Unokájától, 
az Örebhik Gyulától, fzármazott ofetán SÁROL- 
TA, Dicső Szent ISTVÁNYNAK, első Magyar- 
Királyunknak édes Annya.

Ezen említett Tuhutumot tehát leg-alkalma* 
toíTabbnak ítélte arra a’ ravafz Róka, kinek ne
vével Levelet költsön Etelének meg-vefztegeté- 
sére. Mert elsőben: ezen Vezéc leg• távúlabb 
eíett Budától. Ugyan-azért: azt gondolta a’ Gyil
kos : hogy hamarébb fel - falhattya a’ Jövevény 
Iíiat ; mint - fém ki - tudódhatnának költemén
nyel. Az-után: Tuhutum, jól el-élvén immár 
ideit, nem mefzfze láttfzatott lenni az Hóllttak’ 
Tartománnyától. tgy, ennek halálával, örökös 
feledékenségbe hozhatta vólna patvarságait.

Iilyetén reménynek undok gőzeivel tele-lé- 
vén a’ Gonofz-pára; azon említett Tuhutumnak

ern-
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inás-kép* nevezték-el ;ezen Nemzetet, hanem WLACH. 
E ’ fzót fel-vévén a’ Magyarok, így ejtették-ki: elsőb’: 
O LACH , ofztan O LÁH , végtére OLÁH. Sött: a’ 
moflani Rónaaiakat-is ezen OLÁH névről OLASZOK
NAK mondották. A ’ Deák írók fok-féle-képpen ne
vezték, úgy-mint: W ALACHI, BLACHI, BLACI, 
W OLACHI, és mollanában W ALACHI. Mind-e- 
zek ama’ Tót fzóból: WLACH eredttenek. Mért ne
vezték pedig a’ Tótok ezeket WLACHOKNAK ; Ö- 
kegyelmek láfsák. __



emberséges nevével, ezen embertelen levelét fi- 
addzotta fertelmes Atomjában:

ZOLTÁNNAK, a’ Vitéz Magyarok' Fő-ve- 
zérjének , Budára. Jó napot, Hatalmas Fejede
lem ! LABAS SIMON, a’ Bolgárok’ Kolompos- 
sa, ismétt a' Paczinakok’ kezeikhez békélvén, 
velek-egygyütt ki akarja orrát barlangjából dug
ni. De vifzfza - verem; ha Iften engedi. Ha 
nem engedi penig; leg-alább úgy meg-fzalafz- 
tom: hogy sírva nézend utánnam. Nem méltó 
az életre ama’ Fösvény Bugyogó. A’ Difenó- 
Almot-is el-adná; ha ki meg-venné. Gyűlölik 
maga’ Katonái-is. Ezeknek minden falattyokat 
fzámba adgya, fel-vetvén. Meg - olvaffa ( azt 
mondgyák) a* Víz-kortyokat-is. Sőtt: a’ fzárar 
zokra-is fülel. A’ Rákban fagygyút; az Ökör
ben ikrát; a’ Szúnyogban hájat kereftet. Be« 
fzéllik, kik közelebbről ismérik: hogy még a’ 
moslékot-is más napra tartattya. — Ez-ellen in
dúlok ; ha meg-engeded. Meg - engedd penig: 
mert meg*rakom Jeget-evett, Vizet-ivott, Lapuval- 
takaróddzott Húgyos Labauezait. Fél-pofáukra: 
záb-fogunkra fém lefznek elegek. — De, hogy 
Magyarán ki-mondgyam az igazat: Én, Hatalmas 
Fejedelem, nem-annyira tartok a’ külső Ellen
ségtől ; mint a’ belső Kurva-fitúl félek. Hallom: 
valami ETELE nevű Fitty - firitty féfzkelődik 
melletted. Szemmel tartsd a’ pölyhöft: hogy 
meg-ne-tollafodgyon. (i Labas Simonnak a’ Veje.

Bol-
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Bolgár penig Teftte-lelke. Csábíttya a’ Magya
rokat. A’-min leginkább csudálkozom: Gyula’ 
Baj-tárffamnak Leányába kapott. Bár Gyula fe 
fzoktatná korpára e’ csíkos Artányt, El-fogtam 
minapiban Levelét, mellyben Labaft Ifiúságod 
ellen ufzíttya. Tagold-le a’ Befte-karát eleve
nen. Avagy add kezembe. Meg - emlegettetem 
vele a’ Magyarok’ Iftenét. Valamint Honnyo- 
dat, és Honnyaidat fzereted; úgy ójjad magad’ 
Etelének ál-gödreitől, Tuliutumodnak javallásá- 
ból. DÉZSEN. ERDÉLYBEN.

E’ Levelet nagy mefterséggel el - kéfzítvén 
Róka; fzaporán a’ többiek közé tette, mellyek 
ugyan az’-nap’, az Orfzágnak minden réfzeiről, 
Budára hozattanak. Ezekkel le-hajózván Cfe- 
pelre (hogy egyfzer-’s-mind a’ Fő-papot-is meg- 
agyabugyálhaffa), midőn a’ Leveleket Zoltánnak 
kezeibe adtta ; azt hazudtta Kádárról t hogy ü 
fortélyos vélekedésben lenne Fejedelemsége fe
lől. Igen törné a’ Borfíot egynehányad-magával. 
Más valami Fejedelemnek hé-iktatásáról gondol
kodna. Etelét FŐ - tanácfofsának tartaná. Vele 
fújná alattomban a’ követ. — Mind-ezeket pe
dig nem azért mondaná: mintha nyilván-való I. 
gazságokuak tartaná. Avagy: ha arra kelne a’ 
dolog; meg* is-bizonyíthatná. Hanem? hogy 
tudgyon mihez tartózkodni a’ Fejedelem, ha 
egyfzer a’ Szélvéízek meg-erednének. Nem ár-

" tana
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tana a’ záporos hímek cfak első lágy fzelétol-is 
okoífan tartani.

Ezeket hallván a’ Fejedelem; leg-is-leg-el síi
ben a’ FŐ - papnak meg-változásán cfudálkozoct. 
Felőtle mind-eddig foha femmi roízfzat nem hal
lott. SŐtt: mindenkoron igaz fzívét látta mind 
Attyához, mind maga fzeméllyéhez. De egy- 
fzer-is-mind az emberi elmének állbatatlanságáról 
elmélkedvén; ezeket lehetséges dolgoknak lenni 
állította.

De pedig az-után: midőn Tuhutumnak ne
vével kőltt Levelet el-olvafta Zoltán; és azt a' 
Titkosnak befzédgyével meg - egygyezni. tapafz- 
talta: már akkor éppen el-hitette magával: 
hogy mind Kádár, mind Etele nem cfak nyug
hatatlanok; hanem veízedelmefek-is lennének.

Nagy hevefséggel fel-duzzana tehát mind- 
a’-kettőre. Minek-előtte meg-hallotta; nagy hir
telenséggel el-tokéllette el-vefztéieket. És,hogy 
a’ következendő fzélvéfzeket korán el-kerűlhet- 
né; meg-parancfolta Rókának: hogy Etelét aiat- 
tomban el-fogja. Ha ezt jó fzerivel végbe-nein- 
vihetné; erővel üfsön reá. A’ FŐ-pap’ meg-csí- 
pését pedig önnön-magára vállalta. Erőtlen fel- 
is-fogatta: hogy mind-a’ -kettőnek kofzorújút 
meg-köti, és, nem-is fokára, a’ vágóra vifzi.

Ki-hűlvén az-után eho forrójából a’ hírte- 
lenkedő fejedelem; midőn előbbeui rendelefeit, 
ha vallyon meg - ütnék-e az igaz mértéket, Or-

£zá-



fzágos fontra vette; végtére ezen gondolatban 
meg'állapodott: hogy Etelének gombja’ le-Utéíe 
nem lenne olly félelmes. De a’ FŐ-papnak pél-“ 
dás meg-b’íintetéfe az Orfzágbau nagy zene-bo-* 
uát tehetne. Szerették őtet, és igen tifztelték 
a’ Magyarok. Nem-is gondolhatták annak meg
rontását igazságosnak lenni, kinek jó tanácsosá
val vagy cfak egyfzer-is éltének.

• IUyetén gondolatokkal fárafztván elméjét; 
végtére így akarta a’ dolgot el-igazítani: hogy 
ha ki - tudódnának gonofzságaik; Etele ugyan, 
mindnyáj oknak eleven példájokra, el-vefztené 
fejét. A’ Fő-pap pedig meg-Ölettetne ugyan, 
de alattomban. Avagy nyilván fzára-ki-vettetne. 
Cfak aüg-is várhatta: hogy mind-a’-kettot kelep- 
czébe keriyfe. És, íme! bele-is-kerítette.

H ARM AD IK  RÉSZ.
E T E L E  B U D Á N .
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ért Etele jól tudván: hogy a’ fekvő Ökrön
Hóidat nem fzánthatna; Öfzve-befzéllett a’ 

Fő-pappal YVilágofon. És (mivel, Hubának le
tétele után , Gyulát a’ Katonaságnak vezérlésére 
fziikségesuek lenni állították; Etelkát pedig fem- 
mi-féle-képpen reá nem vehetnék a’ Budai útra) 
cfak ketten fel-pltenek a’ kocfira; és négy na
pok allatt Budára hajcottanak.

Midőn



Midón a’ Soroksári mezőnek egy gyönyör 
ríien fel-emelkedett Dombjához (Clepelnek éppen 
által ellenében ) értenek ;• Zoltánnak hoMéttéről 
meg-kérdezvén a’ fel-’s-alá járó embereket : né- 

. meilvek otet Budán; némellyek a’ Cfepeli fzi- 
getben mulatozni mondották. E’ kétséges be- 
fzédet javokra akarván fordítani, így végezték
éi magok koztt: hogy a’ Fö-pap ugyan, le-fzáll- 
ván a kocfiról , egyenelfen Csepelre eveddzen* 
Etele pedig Buda felé indúllyon. A’ • ki előbb 
fel - találná a’ Fejedelmet; tüftént a’ dologhoz: 
fogjon, és Rókának gonofzságait ki nyilatkoztas
sa. A’ mái Verebet fokkal jobbnak lenni gon
dolták az holnapi Túzoknál.

Le-fzállottanak tehát a’ kocfiról. Az-után: 
egy-raáft meg-ölelvén; ’s-a’ dolognak fzerencsés 
el-végezésére minden jókat kévánván: egy-máit 
meg-csókolták.

Sírva búcsúzott-el Étele Kádártól. Mint
ha előre meg-érzette vólna azon fzerencsétlen- 
ségeket: mellyek ezen el-válás után következ
tének. Meg-érzette ezen vefzedelmet Wilágofou- 
is: midőn, Etelkától el-válván, fzokáfa ellen, 
keferő sírásra fakadott. RebegŐ nyelvével arra 
kérte apud gyár akkor a’ Szüzet: ei»ne-hagyná 
Eteléjét hervadni, ha valami-képpen a’ kafzába 
ütközne. Segítené ügyét minden ki-gondolható 
módokkal. Budára fel-jöttében, ne iájnálná értté 
fáradságát; ha, Rókának ravaf2ságai által, a’
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\ erembe botlana. Sírva ígérte-meg Etelka min
den tehetségét. Ki-fzabadíttására kötelezte ma
gát Telítettől-lelkeftől. Kevésben-is múlt-el; 
hogy Eteléjét Budára nem késérte. Bíztatta meg- 
fzomorodott fzívét. Végtére: nagy zokogáíki 
között, magától el- ereíztette.

A’ Soroksári dombnál el-válván tehát egy* 
máitól; Etele ugyan egyeneffeu Budára igyeke
zett. A’ Nyulak’ - fzigetének csúcsesa mellett é 
által-tétetvén a’ Dunán; minek-ütánna a’ Révé- 
ízektől meg-értette: hogy Zoltán Cfepelen len
ne, és ma viízíza-fe-jönne Budára; itt femmi 
dolgát̂ nem látván , tiiílént le akara hozzá eved- 
dzeni. De-, mit tegyenek, reá lévén a’ Révé
szek tanítva; ótet ama’ Titkosnak fzobájába ve
zették, és, annak gaz kévánsága fzerént, kör
mei közé-is kerítették.

Nem Örülhet a’ véres-fzájú vad Farkas na
gyobban; midőn a’ réses akolban le-öldösvén 
a’ többi Juhokat, egy kövér Bárányt fel-kapott: 
mint eme’ ragadozó Róka örvendezett; midőn, 
a’ Wilágos-váriakat raeg*zaklatván, ezen ártatlan 
Etelét fogára kerítette. Nagy fzorgalommal fö- 
dözte Béle’-pokloíságát. Fitogtatta örömét, és 
barátságát, ördög ült pedig fzívén; ott,- is a’ 
közepén. Illy cfalárddól fzóllott Eteléhez:

Örvendgyek - é fzerencsés el - érkezéfeden ̂  
Kedves jó Barátom; avagy inkább fajnállyam 
itt-léttedet: moll fe tudhatom. A’ többi közti
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az gyotri leg-fő-képpen fzívemet: hogy Feje
delmünk’ akarattyának bé-tölttéfe az én ízeinél- 
lyeinre bizattatött. Túdgyák az Egek: men
nyit elemeztem Zoltán előtt; mennyit emleget
tem raáfok elött-is: hogy Te nékem különös jó 
Barátom leiinéi. Hogy-hogy tehetném tehát azt 
veled: hogy, kit minapiban Vezérséged’ ki-hirlê  
lésével meg - vígafztaltalak Wilágofon; raoft: Si_ 
talmas Sortodnak meg-jelentésével nagyobban 
meg-fzomoríttfalak Budán'? De fém mire íém me
hettem efedezéfeinmel; —• Édes Etelém! Meg- 
liein-mohofodhattfz Orfzágunkban: mert gyakran 
hengergetnek az irigykedő Gonofzok. El-is-vagy 
immár árulva a’ Fejedelmek eiutt. Add-ide kar
dodat. Zoltánnak RABJA vagy.

Eme’ véletlen Rabságának hirtelen halhttára 
nagyon meg-döbbene Etele. Meg-állott egy ke» 
vés ideig mozdúlatlanól. Törülgette homlokát. 
Fel-fel-emelgette Szablyáját; Végtére: mind e- 
lőbbeni ártatlanságát efzébe juttatván, mind pe*; 
diglen moílani bátör izívénck haíkuát vévén; 
így felele Rókának :

Tehát! Ugyan-csak diadalmat vett raitam 
a’ Gonofzság ! — Tehát! nagyobb ereje lehe
tett az utáunam-áskáló Gaz-ember’ Iítentelensé* 
gének ; mint nyilván-való Ártatlanságomnak ?—• 
Jól vagyon — Itt a’ kardom — Örömed Rabja 
vagyok, Zoltánnak, kit Talpig-embeniek gondo
lok ; de nem egy böcstelen Rókának, kinek
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Béle’-poklofságát, nem fok idő múlva, ki «nyi
la tkoz tatty a a’ Magyaroknak Illene — Vedd Bi
lincsbe lábaimat, Te! Láb-moslék — Lakatold- 
Öízfze kszeiraet, Te! Kéz-fzenny — De tudd- 
meg: hogy, nem fokára, e’ Kezem léízen Hóhé
rod, Iílentől immár régen el-rugafókodott Gaz
ember — Kezembe vagy úgy-e Tót-falat'? —* 
Ki-tekerhetném moílanában nyakadat! Kiis-űz- 
hetném förtelmes lelkedet! — De nagyobb ké
nokra tartalak: midőn egyfzerre mind ki-sül
nek gonofzságaid — Jól fel-kösd Hiba-gatyádat, 
Szemtelen! — Etelével, egy Karjeli Vitézzel, 
van dolgod; nem egy Kis-afzfzonnyal — Ha 
azon fzelíd Leánzó meg-törhette rofz ízíved’ , 
ki-is-fogott hallatlan gonol’zságidon ; elgondol
hatod, Pogány-lelkű: miként zúzlak porrá — 
Ki-nem*telhetett Etelkának Szeméremmel tellyes 
Ártatlanságától: hogy úgy le-rakott vólna; a’ -mint 
valóságosan ördögöddel határos, és femmire- 
kellö vóltáL —- Minden útálatos nevek, mellyék
kel mind Én moílanában, mind ennek-előtte a’ 
Kis-afzízony illetett; fokkal inkább illenek reád, 
mint ama’ Titkosnak méltóságos neve — Le-hú- 
zom róllad (penig hét bőröílől) eme’ meg-nem- 
érdemlett nevedet; és vifzfza-adom a’ LISKÁT , 
mellyet, örökséged gyanánt, gaz-apádtól vettél. 
Ha csak Egér nem lefzel: hogy a’ földbe bújj; 
avagy Kecske - béka’ fzeméllyébe nem öltözöl: 
hogy a* Tóba fzökj; tőllera meg-nem- menekedfz.

Tudd-
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Tűdd-meg: hogy lágy Pogánka - kásádba ( 3 ) a* 
karván harapni; ama’ redves fogaiddal Magyar 
Konczra találtál. Meg-is* járja e’ Magyar ízív 
Tót lelkednek ama’ Difznö-óllyát — Én lefzek, 
Itten után, Etelka’ ártatlanságának védelmezője, 
és Se-honnyai Nemzetségednek örökös üldöző* 
je. — Már rnoft azt cselekedd velem, a’ • mi az’
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(3 )  Eme íz ó  P o b a n  annyit téfzen a’ tótoknál; 
mint e i-h d n y tt ;  e l- fx ó r tt ,* a lá -v  fe m m re -k je ü b . Az 
ILYRUSOK , h«betö helyett g-betóvel élvén , a’ Po- 
b a n tPogánnak mondgyák; valamint S z lu b d t  Szlugának, 
B á h t Bógnak, és H oret Gőtének. A ’ P ohánka-K asát te
hát , az-az . alá való, és femmire kellő kását , 
k d s á m k -is  mondották. — Minek utánna a’ Kerefztény 
hitre tértenek a’ Tót-nemzetségek , azon embereket, 
kik meg-térni nem akartangk, Pobanoknak , az* az: el* 
p z ó r t t , el - hán ya ttatott fem m ire - kellőknek, nevekték. Is* 
métt a* P ohanyokból Pogánokattettenek az ILYRUSOK; 
így jött a’ Magyar ízókhoz-is a’ P o g á n y  fzó, melly 
által meg-nem*kerefzteltetett hitvány embereket ér* 
tünk. Ezeket az-után a’ Deákok P mon
dották; noha, a’ ízónak eredetét nézvén, inkább vagy 
Po banufoknak, vagy Poganuiöknak mondhatták volna. 
Nem-is törte volna fejét BARONIUS, midőn a’ ineg- 
nem kerefj-teltt Nemzeteket azért mondgya P ag a n u fo k n a k , 

a z  - az : F alu jia kn a k  , mert a’ F a lu kb a  laktanak : mintha 
nem laktak volna a’ Fő - várofokban - is. KOLLÁR. 
A ’ P ogiinkakásdt még a’ Német-is .<3fibfn snek az-az: 
P ogánnak mondgya. A*'Németektől vették a’ magyarok, 
midőn a’ PoWitfét Hajdinának nevezik.



Parancfolatban vagyon — Se többet penig, íe 
fcevefebbet, Porofzló.

Etelének ezen mendörgő fzavaira, úgy te
lepébe feállott Róka-koma’ párája: hogy, el- 
cfapván hasát a’ Félfz-gyökér; Tifztsége fze- 
rént, ki-ki-nyilatgatná fzagos Titkainak Bitizét a’ 
fertelmes Gerény. Nem-is tudott hamarjában ká
ba efzével fzámot vetni. Ijedttében nem cfak 
Etelének nevéről; hanem a’ magájéról-is meg-fe- 
letkezvén, cfak azt fzufzoghatta végtére: hogy 
Utánna jöjjön.

Midőn az-után a’ Cfonka-toronyhoz érte
nek ; ottan Etelének jobb - kezére, és bal - lábára 
lánczot vetettének a’ Porofzlók. Nem-is fokára 
ofztán egy fetét tömlöczbe vetették.

Bé-mont nagy bátorsággal Etele. Magával 
vitte Ártatlanságának édes emlékezetét. Ennek 
Ragyogásától meg-világofodni láttfzattatott a’ két 
kézzel meg-markolható Setétség. £’ méltatlan 
állapottyában el-nem-hagyta Őtet a’ Magyar fzív, 
Vele állott; vele járt. Vele Perdült; vele hált. 
Vele vigyázott mind Szerencséjében, mind Sze
rencsétlenségében egy-aránt.

Olly titokkal ment pedig végbe ezen el - zá- 
rattatás: hogy a’ Tömlöcz-tartó íé tudná, kire 
vetné lakattyát: noha, midőn annak ékes terme
tére, bátor tekinteteire vetegettefzemeit: azt nem 
hitvány fogolynak; hanem nagy neraefségíi Le- 
ventának gondolná.
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Te pedig nagy - lelkű Etele! vedd efzedra-. 
hogy, noha a’ Fejedelemnek rabja vagy ; de ár
tatlanól feenvedfz. — Nem hintik-ki az úttfzá- 
ra, fel-fe-találhatod a’ fzemeten ama’ mélcóságos 
BÁTORI nevezetet. Meg-kelletik eztet érdem- 
lened ; és , magaddal egygyütt, Orfzágodba, és 
Nemzetségedbe bé-vinned. Te példájok Iéfzel 
azoknak, kik valaha Orízágodban el-tapodttat- 
nak ; da, boldogabb időkbe jutván, ismétt fel
emeltetnek. »

Etelének el - zárattatáfa után; Róka , nagyobb 
. bátorságot vévén ; el-fogatta , nagy alattotn- 

ban, annak lováfzfzát-is; és, mefzfze édes Urá
tól, egy förtelmes mélységbe zárattatca. Tudni
illik 5 attól tartott az Iftentelen Titkos : ne-taláu- 
tán e’ végső gonofzságának híre Wilágofig ter
jedne, és fzapora fel- jövetelre kénfzeríthetné a’ 
védelmező jó barátokat. — El-akarta addig fik- 
kafztani; még amazoknak hírekkel lenne érdemet- 
len fogsága.

Semmit fe tudott a’ gyalázatos Titkos Ká
dárnak Cíepelen lettéről. Másként ennek-is vé
rében tánczolva járt volna; és, tetézve lévén go- 
nofzságai, fagyba-vérbe hagyta vóina az Iftent- 
f-lő Öreget. — Bánta a’ kő-fzivű : hogy tüílént 
titánná nem eredhetett Tatár-korbácfcsával. De 
végtére: ugyan-cfak hallóba kerítette ezt-is, eme’ 
máinak ártalmára, magának nem-hafznára fzülctett 
Kénzó-palöta.
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N E G Y E D I K  R É S Z .

A ’ F Ő - P A P  H A N Z Á R N Á L .

M id ő n  ezek Budán így történtének; láffuk: 
mire mehetett a’ F6*pap Cfepelen. Ez (miuek- 
titánna nagy fzív-fzorongatáfai között Etelétől el- 
vála ; és a’ Fejedelemnek akkori Lak-helyére, 
ama’ gyönyörűen el-terjedett, és valaha fzép Kert
nek be-illő Cfepeli ízigetre érkeze:) magát Zol
tánt otthon nem találhatta. Éppen az’-nap’ var 
dáfzatot indított a’ közel-lévő erdőben. Reggel 
mentenek*ki a’ Nyilafok ; délre váráttattanak-vifzr 
fza Hanzártól; ki akkor, a’ Fő-pap’ nagy fze- 
rencséjére, oda-haza maradott.

Szerette Hanzár a’ FŐ*papot. Gyakran ta- 
pafztalta egyenes fzívét. Éfzre • vette gondolái 
taival meg-egygyezo fzavait. Ezek fölött: Ifte- 
néhez, Hazájához, és Fejedelmiéhez nem tette
tett, hanem valóságos ízeretetét. Ennek el-jö-< 
vételén vagy cfak azon okból-is igen örvende
zett Hánzár : hogy illy hathatóságú embernek ta
nú-bizonyságával meg-akarja vala erősíteni Etel
kának ártatlanságát. Mert el-nem-hitethette ma
gával : hogy mind igazak lennének azok, mellye- 
ket a’ Titkoftól hallott. Mind ekkoráig, alat- 
tomban,fzűnetlen siránkozott azon ártatlan Szűz
nek oftroraai raiátt. Cfak alig-is várhatta: hogy

Ká-



Kádárral azokról befzélheffen. Nem kételkedett 
benne: hogy mindenek, mellyek Wilágafon tör
téntének, tudva volnának előtte.

Kádárt tehát, a’ homályos dolgoknak meg- 
világosítására, leg-alkalmatoffabbnak lenni gon
dolván Hanzár; minek utánna el-jövetele meg-' 
jelentetett: kévánva bé-ereíztette magához. Kit- 
is maga mellé ültetvén; hogy,’ Urának haza-jöt
te előtt, mindeneket meg-tudna: laífan • laffan a’ 
Wiiágofi dolgokra erefzkedett,

A’ kevés ideig tartó befzélgetéfek között, 
éfzre-vette a’ Főpap: hogy Hanzár, Etelka’ ne
vének- egynéhány emlegetésével, örömeit meg- 
akaruá tudni a’ valóságot. Ezen okra nézve: 
addig-addig kerítette hofzfzas befzédgyének fe
nekét, még végtére: útba igazítván a’ dolgot, 
nagy meíterséggel, a’ Wilágos-vári történetek
be keveredett.

Tehát: a’ kegyes Fejedelemnének cfendes 
hallattára, elejétol-íogva egéfz végig, el*befzél- 
lette a’ haj-fzál’-merefetŐ tűt vifzfza-vonáfokat. 
Etelkának faját angyali képét, eleven félték ék
kel, igazán le feltette. Elleniben: ama’ gonofz 
Rókának Majom - ábrázattyát; embertelen kére* 
ménnyeit; Zoltánnak gondolataira, és vágyó- 
dáláira fogott illetlenségeket, olly világoffan ele
ibe rakta: hogy ezekre nem cfak el-luilne, el* 
ifzonyodna Hanzár; hanem Etelkának annyi ba
jait keferveffen meg-is-firatná.

C á - FŐ-
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Fő-képpen azon indúlt-meg a’ Fejedelcmné: 
midőn hallotta, melly nehezen lehetett Etelká
ból ki-venni, elsőben: a’ Titkoltál ejtett befzél-: 
getésnek velejét; az után: Etelének Személlyére 
hintegetett gyalázatos fzavakat. Jól tudtta Han- 
zár: hogy, az élsonek el-titkolása, az emberi 
ÜzeretetbŐl; a’ máfadiknak el-rejtéfe, Eteléhez 
való hajlandóságából gyökerezne.

A’-mi több: Etelkának azon említett maga* 
vifelését elegendő jelnek lenni állította Hanzár, 
mellybol bizonyos ártatlanságát, minden gyana
kodó-; nélkül, valóban ki-veheffe. De egyfzer- 
’s-mind: úgy el-útálta Rókát: hogy, tüftént új 
módokról gondolkodna, mellyekkel nagyobb vi- 
lágofságra hozhatná rettentő gonofzságait.

Iftenem ! melly hatalmas párt-fogót találha
tott Etelka a’ Fejedeleinnében! —• Ha ezt akkor 
ez Itten fel-nem-ébrefztette volna; ha fzívét (Urá
nak keménysége ellen-is) meg-nem-erősítette vol
na : talán, nem cfak gond - vifeléséről; hanem 
inaga’ léttéről-is gyanúba erefztette volna az em
beri gyarlóságot. Mert ekkor az ártatlanságot 
el-nyomottnak; elleniben a’ gonofzságot nyertes
nek tapafztalták volna.

Mert Zoltán úgy-annyira el-hitte ravafz Tit- 
kofsának hazugságait: hogy valóságokról éppen 
nem kételkedne. Ugyan-azért: nagy munka-do
log vólt Személlyével bánni; midőn a’ vadáfzat- 
1 $  vifgfza - jött. De minek-előtte vele fzembe-
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jöttének; meg - jelentette a’ Fő-papnak Hanzáf: 
hogy, némely Leveleket el-olvasván Ura; igen 
meg - haragudott légyen. Vigyázna magára - is 
Kádár. Alig, ha azon íráfokban nem feküune 
Róka. Magának ugyan femmit fe ízóllott Zol
tán ezekről.- Azon lenne Kádár minden igye
kezetével: hogy Zoltánnak gondolatait ki-ve
gye. Végtére: azon ártatlan Szűz-virágnak ve- 
lzedelme’ el • távoztatásáról fzorgalmatoskodna. 
Élni fe kévánna; ha halálát venné.

Hanzárnak ezen utolsó fzavaiból ki*tettfz- 
hetett: melly irtóztató • képpen Öfzve lennének 
zavarva a’ "Wilágofi dolgok. Az-után az - is •• 
minő izíye lenne a’ Fejedelemnének a’ meg-bon- 
takozott dolgoknak el-igazítáfokra. Mennél to
vábbra haladott az idő: annál-inkább éfzre-vet
te : hogy, minden-nap’ , egy nap múlik; és 
annál méllyebb gyökeret ver az íftentelen Go- 
nofzság; annál nagyobb verzedelembe forogna 
mind Etele, mind pediglen Etelka.

Minek-utánna ezek így elmúltának; írnél 
bé-tóppana hozzájok Zoltán. De, midőn ama’ 
Fő - papot llitefscnél látta; olly kegyetlen fze* 
meket vetett mind a’-kettőre: hogy azoknak tü
zérségeket nem tűrhetvén Hanzár; fzinte két
ségbe esne. Egy fzót nem fzólla hozzájok. E- 
lollök nagy’-hamarjában el-tűnvén; bé-zárta ma
ga után az ajtót. Szűnetlen a’ Párt - ütésről 
gondolkozott. Urának ezen állapottyára nézve,
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el-némúla Hangár. Élig vólt: hogy el-nem-útál- 
ta Maga’ életét. Leg-inkább a’ következendő 
rofis élettől tartott.

A’ -mi Hanzárt igen hathatóffan gyötrötte, 
az a’ Fő - papnak nagyobb bátorságot adhatott, 
Éízre*vette a’ fzemes: hogy Zoltán’ Hiúságának 
maga’ meg-értt tanácsosára lenne fzüksége. Ál* 
tal-látta: hogy, az Iftentelen Rókának fortéllyal 
által, igen meg-lenne-vefztegetve fzíve. Ugyan
azért : kötelefségének lenni állította: hogy első
ben cfendes, de fontos befzédekkel helyre-állítfa. 
Az * után , ha lágy fzavaival kevefet gondolna
(vagy törik, vagy fzakad) Magyaroffan ki-ad- 
gya az Igazat.

Tehát: midőn mindnyájan az Ebédhez ülté
nek ; Zoltán pedig egy hafogatottfhaj - ízálnyit 
fém akarna távozni fel-vett fzándé kától: a’ Fő
pap (lemmit fém hajtván dér - dúr tekinteteire) 
nagy Méltósággal el-kezdette befzédgyét. Ez 
nem egyébből állott: hanem Iftenben-bóldogúltt 
Árpádnak merő dicséreteiből. Attya’ Erkölcsei
nek elő hozásával akarta meg-jobbítani Fiát. Ds 
vannak, kik azt állíttyáks hogy foha meg-job- 
búltt embert nem láttának,

Mind-az’ által: Árpádnak főképpen azon er* 
kölesét raagafztalta Kádár, mellyel minden Gaz* 
embernek alattoinhan-*való ravafzságait éles fze- 
mekkel meg-cziiTcalmazta. Nem-is találtatott fo
ka ollyas teremtmény, kinek ürdög-űlőn-koholtt

for-
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fortéllyaitól valaha meg-cfalattatott vólna. ö min
den Vádolónak elsőben erkölcfeit fzokta nagy 
efzefséggel meg-roítálni. Soha el íe hitethette 
magával: hogy más vefzttével hízó Gonoízok- 
uak vádoláfaik egyenes Orlzág’-úttyán járnának.

De ha míndgyárt azon Ember-húffal-élő Hié
nák Igazat hoznának-is eleibe; még-is a’ véleke- 
déffel vala felőllök: hogy ezt nem a’ Köz-jónak 
Elő-mozdítáfa’ fzeretetéből cfelekednék; hanem, 
hogy elsőben: tulajdon haragjokat ki-öntenék, 
az-után: a* Bofzfzú-állásra törekedő indúlattyo- 
kat eUpaláftolván, a’ Köz-jónak fzeretetét fitog
tatnák. így tehát (ama’ vádoláfok’ alkalmatofsá- 
gával meg-fordítván a’ rudat) elsőben magokat, 
magok után a’ Köz-javat fzeretnék.

Eme’ vifzfzára-fogott Kafza penig fetnmi bö- 
csűletes Munkásnak kezeibe nem illene ám, ki 
a’ maga’ hafznát a’ Gazdának Java után fzokta 
helyheztetni.

Ezen nagy Okofság, ezen nagy Szemefség 
leg-inkább illene penig az Orfzáglókhoz ; kik 
gyakorta (hirtelen indulataiktól el-ragadhatván) 
meg-cfalódhatnának. Meg-jutalmazhatnák a’ Gc- 
nofzokat; el - vefzthetnék penig az ártatlanokat. 
Nem lehetne penig bóldogtalanabb Orfzág annál, 
mellyben a’ Jók, és Rofzfzak között külömbsé- 
get nem tudna tenni a’ Fejedelmi Okofság.

Minden ítélet-tételben, leg-fzükségeffebb vól
na a’ jó Meg-fontolás. Itt abban-kellene* bánni

a’
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a’ Szeretet; a' GyulölkÖdéft; de fogképpen a’ 
Hn’telenkedéft. Kik ezektől el-ragadhatnának; 
azok az Igazat átal-uem-láthatnák.

De ( egy fzó, mint fzáz ) midőn valaki 
maga’ Fele-baráttyáuak valami rósz tettét bé-vá* 
doltya; cfak éppen egyre lenne a’ Bírónak fzük- 
ácge : hogy mind-a’-két Réfznek Erkölcsét egy 
ki-gondolhatandó alkalmatofsággal maga ineg-vis- 
gállya. Sőtt: mind-a’-kettŐt oily köruyúl-állá- 
fbkba tegye, meUyékben fzabadságok lehelfen 
nem cfak a’ Jónak el-hagyására; hanem a’ Roíz* 
nak el-követésére-is. Midőn ofztán mind a’ Fel, 
mind az Al*pöröft ezen módokkal meg •próbál
hatta ; minden Személy-válogatás nélkül, akkor 
tegyen az-után igaz ítéletet.

Kádárnak eme’ bátor, és fontos befzédgye 
igöü meg-tettfzett Hanzáruak. Gondolta-is ama’ 
fZavakat azon befzéllése’ elejének lenni, mellyel 
nem fokára Etelkának ártatlanságára ereizkedne; 
azt védelmezni fogná; és, a-mint reméulené, 
ki-is-einelhetné a’ sárból.

De , ha az Uralkodóknak érzékeny tulaj
donságaikat visgállyuk; e’ borfos levek nem an
nyira tettfzettenek Zoltánnak: hogy azoknak 
csipofségeket j minden meg - rázódás nélkül, el
nyelhette volna.( Hamar fei-forrott a’ fazék. Szó 
kása ellen, hirtelen fel • is - rúgta a’ fzéket; és 
mindnyájoka! az alztalnál hagyván, ki-ment kÖ- 
zel-lévó Kertjébe, tudva - fúlva magában.

OTÖ-
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Z O L T Á N  A’ F Ö - P A P P A L .
ii r  - - ^  -

VTem'vólt még-is oliy kegyetlen haragú a’ Fe.
jedelem, hogy, heves indúiatcya íneg-tzúu. 

Vén, által-ne-láthatná az Igazat, és nagyra ne 
böesulné az Igazmondót. Ha mail nem-is, leg
alább cfak azt nyerte Kádár ama’ befzédgyével-. 
hogy Rókának emberségéről kételkedni kezdene 
Zoltán; Eteléhez pedig, és Etelkához nagyobb 
hajlandósággal lenne.

Midőn ez-után egéfzlen ki-fútta a’ haragot; 
egygyik Szolgája által, a’ Kertbe Ízóllította a’ 
Fő-papot. Az Ebéd után, éppen ekkor, Han. 
zárral befzélgetett a’ FŐ-pap, és Zoltánnak hir
telen l'el-háborodásából ízármazható változáfok- 
ról elmélkedett. Újra meg - keferedett Hanzár; 
valahányfzor Urának el - távoztla efzébe* jutott. 
Félt-is annak meg-envhitésére ki-menni. De is- 
métt megpirult; midőn Zoltánnak parancsolattyát 
a’ Szolgától hallotta. Kérte a’ Fő-panot: hogy 
hozzája meuvén, vele gyengén bánnyon; és 
haragos tüzét éppen ne gyúllalzl'za. Benne len* 
ne Zoltánbau-is a’ Fejedelmek’ tulajdona: hogy 
a’ leg -'•fzerencséffebb ki - menetelek jó kedvétől 
fügjenek.

Kádár, Zoltánnak ellenében állván, meg
hajtotta fejét, cs ezeket mondotta- Meg-kovet-
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lek, Hatalmas Fejedelem! ha afztali befzéiem- 
ben ollyaft találtam* ináfok előtt* mondani, 
melly, akaratom ellen-is meg-sérthette Fejedelmi 
Méltóságodat. Leg-alább, tudgyu a’ Magyarok’ 
Illene, hogy efzem’ ágában fém volt: hogy meg- 
sértfelek — Oh ! Zoltán ! Ha ízivemnek egye
nes indúlattyát; ’s-egyfzer-’sniiud ehtúrhetetlen 
gyötrelmeimet láthattad: meg-könyörulnél inkább 
siralmas állapotomon; feni-mint ama’ befzédem- 
bol ki-tettfzett fzorgalmatofságom miátt reám meg
neheztelnél — Oda lettünk előtted mi Szegény 
Wilágos-váriak ! — Oh Egeknek fényes Cüllag* 
jai ! vallyon mit véthettünk: hogy Fejedelmünk
nek minden Híveihez hajló Szeretetét el-vefzt- 
hettük? — Avagy, mit-is mondék Balgatag? — 
Nem vefzett-el Zoltánnak Szeretete mí-hozzánk; 
hanem, egy Nyársra-való Gaz-embernek raval'z- 
sága miátt, egy kevés időre meg-gátoltatott. — 
Te ! Magyaroknak Hatalmas Iftene! kibe hely- 
heztettük mind-eddig hanyatló Reménségünket: 
nyisd-meg Menyei Világofságodnak Öreg-kapu
ját! Adgy erőt mind-a’*kettőnknek* Én-nékem 
ugyan: hogy a’ firalmas történetet vólta-képpen 
annak rendde fzerént elő - befzélheffem. Zoltá
nunknak penig: hogy velőffen mind meg-érthes- 
se, mind meg-orvofolhaffa az irtóztató vefzedel- 
meket — El-ne-hagygy bennünket, Teremtő Is- 
tenüuk ! kinek Gond*vifelése mind az Emberekre, 
mind a’ Csúfzó-máfzó állatokra is el-terjed.

Mi-
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Midőn a’ Fő-pap ezeket mondotta; el-an- 
nyira meg-háborodott, és el-keferedett: hogy, 
ki-mondandó több ízavai úctyokat el-vefztenék, 
mert vifzfeá - nyelettetnének. Olly terhe-is lett 
gyotrelmes indulatainak: hogy könyvekre nem 
ofzolhacnának.

Kádárnak eme’ változását látván a’ Fejede
lem ; elsőben őtet meg-fzánta. Az-után:, azt 
g-mdoica: hogy Etelének el-zárattatifa gyötreiié 
úgy-annyira íz ívét; Tehát: előbbeni befzédgyé- 
nek hirtelen el-állttá után, ezekkel kezdette a’ 
titkot ki-jelentenii

Édes Kádárom! Midőn boldog Atyám. Árpád, 
halálos betegségében fekiidct; végtére arra-kére 
engemet: hogy Etelére külön gondom legyen ; 
és felőlié femini rofzPzat hamar el - ne * higygyek* 
Atyámnak ezen Végső fzándékát bé - tellyesíteni 
akarván, ötét a’ Vezérségre fel-emeltem: noha 
azt fe tudttam; mi Orfzágból jött, mit akarna 
Honnyomban* De, mivel Ö Atyámnak meg- 
tettfzettj nem gondolhattam azon Tifztségnek 
el-vifelttére méltatlannak lenni. — És, íme! —* 
Ki-taiuíltam nem régen fura fortéllyait. Ó Labas 
Simonnak (leg-nagyobb Ellenségemnek) Veje; 
és Bolgár Teüte-lelke. Azért-is jött hozzánk: 
hogy itt, fel-vévén a’ Magyar Hadnak fzokását̂  
bátorságoffabban UtheíTen rajtunk Bolgár marad- 
ványival, El-íe-hittein vólna Czigány igyekeze
teit; ha Tuhutum el-nem fogta vólna azon leve
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II. KÖNYVE. I. SZAKASZSZA. 45



lét, mellyel Ipját ellenem ufzította. Itt vagyon 
Tuhutumnak levele. Olvasd-el; és tégy ítéletet: 
ha kötelefségemnek nem tettem-é eleget; midőn 
eme’ nyughatatlant a’ Cfonka-toronyba zártam.

Mind-eddig feminit fém tudott a’ Fő-pap 
Etele’ Rabságáról — El-hült! El-ifzonyodott — 
Refzketett kezében a’ levél, midőn el - olvafta.
Az Egek felé vetette ofztán fzemeit, és ezeket 
nagy’-álmélkodva mondotta:’

Cfak éppen e’ héjján valék még: hogy e- 
géfzlen el-vefzfzek! Tudni «illik; hogy, ezer 
gyötrelmeim között, azt-is meg-éllyem : hogy 
Etele Rab ; Etelka penig maga magát meg-öllye. 
Oh! Zoltán! Magyar-léttedre mit cfelekedttél? 
T i! Ragyogó Fények ! Láthattátok-é ezeket; 
ama’ levélbe foglalt hazugságokat, és meg-nem- 
büntettétek ? Avagy: azért hagygyátok talán 
annyira menni a’ Hazugot: hogy, az Iílentelen- 
ségnek leg-nagyobb tetejéről le-hengerítvén; öfz- 
fze, meg öfzfze-törjétek minden porczikáját ?— 
Jól vagyon. Legyen, lilén! a’ Te akaratod 
mindenben — De, Hatalmas Fejedelem! Ezen 
költött levél ügy ki • fogyafzthattya Rókát min
den lukaiból: hogy, kézre kerülvén, nem foká
ra !meg-is-dermedheffen — Oh! Színlés! Oh! 
átkozott Ál-orcza! Nem reméllhetted más-kép’ 
Etele’ ártatlanságának meg-vefztegetését; hanem 
Tuhutum’ keze’ írásának rettentő kőlttésével'?— 
Hatalmas Fejedelem! * ísmértem, még Szittyá
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ánkban, Tuhutumot. Szinte egy-idosok vagyunk. 
Tudom mind gondolatait, mind keze’ írásának 
vonalait. — Nincs drágább kincsem ezen őfz fe
je írnél. Ezt hagyom addig zálogúl; még az I- 
gtZság ki - tudódhatik —- Él még Tuhutum — 
írj azon Emberséges Magyar Embernek. Tedd 
írálbdhoz ezen költött levelet. És, ha magáié
nak ismeri; akafztafs - fel a’ Cfer-fák’ tetejére 
mind engem’ , mind pediglen Etelét. Semmit fém 
irtózom a’ Fogságtól. Magam megyek azon fé* 
lelmes Cfonka-toronyodba. Etelének diirva lán- 
czaiba cfatlom közös lánczaimat — Szegény E- 
tele ! Innen kezed; amonnad lábod: ha Lábas
nak Veje vagy — Hatalmas Fejedelem ! Eskü- 
fzöm az élő Iftenre .- hogy úgy nem vefzi ere
detét a’ Bolgároktól Etele; valamint Én a’ Ne- 
miczektiil, avagy a’Frankoktól nem vehetem — 
írj Tuhutumnak — Ne engedd el-nyomatni az 
ártatlanságot — Kérlek a’ Magyarok’ Ittenére* 
mellynél nagyobb Szentségre nem-is kérhetlek: 
írj Tuhutumnak. Mi Túró, mi Sajt ki-fog nem 
fokára tettfzeni.

Láttfzatott a’ FŐ*pap ollyaft javáslani, meliy 
cfak egy mód lehetett az Igazságnak ki-nyomo* 
zására. Tehát: hogy Titkoffa ellen vaktábati 
ne kardozzon; ki-jővén a’ Kertből, egveneffen 
a’ Szobába mentenek. Itt Zoltán meg-írván ma
ga a’ levelet; és azt Tuhutumnak levelével őgy 
csomóba kötvén; le is-pecsételvén: még az nap*
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Erdélybe le • küldötte. Meg • parancfolca pedig 
leg-ferényebb Éováfzfzának: hogy, ne úgy mell** 
nyen, mintha epret fzenne; hanem úgy fzalud- 
gyon, mintha tüüc érzene mind-a’ -két bokájá
ban. A’ Katona tüfíént fel-üle porofzka lovára; 
és a’ Szelek’ fzárnyán Erdélybe nyargala. Eze
ket így el-végezvén Zoltán; úgy tettfzett: mint
ha ízíve meg-könnyebbedett vólna.

Úgy meg-tettízett pedig az-után a’ Fejede
lem előtt a Fő-pap: hogy, kit ez-előtt csak 
kedvelleni láttfzatcatott; azt raoftanában mind . 
fzeretné, mind pediglen tifztelué. Éfzre-vévén 
pedig azt-is: hogy ü ollyas lenne, kinek Okos
ságára más dolgot-is bízhatna; meg-kérdezte 
tolle: mi hírek lennének Wilágofon? Fejede
lemsége felől mi vélekedésben vólnának a’ Ma
gyarok ? Jó fzívvel fogadnák-e rendeléfeit ? — 
Meg-intette pedig Kádárt: hogy úgy feleilyen 
eme’ kérdésekre, valamint az emberek’ belzélge- 
téfeikböl hallotta. Ne-is gondolná: hogy, má. 
fok’ vélekedéfeiknek elo-adtta miatt, reája meg
neheztelne. SŐtt: úgy gondolkodna: hogy egy 
Fejedelemnek nagy hafznára válhatna: ha a’ köz 
véleményeket hiteles emberétől hallhatná. Ez
zel azt reménlené t hogy, ha mi Igazakat hal
lana; rendeléfeinek fzerencsés ki-menetelén fzí- 
véből örvendezne, Ha mi rofzlzat érthetne; 
azt vagy meg-jobbítaná, vagy a’ locska fcájakat 
lakat alá fogná.
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Zoltánnak ezen reméntelen fzívefségét. éí 
fzinte barátságát tapafztalván Kádár; fő - képpen 
azon örvendezett1 hogy a’ Wilágos*vári dolgok
ra fzép’-menedékeffen le-erefzkedhetne. örven
dezett azon-is: hogy azon bátor ki-vallásra Ön
nön magától öfztönöztetett a’ Fejedelemtől, 
mellyeknek elő - befzéllését (meg-neheztelésétől 
tartván) boldogabb időkre halafztani akarta. így 
felele tehát kérdéseire:

Vallyon kit találhatnánk olly efztelent, ki 
okos rendeléseiddel meg-nem-elégedne? Hogy 
a’ többit elo-ne-hozzam; Gyulának bizonnyára, 
és Etelének Vezérsége úgy-atmyira meg-tettfzett 
a’ Katonáknak : • hogy cfak az alkalmatofságot 
várnák, mellyben tellyes erejekből meg-hálálhat- 
nák jó akaratodat. Vajha faját füleidre vehet
ted volna azon örvendetes fzavakat, mellyekkel 
Magyar-orfzágot boldognak lenni kiáltották ollya- 
tén Fejedelemnek kormányozáfa alatt, ki, vala
mint az erkölcsöt meg -jutalmazni i úgy a’ go- 
nofzságot meg-bűntetni tudná. Veled élni, Ve
led akarnak halni Vitéz Magyaraid. Olly ha- 
mar-is el-felejthették Árpád’ halálából fzármazott 
fzomorúságjokat: hogy moíl (örömeik’ özöne, 
vei bajoskodván) nem vélhetnének más egye
bet nehezebb dolognak lenni; mint annak meg- 
zabolázását.

De, Hatalmas Fejedelem? nem lehetnek a’ 
Fő uralkodók olly fzerencséffek-. hogy azoknak
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hírek’-nevekhez ollyas-valarai ne férheffen, melly 
ama’ tündöklő ékes világjoknak fénnyét egy föl- 
hőcsnek elő-kerekedttével meg-ne-homályosíthat- 
r.á. Magában a’ Napban fekete fótokat láttatlak 
a’ Kaldea-beliek. Meg-fogyatkozását Orfzágunk- 
ban-is tapafztaltuk nem régen. — A’ -mi engem 
illet: olly vélekedésben vóltam, vagyok-is mos
tanában felőlied: hogy azon homályokban, mel- 
lyekkel fénnyeid el - takargattatok; fém híred » 
fém peniglen tanácsod. Ismérlek kicíinségedtol 
fogva. Tudom : minő Atyának Gond - vifeléfe 
alatt neveltettél. Ugyan-azért : reá mernék es- 
k'ünni: hogy azokban , mellyekkel a’ gonofz 
nyelvek mocskosítanak, olly ártatlan vagy, mint 
a’ mái bárány. — Édes Zoltánom ! Bátorságot ad
tál a’ beízéllésre, Meg-mondom, a’-mit hallottam 
igazán. *—s El futamodott, valamint a’ villám, u- 
gyan-azért igen kevés ideig tartott azon híred: 
hogy a’ Magyar Kis • aízfzonyok’ Szépét vadá- 
fzod egy Kerítőd által.

Jól ki-fe-mondotta ezeket a’ Fő-pap, íme! 
Zoltánnak mérge fel-forrott, és igen meg-tüzefe- 
dett. Mit (úgy mond) ? A’ Magyar Kis-afz- 
fzonyok’ Szépét vadáfzom? Egy Kerítőm által'? 
Azt: az annya’ kénnyát. Meg-találád a’ Tű’ fo
kát, vak Sibilla! Már penig, Te nékem, Ká
dár; ki vele, a’ Gaz-emberrel. Ki lehetett olly 
merő-vak, hogy utánnam illy csúfoffan botor-» 
fázhatott ? Ki koholta eztet felőliem ?

Fe-
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Felele Kádár : Nem egyébb, Hatalmas Fe
jedelem; hanem az: ki, amúgy-is a’ gonofzsá* 
gok’ méllyében feküvén, mivel maga-is az Iften- 
től el-rugafzkodott; 'a’ Fejedelmek’ hírek’ meg
rontásával akarja .bíztatni maga’ poklofságát. —• 
Titkoltuk, a’-miht lehetett, ama’ gyalázatos hí
redet. Azt-is gondoltuk : hogy ezzel meg-fzé- 
gyeníttyük hallatlan merő vakságát. De Ö, an
nál mélyebben vervén gyökereit; azt-is rebes
gette: hogy Hanzárodat ki-iktatod; és helyében 
azon Magyar Kis-afzfzonyt helyhezteted, mei» 
lyet az egéfz Orfzág Terméfzet’ remekjének ál
lít. Ezek azon föomorú hírek Wilágofon!

Már ezekre egéfzlen fel-lobbanván a’ Feje
delem: Mit (úgy mond)? Hanzáromat ki-ik
tatom ? . Hanzáromat ? Egygyetlen-egygyemet ? 
Várrá Iftentelen! Add-ki vefzdelmes nevét! — 
Igorrá töröm minden tagjait — T’uzzel-vaffal - - 
diribról-darabra - • agyba-főbe - - a’ puruttya 
terem téft.

Urának fen - fzavát, és lába’ topogását hall
ván a’ Fejedelemné; igen meg-ijedett. Félt-is 
mellék-fzobájából ki-jonni': ne-talán-tán Zoltán 
( Kádár’ fzavainak nem hívén) Ötét fenyegeífe 
a’ fzerencsétlenséggel. Gondolkodott egy-ideig: 
mit tegyen ? Igen ismérte hirtelen haragját. — 
De az-után : tüzeinek vagy meg - enyhítésére , 
vagy erőfzakos el-oltására (íme! mire kellett 
vetemednie) ki-rohant fzobájából. Az-után ; ml
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háborúk ? mi mendorgéfek csavarognának Buda 
fölött? álraélkodó fzavakkal meg - is - kérdezte. 

Felele nagy bofzfzonkodáffal Zoltán: Látd! 
minő nagy {kelekkel tellyes fzerte-fzéjjel Orfzá- 
gom! Azt fújják, azt forgattyák felőliem: hogy 
a’ Magyar Kis - afzfzonyok után Kerítoket . kül
dök. Hanzáromnak utat mutatok. Annak üres 
helyét a’ Terméfzet' Remek - munkájával bé- töl
töm. —> Ki-nem-vehetem utálatos nevét amaz 
hírem’ emífztö, és gyalázatommal hízó vefze- 
úelraes Szúnak.

Felele Hanzár: Ne epezd úgy-annyira ma
gadat, édes Zoltánom, Meg-nem-érdemü a’ go- 
nofz: hogy ellene úgy fel-háborodgv. Ember
legyen , kire meg-haragudgy. Cfendesúlly-le egy 
kevefsé. Tüftént a’ világra hozlak.

Jut-e efzedbe, édes Zoltánom? hogy mi 
Etelkának nevét, gyönyörű maga’-vifelését, és 
ritka fzépségével meg-egygyező erkölcfeit hall
ván ; annak ide - hozattatására küldöttük ama* 
Titkofodat ? Hát 1 ha azon ravafz lélek más 
valami követséggel állott a’ Szűznek ellenében? 
Hát! ha elsőben meg-akarta-rontani tifzta Er
kölcfeit ? Hát 1 ha fzerelmedre azért gerjefzte- 
iii ? hogy engem’ tolled el-fzakafzfzon ? és ma
gához kapcfollyon ? Nem tudod ? hogy, kik 
Feleségét Urától el-fzakafztani, és magokhoz 
csábítani akarják, fortéllyokat Uroknak gyalázá- 

kezdik? Véled - é ? hogy ki-nem-telik Ró
U -
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kától akár minő pajkofság ? —■ Édes Zoltánom! 
Moíl adom ki ízivemnek ama’ titkát, mellyriek 
ki-nyilatkoztatására (úgy tettfzik) mintha magá
tól az Iftentol kénfzeríttetném.

Haliadba, Zoltán, az igazat. El-hifzed-é ? 
hogy hozzám-is gonofz hajlandósággal vifeltetik 
förtelmes Titkosod V Tudd-meg: hogy édes 
Atyámnak Merótnak Udvarában (még hajadon- 
koromban) igen ki-tanúltam, penig fok alkal- 
matoíságokban, heves indulatait. Sok fzerelmes 
fzavakkal illette Személlyemet Budán-is. Gya- 
kor foháfzkodásai; a’ fzerelem’ nedvvében úfzó, 
és bé-bé-hunyorodott tökclletlen hamis fzemei; 
nagy öröme, ha magánolTan velem lehetett*, na
gyobb fzomorúsága, ha fokáig! nem láthatott: 
elegendő jeleknek láttfzattattak előttem: mellyek- 
bol igen éfzre-vehettem embertelen vágyódásait.

Mind-az’-által: még fe kévánhatom azt tol- 
letek: hogy illyetén förtelmes nagy dolgokban 
cfak pufzta fzavaimnak higygyetek. Ha meg-en
geded, édes Zoltánom ': hogy próbára tegyem a 
Titkoft; íme! el-hívatotn magamhoz; és, fze
relmes fzavaimmal, alkalmatofságot nyújtok tü
ze' ki-adttára. Ti akkor a’ Szobában el-rejtve 
hallgatódzhattok, Füleitekkel hall hattyútok; és 
fzeraeitekkel láthattyátok; sőtt kezeitekkel meg- 
markolhattyátok gonofz geijedelmeit. < Kádárnak 
afztali javallass fzerént, adgyunk alkalmatofságot 
nem cfak a jónak el - mellőzésére; hanem egy
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rofznak el-kovetésére-is. Visgállyuk-meg a’ go- 
nofz Vádolónak erköicfeit. És íme! ha hallóba 
nem kerítem; bár az egéfz Orfzágban Hamu-pi- 
pokének mondgyatok. '

Ki - mondhatatlan négy örömmel hallotta a’ 
Fejedelem hív Hitefsének ezen javallását. A’ 
Fö-pap-is (az Egek felé fel-emelvén izéméit) há
lákat adott Örök Ktenének: hogy Hanzárt ezen 
gondolatra venni méltóztatott. Ezzel a’ Wilá* 
gos-váriaknak ártatlanságokat. Rókának gonoíz- 
ságait mind ki*nyílttaknak, mind vagy meg-jutal- 
mazottaknak, vagy meg-oftorozottaknak lenni 
állította. , *

Édes-örömei! reá-állottának tehát Hanzámak 
kérésére. És így rendelék-el a’ dolgot: hogy» 
egy reggel, vadáfzatot indíttfanak Cfepelen. E- 
lotte-való nap’ levelet írjon Hanzár Rókáuak» 
mellyel magához édesgeffe. Ki-mennének ugyati 
eme’ vadáfzatra mindnyájan; de Zoltán, és Ká
dár vifzfza-térnének. Magokat a’ feobában egy 
Szőnyeg alá el-rejtenék. Itt állanának Lesben. 
Itt vadálznák a’ meg - fzelídített Gaz Rókát.

HATODIK RÉSZ.
K Á D Á R N A K  O K O S K O D Á S A I .
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|7me’ jó rendeléseket meg-tévén; olly Örom- 
mel vóltanak mind-a’-hárman: hogy egy-más-
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tói el-nem-válhatnának. Nem-is egyébről; ha
nem a’ titoknak következendő ki-nyílttáról fzű* 
netlen befzéllettenek. Tartott-is ezen ki magya
rázhatatlan nagy Öröm egéiz-addig: még Zoltán 
azt nem találá mondani: hogy immár femminek 
héjjával nem lennének; ki-vévén egy Eteiet, ki 
moftanában, úgy-mint Rókának martalékja, ama’ 
Cfonka-toronyban nyomorog,

El-állott erre Hanzárnak fzava. Soha nem 
látta ugyan fzeméllyében Etelét; de mind ékes 
Termetének hírét, mind gyönyörű erkölcfeinek 
fzámát gyakran hallotta. Mólt pedig ( véletlen 
rabságát hallván) egéfzlen el-ifzonyodott.

Maga Zoltán fe befzéllett foha Etelével. 
Nem-is látta, Árpád’ el-temetésének alkalmatos
ságával , betegsége miátt. Immár fzégyenleni-is 
kezdette: hogy, kit, Attyának olly fzorgalma- 
tos ajánlására, nem régen a’ Vezérségre fel*emele; 
moftanában, egy ravafz Rókának éfzre*nem-vett 
cfalfasága miatt, olly hirtelen le-zárattatott.

A’ kegyes Fejedelemné, Urának, Etele fe
lól fel-vett gondolatait-is áltaHátván; igen kérte 
Zoltánt: venné*ki mennél-hamarébb fzomorú fog
ságából. Az-után-, ezen vfgafságnak nemes tár
saságába erefzteoé. Maga fogna pedig el-menni 
a’ Cfonka-toronyba, Maga le-venni a’ láuczokat. 
Maga el-kcsérni Wilágosra-is.

Jó fzívvel reá-állott Zoltán Etelének ki-fza*. 
badítására. De le-verte a’ Fó-pap, azt mondván;

hogy
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hogy ezen k ö rn y íi l*ál 1 áfo kb an ( Tuhutumnak le
velét érti vala) Etelének eme’ fogságát fzüksé- 
gesnek lenni állítaná. Az - után: nem - is illene j 
hogy olly könnyen meg * fzabadúlna, a’ * mint 
könnyen le-zárattatott. A’ Nép előtt hamar ki- 
tettfzhetne Zoltánnak hírtelenkedése. Penig: e’ 
gyengeséget igen el-kellene*takargatuiok a’ Feje
delmeknek. Etelének Leventás fzívét meg-nem- 
fogná* vefztegetni e’ kis ideig tartó fanyargatás. 
Le, a’ -mi leg-nagyobb : Etelének hirtelen ki* 
fzabadúltta nagy fzeget verhetne ama’ Rókának 
fejébe. Gyanakodni fogna mindenről. Reá-fe-ve- 
hetnék arra: meilyet felőlié ez-előtt rendeltének. 
Végtére j cfak arra kérte a’ Fejedelmeket: hogy, 
inéglen Erdélyből vifzfza - térne á’ Követ; addig 
Etelének Rabságát nagy titokban tartanák. Ne- 
talán-tán, Wilágosra futamodott hírével, kárt te
gyenek Etelka’ életében.

Ezeket hallván, és a’ Fo-papnak okofságát 
meg-dicsérvén Zoltán; tüfténc Budára küldötte 
Lehel-hadnagygyát, ki mindenkor a’ Fejedelem 
mellett lévén, illy különös Követségnek okos 
el-végezésére tartatott. Ez-által meg-parancfolta 
a‘ Tömlöcz - tartónak: hogy ama’ Fogolynak 
Rabságát feóba tartaná. Felőlié fenkivel fe be* 
lzéllene. Vele mind - az’ - által úgy bánna: 
hogy femmi panafzfzát ne hallaná. Az Étel’, 
és Ital’ dolgából femtní fogyatkozása ne Jenrte. 
fzek a Budai Várból hozzája bőven vitetnének.
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Egy fzóval: meg-tenné minden xvévánság.'tt, a' 
ki-’s-bé-járó fzabadságán kivűl.

Minek-utánna a’ parancfolatokkai el-méne a* 
Hadnagy; akarattyára hagyá Zoltán a’ Fő-pap- 
íiak-is: ha meg-akarná-iátogatni Etelét; és annak 
eFkeferedett fzívét a’ meg - fzabadúlás’ édefségé- 
vel meg.enyhíteni. De meg*küízönte Kádár e* 
kegyefséget; azt mondván: hogy Ő Eteléhez 
menni nem akarna: ne-talán-tán olly gondolattal 
lennéiiek állapottya felöl: mintha, ártatlanságá
nak meg-bizonyítására, minden felől öfzve • ka- 
pargatott efzközökre lenne fziiksége; ’s-mintha 
maga elegendő nem volna jó erkölcfeinek meg- 
víttatására.

Ezen bátor fzavaival úgy-artnyira fel-emelte 
Kádár Etelének Sorsát: hogy immár a’ Fejedelmek 
éppen nem kételkednének ártatlansága felől. E* 
zen okból ki-tettfzett: mintha nem várhatnának 
valamit nehézebben , mint ama’ két Ssem-pillan- 
táfokat, mellyeknek elsőjében Rókának erköl
csét meg - késérthetné Hauzár; máfadikában Tir* 
huturanak levelét kezeibe vehetné Zoltán.

El-jött azomban a’ víg vacforának kelleme. 
tes ideje. Le-űltenek hárman a’ meg •téríttetett 
afztalhoz. Ekkor a’ FŐ - pap Zoltán előtt is el- 
befzéllette egéfzlen a’ Wilágos-vári dolgokat. 
Cfak alig-is múlt-el: hogy Etelének Kaijeli ere
detét ki-nem-ugrafztotta. De efzébe juttatván 
hogy e’ dolog Etelétől*is oagy titokban tartatna j

. végté-
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végtére cfak azt monda felőlié: hogy őtet nem 
lehetne külső Orfzáginak tartani: mivel bizonyos- 
san a’ Szittyia-beliektol venné Nemes Eredetér* 
Igaz fzívvej-is najlana a’ Magyar Atyádfiákhoz. 
Ugyan-azért: újra meg-dicsérte Árpádot: hogy 
Ez (talán jól által-látván Magyar Eredetét) őtet 
nem cfak az Al-tifztségekre fel-emelte; hanem, 
el-enyífztte előtt, Fiának-is kegyefségébe ájánlotta* 

De ofztán: midőn ZVATÖPLUGTÓL, és 
LAJOSTÓL, végtére: MÉN-MERÓTTÓL el-ii- 
lantoct Külső-orfzági LISKÁT, FUXOT, és RÓ
KÁT maga’ Titkofsának fogatta; Árpádnak ama’ 
c elekedetét helyben nem hagyhatta. E’ Tételét 
pedig ím’*illyen okoskodáfokkal támogatta:

Hatalmas Fejedelem! Kegyelmes Fejedelem
nő ! Azon Tiíztségekre, mellyek Orfzágunkbau 
leg-elsők, Kül’-orfzágiakat fel-emelni; Én-nállam 
annyit téfzeü: mint Ebre bízni a’ hajat. Soha 
az illyetén Gyütt-mentt bujdosó CfiUagok jót 
nem jelentettek az Orfzáglóknak. Nem lehet1 
nek olly fzivvel édes Hazánkhoz: mint benne 
fzületett; avagy'régen bele kerekedett Hazánkfi
ai. Magok’ hitván hafznokra vigyáznak inkább, 
mint érdemes Köz-javunkra. Éjjel-nappal kéfzek 
el-pufztűltt Orfzágunknak fzomorú Dülledékjein 
magok’ Váraikat fel-építeni; és el-tapodtt Lako
sainknak egy-ügyűségeiket (hogy a’ külső rava
koknak oliy könnyen hittenek) ki is-nevetni.
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Mert: ugyan inért nem elégedhetuek-ők-ineg 
a’ magok’ Orfzágjokkal'? Tudni-illikt hogy mi 
magunkat reá - fzedefsük ? Hogy mi (kígyót ne
velvén kebelünkben, fiaddzó kutyát Lasnakunk- 
ban) alkalmatofságot adgyunk Szívünk’ titkai
nak ki * kémlelésére. Mellyeket midőn egyfzer 
ki-vettenek belőllünk; laffan-laffan Sajátunkból-is 
ki-turjanak; ’s-velünk-egygyütt meg-emífzfzék az 
Orfzágot-is.

De’, ha mindgyárt Kár-tékony gondolatok
kal nem jövének-is-ki Honnyokból; Én-clőttem 
mindenkor nagy bolondságoknak tettfzettenek 
eme’ cfelekedetek: Otthon minden vefzedelein 
nélkül el-élhetni; itt magokat (ama’ Rókaként) 
a’ veszedelmek’ őrvénnyébe buktatni. Otthon 
az efsot előkerülhetni; itten a’ Dunába veízni. 
Ott a’ Vagyont meg-nem-böcsülni, avagy talán 
meg-vetni; itt a’ Vagyonnak csupa reménségé- 
ben, és merő bizontalan reméttségében igen vé» 
konyán, igen ízűken élni.

Az ollyatén Fitty-firittyek, kik cfellegő-bel* 
legő Szarándokságokkal a’ Levegőt meg-máíol- 
lyák; bizonyoffan erkÖlcfeiket-is meg - váltóztat- 
tyák. Gyakran a’ Jó Tielyett, mellyet kereftenek; 
a’ nem Jóba botlanak, mellyet éfcre-fe-vettenek. 
Az-az: hogy Szittyiai módra ki-mondgyam az 
Igazat: Lepényt kereftenek; Ló-kukóra találtának.

Azt rebesgetik ugyan ezen Teft-veretlen 
Lependékek: hogy Őket nem más édesgeti-ki

Or-

II KÖNYVE. I. SZAKASZSZA. 59



ETELKA’ -TÖRTÉNETÉNEK60

Orfzágjokbólhanéirt a’ Kül’-tartományokban i- 
gen fzépen tündöklő Rend - tattáfok. De, Vak- 
úndok ! nincs néked más Rend - tartásra ízüksé- 
ged; hanem éppen arra: meliy Hazádban raeg- 
böcsíiltetik. Ott-is teremhet a’ jó mag. Ott-is 
ehetnél Búza-kenyeret.

Az-után: Barátom i A’-mi nálunk Jónak tár- 
tátik; azt nálatok Rofznak mondhattyák. Meg
járod: ha, a’ tilzta Búza helyett, KétSzereliei, 
avragy Konkollyal kedveskedel KenyereSidnek.

Végtére: mért illeted iily nyilván való bücs- 
telertséggel meddő OrCzágodat ? Véled-é: hogy 
dicsőségére válik, midón itt nálunk (tanú- bi* 
zonyságod fzerént) fzebb rend - tarttáfokra talál
hatta ? — De Lelkem ! régi mondás ; igaz - is: 
mindenkor jobb Itthon; mint Otthon* Kinek 
kinek Atinya a’ maga’ Orfzága; moítohája pe- 
nig a’ külső Orfzág. Már penig: az Anyát el
hagyni ; és moftohát kerefni, nem egyébb a’ 
Szüléi gyilkosságnál.

De, engedgyük-meg eme’ kóborló bitangok
nak : hogy nem lettenek rofzfzabbak a’ külső 
Országokban. Leg-alább : clák az történhetik 
velek: hogy Semmi Segedelmet ne vigyenek-viliz- 
Sza ; hanem cSupa vágyódásokat. Oh ! ha így; 
ha amúgy igazgatódna Tartományunk ! Oh ! hu 
eme’ ; vagy ama’ törvényeket Szabnák Fejedel
meink ! Oh! ha reánk bíznák az OrSzág’ dolgát! 
Ládd ! meily Sokat akar a' Szarka; de nem bírja a”

Sár-
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farka — Foháfzkodátokban töltik tellyes élettye* 
két — Nines penig előttem útálatosb dolog, mint, 
mikor egy-valaki azon erejét, azon tehetségét, 
mellyel a’ Köz-hafzonnak elo-m izdítására tarto
zik, csupán-csak annak elő - raozdítáfá’ kévánsá- 
gában tölti. Fitogtattyák mindenütt Bölcfefsége- 
Ret, minden hafzon nélkül. És Végtére inig-is 
ki-tettfzik : hogy azokat tanulták, a’ -miket mi 
régen el-felejtettünk. És jobb vólna, ha ők-is 
öl-iélejtenéki

De ezen vándorló lelkek közűi, egy Fele
kezet leg-inkább nevetségre méltó előttem. E- 
feek cfak éppen azért kevéilyek: mert külső Or- 
ízágokban vóiréiiak. Mintha a’ Cfacsi azért ér- 
demlené-még a’ bárfony nyerget: mert meg-járta 
Tónát - Baranyát/ ’S -mintha őket azért kellene 
nagyra böcsülnünk: mert a’ Föld-mérésnek tudo
mánnyá cfupáu a’ lábokban vagyon, nem penig 
a* fejekben*

Még-is: ő-nékik áll follyebb* Úgy reá - tar- 
tyák magokat, mint olajos korsó az afztal’ kö-. 
zepin. Olly kevéllyen sétálgatnak fel-’s-alá az 
úttizákon $ valamint a’ Kunok’ ebe a’ cforva ho
mokon. És, mintha át’ -ugrották vólna á’ (záZ 
tű’ hofzízát; az itthoii maradtt érdemes embe- 
reknek-is ők akarják meg-pödöríteni kajla bajufz- 
fzokat; ők magok hajtani a’ Gönczöl’ fzeke- 
rét. Ki vagyok, én vagyok. A’ Bíró’ kocfiffá 
nem kevélíyebb nálok. A’ balha-csípéit, a’ föiö

B ' nyög-
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nyog-fcúráít, a’ légy - kópéit alig ízeuvedhetik- 
el ama’ Cferéből hozzánk ugrott Fülefek. Pe
tiig : ha jól meg - fontolnák a’ dolgot1 nékik-is 
cfak kettő az Orrok’ luka, mint a’ féegény em
ber’ malaczczának ; nékik - is rendbe Sátorok, 
mint más koz-katonáinknak.

De (a’ - mi nagyobb nevetségre méltó) , ha 
cfak egy kevefet üthették-is* ki órrokat Orfzág- 
jókból, ’s-tovább fe mentenek a’ Tehén-farknál, 
egygyik far-pofáról a' máfikra; már-is: mintha a’ 
más világotris öfzfze-járták volna; mintha annak 
minden titkait ki-tanúlták vólna: fzáz pap fe pa* 
rancfolhat nékik. Talpokkal-is alig érik a’ földet. 
Fen-héjjáznak a’ fel-fútt pofájú buborékok. Nem- 
is porzik utánnok.

Ha (midőn Orfzágjokba vifzfza-tántorognak) 
ollyatén emberbe nem akadnak, a’-ki jól meg-tud
ná faroltatni az Hők-meg-tompákat; a’ Fejedel
mek’ Rendeléseikbe - is bele - kötelodznek. Pók
hálóknak vélnek minden tartalékokat. Clak azért 
engedelmeskeduek: mert engedetlenkedni nem 
mernek. Ha ki-üthetik egyfzer a' félelmet, nincs 
fenuni rakonczájok. Minden Per-patvarra álmok- 
ban-is kéf2ek.

Hatalmas Fejedelmek ! Ha néklink itthon 
nevekedett Leventáink vannak (vannak penig e- 
legen: Jók-is, Okofok-is), ne fzorúllyunk a’ fe- 
honuyából kerultt Pere-bégekre. Féléink elejék
be rakjuk a’ konczot; a’ ki-toló kását ám-azok-

kai



kai étefsiik-meg, kik cfak izgágát feereznek, és 
( ezen Gaz Rókának rofz példáját ügyelvén) 
nálunk kereíik vefzedelmeket, mintha Otthon 
meg-nem-dögolhetnének. Hozzánk jönnek efz- 
telenkedni, mintha Otthon meg-nem-bolondúhat̂  
tak vólna.

Kádárnak ezen Okoskodáfait igen jó fzívvel 
hallották a’ Fejedelmek. Szívekre vették javal- 
láfait. Fel-is-fogatták: hogy, mivel a Ing kői 
zelebb mindenkor a’ Subánál: ez után a’ Haza
fiakban; nem a’ külső Cfavargókban bíznának.

HETEDIK RÉSZ.
V I L Á G O S N A K  F O R T É L L Y Á .
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jjVlE'dön ezek Cfepelén, és Budán így történ
tének; Wilágos-váratt ölly változását fzenvedté 
Huba-vezémek egéfzsége: hogy életének utólsó. 
fzein-pillantását lesnék az el - keferédett Lelkek. 
Ezt, nem annyira Vénségének alkalmatlanságai 
háborgatták (noha ugyan ezektől-is igen meg
rongáltatok), mint azon Szégyen erötlenítette: 
hogy Vezérségéböl ki-vettetett. Nem reméllhet- 
te jó véget azon rendeléfeknek, mellyeket vilz- 
fza-állítása végett ennek-elotte lettenek.

El-aludttnak lenni láttfzattatott a’ Fó - pap. 
Gyula*is mind-eddig itthon maradott. Etelét, és
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Kádárt elégteleneknek lenni gondolta e’ súlyos 
dolognak el-vifelttére. Zoltán rendeléseinek meg
változását pedig (ha cfak valaki magát közbe 
nem vetné) nem reméllhette. így  te]iát, min
den reményégéből ki-fogyván ; el • hagyattatván 
a’ fzerencsétol-is: beteg ágyába éfett; és várva* 
várta a’ ki-kÖltozéft.

Mind-az-által: hogy rendelés nélkül meg-ne- 
hallyon : magához hívatta leányát Világod > és 
néki ezeket mondotta:

Édes leányom! Itt hagyom nem fokara, ve* 
led egygyütt, ez’ árnyék világot. Eme’ vén té
liéin a’ Lélek’ parancfolattyainak nem engedel- 
meskedhetik. Eleget éltem, akár vitéz tétemén* 
nyeimre; akár életein’ napjaira nézve. Nem óhaj
tom ugyan halálomat, de nem - is - félek köfzö- 
rültt kafzájától. Úgy fogok meg-halni, mint vi
téz Katona; az-is penig valóságos Magyar. Ezen 
Jófzágom, melly Wilágos • várnak környékében 
fekfzik (nem lévén nélküled több magzatom) cfak 
éppen reád fzállhat; és arra, kit a’ jó lilén 
Uradnak rendelt. El-vehette Zoltán Vezérsége- 
met; de el-nem-veheti ezen Jólzágomat: mert 
fegyveremmel nyertem mind magamnak, mind fze- 
relines Utóimnak. Válafzfz tehát, holttom után, 
olly Férjet: kit a’ veled éléire leg-alkalmatoffabb- 
nak lenni gondoihattfz. Gyulát hagyom helyet
tem , ki gondodat vifellye. Nincs jobb Barátom 
egélz Orfzágunkban; fe bátrabb Vezérünk az

egéfz
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egcfz Magyarságban. Tudom: hogy, valamint 
hozzám meg-mutatta igaz barátságát; Orfzágunk- 
hoz nemes fzeretetét: úgy te tolled fera fogja 
el-zárni atyai kegyefségét. Néki engedelmes* 
kedgy mindenben. Meg-látod, mi javadra léfzen..

Édes Attyának e’ fzavait hallván Világos 
•hogy annak halálával minden reménségét meg-ne- 
fojtaná.: olly gondolatra vetemedett; melly ismét 
újra meg-zavarta a’ Wilágos-váriakat; és vegté- 
re: a’ fzerencfének üldözésére ki-tétetett Etelkát, 
(eme’ fzerencsétlen tereratéft) edes mindenétől 
fzinte meg-fofztotta.

Mert: midőn éjjel-nappal abban törné fejét 
azon irigykedő : hogy-hogy lehetne Eleiét Etel
kának édes barátságától raeg-fofztani ? moft (Hu
bának közelgető halálával) ennek leg*alkalmatosb 
módgyát tapafztalván; arra vette a’ haldokló Ve
zért : hogy , utolsó akarattyát le-írván ; minden 
Jófzágát Etelére hagygya. Tudni-illik : azon 
gondolattyát forgatta ravafz elméjében: hogy 
Etele (Hubának illy adakozóságát hallván) nem 
lehetne olly hál’*adatlan : hogy , a’ Jófzággal 
egygyütt, rádás-gyanánc, magát-is el-ne-venné; és 
Hitefsévé ne tenné. Meg-tettfzett Hubának ezen 
gondolat. Ugyan*azért: a-mint erőtlenségétől 
ki-telhetett, le-is-írta utólsó. akarattyát j le-is- 
peefétlette.

Ezeket itty nagy mvafzsággal e! - végeztet
vén Világos; cink hamar Gyuláéit küldött nlat*

fc 3 tóm*
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tómban ; Ötét arra kérvén : hogy mennél-hama
rább édes Attyáho.z jönne ; ’s - utolsó el - búcsú
zását meg-hallaná. Meg-hökkent ezen üzenetre 
Gyula. De egyfzer - ’s - mind : a’ kéfedelmet ká- 
rofnak lenni állítván; mindent abban-hagyott; és 
nagy iparkodáfíal Huba’ Sátora felé meg-indult. 
Midőn ofztállyába érkezettigy fzólla hozzá a’ 
Beteg:

Cfak maga az lilén küldhetett moil hozzám, 
édes Baj-tárfara. 0 raaga-is láttfzatik utolsó ízűn- 
dákomat elő - mozdítani, — Édes Kenyerefein! 
egygyiitt fzenvedttük a’ deret, egygyiitt a’ me
leget. De uem egygyiitt múlhatunk - ki e’ hál’- 
adatlan világból. Illik - is : hogy: ki hamarább 
láttam a’ napnak fel - reggeliedet, hamarébb-is 
láifam le - alkonyodttát. — Édes Gyulám ! nincs- 
is , nem-is volt igazabb barátom náladnál, A’ 
régi barátságra kérlek (mellynél nagyobbra, igaz 
Magyar lévén, nein - is kérhetlek ) légy hólttoui 
utón édes Attya Világoforanak. Igazgasd, mint 
Sajátodat, a’ til'ztefséges életnek egyenes Ösvéu- 
nyein. Örvendeni fogok hólttom után: ha inuett 
pda költöző Honnyainktól meg-hallhatoin: hogy 
Etelkádnak nyomdokában lépdegel. Meg-halha
tok jó ízívvel: mert magam után ollyat hagyhat 
tok , kire nagy bátorsággal bízhatom édes egy-

fyemet. El-ne-hagygy utolsó fzükségemben.
oltsd-bé utólsó kévánságomat. — íme ! édes 

B̂ j-tárfam t ezen Írásban foglalódik utólsó akara
tom.
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tora. Szakafzd -fel, hólttom után , a’ madzagot. 
Teliyes;tsd-bé azokat, a’-mik írva vannak. Olly 
reménséggel vagyok penig barátságod felöl: hogy, 
mivel ennek-eló'tte íoha meg-nem-vetetted fzíves 
kéréfeimet; moll fe fogod abban-hanni nagyobb 
eíedezéíeimet. Már inoft örömeit ki-költözőin 
ezeu életből, örömeit átal-menek a’ Vitéz Ma
gyarokhoz ; mert : mind ott jó akaróimra talál
hatok; mind itt’ igaz barátomat hagyhatom. El- 
ue-hagvgy ucóliyára, édes Kenyerefem.

Hubának ezen fzavai egéfzlen ineg-zavarák 
Gyulát. Sajnállotta ezen Nagy-lelkű Nemes Vi
téznek kozelgetó halálát. Tudtta: hogy ki-hal
ván az öreg Vezérek, az írtabbakra fzállana a’ 
Sereg-vezérlés. De, ha egyfzer-’s-mind eme’ 
Tiíztségnek fel-vételével beléjek Qntődne-é ama’ 
Katona-vér is '? azt éppen nem tudhatta. Mind 
Gyula, mind Huba igen tartottanak attól: ne-hogy 
Zoltán: maga-is fiatal lévén, meg-vefíe a’ Régi 
Vitézeket; és cfak azokat tartfa jó Katonáknak, 
kik ugrani ugyan, de nem az Árkot, hanem a 
Sovént: kergetni az Ellenséget, de nem előre, 
hanem magok után tudnák. Lógna ugyan oldar 
lökön a' Kard; de cfak fitogtatásra. Fejeken len
ne a’ Sifak-is; de cfak czifraságra. Mellyeken 
AcZél, bútokon Vas ; de közttok a’ Nyúl, nem 
penig Sas.

Több efféle Okoskodáfok után, így végezte 
Gyula befzélgvct: A’-mi penig kérésedet illeti,

E 4 Ked-
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Kedves Baj-társ Uram! lilén után, cfak néked 
köfzönhetem mind bátor feívemet, mind-pediglen 
elo-menttemet. Alattad tanultam a’ Vitézséget 
még Szittyiánkban. Tapafztaltam benned nem
annyira Vezéremet; mint Gyám-atyámat» Te va- 
lál egyedül; kinek igaz fzívébe rejthettem min
den titkaimat. Te fzorgalmatoskodttál mipdenü- 
gyeimben. Te bátrítottál a’ véres Háborúkban. 
Ne gondold tehát: hogy valaha ebfelejtfem atyai 
fzorgalmaidat. Hamarébb meg - felejtkezhetnem 
magam’ leányáról; mint annak Magzattyáról, ki 
belüliem Embert tett. Nagyra böcsüllöm azon 
állhatatos Szívedet, mellyel nem cfak Barátod? 
nak fogadttál; hanem ekkoráig meg-tartani akar
tál. Úgy fegéllyen a’ Magyarok’ Illene! Vala
mint Kézzel-lábbal azon iparkodom: hogy min
deneket meg-tegyek, mellyek íráfodban vannak. 
Egy czikkelt meg-nem-máfolok parancfolatidban. 
Többet nem mondhatok; hanem: hogy Magyar? 
ra bíztad a’ dolgot. Cfak azért-is kévánhatom 
hólttod után élttemet: hogy hátra maradhaffon 
valamim, mellyel Te-benned-is élheffek. Mind? 
az’-által: hifzem Iflenemet: meg-tart egy-ideig 
mí nálunk. Reméllem mind Kádárnak, mind Ece? 
lének fzapora vifzfza - tériteket. Meg-hozzák, 
még hólttod előtt, azon Örvendetes hírt» hogy 
^uba, előbbeni Tifztségéb? vifzfza-tétetvén, úgy 
falhatott meg > mint a> Magyarok’ egygyik Sere-;

gének
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gének Vezérje. Ezeket végezvén Gyula, meg* 
csókolá Hubát. Egy - máikól el - is - váltanak.

N Y O L C Z A D V K  R É S Z .

RÓKÁNAK K É S É R T E T T E T É S E .

j! érjünk innen Budára, és láfsuk: miként haj
it ázták, miként fzorongatták-ki lukuiból Rókát. 
Eme’ cfalárd Gaz-ember kezéhez vévén Hanzár- 
nak fzerelmes levelét; igen örvendezett azon 
hogy e’ vefzedelmes időkben, illy különös Sze
retőre találhatott. Hogy a’ Fejedelemnének he
ves indulatai le-ne-cfillapodhatnának; fzaporán a- 
kara Szívéhez több tüzeket fzítani, Ee-eveddze 
tehát Cfepelre, azon gondolatokat forgatván: mi
nő füzekkel felelheffen-meg Hanzár’ lángjainak? 
Mi módokkal csábíthatta - el Urától ? Miként u* 
ralkodgyon Biharon? El-rontotta gondolataival 
egefe Magyar-orfzágot. Egy-fzer-’s-mind azon 
Orol’z-birodalonmak új feneket vetette,

Vilzfza-jöve Zoltán a’ vadáfzatról; mi he- 
lyefl meg-fajdította távúról Rókának le-erel'zke- 
dését. Bé - menvén el - kéfziiltt fzóbájába ; újra 
neki-batorítá Hitefsét. Az-után: Kádárral el-rejté 
magát azou fzőnyeg alá , mellyet egy ajtónak 
hézakja eleibe fel-f’ügefztettettenek. A’ Fejedet 
deleműé (korul-járván minden fzeg-lukat) c
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lyet igen alkalmatofnak mondotta mind az el-rej- 
télre, mind e’ vifzáltt fzavaknak bátor hallattára» 
Maga egy afztala mellé le* lile. Ott várta Ízér- 
dékre a’ macskát; és valamit hímezett.

Bé -jött szómban az utálatos; ki-is Hunzár
tól e’-képpen fogattatott: Hozott ugyan lilén, 
Kedvefem; de tudom: hogy magad-is iparkodttál. 
Nincs itthon az Uram. Jó-reggel vadállatra ta
karodott heves Ijáízfzaival. Tárgyokká a Kevi 
erdőket tették. Haza Te jönnek nap-eftig. Né* 
kém addig valami titkos befzédem vólua Zoltán
nak Titkofsával, ha fzeretni, de egyfzer-’s-mind 
halgatni-is tudna. Nem fokból áll a’ befzéd. Ha 
egygyet mondok ? kettőt érthettlz belőlle.

Felele Róka: A’-mi a’ titkot illeti; tifztem 
hozza magával: hogy fzótalanabb legyek a’ néma 
halaknál. Terméfzetté vált bennem a’ titok’ meg* 
tartáfa. Soha ki-nem-locscsantottam valamit. Sőtt: 
ineg-állhatom ébredve , a’-mit, még aluva-is, fo
gadok.

Erre Hauzár; Jól vagyon, édes Titkofom. 
Jer-mennyünk a’ dologhoz közelebb. — Én (még 
édes Atyámnak házánál) tapafztaltam benned: 
hogy hozzám különös hajlandósággal vifeltetel. 
dudálnám: ha cfak ebben állhatatos nem vólnál. 
Te-raagad iavaslottad : hogy, Uramnak itthon 
nem léttében, l’uffam a’ inagánofsagot, El-néztera 
az embereket. Kerefgettem több fzeinéllyeket. 
£«úne! gyönyörűségeim’ bé - tolttésére, sáladnál
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alkahnatoíTabbat fehol-fe-találhattam. É11 téged7 
úgy-annyira kedvellek: hogy nélküled élni nem 
akarok. Éjjel-nappal róllad gondolkozom. Ha, 
mennyifzer emlegetlek ; mind-annyifzor íuklanál: 
tán eddig lelked’-is ki-fuklottad volna. Ama’ 
fzera - pillantás , mellyben nem láthatlak ; egélz 
efztendónek tettfzik. Azt akarnám : hogy fzíi- 
netlen körüllettem forognál. Meg-is-tefzem, ha 
reá-allafzfz, Zoltánnál: hogy előliem el-ne*menny. 
Szüntelen karjaid között lehetek. !Moíl*is öledbe 
igyeklzem.

Ezeket hallván a’ Titkos; cfak hamar éfzre 
vette: hogy éppen azon fzavakkal élne cfaloga- 
tására, meilyekkel Ő Etelkának ártatlanságát fe- 
fzegeti vala. Szinte el-is-hitette immár magá
val: hogy ezek Szó-fi jbefzélléfek volnának; 
és savóra várnák az agarat. így felele álnokúl:

Drága-lácos Afzfzonyom! Különös kegyes
ségnek tartom hozzám-való hajlandóságodat. Ki- 
is-kérein magamnak: hogy, valamint ennek-előt- 
te hív fzolgádnak tartottál; úgy ennek-utánna-is 
még hívebbnek tartsál. Fel-is-tettem magamban: 
hogy fzemed’ járattyait parancfolatoknak véllyem. 
íme’ ! újra bé-fzegődom hozzád Inasuak.

Erre Hanzár: De én téged’ , Édefera, nem 
ám INASOMNAK; hanem SZERETŐMNEK tar
talak. Ki nyitom előtted buzgó fzíveraet. Sze
resd Hanzárodat, ama’ régi Tiédet. Ki inoíl-is 
azt báiinya: hogy Rókájáuak nem Párja. Ime’ í
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a’ FEJEDELEMNŐ nevet örömeit meg-cíerélném 
a’ TITKOSNÖ névvel. Már ennél világofabban 
nem befzélhetek.

Hangárnak ezen édes fzavaira, elo*vette e- 
fzét a’ Titkos. Körös»körűi nézte a’ Szobát. 
Penig olly tökélletlen hamis fzeinekkel: hogy 
tfiftént éfzre-vehetné Hanzár következendő fzín- 
lett feleletét.

Szemeibe ütközött az Iftentelen Ravafznak 
ama’ fel-fzegezett Szőnyeg. Nem is vélte, hogy 
oda ok nélkül fiiggefztetett vólna. Úgy meg- 
fzaglotta a Ravafzságuak jeles Szekrénnyé ama’ 
tettetett befzédet: valamint a’ jó Koppó a’ fú
vók’ harmattyaiba gázoltt Nyulak’ lábait. Tele 
léve tehát új ravafzságokkal. Ugyan - azért az 
Afzfzonynak kifztető fzavaira így felelt:

Kegyelmes Fejedelemnő ! nagy tifetelettel 
vó’tam mindenkor Fejedelmi fzeméllyedhez. Ez-* 
után-is: még nagyobbal léfzek fzívefségedért. 
De meg-bocsáfs ; ha, tán akaratod ellen, meg- 
kelletik fzeguem Fejedelmi kedvedet. Mert:hogy 
fzeretőd leheffek; azt tŐllem nem kévánhatod. 
Régen el-adttad egéfz fzívedet. Cfak egy Urad
nak birtokában lehetfz. Ezen arany lánczot 
kettő fzakafztani nem akarom; de, ha akarnám̂  
is , nem merem. Félek az Iftentől, ki az illye- 
tén félre-cíapó fzereltneket keferveffen meg-fzok- 
ta oftorozni. Ha féslett Etelkának gonofz ké- 
vánságait meg • zabolázhattam ; thjuúllanám : ha

ma*
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magammal uein bírhatnék. Ki ki a' ttagajev u 
eilyen: hagygyon a’ másénak békét. Én az iiíye- 
tén dolgokban mind-eddig ártatlan lévén; nem 
akarom meg-sérténi lelkem’ ismeretét. Reá vehe
ted az iliyeuekre Etelét. Szebb-is; idabb-is uá- 
Iámnál* Se Iftene néki; fe penig Ördöge. De 
tudgya ám Róka: mi kötelefsége, mind Urához, 
mind Iftenéhez,

Titkofsának ezen fzavait fülelgetvén Zoltán; 
cfak alig tartóztathatta-meg magát: hogy a’ taka
rék alól ki-nem-ugrott; és ötét, mint ártatlan 
emberét, meg-nein-cfókolta. Dúlt-fúlt magában 
mind Etele , mint Etelka ellen. Azokat eono- 
ízoknak; Titkokat éppen fzentnek lenrti állította* 
Foháfzkodott az-után. Meg-is-hallotta mind Han* 
zár, mind Róka azon foháfzkodáfokat. A’-mi 
rofzfzabb vólt: meg-látták a’ ízöuyegnek ki-V 
be-lebegését-is. Tüftént gyanakodott a Titkos 
Zoltánnak ott lettéről; de ott léttét bizonyoíTan 
nem tudtta.

Hanzár, ama’ foháizkodáfokat, és Szönyeg- 
lebegéseket el - akárván titkolni t a’ Izéi ingatta 
( úgy mond) ezen Szőnyeget. De bár hafonló- 
képpen te lé ingadoznál hozzám való hajlaudó- 
ságidban. Meg-ne-vösd heves fzeretetemet. Mert: 
ha egyfzer dühöfséggé változik; kömlyen meg- 
dögönyözhet egy Titkoft. Ha Uram előtt eh 
hazudom magamat; úgy bele vetlek a lúgba; 
hogy fenki ki - nem - bírhat belőlle. Úgy-is : vau

. vala-



valami felőlied a’ rováfon. El - döntötted Wilá- 
gófou a’ tele fazekat. Amazt le-rónni, emezt 
helyre állítani akarom. De úgy ám , ha fzere- 
tetedrol nem kételkedhetem.

Ezekkel azért fenyegette Hahzár : hogy 
elzébe-juttaffa azon patvarságát ; mellyel Etelkát 
el-akarta ijefzteni. Alig-is várhatta feleletét; 
hogy láffa : miként fojtya önnön - maga’ torkára 
a’ kötelet. De ez (a’ fujtősditól félvén) éppen 
ki-tekerte nyakát a’ veízedelemből így fzóllván:

Ha Zoltán előtt bé-vádolod ártatlan fzernél- 
lyemet; már akkor az Iílennek-oftorától félhetfz.

- Számot kér tolled azon Fölség, ki különös 
Gond-vifeléffel vagyon a’ Fejedelmekhez. Nem
ié könnyen hagygya: hogy az ítélet - tételben 
meg-botollyanak. Ki*sül az Igazság annak ide
jében. Nehezen nyomhatod el ez ártatlanságot. 
Noha Te Fejedelemnő; én penig cfak egy Tit« 
kos legyek. Mert: végtére az lilén, nem az 
Hatalmatok’ fortéllyaikkal; hanem az Ártatlanok’ 
igazságaikkal fzokott tartani. Láifad; mire adod 
magad’. Én Iítenembe; és, lítenein után, Zol
tánomba bízom.

Ezek-után Hanzár, tele lévén nagy buzgó- 
sággal, így fzóllott: Tehát Te! a’ Magyar Se
regnek erős Illene! Ne hadd: hogy, egy Bá
ránynak ártatlansága ellen, diadalmaskodgyon a 
hatalmas hat farkas. Kéri tolle fzámot gonofö* 
ságiért. És , mivel különös Gond-vifeléffel vagy

a’ Fe*
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&' Feje êlmekhez; ne engedd : hogy az íté'et* 
tételben meg-tévedgyen Zoltán. Süsd-ki annak- 
idejében Etelkának ártatlanságát. El-ne-hadd ta
podtatni a’ jó magot. De veízefzd-ki a* kon- 
kolt termékeny Orfzágunkból.

Végtére : e’ btizgósággal fejezte bé fznvait: 
Meg-halgatta az Itten könyörgefeinet. Meg-is- 
adgya azt érnem: hogy fejünkre tellyesiti ke- 
vánságainkat. De ! Jaj akkor a’ te bőrödnek! 
csávába*való rühes Róka: ha, azon nagy Illeti, 
a’-lzerént bánik kettőnkkel , a’-mint nieg-érdem- 
lettük* Moít immár: takarodgy fzobámhól, te! 
Difznó-martalék ! Hordd - el magaddal az Iíten- 
nek átkát. Vigyen ördög; tartfon Pokol.

Hanzárnak ezen mendorgős fzavaira igen 
fei háborodttanak mind Zoltán, mind Róka. Ezen 
kísértetnek hafztalanságával pedig úgy fel*zavar- 
tattak újra mindenek,olly új örvénybe hányadttat- 
tak-is mind Etelka, mind pedig Etele: hogy az 
irtóztató folyadékoktól igen tartanának mind Han- 
zár, mind Kádár.

Mert: az Iiientelen Rókának el-távoztta 
után, ki-ugorván a’ Szőnyeg alól Zoltán; nem 
láttfzatott orczáján maga’ Csínét vifelni. Diirin
gott a’ fzobában egy ideig. Se fzóllani maga, 
fe a’ meg-fzóllítáfra alkalmatoságot adni nem 
akart. Ki-ment az-után nagy dühöfségel a’ ház
ból. Meg-nyergelte lovát hirtelen; és, nagy 
febefséggel, Budára iparkodott Titkolta utáu.

le-
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Félig el-haltanak ezekre Hanzár , és Ká
dár. Cfudálkoztak az Iftennek reméntelen ren- 
deléfeint hogy kezeik közüli ki-fzalalzthatták á' 
Titkoft. Mi végét reméllyék ravafzfzágainak; 
éppen nem tudhatták.

K I L R N C Z t t D I K  R É S Z *

Z o l t á n  r ó k á v a l .
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jf“ 3[aza- érvén Róka ; irtindeh gondolatait Han- 
zírnak nieg-rontására fordította, Hányogatta úttyá- 
bau az alkalmas módokat, mellyekkel (úgy, hogy 
él'Zre-fe - venné ) meg-vághatná inát, és végtére 
lábáról le*ejtené. És íme ! Zoltán’ Lováfzfzának 
véletlen hozzája jöttével * olly egy álnokságra 
talált; melynél alkalmatoffabbat ki - le * gondolha* 
tott vólna.

Mert: midón ama’ LováPz azt jelentené: 
hogy Zoltán Budán lenne; és Titkofsát magához 
hívatná : meg-kenvén a’ fóolgáiíak cíikorgó izá- 
raz kerekeit, cfak-ugyan ki-lájtólta belolle: hogy 
a’ Fejedelem ki-nem-ment légyen a’ vadáfzatra; 
hanem bizonyoffan otthon maradott; és, a’-mint 
fajdítaná (a’ TitkoPnak ott lettékor) a’ Szobában 
lappangott. Az-útán : Budára jöttének okáról-is 
kérdeztetvén a’ LováPz ; azt feleié i hogy ó er
ről feinmit fe tudna bizonyoff ;n; cfak éppen azt



tapafztalta légyen: hogy Zoltán igen mérgelődne; 
és alig várná: hogy Titkofsával belzélne.

Ezeket , maga’ hafznára, meg-ércvén Róka; 
igen által-látta Zoltánnak goudolatait.- Remén- 
lette-is fzerencséje’ kerekének igen jó forgását. 
El-hitette immár magával: hogy (a’ fzönyeg a- 
latt) minden l'zavait meg-hallhatta. Dicférte ma
ga’ efzét t hogy Hanzárnak fzínlett befzédgyét 
Izinlett feleleteivel meg-tromfolhatta. Még job* 
ban öfzve - akarván a’ moslékot zavarni; midőn 
Zoltánnak (zobájába lépett: Őtet mély gondola
tokban lenni látván; nem merte elsőben meg* 
fzóllítani. De tapalztalván : hogy , hova-tova , 
inkább el-merulne tekervénnyiben ; igy kezdette 
ravafz fzavait t

Uram! tán valami fzerencsétlenség efett a’ 
vadáfzatban ? Nem hifzem , hogy , valami Róka 
helyett, emberre ne találtának az eíztelen Ijá- 
lzok. Mert meg-efik : hogy néha, a’ vadnak ké
pében , fzelid állatok lappangjanak. Cfak akkor- 
is látom fzomorúságodat; midőn egy valami ár
tatlant el-akarnak vefzteni a’ kegyetlen Gonofzok.*

Titkofsának ezen fzavait jól meg-fontolván 
a’ Fejedelem; hirtelen azt kérdezte tőlie: mi vé
lekedései lenne Hánzárról? Nem tapafztalta-é va
laha máfra-vágyó hajlandóságait ? Mit tartana az 
Afzfzony, Urának fzeraéllyéről? Meg-elégedne-é 
a’ Fejedelemséggel?
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Által-látta a’ gonofz: hogy eme’ kérdelek 
nem máira czélloznának; hanem: hogy kitudód
hatna: ha vallyon éfzre vett-é valamit a’ Taka
rék alatt. Tele lett ismétt új álnokságokkal, azt 
mondván: hogy Hanzámak mindenkoron nagy 
hajlandóságát tapafztalta légyen Urának fzemél- 
lyéhez. é>oha félre -rugáft nem láthatott benne. 
Ha néha egy-két fzót ejtene-is; mellyet máfok 
rofzra magyarázhatnának; de maga olly veieke- 
déífel lenne felcille: hogy azok'» vagy tréfából, 
vagy máfok’ fzíveknek ki-tanulása’ okáért mon
datnának tolle.

Ezen álnok feleletével, úgy helyre állította 
magát a’ Róka: hogy Zoltán eme’ Titkofsának 
gyönyörű erkülcfeiról femmit fe kételkedvén, 
cfak Ótet magát fzeretné; a’ többit pedig gyű
lölné. így ízólla ofztán világoffan hozzája:

Kedves Titkofom! Már regtól-ibgva tudom*, 
hogy benned talpig emberséges emberemre ta
láltam. Sok alkalraatoíságokban tapafztaltam hoz
zám való igaz fzívedet; és titkaidnak ki-facfar- 
hatatlan állhatatofságát. Tudom azt-is : hogy 
nem cfak fzereted ; hanem raindeuütt fel-is-tar
tod , védelmezed-is, Hitefemével egygyütt, az 
én böcsűletetemet-is. Ezen emberségedben biza
kodván ; cfak azt kérdem tolled : nem érzetted- 
é rofz híremnek fzelét Wilágofról fúnni *? mintha 
a' Magyar Kis-aízfzonyokat vadáfznám; és Han-

zároin*
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zárommal meg-nem-elégednék. El-ne-titkold pe* 
nig az igazat.

Molt tapafztalta immár Róka, hogy börihez 
igen közelítenének. Elő - vette tehát fortélyos 
efzének minden erejét; és nagy bátorsággal így 
felelt:

Hatalmas Fejedelem! Mind-eddig nagyra bö- 
csíiltenek a’ Magyarok. Szüntelen örvendetté
nek Fejedelemségeden. Hogy-hogy üthette-fel 
fejét egy hitvány gomba, ki ellened támadgyon? — 
Vigyázz magadra ! *—• Vigyázz Orfzágodra ! —> 
Öfzl'ze - esküdttenek ellened az ördöggel határos 
czimborák: hogy eísoben híredet; az-után Feje
delemségedet meg-róntsák. —• Vigyázz (mondék) 
magadra! Igen fzerencséclen Cíillagzatban fzület- 
tenek azon Fejedelmek, kiknek uralkodáfok’ ele
je Zűr-zavarba keveredik; Ha meg - fzeghették 
a’ hájat, reá-is-járhatnak, még el-nem-fogyafz- 
tyák. —í Vedd elejét a’ rágalmazó nyelveknek. — 
Rajtok tűzzel-vaífal. — Vifgáld-meg leg-is-leg
elsőben Itthonoíidat. Ezeknek kellett el-horda- 
niok híredet. — Ha penig ezek ártatlanok; kül
sők fújják a’ fzikrát; lél-is-élefztik. Ezeknek lá
baik alól kelletik a’ gyeként el - rántani; ezeket 
úgy el - ejteni, hogy fel - ne - kapalzkodhaffanak 
többé az ugorka-fára. Alig várom: hogy nevei, 
két hallhattam a’ vefzett-anyájú hazugoknak. —í 
Enné meg-a’ pondró mindnyájokat. — Ki-köl-* 
tötte e’ hírt felőlied ? ki hozhatta hozzád'?

F 2 F*
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F«lele Zoltán : Azt, ki a’ híre költötte, 
RÓKÁNAK; ki hozzám hozta, KÁDÁRNAK 
nevezik. És Róka ugyan (Wilagos-vári követ» 
ségében forgolódván) meg-akarta vefztegetni Etel* 
kát; és fzerelmemre azért gerjefzteni: hogy an
nak nyájafságával meg-fogattaífam. Ennek fze- 
rencfés végét nem érhetvén, a’ Szűznek ártatlan
ságát nagy gyalázatokkal illette ;. ötét előttem 
Ringyónak ábrázolta; és (hogy udvaromba lak
jon) méltatlannak mondotta. — Ha könnyen 
•hinnék minden cfevegönek : már eddig Rókát 
{Kádárnak bé-vádolására) el-vefztettem vólna. 
Mentfen-meg az lilén: hogy, egy fülemet a’ vá
dlónak engedvén; a’ roáfikat a’ bé-vádolttnak 
meg-halgatására ki ne-nyiffam. Hallani akartalak 
tehát tégecf-is. A’ Fő-pap’ javalláfa ízerént, al- 
kalraatoíságot adttam azon nem*jóra; raellyről 
Hanzáromtól bé-vádoltattál: hogy fzeinéllye után 
nyerítefzfz. Ugyan-azért: erkölcfeidnek meg- 
vifgálásáról gondolkodván , a' FŐ-pappal el-rej- 
tém magam’ a’ fzőnyeg alá ; és téged’ Hitefem* 
nek forró fzerelmére biztalak. De, minek-utánna 
ártatlan feleletidet füleimmel hallottam ; már ak
kor a’ Wilágos-váriaknak ravafzságokról (mel- 
lyekkel le-gázolni akartanak) éppen nem kétel
kedtem. Ember valál minden feleletedben. El- 
is-tökéllettem magamban : hogy téged’ (ártatlan
ságodra nézve) fellyebb magafztallyalak; amazo

kat
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kát penig , (gonofz nyelvefségek miátt) meg' 
nyakazzam.

Ezeket hallván a’ Titkos , leg-nagyobb me- 
ílerségét abban állította helyheztétve lenni: hogy 
Kádárt meg• cíipkedgye; és, ha lehettséges vói* 
na , gyökereitől ki - vonnya. így lzólla tehát , 
mint-egy álmélkodva:

Moll jutottam immár »z igaz útra. Moll 
látom a’ fölhot; raoft érzem a’ Ízelet; moll fzem- 
lélem a’ villámot, de nem tapafztalom a’ meny,, 
követ. Ki gondolhatott illyeket egy FŐ-papról? 
Egygyik lába a’ koporsóban immár. Még a’ Bodza
fának-is jó napot mond a* csípás fzemő VakG. 
Már a’ fzÖfzt-\s pöfznek inondgya a’ fogatlan ge-. 
reblye. Még-is illyenekre vetemedik. — Nem 
mondáin előre: ójjad magad’ ama’ Hattyú-apától 
fzármazott tojománynak fortélyos fel - pattanásá
tól ? — Öfzíze - esküdtének ellened KADAR, 
ETELKA, és ETELE. — Lám! mi élzfzel akar
nak a’ verem felé kanyaríttani. — Tí,.mendörgÖ 
fólhók Lmért hatalmam alá nem adttok egy kénkö* 
vés Itten-nyilat, mellyel amazoknak vefzedtt feje* 
két ízre - porrá törhetném! — Kérlek az Iftenre, 
Zoltán :ue hadd hofzfzú pórázra az Ittentelenséget. 
Üttesd-le mind-a’-hármaknak fejeket: hogy egy- 
fzer a' vefzedelemtŐl mentt lehefs. Mert: még 
ezek Otfzágodban élnek*; fok ám fejed ellen fel
fegyverezett kéz; uéked penig cfak egy a’ nya
kad.
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Úgy el-füzesitette Zoltánt ezen ízavaival: 
hogy lángjainak el-oltását fenki fe reménlhetné. 
Atkozta mendörgőffen, Párt-ütójÖkkel egygyütt, 
az Iílentelen Párt-ütéft. Tartott attól-is : ne-ta 
lán-tán amazok többeket csábíttfanak magokhoz • 
és így Birodalmát el-oltsák. Nyársra, Kerékre 
rendelgette Kádárt, és Etelét. De Etelkának 
fertelmes indulatairól nagyobb világofságba akar
ván hozattatni; még egyfzer meg-kérdezte Tit- 
kofsát: igazak lennének-é azok, raellyekec vá- 
fott erkölcfeiról befzéllett*?

E’ kérdéft hallván Róka, és egyfzer-’s-mind 
látván: hogy bóribe járna a’ dolog*, bizonságúl 
hívta mind Mennyet, mind Földet: hogy akkor 
tized’ réfzét fe mondhatta- ki fzégyenletéból, 
mellyek ama’ Ringyónak fzívében meg-rögzötte- 
nek. Újra reá-fente a’ haj-fzál-borzafztó fertel
mes mocskokat. Űjjabb feítékekkel mázolta-le 
erkölcftelenségeit. Végtére: azon Szemtelent, 
azon Magyar-orfzág’ Csúfját méltónak lenni mon- 
dotta: hogy nyakára egy Malom- kó kötteffen, 
és itt Budán ( a’ többi Magyar Leányoknak ele
ven példájokra) Szent Gellér’ Hegyéről a’ Du
nába vettelTen, Mind - eddig csudállani fe győz
né : hogy olly tűrő, olly fzenvedő lenne Zol
tán, És, hogy olly hamar el-felejtheti a’ gonofz 
Cfelekedeteket. Inkább illene penig egy Fejede
lem' Okofságához: hogy a’ Jót felejtfe-el hama
rább j miflt a‘ Rolzfzat. Mert amazzal cfak lus

tábbak
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táhbak lennének a’ Böcsiiletes Emberek; Emez
zel penig még rofzfzabbak az Iftentelen Gyilkolok.

\

TIZEDIK RÉSZ.
A’ C S E P E L I  D O L G O K .
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^/joltánnak Rókával közlott Budai tanácfcfa 
olly vefzedelembe ejtette isméit a’ Wilágos-vári- 
akat: hogy, ha az lítennek különös Gond-vife« 
léfe fel-nem-ébrelztette volna Hanzárt; és, ki
mondhatatlan nagy gyötrelmei között, meg-nem- 
keményítette vólna lágy ízívét: egy-lábig oda 
lettek vólna mindnyájan.

Mert Zoltán, égéCzlen meg-vefztegettetvén, 
Rókának ugyan fel-magafztaltattatására, amazok
nak pedig el-veíztéfekre nagy hirtelenséggel ipar
kodott. Ugyan-azért: azon érdemeden Rókát 
( eló-hozván mind Attyával, mind maga* feemél- 
lyével tett fok jó cíelekedeteit) ki-vette a’ Tit- 
kofok’ renddéból, és Buda-várofsánafc Igazgató
jává, ’s-egyfzer-’s-inind maga’ TanácfofsáVá-is 
tette, és még az’-nap’ ki-hírdettette.

Ezek-után: Etelének Rabságát meg-terhelte. 
El - tiltotta tudni - illik tolle az udvarból fzolgál- 
tatni fzokot étkeket. Meg-fofztotta minden leg- 
kiífebb fzabadságától-is. Lováfzfzát fém erefz- 
rette többé hozzája. Nagyobb, és gorombább
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’ lakatokat vettetett vas ajtajára. Az Őrző Kato
náknak fzámokat meg-kettőztette.

'Végtére A’ FŐ-papot (vifzfza-meuvén Cfe- 
pelre) minden irgalom nélkül, fennnit fe hajtván 
Hanzárnak efedezésére, a’ Fő-papnak érdemeire, 
és méltóságára; ottan Cfepelen, egy erős fog
ságba zárattatta. Meg - is parancfolta : hogy az 
Orrok hozzája egy lelket (ki * nem - vévén Han- 
zárt-is) erefzteni ne méréfzellyenek. Ki e’ tör
vényt által - hágná ; az „ minden irgalom nélkül, 
tüífént a’ Dunába vettetne.

E’ rettenetes nagy változáfokra egéfzleu el- 
hervadott Hanzár. Na^y zokogáffal siránkozott 
magános fzobájában. És; noha mind Kádárnak, 
mind Etelének méltatlan forfokat meg-könyvez- 
né, de Etelkára következendő mendörgéfeknek 
cfattanáfaitól egéfzlen el-i(zonyodott. Nem vél
te : hogy más valaki, az Iftenen kivül, ki • ve- 
heffe Rókának körmei közül. Irtózott Urának 
el-tökéllett fzándékától. Nem juthatott femtni 
efzébe, minő móddal mennyen eleibe. Refzke- 
tett ama’ l’zégyennek emlékezetére-is, melly Urá
nak ezen hírtelenkedésébol fzármazhatott. ETE
LÉT és a’ FÖ-PAPOT az orfzágban olly KÉT — 
NAGY — NEVES, és HÍRES embereket 

nm• balgatni; még - is elfogatni: meg-nem-itélni ;
, még-is el-vefzteni, irtóztató dolognak láttfzat-
tatott.
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Kádárnak el*zárattatáfa után, fzobájába viíz- 
Iza - térvén Zoltán (midőn Hiteísének fzomorúsá- 
gát, síim könyveit, zokogáfait látta , hallotta, 
tapaí'ztalta volna) felette igen fel-pattant. Ugy-e 
bizony (így fzólla) ? azt érderaelhettem-ineg tol
led végtére : hogy te-is, gyilkos ellenségeimmel 
egygyütt, egy nótát fúj? Egy ízűmben fzelelly? 
Velek ne cfak üfzfze - esküdgy ; hanem vefzte- 
men-is örvendgy ? Arra akarfz-e kénfzeríteni : 
hogy téged’ - is azon foglyokhoz zárattalak'? Ez 
könnyen megleshetik, cfak fzeretetből-is ; de 
nem abból, mellyel hozzád ; haném Hazámhoz 
viíéltetem. — Avagy ini más okra nézve pitye- 
regfz? Talán: hogy ama’ kutya-fajtákkal hama- 
rébb fel-nem-falhattál ? Öfzfze-gyűltek a’jó súlttek. 
Egygyjk eb, máfik kutya.

Kegyetlen Urának fel-háborodott lelkét ta- 
pafztalván a’ kegyes Afzfzony; meg-törűlte köny
ves fzemeit. És, minek -utánna gyötrelmeit-is 
meg-győzte; olly tekinteteket vetett Zoltánra : 
mellyek a’ fene Tigrifeket-is meg-engefztelhették 
vólna. Az-után nagy alázatofsággal így fzóllott:

Meg-nem-érdemletted, Edéiéin: jól tudom, 
hogy Ellenségeiddel tartfak. De, ha meg-érdem- 
letted vólna-is ; ne légy olly gondolattal néha 
kedves Hanzárod felől: hogy akár-mi vefzedel- 
meidben gyönyörűsége telheffen. Egy örömein, 
egy fzomorúságom vagyon veled egygyütt. — 
TuJgyák az Egek, hogy nem más légyen mos-

F 5 tani



tani könyv'- húllatáfomnak oka; hanem a’ Te’ 
nyughatatlanságod — Az: hogy Tömlöczoddel 
feiiyegettfz; ne véld, Édefem: hogy annyira 
gyötörheti fzívemet —. Meg - hölt édes Atyám 
és Anyám. Oda lett végtére fzerelines édes 
Bátyám-is Maröt. Nincs femmi Rokonom, ki 
ezen fzokatlan Rabságomat nem fzíneffen; ha
nem fzíveffen meg-firathatná — De van néked 
Hanzárod, ki fzomorúságidban réfzt vehet, és 
veled-egygyütt el-is-enyífzhetik — Birtokodban 
vagyok, Hatalmas Fejedelem! de egyfzer-is-mind 
cdes Zoltánom-is —■ Vedd vas pereczbe mind* 
a’*két kezemet, mind-a’-két lábomat. Vefs-bé a- 
kár-minö Fogságba. El-tűröm, el-fzenvedera 
íziveffen: cfak ezzel nyugodalmad’ láthattam — 
SŐtt: ha nem parancfolod-is, magam záratom-le 
magamat; és azon sötét Tömloczödben várom 
azon Hajnal-hafadttát, mellyben háborúid le-cfil- 
lapodnak; és Hanzárod döbbeni fzívefségedbe 
viCzfza-tér: mert moll, látom, azon kivíil teke
reg, és nem tudgva, hová ihajtfa árva fejét —- 
Édes Zoltánom! Meg-érem még Én azon fzern- 
pillantáft, mellyben háborúidból ki-tifztúlly; és 
engem’ , valamint ennek - előtte, úgy fzerefs — 
Hifzem íílenemet: hogy e’ kis zenebona inkább 
fel - élejzti régi fzerelmiinket. A’ Pokolban-is 
efik néha-napján egy vásár — Térj-vifzfza elöb. 
beni-cfendefségedre. Szölly velem: ha nem úgy-is 
$mt Hitefeddel; leg alább: mine e’ Világon leg

jobb 4
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jobb Barátoddal. Adgy ezzel valami orvofságot 
leg-is-leg-elsoben el-keferedett fzívednek; az-után 
penig, mivel igen fzépen kérlek, az Én el-ré- 
mültt, és nagyon el bágygyadott lelkemnek.

Ezen okos, és lágy fzavaival úgy meg-tör- 
te Zoltánnak fzívét: hogy Ez, melléje ülvén, 
hizelkedni-is kezdene meg-ízomorított Hitefsének, 
és, mint-egy mofolyogva, ebeket mondaná;

Ki ne cfendes’ulhetne-le ezen gyönyörűsé
ges fzavaidra, Édeiém? íme! előtted vagyok* 
nagy fzívedet; és, Urad’ fel-háborodttában, na
gyobb elzeiségedet csudálni nem győzvén, E- 
des Hanzárom! Igen nagyra bücsúllöm azon 
Okofságodat, mellyel fel-lobbantt t'územet inkáb 
oltani; fem-niint gerjefzteni akartad. — Le-cfilla- 
podtam immár egéfzfzen. Szólly velem bátorsá- 
golfan. Engedelmet-is adok a’ meg-feddésre: ha 
ama’ Pép-étk'ü* nem Koncz-rágó Papodnak el. 
zárattatásával vétkeztem. Mert tudom: hogy e‘ 
tori leg-inkább Gondos Fejedet — Hallottad-e 
ártatlan Titkofomnak fzeméremmel tellyes felele
teit? Ki - vehetted - é azt belŐlle, a’ -mit nagy 
fittyel meg - ígértél ? Sőtt: ha efzedre akarfz 
térni, átal-láthatod tifzta erkölcfeit — Már raoft 
meg-mondhatoin: nála vóltain Budán. He ki-is- 
tanúltam ám hitvány Papodnak fovány költemén. 
nyeit. Öfzfze - fzíirte a’ levet, mind Etelével, 
mind penig Etelkával, ük költötték felőliem a- 
ina’ gyalázatos híreket. Ok tehát a’ vétkefek.
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ártatlan penig a’ Titkos — Avagy fzóily valami 
ollyaft mellettek, mellyel védelmezni leheffenls- 
tentelenségeket. Kénfzeríts, ha lehetség, arra: 
hogy meg-kellefsék engednem Párt-ütéleiknek. 
Szíveffen meg-cfelekfzem, ha nem érettek - is , 
de a’ Te’ kedves Személlyedért bizonnyal.

Urának igán meg-vefztegetett fzívét tapafz- 
talván Hanzár; efak alig: hogy helyre-hozatta. 
tása felöl kétségbe nem efett. Bízott mind-az
által a’ bé-vádolttaknak ártatlanságokban; de i Ő- 
képpen az Iítenuek Atyai Gond-vifelésében. E’ 
bizodalommal fel - ébrefztvén magát; így fzóllott 
meg-cfendesiiltt Urához:

Édes, meg-meg édes Zoltánom! Te a’ Tit
kosnak cfak fzínlett fzavait hallottad a’ Szőnyeg 
alatt. Nem láthattad penig? hogy cfavargott ál- 
nők fzemeivel. Éfzre-fe- vehetted : minő cfalfa* 
sággal, minő félelemmel visgált-meg minden fzeg- 
lukat. Magam-is tapafztaltain ki -’s-bé- lebegését 
a’ fel-függefztett takaréknak. Hallottam foháfz- 
kodáfidat, és nagyon meg - hökkentem. E’ fzin. 
lett dolgokat hogy-hogy nemvehette-vólna-éfzre 
ama’ Gonoíz Lélek, kinek tellyes élete csupa 
álnokságból áll ? — íme ! fel - tefzem életemet! 
Fel-tefzem (a’ -mit életemnél nagyobbra böcsiil- 
lök) hozzám-való igaz lzeretetedet: hogy más
ként befzéflett volna; ha jelen-léttedet meg-nem- 
sajdította vólna. — De .Én moílanában a’ késér- 
tejnek halzontal íHíágát abban - hagyom. Es, mj

ok-
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okra nézve kezünkbe nem kerítette a’ Gonolzt, 
a’ nagy Iftennek Rendeléfein álméikodom. Di- 
csérem-is, édes Zoltánom, efzefségedet: hogy, 

'mind Kádárt, mind Rókát küiönüifen meg akar
tad hallani. Én egygyikuek ártatlansága mellett 
fém akarom le-tenni hitemet. Te fe higygy te* 
hát ezek közűi egygyiknek-is •— De kettő vau 
még hátra, Lelkem Zoltánom, kik ezen zava- 
rékos ületbe bé*keveredttenek: ETELE, és ama 
drága ETELKA. — Hogy inoft Eteléről ne fzól- 
lyak (ki - adgya majd az Igazat, ha Erdélyből 
vifzfza-jön a’ Katona, Tuhutumnak levele) cfak 
éppen'Etelkámat ajánlom kegyefségedbe. El-ne- 
vefzezd a’ Leányt, minek-előtte meg-halgatod. 
Há Róka’ álnokságainak meg • halgatására ki-nyíl- 
tanak tifzta füleid; Etelkám’ ártatlanságának meg- 
halgatására bé-ne-csukalfanak, — íme! le-térde- 
lek előtted. Keferves konyv-húllatáfaim ,között 
cfak éppen egyre kérlek. Menny-le Wilágosra. 
És: hogy, ha azon Virág-fzállal fzóllaí*zfz; meg- 
ne - ismérheffe Személlyedet: végy olly Ruhát 
magadra, melly el-titkolhaífa Fejedelemségedet. 
Forgasd ama’ Világ-csudáltta Szüzet minden mes* 
térségeddel. Ottromold tifzta erkölcfeit minden 
tehetségeddel. ím’-hol a’ Fejem: ha vifzfza-nem- 
témek minden örömeim. — Menny-le Wilágosra 
mennél hamarább. Jó Szelek’ fzárnyán röpülly- 
le azon meg - mellyefztett Gerliczének védelme- 
zésére. Cfak inég e’ kéréfemet töltsd-bél

Nagy
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Nagy álmélkodálTal fel-emelvén Hitefsétj 
olly gondolatokra vetemedett Zoltán, mellyék
hez hafonlókat talán loha nem forgatott a’ Ma
gyar Fejedelemség* Tehát: mivel Orfzágának a- 
zon táiját még eddig nem látta, magát penig 
Magyarnak fe tartaná mind-addig, még a’ Tifzán 
által-menvén, annak vizéből leg - alább cfak egy 
kortyra valót -is horpentene; igen jó fzívvel 
meg-ígérte a’ le-menetelt.

Ezzel Hanzámak, igen meg-fzom orítot Hi- 
tefsének akara fzolgálni. Nem kévánta nagy ö- 
rómre indúltt kedvét meg-fzegni; hanem inkább 
újra fel-élefzteni: fö-képpén illyetén kőrnyűl-ál- 
lásokban, mellyeknek fzerencsés vége új világra 
hozhatná nem cfak a’ Fölhőkbe keveredett Wi- 
lágos-váriakat; hanem magát ama’ fényes Budát- 
is egéfz Magyar-orízággal, és Erdély* orfzággal 
egygyüt.

Magához tértt Kedves Urának fzívefségét 
hallván a’ kétséges Afzfzony; nem tudtta örmé* 
ben, mihez fogjon, mit tegyen. Hirtelen nya 
kába borúit édes Zoltánnyának; és azon könyv- 
húllatásaival , mellyeket Etelka’ ártatlanságának 
nyilván-való bizottsága ki-facsart, süri'in jelen- 
gette hál’-adatos fzívét. Cfak alig-is várhatta a* 
fzerencsés le-meuetelnek el-tökéllett ízein-pilian- 
tását. Jelengette a’ következendő napnak al- 
kalmatofságát; de .fzóllani arról nem mere. A’ 
le-inenetelt harm ad’-napra rendelte Zoltán. ;
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M A S A B I K  SZAKASZ.
L  Zoltán Wildgojon, j VI. Lehel
II. Zoltán Etelkánál. | VII Etelka
III. Gyula, és Etelka, V ili Gyulának intézetei.
IV. Zoltán Zegeden. IX. Etelka
V. Etele, és Etelka,

E L S Ő  R É S Z .

Z O L T Á N  W I L Á G O S O N .

IH j-kéfzule azomban Zoltánnak mondva-cíinál- 
tatott azon fzekere, mellynek fel-találásában kii- 
lönöffen gyönyorküdhetik-is, diefekedhetik-is Ma
gyar-orfzágunk. GüNCZÖLNEK hivták a’ Me* 
Herét. Scitiából jött-ki a’ Magyarokkal. Budán 
gyártotta kerekeit. Ezen mefter-ember, az döb
beni két «kerekű talyigáknak alkalmatlanságaikról
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Pzűnetlen gondolkozván, leg-elso volt, ki azo
kat négy kerekekre, és egyenes rúdakra fogta 
Árpádnak idejében. Zoltánnak e fzekerét abban 
rnáfolta-meg: hogy az egyenes rudat (nagyobb 
alkalinatofságát látván) meg-horgasította. Közön - 
ségelfen-is a’ Magyarok, az illyetéu fzekereket, 
GÖNCZÖL’ SZEKERÉNEK mondották. És, mi
vel a Világ’ tengelyének eleje körűi, az éjtfza- 
ki Cíillagzatok között, ollyaft forogni láttának, 
melly ama’ négy kerekekhez, és egy meg-hor- 
gasúltt rúdhoz igen hafonh'tana: azon hét fé
nyekből álló cfillagzatot- is (a’ Mellernek örök 
emlékezetére) GÖNCZÖL’ SZEKERÉNEK ne
vezték. Fel-találásának, és helyes el kéfzítésé- 
nek béréül, azon helységet nyerte ajándékban , 
mellyet az akkoriak GÖNCZÖLNEK, a’ moíla- 
niak GÖNCZNEK mondanak.

El-kéfzűlvén,és amaz’ Inafsával, ÓCSÁVAL, 
fel-ülvén a’ Fejedelem; hogy mind Budáról el
mentté, mind Wilágofra jötte nagy titokban ma
radna, Budáról ugyan hajnal-hafadttában meg-ín- 
dú!t; Wilágofra pedig a’ napnak jó le- nyugttá- 
val harraad’-napra érkezett. Meg-is-parancfolta , 
mind Budán embereinek, mind Wilágofon Inalsá- 
nak : hogy, fe úttyáról, fe maga’ fzeméllyéröl 
feinrait fe fzóllanának. Ocfa, Zoltánnak nevét 
mindenütt el-titkolná ; és cfak Pajtáfsának mon
daná.

ijz ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK.
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Ezeken felül: ruháját-is raeg-vúltóztatca Zol
tán. Szolga-köpönyeget vetett vállairu. Szol- 
ga-kucfmát nyomott fejébe. Ezen öltözettel, és 
fzínnel a’ FŐ-pap sátorába hajtott. Mind-a’-kettŐc 
igen jó fzívvel látták Kádárnak emberei. Meg
örült fó-képpen a’ Goud-vifeló ; le-is-öletett egy 
Üriit, és őket helyre el-laktatta.

A ’ Fö-pap fzólgái között egy vala leg-Cze- 
meffebb. Gyulánál fzolgált ez - előtt. Ugyan 
azért: nem cfak jól ismérte, .hanem jó Pajtáira* 
is volt ezen Ócsának , ki hafonló - képpen (mi
tt ek-elotte Árpádnak udvarába kerekedett) ugyan- 
cfak ezen Gyulánál inaskodott. Eme’ fzolga, 
félre-fzóllitván Ócsát, tőlle ide-jöttöknek okát 
igen méréfzízeu kérdezgette. De tudván Ócfa: 
hogy, ha a’ titkot ki-vallaná; maga’ fejével jád- 
zana: azt mondá: hogy ó e’ dologban ebet se 
tudna: mivel Budán Zoltántól Ö-magára femmi, 
mindenek ama’ Pajtáfsára hagyattanak.

Több befzédbe akarván kerekedni Kádár’ 
fzolgája; lehetetlen dolognak lenni mondotta: 
hogy ama’ feép Ifiú Zoltánnál fzolga lenne. Na
gyobb Tifetséget érdemlene virgancz tekintete; 
súgár termete; és méltóságos járásának módgya. 
Etelkához pedig olly hafonló lenne, mint tyúk
monyhoz a’ tyúk*mony.

Végtére: cfak azt akará a’ Szolga megtud
ni: régen vólna-é 6 a’ Szolga-rend között ? 
Nála maradna - e fokáig? — Ócsa, eme Szolgá-
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nak egeréfzo macska-fzemeitől tartván, azt mon
da: hogy cfak harmad-napi fzolga» Nem-is vél
né, hogy fakáig, úgy-mint fzolga, a’ Fejedelmi 
udvarban meg-tnaradhatna.

Ócsának (ama’ hiúz-fzemmel kerengő fzol- 
gának) kérdéíei, vefzedelmefek láctattanak. Mind- 
az’-által e’ vifzáltt fzavak arra ízolgálcanak, hogy 
a’ titkot fzorgalmatoffabban el-rejtfe. Mert: tü- 
ftént Zoltánhoz menvén, el-befzéilette ama’ Ká
nya-fzemnek élefségét; kérte-is a’ Fejedelmet: 
hogy leg-inkább ábrázattyát, akár mi módokkal, 
el- titkolná: hogy az Etelkáéval való hafonla- 
tofság ki-ne-tettfzene.

Zoltánnak, és Ócsának Wilágofra jöttök mi
nő változáft tett Gyulának Sátorában ; nem le
het vóltta-képpen elo-befzélleni. Mert : Kádár
nak azon említett fzemes Szolgája (meg-nem
tartóztathatván magát) még azon ellve Sácorjok- 
ba fzaladott, és két valami Kémeknek allattom- 
ban való el-érkezéfekröl befzéllett.

Ezt meg-értvén Gyula, fok-féle gondolatok
ra vetemedett. Arról gyanakodott fő-képpen: 
hogy, mivel olly alattomban jöttének ; valami 
alattomban való dologhoz-is akarnának fogni; és 
talán valami új vefzedelmekkel fenyegetik a’ Wi- 
lágos-váriakat. Hízelkedett néha magának : mint
ha Huba’ dolgát reájok bízta vólna a’ Fejedelem; 
’s-általok - is akarná a’ Vezérségbe vifzíza-állíta. 
ni. De Etelének, és Kádárnak kéfedelmes vifz.

fza-̂ g
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fza-jövetelek kétségefsé tette e’ heves gondo.a* 
tokát.

Gyulának ezen nyughatatlanságai mik lehet* 
tenek azokhoz képpel!, mellyek Etelkának lel* 
két fojtogatták ? Mihelyell az el-érkezett két 
Inafokuak híreket meg-hailotta; úgy-annyira meg- 
ijedetc: hogy a’ következendő vacforáhan femini 
fzája’-kéröjét nem érezhetvén; fein enni, fe má- 
fok’ fegítségével le-vetkezni nem akart. Le-tépte 
inkább magáról a’ Ruhát, fern-mint le-vetette. 
Az-után : mindnyájoknak efudálttokra, nagy ha
marjában le-feküdtt. Szokáfa ellen a’ párnába 
vagta orczáját; és , kegyetlen új zokogáiokkal, 
fefzegette oldalait.

Alakjának ezen hirtelen változását föeme(Ten 
meg-vifgálván a’ Dajka: Mi bajod (úgy mond) 
édes Leányom? Egynéhány napi 30 kedved illy 
könnyen meg-változhatott-e minden ok nélkül ? 
Illenek! mi hafztalan képzeményekkel ijefztgeti- 
tek ismét a’ félénk Szüzet ? Avagy, édes Ala
kom , talán cfak az elli hofofzú árnyékodtól 
ijedttél-meg ? Hadd hallyam felelmednek okát.

Felele a’ Szúz: Oh Egeidben lakozó Illeni 
Fölség! ugyan mi gyönyörűséged telhetik engem’ 
Üldöző rendeléseidben ? Cfak én vagyok tehát 
olly fzereucsétlen teremtmény , kinek egéfz éle
te egygyik nyomorúságról a’ malikra hengereg? 
kinek el-tapodott fzive’ mezeje folia bé-nein-gyo* 
pösödhetik ? ki egy napomat nem élhetem, melly-
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ről azt mondhatnám : hogy vele tökélleteffen 
meg-elégedtem. Ugyan mi végre adttátok a’ cfe- 
kély ékefségemet ? talán: hogy utánnam lefeket, 
és késérteteket rendellyetek, és végtére torbe- 
is keríttfetek. Mert ugyan mi máit mondhatok 
ama’ két Inafokról: hanem, hogy Zoltán, egy 
Rókának késértetével meg-nem-elégedvén; két 
kengyel-futókra bízta meg-rongáltt fzemérmemet? 
Nem-de-nem a’ fok kutya, végtére az el-fáradtt 
nyúlnak halála ? —- Nem találhat - e Orfzágában 
más leányt, kit űzőre vegyen ? Cfak én vagyok 
tehát, a’ vágó fzékre tökélltt áldozat? — Moft 
tekeregnek immár fejem komi kemény köveikkel 
fenyegető föllegek! Ti Egek fegíttsetek! — Lá- 
gyíttsátokmeg egy-fzer Zoltánnak kemény fzí- 
vét — Támogafsátok hanyatló fzemérmemet. — 
Iítenem !aki teremtettél, vifeüy gondot reám.

Ezeket h..’/V ni a’ Dajka , maga -is kételke
dett eme’ kövt‘ségnek fzenrencsés ki-menetele 
felől , ha dák a’ követek ezen okból jöttének 
Wilágofra. Vigafztalta , a’-mint lehetett, el-ke- 
feredett Alakját. Végtére: mivel máffal le-nem- 
cíillapíthatta ; azt ígérte néki : hogy maga fel
menne Budára; le-rakná a’ Fejedelmet; és néki 
ollyas valamit fogna mondani, mellyet, magán 
kiv'űl femmi teremtés nem mondhatna fzéles e’ 
világon. Ennek ki-adttávál azt reménlené: hogy 
jó rendbe hozattnának azok, mellyek Rókának 
patvarságai raiátt meg-boralottanak. Ne gondolna
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tehát Alakja fetninivel. Fekiinne cfendefségben. 
Az Iften nem külömben fogna vigyázni e’ mái 
aludttában; mint holnapi fel-ferkenttében. Ezek» 
kel meg-vígafztalta a’ fzomorút. ’S-vele-egygyütt, 
maga-is el-lzenderedett.

Más-napra kelvén az idő; el-intézett dolga
it nem akará továbbra halafztani Zoltán. Idején 
reggel Gyulához küldötte Inafsát; és, nála mi 
fzavakkal ellyen, raeg-tanította. Fejére-is hagy
ta: hogy, ha kurta Követségének fomináját el
végezné; Senki-íiával ízóba ne eredne; hanem 
tiiitént meg-térne.

Gyulának Sátorába erelztettvén a’ Szolga; 
így köfzönt-bé hozzája: Jó napot Kegyelmed
nek, Vezér-uram! Tegnap’ jöttünk ide. Pajtá- 
fo n a’ FÓ-pap’ Sátorában maradott. Meg - árta 
Bal-Ízemének az útazás. így ofztott-el Zoltán 
bennünket: hogy Én Te-hozzád; ama’ máfik 
Etelkához mennyen. O láffa, miként végezheti 
bajoffabb követségét. Én az enyimnek hamar 
végét fzakafzthatom: mert nagy örömet jelen
tek. E’ penig annak veleje:

El-hitetvén magával Zoltán: hogy Te, mind 
Vitézségedre, mind Emberségedre nézve, ele
gendő lennél a’ nagyobb hivatalokra; Téged’ a’ 
Tifzán túl-lévö Tartományoknak Fő-igazgatójává 
rendel. Szorgalmadra bízza az oda-terjedtt Ka
tonaságnak lzáinát. örömedre azt-is jelentgeti: 
hogy Hubának állapottya felől cfendefségben légy.

G 3 - Ká-
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Kádárnak, és Etelének forsár jóra magyarázd. 
Rókának Gonofzságairól, Etelkának ártatlanságá
ról éppen ne kételkedgyéh Eme’ Tifztségednek 
ti-hírl elését reám bízta; annak meg-erösítését ma
gára vállalta a’ Fejedelem. Már moft: Iften ve
led, Vezér-uram! Van másutt-is mit tennem. 
Ezeket végezvén, hirtelen ki-fzalada.

E’ gyönyörködhető híreknek véletlen foka- 
ságokra el-álmélkodván Gyula; egyeneffen édes 
Leányához méné. Ezeknek kellemetefségekről 
azzal akart leg-is*leg-elsőben befzélleni, ki eze
ken leg-inkább örvendezhetett. Eló-rakta Ócsá- 
nak befzédgyeit. ’El-nem-titkolta azon Követet, 
ki édes Leányához-jte küldetett. Végtére: atyai 
fzívefséggel kérte: hogy (efeébe juttatván Zol
tánnak fok íz-beli kegyelmeit) annak Szolgájá
val úgy bánnyon ; hogy ennek meg - böcsültte; 
amannak Fejedelmi fzeméllyére hárúihaffon.

Édes Attyának ezen fel-ébredett fzívét ta- 
pafztalván Etelka; nem tudhatta el-végezni ma
gában ; heveffebben örvendgyen-é mind Szüléjé
nek fel-magafztaltatásán, mind Ételé’ dolgának 
jó forgásán; avagy kefervelTebben ízomorkod- 
gyon mind azon új követnek itt léttén ; mind 
magának rofzra-fordúlható állapottyán. Élég az: 
hogy (Gyula’ Sátorának nagy Örömében) cfak 
maga találkozott : ki vigafságának femmi jeleit 
nem adhatta; noha magát, édes Attya’ kedviért, 
jfzonyú-képpen erőltette. El-fogatta mind-azal- 
' . tál
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tál fzíves intéfeit. De egyfzer-’s*mind ama’ Kö
vetet nem más-képpen várta; hanem: mint, a’ 
firalom-házba ki-tétetett Rab, a hóhér’ tárfasá? 
gát várhattya.

M A S A D 1 K  R É S Z .  

Z O L T Á N  E T E L K Á N Á L . ,

\

jĤ el-ölrözött azomban Zoltán Szolga - ruhájába. 
Hogy pedig fzeméllyét éppen el-titkolhatná; ‘egy 
fehér kefzkenövel körül • kerícette bal - ízemét: 
mintha a’ kellemetlen poros útnak moftohaságá- 
val meg - sértődött volna fehér hártyája, és ve
szedelmes forróságban lenne. Fejébe nyomta 
fzolga - kucfmáiát , és egéfzlen a’ jobb fzeméig 
le-tolta. Végtére: fzolga * köpönyegjének fzár- 
nvaival, mind állát, mind fzáját bé-takarván; ma
gát el-annyira meg-változtatta: hogy Inaffa fém 
ismerhetett reája ; midőn, követségének vége 
után, eleibe akadott.

Ezen öltözettel igyeneífen Gyula’ Sátorá
hoz mendegelt. Kívül a’ Dajkába akadván, ötét 
nagy alázatofsággal kérte : hogy el - jöttét bé-je- 
lentené. Nem kellett fokáig várakornia. Tüíléut 
bé-erefztetett hozzáia.

Bé-fe-lépett egéfzlen; midőn (azon Gyöngy
virágnak angyali ékefségét látván) ki - magyaráz*

G 4 hatat-
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hatatlan -képpen meg-döbbent. Igaznak tapafz- 
talta, a’ -mit az orczáknak hafonlatofságokról 
eleve befzéltenek az emberek. Szakafztott maga’ 
képét látta arezúlattyában. Maga’ termetét tes
te’ alkotásában. De egyfzer-’s-mind: fzemérmes 
tekinteteiből úgy ki-vette egy látáffal az ártat- 
lanságbt: hogy , nem cíak gyanakodni kézdene 
Rókának hazugságairól; hanem inind-azokat ép
pen el-hitetné magával, mellyeket Cfepelen a 
FŐ-paptól hallott. Nem-is tudhatta hamariában: 
ha vallyon ama’ fzavaival kofzönnyön-e-bé hoz- 
zá;a, mellyeket ennek-előtte Öfzve - akafzgatott. 
Akár mi vége légyen látogatásának ; e’ fzavait 
mondotta:

Orvén dek , drága-látos fzép Virág-fzál: hogy 
Magyar-orfzágnak ezen el-hírefedett ékefségét, 
kit immár régtől-fogva látni óhajtottam, mofta- 
nában nem cfak láthatom ; hanem , fzeméllyem 
fzerént, tifztelhetem-is. Ha a’ Terméfzetet al
kotó nagy lilén , e’ remek munkájában, mind
azokat öfzíze • hordotta, mellyek fzéles e’ vilá* 
gon el-vannak fzórogatva; úgy vélem: hogy, 
midőn teremtéfedhez fogott ; olly engedelmes 
fzívről-is gondolkodott, mellyel hatalmas Feje
delmünknek nem cfak parancfolattyára; hanem 
akarattyának cfak jelentésére-is talpon állhattfz. 
Él-küldötte ez-elott gyönyörű fzeméllyedhez ér
demes Titkofsát : hogy általa magához édefgef- 
fen. line ! annak haíztalan követsége után , ér
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dernetlen ugyan; de leg - hívebb emberére bízta 
fel-jövetelednek reá-befzéllését. Meg-ne-vesd, 
Magyar - orfzágnak dífze , Zoltánnak eme’ ke
gy efségét, mellyel édes Atyádat napról -napra 
nagyobb méltóságra emeli. Légy hozzám-is olly 
kegyefséggel: hogy én, fzolga lévén , örvende- 
teflebb hírrel mehettek Fejedelmámkhez ; mint- 
fem annak Titkofsát magadtól el-erefzthetted.

Ezeket hallván Etelka, az Egek felé fordí
totta fzemeit. Az - után ezeket mondotta: Ke
gyelmes Fejedelmünknek mind Atyámhoz , mind 
cfekélv fzeméllyemhez ki nyilatkoztatott jó vók- 
tát ha igaz fzívemből meg - nem - köfzönném; 
a’ Kakuknái hál’-adatlanabbnak mondhatna a’ Vi
lág ( 4). De, édes jó Barátom ! Meg-engedgy 
erőtlenségemnek. ' Én már egyfzer egy Kányá-

G 5 nak 4
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( 4 )  A ’ Kakukrúl azt tartyák; hogy foha féCe* 
ket nem rak; hanem tojását más madaraknak i'éfzkek- 
be egygyenként el - ofztogattya. Egygyutt ki-kelvén 
a’ tojáfok; mivel a’ K akuk.fi, mind hamarább érik, 
mind a’ többinél idejébben meg • körmosödik; nagy 
hál’-adatlansággal egygyenként le-öldöfi azon egy-féfz- 
kíi czimboráit, és meg-efzi. Ezen madárnak példájá
val fzoktanak élni a’ Régi M agyarok: midőn a’ bál- 
adatlan emberekről fzóllottanak. És valamint az Ha
lál-madár után a’ Kakukot leg-inkább gyűlölték úgy 
a’ többi erkölcstelenségek között is az hál’-adatlanságpt 
Féléik között éppen nem fzenvedhették.



rak körmei között lévén, moít egy Galambnak 
tollától-is irtózom. És, mivel egyfzer a’ meleg 
téj meg-égette ízámat; a’ tarhot-is fúvóm — Kér
lek a’ Magyarok’ Iftenére: fzemérmes fzavaiddal 
ébrezd-fel inkább fzívemben a’ tifzta örömet; 
fem-mint, ijeíztő fzavaidnak lázzával, meg-fój- 
tfad minden kedvemet. Hadd ismérjem-meg a’ 
túrót a’ téjnek elején. Szánd-meg leg-is-leg-el- 
soben meg-sértett fzeméllyemet. Ezt meg-hara- 
pá egyfzer a’ Kígyó. Meg-engedd, ha már a’ 
Gyíktól-is félek. Szánd-meg olly ízegény, és 
gyámoltalan leánnak firalmas állapottyát, ki már: 
a’ késértetek’ bokroísága miátt, arra jutottam, 
hogy, ne cfak máfoktól (noha talán ártatlanok
tól); hanem magam magamtól-is irtózzam — Is
tenem ! Légy velem !

Meg-efett Zoltánnak fzíve ezekre. De, el
titkolván hirtelen háborúit; így fzóllott:

De mi háborgattya úgy - annyira lelkedet, 
Drága Kis-afzfzony ? Mi vélekedéffel lehettíz 
egyenes fzív'ú Fejedelmünkről'? Mentfen-meg a’ 
Jó: hogy fzerenesétlenségedre iparkodgyanak a’ 
Budaiak. Azon vannak mindnyájan: hogy Sor- 
fodat föllyebb emellyék; hogy életed’ hofzfzú 
napjait erkülcfeidhez ízabják. —• Édes Etelkám ! 
Talán ama’ Titkos meg-nem-emberlette magát a’ 
Követségben? — Ne higygy a’ Gonosznak, ha- 
meg-sérthette fzeméllyedet — Úgy ismérem Zol
tánt, mint önnöu-magamat. Tudom egyenes h í

vének
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vének nem cfavargós úttyát. Tudom: mi okból 
kéváunya Budai lakáfodat. Valid-ki r édes Etel
kám! Miben vétett a’ Gonofz? Meg-kötöm 
víg kofzorúját Zoltánnál.

Felele Etelka: Kérlek, édes jó Barátom! 
ne hozd efẑ mbe el-múltt keferűségeimet. Egy- 
fzer bé-gyógyúltt febeimet fe nyitogasd újra. 
Hadd mennyének mind-azok a’ fetét Feledéken- 
ségnek homályos Tartománnyaira. Senkinek ár
tani nem akarok. Hálákat-is adok Teremtő Is
tenemnek: hogy az el-múltt dolgot uagy titok
ban tartották.

Monda Zoltán: Mit ? nagy titokban tar
tották ? Abból femmi fines! Mind meg-tudtta 
Zoltán azon káromláfidat, ' mellyekkel meg-va- 
kargattad a’ Titkod. Meg-értette Fejedelmi Sze- 
méllyére gerjedett tüzes indulataidat. Tudgya 
haragra változott illetlen durvaságidat. Hallotta 
tarajos fenyegetefeidet — Ugyan-is: azon okból 
jöttem ide: hogy ki-nyíllyanak Budán, a’ -mik 
el-rejtve tartatnak Wilágofon. Tudni-illik : iga
zak-e azok, mellyeket Róka befzéllett ? avagy 
balgatag parafzt hazugságok ?

Felele Etelka : Igazak - e , nem - é ? tudgya 
azon Ifién, ki fejünk fölött uralkodik. Tud- 
gvák azok - is , kik innett Budára mentenek; és 
Zoltán előtt Al-pörÖmet folytattyák. Ki-befzél- 
leném talán a’ Fejedelem elott-is; ha vele lehet
nek, cs magyar fzívéhez fcóllhatnck. Tudgyák
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tehát azok , kiknek tudniok kelletik. E’ fetéc 
árnyekú történetet nagyobb világofságra nem 
erefzthetem : ne - talán - tán, ha elődbe raknám , 
Rókának híriben cforbát ejtenék. Meg-eshetik» 
hogy, ellene törfz, és vefzedelmét hajháízod. 
Mentt akarok lenni a’ máinak híriben gázoló 
fene fecskeségtől; mellyért hogy valaha adózzak, 
ízinte lehetetlenség. Ha Róka a’ más Világra 
vilzi adófságátj.ő látTa; azt kettőnkre nem bízták.

Vagy cfak ezen fzavaiból-is ki-tettfzett a’ 
nagy ártatlanság. Zoltán mind-az-által (hogy 
Etelkát jobban meg - zavarhaffa, és haragja’ ki
ütésében gyönyörűsége tellyen) így oftroraiotta 
fzemirmét:

Én Rókának ártani nem akarok; hanem né
ked (ha Budára fel-indíthatlak) halználni. — Édes 
Etelkáin! ott óhajtya ékes izeméllyedet a’ gyö
nyörű Fejedelem. Ennek kebelében édesdeden 
nyughatol. Ö téged’ igen nagyon fzeret. Sőtt: 
ha Izeméllyedet meg-láttya; nagyobbra-is bocsŰU 
Hanzárnál. Ne kéfs : ne vonyogasd vállad’. 
Jö&te Szeretődnek ölébe mennél-hamarébb.

Felele a’ Szűz: Már előbb-is az Iftenre 
kértelek: fzánd-ineg Szemérmemet. Ez ollyan 
Virág, mellyet Hagygy-bekinek mondanak. Ismét 
inoftanában (penig tellyes fzívemből) efedezem 
dotted: ne végy arra: hogy Személlyeddel* is 
úgy bánnyak; mint veled egy-jármos, egy-fza- 
tásó Rókával. Én Fő-vezérünk felől olly véle

kedés-
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kedésben vagyok: hogy néki ezen gyalázatos 
Követségben fém híre, fém pediglen tanácfcfa. 
És, ha valóban kévánnya-is fzegény fzeméllye- 
met látni; nem azon végre kévánnya, meilyet 
Ti fitogtattok: hogy köztte, és Hitelfe között 
vifzfza-vonáfokat feerezzek. Kérlek, ne erői* 
tefs többre. Édes Atyámnak fzíves intéfei fze, 
rént, meg-tudom Uráért az Ebet-is böcsúlni. 
Tudok fzore’ - mentiébe bánni a’ durva Állattal. 
De , ha Rókaként fel-háborítafzfz; hamar vifz- 
fzára foglak; és úgy meg-fzappanyozlak, mint 
az hetes válznot. Ne cfatolgasd hozzá-nem-fzo- 
kott Személlyemet ama’ Bitó-fához, ama’ Szé
gyen- ofzlophoz. Ne hozz-ki többet belóllem. 
Ne kénfzerítts arra: a’-mit meg-bánuyak.

Még jobban oda akarta fzítani Zoltán 
t'úzhez ezen fzavaival: De Én téged’ , Etelka, 
valóban nem cfak efztelennek; hanem a’ Vak- 
úndoknál-is vakabbnak állítalak: ki, egy Feje
delemnek ékes Személlyében, és ennek heves 
Szerelmében, nem láthatod boldogságodat. Va
laha e’ bimbóból gyönyörű kofzorüdat köthet
néd. Ej, Etelka ! ha fzíved’ meg*adnád, igen 
fokát haíználhatnál magadnak. Mért ne fzeret- 
ne Zoltán Hitefsénél jobban ? Szebb-is, kelle* 
meteffebb-is volnál Hanzárnál. Nem adok néki 
három napot, ki-ütheted azon Orofz Afzfzonyt, 
és magadat helyébe állíthatod. Már akkor ki le
het bóldogabb fzéles e világon ?
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Felele Etelka: Ki le — Hogy
hogy gondolhatod azt: hogy ott reinéllyek bol
dogságot, a’ -hol a lélek-isméret (ama’ nyugha
tatlan Kis-bíró) fúrdallya a’ fzívet? — Te a’ 
Magyar Szüzeknek máiadik Kerítoje ! — Te 
Urad’ főzelékjének hozzá-illő fodóie. — E- 
redgy ! — Mond-meg, nem bánom, Uradnak: 
hogy, ha ö téged’ ezen késértetekkel küldött 
Wilágofra ; ó fein ér többet egy fa - kohánál; 
egy férges diónál; egy moly - ette kucfmánúl. 
Tudgya - meg: hogy , kinek gézen-gúz az ura , 
kótyon-fitty a’ lzolgája. 011yan-is cferepe, va
lamint fazeka.

Ezek-után Zoltán (mintha meg-neheztelt 
volna) így Czínlette fzavait: Tudod-e, nyelves 
Harkály, kivel befzéllefzfz ? Tehát illy dögleletos 
fzavakkal illeted fzeméllyünket? — Talán ugyan 
te verted-el a’ gúnárt, hogy illy hangoffan gá- 
gofz? — Hátrább az agarakkal, Peczér! — Az 
én nyelvem fém ragadott ínemhez. — Én Zol
tánnak leg-hívebbike, nem Kerítoje vagyok , tu
dod-e? — Azért-is küldettem hozzád: hogy. 
ha dercze-durczáskodol ;erővel le • kuffelek a 
kocfi-oldalhoz — Úgy járod a’ tánczot, a’-miut 
én fityőllÖk. — Másként bánok veled , mint Zol
tánnak Titkoffa. — Róka után, tudd-meg, Orofz- 
lányt állított a’ Fejedelem.

Felele Etelka: Eb után kutyát állított , vad 
ember. Te-is azon elsővel egy forrásból bugy-

gyan-
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gyantái. 6 büdös vaj , Te kukaczos fzatonna; 
egybe illetek. Eb-is fújja nótádat; kutya-is járja 
tánczodat. — Hatalmas Iften! be igaz: hogy a’ 
rofz fzolgának leg-rofzfzabb tagja a nyelve. — 
Hová legyek édes Iftenem! — Nyisd - meg előt
tem eme’ földnek gyomrát: hogy nyellyen-el 
egyfcer, mint régen óhajtott martalékját — A- 
vagy Te ölly*meg en em’ , kedves jó barátom. —* 
íme’ előtted állok. Verd-köröfztíil oldalamat: 
mert immár cfak éppen attól félhetek, hogy fo* 
káig élek. — Bizonnyára: ha van vétek e’ vilá
gon, annak el*keriiltte’ bére cfak éppen a’ halál. 
Meg-köízonöm holttoin után * is eme’ jó vóltto- 
dat. — Avagy : ha életben akarfz hagyni; is- 
métt az élő Iftenre kérlek : hagygy-fel egyfzer 
ezen minden udvariságból ki-mosdott luftos be- 
fzédekkel, még jobban meg-nem-raellyefztette- 
lek. — Oh Egek! hogy viaskodik fzívemben az 
én édes Atyámnak fzíves intéfe le - gyalázolct 
fzeméllyemnek meg-bofzfzúllásávál ! — Ha job
ban fel-háborítafzfz ; tudd-meg : hogy nem olly 
fzűken, mint a’ kotyogó; hanem, mint a kan
ta, olly bőven fogom erefzteni kegyetlen fzit- 
kaimat. Tudom-is már : minő kutyával van 
dolgom : ugyan azért botot hordok kezemben. —* 
Iftenem ! nem bírhatok forróságammal. — Mind
az’ - által: még egyfzer meg - törhetem maga
mat. — Követlek, édes jó barátom, hogy meg
sértettelek. Kérlek : ne vígy arra : hogy édes

Atyám-
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Atyámnak fzíves intéfeit meg-yeffem, és így a’ 
fiúi nevet meg-ne - érdemellyem. — íme’ ! le
térdelek előtted; és, sűrű kony\- húllatáfaim 
között lábaid előtt efedezem: fzánd-meg gyá
moltalan , és nyomorúltt árva fejemet. — Em
ber létedre meg-ne-vesd keferves könyveimet, 
mellyek gyakran az Égi erős kapukat-is bé-ron- 
tyák — Okos ember vagy — Mi gyönyör'űfé- 
ged telhet egy fzegény leánynak gyötrelmeiben ? 
Vallyon mi jót kévánhattfz ellenségednek, ha jó 
Barátoddal így bánhattfz — Ne mártsd többé 
tifzta fzemérmembe mocskos igéidet.

Ezen fzavaival kegyetlenül meg-hafogatta 
a’ Fejedelem’ fzívét. Ki-is-facfarta az alattom* 
ban csurgó könyveket. Szinte fzégyenleui-is 
kezdette Zoltán: hogy erős fzíve illy gyenge 
Szűztül meg-lágyíttatott. Mind-az’-által: hogy 
magát fel-emellye, és meg-nyerettuek lenni ne 
vallya; az utólsó módra vetemedett; és még 
cfak illy kurtán nyaggatta: E T E L E

Ezeknek hallattára, úgy tettfzett: mintha 
Etelkának egéfz Teli-ereiben futkosó vér-csöpjei 
ifzonyú ferénységgel orczájára gyiiledeztek vol
na. Kegyetlenül meg-pirult. Az-után : fzeme 
héjját egyfzeriben le*erefztette. Etelének illy 
böcílelen emlitéfe után el-efett minden bátorsá
ga ; és egéfzlen oda lett. Olly kedvetlennek, 
olly ereje-vefzettnek láttfzattatott ; mint ama' 
Libákat lenui fzeinléUyuk , mellyeknek mind-a’-

két
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két Szárnyok le-törettenek. Ö-is nem külötnben 
billegett egy ideig. Az-után : el-lankadott fzavai- 
val, 'cfak ezeket nyöghette :

Ciak még e héjján voltam : hogy Etelém
nek gyalázattyát még a’ Szolgáktól-is hallyam ! 
Nincs már egy fzikra remény meg-marczonglott 
ízívembe. — Még-is, ha emberi állat vagy, azon 
emberi névnek Illeni hathatóságára kérlek: ne 
mártsd azon ártatlan Ihat illy moslékos dézsád
ba. Gyalázd, a’-mint el-kezdetted, el-árúltt íze- 
méllyemet. Mondgy felőliem akár minő fortel- 
mefségeket rakonczátlan nyelveddel. Cfak Ete
lémnek hagygy békét: mert kárt tehetek magam 
magamban. — Oh! Egek fénnyei! Ennek melly 
Gonofz Párának kelletik lennie, mint-hogy illy 
nyálaffan pürdítheti nyelvét — Lehetetlen, hogy 
ezt tfak tettetésből cfelekedd. Mivel illy büdös 
a’ lehelleted; nem lehet helyén a’ gyomrod.

Meg-örult a’ Fejedelem 5 hogy diadalmaskod
hatott. Mind-az’-által el-titkolta fzíve’ gyötrel
meit , ’s-még cfak ezekkel kénzotta: Cfak látom : 
hogy igazak még-is mind azok, mellyeket er
kölcsidről a Titkoílól hallottunk. Nyakas vagy, 
és meg-kötött. Magad’ kénnyé’ rándulását kö
veted. Moíl tapafztalom immár: hogy valamint 
Kulláncs a’ bőrbe, kürmös bojtorján a’ ízűrbe; 
avagy-is koldus tetű a’ ránczba, és Téli-zöld a’ fal
ba bele fzokott körmölni; úgy Te is Etelébe bújtál 
minden meg-fontolás nélkül. Eb a’ Kutyát ha

ll mar
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mar meg-ismérte. Róka-is a’ Rókával fzaporán 
Öfzfze-párafodott. — Tehát Te ! azon Se-hon* 
nyából kerűltt Tekergőt inkább fzeretheted; mint 
Magyar-orfzág’ Fejedelmét? Mond-meg: mi jóra 
tárgyalt ama’ Sár-ház, midőn fzeméllyedet olly 
keskeny kuczkóba foglalta itt Wilágofon ? —• 
Hallottuk fzép hírét Buda - várofsában. Ama’ 
dib-dáb pozdorját Kémnek tartyák a’ Magyarok; 
Etelka penig Mátkájának fogatta. Húj-bele gya- 
logi, lovat ád az Iften. — De várrá: meg-tefzem 
azt Budán: hogy Eteléd hólttig Rabságban le
gyen. Moft tettfzett-ki vas fzeg a’ zsákból. 
Moft eléglettem-meg immár befzédidet.

Már ezekre Etelka egygyet fe felelhetett. 
El-fogák minden fzavait a’ vifzfza-nyelegetett 
nyögéfek. Es (midőn Eteléje ellen az egéfz vi
lágot Öfzve - esküttnek lenni tapaíztalta) : vala- 
mint a’ bús tenger, olly keményen fel-háboro- 
dott. Sűrűn húllottanak ártatlan könyvei.

A’ Szűznek eme’ fzer-felett-való fzomorú 
állapottyát látván a’ Fejedelem, ismét meg-győ- 
zettetett. Nem tarthatta tovább siránkozó fze- 
meinek öreg csöpjeit. El - fordult Etelkától; és 
a’ falnak támafzkodott. Nyögve sírt, és alattom- 
Hn zokogott. Le-nem-írhatni; miként viasko
dott fzíve’ repedttével.

Zoltánnak könyveit, és sűrű nyögéfeit meg- 
fajdítván Etelka ; mintha halálos ellenségét lábá
ról le-ejtette volna ; neki-bátorodott. Nagy he-

Vefség-
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vefséggel, de még nagyobb méreggel a’ Fejede
lem’ izemközébe állván, ezeket mondottá :

Sainállod immár tehát, Te, vérrel hízó Na- 
tÜly, hogy*eddig*is Etelét meg-nem-einí zthetted ? 
Há illy kedved telhet egy ártatlannak keferűsé* 
geiben; kerítsd-meg, Te, Konyha-vakarék, felét 
■e lelkemuek. Irogúmorogj ellene, dohos Vata* 
lé. Zorogj-dörögj küriillette, Cfont-fzekér. De 
tudű-meg: hogy el-nem-hagygya Őtet-is a’ Ma
gyarok’ Illene. Útáltasd*el Zoltán előtt ennek 
ángyait fzeinéllyét. Zárattasd-le kegyetlen la- 
kataiddal ama’ ritka Leventát. Ne hadd ingbe* 
Is e’ gyönyörű Rabot. Vedd mértékre kenye
rét* mint marokra az abrakot. De tudd-meg: 
hogy, akár-miként tefzem jó fóerit, fel-töröm 
Válás ajtaidat* Széjjel • tépem fzéjjel - ízaggatom 
ördöngös lánczaidafc Ád annyi erőt a’ Magya
lok’ Illene: hogy porrá törjem minden tartaléki- 
dat. — Vifzfza Budára bomlott! — Uradhoz 
Pemét-rortgy! — Mond-meg néki Korpa-hüvely: 
hogy, kévánságainak bé-tölttésére, átkozott lel
kű fzolgáival , máfutt VadáfzcaíTa a Szajhákat. 
Gyula’ leányát foha reá-nem-fzedi. \ all annyi er
kölcs é* Magyar Szűznek fzívében: hogy akár
minő ígéretekkel fel-nem-áldozza fzemérmét még 
Fejedelmednek-is. — Inkább házról-házra koldulni 
járok, és tengetem életemet a’ panafzos alamizs
nával, és így meg-tartom fzemérmemet; fém- 
hogy Fejedelmed’ Palotájában; gyémántokkal fel-
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világítva , örökös ejtfzakája légyek fényes Ha
zámnak , utálatos fzeplöje tifzta nemzetségem
nek. —- Inkább vér-ejték fzakadya (mint alá
való Izolgálló); fern-mint lelkem’ sértve (mint 
ki-cfapott kurva) dolgozom élelmemért. — Mond* 
meg Uradnak : hogy Etelkát foha Budán nem 
láttya. — Ha penig eröfzakot tefz rajtam; és 
kötözve fel-hurczoltat Sepeire: cfak forrafzíza- 
öízfze durva láuczait; de tudgya-meg : hogy 
azokkal cfak tettemet fogja le-cfatlani. Szabad 
lefz bennem a’ tifzta lélek ; és a’ bátor nyelv. 
Ezzel még akkor-is meg-feddem íftentelen maga’- 
vifelését: midőn a’ hóhér’ pállotta el-üti fejemet. 
Vegyen magának kurvát; én fenkié nem lefzek.

Etelkának ezen befzédgye egéfzlen öfzfze- 
törte Zoltánt. Már-is attól tartott: ne-talán tán 
tellyefséggel el-árúllyák zokogáfai. Úgy el-is-té* 
velyedett gondolataival: hogy végtére, mi ta- 
«ácshoz kapjon, el-felejtené. Deofztán: efzére 
térvén, midőn a’ Szűznek valóságos ártatlansá
gát elegendŐ-képpen ki-tanúlta; és fzoraorú te
kinteteit tovább immár nem fzemlélhette: hirte
len le*térdeplett előtte, és ezeket mondotta:

Meg-bocsáfs, Magyar-orfzágunknak egy ra
gyogó fénnyé: hogy fzavaimnak tettetett illet
lenségével fel - zavartam ártatlan cfendefségedet. 
Nem azért küldött Zoltán : hogy e’ pajkos mó
dokkal sürgettem fel - jöveteledet. Cfak magam’ 
eízétűl fzármazott: hogy (meg-késértyén ártat

lan-
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lanságodat) annál nagyobb Örömmel fzóllhaffak 
erkölcfeid felől. Fejem fölött a’ Magyarok’ Ille
ne, a’ -ki láctya igaz fzívemet: hogy fém ream, 
fém ama Rókának farkára nem vala kötve, hogy 
illy módokkal cfalogalTunk Budára- Rókának go
nosz indulatairól nem akarok fzóllaui. Felellyen- 
meg magáért Zoltán előtt. De magamról mind 
Elén, mind Világ előtt azt mondhatom : hogy 
azon én befzédem, mellyet ez-előtt hallottál; 
nem egyébb volt: hanem ártatlanságodnak való
ságos próba-köve. Tudniillik: hogy igazán ki- 
taudlhaffam : igazak-e azok , mellyeket Fejedel
mink előtt drága Személlyedre mázolt ama’ gya
lázatos. És ime! valóságoffan tapafztaltam: hogy 
méltó vagy Zoltánnak fzerelmére : nem ugyan 
arra, mellyet elődbe tálalt ama’ Konyha-Vaka- 
rék; hanem éppen arra, mellyel hozzád tifztán 
vifeltetik Hanzárjával egygyiitt. — Édes Etel
kám ! Egy kéréfem van hátra, Meg-ne-vesd fzín- 
lett fzolgádnak fzinezetlen töredelmefségét. Ne 
fzólly foha Zoltán előtt e’ luílos befzédeimrol: 
ne-hogy reám meg-neheztellyen; és így a’ fzol- 
gálatból ki-tudgyon. Ne nézd gorombaságomat; 
liánéra inkább igaz tárgyamat. Ismétt azt mon
dom : hogy ezeket nem más okra nézve cfele* 
kedtem; hanem, hogy ártatlanságodat bizonyos
fan ki-vegyem. — Emberol ki-állottad a’ próba
hetet. Ki - kötöttél a’ partra. El-is-nyerted az 
arany pereczet. Engedgy-meg tehát igaz fzt'vem-
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bői fzármazott próbáláfom’ módgyának. Ne fzólly 
felőlié fenkinek. Én mindeneket örök halgatás* 
nak néma barlangjában tartok. ígérd*meg ezt 
nékem, kegyes Etelkám: hogy Zoltán előtt foha 
bé-nem-vádolod vétkes tettemet.

Ezeket hallván Etelka; igen meg-fzerette 
benne ritka emberségét, Fel-segítette a’ földről; 
és, noha ugyan fzíve igen meg «sértődött; de, 
toredelmefsége után, meg-feletkezvén kifztetéfei- 
ről; e’ fzavakkal vitáit meg*bántt befzédgyeire.

Ne gondold, édes jó barátom : hogy valaki
nek vefeedelmében gyönyörűségem tellyen. Is
tenem a’ bizonyságom : hogy még a’ légynek 
fém akarok ártani. Nem cfak téged’ , hanem Ró* 
kát-is fzánuám*. ha miáttam pórúl-járna. — Lám, 
édes jó Barátom ! e’ volt az oka : hogy még 
édes Atyámnak fém akartam ki-vallani ama’ Tit- 
kofnak undok befzédgyeit. Féltem: ne-taláu*tán 
annak atyai fzíve fel - háborodgyon ; és, vagy 
maga; élsőben hasábra, az-után apróra vagdal- 
lya a’ gonofz-tévőt; vagy Zoltánt annak törvé
nyes el-vefztésére kénfzeríttfe. Mentfen-meg az 
Iften: hogy Hlyeket kévánnyak ellenségeimnek. 
Hanem, mivel átal-láttam: hogy patvarságainak 
el-halgatáfa nem cfak magamnak (a’-mi tűrhető 
VÓlna); hanem Etelének-is’, szón ártatlan lélek* 
nek, igen árthatna ; a’ Fő - papnak, és Etelének 
|ri-vallottam, de cfak nagygyából, kerítő fzavait; 
pitit* arra kérvén: mennyének-fel Budára; és

, en-
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engem’ úgy emellyenek-ki a’ fzerencsétlenségböl, 
hogy abba Rókát fővel ne buktafsák. .— Ok 
moft fzegények (előttem a’ képe) miként efe- 
deznek érettem kegyelmes Fejedelmünk előtt. 
Mintha látnám, miként nyitogattyák ártatlanságo
mat a’ könyüríüetes fzívii Fejedelemnó előtt-is 
úgy-mint Ügyéfzeim (5% Te Magyarok’ lile*

H 4 n e !
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(s) Valamint azokat, kik a’ Méhek korul forgo
lódnak, MÉHÉSZEKNEK mondották édes Eleink; 
ügy azokat, kik másnak Ügyét a* Bírák előtt folytat* 
tyák , ÜGYÉSZEKNEK mondgyák a* tnoftaniak, és 
így a’ PRÓKÁTOR fzót ki - törülhették a’ Magyar 
Szó-tárból. Ezen ÜGYÉSZ Izót leg*elsóben olvaftam 
Barcz.a-falvi SZABÓ Dávid Urnák Szigvirtyában , ki
nek újjonnan költött fzavait igen két-felé olzlott íté
lettel vette az olvasott Magyarság. Én, valahányfzor 
ama’ fzavakat ollyatén Barátimmal olvaftam, kik vala
mint cfendes, úgy mefzfze*látó éfzfzel-is bírnak, mind
annyikor SZABÓ Dávid’fzavainak darabofságokat jó 
fzívvel mentegettem. Sött: őtet moft-is arra öfztöno- 
zöm: hogy némellyeknek hegyes nyelvektől ne tar- 
tfon ; hanem tovább folytaflh a’ munkát; és a’ Ma
gyar Tár-házat ez-után-is gazdagíttfa illyetén gyön
gyeivel. Markunkban vagyon még Magyar Nyelvünk, 
reá fém foghatták mind eddig: hogy meg-hólt; noha 
talán haldoklik. De fel-éled azoknak fzívekben , kik 
nek ereikben cíak egy csöp Magyar VÉR folyik. 
Bár a* Magyar DIAETETIKÁNAK elég fzós Iróia 
annyi dolgot adott vólna magának, mennyit SZABÓ
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ne! adgy Zoltánunknak oily ízívet, hogy illye- 
tén bé-vádoltt, és el - hagyott árva leányon ké
ny or'űllyön! — Vifelly gondot, Iftenem! Ete- 
lére-is. Hajtsd hozzá a’ ízánakodó fzíveket. Te 
benned bízunk inind-eddig: mert talán clak ma
gad vagy egyedül , ki ártatlanságunkat látha
tod. — A’-rai penig kéréfedet illeti: Édes jó Ba
rátom ! tifzca fzívemböl meg-engedem minden be* 
ízedidet. Engedgy-meg Te-is goromboságimnak,

mel-

Dávid az elegyes fzavaknak ki - gondolásában ; avagy 
RACZ Samu Ur az Ürvofi Tudományban; avagy; 
hogy magamrúl-is valamit fzóllyak; a’ Magyar Tudáko- 
fságban Én-is dolgoztam; nem mázolta vőlna azt lírásai 
közé (a’*miéit Ö-kegyelmét a’ Budai Mercurius-is-meg- 
vakargatta); boey a’ Magyar Nyelv a’ H d z i, és M e z e i  

munkánál tovább nem mehetett. Ha ezt ZRÍNYINEK 
idejében írta volna , ki hasonló - képpen ( Horvát let
tére) a‘ Magyar Nyelvnek fzegénységéről panafzolko» 
dik, Adriai Sirénájának ElŐ-befzédgyében; talán-taláa 
meg-eugedhetnénk Sótalanságának: mert még akkor a* 
Magyar Nyelvet a’ méllyebb Tudományokra nem al
kalmaztatták a’ Magyarok, De moft azt költeni Ma
gyar Nyelvünkről: hogy inind-eddig a’ , és Me
ze- munkánál tovább nem mehetett; ollyan nagy Ha
zugság: mint a’ Bécsi Torony. Es, ki e* világosság
ban vako'kodik, vakabb a* Vak-úndoknál. Szóll már 
»’ Magyar minden Tudományhoz Magyarul; de tud- 
ni-is kell azt. Tadgyák bezzeg azok, kik fejeket tör
ték. Ki Házán, és M e z e in  kivid nem járt, nem csu
da ; ha a’ Czipót-is Kenyér-úr-finak moudgya.
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raellyekkel nem cfak ellened; hanem ártatlan Fe
jedelmünk ellen-is fel-ágaskodtam. De nem bír
hattam forró indulataimmal. Többet-is fakafztott- 
ki belóllem a’ fzömyü fájdalom; fém-mint meg
érdemeltétek volna. Bé-ne-vádolly Te-is Zoltáu 
előtt. Bé-ne-vádolly leg-fó-képpen édes Atyám 
előtt: ne-talún-tán ó'tet oily tengeri búba me
rítsed , mellyből cfak az Iften fegítheti - ki el- 
süllyedett lelkét. Későre bánom talán ezen tét. 
temet. De Te fe vesd-meg ezen töredelraefsé- 
gemet. Egy kéz a’ máfikat móffa — A’-mi en
gem’ illet: fzívembői meg-engedek mindeneket. 
Nem cfak azt fogadom: hogy fólia ezekről fen- 
kivel lem befzéilek életemben ; hanem : hogy 
még az élő Mennek ítéllő fzéke előtt fém fo
gom ki-mondani kéreménnyeid’ ; ha cfak magá
tól az Iftentől reá-nem-kénizeríttetem.

H A R M A D I K  R É S Z .

G Y U L A ,  É S  E T E L K A .
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1FC Magyar Kis-afzfzonynak le-rajzolhatatlan 
fzép erkölcfeit; sűrű könyveit, és keferves nyö- 
géfeit fzemlélvén Zoltán ; nem tűrhette tovább 
jejen-létét. Egy fcót nem fzóllhatott többé hoz
zája. Maga.is rend kivűl zokogván, meg -haj
totta fejét előtte, ’s-minden más el-búcsúzás
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nélkül, ofztállyából ki-ment ; és a' Fő-papnak 
sátora felé meg-indúlt.

, Zoltánuak könyv - húliatáfait látván Etelka , 
azokról nem más-képpen gondolkodott; hanem, 
mint valóságos töredelmefségének jeleiről. E’ 
dolog úgy-annyira meg-ejtette fzívét: hogy lel
kének előbbeni gyötrelmei fzínakodásra fordul- 
hattanak. Ki*akara utánna fzaladni; és végső 
bocsánatot kérni fogyatkozáfairól. Do Zoltán 

' (nem bizhatván többé tettetéfeiben) vifzfza fém 
mere tekinteni, hanem el-kezdett úttyát a’ Fő
pap’ Sátora felé folytatván: Oh Magyarok Illene l 
(igy Izóll vala magában) melly ártatlan Teremt
ményeid vannak még e’ világon! De moll tudom, 
melly lílentelenek-is lakják Orfzágomat. — Édes 
Etelkám ! ínie minő vefzedelembe hozta nyilván 
való ártatlanságodat az Iílentelen Titkos! — No 
Roká ! meg - vetették Wilágofon mennyegzös 
ágyadat.

E^en gondolatai között, a’ Fő - papnak sá
torába érkezett. Itt kevés ideig ide-tova sétál
ván ; minek-utánna előbbeni ködös gondolatai
ból ki-tifetúlt: Iuafsát Gyulához vifzfza-küldötte; 
és, miket Gsóllyon, fzorgalmatoffan roeg-tanította.

Gyulához érvén Ócfa; leg-is-leg-elsőben 
Etelkának ártatlanságát (Pajtáfsának tapafztaláfa 
fzerént) az égig magafztaka. Az-után: ugyan 
azon Pajtáfsának nevével, arra kérte a’*Vezért, 
hogy leányát mennól-hamarébb fel-sürgeffe Budá

ra.
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ra. Zoltánnak különös hajlandósága lenne hoz 
zaja. Cfak ó-maga hozhatná helyre azokat, mel- 
lyek a’ gonofz Rókától farkokból ki-vetcettenek. 
Ki-nyíltanak immár Wilágofon a’ homályos dől. 
gok. Etelkának Budán létre ízükséges lenne a 
Zűr-zavaroknak le-cfillapításokra. Ezzel a’ Fe
jedelmeknek nagy vigafztaiáfokra ; Etelkának na
gyobb hafznára lehetnének.

Mind ezeket nagy örvendetes fzívvel hall
ván Gyula, tiiílént magához fzóllitotta kedves 
leányát; és (az Inasnak jelen - léttében) a’ Feje
delemnek kévánságát meg-jelentette. Kérte nagy 
fzívefséggel : e’ Fejedelmi kegyelmet meg-ne
vetné. Engedetlensége miatt Attyára fe hárítaná 
fel-gerjedhetó boízfzúját. Egy Fejedelemnek ké
rését , ha igaz Jobbágy lenue (6) erős paran
csolatnak tartaná ezen adónak meg-fizetésére.

Eze- 6
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(6) A’ lévén fzekásban a’ Régi Magyaroknál"! 
hogy t az Had előtt, a’ Vére* Kardnak fzerte • fzéllyel 
hordásával öfzve • csóditenék a’ Vitézeket (  melly fzo- 
kás a’ Mohácfi veízedelemig íen-tartatott); találkozta- 
nak mind-az’.által Magyaraink között ollyak-is, kik , 
meg-fzeretvén a’ fzán tilt-vet éft; el-ejtenék kedveket a' 
Katonaságtól; és azon vélekedésben lennének; hogy 
jobb vólna Adózni, mint Hadakozni. Ezeket a’ parafz- 
ti munkára kárhoztatván a’ Vitézek; fziinetlen azt 
rágták füleidbe: Jo b b  adgy; ,  mint hadakozz. Innent 
Ükét elsőben JOBB-ADGYOKXAK; az. után peníg

JQ3-



Ezekre Etelka egy kukkot fém felelt.' Újra 
fel*borzadozott tefte. A’ fok s/ráfoktól el-ve- 
refedett fzemeit cfak a’ földön tartotta. És, 
noha ismétt eleibe terítenék azon okokat, mel* 
lyeket leg-hathatótfabbaknak lenni állítottanak; 
de valamint az habok oftromai között az egye
nes kő-ízál merevedtten állani; és a’ nagy erőfza- 
kokat-is meg-vetni fzokta : úgy a’ keivé -kemé
nyedéit Etelka-is fe ide, fe amoda nem hajlott.

Végtére: midőn feleletét sürgetnék,így fzól- 
lamla-meg : Az Iftenre kérlek , édes Atyám ! ne 
sürgesd ügy-annyira Budára menttemet* Én im
már Magamat az örök Iltennek Atyai gon.l-vi- 
felésébe ajánlottam. Ezentúl annak fzent aka- 
rattyácól függök. Ha különös ofztönével reá
bírja fzivemet; nem vonok ujjat a’ hatalmával. 
Két , vagy három napot kérek keferves hábo
rúimnak le - cfillapítáfokra. Hiízem Iílenemet: 
hogy addig cl-tökéllett fzándékát ki • nyilatkoz- 
tattya: vágy fel-menetelemre; ha öröktől fogva 
el-rendelte vefzedelmemet: vagy itthon maradt- 
torara; ha ezzel kévántt nyagodalraamat látta.

Leá-
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JOBÁGYOKNAK nevezték a’ Vitézek, mint - egy 
böcstelenségekre. Sőtt azokat - is , kik Orfzigunknak 
NAGYGYAI (B a ro n es R e g n i) voltának; (le Karddal 
nem dolgoztának: JOBÁGYOKNAK nevezi Máfadik 
ANDRÁS Királyunk Mind ezekből ki tettfzik, hogy 
Magyar Eleinknél azok tartattanak leg-nagyobb becsü
letben , kik Vitézkedttenek. SZEGEDI. LEÓ.
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Leányának ezen efedezéfeit hallván Gyula; 
az Inasnak könyvező ízemeibe tekintett: mintha 
tolle (mi tévők lennének ezen kÖmyíil-álláfok- 
ban) tanácfot akarna kérni. Ócfa (a Fejedelem’ 
Szándékáról nem kételkedvén) nem láttfzatott a’ 
Szűznek akarattya ellen őtet Budára fel-akarni 
vinni. Reá -is-befzéllette Gyulát : hogy tolle 
ama’ két-három napot el-ne- tiltaná : mert meg
eshetne ez-után: hogy, mirtdnyájoknak nagy örö
mekre , raeg-máfolná gondolatait ; és Önként fel- 
fzaladna Budára. Ezekkel el-váltanak egy-más
tól. Ócfa a’ Fejedelemhez vifzfza-iparkoúott.

N E G Y E ' D I K  R É S Z .

Z O L T Á N  Z E G E D E N .

^ajnállotta ugyan a’ Fejedelem: hogy moft E- 
telkát Budára nem vihette magával. Mind-az’- 
által: meg - háborodott leikéről gondolkodván ; 
könnyen meg - engedhetett vifzfza - vonásának. 
Egyfzer*’s-mind: más rendeléseket - is forgatván 
fura elméjében , mellyekkel bizouyoífan fel-indít
hatná annak-idejében; nem fok idő haladva, fel
őle Szekerére; és Buda felé indúla* Késő eílé- 
re Zeged’ Várofsába érkeztenek.

Nem akart a’ Fejedelem Zaláníinak várába 
bé-hajtani. Elsőben azért: hogy nagyobb titok

lenne
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lenne a’ Wilágofi utazás. Az -után azért-is: 
mert a’ Várnak Urát foha nieg-nein-fzercthette: 
Ugyan-azért: maga körűt éppen nein fzenved- 
hette. Tehát alattombau a’ Vár fűlött lévő 
Nap'-korcfmájába fzállottanak*

Tele vólt a’ Fogadó fok gyülevéfz Tötök* 
kai. Ezek magok’ kopár Tartományokból min
den efztendöben éhel-hólttan le-fzoktanak tánto- - 
rogni ezen Térnek termékeny fóldgyeire, vagy 
Kafzállásiiak, vagy Aratásnak kedviért* Kinek 
kinek vagyKafza, vagy Sarló Ballyábau, Mer<9 , 
avagy Égett-bor Jobbjában. Ittanak mind-egyre, 
valamint a’ Gödények. Szabó gy’úfziihez lehe
tett hafonlítani fúrtt-faragott * még-is feneketlen 
hagyott kérges torkokat. Nem - is nyelték a’ 
nedvet, hanem cfak csúíztatták. Reggeí kezdek 
a’ Bor’ -frzakok; efte nem végzék. Ki világos’ , 
ki virradttig töltött az eczetes ágyra. Bocsko- 
rokban fe fzenvedhetvéu a’ vizet; avagy attól 
félvén-, hogy (ha meg-ifzfza már) nád terem aZ 
orrában; ki ki annyit ontott a’ fzárazon kongó 
Garatra; hogy utóllyára meg-taknyofodttanak ; 
’s-el is-érte mindnyájokat a’ nyúló-nyálas pifz* 
fzentés. Talán első Fördójöket-is Égetett bor
ból cfinálták eme’ Tele-hordóknak, és félre-tett 
kucfmájú pintes kupáknak. El-érte végtére inind- 
nyájokat a’ bor. Le-itták efzeket, és egéfelen 
el-áztanak.



Midőn az után Cfak fzerencfcre józanodra* 
nak-ki nérnellyek; olly lármát indítotténak. hogy 
Zoltánnak fel-kellene kelnie ; és (azoknak feetn- 
lélgetéfekben gyönyörűséget reménlvén) fálká- 
jókhoz iparkodnia. Nagy izorgalommai ehtakar- 
ván fzeméllyét; bé-méne a’ Korcfma-házba. Lat
ia hogy vefzekfzenek újólag a’ tele - bugyogók- 
kal. Meg-meg újra emifzfztetcék a’ bort. Ki- 
tettfzett pislogó fzemeiken a’ bor*fzefz ; pil]|6- 
gós orczájokon a’ bor-himlő. Meg-verte utói* 
lyára minduyájokat a fok Meg-áldgy’-lilén.

Ezeknek illy bugyborékos dézfeléfek kö
zött , bé-voná magát Zoltán a’ háznak egygyik 
fzegletébe. És , minek - utánna éles fzemekkel 
meg-czirkalmazta az egy-alomi sörtvélyefeket 
egy közűlök ollyannak láttfzattatott ; mintha 
ismeretes lenne. Nagy fzömörcsöt látott ki-fití- 
tott verhenyeges orrán. Horgas mind-a’-két lába. 
Hantos pedig a’ háta. Nem-is mefzfze locyogó 
fara a’ földtől. Bé-bé-tologatta kuesinája alá or
mótlan fzamar füleit. A’ többi között cfak maga 
találkozott, ki vériét nem ivott a’ garázdákkal, 
ki-fe-verte fzeget a’ fzeggel. Eme’ varas-béka- 
ábrázatú , midőn egyfzer a’ többi tótokkal 
Anya-nyelvén izóUott > a’ Fejedelemtől meg- 
ismértetet. Róka vólt; azon Méntélén Titkos.

Eme’ Hóhér’ falattya, midőn éfzre-vette Bu
dán i hogy a’ zfendelt igen ucánna hordogatnák; 
az-után; cfallagó- ballagó meílerkedéfeivel ki-ta

nulta
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núlta volna: hogy maga Zoltán fzíu-takarva le- 
méne Wilágofra; és igen alattomban: nem gon
dolhatta lehetségefnek lenni; hogy máfoknak nya
kok’ töréfekre iparkodó mefterségei ki-ne-tudód- 
nának; és végtére-is el-ne-vefztenék temérdek 
vefzedelmei. Meg - elégedvén tehát azzal: hogy 
elsőben Etelkát a’ vízre vitte; az-után Etelét-is, 
és Kádárt a’ hajló vékony jégre taízította; hogy 
ama’ nagy vefzedelmek’ farkaláfaik elől el-tűn
hetne ; magát a’ fzaladásnak adta , jól tudván : 
hogy az ugyan gyalázatos lenne ; de egyfzer- 
’s-mind hafznos-is. Hogy annál nagyobb titok
ban maradhatna el-illantál'a, elsőben minden-némő 
ringy - rongyát Háti-tarifznyájába dümöcskölte » 
az-után : valamint a rofz Juh j maga’ gyapjút fe 
bírván ; fzurbe-kankóba öltözött; végtére : fze- 
méllyét, mint valami dohos rozs-korpát, eme* 
Difznók’ nyájjá közé keverte. Külső Orfzágok- 
nak fzurtos óllyaiba igyekezvén , ( Valamint a’ 
nagy Várofoknak nem-fzokott Ura-hagyott Ku- 
vafz , Magyar - orfzágban félve tekeregvén) le
telepedett ezen éjtfzakára Zegeden , de vefze- 
delmére.

Mert ennek itt lappangását meg-fajdítván a’ 
Fejedelem ; tüftént elő* fzóllította Inafsát '  és 
néki, miket látott vala, alattomban meg-jelen
tette. Ócfa , nagyobb lzorgalominal el-takarván 
fzeméllyét: midőn, nem tudom, mi fzínlett ok
ból a’ Korcfina-házba bé-méne; tüftént reá-is-

inért;
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mért; és , hogy éppen ö lenne , esklivéffel meg
bizonyította.

Hogy tehát e’ reméntelen dolognak jó vé
gét fzakafzthatná: elsőben meg*parancfolta Ocsá- 
nak : hogy az ajtó mellől el-ne-távozzon , az
után : ha aina’ gonofz ki • találna - lódulni; vagy 
mindenütt nyomába hágjon, még vifzfza-tér; 
Vagy, ha erőfzakos fzaladttát meg-fajdítaná, 
tüftéut utánna effen , és nyakon kapja; vagy, 
ha vele nem bírna, Tolvajt kiáltana. Ezeket 
*gy el-rend elvén Zoltán ; maga Zaláníihoz a’ vár
ba fzaladott.

Éppen otthon vala Zaláníi, és egy-nehány 
Katona Tiíztyeivel vígan töltötte a’ vacforát. El- 
hültenek mindnyájan: midőn, nagy nehezen reája 
ismérvén , ötét fzolga ruhájában, illy későn, és 
magánofon láták. Álmélkodva, és félve kérdez
gették e’ titkoltt járattyának valóságos okát. . 
Nagy kéfzséggel ajánlották hív fzolgálattyokat.

De Zoltán, a’ hofzfzas befzélgetésnek fe 
idejét, fe alkalmatofságát nem látván; rövide
den elő-adta Rókának patvarságait; fzaladásra 
vett úttyát; és moll a’ Nap-korcfmában tanyázt- 
tát. Meg-parancfolta ofztán Zalánfinak: tegyen 
ölly rendeléfeket : hogy, ha lehetne , minden 
larma nelk'ul ehfogadtatna ; és, még felőlié más 
rendeléfeket tenne, a’ Zegedi várban tartatna.

Ezeket hallván Zalánfi ; meg - tüzefedetti 
Régen feni vala fogát ama’ borzas Titkosra: mi-

I vei
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vel tolle (mintha a’Magyarok ellen törne) mind Ár
pád, mind Zoltán előtt, hamifságoffan bé-vádolta- 
tott. Cfak hamar Öfeve-gyüitött tehát fzáz Vitéze
ket a’ Zegediek közül. És, hogy mind magát annál- 
inkább meg-mutathatná, mind bofzfzújának mér
gét , fzeméllye fzerént-is, Rókára ki - Önthetné ; 
maga vezérletté a’ Századot* Ki-is-adtta erős 
parancfolattal: hogy, ha erőfzakra lenne fzüksé* 
gek, agyba-főbe vernék a’ kankós Tótokat, ki- 
vévén a’ Vajúdó TerméfZetnek ama’ váltott po« 
rontyát, kinek utálatos orrán az éktelen fzö- 
mörcsőt, horgas hátán pedig a’ púpos dombot 
fzemlélnék.

A’ Fogadóhoz érvén £alánfi, leg-is-leg-el- 
sőben körül * vetette az egéíz Háznak udvarát. 
Az-után: önnon-inaga ( tizen-két Szög-legénnyei- 
•vel bé-rohanván) tüzes fzemekkel visgálta a’ 
síma torkú Bor-csífzárökat»

Meg » fzaglotta Róka a* következendő Czo- 
rongatásoknak fertelmes titkait. Egyfzer-’s-mind 
éfzre-vette-. hogy nem fokára rút homályba bo- 
rúlandana már-is Föllegek köztt emelkedő Haj- 
íial-cfillaga. Ezen okra nézve: nagyobb vakme
rőséggel; mint eízes tauácfefal, a’ Kafza, és 
Sarló forgatásra bátorította azon Igyunk*egygye- 
ket. De eme’ Tele-fejek, a’ meztelen Kardok* 
nak fzokatlan Villámjaira mint-egy ki*józanod- 
ván; mindnyájan (a’ nagy Vitézségnek nagyobb 
bátorsága miátt) vagy az Afztalok, vagy a Pa*

dák
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dak alá bújtatlak. És így Rókát ama’ velőtleii 
Koponyát, magánollan hagyták.

E’ tehát a’ következendő kénoknak fzömyŰ- 
ségekre el-ifeonyodván; és hamar tanácscsának 
hamar bánására jutván : hirtelen maga’ torkába ̂  
maga ágyékába l'ákdöfte a’ Fa-bicsakot; és így 
Eb-tartotta teíltén fok felieket, és igen Vefze- 
delmefeket e:tett;

E’ fene cfelekedetét meg-átkozván Zalánfi; 
hirtelen li-fiileltette; és meg-kötöztette. AZ-u- 
tán: a’ Zegedi várba nem vív én, hanem burczol- 
ván , a’ Nap’-korcsmájának izzafztó hevéből az
Hűvösre tétette. E’ volt tehát a’ Zegedi Fe- 
nyítő Várnak első martalékia; és utánna követ
kezendő Gaz-embereknek fzapora gyökerei 7)*

Ö T Ö D IK  R E S Z i

j S T E L E  É S  E T E L K A »
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J^ z o k  ugyan, valamint mondám, úgy történ
tének Zegeden. De Budán, csak alig várhatta 
Hanzár édes Urának vifzfza-jövetelét. Igen na
gyon gyötrötte fzívét Etelének , és Kádárnak 
illy fokáig tartó fogságok. Éjjel-nappal foháfz-

I a kodott 7

(7 )  Mifadik JÓZSEF Oáfzár l-gs-dik efztfeft- 
dŐben a’ Gonofz-tévóknek fenjítéfekre rendelte a’ Sze

gedi várat.



kodott Teremtő literiének: hogy jó végét adná 
a’ Wilágoíi útnak. Etelkának ártatlanságát tel* 
lyes erejéből az Égi Fölségnek Gond-vifelésébe 
ajánlotta. Nagy fzorgalommal olvasgatta a’ na
pokat , fzámlálgatta az órákat-is.

Midőn egyfzer ki-tekínte az ablakon, íme! 
édes Zoltánnyát hirtelen Szobájába jönni, és, 
arczúlattyáuak víg vonáfaival, nagy örömét je
lenteni láttya. El-hala a’ ízorgalmatos Afzfzony 
buzgó kévánsága miátt* Az-után : magát édes 
Urának nyakába akafztván, egyízeriben meg-a* 
kará tudni a’ Wilágos-vári dolgokat.

De Zoltán ( főbb kötelefségéuek lenni gon
dolván Kádárnak ki-fzabadítását) el-hagyta egy 
kevés időre Hanzárt. Maga ment a’ TÖmlocz- 
be; és magának nem kiffebb vígafztalásával, mint 
Hitefsének örömével ki-(zabadította a’ Fő-papot, 
és Hanzárnak eleibe vitte.

De mi vólt ezen öröm ? ha ama’ vígafzta- 
láfokkal egybe vettyük, mellyeket a’ Wilágoíi 
dolgoknak elő-befzélttéből, és Róka’ történetei
nek elo-hozásából érzettenek'? Mind-ezeknek hal
latta olly nagy csúdálkozáffal töltötte-meg mind 
Kádárt, mind pediglen Hanzárt: hogy ezek kö
zűi mellyiket véllyék leg-nagyobb Ilién’-csudájá
nak lenni , éppen nem tudhatnák.

A’ Fejedelemné leg-fo-képpen Etelkájáról 
gondolkodott. Nagy buzgósággal áldotta Terem-

128 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK*



tő Iftenének kegyefségét: hogy már egyfzer-ak- 
kor ki-akarta-nyilatkoztatni a’ valóságot.

A’ Fő-pap Hanzárnak efzefségét, és azon 
okos tanácscsát, mellyel Urát <a' Wilágofi útra 
öíztonözte, elegendő - képpen nem dicsérhette. 
A’ fel-zavaródott dolgoknak- moftani le-cfillapo, 
dúsa arra vitte az Öreget: hogy azon bocíteien- 
séget, mellyel fzeméllye, a’ minapi el-zárattatás 
njiátt, meg-gyaláztatott, éppen el-íelejtené.

De Hanzárnak kedvét ama’ gonofz Rókának 
meg-csípése egéfzlen bé- fejezhette. Már régen 
meg akará vele jártaim fz áraz tánczot; és,
tót kőlőnczőt kötvén nyakára, jól-laktatni ama’ 
Som-fa kolbáfzokkal.

Uraiknak illy kedveket látván a’ Cfepeliek, 
és a’ Budaiak; nem külümben Örvendettének: 
mint, mikor az Ellenség meg-verettetik; és a’ 
diadalmas Vitézek, Síp, Dob, Trombita fzók, 
durrok, ’s-harfogáfok között, haza-lova goinak.

Cfak maga volt Etele, ki a’ Fogságban fzo. 
movkodott. Későre tudtta*meg: hogy Lováfz- 
lza-is el-zárattatott. Mire magyarázza Kádárnak 
( aina’ meg-hitt emberének ) fzorgalmatlanságát ? 
Etelkának hallgatásán nem csudáikozott. Tudta 
bizonyoffan: hogy Fogságáról femmit fe hallha
tott mind-eddig. Mit tegyen pedig a’ Kis - afz- 
fzonuyal'? Meg-izennye-e néki ezen Rabságát ? 
Hát 9 ha e’ kegyetlen hírre úgy el-erőtlenedik, 
hogy foha többé lábra ne kaphaffon? Még-is:

I 3 ezen
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ezen kornyíil * álláfokban , annak munkálódáfait 
leg-fcükségefebbeknek lenni állította. Ismérte i- 
gaz fzívét. Gyakran tapafztalta ritka okofságát. 
Reménlette moítani Bátorságát,

Mind-ezekról gyakran gondolkodván Etele ; 
el-tökéllette magában: hogy levelet írand Védel
mezőjének. De fe Lováfzfzának ki-fzabadúiását, 
fe Zoltánnak engedelmét nem reménlhette. A- 
kár mi vége lenne efedezésének; a’ Töinlöcz- 
tartót a’ Fejedelemhez küldötte.

Mind - a’ * hárman egygyütt vóltanak, midiin 
könyörgése meg-jelenteteüt. Nagy ürömmel hal
lotta Zoltán a’ váratlan izenetet. E’ módot leg
al kalmatoflabbnak lenni gondolta, mellyel Etel
kának fzíve meg-vevőgygyon; és mennél-hamarébb 
Budára fel-indíttaffon.

Mert: jól lehet ennek-elocte-is (midőn Ze- 
geden le-záratta a’ Titkoft; az-utáu itt-is Cse
pelen, és Budán) Etelének Fogságát bátran ki- 
hírdettette : hogy, el-menvén híre Wilágosra , 
azzal Etelkának fzívét meg-törheffe: e’ módokat 
nem gondolhatta még-is tökélleteíeknek lenni. 
De moílanában: Etele’ levelének foganatofságá- 
ról éppen nem kételkedttek.

Maga adtta tehát Zoltán az írásra ftüksé- 
ges efzközöket a’ Tömlöez • tartónak kezeibe; 
azt izenvén vifzfza: hogy a’ Levél-íráü fzíves- 
sen meg-engedné e’ két államányok által: Első
ben: hogy az Offzágból ki-ne-mennyen ; Máfad*

feor:



fzor: hogy az Orfeágban-is ne másnak; hanem 
Etelkának fzóllyon.

El-csudálkozott Etele, nem annyira a’ Le
vél’ meg-írásának engedelmén; mint, az állaraá- 
nyok közűi, a’ máfadikon. Reménlyen-é ebből 
valami jót, avagy nagyobb förgetegektől féllyen; 
ki-neni-gondolhatta. Mind-az’-által: Remény, és 
Félelem között, meg-írta a’ Levelet. Azt Lo- 
váfzföa által (kit akkorra ki-feabadítottanak) el- 
küldötte Wilágos-várára.

El-futamodott azomban Etele’ Rabságának 
híre; leg-is-leg-elsőben gyenge'lebegéffel; Ae, 
nem fokára olztán, vefzedeimeiiebb fuvalmakkal. 
Napról-napra; inkább, meg-meg inkább raeg-bi- 
zonyíttatott annak valósága.

Meg-döbbentenek Uilágofon fmind a’ félel- 
meffen kételkedő , mind a’ heveífen fzerető igaz 
Szívek. Borzadozott telte Etelkának. Meg- is
rázta az ijedségnek dedergeto hidege. Kerefte 
minden felől a’ vígafságot; de meg-nenrtalálhatta. 
Miud éjjel, mind nappal fzeme előtt forgott Ete
lének képe. Meg-lánezolva le-térdelui láttízatott 
hofzfzú álraaihan ; és, hogy a’l vefzedelmet el- 
távoztatná, sírva könyörögni. Akár mire ve
tette vígyáztában-is könyvekkel tellyes fzemeit; 
mindenütt fetét árnyékokra, és haiavány kcpze- 
ményekre talált.

Ki-ki-menvén virágjai közé; mind kertye, 
mind kertycben kis Sátora oily fzomorúnak tett-
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ízett: mint a’ meg-fzedett fzőllőben az el-ha* 
gyattatott Gunyhó. A’ kerti ízép virágok-is le- 
le-eregetni láttfzattattak ennek-előtte merevedt- 
ten-álló ékes fejeket. El-is-hervadttanak azok kö
zül elegen , mellyeknek ékefségeikre , és, ha 
lehetett vólna, örökös meg-tarttáfokra cfak azért 
iparkodott nagy fzorgalommal Etelka: mert Ete
léjének különüffen tettfzettenek.

Iílenem! (így befzél vala magában) íme e’ 
virágok-is érzik nem cfak tárói-léttét; hanem 
hervadttát-is Uroknak'. Sokkal ékeffebbek vólta*y 
tok , kedves virág - fzálaim, midőn Etelémmel 
egygyütt a’ gyomot ki-tépegettem körüllettetek! 
Moíl immár arra jutottatok : hogy azon harma
toknak ékes gyöngyei ; mellyeket ez előtt élel
metekre fzívtatok; moftanában vefzedelmetekre 
fordúlhattanak. — Édes Etelém! — így fanyar- 
gathat tehát bennünket az égi rendelés! —* 
Ely zfoldgyát fizetheti a’ hál’-adatlan Világ-is — 
Iílenem! be süni tövifek között teremtetted a* 
Rózsát.

Ezeket panafzlotta cgyfzer fzívének nagy 
gyötrelmei között a’ páratlan Gerlicze, és fziiu 
te Örvendezett magában,hogy ally súllyá lenne 
fzomorúságainak: hogy azoknak nagyobb terhé
től p̂pen nem félhetne. De nem fokára tapafz- 
talta t hogy nem találkozna olly tetejeffen meg
tanított ízekér , mellyre egy villa fzéna fel-
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nem-férhetne. Mert: íme! kertyéuek ajtaja felé 
nézvén; bé-jönni láttya Etelének Lováfzfzát.

Még mefzfziről nagy fzív-dobogáffal éfzre- 
vette az ábrázatoc. Mennél inkább közelítette- 
nek nagy cfendefséggel egy-máshoz ; mind-a - 
ketten annál inkább rettegni láttfzattanak. Etel
ka , nem tűrhetvén tovább a’ kenokat; mefzfzi
ről meg-intette: hogy ne közelíttfen. Nem tudta 
mitől félt; félt még-is;és, fzokáfa ellen, vefee- 
delmeffen. — Hát, ha Róka el-emífztette eddig 
Etelét? — Irtóztató gondolati — Fel-raeredtte- 
nek erre haj-feálai — Ködűltenek fzemei. — 
Meg-fzáradttanak a’ könyvek. — Nem sírhatott; 
hanem cfak nyögött, és zokogott.

A’ Lováfz (Etelkának kéfedelmes , és két
séges dolgait látván ) ineg-nem-állhatta a’ helyet: 
hanem, annak el-fordúltta’ alkalraatoffágával, kö
zelebb , meg-meg közelebb léptetvén; fzinte fze- 
inéllyéhez érkezett. Ezen méréízségét éfzre- 
vévén Etelka: álly-meg (úgy mond) fzó-fogadat- 
lan lependékl — Egy nyommal fe idébb, enge
detlen fzojga! — Ne-is fzólly, ha egyízer oda 
van — Mit? — HalgattCz tehát? •»— Oda úgy-e 
Etele ? - - . .

telele a’ Lováfz nagy zokogáfok között: 
Iftenem! mire jutánk! — Maradtunk volna Kar- 
jelünkben ! — Leg-alább édes Annya foghatta- 
vólna-bé haldokló fzejneit utólsó pillantáfa után! — 
TiíztefségelTeu el-is-temethettük vólna meg-mere-
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vedtt Teíltét1 — Örök emlékezetünkben tart
hattuk volna dicsőséges hírét! — Már moft pé
tiig, édes Iítenem! mire jutánk ! ! !

A’ Lováiznak ezen balgatag jajgatásaira, 
egéfzlen kétségbe láttfzattatott esni Etelka. Ki
vette zfebéből Gyöngy-házas-nyelű kis kését, 
mellyet ennek - előtte Etelétől (de nem illyetén 
vefzedelmes fzolgálatra) ajándékba nyert vala./ 
El-tépte ékes haj-fzálainak Fürtyeit,. Fene ̂ mód
ra ki - meresztette fzemeit. Szóllani akart; de 
nem lehetett. Az-után: közelebb állván, és i- 
gén el-lankadva, így fzólla: Czifrázzam-é ezen
túl magamat ? — De nincs kinek ! — Él*e ? —- 
Avagy meg-halt ? — Mond-ki egyenetlen.

Felele a’ Lováfz-. É l1, Él! Afzízonyom l 
De miutha nem-is élne. — Iílenem! hogy-hogy 
lehetek én Szabad; ha édes Uram a’ Cíönka-to- 
ronyban nyomorog? — Nem túrhetem tovább 
gyötrelmeimet ■— Meg fzakad a’ fzívem, ha fe
lőlié többet befzéltettfz!

Ezeket hallván Etelka; mintha egyfzeriben 
el - mettfzették volna minden bajait; örömében 
Öí̂ ve-cfapta kezeit. Az-után: midőn a’ Loválz 
tarfolyában kerelle a’ Levelet; minden homáilyai- 
ból ki-tifztúlván, vele így enyelgett:

Aha !’ Gyalázatos ! Hogy nem fzégyenled 
ama’ Nyul-fzívedet, penig Férj-fi létteire ? lí
rádnak ezen kis változásán kellett tehát úgy meg
ijedned: hogy, meg - feletkê vén magadról, azt

fe
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fe tudgyad: fiú vagy-e, avagy Leány-gyermek?
* Szégyen! Gyalázat! Tehát Katona vagy Te ? 

Az: az Ángyod’ térdgye ! Nyúl vagy, az-is 
penig tengeri! Czinege inkább, az-is penig 
noítény ! Látd! egy Magyar Szűznek minő bá
tor a’ fzíve! Meg-nem-ijed maga’ árnyékától.

Ezek-után; el-hagyván a’ tréfát; így foly
tatta fzavait: Mind-az*-által: édes Lováfzom ! 
meg*engedhetek ezen félelmednek. Nagyobb o- 
kod lehetett arra Te-néked; feminint En-nékem. 
Te (Uradnak Rabságát tudván) annak követke
zendő haláláról gyanakodhattál. Éu (előbbeni 
jajgatáfaidból, meg’ türtóntt halálát erőltetvén) 
moft cfak Rabságáról tudósíttatom. Ébren légy. 
Semmit fe félly. Meg-fegít az Itten: ha alacfon- 
gágunkból Fölségéhez emelkedünk. Nincfenek a’ 
Magyarok’ Iítenének fzent Fülei foha bé-tapafzt- 
va. El-is-hidd : hogy, ha tolle meg-nem-hall
gattatunk ; mí-bennünk az hiba: mert Szívünk’ 
buzgóságának fzavai erőtlenebbek; fern-mint, 
hogy, körüfzt'úl- hasítván a’ Föllegeket, fzent 
OrCzágába fel-érhöffenek. Moft fogom ám oílro- 
molni a’ Meiiyei Várakat. Meg-is-veízem ércz- 
bül öntetett erős falait,

Etelkának eme’ jó kedvét nagy csudának 
tartotta a’ Lováfz. Fel-éleinedni-is láttlzatott 
haldokló reménsége. Nagy fzívefséggel kérte a 
Kis-afzízonyt: cfak moft el ne-hadgya édes Ete
léjét. JÖjjon-fei Budára menuél-hamaíéub. Cfak

p'.tlZ-

II. KÖNYVE. II. SZAKASZSZA. 135



pufzta jelen-lé:te-is megfogná-vígafztalni a’ fzo* 
morú ízívet. Etele mindenkor kedves Etelkáját 
emlegetné. Világi reinenségét benne helyheztetné.

Ezeket hallván Etelka, midőn a’ kezéhez * vett 
Levelet kebelébe tette ; a’ Lováfznak meg - pa- 
rancfolta: hogy Wilágofon femmit fe múlaffon. 
Még ma (pedig tüftént) fel-indúllyon Budára. 
Mondgya-meg azon ékes Rabnak: hogy Ő , E* 
telka’ fzívének közepében ülvén, magát el-ha- 
gyattatottnak lenni ne gondollya. Bizonyoffau 
fel-menendene maga-is, pedig nem fokára. Vagy 
ki-vevendené veízedelraeiből, vagy vele-egygyütc 
maga-is el-vefzendene. Könnyebben meg-halhat* 
na, ha társra találhatna. Ezen izenettel vifzfza- 
nyargala a’ Lováíz.

Etelka, a Sátor alá menvén, ki-vette ke
beléből a’ Levelet. Tudtta nagygyából: miket 
írhat a’ Szerető Szív, a’ ReraénkedŐ Lélek. Fel
törte hamarjában • ’ pecsétet, és így olvafta-el: 
' ETELKA Kis-afzfzouynak Wilágos’-várára. 

Édefem — E’ fzomorú hírre meg-ne-fzomorodgy. 
Rab vagyok. — De elsőben a’ Tiéd; az-után 
a’ Fejedelemé. Ő cfak tettemet zárhatta-le a’ 
Cfon ka-toronyba. Hogy fzívem Wilágofon np 
lakjon; meg-nem-tílthatta. Meg-gátolta Róka in
tézeteimet. Rabbá lettem; minek-előtte Zoltán
nal befzéllettem. Se híre, fe hamva Kádárnak. 
Vagy le-zárták őtet-is ; vagy róllam meg-felet* 
Kezett; vagy fegíttségerare nem lehet. Itten
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után cfak Te-benned bízhatom. A’-még te leg
kisebb tagodat mozdíthatod ; mind-addig meg- 
uem-ijedek. El-ne-hagygy utóls£ fzükségem- 
ben. - 1- Édefem! egyre kérlek végtére. Meg- 
ne-vesd utólsó konyorgéfemet. Ha Rókának pat- 
varsága úgy meg*fenéklett; hogy gyalázatos ha
lálomat el-nem-keriilhetem ; k'űldgy mérget ezen 
Loválzom által; hogy annak emífztó ereje meg
előzze gyalázatomat. Mutasd-meg ezzel-is: hogy 
Valóságoffan fzereted nein cfak magát Etelét, 
hanem annak böcsületét-is. Élni cfak addig aka
rok: még, minden gyalázat nélkül, Etelkámnak 
tetszhetek. A’ Budai Fogságomból.

E’ levélnek elejét minden háborodás nélkül 
(ki-vévén azt, mellyet a’ fzeretec indított) el
olvashatta Etelka. De , midóti a’ méregre ér
kezett ; úgy-annyira refzkedttenek minden tag
jai 1 hogy ki-efne kezeiből a’ levél; és le - ro
gyott tagjait üem bírná. Már ekkor nagyobbnak 
gondolta a’ veízedelmet; fem-mint eleve el-gon- 
dolhatta. Ki-vehette ugyan az írásból: hogy 
fogságának oka a’ Titkos ; de , mivel az étetőt 
úgy-annyira sürgetné ; már akkor éppen el-hitet- 
hette magával:hogy Zoltánnak ama’ máfadik ke- 
ritője (meg-nem-állván lovon, a’ -mit gyalog fo
gadott) Etelének forsát nagyobb vefzedelembe 
hengerítette. Sírva panafzolkodott a’ Férj-fiák
nak állhatatlanságok ellen. Cfudállotta fene tér*
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méfzettyeket: hogy fém hitek, fém Iftenek nem 
lenne.

Az-után: ismét az etetőnek emlékezetére 
jővén; újra meg-halaványodott. — Hát, ha olly 
környiil - álláfokba jutott Etele : hogy a: halált 
ajándék gyanánt vehetné akár-ki fiától'? — Hát, 
ha olly hatalmafok az ellenségek: hogy el-nyom- 
hafták minden okait, mellyeket, ártatlanságának 
meg-bizony/tására, a’ Bírák előtt ki-mondand? — 
Ha ez meg-történne ; már akkor tanácfosbnak 
lenni gondolta : ha méreg által cfendeflen kivé
gezné lelkét; mint irtóztató kénokkal erővel ki» 
lizettetne e’ világi tárfaságból.

Ezen gondolatokkal nem kevés ideig tufa- 
kódván ; végtére el-tŐkéllette magában: hogy 
mind Etelének, mind magának ízámára meg-fzer» 
zi az éterőt. Egyfzerre meg-ifzfiza Etelével; és, 
annak végső meg - ölelésében , vele egygyütt, 
egyfzerre ki-múlna e’ világból. — Fel-megyek 
(úgy mond) Budára! fel megyek! — Meg-látlak 
meg egyfzer, édes Etelém,— Vagy élek, vagy1 
halok, fzerencsét próbálok.

Ezeket igy el-rendelvén; a’ Szoba-leányok 
köziil elő-fzóllította egygyikét, kinek hivségét, 
és fő-képpen halgató fzó-fogad ását fokfzor tapalz* 
talta. Félt eleinte az ÉTETÖ nevet cfak etnlí* 
teni-is. De , meg-törvén magát, őtet nagy fzí • 
vefséggel, és fok ajándékok’ meg-igérttévél hat
hatósan kérte : hogy , akár mi módgyát tudná ;
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annak meg * vételére fzert tenne; és alattomban 
sátorába hozná.

El-hiilt, el-ifzonyodott erre, és fzinte két- 
ségbe-is efett a’ Szoba-leány. Szerette minden
koron kegyes Afzfzonvát. Ugyan -azért: leg- 
kiífebb vefzedelmétől - is irtózott. El-titkolván 
mind-az-által ifzonyú meg-dübbenését; cfak ép
pen azt kérdezte tolle; mi végre kereíletné azon 
Etetőt ? mit akarna vélle ?

Erre Etelka azt feleié: hogy egy jó Baráttya 
kérte Budáról. Nagy fzüksége-is lenne reája, egy 
unalmas állatnak el-vefztéfe végett. Nem-is volna 
Budán fe módgya, fém ideje, hogy meg-lzerez- 
hetné.

Ezeket hallván a’ Szoba-leány; meg-ígérte 
Ugyan a’ fzolgálatot* De, a’ Sátor alól ki-jovén; 
aZ Egekre vétette fzemeit; és irtóztató-képpen 
siránkozott. Ugy-annyira el-fogák peniglen efze’ 
ereit a’ tompa gondolatok: hogy az egek ellen 
morogná j azt akarván ki-fefzegetni a’ Meny-be
liekből: mért hagynák*el úgy-ánhyira ezen ártat* 
lan báránythogy az epe el-l'uffa; és maga ma
gát egéfzlen meg-eraífzfze ?

Szégyenlyétek (úgy mond) magatokat, Ti 
Bóldogok;ha mi bóldogtalanságainkban kedveteket 
tőlthetitek. Azért akartatok tehát bennünket 
teremteni: hogy legyenek valakik , kikre ki-Önt- 
hefsétek mérgeteket ? — Jól vagyon ! — örűl- 
lyetek bóldogtalauság unton! — De meg-tromfol

* ben-

II. KÖNYVE II. SZAKASZSZA. 139



benneteket Etelka ; ha (magát meg-ölvén, és 
azon örök Semmiségtekre jutván) kényes hatal
matok alól meg -Csabidül. — Iitenem! hol va
gyok ! •

Ki-fe-mondhatta jól ezeket; midón, magá
hoz térvén; iftentelen nyelvefségét meg*bánta. 
Újra efzébe-jutott Etelkának kéréfe. Meg-meg 
újra irtózott a’ vefzedelemtoí. Ugyan-azért: el- 
nem-tokéllhetté mindgyárt magában: helyt-adgyon- 
e kéreménnyének'? titokban tartfa-e, és ki-fe- 
vallya még a’ Dajkának-is ? De az-után: jól meg
fontolván a’ dolgot , hogy halálában réízes ne 
legyen, ki - nyilatkoztatta Rima előtt Etelkának 
igyekezeteit ; és őtet nagy búzgósággal kérte: 
hogy elejét vegye a’ vefzedelemnek, és tanácfot 
adgyon: mi tévő legyen az Etetővel.

Meg-rettent a’ Dajka-is; midőn irtóztató ké« 
reménnyeit hallotta. Miiid - az-által • Alakjának 
kegyetlen gondolatait által-látván; meg-dícsérte a* 
Szoba-leánynak mind okofságát: hogy e’ dolgot 
magával-is közlőtte; mind ACsfzoriyához igaz 
fzereretét: hogy, e’ meg-jelentés által, bajaiból 
ki-is-fegíteni akarta. Az-után: irtóztátó gyötrel
mei között, el-nevette magát a’ Dajka: midőn, 
mi mérget adandana néki, hirtelen ki-gondolta.

Ki-mentenek ketten a’ Kertbe, öfzve-fze- 
degették a’ le-hullott virágoknak fzáraz leveleî  
két. Pedig azon virágoknak, mellyek körül E- 
telka azért foglalatoskodott fő - képpen : mert

Ete-
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Etelének igen tettfezttenek. Öfzve-törék ezekkel 
a’ fzagos Majoránnát; az-után a’ Babér-leveleti 
Porait Hárs-fa-hártyába takargatták, és le-is-pe- 
csétlették.

A’ Dajkának efzefségét elegendő-képpen nem 
cfudálhatváu a’ Szoba-leány ; cfak alig tarthatta- 
meg a’ nevetéft: midőn, Etelkához menvén; ke
zeibe adta az étetot. Sok ideigl rágta a’ nyel
vét. Végtére: midőn a’ nevetséges indíttatok, 
meg-fzüntenek; arra kérte nagy fzorgalommal a' 
Szüzet: hogy azt magánál ne hordozgatná. Olly 
kegyetlen ereje lenne ama’ fü-ízer-fzámnak: hogy, 
a’ fzép illatnak kellemeteíkégével, könnyen meg* 
is-ölhetné a’ fzorgalmatlan hordozót.

Ezeket él-fogadváu Etelka; ki-vette ládájá
ból azon meg-aranyozott Tokot, mellyben an
nak-előtte azon Ereklyéje foglaltatott, mellyet 
édes Eteléje ajándékozott. Sírva rekefztette-be- 
lé a’ vefzedelmes Etetőt. Szünetlen á’ gondo
lattal vala: hogy moítanában abba zárattatna ke- 
ferves halálának bizonyos efzköze, mellybe va
laha a’ víg életnek édes reménnyé helyhezte- 
tetti — így változik íme a Világ! — így vál- 
toztattya a’ jó kedvet-is. --■  Mind-az’ -által - 
beie-cfukta a’ mérget; és magával hordozta.

Noha ugyan az Étetőnek haPzontalauságá- 
ról bizonyos lenne a' Dajka; mind - az’ - által: 
Alakjának más próbáitől-is irtózván ; őtet ezen 
hömyíil-állapokban, fe fzerae elől el-nem-erefz*
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tette, fe magát a’ Budai útnak erefzteni nem 
merte. Öfzve-befzéllett, még azon eftve, Gyu
lával ; és magát (ha holnapi napon édes leányát 
a’ Fejedelemhez fel-küldené Budára) annak tára
ságába ajánlotta.

A’ Dajka’ kérésének ellene nem moudhatott 
Gyula. Szerette tárfaságát, vagy cfak azon ok
ból, Etelka-is: hogy, ha Budán meg-halna; édes 
Annyának el-enyífztte után, azon édes Dajkájá
tól fogattatnának-bé izéméi , kinek fzinte anyai 
gond-vifelésével tellyes életében élhetett. Gyu
la , a’ fel-menetelen ki-raondhatatlan-képpen Ör
vendezvén ; még azon eftve el-kéfzíttette lovait: 
hogy , minden akadály nélkül, holnap virradóra 
meg-indúlhaffanak. Nem vélhette Etelka: hogy 
meg-várhaffa a’ hajnal’ hafadttát. Repülni kévauc 
Budára: hogy Eteléjét meg-láifa.

H A T O D I K  R É S Z .  

L E H E L  W I L Á G O S  0 N».
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lVj[időn a* vacforát meg-ették; és Etelka el-is 
aludtt immár: Íme! Gyulának udvarába hajtott 
négy paripás egy Szekér. Ékes ruhájokban vol
tának két gyönyörű Cfatlófok. Benn a’ kocfiban 
egy Hadi-tifzt, jól ineg-értt eCzű; noha, efzten- 
deire nézve, fiatal. A z  oftor̂ cfattanásra, a’ Pa-

*'• npa-



ripa - tiyerítcsre hirtelen ki - tekíntettenek mind
azok , kik még akkor el-nem-aludctanak. De az 
efti fetétség miatt meg - nein - efmérh ették a’ Jö
vevényeket.

A’ Hadi-tifzt, cfak hamar le -fzálván köcfi* 
járói j egyeneffen Gyulának sátorába fzaladott. 
Kire hogy reá ismért Gyula: hozott lilén (úgy 
mond) édes Lehelem ! Mi hír Budában ?

Felele a’ Hadnagy: Békefség várában, Vezér' 
Uram. .Jó hírt hozok Kenteknek. De leg-is- 
leg-elól (lám majd el-is-felejtém a’ böcsíiletet) 
aigyon Iften jó eflét mindnyájatoknak, nékem- 
is. Cfak nem ló’-halálában elóztük-meg a’ Nap* 
nak le-nyargalását. Bé-fegített még-is az Iften. 
Sokért nem annám, hogy egéfségben látlak ben
neteket. — Tüdod-e, Bátya , mért jöttem ? Tu» 
dód ám, ha meg-mondom. De meg*is-mondom, 
ha fzépen kérfz. Halladfza, a’-mit mondani aka
rok. —« Ugyan ki-rágta ám Róka az ifzákot. 
Fogva van, a’ Befte-kara, Zegeden. Ugyan tor
kára forrott a’ ravafzság. Nem vélem: hogy 
lába közé ne tegyék a’ fejét, avagy bacskor- 
fzíjjat ne ízellyenek háti-boriról. De jól efik a’ 
hamis ezigánnak : mért mocskolta-el a’ korbács 
nyelit. — Hallám : bé-akara fűteni Etelkának-is 
de nyers vólt, a’-mint mondgyák, iája: nagyobb- 
is füftye , miut sűlttye. Ejnye ! kutya gaz em
bere ! hifzem nem méltó ama’ tótos nyir-fa Se
prő: hogy sáros lábát hozzá törűüye emc’ fzép

K  2 Ma-
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Magyar leány. — Bezzeg elevennyire hágott 
maga Zoltán Zegeden. Le-ütÖtte oÍz tán Zalánfi 
mind orrát, mind fzarvát. Cfak egy czérna 
ízálon függ az élete, úgy meg-bicfakolta magát. 
Ott kuruttyol moftan a’ Zegedi hűvösön. ügy 
benne van torkig, mint fzaros gyerek a' bőcso- 
ben. Ne búsúllyon, mert jól lakik a’ nagy fem- 
mivel. Vakarja bezzeg mind-a’-két kezével ama’ 
kofzos fejét ; de nem fzeretnék boriben lenni; 
fe bolhája a’ gatya’ ránczában. Fel-vifzik nem 
fokára Sepelre. De ördögöt fog, azt-is penig 
füleft. Ha Tuhutum meg-ttidgya: miket költött 
felőlié; húrt kamóltat a’ béliből. — Tehát, Ve
zér Uram, rövideden a’ többit. Ajánlya Zoltán 
maga’ kegyefségét mindnyájatoknak. — Azt ize- 
ni néked általam: hogy, mivel nem fokára fel- 
olvaftattya Rókával a’ Szittyái levelet; Budára 
küldgyed leányodat: hogy ennek bizonság’ té
telével fel -pöczkölodgyön ám-annak az orra. 
Cfak Ő-maga foghat-ki rajta, és farához kötheti 
a farkát. Ha penig fel-nem-jön; meg-mondha
tod néki: hogy, a’ -mit reá-okádott a’ Róka; 
úgy reá-is fzárad: hogy a’ kutya fe nyallya-le 
rólla. Elég magyaroffan ki - mondám az igazat. 
Késni penig fém nem merek , fém nem akarok. 
Hónap, ha lilén fegít, Buda jfelé vilzfza-for- 
dúlok.

Rókának történeteit moft hallván leg-elsö- 
beu Gyula; nagy hálákat adott Teremtő Mené

snek:
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nek: hogy meg-fordulhatott egyfzer fzerencsé- 
jének kedvére forgó kereke; és, ki a’ nagy út
ról, a’-miut goudolá, fzerencséífen haza-érc, há
zának kiifzöbcben tiirte-el a’ lábát.

INIeg - jelentette ofztán Lehelnek: hogy, ha 
Etelkáért maga’ Kocüját fe küldötte-volna-el a’ 
Fejedelem; hólnap, maga* alkalmatofságán;, fel
vitette vólna. Igen nagy kedve lenne a’ fel-me
netelre. Ugyan-azért: feminit lé kételkedne ben
ne; hogy, Budára érvén, még jobban el-törhet- 
né Róka alatt a’ jeget; és talán meg-is-emleget- 
tethetné vele a’ Kurv’-annya’ tejét. Ezek-után: 
jól tartotta a’ Hadnagyot, el-is-altatta.

A'.mi Gyulának nagy örömére volt; az is- 
raétt Etelkát igen nagyon gyötrötte. Mert, mi
dőn reggel Lehel’ ide-jöttének okát meg-értette; 
el-efett minden kedve Budától. Nem tettfzett 
ama’ Gönezöl’-fzekerének illy hirtelen le-forgása. 
Ebből Zoltánnak hevefségét, és fzinte fzelefsé- 
gét képzetté. Nein-is kételkedett: hogy e’ vég
ső módgya ollyas lenne, mellyel Szemérmének 
bizonyos meg-vefztegetésére iparkodna.

Magát - is Lehelt olly harmadik Kerito'nek 
lenni goudolta, ki talán meg-átalkodott Személ- 
lyét a’ Koclihoz akarná kötni; és erőfzakkal 
Budára fel-hurczolui. Irtózott eme’ höcftelen- 
ségnek cfak emlékezetére-is. Nem tudtta bújá
ban : mi tanácshoz kapjon. Nagy retegéífel vár-

K 3 ' ta
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ta az Atyai parancfolatot. Félt Lehellel Szem
be fzállani.

Midőn tehát az el-menetelre úgy el-kéfzül- 
tenek mindenek: hogy nem lenne egyébb hátra, 
a’ fel - ülésnél •. Etelka, fok illetlenségeket, és 
több vefzedelmeket forgatván elméjében; hirte
len meg-kötötte magát, és sírva fakadott. Az-u- 
tán azt jelengette: hogy néki Zoltán fe teftté- 
nek, fe lelkének nem kellene. Inkább Wilágos- 
váron ama’ Száz-Ölnyi Kútba ugrana; fem-mint 
fzemérmének kéfz vefzedelmével, Budára inen
ne. Igen jól ismérné immár Zoltánuak Kengyel
futóit. Könyv nélkül tudná gaz fortéllyaikat* 
Zoltán’ kocfijának e’ hamar le-érkezését-ts nem 
egyébnek; hanem forró gerjedelme’ jelének Ítél
hetné. Bátorságoffabban ment volna Attyának 
alkalmatofságán: mert efzébe fe jutottak volna 
ama’ fortélyos vefzedelmek. Végtére: Zoltánnak 
ezen fzekerét ollybá tartaná, mint ama’ gyalá
zattal tellyes Vezetéket, mellyen az akafztó-fa- 
alá vitetnek a’ halálra ítéltt gonofzok. Az-után: 
le*borúlván édes Attyának lábaihoz, és süni köny
vekkel tellyes fzemeit annak fzemeibe 
vén ; cfak nem fzíve’ repedttével arra kérte vég

tére : ki-ne-vemé egygyetlen - egy leányát azon 
Sátorából, mellyben még a feemétnek-is helyet 
engednének,

Etelkának ezen keferveit nem tudta mire 
yélni Lehel. Köpdöfte-is markát, hogy kato-

náffan
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náffan meg-tapíntya farát. De minek-utánna efzé- 
be jutott Lehelnek : miket fzóllott Gyula jó 
éjtfzaka’ fejébe; tudni-illik s miként akarta Róka 
meg-vefztegetni a fzemérmes Szüzet; mi hírét 
költötte Zoltánnak; mi gyanúban lenne Etelka a’ 
Fejedelem’ hevefsége felöl; már akkor el-tökél- 
lett fzándékát nem cfudálhatta.

Rajta tehát Lehel fontos okaival a’ Kis- 
afzfzonyon. Elö*hozta nagy elevenséggel a’ Fe
jedelemnek különös kegyefségét ; fzeméllyéhez 
illő tifzta fzeretetét; Róka’ gonofzságainak ki- 
nyíittát; annak a’ Zegedi várban erős le-zárását; 
a’ következendő ítélet-tételben Etelkának el-ke- 
rülhetetlen tanú-bizonságát. Egy fzóval ; a’ fel- 
menetelből mind magára, mind édes Attyára ára
dandó ezer, meg-ezer kegyelmeket.

Mind-ezekkel könnyen meg-gyözhette vól- 
na Lehel a’ Kis-afzfzonyt; ha ennek az nem 
jutott vólna efzébe: hogy eme’ fzép édesgető 
fzavak alatt még fullánkoífabb kígyó efavarogna; 
mint Rókának, és ama’ máfadik fzeintelennek 
belzédgyeik alatt lappangott. Úgy vélekedett 
Zoltánnak fortéllyairól: hogy, mivel ennek-előtte 
két kerítőinek undok befzédgyeikkel reá-nem
esedhette fzeméüyét: a’ ravafz emberek’ mód- 
gyok fzerént, meg-fordítván moítanában a’ ru
dat; e’ Követuek édes fzavaival ki-akarná fzúrui 
a’ üzemét.
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Ezen lehetséges dolgoknak emlékezetére el- 
ifconyodván Etelka; nagy efedezéíTel kérte mind 
Lehelt, mind pedig édes Attyát: hogy, a’ kö
vetkezendő veízedelmeket által-értvén; ne kén- 
fzeríttsék a’ fel-menetelre. Adgyák Zoltán előtt 
akár rmi más Színét itthon maradttának. Fel* 
mentte bizonyos oka lenne véletlen halálának.

Cfak alig, hogy mindenből ki-nem-fogytá
nak immár a’ fzorgalmatos Sürgetők. Lehelnek 
fe jutott több eízébe; hanem: hogy Gyula atyai 
hatalmával éllyen ; a’ leány pedig engedelmes ■ 
kedgyen.

De minek-előtte erre vetemedgyen Gyula’, 
(Toha nem parancfolt femrnit édes leányának) 
cfak azt emlegette végtére; hogy Etele fogva 
lenne , és cfak éppen Etelkába bízna. Sokfzor 
le-le-izengetne Wilágosra. Annak fzabadsága 
Etelkának fel-menttétől fügne.

Meg-kérdezte ezek után nagy’ - fzomorúait 
a’ Szüzet: lehetne-é olly kegyetlen hozzája: 
hogy Ötét ama’ véres fzájú Rókának rút fogai 
között hagyhatná ? El-hagyhatná-é vefzni itthon 
maradttával ? Látná leánya, mit cfelekedne! 
De tőlle ezt Etele roeg-nem-érdemlette. Ö min
denkor kéfz lenne Etelkának, ha valami vesze
delembe esne, ki-fzabadítására. Néki merne men
ni a’ meg - teftesiíiltt Ördogöknek-is. Etelkának 
jienig lê -kilfebb gondgya-is nagyobb vólna en-
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nél. Mind ezeket hogy - hogy vihetné • el a’ 
fzívén ?

Attyának e’ fzavait hallván; meg-rázódótt 
Etelka. Az-után nem fokára: úgy el-halaványo- 
dott : hogy fzeineikkel láthatnák az irtóztató 
viaskodáfokat. Ezeknek fzemléléle után el-is-hi- 
tethették magokkal: hogy, ha moft meg-nem» 
adná fzivét; minden más ki-gondolhatandó okok 
hafzon nélkül lennének.

Etelka azoraban: a’ nagy küfzkedéfek után, 
az Egekre vetvén fzemeit: moft vagyok ( úgy 
mond) édes Iftenem ! ollyas két tűz között, 
mellynek ha egygyikét futom , bizonyoffan a’ 
máfikba akadok. Ha Budára fel - megyek; el- 
vefztem fzemérmemec. Egyfzer eshetik - meg 
rajtam , a’ • mi foha nem történt. Ha Wilágo- 
fon maradok ; el - vefztetn Etelémet. Egyfzer 
halhat • meg fzorgalmatlanságom miatt, ki • örök
ké velem élhetett vólna. — Moft megyen te
hát a’ hadba mind Szemérmem, mind Szerete
tem — Iftenem ! ezek közűi mellyik fogja 
meg-fekünni a’ mezőt? — íme! el - fzántam 
immár Lelkemet! —- Vigyetek a’ Vágó-hidra — 
De hólttom utáu-is meg-emlékezzetek arról: hogy 
csupa feerencsétlenségre fzülettera e’ Világra.

Ezek után le • térdelt édes Attyának lábai
hoz ; és újra ezeket mondotta: Édes Atyám ! 
Add reáin utolsó atyai áldáfodat. Úgy búcsúz- 
2unk-el egy*máitól: mintha többé uem láthatnék

K 5 egy-
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egy-máft — Irtóztató Gondolat! — Mit-ismon- 
dék Balgatag ? —• De úgy vagyon — Meg- ér
zette Lelkem a’ titkos rendeléfeket — Édes A- 
tyám! Én többé Leányod nem lehetek — Élly 
Örökre — Én vefzni megyek — Eleget élt a’ 
Nyoraorúltti ha hamar meg-halt-is.

Kelletik az emberi lélekben valaminek len
ni , melly a’ következendoket által - láthattya. 
Mert: hogy igazat fzóllott Etelka; hogy Gyu
la foha nem láthatta többé édes Leányát; ki-fog 
tettfzeni a’ következendökből. Iftenem ! Te
remtőm ! Be visgálhatatlanok ízent Rendeléfeid.

h e t e d i k  r é s z .
E T E L K A  Z E G E D E N .
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_^\ttyától, nagy Síráfok után, el-búcsúzván 
Etelka; meg-indúlt Buda felé. Sok fzép befzé- 
dekkel vígafztalta Lehel az úton. Mutogatta 
ama’ híres Tárogató Sípján a vonásokat. An
nak fzéleffebb kerűletéu fzemléltette Etelkával a’ 
Sasnak képét; a’ farkát fel - emelő Orofzlánt, 
azt-is pedig kétfzer; nem killömben ama’ két 

fCakaft; a’ két Gyermekeket; ofztán Ló’ , és 
Ember’ fzeméllyéböl öfeve-forrott Olly
mefterséggel valának pedig mind ezek, mind a’ 
10vetkezendő képzeletek ki-meczve; hogy ben-

nek



nek az egyűgyűséget ugyan, de eme’ moftenit: 
a’ ki-váltt efzeíséget pedig; de ama’ regit lát* 
hatni (8%

Utóbb 8
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(8) Lehelnek ezen Tárogató Sípját l(g-jobban irta - le 
MOLNÁR Ferencz 1779-dik ejztenduben. Ennek ide-tar- 
tozandó jzavai ezek : Fél-rofön felül, még két - újnyi 
az 6 hofzízasága. A ’ fzéle pedig, term ettel v agyon 
mérsékelve az ó hofzfzaságához. Mind a’ cfontnak fe
hérsége, és sűrűsége; mind az egéfz állásának alkal- 
maztatáfa Elefánt-cfontra mutatnak. É s , akár a’ bel
ső üregének tágafságát, akár termete’ meg-bajlását te- 
kintíed; Elefánt’ agyarának kell ítélned. Es másra 
fein mutathat ahhoz leg-közelebb járó hafonlatofsága — 
Ezen Kürtnek tehát felsó vaftagabb kerületén ( kettős 
zfinór ki mett2és között) láttfzatnak Nemzetségi nyt lcz 
czímeres jelek. És ugyan, mint-egy közepén, az EL* 
SÖ áll nétnelly koronázatlan egy-fejű , melly 
Farkát, és Szárnyát ki-terjefztette. A ’ MÁSAD1K 
balra-nézve, Orofzldnyboz hafonló. Farkát magoflap 
fel-emeló ugyan; de a’ végét fzájához vifzfza-tekerő, 
és hátát azon Sashoz fordító állat. A ’ HARMADIK 
egy taréjos Kakas forma , melly farkát fel-tartya , és 
orrán izólló furtÖt vifeL. A ’ NEGYEDIK egy mezí
telen ulo Gyermek, melly a’ bal-lábát jobb - lábának 
térdére tenni, és farut reá-hűzni, haja pedig golyó
bis módra feUfodoritva lenni látfzatik. Az ÖTÖDIK 
•gy négy-lábú , azon felül két-kezű , és emberi ábrá- 
zatú , majd Czentaurus' máfsát követő állat; mellynek
haja, az elóbbeni módra , be-fűzve ; Feje, ábrázattya, 
és farka fel-emelve vagyon; és kezeiben mint-egy pH-



Utóbb (a’-mint négy rendgyei vóltanak az 
új Képeknek) az ELSŐBEN nézegették a’ 
télyt ; a’ Lovafl; ama ké Férj-fiák a t ; nem cfak 
magát a’ Nyilaft, hanem annak futó Szarvafsit
is y és a’ Medvével kűlzkódó Bajnokot (9). A’

MÁ- 9
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cza-formát tartván , vifzfza-tekíntvén, a negyedik czí- 
merre néz. Az HATODIK hafonló a’ le írtt Gyer
mekhez mindenben. Cfak hogy ez ábrázattal vagyon 
vifzíza fordulva az elóbbeni czímer ellen. A ’ HETE
DIK az elóbbeni Kakashoz mindenekben hafonló. Cfak 
hogy ez-is a’ l'zomfzéd hatodik jelre vagyon hátra for
dítva. A ’ NYOLCZADIK hafonló mindenekben a’ 
máfadik helyen ki-tett Orofzlányhoz, az első le-írtt 
Sashoz háttal fordulván; valamint az elóbbeni máfa
dik czímer.

(9) Ezek-atán, abból azon kapocsnak, meliy a’ 
Kürtőt nyakra fiiggefztó Pántlikájának kötését felül 
bé-foglalta , elég fzéles, és bé-raettfzett , mod ezüft- 
tel meg-töltött ürefség hagyatott. Megént két zfinór 
között néniéily egybe - öltött pufzta vonáfok láttfzat- 
nak. Ezek alatt pedig négy rendben vágynak né- 
melly állatoknak , madaraknak, embereknek, afzfzo- 
nyoknah, gyermekeknek , és más egyébb - féle álla
toknak külörabözo, majd a’ következendókben rövide
den meg-magyarázandó Nemei. — És ugyan az első 
rendben ELŐSZÖR elöl-áll vala egy két-újnyi ma- 
gofsigú , majd mint-egy vár , avagy Kastély' formáját 
magában jegyző ábrázolás, mellynek két fzélein egy-egy 
veülzó-módú rudacska, mint egy kerefztet vifelvén te

teje-



MÁSADIK Rendben a’ négy-lábú, és két'kezu 
Fele - lovak voltának ; a’ Szolid - gerezdek ; és a’ 
kukoríkoinos Kakafok; nem niefzfze innett az

egybe-
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tejeken magosabban fel-emeltetik. Ezen Kaftély -mó
dii képnek ki-nyomó jelekkel, és mind felül , mind 
alól vefzfzö-húzáfokkal vagyon meg-töltve. Vagyon 
bal-felól egy hegyefíen fel-eaieltt kapu-is ehhez ra- 
gafztva , és ennek-is tetején kerefzt. Melly kapuból 
láttízik így Ló , Zabolán kivul, minden fzerfzámtól 
ineg-fofztva, félig ki-refzködni. Melly előtt MÁ- 
SADSZOR: roégyen egy dífzeSen fel-öltözött Lovas, 
jobb keiében egy tör fzablyát, vagy inkább Királyi 
pálczát, a’ balban pedig arany almát, mint - egy Ki
rályi czímereket , tartván. HARMADSZOR : egy 
Férj-fiú , cfak az ágyéka körül-lévén öltözve, bal
lábbal térdepelve, és négy golyóbiskákia ki - farjad- 
zott pálczát mind-a’ -két kézzel tartva. NEGYED
SZER : Ebben-is hafonló Férj-fiú ábrázolás: hanem, 
hogy ennek pálczája cfak egy golyóbisai tettfzős. 
ÖTÖDSZER : Egy fél-lábbal térdeplő Férjfi nyilas 
Kéz-ivát tartván, mellyet az előtte menő Szarvas el
len czéllozni láttatik. Mejly Szarvas HATODSZOR, 
hátán egy Kakaft hordozván, fzéllyel-ágazott Szarvain 
kettős fzöllő• gerezdet vifel. H ETED SZER: Egy 
Férj-fi valamint a’ többi, úgy ez-is , majd mint - egy 
Korona formára golyóbis módon bé-fodcrított hajjal 
lévén ékesítve , medvével (kinek fzájába tőrt bé-verni 
igyekfzik) küszködni láttfzatik; melly-is bé-fejezi ezen 
első rendet. MOLNÁRFrancifcut.



egybe-futó Férj-fiuk (io). Az HARMADIK rend 
iiméct egy Saft mutat; és kétízer ollyas képet, 
a’-minoknek a’ Struczczokat írjuk ; vóhanak itt 
új Gerezdek - is ( 1 1 )* Az UTOLSÓ Rendben

egy * S
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fio) A ’ máfadik rendben hat dbrázatok tettfzcnek. 
Az ELSŐ áll az alóbbenibez hafonló két négy-lábú 
Czentaurofokból, avagy fele L ó , fele ember állatból, 
mellyek fzembe fordulván , és egygyes öfzve-nyújtott 
kezeikben egy páleza-módú vefzfzőt fogván, mint-egy 
kűfzködni láttfzatnak , farkaikat íel-etnelve. A ’ MA*
S VDÍK az egéfz kéz tenyérnek képét, melly lzólló- 
gerezddel egybe-fűzott fzólló-vefzfzóvel, ide-tova va
ló hajtáfokkal, ’s vonáíokkal kórul-vagyon véve. A ' 
HARMADIK foglallya magában ugyan a’ moll le-írtt 
két Czentaurofokat. A  NEGYEDIK farkát magoifan 
fel-emelő taréjjos Kakaft. Az ÖTÖDIK eló-ád mint* 
egy ero-fzak-tétellel egybe-futó két Férj-fiat. Kiknek 
egyeyike, jobb - kezében, pilcza'hoz valami hafonlót 
a’ máfadiknak fejébe verendő; a’ balban pedig egy 
magoffan fel-emeltt, majd négy fzegletú golyóbift mu
togat. Emez pedig egy tort raind-a’-két kézzel Izo- 
rítván , amannak bélibe merítendő. A ’ HATODIK 
eló-adott Kakashoz hafonlót, de ábrázatta) meg - for- 
dúlttat mutat. MOLNÁR Francifcus.

( i t )  A ’ harmadik Rendben, tlégy ki-váltt képzés 
tettfzik. ELŐSZÖR áll egy farkát, és lzárnyát fel tartó 
Sas. MÁSADSZOR majd egy Strucz madárhoz hafonló, 
farkát, és fzárnyát fel-emeló Madár , melly a’ feomfzéd

Sas-
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egy Ferj-fi vólt, nem maga ; utánna van ama’ 
Dobos; és talán vígafságoc öregbítő ;
ott a’ Kürtbio; ott az Öveddzett Meny ; ama* * 
Pöngeto Víg ; ama’ pólyás Gyermek; utólfzor: 
egy akafztó-i'a’ Sodora; egy (12).

Nem

Sashoz vagyon feldúlva. HARMADSZOR egy gazdag 
fzőlló-gerezdekkel tertnett vefzfzőkben ki-ábrázoltt 
Tulipán, melly vefzfzók a’ máfadik rendbe le-folyvin, 
itt-is helyet foglalnak, NEGYEDSZER: a’ máfadik 
le-képzeltt Strucz-roadárhoz hafonló , és a’ közép Sas
hoz forduló , melly első Saft ezen két négy-lábú Ma
darak, vagy fzárnyas állatok környékezik. MOLNÁR 
Francijcus. ,

(12) A ’ negyedik rendben (végre, és utólfzor) 
Vágynak kilencz fzámú le-ábrázoláfok , mellyek közül 
az ELSŐ (mindég balra menvén) mutat egy fedetlen; 
de, a’ többiekhez képpeft fel-fordított hajú-fóvel álló,
*s jobbra - fordúltt, és ki-terjeíztett kezeiben lantot, 
vagy tamburát tartó Férj-tkt. A ’ MÁSADIK ágyé
ka körül (valamint a’ tobbi-is) bé -fedezett, és balra 
fordúltt egy Férj-fiat; ki bal-kezében muGkának bi
zonyos nemét, a’ roítához bafonlót (melly, Királyok’ 
I. Könyvének 19 - dik Réfzében , Vigafsáf 
neveztetik) a’ jobban pedig egy gombocskán végzó 
Pálczit, mellyel azon Dobot veri, Örömeknek muta
tásával vifel vala. Az HARMADIK egy meg - haj
tott , és tánezolóhoz hafonló lábú Férjfiat, ki Izom- 
fzédinak kezekben lévő efzközit két-felől meg-fogván, 
vagy a’ köz örömet üjjítani, vagy el-tiltani láttízatik.

A’



Nem cikk ezeket; hanem mús egyebeket*is 
mutogatott Lehel a’ Kiírctön(13)« És: mi ér

telmei,
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A ’ 'NEGYEDIK az előbbeniekhez hafonló Férj-fiat 
ád élőnkbe, ki bal-kezében Kürtöt fúj, a’ jobban pe
dig Királyi - pálcza módút tart. Az ÖTÖDIK egy 
Afzfzonyt mutat, kinek Fő-kötője á’ vállain, köntöf* 
sének újjai pedig térdein alól le-folynak; és Öveddz- 
ve-is lenni láttfzatik. Az HATODIK egy a’ többihez 
hasonló Férj-fi3t; Ki mind-a’-két kézzel bizonyos két 
pengő pálczikákat Öfzve * ver , balra tekintetében. Az 
HETEDIK vígságra termett egy Férj-fiat, ki pólyába 
kötött Gyermeket maginoíTan mutogat. A ’ NYOL- 
CZADIK a’ többieknél czifrább bizonyos jáddzó Sze
mély; ki, mind a’ két kezét ágyékára tévén, egy I* 
bet ó-állású feje’ tetején vifeltt le-képzett efzközt tart. 
Azon efzköznek görbűltt ágán pedig egy magát ide- 
tova tekergető Gyermek láttfzik. A ’ KILENCZE- 
DIK, és utólsó egy Hárfát ülve- pengető embert mu
tat. MOLNÁR Franciscut.

(13) Vagyon ezeken kívül moll viafzfzal bé - tö
mött egy töredékeny hafadás, mellynek helyén valaha 
mi lehetett, avagy mi ki-ábrázoltt darab töretett - ki 
onnatt, áltaWátni nem lehet. — Ezek után , vaftagabb 
vefzfzőzés között öfzve-fzótt ki-czifrázás ata'n , látta
tik ifmétt egy fzéles, sima, és felhőhöz hafonló Üref- 
ség, melly hafonló • képpen moll ezüfttel vagyon bé- 
toltve , mellyben állott a’ Kürtöt hordozó pántlikának 
alsó vége. Ezt a’ vékonyabb végén követi egy olly 
hofzfzas sima logás, mint-egy nyele a’ Kürtnek: olly 
hofzfzafsággal, melly egy emberi kéz markot bé-tölt-

hetne.



telmei lennének a’ képzeleteknek , hofzfzaffan 
el-beízéllette az úton. Bele*bele-lehelt gyakor

ta ;
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hetne, — Mind ezen fok • féle képzelléfek, és már a* 
régi fogdosáftól kevefsé meg - kopott ábrázoláfok olly 
mélyen vannak ki-tneczve, hogy a’ ki-meczczett ta- 
gocskák alatt mind által-láthattfz, mind azok alatt va- 
ftagabb töt - is által-fzúrhattfz. Ezen munka , még a’ 
tanúlttabb Vésóktőlis - is inkább cfudállandó ugyan , 
mint már a’ moítani világtól követendő, mellynek a’ 
Régiségnek cfinofsága, és difzeilen húzott meltersége, 
a’ Magyar Nemzetre hajdan méltatlanul mázoltt tudat
lanságot, és tanúlhatatiauságot el-úzi; és hogy azon 
költemények cfak általuk meg - bírtt Nemzetségeknek 
irigy rágalmazáli vóltanak, tenyereden ki-mutattyák. 
— Azomban ezen Kiirt a’ nagy végétől fogva majd 
az allyáig meg-vagyon hasítva , és veres cfepegéfek- 
kel hellyel meg-hintve. A ’ terhe pedig majd három, 
és fél fontot rtyom. A ’ honnan kihozhatni: hogy 
(még kövekkel ki-vala rakva) alkalmas nehézségű vala. 
Azon mély zúggás - módi hangot, mellyel a’ fölhöz 
értetve téízen, Önnön belső ürege, és meg-hajlott 
ürefsége okoz, minden zorgéft, mozdúláft, és f?ót 
magába vévén, és kevervén. Mert, ha a’ mozgás, 
és fzó el - áll , zuggá ti fém lehet abban tapafztalni. 
FRANCISCFS MOLNÁR Jdfz Inclytorum 
DijlriRuum Iazygum, et Cuman, ne: non
tijjimorum Dominorum Marcbionum, et Comitum 
Jium Sub ucnt urum , in Inclyto Dominio -
ordinarius Fifcalis Procurator, et CauJJarum Fori 
tflie luxatus Aduocatus Anno 1779.
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ta; és, Magyar Nótáinak kellemetefségével, ofz- 
latta a’ fzomorú gondolatokat. Mutogatta azon 
helyeket, mellyekben a Magyar Vitézek meg- 
ütköztenek feles ellenségeikkel, és mindenkor 
Nyerttefek lettenek.

De mind ezekben femmi kedve. nem telhe
tett a’ fzomorú Szűznek. Vifzfz3-vifzfza-tekín- 
getett Wilágos-vár felé. -Sött: midón az Őrö
ltök’ Sátorjaik mellett (14) el-cfapott; laffan-las- 
san el-vefztvén a’ Wilágos-vári hegyeket: ifzo- 
nyú-képpen meg - ízoraorodott. Szűnetlen édes 
Attya forgott efzében.

Mennél tovább útazott Lehellel, annál in
kább tartott fzínlésétól, és Szíren énekjétől, ö- 
tet-is olly Mefternek lenni gondolta t ki, ha a- 
kamá; mind-a’-két-felé tudna sántítani; és két 
Nyerget egy farral meg-űlni. Láttfzatott ugyan 
Lehel, Attyának jó Baráttya lenni. De hányán 
vannak az állhatatofok, kikkel végtére kudar- 
czot ne vallyon az ember'? Nem hihetett im
már fenkinek* Nem találhatott tellyes életében 
igazabb, cs állhatatoflabb fzívet Etele’ fzívénél.

Ezek
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(14) Minek-utinna az Orofzok , Árpid’ ideiben, 
meg-hddoltanak: Sokak közülök a’ Magyarokkal Or
szágunkba által - jöttének ; Wilágos-vát körül le- 
telbpedcenek. A ’ többi között: OROSZ-SÁTOR. 
NAK mondották akkor azon helyet, mellyet móllá- 
nában OROS - HÁZNAK neveznek*



Egek kozott GYŐRÉ érkezvén, által-tétette 
nek a’ Tilsán; és nem mefzfze voltának Zeged- 
Várofsától* Még akkor meg-ígérte Lehel Zalán
finak; hogy Etelkával Zegeden fogna köröfzt’űl- 
tnenai: midón ez-elótt Wilágofra utazott. Ugyan 
azértvárva-is-várta Kedvefsét a’ JGzerető Ifiú. 
Annak dicsőséges bé-hozattatására meg-tette a’ 
rendeléfeket. Mefzfze előre el-küldötte a’ ví, 
gvázó Kémeket, -Várofsának lakofait fel-lázzafz- 
totta.

Meg-értvén a’ vifzfza-nyargaítt Kémektől: 
hogy immár a’ Tifzán .által-jöttenek; fzáz válo
gatott fzép Lovatokat rendelt eleiekbe. Kik-is* 
meg - magyarázhatatlan nagy pompával-, valamint 
égy Meny-afzfzonyt, Etelkát a’ varosba vezet
ték. A’ várofnak úttfzait nagy cfoportoílan el- 
lepék az emberek. Azok-is Gserencféfeknek vél
ték magokat, kik ékes fzeméllyit cfak meízizi- 
ról-is láthatták. Cfudállottak a’ ritka fzepséget. 
Meg-kedvellették az eleven virgancz (zenieket; 
mofolyogva tartott piros ajakokat; tifztes maga’ 
meg-hajtáfait; és az egéíz teltnek gy onyörködtce- 
tö takarék ofságát.

A’, Várnak nap-nyúgoti kapujában Zalánfinak 
kezéhez békélvén Etelka; azon Mátkájának fe- 
gítségével le • fzállott a’ kaidról. Harfogtauak 
minden felől a’ trombiták ; fivítottauak a’ sípok;

• és, mcglen Zalánfinak lak-helyébe értenek̂  a’ 
többi ízerCzámok-is mind-egyre rívadttanak.

L 2 Meg-
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Meg-hallotta Róka Etelkának fzerencsés el- 
érkezését. Ugyan-azért: ö - is maga’ örömét a’ 
város’ vígafságával öfzve-forrafztván; fzínte meg- 
feletkezett mind eves febeiröl, mind keferves 
rabságáról. Fo-képpen azon Örvendezett : hogy 
még egyfzeri látására, és előtte gonofz tetteinek 
meg-vallására alkalmatofságot lelhetett. Még meft- 
is bízott kegyes indulataiban. Ha általa a’ ha
lál’ torkából ki-nem-fzabadúlhatna-is; leg-alább, 
iparkodásának bizonyofságából, könnyebb halá
lát reinéllhette.

Ezen reménségével tápláltatván a’ nyomo
rék, magához hívatta a’ Tömlöcz-tartót. És ötét 
mind menyre, mind földre hathatóffan kérte: je- 
lentfe-meg a’ Szűznek keferves állapottyát; és, 
ha lehetne, a’ Tömlöcz’ ablakára hozza.

Meg-efett fzíve a’ Kis - afzfzonynak; midőn 
reménkedését hallotta. Akarta, a’ - miben lehe
tett, az űgye-fogyottat fegíteni. De, mivel jól1 
tudtta: hogy Zalánfinak hatalma alattienne mind
addig ; még Budára fel-vitettetne: ennek engedel- 
mét, a’ köz-befzélgetésre, ízükségefnek lenni 
állította. De, vallyon meg-nyerhetné-é ezt Za- 
lánfitól? vagy cfak ezért-is nem héjjában kétel
kedett: mert Zoltán annak erőffen-tartását fejére 
parancfolta.

Vagy nyerne,vagy vefztene benne Etelka; 
öfzve - fzedegette , öfzve - is - aggatta hízelkedő 
gyenge fzavait (e’ vólt első cüntalansága tellyes

éle-
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életében; de egyfzer-is-mind leg*utólsó-is). Szín. 
lett fzerelmével eleibe állott tehát Zalánfinak; 
és ezeket mondotta :

Egy kéréfein volna, gyönyörű Zalánfim;ha 
meg-hallanád. Első ugyan ez; de, a’*mint ma
gamban fel-tettem, nem utolsó léfzen. Többre 
bátorkodom boldogabb ideinkben. De moft-is 
fokát bízok tapafztaltt kegyefségedben. Meg-ne- 
vesd Etelkádat, egygyetlen-egygyedet. Töltsd- 
bé (de meg-ne-haragudva) kis kéréfemet. Mert 
ennek fzíves bé-töltését, hozzám való ízinetlen 
Izei'elmednek jeléül vevendem.

íme! minő fzínlett lzavakra vetemedett Etel* 
ka, minden lzokása ellen: hogy Zaláníit meg
fogja; és Rókának, e’ világon leg-nagyobb ellen
ségének , hafznállyon. Ez ám bezzeg ama’ rit
ka, és cfak az Illeni tökélletefséghez hafonlítat- 
hatandó emberi indulat.

A’ Kis-afzfzonynak ama’ hízelkedő fzavaival 
egéfzlen fel-lobbanván Zalánfi : Valiyon , mi le
hetne (úgy mond) , édes Etelkám ! a’ - inic drága 
fzeméllyednek meg-ne-engedhetnék ? Ha magamat 
kéred-is; magamat-is od’-adom. Tiéd lehet velem 
egygy'ütt, Zegedtől egéfz Tételig, minden jófzá- 
gom. Ezer-annyit fog érni tár-házam, ha e’ kín- 
cfet benne találhatom.

felele Etelka : De én ékes fzeméllyedről* 
és hozzád való hajlandóságomról máskor-is be- 
fzélhetek. Moll cfak azon efedezem előtted:

L 3 en
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engedd-meg: hogy a’ TÖmbÖczbe mennyek, Zol- 
támiak ama’ Titkofsához Rókához. Szóllam 
akar valamit. Meg-ne-fofzfzuk a’ febeft ezen ír- 
jától. Meg-fegíthet vefzedelmeinkbeu az Irgal
mas Iften bennünket-is , ha az ügye-fogyottak
kal jót tefzünk.

Zalánfi (efzébe juttatván azon gonofcságo- 
kat, mellyekkel ama’ Sátán a’ Szűznek ártatlan
ságát meg - késértette), el-réműlt, el - is-iízonyo- 
dott véletlen kérésére. Cfudallotta nagy lelkét, 
hogy halálos ellenségének olly könnyen meg
engedhetett. Az elöl-kerülhető* vefzedelmeket 
emlegetvén , le-akará verni fzándékáról; de, mi
vel a’ Szűz állhatatoffan meg-maradott benne: 
nagy viaskodáfai után, meg-engedtt a’ le-mene- 
telt; de nem hamarébb: mint-fem (hogy erőtlen 
Személlyének ne árthaffon a’ fogas) meg-tette a’ 
fzükséges rendeléfeket.

Rókának tehát mind-a’-két lábát új bilincfek- 
be vétette. Hátra köttette kezeit. Derekát egy 
ofzlophoz cfatlatta. Ezekkel meg - nem - eléged
vén ; maga ment-le vélle a’ lukba; és élőre meg- 
vifgálta a’ Rabot. Az-után: Etelkának fzíves 
efedezéfe után, ki-menvén; meg-intette alattom- 
ban a’ Szüzet-, hogy a’ vefzedelraet hangos fi- 
kójtáffal hamar ki-jelentené. Hogy pedig a’ lár
mát hamar meg-halhaffa: maga az ajtónál állott; 
katonáit a$ ablakra rendelte,

Cfak



Cfak Aiaga lévén Etelka; ezt mondatta Ró
kához : Sajnáltam fzerencsétlenségedet, édes jó 
Barátom! mellybe (talán én miattam) buktál. Oh ! 
ha bé-láthatnál egéfz fzívemig ! bizonyoífan el- 
is-hitethetnéd magaddal: melly örömei!'vinnélek- 
ki ezen két karjaimon fanyaré fogságodból. Mind
az-által : vesd bizodalmadat a’ hatalmas Iílenbe, 
Annak kegyefsége meg-nem-vetheti toredelmeísé- 
ged’. ígérem Én-is minden tehetségemet. Azon 
lefzek, hogy meg-ízabadítfalak.

Felele a’ Titkos: Oh ! Magyar - orfzágnak 
dífze! Oh Illeni kegyefségnek remek munkája? 
Hogy-hogy táthatom-fel előtted undok ajaki- 
mat! kinek mind híriben annyit ártottam; mind 
fzeinérmében annyi cforbát ejtettem. Nem fzóll- 
hatok addig djátorságoffan , még tolled gonoíz 
tetteimnek bocsánattyát nem hallom. Kérlek 
az egy élő Iftenre; kérlek nagy lelkednek na
gyobb erkölcfeire: felejtsd-el egy fzein-pillantá- 
Cg gonofzságaimat.

Monda Etelka: Ne kételkedgy femmit igaz 
fzivem felöl. Tudgyák az Egek: minő réfzem 
vagyon fanyarúságidban. Tellyes fziveinból meg
bocsátok , Iltenem előtt, minden bizonnyal. 
Í gy bocsálfa-meg ö-is félre-lépéfeimet, valamint 
moil-is bánom azon gorombaságai mat , méllyé k- 
kel Wilágofon meg - támadtalak. Keményebben 
bántam egy Fejedelemnek Titkosával ; mint- 
fem illett vólna. Türgött fzámban a’ nyelvem;

L 4 mint
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mint fergetyö a’ fzáraz malomban. Én kérhe
tek inkább bocsánatot tolled. Mert, ha kifzte- 
tő fzavaidra gyengén felelhettem volna; annyi
ra fel-nem tüzefedtél volna. Egyenlő vétkünk 
egyenlő bocsánatot érdemel. Ha arra fegít az 
lilén: hogy Fejedelmünk’ kegyefségében valamit 
reméllhetek; bizonyoffan ki - facfarlak markából. 
Ha ennél jobbat tudnék; arra-is reá-állanék.

Felele a’ Titkos : Oh ! drágán illatozó 
Gyöngy - virág! még te állítod magadat az én 
gonofzságaimban vétkesnek! Oh! be gyönyö
rű erkölcsökre találhat még az lilén eme’ rom
lott világban; Édes Etelkám! ne kénfzerítsd 
az Egeket meg-fzabadíttáfomra ; hanem gonofz* 
ságaimnak pufzta meg - bocsátására. Élni nem 
akarok, ki téged’ el-vefzteni akartalak. Tud- 
gyák a’ Meny-beliek: hogy, ha rám bíznák a’ 
kényes válafztáft; ma akarnám inkább förtelmes 
véremet itt előtted ki - önteni; mint ellened el
követett goRofzságaimnak fzörnyű emlékezeté
vel cfak hólnapig-is élni. Nem tudhatod, Etel
kám: miként oítromollya a’ fzívet az el-köve
tett gonofzságoknak eleven emlékezete. A’ le
rohanó világnak terhe nem súllyoffabb ennél. 
Ezt pcnig olly igaznak véld, mintha FŐ • pa
punktól hallanád.

Ezek-után: hogy könyves fzemeit Etelkára 
vetette; így folytatta fzavait: Van egy hátra, 
Etelkám; meliyre kérem kegyefségedet. Nem

félek

i64 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK



félek magától a’ haláltói; de tartok azon kénok
tól, mellyekkel utálatos lelkemet eme’ förtelmes 
tettemből ki - kergetteti Zoltán. Kérlek a’ Ma
gyarok’ Iftenére: e’ rettegő rabnak adgy valami 
Etetőt; hogy azzal rettentő kénaimat fel*vál- 
tl'am. Eskiifzöm penig azon Iftenemre, kinek igaz 
nélő-fzéke eleibe nem fokára raenendek: hogy 
azt nem fogom hamarébb torkomba Önteni; ha
nem , ha (ki-vallván gonofzságairaat) Titeket 
minden vefzedelemből ki-menthettelek. De még 
akkor fe; ha köz - Laláira ítélnek a’ kegyelmes 
Kádárok. CPak akkorra tartom: ha el-tűrhetet- 
len kénokra tartatom. Szánd-meg , édes Etel
kám , e’ méltatlan Szolgádat. Mutasd-meg ez
zel-is: hogy mindenkor nagyobb vólt a’ te 
magyar lelked, femmint, hogy halálos ellensé-. 
gii Tótnak meg-nem engedhetnél.

Felele Etelka: Iftenem ! mit tegyek! — 
Hogy fegíttfelek! —• Látom ugyan ezen kö- 
nyorgéfednek tűrhető állapottyát; de attól .fél
hetek: ne-hogy erőfzakos halálodnak okát ben
nem kerefsék az haj-fzál’-hafogató Kádárok. E- 
gyeneífen ki-vallom: hogy a’ mérget magammal 
hordozom. De nem fzámodra töretett. Hanem, 
ha Etelét Fogságából ki-nem-menthetem; ha ő- 
tet-is nagy kénokkal fenyegetik a’ Meny-beliek: 
fernmi lárma nélkül, nagy cfendefséggel akarunk 
az örökös partra kihajtani zajos-tengerünkből.
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Erre a Titkos; Oh ! Drága - latos Kis-afz- 
fzony !Nincs fzükségtek femmi ÉtetŐre. Ha 
Kádárjaink elejskbe raenendek; meg-tudgya a’ 
világ Ártatlanságtokat. Az én fzámoinra kéfzít- 
tette azt veled az Itten. Isinérd-meg az Örök 
rendeléíéket. Add ide fajátomat. Bizonyoffan 
meg-tarcom fogadásomat. Nézd penig nem elob- 
beni gonoszságaimat; hanem raoftani töredelmes- 
ségemet.

Ezekkel meg-vevődött fzíve a’ Szűznek. 
Ki-vévén zfebéböl a’ tokot, és Rókának kebe
lébe erefztvén; ötét az élő Iftenre kérte: hogy 
fogadását meg - tartfa. Maga ugyan úgy véle
kedne: hogy arra Szüksége nem lenne. Ha el- 
nein-távoztathatná-is; leg-alább bizonyoffan meg- 
fogná-enyhíteni a’ kénokat. Addig-is erős fzív- 
vel fzenvedné a’ fanyarúságokat. E’ ködös i- 
dők után- a’ napnak ki'tifztúlását reménlené.

Ezeket nagy köfzönettel vévén a’ Titkos; 
végtére arra kérte a Szüzet: nyújtaná ajakihoz 
jobb.-kezét. Néki úgy tettfzene: mintha , an
nak meg-csókoláfa után, könnyebben fogna ki
múlni ezen árnyék - világból.

Nem qfak ezt engedte - meg Etelka; hanem 
még, Rókának homlokát nagy zokogáfai között 
meg-csókolván, Őtet az Iítennek gond-vifelésé- 
be ajánlotta. Etelkának ezen fzívefségét tapafz- 
talváu a’ Titkos; cfak alig volt: hogy melye 
pteg - nem - repedett. Egéfzlen el-fogta a’ zoko-

gás;
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gás; és fzinte meg-fójtotta. Egy fcót nem fzól- 
hatott hozzája, midőn Zalánkhoz vifzfza-ment.

N Y O L C 2 A D I K  P .E 3 Z.

G Y U L Á N A K  I N T É Z E T E I .

iVjfidÖn ezek így történtének Zegeden'; íme ! 
szómban meg- halálozott Huba Wilágofon, el-is 
temettetett. A’ pecsétes levelet fel-fzakaPztván 
Gyula; midőn a’ boldogult Vezérnek végső a- 
karattyát el-olvafta: oliy kegyetlen gondolato
kat forgatott elméjében ; hogy azokkal az-után 
újra fel-inditotta a’ Wilágos-vári le-ülepedett za- 
varékokat; Etelkáját pedig ki-mondhatatlan nagy 
irgalmatlansággal a’ földre le - verette. — Nincs 
lémmi állandóság az emberi fzarándokságbau. 
Nem mehetnek-elő e’ világi fel - tételek ; ha az 
égi fzabáfokkal m£g-nem-egygyezhetnek. Jád- 
zani láttfzattatott ekkor az Iftennek hatalma az 
élet-beli dolgokkal. Meg - mutatta azt: hogy 
cfak ő az Vr, és azt cfelekedheti: a’-mi kedvét 
tartya. Nem-is tartozik homályos rendeléfeinek 
világos okát fenki-fiának meg-jelenteni.

Gyula tehát, Hubának akarattyát írásából 
ki-vévcn ; efzebe-juttatta édes leányának fok-fé
le nyughatatlanságait. S • egyfzer’-s-mind azok
nak okait éles elmével meg-visgálván; egéfzlen

el*



el-hicette magával: hogy cfak az-olta vehette- 
nek rajta ereit a’ fzív * fzórongatáfok ; mi * olta 
magát Etelének tárfaságába adta.

Még ezen Ifiú Wilágófon nem láttatott; 
még leányától meg-nem-ifmértetett: minden bú, 
minden gyötrelem nélkül töltögette víg ideit. 
Gyönyörű kertyében, és fzép virágjaiban min
denkor nagy kedve telhetetc. Kévánatos' volt 
a’ Táraságokban. Nála nélkül meg-nem-eshet- 
tenek; vagy, ha meg-eftenek, unalmafok vól- 
tanak a* gyülekezetek* És, valamint az egy- 
gyik ágról a’ maiikra ízállingáló Fülemüle; min
den ugrásában, minden levelében kedvét talál- 
hattya : úgy ő-is,' akár merre, akár hová for- 
dúlt; mindenütt víg, mindenütt nyájas lehetett. 
Cfak jádzani láttfzatott a’ világgal. Soha egy 
könyvét kebelébe le-cfordúlni nem látta.

De , minek * utánna Etelét meg-pillantotta; 
és az - után magát ö’ tárfaságába adeta: egéfzlen 
meg-változni láttfzatott. Soha egy napja nem 
lehetett , mellyben valami baját nem érzette 
volna. Szűnetlen az örömnek nyomaiba hágtak 
az el-tűrhetetlen fzomorúságok. lTgy-is tettfzett: 
mintha két üldöző gyötrelmek, eló-fogván íze- 
méllyét, egygyik a’ máfik’ kezére hánná; és 
vele , valamint a’ laptával, úgy jádzanának. 
Már ez, már amaz háborgatta fzívét. El-apafz- 
totta ízemét a’ fok sírálokkal. El - vefztegette 
jó kedvét: nem cíak maga’ bajai miátt; hanem

Ete-
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Etelének fzerencsétlenségei miatt - is. Őtet a’ 
a' meg - gyújtott Mécshez hasonlónak lenni állí
totta: inelly mennél heveffebben ég, és másnak 
fzolgál; magát annál hainarébb el-eméíztené. Meg- 
fem-is tudnának ízunni a’ förgetegek. Napról- 
napra, Óráról-órára új Men-dörgo* Föllegek te
keregnének feje fölött. Ugy-is-tettfzett előtte: 
mintha az Iftennek le kellene eme’ Sátorofságra 
czéllozó Szövetség, mellynek meg-fejtésére an
nyi jeientéfeivel iparkodna.

Szerette ugyan Gyula Etelét. Nem-is gon
dolhatott nálánál fém alkalinatoffabbat, fein ér- 
demeffebbet egéfz Magyar-orfcágban, kinek Sár 
torofságára örömeftebb bízta vólna édes Etel
káját. Által-látta: tifztán, de egyfzer’s-mind he- 
vefíen-is égő gerjedebneit. Ki-tanúlta, meg-is- 
kedvelte minden igyekezeteit. Az-után: állha- 
tatofságáról, leánya’ el-vevésére czéllozó indu
latairól igazán gondolkodott — Ismérte mag- 
zattyának-is gyönyörű erkölcfeit. Jól tudta E- 
teléhez- hajló fzívefségét. Éfzre - vette a’ hoz- 
zá-mencsre iparkodó állhatatos fzándékait.

De ellenben: ezen egygyes fzeretetböl lár
mázott nyughatatlanságokról gondolkodván,* el
hitette magával: hogy, ha ezen öfzve-párazott 
Szereimefeknek annyi gyötrelmeik lehettenek a’ 
Sátorofság előtt; ez-után fe lehetne meg-mene- 
kedniek a’ fzerencsétlenségtől. Sokfzor-is ta* 
paíztalta: hogy azok, kiket a’ fzerencfe a’ Men-

nyeg-
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nyegző előtt kerekére fel-fogott; a* Mennyeg- 
zŐ után-is mind-addig háuyta-vetette néni egy- 
arányú küllőin, még végtére uyakok’-lábok’ 
üfzve-törésével lapjáról le-httyen tette. A’ Tök- 
is mind-addig lifzna, még ei*ne:n-meríilue. Kor- 
sóval-is a’ vízre addig járnának , • még őfzve- 
nem-tőrettetne.

E’ kegyetlen gondolatokkal fok ideig ve* 
fzekedvén Gyük ; végtére ugyan-cfak el-tökél* 
lette magában: hogy Etelkát egéfzlen el - fza- 
kafztya Etelétől; és, mennél-hamarébb lehet, 
Zalánfinak Feleségül adgya. Nem találhatott 
ennél jobb módot: hogy Hubának végső kéván- 
ságát bé-tellyesíttfe. Mert-: még Etelka hajadon 
leány maradna; igen jól tudtta: hogy addig E- 
tele Világos Kis - alzfzonyhoz nem hajolhatna* 
Etelkát kellett tehát elsőben meg- sátorosinni ; 
az-után Etelének Világodul való Mennyegzojé- 
rol gondolkodni.

Etelének pedig, és Világosnak öfzve-páro- 
záfokat nem cíák azon okból kévánnya vala Gyu
la : hogy azzal Etelkájának vefzedelmeit el-tá- 
voztaiTa; hanem fo-képpen azért: hogy Huba’ 
akarattyának bé-tőltését , annak utolsó fzem-pil- 
lantáfakor-is, meg-fogatta.

Ezen gondolatok miatt fok ejtfzakákat nagy 
nyughatatlanságokban toltvén , hogy már egy- 
fcer minden fzerenesétlenségeket el-távoztalfon 
(de valóban : hogy végső vefzedelmek’ orvén*

nyébe



uyébe bukcaffa édes Etelkáját) e’ levelet írá Ze- 
gedre :

Zalánfinak, Zeged , és Tétel várai örökös 
Urának, Zegedre. Édes Fiam-uram! mind hal
lottam, mind tapafztaltam Magzatomhoz hajló 
indulataidat.. Nem kételkedhettfz Etelkádnak fze- 
retetéról-is. Ha úgy tettfzik : meg - sátorosítom 
veled. E’ fzövetség meg-menti azon vefzedel- 
mektol, mellyekbe cfak azolta húlltot : miólta 
Etelével meg-ismerkedett. Ha Budáról vifzfza- 
j önazon légy: hogy Wilágofra késérd. A* 
Mennyegzyt hofzfzú pórázra nem erefzthetem. 
Vannak arra bizonyos okaim. Azon egy nap* 
meg-eshetik mind a’ kéz-fogás; mind, Papunk 
előtt, a’ meg - esküdttetés. Valamint leányomat 
fzereted ; úgy iparkodgy Gyula’ fzándékának bé- 
töltésére Wilágofon.

E’ levelet vévén Zalánfi ; midőn az-után E- 
telkáuak hízelkedő fzavairól; és (nála lakttában) 
különös nyájafságairól gondolkodott : fzinte az 
Egek’ tomáczczáig fel-hatott hál’-adó gondolatai
val. Nem tudta e’ fzerencséjét elegendő-képpeu 
cfudálni. El-fe-vette még a’ Meny-azfzonyt; már
is nagy hamarjában hoppot kiáltott. El-terjeíz- 
tette inindgyárt Zegeden eme’ Sátorofságának ör
vendetes hírét. Meg-újjíttatta várát. Talpig ki- 
mefzeltette Kaftéllyát.’ Az egéfz vároft égett- 
len téglákkal ki-rakattatta. Végtére : a’ Wilágos* 
vári Egy-házuak fel-fzeuteléséről meg-emlékez-

véu
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vén, azon Bárányt, mellyet Etelka olly dicső* 
ségeffen fel-ál dozqtt; Zeged-várofsának czíra eré
vé’ rendelte: meg-tiltván a’ Nádafi Farkait melly 
pecséttel ez-elött éltének. Eme’ Báránynak ké
pét tüftént Köböl ki-is-faragtatta; és, a’ várnak 
nap-nyúgoti oldalába, Etelkának Örök emlékeze
tére, igen nagy pompával, bé-is-tétette.

E’ fzép Kis-afzfzonynak ide hozatta’ remén- 
segével tápláltatván a’ Zegediek, úgy el-kevélyedt- 
tenek, hogy alig lehetett velek gyalog befzélleni. 
El-hitették magokkal: hogy által-ölthetnék immár 
a tű-fokán még vitorlyás gályáiknak *vaítag kö
teleit-is. Fontra vehetnék pedig a’ váróit bé» 
kerítő gondolom hegyeiket-is. A’-mi több- a’ 
lakadalomra fzánták minden Cfer, és Bük-fás er- 
deiket. Egy új kaítélynak fel-építésére minden 
kö-fzikláikat.

Bezzeg Pajtás (így befzéltenek még a’ Páfz* 
tor emberek-is)! ugyan ki-lefzünk ám félig a’ 
Zsákból. Meg-üthetné a' patvar; ha új fúbám, 
új csákóm , új bocskorom nem lenne a’ lagzira. 
Mert ugyan deli Menyecske válik ám ama’ fzép 
Leáucsából. Láttad e a’ Szemét ? Hogy forga, 
mint a’ karika! Olly fzép Feje, Nyaka; mint 
(ahon*a’ 0  ama’ máfad’-fü pettyegetett Cfikóm- 
nak. Olly gyenge, olly. fehér a’ Teítte; mint 
az aludtt téj. Nein élt ám e’ Cüllával, Bengye- 
lével, avagy Zfiókkal. Ugyan ki-találá ám az 
Urunk ! Eb a’ Fa - fzekere ! ugyan helyin az

efze!
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e!ze. Látd : hogy ki-tudtta-ugraíztani bokorjá- 
ból e’ Nyulat! Minő jó helyre tefte a’ gatyát. 
Ugyan hozzá illik ám ama’ fzip Virág-fzál. Ci- 
znnyomra mondhatom: hogy ama’ l'zép Borii 
kövér Tehén alatt fzophatott; mivel olly tekín- 
teteliert meg - fzarvalodött. lilén úgy tartfou* 
nem hittem Volna foha: hogy fzebb iehefTen a- 
ma’ miénknél. De e z ,  amahoz képpeíl, eíak 
ollyan, mint a’ Csiírhéfe lurkó az én tökölöm* 
hoz. Ládd-e ama’ hódos homloké egy- pár cti- 
kómat? Ö’ fzámára nevelem. Ezekből válik 
ám még a*íó. Nem - is hagygydk a’ sárban a- 
hia’ pípes-búbos fzep tavafzi pacfirtát. Sem in
gem ugyan * fetn gallérom; de úgy fzeretem, 
hogy még - * - Illy örömekben voltának a’ 0- 
gediek ; Zalánfinak Házafságát hallván.

K lL fe líC Z E D IK ' R É S Z .

E T E L K A  C S E P E L E N .
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Zomban Etelka Buda’ tájjékára érkezett. 
ÍMennél-iukább küzelgetett a’ Látó-hegyhez (15),

annál

( I s )  Melly Hegyet a’ Régi Magyarok LÁTÓ- 
HEGYNEK mpndottartak; azt ú’ Moílaniak közönsé- 
gefleit SZENT. GELLER-HEGYÉNEK nevezik. 
Ezen HEGY úgy ki• nyittya BUDÁT; és, Hegyes-

M völ-
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tarnál nagyobb gyötrelmek fanyargatták fziVét. 
A’ többi hegyek-is ; mellyek, Árpádnak el - ta* 
karíttatáfakor , gyönyorüségefeknek tettfzette- 
nek; mod fzomorú gyáfzba öltozetteknek, és 
irtoztató fekete árnyékokkal fenyegetőknek látt- 
ízattanak.

Midőn ofztán, még mefzfziről-is, a’ Cfon* 
ka-torony fzemeibe ütközött; máfoknak víg be* 
ízélgetéfeik között el-állott fzava hirtelen. Cfak 
nyoge magában, és sűríin foháfzkoda. Nem 
akarta meg-fzóllícani a’ Dajka: ne-talán-tán, ha 
fzíne változásáról fzóllaaa; még jobban meg- 
fzomorítaná. Mintha éfzrefe-vette vólna küfz* 
kedéfeit, raind-addig folytatta erőltetett befzéd* 
gyét, még a’ Duna’ partyán meg-állotrauak; az
után Cfepelre által-evedztenek.

Itt Etelkának síma bőre, midőn Zoltánnak 
házát meg-látta, egéCzleu fel-borsófodott. Az
után : olly képzeletekkel bajoskodott: mintha, 
Etelével egygyütt, maga-is rab lévén'; a’ íira- 
lora-házba vitetne; és nem fokára fejét vefztené. 
Az egybe -fzaladó, és fzeméllyét mind látni, 
mind üdvezleni akaró Vitézeketós, halálára cső-

dúlt-

Tölgyes akadály nélkül, iigy ki - mutattya: hogy, ha 
a’ Földnek Gömbölyusége nem ellenzené; Budáról e- 
géfzldn Wilágos-váira el-lehetne-látni. Budának ezen 
kies ki-nyílttától fzármazhatik ezen név-is :
V  lkával nevezik Budát moft-is a’ Németek.



díiltteknek, és félejines ki-késéroknek lenni állí
totta.

De bezzeg: midőn Zoltánnak fzobájába be
lépett; már akkor egéfzlen vérét vette a’ rette
netes irtózás. El-hagyta azon bátorsága, mel
lyel ennek-előtte fzemekbe mert nézni a’ Feje
delmeknek. A’ háznak padlattyáról fel-nem-emel- 
hette ízeraelt. A’ magános Fejedelmet-is nem 
fzóval; hanem teliének refzketo meghajtásával 
üd'vezlette.

De Zoltáu, eme’ régen vártt Etelkájának 
jelen-léttében igen gyönyörködvén; hirtelen elei
be fzaladott, ezt mondván-: Hozott lilén , Lel
kem Etelkám! Régtől-fogva várom ékes Személ- 
lyedet. Moll immár karjaim közé kerítettelek. 
Ember lefz, aki ki-ragad. Ha teli-véremet lát
nám; jóbban nem örvendhetném. Bízz bennem, 
és hajlandóságomban. Meg-vallom: fzeretlek; 
és igen nagyon fzeretlek. Szerencséién jártál- 
e mind eddig , Lelkem-kincfem Etelkám !

Zoltánnak ezen fzavaira még inkább meg
rettent a’ Kis-afzfzony. Moll tapafztalta immár 
igazaknak lenni azokat, mellyeket forró hevefsé- 
géről két első Követei mondottanak. Cfak-alig 
nyílhatott-ki ajaka. Laffan-laíTan fel-erefzkedvéu 
fagyos nyelve; rebego Czavaival így felelt:

A’-mi útazáíomat illeti, hatalmas Fejedelem', 
velem járt mind-idáig a’ Magyarok’ Iílenének atyai 
gond-vifeléfe. Hifzem : hogy % Czigetben fém

M 2 ,* hagy-
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hágv-el annak Őrző angyala. Meg-rngadhattya, 
üfzfze-is törheti fzemérmem ellen el-kéfz’űltt nyi
lakat. Meg-nem-feletkezhetik ö ezer foháfzko- 
dáűmról. Meg-halgatta raind-e’*koráig árva leá
nyának kéréfeit. Moft-is cíak abban bízom , ki 
nem arra teremtett: hogy valaha életemet ízé- 
gyenlyem.

Nem sírt ugyan nyilván, midőn ezeket el
mondotta, Etelka; de, akarattya ellen - is , ki
gördültének egynéhány csőppek meg-feízűltt fze- 
me’ héjjá alól. Ezzel pedig úgy meg-zavarhatta 
Zoltánt: hogy ennek-is valakire fzüksége lenne, 
kitől vígafztaláft, és meg bátorítáft vénné. Nem 
győzhette tovább keferveit; hanem, Hanzárjá- 
nak mellék fzobáját meg-nyitván, őtet ki-fizóilí- 
totta.

A’ Fejedelemué, moll látván leg-előízör 
Etelkát* el-h'ult mind aiígyali ékefségén ; mind 
fzeméremmel tellyes ritka tekintetén. Nem - is 
tudta hírteleniben: miként fogadgya ezen égi Kö
vetet. Ki-mennyeu-é hozzá? avagy bé-várja a’ 
gyönyörűt ?

De Etelka-is, az ajtónak ki-nyilttát hallván; 
mi tévő légyen • éppen nem tudhatta. Azon 
rezzenés, mellyel Hanzár fekugfott; úgy meg
rettentette : hogy cfak a’ fogságba vezetésről; a* 
cfengő bilincfekről; a’ Hóhér’ pallofsáról gon
dolkodhatott.
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Etelkának mind el-rémíilttét, mind el-réműlt- 
tének okát éfzre • vévén Hanzár ; nagy örömmel 
eleibe fzalada : és, hirtelen meg-ölelrén, tel- 
lyes Szívéből meg - csókolá; ezt mondván : Ho
zott Iften, Lelkem! Tudom mi gyötri kétséges 
Szívedet. Ne felly* Nem azért hoztunk Se* 
pelre : hogy új vefzedelembe ejtsünk ; hanem: 
hogy a’ régiből-is ki-vegyünk; Bizonyos légy 
benne ; hogy minden sérveidet meg-orvofolha- 
tom. Vígan-is íogod tölteni f2ámos napjaidat 
mellettem.

Felele Etelka ; Adnák az Egek: hogy meg
szűnnének egyfzer a’ lelkem’ epefztö félelmek! 
Minden fzenrencsétlenségeknek tárgyává ki-té
tetvén , nem mondhatom magam félöl, hogy é- 
lek; hanem: hogy minden-napi halálommal küfz- 
kedck. Hálákat adok élő Iítenemnek, hogy illy 
kegyes Fejedelertinöben édes Anyámat fel - talál
hattam. Láfs hozzám anyai kegvefségeddel. Ne- 
hadd: hogy a’ kénok egcfzfzen el-veízefzFzenek. 
Tapasztalni -is fogod : hogy bennem Szó-fogadó 
leányodra találtál.

Etelkának e’ Szavai után, magához térvén 
Zoltán -. De (úgy mond) mit foháfzkodol aunyit, 
édes Etelkám! Mért Szemünkbe nem nézel? Jól 
tudom az ókát. Attól tartaSzfz : hogy meg-ne* 
pirongaffalak. De (vagy nyerek benne , vagy 
veSztek) Hanzároin előtt bé-vádollak még-is nya* 
kaSságod miatt. 6 téged’ ennek-előtte igen Sze*

M.3 retett;
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retett; de bezzeg, ha meg - hallya engedetlen
ségedet, alább-hagy ám akkor a’ forró indu
latból. Cfak ki-is mondom immár, mert más
ként a’ tyúk-is ki-kaparhatná belüliem. — íme! 
édes Hanzárom ! két Követet kellett (ehen-e) 
6-kegyelméjért küldenein ; még a’ harmadikra-is 
meg-gondolta magát: fel-jojjön-e , nem*é. Moll* 
is ollybá tartya Sepelt; mintha itt fe volna.

Felele Hanzár: Jól tetted édes Etelkám •> 
hogy reá tartottad’ magadat. A’ fzép Kis-afz- 
fzonyokat kérni kell nem cfak egyfzer; hanem 
többfzer-is. Magam fe tettem külömben. Ve
lünk ízületik ezen reá-tartás. Azt akarják eme’ 
Férj-fiak: hogy, mikor meg-gondollyák; már-is 
ott teremjünk. De csípd-fel, ha meg-leled. Nein 
úgy verik nálunk a’ Czigányt. Van efzed, édes 
Etelkára. K t̂ve-higygy még a’ Fejedelemnek-is. 
Nem mindenek igazak, a’-miket fillentenek.

E’ nyájas fzavakra igen meg bátorodott E- 
telka. Fel-fel-einelgette immár fzemeit; és leg- 
is-leg-elsőben Hanzárnak ízeme közé nézett. De 
ofztán: midőn (Zoltán felé fordulván) annak ar- 
czúlattyát éleffebben meg-nézte; és abban fza* 
kafztott maga* képét látta t nem tudom, mi alat- 
tomban-való okból, úgy-annyira fzeretetére ger-. 
jedett; hogy, a’ -mit ennek*előtte foha femtui 
Férj-fiúval nem cfelekedett: magáról meg-felet- 
kézvén, Hanzámak*jelen-léttében, és csudálttá- 
bau, hirtelen neki-mennej nyakába ugrana; és,

tel-
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tellyes fzívéból, nagy cfattanáffal, meg-is* csó
kolná. Erre amazok úgy el-fakadttanak nevetve: 
hogy könyvval-láb állanának fzemeik; és fokáig 
femmic fe fzóllanúnak.

E’ hahota alatt magához térvén Etelka 
kegyetlenül meg-pirúlt. Rettegett, mido'n azon 
gondolatokra érkezett: ne-talán-tán Rókának a’ 
befzédgyeit, inellyekkel fesletségét le-írca, efzé« 
be juttatván a’ Fejedelem: valóknak ítéllyen 
mindeneket, mellyekről bé• vádokatott; és így: 
eme’ csókját-is rofzra magyarázza. Hogy e’ 
gyanút magától el * távoztalía ; hirtelen e’ fza- 
vakra fakadott:

Meg-bocsáifatok, Uraimék! É11 bizonnyára 
úgy meg-feletkeztem magamról: hogy hatalmas 
Feiedelmemben nem Zoltánt; hanem édes Teft- 
véremet ízemlélni láttfzattattain. Iltenem a’ bi- 

f zonságom (mert más fenki úgy nem láthattya 
gondolataimat), hogf ama’ Csókom clak éppen 
a’ Teft-véreket illeti — Iíleuein! de így-is mit 
cfelekedttem —• Fejedelmem vagy; nem penig 
Teít-vérem. Uram-is ; nem penig Szeretőm — 
Az éló Iílenre kérlek, édes Zoltánom: enyhítsd- 
meg valami ki • gondolható móddal ifzonyú fzé- 
gyenletemet. A’ föld alá bújok; ha valami-kcp-̂  
pen helyre nem hozol.

Erre Zoltán el-mofolyogva: Nincs mitől 
tartanod , édes Etelkáin ! Tüílént vifzfza-adom 
nyugodalmadat. Hallyad : mi igazi móddal.

M 4 íme!
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Íme! édes Etelkám: Midőn Árpád (én bóldo- 
gúltt Atyám) halálos betegségében nyomorgott; 
és felőlied utolsó fzavaival feóllott-: cfak éppen 
azt bánta » hogy Magzattya nem volnál. Kért 
az-után engemet: hogy, mivel ( erkölcsidre 
nézve) meg-is-érdemlenéd a’ jó akaratot; tége
det édes Húgomnak fogadgyalak. Atyámnak ez’ 
utolsó, és igen fzíves kérését ineg-nem-vethet- 
vén*. még akkor, midőn Lehel Hadnagyot Wi* 
lágosra küldöttem; tégedet édes Húgomnak fo- 
gadttalak. Meg-is*jelentettem Hanzárnak ( úgy* 
e igaz, a’ -mit akkor mondottam?): hogy, ha 
Budára fel rándúlfz, veled ne másként, hanem, 
mint Tett-vérünkkel, úgy bánnyunk, Arra adt- 
tad tehát ama’ Csókodat, drága-látos Etelkám : 
ki téged’ , valamint Tett-vér Húgát, Itten’ -iga
zában fzeret. Mától-fogva valóságos Teft*vé«. 
rémnek tartalak,

Zoltánnak ezen Ieleménnyével egéfzlen 
helyre-hozattatott Etelka. De Ilanzár alig tart* 
hatta-meg a’ kaczagáft, Zoltánnak (midőn be- 
fzédgyét el-végezte) fzeme közé tekintvén. El
kelte egy kis időre fordúinia: hogy, más gon
dolatok’ fel-vevésével, el-felejthette a’ nevetsé
ges költemény

Azomban Etelka nagy' alázatoffan meg - kör 
fzonte a’ Fejedelmi Kegyelmet. Hathatóffan 
kérte mind Zoltánt, mind llanzárt: el-ne-hagy- 
gyák fzerencsétlenségeiben. Mutafsák-meg A-

tyafj-
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tyafiságos fzereteteket minden elo-adandó kör* 
uyúl-álláfokban. Mind ezeket tellyes Izívekbó} 
meg-is-igérék a’ kegyes Fejedelmek*.

Minek-utánna ezek illy ízerencséíTen el-vé- 
geződttenek; Zoltán, nagy ürömében lévén, 
így fzólla a’ Kis afzfzouyhoz: Már moíl tehát, 
oem.cfak édes Ecelkáin; hanem édes Húgom-is: 
valami más dolognak mi-vólttára jöjjünk, iil- 
lyiink - le elsőben. Te ide mi közénk — Jól 
Vagyon — Már moft tehát, drága • látos Hiú 
gom: valld-ki igaz lékedre (peuig édes Bátyád, 
édes Ángyod előtt, kik téged’ bizouyoffan fze- 
retnek ): azon máfodik Követ, kit Róka után 
Wilágosra küldöttem; midőn Személlyeddel fzól- 
lott, raeg-emberlette-é magát ? Szépen bánt - é 
veled'? — Mert ama’ Rókáról nem kételkedem: 
hogy (.mivel az annyában le vók jó) kerítő 
módra fzemtelenkedett, Meg t-ís - fene kelem an
nak idejében. — De, ha ama’ raáük-is leg - kií- 
febb elorbát ejtett fzemérmedben; ugyan meg- 
nadrágolom ám őtet-is. — Avagy tudod*e mit? 
Kezeidbe adom Személyét. Azt tedd vele, a’- 
mi kedved’ tartya.

Meg-örűlvén erre Etelka: Oh (úgy mond), 
édes Zoltánom! Ha olly kegyefséggel vagy hoz
zám: hogy azon máfodikat kezeimbe fzolgálta- 
tod; add hatalmam alá Tickofodat-is. Azt* cle- 
lekfzcm véle, a’-mit ré̂ en óhajtok. Vifzlza- 
adom néki a’ kölesönr. Meg - étetem véle Wi* 

M 5 lágos-
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lágos-vári Fözelékjeit. — Meg-ne-vesd, cdes Bá
tyám, Húgodnak első kérését. Add kezembe 
Rókát. .Enuéi nagyobb vígafztaláft nem adhattfz.

Által-látván Zoltán Etelkának igyekezeteit; 
így felelt fzavaira : Néked, a-mint látom, ha- 
cfak az ujjamat nyújtom-is; egélz kezem’ el-a- 
karod kapni. A’-kí fokát kéván, kevefebbel • is* 
megférheti. Ne úgy tehát, édes Etelkám. Ha
nem: váiafzfzuk-el a’ gonofzokat. Én Rókának 
dolgát magamra vállalom; néked a’ raáíikat adom. 
Elég-is egy sütésben egy lepény. Mind-az’-ál- 
tal: ki-kérem ám eleinte magamnak: hogy előre 
tudgyara gonofz tetteit. Mert te, drága - látos 
Húgom, nem tudfz a’ gaz emberekkel bánni» 
Gyenge néked a’ fzíved. Irtózol a’ kemény 
cfapáfoktól. Kevefebbet raknál farára, mint Tör
vényünkben vagyon. En (Fejedelem - léttemre) 
jobban értek a’ Magyar Törvényhez. Kinek-ki- 
nek annyit adatok, a’ - mennyit meg-érdemlett. 
Valld-ki tehát előttünk: miként bána veled ama’ 
raáfadik ? Mit-is vétett ellened ?

Felele Etelka: Oho Bátya! Régen vólt az 
immár; talán nem*is igaz. Ki tarthatna mindent / 
illy fokáig efzében? De, ha efzembe jutna-is; 
nincs hatalmam alatt: hogy k i -vallyam a’ dol
got. Egygyik a’ máfiknak igazán meg-enge- 
dónk. Meg-is-ígérők egy-másnak, ineg-is-eskli- 
vénk: hogy foha egy fzóval ki-nem-valluuk va
lamit , főiképpen Fejedelemséged előtt. Kérlek

tehát
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tehát édes Zoltánom, ne kénfzeritts arra: hogy 
hitünket meg-fzegjük ; és ezen időben meg-báu* 
tfuk édes Igenünket, mellyben leg-nagyobb fzük- 
aégünk vagyon atyai jó-vólttára.

Monda Zoltán: Cíak ki-tettfzik, édes Etel
kám: 'hogy nem tanultad a* Magyar, Igazságot, 
íme! Ha az egygyik Fél meg-fzegi a’ Hitet; 
a máfik fe tartozik vole. Azon máfadik Követ 
fzóról-izóra miudeneket el * befzéllett előttünk : 
a’-mik kezttetek történtének. Hallyad bár, ha 
nem hifzed. — Nem te mondád: hogy, kinek 

Gézen-gúz az Ura, K * fitty ’ Szolgája ? 
A-minő a Cferép;ollyan a' Fazék? ügy - e Eb 
után Kutyát állitta Zoltán’? Eb fújja a' Flótát ,  
Kutya - is járja a'Tánczot ? — Talán ezeket 
mind az ujjamból fzoptam '1 — Nem hifzem: 
hogy vifzíza-nein-adtta a kölcsönt ama’ magam
ként fzabad nyelvű InaCom. —• íme! Fejedelmi 
Hatalmammal fel-fzabadíttalak esküvéíedttöl. Nem 
tartozol ezeu-tiil a’ titok’-meg*tartálTal. Nein-is 
volna jó dolgod, ha te ki-nem - mondanád: mi
vel Ö mindeneket ki-daráit.

Felele Etelka . Illeuera! Ki hihette vólna 
azon Inas felől! Láttam , és fzínte kézzel ta* 
pafztaltain toredelmefscgét. De nem látom, nera- 
is tapafztaloin Magyar Emberségét. Oh ! 
Férj-fiák! Férj - fiák! Be könnyen áll nállatok! 
Bocsáffa-meg az Ilién gonolz uyelvefségét. Én 
moll-is, újra, meg-bocsátok néki. 0 látta, mi

cfsie-
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cfelekedett. En tudom kotelefségemet. A’ gon* 
dolattal vagyok: hogy a’ rofz példákat nem 
azért engedi-raeg a’ tova-látó lilén: hogy azo
kat fzein’-bé-kötve kovefsük ; hanem, hogy, 
ki-nyíltc fzemmel cktelenségeket látván ; /azok
tól annál-inkább irtózzunk. A’-mit tehát, lile* 
nem előtt, fel-fogattain Wilágofon; azt hólttmn- 
ig meg - akarom tartani az egéfz világon. Kér
lek, édes Zoltánom: ne kénfzerítts többre. Bi- 
zonyoffan ki-nem-zfarlod belöllem.

Etelkának ezen meg - átaíkodott állapottyá- 
ból újra ki-tettfzett a’ le-rajzolhatatlan nagy er
kölcs. El-fakadtt sírva Hanzár, ártatlan fel-tet
teinek állhatatofságáról gondolkodván. Mind
eddig nem . hihette: hogy az Orízágban illye- 
tén nagy lélekre találhaffon. De Zoltán , cfak 
ki-akarván belólle venni a’ titkot, így faggatta 
tovább: Tehát cfak ki-nem-hozom immár belül
ied Hát, ha ki-hozom ? Meg-járafTam-e akkor 
veled, arczúl-fekve a’ derefen, a’ Iapoczkás 
tánczot ?

Felele Etelka: Eb, a’-ki bánnya! Im’-hol 
a’ Tenyerem ! — Topp ! —- De Bátya ! Ha 
olly bizonyos* volnék minden vefzedelmem’ el- 
kerúktéröl; mint eme’ titoknak meg-tartásáról: 
tudom bizonyoffan, hogy femmi bajom nem volna.

Monda Zoltán: Oh 1 ne kévánd azt ma
gadnak , édes Etelkám! mert bizonyoffan na
gyobb veszedelembe hullanál. — Hallod-e, fzép

Hú- .
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Húgom ? Te még azt fe tudod, minő Mefter 
Zoltán. íme ! ki - vallom előtted, a’ - miről 
Hanzárommal fe fzúllottam fólia — Tudok áni 
Én valamit á’ Varázsláshoz — Egy gyet - kettőt 
fordulok ama’ máíik fzobáinban ; V-onuatt ki-jő
vén, elődbe állok, és minden titkaidat ki-ve* 
fzem. Tegyünk próbát̂  ha nem lőheted.

Fel-ugrá ezzel a’ Fejedelem,- és, mellék 
fzobájába menvén, bé-köté kefzkenőjével bal- 
fzemét. Jobb ízeméig le - eresztette kucsmáját. 
Végtére: magát a’ Wilágofi köpönyeggel egéíz- 
len bé - takarta. Midőn ofztán ezen öltözettel 
ki-jöve; és Etelkának eleibe álla': olly nagy ha
hotára fakadttanak mind maga Zoltán, mind pe
dig Hanzár; hogy e’ mái napon végét nem re*
ménlenék.

Ezéíi öltözetnek véletlen meg-ízemlélésére, 
Etelkának egéfz térté íel-borzadott. Az • után : 
fzívében olly irgalmatlan külzködéfeket fzenve- 
dett : hogy, hirtelen indulataival éppen tiem 
bírhatván, pofon-vágná Zoltánt; pedig , a’-mint- 
cíák tőlle ki - telhetett, elég inarkolfan. Ezen 
tette utáu el - halaványodott. Végtére Hanzár- 
nak ölébe le-efett. Erőffen bé-fogta két kezei
vel orczáját, cs fejét Hanzárnak kebelébe dug- 
torta, ezt súgván: Rejtsd-el akár-hová fzereu- 
csétlen fzeraéllyemet* Sarkokból ki - mozdulni 
láttízattatnak az Egek ; és minden terhekkel 
hús fzívemre omlani. Iílenem I oda ielzek!

Ezek-



Ezek-után a’ Fejedelemné, meg nagyobb ka- 
czagáfai között, Etelkának kezeivel vetekedett. 
ErÖfzakkal le-akarta rántani orczájáról. De ama’ 
nagy fzégyen úgy tneg-erofitette a’ Szüzet: hogy 
a’ kőikéit védelmező Oroszlánynál markoffabb- 
nak tettfzene. \Hanzár, nem bírván a’ Szűznek 
erejével, meg-ölelte fejét; és meg-csókolta. Az
után : midőn a’ nevetéfek nagygyából meg-fzun- 
tenek , ezeket mondotta :

Úgy-e bizony, édes Etelkám, nagy mefter 
ám Zoltán? Tud-is, nem cfak valamit, hanem 
fokat-is a’ varázsláshoz? Cfak valld-ki immár az 
igazat. Nincs-is mi máit tenned. Héjjában ta
kargatod titkaid’. Mindenedet ki-tudta.

Éppen nem mondhatni Zoltánról; hogy a’ 
pofon-cfapás iniátt meg - neheztelt vólna. Sött: 
ezen cfelekedetét ki-mondhatatlan fzemérmének 
jeléül vévén , fzinte nagyobbra bocsűlte döbbe
ni csókjánál. .Ezen meg-nyugodott fzívét vilá- 
goffan ki-isr.adta a’ Fejedelem, midőn ofztán 
Etelkához így fzóllott:-

De én, édes Húgom, még más mefterséget- 
ís tudok ám. E’ bofzorkányos öltözetemben lé
vén , átal-látoin még a’ gondolatokat-is. — íme! 
azt - is tudom : mi forog moílanában elzedben. 
Meg-próbálóm tudományomat. Azt gondolod : 
hogy ama’ máfadik Követ nem egyébb vólt ná- 
lamnál? Úgy- e , meg-találám az ered’? — Mért

nem

iy6 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK



üem ízóllafzfz Édefem? — Süsd-ki egyfzer: ha- 
zudok-e, nem-é ?

Ezen fzavakra még jobban 'el-pirúla Etelka. 
Az-után: ügy dömöcskölte magát Hanzárnak ke
belébe : hogy ez, minden ellenkező erejéből ki
fogy ván, fzinte hanyat-dŐlne a’ Szőnyegen.

Neki ellenek ofztáu miud-a’-ketten. Le-fe- 
fzegették kezeit piros orczájáról ; és , ha iga
zán e!-találá-e Zoltán? ismét meg-kérdezték.

Te valál (úgy mosd) nem-is más. Jaj nya
kadba fzórtain fzitkaimat Wilágolon! Jaj téged’ 
vágtalak pofon Fejedelmi házadban ! Efztelenol 
cfelekedtem ezeket!. El - hagytam ragadtatui mar 
gamat indulataimtól! Vétkes vagyok igazán! 
Nem méltó a’ bocsánatra ! Mind itt; mind am
ott ag-ebül vifeltem magamat!

Felele Zoltán: Sőtt inkább: mindenütt 
Magyaroffan vifelted Magadat, Lelkem, édes E- 
telkám í Hálákat*is adok a’ Magyarok’ Méné
nek: ki meg-bücsülhetetlen Erkolefeidet ollyan 
Méltóságra emelte, tuellynél nagyobbra fel-se-ka- 
pafzkodhatna az Emberi Gyarlóság.*— Oh! Ma
gyar -orfzágomnak Díl’zfze! Oh! Mrgyar- né
pemnek még eleven Példája! — Ha Szívembe 
tekinthettél volna akkor, Lelkem Etelkám • mi
dőn Wilágofon nyakamba Izórtad keméuy fzit- 
kaidat: láthattad vólna azon igaz fzeretotemet, 
mellyel ennek - előtte-is ugyan; de fő-kcppen 
akkor meg-kedveltem ártatlan Személtedet. Nem

valit-
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valának azok fzitkok, Édefem; hanem mézzel-fo- 
lyó kellemetes fzavak—Édes Etelkám! jute-efzed- 
he: midőn fzavam egyfzerre elá la, és a’ Falhoz 
fordúlék ? Cilik egy tapodásnyira volt tőllem: 
hogy Személlyem’ ki-nem-adttam előtted. Még 
moft-is csudálloin: hogy-hogy lehetett el-titkol- 
tiom Fejedelemségemer. Én voltam, Én; édes 
Etelkám! ki az Méntélén Rókának gonofzsága 
felől gyanúba esvén felőlied ; magam akartam 
meg - látni ártatlanságodat. Hanzáromnak kö- 
fzöuheted: hogy alattomban Wilágosra mentem; 
és téged’ rneg-fzemlél telek. Igen-is: le-mentem 
Etelkámhoz, és benne ofly Szűzre találtam: ki, 
a’ Magyar • orfzági többi Szüzeknek ékes fere- 
gekben, iieirt más-képpert tündöklik: mint a’ 
Hajnal’-emelő Cíillag a’ többi Fényeknek ragyo
gó rendjeikben világoskodik* Többet tapafz-1 
taltam benned: mint egy halandó teremtmény
ben lappangaui gondoltam — Meg - kedveltelek 
tehát, édes Etelkám, Wilágofon. Ne Vélld: 
hogy ama’ fzeretetemből ( reméntelen pofon*cfa- 
fáfod miatt) valamit alább-hagyhattam Sepelen. 
Tudgyák az Egek; hogy, ezen gyönyörű ma
gad’- vifelésével, az-az: igazi Magyar bátorsá
goddal, még jobban meg-erősítetted előttem ár- 
atlanságodat. Mert én így gondolkozom, cdes 

Ctelkám; így gondolkodhattfz te*is: hogy nem 
ólagyár * orfzágnak Fejedelmét; hanem cfalóka 
Bátyádat vágtad-pofon. Avagy inkább ( ha iga

zán

i88 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK-'/



zán fzóllunk ) ezen öltözet alatt lappangó Wi* 
lágoíi Kerítödet. Vagy cikk ezért-is meg-érdem- 
letted, édes Etelkám: hogy ne cfak ízerefsünk; 
hanem, érdemed fzerént, tifztellyi'mk-is minden
kor. Ollybá-is tartsd e’ Budai lakáfodat: mint
ha Teli - vérednél laknál. Mennél tovább efel 
Budától; annál inkább inadba hághat a’ vefzede- 
lein. Itt femmi bajod nem lehet. Még gyöke
rében meg-fojthatod minden gyötrelmedet.

Ezekkel Etelka egéízlen le-cíillapodott. Meg- 
köfzönte nagy alázatofsággal a’ Fejedelmek’ fzí- 
vefségeket. Magát, fu-képpen Hanzárnak anyai 
kegyefségébe ajánlotta.

Meg - látogatták' nem fokára a’ Fö * papot. 
Gyakran ki-mentenek miudnyájan a* Dunának 
homokos partyaira. Nagy örömmel nézték a’ 
le-folyó fzöke vizeket. Cfudállotta a’ Szűz a’ 
hofzfzan el-terjedett Szigetnek kelleraetes térsé
gét ; a’ benne termei gyönyörűséges Erdőket, 
és Ligeteket. Ezeknek hűvös árnyékaiban gya
korta meg-fordultának; és nem cfak a’ kiUöjnb- 
féle madaraknak énekléfeikben, ’á-gyönyörii ver- 
feléfeikben találták kedveket: hanem a’ Nyulak’ 
le-nyilazásában-is nagy’ -vígan töltötték kelleme- 
tes napjaikat.

Maga Hanzár nagy kedvelője lévén a’ Va- 
dáfzatnak; erre Etelkát úgy reá tanította: hogy 
a’ Delus’ Szigetében vadáfzó Diánának fém eu- 
gedne femmit.
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Ha r m a d i k  s z a k a s z .
I .  E t ; l k a E t e k n e k  VI. Etelka Rókánál,
I I .  Etelka' Szhtefsege• V II. A' Remete Rókánál,
III. Róka a' Bíráknál, V ili. Etelkának eredete.
IV. Eteknek kiszabadulttá. IX . Etelkának
V. Eteléntk eredete.

E L S Ő  R É S Z .
E T E L K A  E T E L É N É L *

^^"oha Zoltánnak LMvarában ferami baja nem 
vólna Etelkának , sort mindenek bőven meg* 
adódnának* raellyaket lzeme *fzája meg-kévánt: 
nem lehetett még • is azon Örömében , raellyhcz 
ferami nyughatatlanság nem férhetett vólna. Min
denek fzomorú gyáfzban öltözötteknek láttfzat- 
tunak Eteléje nélkül. Annál inkabb-is gyötörte*

tett



tett fzive, mennél kevefebbet hallott felÓlle. 
Mintha Öfzve-eskiíidttenek vólna mindnyájan, egy 
fzót mem fzóllottanak állapottyáról.

A’-min leg inkább cfudálkozott: a’ F6 * pap
ból fém facfarhatott-ki femmit ; noha gyakran faj
tolná ki-fzabadúlttának idejét. Tifzfeer-is fefze- 
gette egy-nap’ ; de foha egy harapáfuyira nem 
vihette. Úgy el-is-úntatta Kádárral efedezéfeit . 
hogy ez magát tőlle el-rejtené; és (ha véletlenül 
eleibe akadott) cfak arra kémé a’ Szüzet: hogy 
gyakran fel-indittfa fzives kéréfeit a’ Mennyek’ 
Orfzágába: hogy, valamint maga’ dolgát jó kar
ban helyheztették a’ Meny-beliek; fzint’-úgy ne 
feletkezncnek-meg fctelérol-is. — Nem tudtta, mi
re véllye e’ fzavakat.

De az még inkább emífztette a’ Szüzet: 
hogy a’ Fejedelraek-is (kiknek külöraben nagy 
kereteteket tapafetalta) cfak emlékezetet fe ten
nének Eteléről. Félt az alattomban való áská- 
lásoktól. Az-után attól-is tartott: ne-hogy, va
lamint a’ hofzlzas betegségnek a’ halál ; úgy a’ 
hofzfzas tömlücznek akafztó-fa legyen a’ vége. 
Tudtta pedig: hogy az almának-is a’ képét fzok- 
nák fel-kötni.

Ezen gondolatnak kegyetlenségével gyötör
hetvén Etelka; úgy annyira raeg-váltóztatta fzo- 
káfáit: hogy, ki ennek-előtte Zoltánnak Udva
rában nagy vígafságok között töltötte napjait; 
laffan-lattan rainden-nap’ egygyet felejtene jó ked-
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véből; valamint a’ vén Hegedűs elöbbeni nótái
ból. Kevefebbet befzéllett immár a’ tárfaságok- 
ban. Gyakorta könyvel-láb állottának raeg-ve- 
refedett fzemei. Fölhők’ borongásához hafon- 
líttathatott fzoraorú tekintete* Egy fzóval: men
nél tovább lakott a’ Cfepeli udvarban; annál in* 
kább el-hervadott.

Végtére: cfak el-nem titkolhatta belső gyöt
relmeit a’ Fejedelerané előtt. Mert éfzre-vévén 
e’ kegyes Aíkfzony*. hogy a’ Szűz vifzfza-nem- 
térhetne elöbbeni kedvére ; vele egygyütt a* 
Duna’ partyára ki*sétálgatott egyfzer. A’ sétálás 
közben : mi fojtogatná fzívét, nagy cíendefséggel 
nem cfak meg • kérdezte; hanem , hogy így el-» 
fejtené titkait, meg-is*vonyította* ígérte ofztán 
a’ meg-keferedett Léleknek: hogy, ha bajait, 
minden fzinlds nélkül, ki-vallaná; azoknak meg- 
orvosláfokra * a’ fzerekről-is gondolkodni fogna.

Ekkor Etelka , reá-fzánván magát; így pa- 
nafzlotta gyötrelmeit: Cfak látom, hogy az Úr
idén-is úgy. bánik teremtménnyeivel; mint a’ 
Cfaplárofok Hitelefeikkel. Ezek a’ bort víz* 
zel vegyítik, és foha merőt nem adnak. Úgy 
az Iften-is az emberek’ Örömeikbe a’ nyugha* 
tatlanságot keveri. Mindenem nagy bőséggel 
meg-vagyou Zoltánnak Udvarában. Semmi más 
nélkül nem fzŰkölködöm; hanem, hogy fe Ete
lémet nem látom ; fe felőlié femmi bizonyodat 
nem hallhatok. Kegyelmes Afzlzonyom! igazán 
ineg-vallora előtted gyengeségemet. Egy húron
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pendít bennünket a* tifzta fzeretet. Gyötri mind- 
a’-kettőnk’ fzivét a’ kegyetlen el-válás. Kérlek 
a’ Mennyei fényekre: azon kegyefségedhez, mel
lyel érdemem fölött ekkoráig éltem, Szerez-mcg. 
gyanánt, cfak még egygyet toldgyál: hogy Ete
lémet láthaffam, és vele bajaim’ közölheffem. 
Hadd könnyebbíttfem jelen - lettemmel fanyarsá
gait. Könnyebben vállalhattya a’ terhet, ha egy 
réfzét magamra háríthatom. Szedd - elő minden 
fzíves kéreménnyeidet, Zoltánnak fzemközébeit 
állván. Meg tefzi azt a’ te kedvedért, a’mií az 
enyimért meg-nem - cfelekedne. Juffon efzedbe , 
édes Hanzárom : melly nehezen efett volna né- 
ked-is; ha, midőn a\gyenge fzellq hajadon fe
jednek ékes fzálait lebegtette ; Zoltánodtól el- 
fzakadtál vólna. Meg-nem-látogatott téged’ il- 
lyetén fzerencsétlenséggel az Itten. Ugyan
azért: nem erezheted úgy, a’ -mint én érzem, 
mind a’ Fogságból következett fanyarúságoknak 
keferíiségeiket , mind a’ meg-fzabadúlásból kö
vetkezendő reménségeknek édefségeiket. Könyö- 
rűlly, édes Ángyom , mind rajtam, mind Ete
lén. Ezen jó tétcményed olly méltóságos lé- 
fzen ; hogy ennél nagyobbra fel - nem - emelked
hetek Sótt: az Itteni téteményeknek végeden 
nagyságokhoz úgy fog közelíteni ezen dicső
séges efelekedeted ; hogy méltónak fog Ítél
tetni a’ Meny - beliektől , hogy utolsó lé
gyen fzarándokságodban : ne - talán - tán, ama’
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halhatatlan Iftenhez illő téteményed után, vala
mi halaudóhoz tartozandó dolgot cfelekedgy.

Etelkának ezen buzgó kérését lehetetlen 
vala meg* vetni Hanzámak. Haza-ment tuftént 
a’ sétálásból; és, Ura előtt mi módon mondgya- 
elo Etelkának kéreménnyeit, azon gondolko
dott. Zoltánnyának jó kedvét fajdítván egyfzer; 
addig-addig kerítgette a befeédeket: még gyö
nyörű renddel Etelének fogságára erefzkedett. 
Leg-is-leg-elől: ennek meg-fzánására gerjefztette 
fzívét. Az-után: midőn egéfzlen birtokába vett 
te, Etelkának ártatlanságából, amannak-is ártatr 
lanságát fzép folyadékkal ki * hozta. Végtére : 
hogy keferűsége’ meg-enyhítésére valami vigafz- 
taláft vegyen; méltó dolognak lenni állította.

Zoltán, kedves Hanzárjának befzédgyeivel 
egéfzlen meg győzettetvén; cfak éppen azt kér
dezte HitefsétŐl: mi raódgyát lelhetné - meg ví-' 
gafztalásának ? Hanzár, idejét látván fzivének 
ki*adására ; elő - adtta Etelkának reménkedéleit, 
és, hogy a’ Cfonka-toronyhoz látogatóul el-e- 
refzteífen ; ezt fzínte ízükséges dolognak lenni 
mondotta.

Mind Hanzámak, mind Etelkának kedvezni 
akarván a’ Fejedelem; nem cfak meg-engedtte 
kéréfeket: hanem , Lehelt Budára kiildvén, álta
la a’ Tömlöcz-tartónak meg - parancfolta: hogy, 
ha Gyula-Vezérnek Kis-afzfzonya a’ Cfonka*to* 
ronyhoz érkezue, és ama’ Rabbal befzélleni a*

kar-
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kanta; minden ok vetetlenül mindenkor hozzá
ja erefzteué. Etelére mind - az’ - által vígyáztat- 
ua; de valami gorombaságot egygyikével fe ten
ne. — Bé*fogatta az-után Almás -fz'órke lovait; 
és, két Cfatlóffal egygyütt, Etelkának fzolgála;- 
tyára rendelte.

Úr-iften! mi lehetett e’ gyönyörű hírnél Ör- 
vendeteffebb Etelkánál! Minden fzem-pillantáft 
el-vefzettnek lenni gondolt, mellyben Eteléjével 
nem befzcllhetett. Meg-köfzönvén a’ Fejedel
mek’ jó akarattyokat, tüílént fel-üle a’ kocGra; 
és, Dajkájával egygyütt, Buda felé hajtatott, a* 
Fejedelem’ házába. Itt, a’ Dajkával egygyütt, 
le-rakatván a’ holmikét, ki-fe-fogatott; hanem, 
nagyobb febefséggel, a’ Cfonka-torony felé vág
tatott.

Refzketett minden tagja a’ Kis-afzfzonynak, 
midón Etele’ fogságának irgalmatlan helyét ízem* 
lélte. Meg-átkozta kívülről ama’ fiiítös, és ta
lán a’ Poklok’ fenekéről ide-hordott Köveket.

De, midőn fel - vezettetett; és, nem cfak 
a’ vafaltt ajtót, hanem a’ reá vetett éktelen 
nagy Lakatokat-is fzemlélte: fel-állottanak haj- 
fzálai; meg-rázódott teftte; ’s méreggel tele-lett.

Nem bírhatván forró indulataival, kegyetle
nül meg-pirongatta a’ TöiuIöqz-tartót, kéfedel- 
mes fel-nyitáfa miatt. Maga-is rángatta a‘ Lakatot. 
Vékony, és gyenge ujjaival porrá akará törni 
a’ Zárokat. Az-után e’ befzédgyét mondotta:
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Nyisd-meg, menüéi hamarébb, Poklodnak 
tüzes ajtaját, ÖrdÖngÖs Örr’-álló. Mire fzul'zogfz 
annyit fertelmes Kulcsaiddal, gyalázatos Hóhér? 
így kelletett le * zárnod Etelét, azon ékes, 
és ártatlan teremtményt, irgalmatlan Porofzló? 
Nyisd*meg fzaporán. Bé-töröm minden ajtaidat.

Meg'hallotta Etele. Meg*is ismérte kedves 
Kis-afzfzonyának angyali fzavait. Dobogott Örö
mében a’ fzíve. De egyfzer-’s-mind azért irtó
zott fzeméllyetÓl: ne*hogy , e’ temérdek fetét- 
ségbe jővén, egéfzlen el-ijedgyen.'

Ki-fe-nyilt jól az ajtó; hanem cfak egy pa- 
tinyi Ureíség láttfzattatott a’ falnak bé-vontta 
mellett: midou Etelka nagy eró-feakkal bé-türe- 
kedett; és, egyeneffen Etelének nyakába ugor- 
ván , ezeket mondotta:

Itt vagy tehát, édes Etelém ! —• Kezeim
be kerítettek egyfzer a’ Meny-beliek ? — Igen
is: karjaim közé vettelek! — De ki-fe-erefzte- 
lek. — Inkább veled egygyütt én-is e’ rabság
ban meg-halok; femtnint nélküled ama’ gyaláza
tos gyilkofokkal éllyek.

Setét vólt (a*-mint mondám) a’ Tömlöcz. 
Ugyan-azért: nem láthatta Etelka azon Lánczo- 
kat, mellyekkel keze - lába öfzve - foglaltatott. 
De Etele fém akarván? hogy ama’ durva Kari
kák édes Etelkájának vagy láttára, vagy hallat
tára ellenek; cfak bal-kezével ölelte-által karcsú 
derekát. Jobbjával húzólfan tartotta a’ Lánczot;

el-
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el * fe • erefztette. — A’ hangos síráfok, a’ nyers 
befzédek kozott, fokáig el-is-titkolhatta ezen 
állapottyáe. De, éfzre-vévén Etelka: hogy cfak 
bal-kezével lenne által - öleltetve : Tehát (úgy 
mond) nem vagyok arra érdemes? hogy két 
karaid közé kulcfold egygyetlen-egygyedet V Ho
vá lett a’ Jobb-kezed ?

E’ fzavai után: midőn, az édesdeden-folyó 
több befzédek között, Etelének jobbját keresné; 
eme’ pedig, a’ Szűznek el-ijedttétől tartván, fzű- 
netlen vifzfza - vonyogatná : Etelének minden 
fzorgalmatofsága ellen, véletlenül a’ Lánczokra 
akadott ; és hirtelen, ama’ reméntelen zörgéfe- 
ket hallván, éppenséggel el-ájúlt.

Akkor érkezett a’ Dajka hozzájok : midőn 
Etelka édes Eteléjének ölébe (mint valami nagy 
kénoknak fzomorú völgyébe) le - rogyott. Rítt 
a’ Dajka, és jajgatott. Az-után vizet, és vilá
got hozatott.

Ekkor tettfzhetett-ki Etelkának képe. El- 
vefztette piros fzfuének kellemetefségét. Fel- 
fordúltanak irtógtató(fzemei. És, midőn le- 
csiiggő keze fel-eineltetett; minden érzékenség 
nélkül, Etelének baloldala felé le-hullott. Az
után: a’ hideg víznek reá-hinttésével, magához 
térvén; nagy fzemeket merefztett a’ környűl- 
állókra. Látta ugyan- inindnyájokat. De, kik 
legyenek, meg nem ismérhette. Hogy ofztán, 
Etelének kellemetes fzavaival, fel-épűlt: Ifle-
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nem (úgy mond) hol voltain? — avagy moíl-is 
hol vagyok ? — Mi fetétség ez ? — Hová ve
tettek ismétt a’ kegyetlen Hóhérok?

Elvégezvén e’ kurta ízavait; koros-körül 
hadaráfzott bámulva. És, midőn magát egy-va* 
lakinek Ölében lenni tapafetalta: nagyon meg- 
bofzfzonkodott; ezeket hányván el-felejtett E- 
telének fzemeires

Ki vagy Te ? Vakmerő! — Még penig 
az Öledbe ültettél ? — Takarodgy tőllem fzem- 
telen! — Egy ujjal ne illefs! — Tüftént ki
karmolom feeraed’ ! — Ezt Etelémnek Tem en- 
gedttem vólna! — Hogy tüijem-el tolled ?

Ezeket hallván Etele, ki-mondhatatlan-kép- 
pen meg-rettent. Attól tartott fő-képpen: ne- 
talán-tán Wilágos • vári efze - téholyodtta meg
térjen, és Örökre el-vefzfzen. Forgatta a’ ví- 
gafztaláfoknak minden módgyait de magáuak-is 
más kellett, kitől vígafztaláft várhaffon. Vég
tére ezeket mondá hozzája;

Ne bánny illy keménnyen velem, édes 
Etelkám! Térj-viföíza magadhoz. Ismérd-meg 
Etelédet. Annak karjai között történt el»ájúl&> 
föd. Moftis annak ölébe nyugfzol. El-fera*e- 
refztelek; még épíiltted’ nem látom. Te-is azt 
igéréd ez-előtt: hogy magadttól el-nem - bocsá- 
tafefz. íme el-verél, el - tafzigálál nagy hamar*

E’ fzavak után, éppen magához térvén 
Etelka; egy iker - is - miud fel-ugrott. Azután:

* min:-
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mintha meg-akamá viselni: ha valók vólnának- 
e azon fzózatok, mellyeket, mint-egy távúról, 
egy hegynek barlangjából hallani Játtízattatott; 
Etele előtt nagy bátorsággal, de nem kiflebb 
méreggel meg-állott; és ezeket mondotta:

Te vagy tehác, édes Etelém, le-lánczolva 
előttem, mint a’ gonofz’-tévő ? — Iftenem! mit 
látok ! — Nem tehetnek-é erről a’ Meny-beliek! 
— Avagy én ezt így fzemlélhetem ? ’s-le-fe- 
oldhatom Lánczaidat; és magam’ kezeire köthe
tem ? — Nem tűrhetem tovább ; nem fzenved- 
hetem. — Ide a’ békót kezembe. — Széjjel-te* 
pem, — fzéjjeWzaggatom!

Neki-ment valósággal a’ Láncznak; pedig, 
a’-mint tőlle ki-telhetett, tüzes markoffan. Gyen
ge ujjai közé fogta annak goromba Izéméit; 
és, mint*egy újra meg*bódulni akaró elmével, 
fzéjjel-akarta-tépni, fzéjjel-fzaggatni.

Kisafzfzonyának forró indúlatait elegendő* 
képpen nem dudálhatta Etele. Nem-is*fzóllha- 
tott femmit el-bámúltta miatt. Kegyefsége’ meg- 
fzolgálásának-is lehetetlenségét látván, nem cfak 
újra meg-fzomorodott; hanem halaványodni - is 
kezdett. Le - kelletett ülnie egy kő • darabra. 
Végtére egéfzlen el-bádgyadott.

E’ hirtelen változáfait látván Etelka, első
ben ugyan maga is meg * ijedett. De az - után: 
körös • körül - nézvén az embereket, midőn, »• 
kiktől vigafztaláft, avagy jó tanácfot várhatna,
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közöttök egyre fe találhatna : ki - hajtotta a’ töm̂  
loczböl mindnyájokat; és, hogy hívatlan bé-fe* 
jöjjenek, erőffen meg-parancfolta.

M Á S A D I K  R É S Z .  

E T E L K A ’ S Z Í V E S S É G E ,

aco ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

C ía k  maga lévén immár Etelka ; midőu által- 
látta vólna: hogy, ezen félelmes környúl - álla
pokban, maga’ bátor ízívére lenne mind-egygvik- 
nek , de fo-képpen Etelének, fzüksége: Leány 
terméfzete fölött maga-magát meg-győzvén, 
nagy erei * fzakkal fojtogatta gyötrelmeit. Erői* 
tette jó kedvét. És, mintha ferami baja nem 
vólna i Amazon-módra, így bíztatta Etelét: 

Legyen jó kedved, Leventa! E’ világi za-. 
jós tengerben ne féllv femrait az oftromló ha
boktól. Nem te vagy az első, ki ártatlanul 
fzenvedfz; nem-is leízel utólsó. Légy erős 
kő-ízái a’ fel - domborodott vizek között. Ha 
az egéfz világ hál’ - adatlanúl el-hágy-is; tudd- 
meg : hogy utólsó Izem - pillautáfodig veled lé* 
fzen Etelkád. Itt maradok nálad; még, vagy 
veled egygyütt meg - fzabadúlok, vagy veled 
egygyütt örökre el - vefzek. Nem teremte
tett azon era, melly tolled cl - fzakafzthaíTon. 
Ha jelen • létreranél nagyobb Örömedet találhat*

nám,



nám, fzívemből-is ki-fzelncm. — Édes Etelém! 
ha úgy látnád azon igyekezeteimet, mellyek- 
kel vígafztaláfodra iparkodom; valamint én ér
zem Ízívemnek közepében: egygyütt azt-is lát
hatnád : hogy fzéles e’ világon fziveffebb bará
todra nem találhattál*

A’Kis-afzfzonynak ezen ki-magyarázhatatlan 
fzívefségéc tapafztalván Etele; nem hogy vígafz- 
taláft vett vóliía meg-igértt fzorgalmatofeágai- 
ból; hanem inkábbs ezen kegyefségének ki-mu- 
tatáfa miatt, új gyötrelmeit érzette. Szünetlen 
tufakodván gondolataival; jó akarattyának meg- 
háiálására magát elégtelennek lenni állította.

Etelének illy hofzfzas kedvetlenségét ta- 
parztalván Etelka, hogy annál-inkább nem cíak 
fzóval; hanem cfelekedettel-is meg-mutatná fzer- 
felett-való fzorgalmatofságát: leg-is-leg-elsöben, 
fel-hivattatván a’ Tömlocz-tartót, ötét méltósá- 
gos fzavaival meg-fzóllította ;és (magát Zoltán’ 
Húgának lenni mondván) Báttya’ nevének emle
getésével eröffen meg - parancfolta: hogy tüftént 
le-vegye Eteléről a’ Lánczot.

Midőn erre cfak vonyogatná amaz a’ vál
lát; Etele-is irtózna ezen méréfzsége miatt, de 
femmit íem l'zóllana ; ugyan - azért a’ Töralocz- 
tartó akarna - is nem-is engedelmeskednitüzes 
fzavaival úgy el - ijefztette; hogy a* kulefokat 
kezeiből ki-ejtené; és, mihez kapjon, éppen 
nem tudná.

Etel-
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Etelka, az el-fzórtt kulcfokat nagy hamar- 
sággal fel-kapván; Etelének nagy álmélkodására, 
a’ Tömlöcz *■ tartónak el- halaványodttára, maga 
raeg - nyitotta, pedig fzerencséflen , a’ Lakatot* 
Az-után: üfzve - tekergetvén a’ Lánczot, azt a’ 
Tömlöcz-tartónak kezeibe adtta; meg-parancfol- 
váns hogy azt többé fénuni teremtménynek tag
jaira vetni meg-ne - próbáluá ;hanem, eme’ fog* 
ságnak fzerencsés vége után, Wilágosra külde
né* Ott maga fel-fogná akafztani a Szent-egy
háznak falára: örök emlékezetére mind Etele’ 
ártatlanságának , mind az ellene törő fzemét- 
emberek’ gonofzságainak.

Nem cfak ezt tetette-meg a’ Tömlöcz-tar- 
tóval i hanem, még nagyobb méltósággal, meg- 
parancfolta: hogy olly fzobát nyílton Etele’ la
kásául , melly az úttfzára feolgállyon * es nein 
cfak Világos , hanem fzép Tágas-is legyen. E- 
me’ büdös , eme’ keskeny, és homályos lukba 
éppen bele nem illene Etelének nagy lelke. En
nek penig tüftént meg-kellene-lenui; másként 
bajufzíza’ súgáijába esne ; és lzálanként ki tép
né. A’ Töralöcz- tartó éppen nem tűrhette tü
zes két fzemeinek fzikráit. Meg nyitotta a’ ké- 
vántt ízobát. És így, ama’ félénk Leventát 
karján-fogva fel-vezette eme’ bátor Amazon.

Soha eunek • előtte úgy ki-nem tettfzet E- 
telkának nagy fzíve, és Eteléhez való igaz haj
landósága i mint, mikor ezeu napokban vele

esy-
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egygyütt a’ fogságban mulatozott. Itt mindé* 
neket, nagy fö-töréffel, ki «gondolt, mellyek 
a’ meg - fzomorodott rabnak vígafztaiására le- 
hettenek.

Elsőben: miud-úntalan erőltette Etelka ma* 
ga’ jó kedvét; noha belsó-képpen, eme’ méltat* 
lan fogságának emlékezetére, olly ifzonyú-kép- 
pen gyötörtetett: mintha fzívének közepében 
helyheztették volna kalapáló mii - helyeket az 
irgalmatlan kénok. Ezt én benne leg-nehezebb 
dolognak lenni állítom ; fórképpen azon okból: 

. mert olly meíterséggel tettethette fzínlett maga’- 
vifelését: hogy Etelévebis el-hitethette örömei
nek valóságát.

Az után ; valahányfzo? Eteléjével befzélge- 
tett; tellyes erejéből azon vólt: hogy femmi al« 
kalmatofságot ne adgyon a fzívet-emiífctó gon
dolatokra. Ha fanyarúságainak emlegetésére le- 
erefzkedett-is néha Etele; hirtelen félbe fzakafz- 
tóttá panafzfzait; és, már ennek-elótte ki-gon- 
doltt víg történeteknek elÖ-hozásával, ofzlatta 
Szomorúságait.

A’ -mi több : Ha éfzre-vette: hogy befzéd- 
gyeit meg-eléglette ; vele egygyütt az ablakra 
könyekelt; és ottan, vagy a’ fel-’s-alá-járó foka- 
ságnak maga’ vifelését, vagy Budát bé-kertelő 
fzép hegyeknek zöldes erdeit, és síiríi áruyék- 
jait mutogatta. Meg-is-ígérte Etelének : hogy, 
ha fogságából ki -fzabadíttya az Ilién, vele-egy-

gyiitt
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gy'ütt azon hegyeknek hátas bérczeíkre fel-me- 
nend; és néki az erdei gyönygy-virágokból olly 
gyönyörű bokrétát kötend, mellynek máfsát a’ 
Karjeli Kis afzfzonyok Te látták.

Továbbra: ha egyfzer minden befzédéból 
kifogyott; eló-vette ékeffen zengő azon Hárfá
ját, inellyet Etelének kedvéjért (jól tudván: hogy 
ízüksége lenne a’ pengetésre ; és ez Etelének 
igen tettfzene) magával Wllágos-váráról el-hozott. 
Azon efzközének külömb-hoi'zfzú , és vaftagságú 
húrjait sugár ujjaival rebefgetvén; ékes hangjok 
mellett ama’ nótáit dallotta: mellyeket valaha 
Etele igen jó fzivvel hallgatott Wilágofou;

Fel-fei-ugrott néha a’ pádról; és Etele előtt 
ugrálgatott. A’ többi között: azon Szüzeknek 
módgyaikhoz alkalmaztatta a’ tánczot, kik va
laha néki nevetségre méltóknak lenni láttfzattat- 
tanak. Égy meg-is-nevettette Etelét, maga fem- 
mit fe nevetvén: hogy könyörögnie kellene a* 
félbe - fzakafztásért. Az-után: el-járta énekelve 
nv.î a’ tánczait-is: pedig olly gyönyörű maga'- 
vifelésével, melly cfak éppen azon Kis - afzfzo- 
nyokhoz illik, kik magokat Szeretőjük előtt 
mcg-mutatni, és azzalis még kedreffebbek lenni 
akarnak.

Nézd cfak tovább: mit gondolt. Midőn 
gyanakodni kezdett; ne-talán-tán jelen-letté
nek fzűnetlenségével meg-elégedvén Etele más
valami külső vigafztaláfok után áhsítozna: fza-

bad-
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badságot kére az el - meneteire; azt füllentvén 
előtte: hogy efzebe-jutott valami, inellyet a’ Daj
kával fzükség-képpen közlenie kellene. Ezt el
végezvén, nem fok idő múlva, (egy Tyúk-mony
nak ineg-sÚltte után) ismétt itt termene. Nagy 
örömére vált pedig, ha Etelétől el-nera-erefz- 
tetett.

De cfak el-akarván menni elolle; hogy ad
dig maga ne maradna, hozzája küldötte Lehel- 
hadnagyot : hogy ő , Sípjának tárogatásával, a’ 
fzomorúságot ofzlatná. Két-három órát-is el-tol- 
tött nála nélkül; melly idő, Etele előtt tett- 
fzett-é hofzfzabbnak ? avagy Etelka előtt '? ne
hezen tudhatnád.

Be - lopódzott ofztán hozzája ; és, félelmét 
tettetvén, fzemeit-is a’ falakra függefztvén; meg
követte a’ hofzfzas el - maradás miátc. Minek- 
ntánna ezeket nagy cfendefséggel meg - hallgatta 
Etele ; meg-vonyította a’ ízemérmes Szüzet: 
hogy fzinte egéfz efztendeig el-maradhatott. De 
e’ gyenge pirongatáít cdes - öröraeft fel-vette a’ 
Kis-afzfzony: mert maga-is aztat kerefte.

Egyfzer: más kedves embereit rendelvén 
vígafztalására; maga hirtelen a’ városba le-fea- 
ladtt; és , fiú-leány-gyermekeket öfzve - csődít- 
vén, őket arra kérte t hogy : a* Cfonka-torony- 
alatt, vagy játékot indíttfanak; vagy föép ma
gyar énekeket dallyanak. Fel-fzalada ofztán Ete

0 lehez:
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léhez: és, Ötét az ablakhoz cfalván; vígan mu
togatta a’ Magyar fzer-tartáfok at.

Ezen játékokban tellyefséggel nagy öröme 
telhetett Etelének. Imitt a’ PERÉZÖ leányokat 
látták. Amott a’ CZIKÁZÓ nagyobbakat néz
ték. BÖGRÉST jádzottauak a’ kicfinyek; LE- 
VENTÁST a’ fel-Övedzett Férj-fiak. A’ NYER
TES meg-is-lovaglotta VÉSZTŐJÉT. Az erős- 
febb vagy mefzfzebb ütötte a’ CSÜDÖT; vagy 
tovább baktatta FURKÓJÁT j vagy mefzfzebb 
kanyarította a’ KARIKÁT.

Ezeken felől: hallyad az él-adó leányoknak 
cfintalanságaikat. Ezek (Etelének, és Etelkának 
fzerelmekről gyanakodván) illyeket meréízlettek 
dallani : Mi nem van ma ? Mi nem van ma ? 
Sátorofság napja. Hónap’ léfzen, hónap léfzeu 
a’ máfadik napja. Etele bokrétás, Etelkája jó 
tánczos. Az Ura felyem-fzál; Felesége arany- 
fzál. Bimbóm, bukó Réczéni, mire üttfz-fel még 
ma ? (16)

Ezen vígafságok’ fel-hajházttával meg-nem
elégedvén Etelka; noha a’ napot így töltögette
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( 1 6 )  Vélt ezen Éneknek valami nyoma a’ kö
vetkezendő idókben-is. TudnUillik : midón a’ Pünkös
di Királyságnak játéka az Al-földön meg-nem-tíltatott 
átallyában. Értem magam-is azt az időt: midőn a’ kis 
Fiú, es Leáuy-gyermekek leg-ritkább ruha jókba öltöz

vén ;



a’ Cíonka-toronyban; éjtfzakára pedig Zoltánnak 
udvarába menne, hogy Dajkájával ott hálna; • 
mi nd-az’ -által: hogy itt-is Eteléjének fzolgálna, 
magához hivatta a’ mesézni jól tudó Budai leá
nyokat fonyóba. Ezeknek TÜNDÉR ILONÁ
JÁT; HAMU PIPÖKÉJÉT; LIDÉRCZÉT; TÁ- 
TOS LOVAT; FEHER MACSKÁJÁT éj-fél- 
utánuig-is hallgatván, alig várta a hajnal-hafadt- 
tát; hogy azokkal Eteléhez mennyen; és unal
mas hofzízú óráit, azon hallott meséknek el- 
befzéllttével, meg-kurtíttfa.

Cfak nagygyából öltözött-fel a’ Fejedelmi 
házban. Többi czifráit Eteléhez vitette. Meg- 
meg-állott fzobájának bé-zártt ajtaja előtt. És, 
ha vallyon fel - kelt-é? nagy fzorgalommal, és 
gyakran fokáig, halgatódzott. Nem akarta édes 
álmait meg-fzakafztani; jól tudván: hogy akkor 
felejteué leg-inkább fzomorúságait.

Az-után: fel-ocsódttának bizonyos jeleit vé- 
vén; nagy örömmel be toppant. És y fel-óltöztte’ 
idején, neki-fogott, és fzinte fzórúl-lzóra el-be- 
fzellette a’ tegnapi meséket.

Ö 2 Nem

vén; báznil - házra jártának; apró tánczolifok kö
zött , ekképpen énekeltenek:

Műmi Ma-ma Mi-mi Mama piros Pünkösd napja.
Hónap lépten hónap Itj'ze a' mdfaiik napja.

Andorjds bokrétds Felesége jó tdnczos.
Az Ura Jelyem-Jzdl

Bim-bom bukoricza mire bór.ap.
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Nem cfudálkozhatott eleget Etele; által lát
ván a’ Kis-afzfzonynak gondolatait. Nem cfak 
pedig azon okból igen örömeit halgatta a’ köl
tött meséket, mert igen furák voltának : hanem 
inkább, mert Etelkától még furábban mondatta- 
nak. Elméffen hozzájok tudott ragafztani foku
kat, mellyekkel gyakran meg-nevettette a’ hal- 
gatót.

Az-is vólt a’ Kis-afzfzony fzívefségének bi
zonyos jele: hogy mind ebédgyeit, mind vacfo- 
ráit mindenkor Etelénél ette. Sött: maga-is főzte 
azon étkeit, mellyekkel még Wilágofon fzája’ ké
rőjét találhatta. A’ Szűznek azon nagy örömét 
fzóval ki-nem - mondhatni, raelly egéfzlen el-fit- 
totta ízívét, midőn Etele valamellyik füzemén* 
nyét egéfzlen el-koltötte.

Illy fzívvel töltötte idejét Etelka a’ Cfonka- 
toronyban. Vifzfza fém akara menni Cfepelre-. jól
lehet a’ Fejedelemné gyakran hozzája izéimé; 
és a’ Szigetbe térttét nagy forgalommal sürget
né. De Etelének jelen-létté hatalmaífan meg
győzhette nem cfak azon örömét, mellyet Han- 
zártiak társaságából rcinénlhetett; hanem azon 
kötelefségét-is, mellyel a’ Fejedelemnének méltó 
fzemcllyéhez vifeltetuie kelletett. Ez benne 
azt jelentette : hogy , noha fzíve a’ jó erkölcs’ 
köntösével fényeskedett; de az emberi gyarló
ságnak rongyaiból ki-nem-vetkőzhetett.
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[időn Etelének vígafztalásában illy ritka fzí- 
vefséggel foglalatoskodik a’ Világ-cílidáltta Kis* 
afzfzony; íme ! ugyan azon egy napon, CPepelre 
érkezett mind Tuhutum Erdélyből, mind pedig 
Róka Zegedról.

Nem vala akkor oda-haza Tuhutum; midőn 
Zoltánnak ama’ Lováfzfza Dézsre (a’ Vezérnek 
közönséges Lak-helyére) érkezett. Mert: a’ 
Bolgárok ellen vetett határokat visgálván, a- 
zoknak rendetlen ki-utéfeik ellen, orr-állóba tet
te a’ Magyar Vitézeket. Maga-is, a’ Lovatok
nak fzínlett harczolkodáfaikat gyakorolván, a- 
zokat tetteitől * Ízíveftől az igazi cfatákra ké- 
fzítgette.

Midőn az*után Zoltánnak ama’ Követtyé- 
vel fzembe-jott; és nem fokára a’ Fejedelemtől 
küldött leveleket el - olvafta: éppen nem akart 
íráffal válafzolni. Hanem fiát, IIORKÁT, Er
délynek igazgatására hagyván ; maga kévánt 
meg-jelenni Budán; és ama’ gaz»embert, ki ne
vével azon czigány levelet költeni inerélzlette, 
két ízemével látni.



Úgy fel - háborodott pedig Tuhutum ama’ 
gonofznak vakmerőségére: hogy még otthon 
meg-igémé néki (akár-.kinek pereputtya lenne) 
a’ jó akaratot. Cfak alig-is várhatta, hogy böcs- 
telen nevét ki-tanúlhaffa; az - után körme közé 
kaparinthatta.

Wilágos - várra érkezvén Tuhutum, minek- 
utánna Rókának patvarságait, és annak fogsá* 
gát Gyulától megsértette: tüftént el-is - hitethette 
magával: hogy ő lenne azon Garabonczás-deák, 
ki még annya’ hasálvan-is meg-érdeinlette a’ ke
reket. Sajnállotta Etelkának fzerencsétlenségeit. 
Örvendett Baj-társának Vezérségén. Etelének, 
és Etelkának fzcp híreket hallván; meg - ígérte 
minden fzorgalraatofságát.

Wilágosról Zegedre hajtván Tuhutum; mi
dőn itt-is mind-azon történeteket, mellyeket Wi- 
lágofon hallott, meg - bizonyítanák : meg-paran-' 
vfolta Zalánfinak: hogy;Rókát, valamint az Ár- 
tányt, a’ kocfi’ oldalához kötteffe; és tüftént 
nz ítélet’ eleibe küldgye Budára.

Ama’ Lidérczet nem akarta ugyan még-moft 
fel-erefzteni Zaláníi: beteges állapottyát, és fe- 
beinek bé-nem-gyógyúlttát emlegetvén. De a’ 
meg-mérgelödött Vezér fc febeivel, fe meg-dog- 
löttével femmit fe gondolván; ugyan - cfak egy 
rázós Talyigának oldalához köttette. És, hogy 
az el-fzökesnek minden alkalmatos úttya bé-vá- 
gattatna: - fzáz Lovafokat válalztott a’ Zegediek

közíil
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köz'ul. Ezeknek fzeines vígyázáfok alatt, fel-is* 
hurczoltatott Budára.

Igen meg-örűle Zoltán, Tnhutumnak el-ér* 
kezését hallván. Ötét a’ többi Vezérek között 
vagy cfak azért-is igen nagyra böcsiilte: 'mert 
(a’-mint ez-elótt*is mondám) ö konczolta, ő-is 
sózta-bé az Erdélyi Oláhokat.

Telteitől-léikéitől igaz Magyar vala Tuhn- 
tum. Ugyan-azért: nem fzenvedhette Erdélyben 
ama’ nyughatatlan, a:na’ luíta, atna’ más’ keres» 
mennyin híző Oláh-nemzetet. Őket nem ítélvén 
méltóknak: hogy e kövér Orfzágnak zsírját ki* 
mártogafsák; fok ezreket a’ Havafokon által*ker- 
getett; és így: a’ Magyarságnak lábairól le-rá* 
zatta e’ Gané-porokat. Vigyázott, vigyáztatok* 
is reájok: hogy meg-ne-gyökerefedgyenek. El- 
fzedtte minden fegyvereiket. És , kik kevefen 
az Orfzágban (valamint a’ fereg Sáskák közűi 
egy-nehányan) iniide-amoda el-maradttanak: mind
azokat ásóra, és kapára kárhoztatta.

Más ellenségekkel-is nem külömben jáddzott 
Tuhutum: mint a’ Tengereknek fel - hójagzott 
Habjai a’ Szalma*fzállal fzoktanak. Ö volt ha
di Meny - köve a’ dörgő Háborúknak, ö vólfc 
keze-lába az egéfz Cfatának. Jég-efső-módra 
döntötte mindenütt a’ Magyarok’ ellenségét. 
Tovább nyúlt Kardgya, mint nyelve. Sokat 
mondott, midőn kevefet fzóllott-is. A’ cfendes 
időben fzemmel-fiillel vigyázó. A’ ve fzedelmes
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Förgetegekben min Jenkor talpon-álló, és bátor. 
Érdemek fzerént; az-az: MAGYAROSSAN fze- 
rette a’ jókat; gyűlölte a’ gonofzokat. Azok 
benne édes Attyokra; ezek Hóhérjokra lekenek.

El-élvén immár ekkor Pzámos efztendeit; 
végtére okos tanácsosával halznált mind Urá
nak, mind kedves Hazájának. Nem cfak hátra» 
nézett; mint a’ sültt parafzt: hanem előre - is ; 
mint a’ forgott ember. Soha nevetését fenki 
nem látta. Kérkedő fzavait-is foha nem hallot
ta fenki. Életében dicséretre méltó dolgokat 
tenni; cfak holttá után dicsértetni kévánt. U- 
gy an-azér:; leg-többet tett; ’s magáról leg • ke- 
vefebbet fzóllott. Tudni-illik: a’ nagy üblu, 
és hatalmas folyó-vizek cfendes méltósággal men- 
degeluek a’ tengerekbe; ellenben: a’ kőszik
lákról erefzkedett gyüleraény vizek jobbára zör
gései , és zúggáffal fzakadnak. Egy fzóval: 
minden hozzá-fogható dolognak embere lévén; 
magát a’ Hadban nemes VITÉZNEK: a’ Békes
ségben okos POLGÁRNAK mutatta.

Ezen Tuhutumnak hires Okolságára bízta 
tehát Zoltán a’ Titkosnak dolgát. Meg-is paran
csolta: hogy, mennél - hamarébb, végére járjon 
gonofeságainak; és vele érdeme fzerént bán- 
nyon. Meghagyta Lehelnek-is: hogy, mivel 
ő-is jól tudná a’ Wilágos-vári dolgokat; Tuhu- 
tuntot a’ teendő kérdélekben fegitené. Le ülté
nek tehát az igazlBirák Zoltánnak egygyik fzo-

kájá-



bájában. Az-után Rókát elejekhe hozattatták. 
Szinte mindnyájan meg künyvezték keferves ál- 
lapottyát. Alig volt teftte - boré a’ nyomorúltt 
Rabnak. Az-is, mint a’ töpörtő, üfzve-zfu- 
gorodott.

Rókának erőtlenségét látván Tuhutum; Ő- 
tet egy kar-fzékre ültette. Az * utáu: ama’ kiü
tött levélnek emlékezetével maga-magát fel - há
borítván , így feólla hozzája:

No Róka! Fel-felé nötél, mint a’ tehén
fark. Meg-is etted, a’-mint látom, a’ fzurkot. 
Ki-fordúlt, valamint a’ vég • hurka, minden go- 
nofzságod. Cfak valid - ki jó föerént: mi ro 
fát tettél a’ tűzre. Ha ki-vallod; a’ halálnál 
irtöztatóbb kénokat el-kerűlheted. Ezzel mind 
magadnak hafználhattfz; mind másnak nem árt- 
hattfz. És így: végső-képen meg-mutathatod : 
hogy valaha efzed vélt. Ha penig halgacol; 
avagy hazugságra vetemedel: már akkorái -ke- 
reftetem nadrágodnak minden ránczait. Keferin 
léfzen a’ Lejtő. — Mind-az’-által : előre el-hi- 
teffed magaddal: hogy ineg-efzed, a-mit a’ táL 
ba apn'tál. E’ jó-lakttod után le-is-fektetlek az 
örökös ágyra.

Tuhutumtiak e kemény fzavait hallván a’ 
Titkos; noha ugyan ki • mondhatatlan - képpen 
meg-rettent: még is, valamint meg-fogadtta, hogy 
a’ Bírák előtt minden gonofzságait ki • vallya ; 
úgy azokból feinmit el-nem-hallgatott.

0 5 F1Ő-
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Elo-adtta tehát azon ravafzságát: mellyel 
Etelkát meg-támadtta. Az-után: eme’ tettének 
ki-nyilttától félvén*, miként akará el-vefzteni Ete
lét, és Kádárt. Tuhutumnak-is nevével, mi 
okra nézve íiadzotta azon levelét. — Ki*val* 
lotta azon fzáudékát - is: mellyel (Zoltán, és 
Hanzár között) bé-akarta csűfztatni az egyenet
lenséget. Tudni-illik: hogy meg - erotleníttfe 
Zoltánt; és a’ Magyarok előtt útálatofsá tegye. 
— Önként ki-mondotta azt-is: hogy Árpád az 
ö’ fortéllyá által fzeretett Wilágosba. És, hogy 
ezen Fejedelmet-is meg-akarta-rontani a’ Magya
rok’ előtt. — El-nem-titkolta végtére: hogy 
ő , a’ következendő kénoknak el - vifelhetetlen 
súliyaitól irtózván ; ezeket egy üdvefséges el- 
illantáífal el akarta-vala-keriilni; és a’ Bolgárok
hoz ( a’ Magyaroknak esküdte ellenségeikhez) 
hogy őket Zoltán ellen ufzíttfa, által-fzaladni.

Mind-ezeket önként ki-vallotta a’ Bírák e- 
lőtt. De (valamint a’ fzerencsétlenekkel raeg- 
eGk, hogy egy nyomorúság a máfikat érje), 
hirtelen fel-állottanak több tanúk-is ellene.

Egygyike azt mondtta: hogy, midőn a’ 
Temefi megyét el-rablották Gládtól, azon Tar
tománynak Urától: a’ Magyarok’ Szer - tartáfaik 
ellen, el-adatta Árpáddal a’ Földet. És így: a’ 
Magyar adakozóságot rút fösvénységre változ
tatván, maga lakott légyen leg-jobban jól a’

kövér
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kövér Földnek zsírjából. Első el-kezdöje-is léte 
a' gaz példának virágzó OrfzágUnkban.

A’ máfadik tanú azzal vádolta: hogy La* 
joft, a’ Németek’ Királlyát ( tuftent Árpádnak 
hóitta után) arra üfztönözte: hogy ne engedné 
Zoltánnak azon Tartományokat , mellyeket a’ 
Magyarok Zvatoplugtól el-csíptenek: mivel azok 
a’ Német Birodalomnak zálogjai lennének, Ar- 
nolf idejétől fogva. Hanem, el - fzakafztván 
Magyar-orfzágtól, Német-orfzághoz toldauá. Ezt 
pedig azért cfelekedtte légyen: hogy, meg-en- 
gefztelvén Lajoft, ha a’ Magyaroknak kedvek
ből ki-hulne; lenne, kihez ragafzkodnia.

A’ harmadik tanú egy levelet adott a’ Bí
rák eleibe, mellyet Róka Lajosnak ír vala, ép
pen el-fzőkéfe előtt: mellyben kéri a’ Némete
ket: hogy Zoltán eilen fzűnetlen törjenek; ve* 
le egygyütt a’ Magyarokat meg-gyökerezni ne 
hagygyák; ha egyfzer el - nyomhatnák a’ vitéz 
fzíveket, adó alá vegyék, ha lehet, a’ Nagyo- 
kat-is. Ofztán a’ Magyaroktól mindeneket el
vegyenek , hogy a’ Kereskedésre állani kénfze- 
rítteffenek. Mert; ha az el-vertt nyulat egéfz* 
len meg-ennék a’ koppók; más nyulak’ keresé
sével kevefet gondolnának.

Mind-ezekből egygyet el-nem-tagadhatott 
a’ Titkos. Igazán bé-fejezte végtére: hogy 

-többet fe magft nem tudna; fe, hogy máfok 
tudgyanak, nem vélné. Az*után: hogy mind-nyá-



nyáján el-halgattanak ;rettegő fzeméllye kis idő
re el-vitetett az ítélő-fzék elől.

A’ Bírák, gonofzságait vetegetvén; mivel 
, azokat fzornyűeknek lenni tapaíztalták: halálá

nak módgyáról befzéllettenek. — Lehel azt 
mondotca: hogy, mivel a’ Rókáknak bőröket 
le fzoknák húzni: az övét fe hagynák Tó£-;ene
ette tefttén. Avagy leg-alább: elsőben bocskor- 
fzíjjat fzellyenek púpos hátáról; az-után eleve
nen a’ Dunába vefsék. — Némellyek kerékkel 
akarák öfzve - töretni minden porczikáiát. — 
Vóltanak ollyak-is: kik, eleven-léttére, földbe 
ásásáról Tzéllottanak. — Sokan fe;e’-vételét, a- 
vagy fel • akafztását sürgették. — Igen-kevelén 
vóltanak akkor a’ Magyarok közűi, kik az ö- 
rökös fogságról valamit tudttanak. Valamint a’ 
Jókat hofzízas életre i úgy a’ Gonoszokat ha
mar halálra méltóknak ítélték.

Mind - egygyiknek vélekedését külonüffen 
meg-hallgatván Tuhutum; bé-hozatta a’ Titkoft; 
és, ki-rántván fzéles hüvelyéből, irtózásra tér- 
mett nagy kardgyát; Rókának fejére ezeket mon
dotta :

Mivel Te, gonofz lélek, az Orfzágot mind 
el, mind fel-adni akartad; Árpádnak, ama nagy 
fzívű Fejedelmünknek , böcsuletiben , puruttya 
módra, gázoltál; Zoltán , és Hanzár között az 
egyenetlenség’ mirígygyét bé - hozni kévántad; 
Etelkát és|Etelét, Kádárral egygyüt, el-vefzte-
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ni akartad; költött levelet Fejedelmednek kezei* 
be igaz gyanánt adván, annak meg • cfalására , 
(penig Titkos lettedre) igyekeztél: Én Tuhutum 
\ ezer, Erdélynek Igazgatója , és Ura , kit ha
talmas Fejedelmünk Zoltán,jelen-való ügyedben, 
Kádároddá rendelni méltóztatott, ezeket mon
dom bűnös lejedre : Elevenen a’ karóba hűzat- 
tatol. Holttod után négy réfeekre daraboltatok 
Erygvik tagod a’ BESZPERÉMI akafztó-fára 
függefztetik: holott e’ Világra (a’ teremtés’ gya- 
lázattyára) fzülcttél. A’ máükát a’ BIHARI fára 
kötözik: holott Merótnál böcftelenűl ifeolgáltál. 
A’ harmadik WILÁGOSRA küldetik : holott az 
ártatlanokat meg - támattad. A’ negyedik TE
MEDRE hurczoltatik: holott nem cfak a’ földet; 
hanem talán a’ vizet , a’ levegőt-is el-adattad 
gaz-ember. Végtére nagy fzív buzgósággal ké
rem a’ Magyarok’ Iftenét: hogy minden ollyas 
embert, ki Orfzágunkat el-adgya, avagy annak 
nyomorgatására czélloz, így vefzelzfze-el, vala
mint e’ gonofz Rókát el-veízti.

E’ fóavait nagy méltósággal el• mondván, 
hüvelyébe tette a kardot; és Rókát a' Siralom- 
Házba ki - tétette. Egyénedén a’ Fejedelemhez 
ment az-után , kitol mind az okos Ítélet, niir.d 
Rókának el vefztéfe meg erofsítetett.

Halálának idejét, Etelkának reménkedéfeivei 
meg-győzettetvén a’ Kegyes Fejedelem, harmad’- 
napra halaiz;otta.
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jV jid o n  ezek Cfepelen így végeződttenek; 
íme Budán ( minden Embereknek nagy álmél- 
kodátokra) hirtelen Síp-dob * trombita rivadáfok 
hallattanak! Fel-ütötték fejeket mind a’ Budaiak, 
mind a’ körűl-lévő Helységek. Nem győzték 
elegendő • képpen cfudálni a’ jövevény Lovafo- 
kát, és azoknak gyönyörű, és drága öltözetei
ket. Parducz* bőrökből varrattanak fzéles vál
óiknak czafrangos takarói. Arany a’ forgó kai- 
pagjakon. Gyöngy-házas horgas kardgyok bal
oldalok mellett. Arannyal vaftagon hímzett fuj
tárok a’ Magyar-fzabású lovakon.

Ezen Leventáknak raind-egygyike olly gyö
nyörű teremtmény: hogy Ezrek közűi ki • válo- 
gattattaknak, és valami Orfzágos dolgoknak el- 
intézéfekre ide - kiildettetteknek lenni láttfzattat- 
nának. Nagy pompával koröfztul • menvcn a’ 
Várofoo, ( hogy Zoltánnak hol léttét ki • tanul
hatnák) történet izerént a’ Cfonka • torony alatt 
meg állottának.

Ezen válogatott fzép Katonáknak véletlen 
látásában igen nagy kedve telhetett a ízorgal- 
raatos Etelkának. íme! isinett olly valamire

talál-



találhatott, melly Etelének unalmas idejét meg
kurtíthatta. v

De Etelének ábrázattván ki - tettfzettenek 
az el'titkolhatatlan belső örömeknek világos je
lei. Éfzre - vette Etelka a’ fzapora lehelletet. 
Meg-hallotta a’ fzív-dobogáft, és más e’-féle ör
vendetes indiílatokat. E’ hirtelen változatainak 
oka nem juthatott mindgyárt Etelkának efzébe. 
Öríik ugyan , és örvendezett maga-is; tie nem 
tudta, mi okból.

Az-után: midőn mind-a’*ketten a’ Lovatok
ra ki-tekíutetteuek ; nem-külÖmben a’ Lovafok- 
is eppen akkor a’ Cfonka - toronynak ablakjára 
történetből néztenek; tüílént meg - hajtották a* 
Lobogót; és, ki-rántott kardgyaiknak fel-’s-alá- 
hányásával, meg- üdvezlették Etelét. ' Meg-adt- 
ták ofztán e’ tilzteletet Etelkának-is: úgy ítél
vén: hogy, mivel ama’ fzép Személyt Etelének 
tárfaságában látnák, annak is valami nagy Nem
ből fzánnazott Kis-afzfzonynak lenni kellene.

Erre Etelkának ízíve egéízlen el-oivadott* 
Édesdeden nézett ugyan ama’ mofolygó Etelére, 
de femmit fe fzóllhatott. Kétfzer akart a’ be- 
fzédbe kezdeni; de, nem tudom, mi akadván 
torkán ; kétfter abban-hagyta igyekezetét. Nem. 
tiirhetvéu ofztán a’ viaskodó gondolatokat; hir
telen Etelének nyakába borúit, ezt mondván :

De Te, édes Etelém! el-titkolhatnád e e- 
lőttera Nagyságos eredetedet ? Ki-uem-adnád-é

*sy-
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egygyetlen - egy Etelkád előtt: mi végre jötté
nek hozzánk e' gyönyörű beventák ? — Avagy 
inkább — Ür-Iften! — mi foroghat fzívemben ? 
— Minden cfout - velőmet öfzíze -járja nem tu
dom mi; de még-is édes valami. — Édes Ete
lém ! ne tudósítts femtniróL Meg - reped örö
memben víg fzívem. Laffan-laffan kelletik fzok- 
nom ama’ el-tűrhetetlen minek*mondgyamhoz.— 
Ah! édes Etelém! ha tudnád, minő édefek e’ 
moftani gyanúim!

El-mofolyodott erre Etele, és ezeket mon
dotta : Mértékeid tehát hirtelen örömeidet mos
tani Rabságomnak emlékezetével. De egyfzer- 
’s*mind tellyes reménseggel légy: hogy (a Ma
gyarok’ Iftenének fzent rendeléfe fzerént) kö* 
zelget immár azon boldog ,ídö, mellyben Etele 
édes Etelkájának , és Etelka kedves Eteléjének 
orököífe léfzen. — Édes Etelkám! ki - locscfan- 
totta Lováfzoin Karjeli eredetemet. Haragudtam 
ezért; de kérőiedre meg-engedtem néki. Sze
mére fe vetettem mind eddig. Sajnállanám bi- 
zonnyára: ha máitól kellene meg - értened Kar- 
jeli Fejedelemségem’ - is. Fejedelmek vagyok 
azon Magyaroknak , kik Szittyiánkból Kaijelbe 
fzakadttnnak ; és így: öfzfze-fzerkeztetett Vér- 
ség veletek.

Ezen édes gondolatoknak mélységében el- 
süllyedett Etelka. Le-nem vehette fzenieit Ete
léről* Mennél-tovább nézte, annál-inkább ki-

tet-
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tettfZeni láttatott Fejedelmi Nagysága. Ugyan
azért : úgy annyira meg változtatta elŐbbeni in
dulatait : hogy fzeretete miudenkor alább hagy
na ; de Fejedelmi fzeméiiyéhez illő tiíztelete 
mindenkor nevekedne. Végtére: úgy el-feletke- 
zett magáról : hogy előtte hirtelen le-térdelne; 
és Fejedelmi fzeméllyének más fzokott ti!'z:e':e- 
teit-is lUeg-adni akarná.

De meg-nem-engedhette ezt Etele; hanem, 
fel*emelvén , azt monda; hogy Ő, Etelkával lé
vén, mindenkor mcg-fogna ez-után-is feletkezni 
Kaijeli Fejedelemségéről; és magát cfak magyar 
Vezérnek tartaná. A’ tennéfzet nem a’ méltó
ságot; hanem a’ fzívet nézné. Etelkának te
hát ne lenne más gondolattya; hanem, hogy 
mind-a’-ketten Öfzve-illenének.

Midőn ezek így történtének , íme! febes 
iiyargaláfokat látták Zoltán’ lovainak , mellyek 
Hanzárral, és a Fő-pappal a Cfonka-torony felé 
hajtattanak.

Mert (hogy egy-kevefsé az elobbeniekre 
viferza-téijiink) minek-utánna, Tuhutumnak ítélete 
fzerént, Rókának gonofzsága * Etelének ártat
lansága ki-nyilatkoztatott: maga akart a’ Feje- 
delemné Eteléhez menni; éá , ezen örvendetes 
hírnek meg-vivésével: különös vígafztalására len
ni. Hitefsének fzándékát jóvá-hagyván a’ Feje
delem ; ellene nem állott fzíves iparkodásának. 
Sőtt: raagais fel-akarván rándúlni Budára; és,

P még



még Rókát el-vefztik, a’ Várban mulatozni: fel
ükének hárman a’ kocfira; és egyenetlen Budára 
hajtattanak. Ehérkezvén a’ várba; Zoltán ugyan 
Ie*fzállott; Hanzárt pedig, es Kádárt a’ Ci'onka- 
toronyhoz vitette.,

Minek-előtte oda értenek; még mefzfziről 
meg - fzemlélték a’ válogatott Sereget. Tüftént 
gyanakodni kezdett Hanzári hogy* mivel éppen 
a’ Cfonka-torony alatt meg-állottanak; nem más
ra, hanem Etele’ védelmezésére jöttének. Szin
te el-is-hitette magával: hogy Etele (nagy nemő 
lévén ) alattomban levelet küldött Hazájába; és 
(ki - fzabadúlttának más múdgyát nem retnénlhet- 
vén) erőfzakofian akart a dologhoz nyúlni. Ha 
ez így lenne: tartott Magyar-oríiágnak ha nem 
vefzedelmétól-is; leg-alább böcftelenségétől.

Midőn e’ gondolatokkal epefztette fzívét; 
íme! eleibe került a’ Varos’ Igazgatója. Ez rö
videden azt jelentette a’ Jövevények felől: hogy, 
elsőben: mind Magyarok volnának. Az - után: 
fzáanál többen nem-is lennének. Végtére : Szü
netlen Zoltánnak Lak helyéről, és Etelének mind 
fzemellyéről , mind mollani Tifztségéről kérde
zősködnének. Nem akarnának pedig femmi Ze
nebonát. Sőtt: igen jó hírekkel jönnének.

Mind-ezeket jól meg - fontolván a’ Fejede- 
lerané; utóllyára: Etelének Nemefségéről éppen 
n«m kételkedett. Le • fzálla nagy örömmel a’

Kocti-
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kocfiról; és cfak alig várhatta, hogy Etelét lát- 
baffa.

Meg-értvén pedig a’ Seregis : hogy Hanzár 
Fejedelem-afzfzony légyen, tuftént, meg-hajtot- 
ták néki a’ Száz-lói lobogót; nem fokára ofztán 
a’ Fejeket-is. A’ Seregnek Vezérlője, hirtelen 
le-ugorván Paripájáról, Hatizámak eleibe fzala- 
dott. Meg-üdvezlette fzeméllyét. És , ha Ete
léhez menne, magát Fejedelmi tárfaságába aján
ló cta.

Midőn a’ fzobába értenek; Hanzár, ma lát
ván, leg-elsőben Etelét, egéfzlen el*bámúlt ékes 
termetére, és még a’ fzeinibŐl-is ki-tettfzo nagy 
eredetére. Nem cfudálta immár Etelkát: hogy 
ennek meg látogatására úgy-annyira iparkodott. 
Maga-is, ha illyennek gondolhatta volna, már 
eddig ezer mefterségekkel ki-Izabadította vólna. 
Moft imádta fő - képpen kevdes Etelkájának 
különös ízerencséjét, hogy illy gyönyörű Le- 
Ventának fzeretetébe kötelődzhetett. El-is-tö- 
kéllette magában: hogy tellyes erejéből azon lé- 
fzen : hogy e’ gyönyörű pár, minden idő ha- 
lafztás nélkül, öfzve-adattalfon.

Leg-elsö volt ugyan Etelka: ki, a’ Fejede- 
lemnének bé-jöttekor, hirtelen eleibe fzaladott; 
és , Eteléjét meg-mutatván ; őtet, magával egy- 
gyütt, fzívefségébe ajánlotta. De leg - első - is 
vólt a’ Szűz , ki llanzártÓI meg-pirongattatott. 
No! várrá (úgy mond) kis pifzkos, még én té-
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ged’ magamtól el*e'refztelek. El-tele talán egéfe 
efztendo, mioltta nem lítculak. Mind-az’ - által: 
noha a tréfának fele-is igaz, hagygyuk abba a’ 
tréfát. Dicsérem lzívefségedett, édes Etelkám: 
hogy Etelédnek vígafztalására iparkodtál. De 
vólt-is ám, kiért fáradoztál.

Ezek-után Eteléhez fordulván : Én penig 
(úgy mond) édes Etelém, érdemesnek gondol
talak arra : hogy magam jöjjek hozzád, és. ki- 
fzabadúláfodnak örvendetes hírét meg-hozzam; 
Nap' fényre téríttetett immár Rókának gonofzsá- 
ga. Téged’ penig nagyobb méltóságra emelnek 
előttünk magyar erkölcleid , mint ennek - előtte 
felőllök vélekedhettünk. Ö, nem fokára , meg- 
adgya gonoízságának árát; Te penig e’ fzenve- 
défed’ jutatlamát bizonyoffan el-vefzed. Jöfzte- 
ki fogságodból. Magam vifzlek Zoltánhoz. Oda 
várattatol a’ várba.

Etele, a’ Fejedelem-afzfzonynak reméntelen 
nagy kegyefségét vóltta-képpen tapafztalván; nem 
hírhatott hirtelen örömével. Ki-magyarázhatat
lan nagy fzív-beli indulattal, és tifztefséggel 
meg-küfzonte ritka Szívefségét. Végtére magár 
Etelkájával egygyütt tapaíztaltt jó akarattyába 
tovább - is ajánlotta.

De ( a’ Fogságnak előbbeni emlegetésére ) 
el-hült, el-ifzonyodott a’ jövevény Századnak 
Vezérlője. Ide-tova hányta, és vetette elméjét 
aűrii gondoltában. Az -után: rázogatta fejét,

és
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és cfikorgatta fogait. Fel-is-pattant vólna; ha 
Etelének titkos reá-pillantásával le-nem-cűllapo-
dott vólna.

Éízre-vette Etelka (mert mit lehetne eltit
kolva tartani az igaz Szeretőéül ?) azon alat* 
tomban-való befzélgetéfeknek jeleit. Hálákat a- 
dott örök lílenének: hogy, már ennek - előtte, 
ki hozhatta Etelét a’ Setétségből; de fő-képpen 
azért: hogy lánczaitól meg-fzabadíchatta. Mert; 
ha azon állapotban találták vólna a’ jövevény 
Ifiak; ki tudgya? minő zűrzavarba keverődott 
vólna a’ Város!

Ezek-után Etele, a’ Sereg-vezérlő vei vala
mit alattomban befzélvén; nagy dfztefséggel, és 
bátorsággal kérte a’ Fejedelemnét: hogy, Etel
kával egygyütt, kis időre, valami más fzobába 
menni méltóztatna. Egy fzem-pillantásban kéfz 
fogna lenni el-intézett dolgával* Az - után tüs
tént fzolgábttyokra lenne.

Midőn ezek el-távoztanak; fel-öltözött E- 
tele Fejedelmi ruhájába, mellyet magokkal Kar
jelből a’ Katonák hoztanak. Ez Ötét olly mél- 
tóságosnak mutogatta: hogy nem tudnák, a’-kik 
ismernék: fzeretsék-e kegyes fzíve végett? a- 
vagy tifztellyék Fejedelmi tekintete miatt?

Le-fzalada az-után Etele ama' Seregéhez. 
Itt fel-ülvén ékes Paripájára (mellyet halonló- 
képpen Karjelből vezetéken hoztanak) nagy 
cfendeíségben el * rendelte az egefz Századot.
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A’ Száz-lói Lobogót előre állította. Utánna a’ 
Katonákat hármadat]. Maga a’ Fejedelemnének 
kocfija előtt meg-állott. A’ kocíi után a’ Kür
tösöket, a’ Tfombitáfokat helyheztette.

Mind-ezeket olly gyönyörűen el-rendelvén; 
Követet küldött a’ Fejedelemnéhez: hogy im
már le-jönni , és a’ kocfiba ülni méltóztatnának.

El-hűlt mind Hanzár, mind fő-képpen Etel
ka, midőn ki-merefztett, és álmélkodó fzeinei- 
ket Etelére vetették. De fő-képpen Etelka úgy 
el-bámúlt : hogy , meg - feletkezvén magáról, fe 
tovább nem mehetne, fe az*után maga a’ kocfi- 
ra fel-nem-hághatna, Karján-fogva kelletett fel
emelnie Kádárnak,

Midőn olztáu, lafsú léptetédel, Zoltánnak 
Udvara felé meg-indúltanak; konyveLláb állottá
nak fzemei az érzékeny feívű Etelkának. Nem 
tudhatta, mi baja. Etelének Nemefsége felől 
fel-vett gondolatai egyenlő - képpen élefztették- 
is, fójtogatták-is fzívét. Szűnetlen az Mennek 
azon kegyefségéről gondolkozott, mellyel mind
ekkoráig Eteléhez vifeltetett. Iinádtta az Ég
beli rendeléfeket: hogy ezen nagy nemű, és 
nagyobb erkölcsű Leventát, kit a’ gonofzok 
illy pompával akartanak ki - vinui az akafztó fá
hoz; az Klen, meg-könyörűlvén rajta, nagyobb 
dicsőséggel vezeti Zoltánnak Udvarába.

Cfak el - nem - hagyhatod Te, Nagy Klen! 
(így foháfzkodik vala magában) a' te benned bí

zókat.
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Zrlkat. Mert: ha valaha, moft tapafztalom é- 
des Atyai gond - vifeléfedet. Clak látom: hogy 
leg-jobb Te benned bízni. Moll vefzem azon 
erői bízodalmomnak hafznát, mellyel minden 
reménségemet cfak benned helyheztettem. — 
Iftenem! vifelly gondot ez-után-is kettőnkre. 
És, ha egyfzer ezen veszedelmünkből ki - men
tettél; nús Örvénybe meríteni ne méltóztafsál. 
Kérlek, cdes Iftenem! elégedgy-meg egyfzer 
gyötrelmeinkkel.

Etelka’ efedezésének eleje fel - hathatott 
Mennyeknek orfzágába. De utóllya fel-nem-ér- 
hetett; hanem a’ Levegőben el-ofzlott. Vifelc 
ugyan gondot mini-a’-kettőre az Iften; de,hogy 
több veízedelmekbe ne ellenek; ezen könyör
gését öfzve-fzaggatták a’ Fölhők. Az Egekbe 
fei-nem-értenek. Mind-az’-által eme’ nagy pom
pával nem fokára Zoltáunak Udvarába jöttének.

Itt Etele, katonáilan le ugorván lováról, 
mind a’ Fejedelemnét, mind a’ Kis-afzízonyt ki
emelte a’ kocfiból; és, karon-fogva, Zoltánnak 
fzobájába vezette.

Meg-döbbent a’ Fejedelem, midőn Etelét 
moft leg - elsőben látta. Aunak nemes tekinte
tét maga’ Fejedelmi méltóságával egybe-vetvén , 
úgy tettfzett: mintha a’ Neinefség felül - haladná 
a’ Fejedelemséget. Nem tudtta ugyan még: ki 
légyen Etele; de nagynak lenni állította. TQs-
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tént nyakába ugorván , meg • csókolta , és hoz
zája ezeket mondotta:

Meg-bocsáfs, édes Etelem: hogy Orízágom- 
ban nem úgy mehettenek végbe intézeteid; a’- 
mint, erkolcfeidre nézve, méltán reinéllhetted. 
Ne véld azt Zoltán felől; mintha, ama’ fogság
gal , tapafztaltt gonoszságodat akarta volna meg
büntetni. Nincfenek, még gondolataim - is, az 
Iften előtt el*rejtve. Ugyan azért: előtted feni 
akarom el - titkolni rendeléfeimet. Egy levelet 
költött Róka eme’ Tuhutumuak nevével: mint
ha Te , Labas Simonnak Veje lévén, a’ Magya
lok ellen öfzrze«esküdttel vólna a’ Bolgárokkal. 
Addig tehát, még ki-tudódhatna a’ való ( tudt- 
tam penig, hogy nem fokára ki-is-tudódhatna), 
reád, mint gyanúba efett lzemélyre, v ígyáztat
tam- Meg-engedgy a' Fejedelmek’ fzorgalmatof- 
ságaiknak, édes Etelém. Meg - eshetik gyakor
ta : hogy reudéléfeikhez valami méltatlanságnak 
fzeunye férkezhefly11; de ez. a’ Köz - jónak kö
vetkezendő Jiafznával valamennyire le • ő̂rültet, 
tethetik.

Felőle Etele: Sott: meg-niutattad ezenfzor- 
galmatafságoddal azt: hogy egy Orfzágnak i- 
gaz tatására ízülettel. Ha a' Hajós , a’ gyenge 
fzélnek fúvásában, Öfzfze - nem-tudgya fzenni a’ 
vitorlyát; Kormányhoz kapni a’ Kormányozó ; 
eveddzőkhez az eveddző legények: a * nagy 
förgetegben el - kelletî  «’ hajéinak süllyednie.

Fe-
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Felőliem így gondolkodgy Zoltán : hogy, ha 
fontos gyanúidat előre meg - tudhattam vólna ; 
magam magamat előre ie-zárattattam volna. Sott 
veled fe tettem vólna más-képpen: ba, midőn 
Orfzágombau laktam; felőlied így gyanakodhat
tam vólna. Ha tehát ezzel Fejedelmi Tifzted- 
nek, és ízoros kütelefségednek tettél eleget; 
vagy oda-haza felejtette az efzét, vagy éppen, 
Szárába lzalafztotta: ki e’ rendeléfeiben fel-akad, 
avagy leg-kiffebb gáncfot találhat.

Etelének ezen feleletéből ki-tettfzett annak 
nagy Lelke, és a’ vefzedalmekben nagyobb Bá
torsága. Ezek-után: a’ Fűit árán nem akarván 
fzelet el adni Zoltán, hatalmaflan fel-fogatta E- 
tele előtt hogy ezen fanyargatását, reiya ára* 
dandó kegyefségének özönével, bizonyoffan ki- 
fogná-pótolni. Ha itt Magyar * orfzágban marad
na ; igen-is tapafztalni fogná: hogy azon fzere- 
tetből, mellyel Árpád (életének, úgy izóUván, 
kurta ideiben) hozzája vifeltetett;; ü-maga (na
gyobb időkre teijedett napjaiban) fém mit alább
hagyni nem fogna.

Ezek-után: Etelkára tekintvén a’ Fejedelem, 
megdicsérte nemes imkilataic,: hogy, Etelének 
ki-fzabadíttására, fáradhatatlanúl iparkodott. Kö
vetkezendő dolognakis lenni mondotta: hogy, 
ezen kis fzomorkodáfa után, jobb ízűén érezze 
azon vígafötaláfokat; mellyek bizonyoffan kö
vetkezni fognának. Sem  ̂ Nap - fény., fein az 
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Egéfzség nem lehetne ol!y kellemetes: ha a- 
mazt az éjcfzakának fetétsége; emezt a’ beteg
ségnek súllyá néha-néha fel-nem váltaná. Ké- 
vánuá penig tellyes fzívébol: hogjr, mi'el e’ 
Zenebonának illy fzerencsés vége fzakadhatott; 
Etelétől azon előbbeni keferves el-'zakadttát, 
örökös öfzfze keléíTel meg - fzerencsélni raéltóz- 
tatna a’ Magyarok’ Illene.

Ezeket, és e’-féléket kévánt, és óhajtott 
Hanzár-is, Tuhutum-is, más ollyanokkal egy- 
gyutt, kik e’ pár Személynek Szövetségét tel
lyes erejekből sürgették.

ÖTÖDIK RÉSZ.
E T E L É N E K  E R E D E T E #
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5 ^ zen fel háborodott dolgokat illy fzerencséf- 
fen le-eíillapitvan a’ Fejedelem, a’ jövevény Se
regnek ide-érkezéfe’ okát mennél hamarébb meg
akarta tudni.

De Etelének efzében, nem tudom, mi ir- 
tóztató dolgoknak véletlensége kódorgott. Hir
telen ki-hívatta a’ Fö * papot; és, a’ többivel, 
Etelkát-is el-hagyván, ki ment vele egygyiitt a’ 
kertbe nagy-fzomorúan. Fel - borsófodott egéfz 
teílte’ beire. Erő - fzakoffan verte a’ hideg vér- 
fejtek. Semmit fém fzóllhatotc.

E’
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E’ változáfait é!zre-vévén Kádár: Cfuda 
dolog (úgy mond), édes Eteléin; hogy, midőn 
máitok, Etelkáddal egygyiitt, tellyes fzívekből 
örvendenek, magadnak úgy-annyira el-eshetik 
kedved: hogy nem cfak félni valamiről; hanem 
rettegni • is láttfzattatol. Térittferr - el az lilén 
minden vefzedelmet; de e’ hirtelen fzoinorúsá- 
godból femmi jót nem reméllhetek. Ki vre!e, 
édes Etelém! Meg-orvofolom, ha meg? orvofol- 
hatomt Jó barátod előtt befzéilefzfz.

Felele Etele: Iftenem ! mi okra nézve fa- 
nyargatod ismétt fzívemet! Nem annyira irtóz
tam fogságomtól; nem annyira féltem Etelkám
nak veízedelmeitol : mint moílani képzemén- 
nyeiinre ifzqnyodom. Talán foha olly boldog 
nem lehetek; foha talán azon napomat meg-nem- 
érhetem : mellyben Etelkámat egygyetlen - egy- 
gyeinnek tehettem — Irtőztatő gondolat! —• 
Édes Kádárom! ha valaha Kis-afzfzonyomat 
más valakivel Öfzfze-esküdtteted; mind Engem’, 
mind édes Anyámat, mind Karjeli Birodalma- 
mat gyökereitől el-vefzted. — Gondold-el, édes 
Kádárom: hogy, Magyar - orfzágba jöttömnek 
nein más légyen fő-oka; hanem : hogy Etelkát 
inagamcnak tegyem; és vele egygyiitt Karjelbe 
uralkodgyam. Légy tehát mind hozzá, mind 
hozzám olly kegyefséggel: hogy, kiket ennek- 
előtte fzerettél; azoknak Sátorofságokról meg- 
ne felejtkezzél. Cfak te magad lehettfz azon em-

be-



bérünk ; ki, ha ocet velem Öfzfze • esküdtteted, 
egy fzer-’s-mind életemet - is meg tarthatod. Ha 
penig más valakinek birtokába adandód ; engem’ 
mindeneitől el-vefzteL Ha a’ Magyarok’ Ille
ne, egyfzer akkor, Etelkámmal egygy'ütt, édes 
Anyámhoz, kitől régtől-fogva várattatunk, vifz* 
fza téríteni méltóztatik; mind hozzád, mind ma- 
rád vány idhoz, különös hajlandósággal fogok vi- 
fsltetni. — Kérlek teh£c , édes Kádárom.: hogy, 
mivel a’ Fejedelmi esküdttetés ( Orlzágtok’ fza- 
báfai Cserént) jelen-létted nélkül meg nem eshe- 
tik: édes Etelkámat ne máshoz; hanem Etelé
hez kapcfold. Okos, és öreg lettedre magadat 
valakitől meg-ue-cfalattasd,

Ezeket hallván a’ Fő - pap ; nem győzött 
elegendő-képpen cfudálkozni Etelének illy hir
telen gyanúin. Tellyes fzívéből meg-ígérte a 
Czorgalmatoiságot. És (mivel mind-a’- kettőt iga
zán fzerette) minden l'zinlés nélkül, meg-is- esk'ü- 
dett: hogy fogadását bizonyoffan meg - tartya. 
Oh Iíteni rendeléfeknek meg-vifgálhatatlan titkai! 
Oh emberi fogadásnak állhatatlansága !

Midőn ezek egy - máffal így befzéltenek a’ 
kertben, azomban a’ jövevény Seregnek Vezér
lője Zoltánnak lzobájába ê e ztetett. Meg-adtta 
elsőben mindnyájoknak a’ tifzteletet. Az - után : 
Tuhutumnak, és Hanzárnak jelea-iéttekben, eze
ket mondotta Zoltánnak:
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Jó ideje immár, hatalmas Fejedelem : hegy 
Orfzígünkból kí-jöttunk ; és mini-eddig ízeren- 
eséffsn utaztunk. Búda-városába érvén ,* midőn 
Etelénknek , a’ mi Fejedelmünknek, fogságát a’ 
környűi - álláfakból meg - értettük : önnön magad 
el-gondolhatod ; mi fzomorú gyázba öltözhet
tünk. Átkoztuk alattomban fel-vett útazását. 
Or(zágtok felől, noha egy vér'íiek vagyunk , úgy 
gondo. kod tűrik i hogy lakod vagy a kegyetlen 
fene TigrifektŐl; vagy ama’ ineg-repedezett kő- 
fziKláktól iajzottanuk. De ofótán: hálákat adttunk 
dlteneinknek , hogy meg fzabadíták az ártatlant; 
meg - p jffafziák penig a hafa * fel - fátt kevellyec. 
De már követsógemkez közelebb — Karjeli ha
talmas Fejedbleranőnk ájánlya fzolgálattyát, és 
atvaftságos fzeretetét Fejedelemségteknek. Ben
nünket azon dolgoknak el-végezéle’ okáért kül
dött BuJára ; mellyeket ezen írásába foglalt. 
Kér penig ntyafiságos indulattal benneteket: hogy 
Fiához olly kegyefséggel vifelteffetek, méllyé: 
mind maga’ erkölcfe, mind nagy eredetériek ue- 
mefsége meg - érdemel. Izeui-is általunk: hogy, 
kévánfágának bé-tölttéfe után , ne fokáig tartsá
tok nálatok; hanem, ha Hitefsét el-vefzti,men
nél - hamarébb vifzfza-kiildgyétek Karjelbe* tn 
követségemet el-végeztem. A többit ezen le
vélből meg-érthetitek.

Zoltán, kezéhez vévén a’ levelet. el-nem- 
titkolhatta azon örömet, mellyet e követség
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nek nemefségéból érzett. Hathatós okokkal men
tegette , és egyfzer-’s-mind kilfebícette-is Etelé
nek fogságát. Végtére: fzívefíen meg-ígérte: 
hogy a’ Karjeli Fejedelem-afzfzonynak atyafisá. 
gos kérését bé-fogná tellyesíteni.

Ezek-után: meg-parancfotá Tuhutumnak Zol
tán : hogy a’ jövevény Seregnek ízállását tifz- 
tefségeffen el-rendelteffe. Semmiben fogyatko- 
záfok ne legyen: ne-talán-tán, vifzfza- menvén 
Karjelbe , a’ Magyaroknak fzuk-kezőségek ellen 
méltán panafzolkodhaffanak. Tuhutuin , nagy 
fzorgalommal, maga el-rendelte a’ Sereget; még
is - mutatta a Magyar fzeretetet, és adakozó- 
ságot.

Zoltán tehát, cfak maga maradván immár 
Hitefsével; fel - törte a’ levélnek pecséttyét, és 
azt ekképpen el-olvaíla:

Héjjá, a’ Karjeliek’ Fejedelem - afzfzonya , 
Zoltánnak, a’ Magyarok’ Fejedelmének, minden 
jókat kéván. Leg-is-leg-elsöben azt juttatom 
efzedbe , édes Zoltánom , a’ - mi nem külöinben 
nálatok, mint itt mi-nálunk kézrol-kézre erefzte- 
tett hagyomány: hogy mi Karjeliek, ama’ híres
neves Magyarokkal, Atilának (azon nemes fzép 
Apánknak) véréből fzármazunk. Mert: ennek 
holttá után, Szittyiába vifzfza-fzoríttatván Hon- 
nyaink, Cfaba Uracsnak (Atila’ magzattyának) két 
fiai : Ed, és Érned (kit Útig-úrnak-is nevezte- 
nek) magok-magokkal üfzfze-vefztenek. Ugyan

azért :
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azért: nem tudom, javára-e, avagy rofzízára 
Nemzetségünknek, két-felé fzakadott az egygyes 
Birodalom. EMED az eket lzereto Felekezetid 
Szittyiában maradott.

EDET penig, fok vefzedelraei után , Kar- 
je’be fegítették az Illenek. Itt békefségeflen ural
kodván , fiára hagyta a Birodalmat, kit ELŐD
NEK neveztetlek. Ennek fzorgalmatos Orfzág- 
láfa alatt mefzfze el - terjedett a Tartomány; 
és annyira meg-erősÖdttenek a’ S2ittyaiak: hogy 
a’ körös - körül lévő nemzetek térdet-fejet haj
tanának Elődnek.

fentiek hóitta után , KALÁD uralkodott. 
Leg-ifiabb volt ugyan ízámós Teli-vérei között; 
de egyfzer-is-mind leg tiizeffebb Katona. Mind
addig békével nem uralkodhatott: még, vagy' 
el - fzéllyefztette, va^y el - vefztegetce nyakas 
Báttyait.

Ezek-után nagy cfendefséggel, és nem kif- 
febb elő menetellel igazgatván a’ Kormányt; holt
tá után RÁDÁRA hagyta a’ Fejedelemséget.

Ráda után CSOMA ült a’ Fejedelmi Szék
be. Ez meg-győzte a’ Fitteket. Kinek-is jobb 
karjáról ( mellyet a hadban el-vefztett ) KAR
JELIEKNEK neveztettünk.

Cfoma után KATA uralkodott, ugyan an
nak fia. Leg-fzebb vólt a’ Fejedelmek között. 
Első, de egyfzer-'s-mind utólsó betegsége vólt 
a’ 5 zél, melly vendégére meg-ücőcte.
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KEME lett utánna Fejedelem, kinek Hitef- 
fe Én lévén, ETELÉMET hoztam e’ világra.

Alig betegedttem - le e’ gyönyörű fiammal; 
íme ! édes Zoltánom, egy levelet vefzek édes 
Annyidtól, ki hafonló-képpen, ugyan azon ido- 
tájban, le-betegedvén Und-váron, Te veled fza- 
porítottá-meg a’ Fejedelmek’ fzámát. Ezéb le
velében elo-fzámlálta rövideden nemzó Eleidet 1 
ATILÁT, CSABÁT, EMEDET, EMÉT, KA* 
LÁNT, EDET, ÜGEKET, és végtére ALMOST. 
Ez , a’ Magyarokkal újra ki-ütvén Szittyiából, 
Undváron meg-halálozott; és ÁRPÁDRA hagy
ta a’ Fejedelemséget. Árpádnak Hitellé Ó lé
vén̂  ZOLTÁNT fzíilte légyen, cfak a’ minapiban.

Mind-ezek után igen reménkedett Anyád: 
hogy, ha nékem fiam találna lenni; azt, annak- 
idejében < Magyar - orPzághá küldeném; és cfak 
reá-bíznám meg - Sátorosítását. Igen nagy fzí- 
vefséggel jelentette azt-is: hogy el - rendelt im
már fzámára egy gyönyörű teremtményt (úgy 
gondolom leányai közűi) kinek ékefségét cfu- 
dálhatná Karjel ; vele dicfekedhetnének a’ Ma
gyarok* Annak fel - neveléséről, és egy Feje- 
delemnohöz illő erkölcfeirol Ó-maga fogna fzor- 
galmatoskodni. Intett utóllyára: hogy, ha ad* 
dig ki-találna e’ világból múlni; még ama’ fiam 
Magyar-orfzágba érkezne: Gyulának Dajkájához 
(kit akkor CSÖPoRKÉNEK nevezett , noha 
RIMA lenue igazi neve) alkalmaztatná magát

a’

236 ETELKA' TÖRTÉNETÉNEK



a' Fiam. Ettől meg • lehetne tudni a’ rendeléle- 
ket. Bizonyos lennék penig abban: hogy a’ 
tolle el - rendelendő Sátorofság mind a’ Magya
roknak, mind a’ Karjeli Atyafiaknak nagy di
csőségekre lenne.

Kedves Zoltánom! midőn édes .Anyádnak 
e’ levelét vettem; elegendő-képpen nem cfudál- 
kozhattam atyafiságos fzeretetén. Meg-jelentet* 
tem mindgyárt Uramnak, kit - is könnyen reá
vehettem : hogy Etele, annak idejében, Or íz ág
tokba mennyen; és, Anyádnak tauácscfa fze- 
rent , a’ két el - ágazott vérség , azon említett 
Sátorofsággal üfzfze-kapcfoltaffon.

De e’ fzerencsés Követségnek végét nem 
érhette Uram. Meg - hóit ennek-előtte két efz- 
tendovel. Ream , és egygyetlen egy Fiainra 
hagyta a’ Birodalmat.. El-telvén ezen két efz- 
tendők, meg - jelentettem Etele -Fiamnak: mi 
fzándékkal voluának hozzánk a’ Magyar - orfzá- 
giak; mi gyönyörű Személyt rendeltének lzá- 
raára. ö , atyafiságos fzíveíségteket nagyra be
csülvén, el-tökcllette magában: hogy le-mégyen 
hozzátok; de el-titkolván F'ejedelemségét; és 
cfak egy Lováfzfzával. Tudni-illik: hogy in
kább ki - kémlelheffe fzíveteket, és fő-képpen : 
ama’ ízámára rendeltt Szűznek erkolcfeit eleve 
ki-tanúlhafia. Azt gondolta magábaii: hogy, 
ha a Karjeli Jövevényt, úgy-mint ismeretlent, 
meg • Verethetné a’ Kegyes; nagyobb hajlandó

iéi ság-
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sággal lehetne ízeméllyéhez, ha Fejedelemségét 
ki-adná.

El-méne tehát édes Etelém, azon remén- 
kedvén: hogy, rainek-utánua egy ideig a’ Ma
gyaroknál lenne; fzáz Ifiakat válafztanék Ne- 
meffeink kOzűl, és utánna küldeném, kik mind 
fzolgálattyára lennének Orfzágtokban, mind, Hi- 
tefsének Karjelbe hozattakor , Teft - őrzőjük 
lennének.

Meg - tettfzett-é Etele, avagy nem; meg
kedvelt - é Húgaid kozíil egygyet, avagy nem; 
mind-eddig nem tudhatom. Levelében nem e- 
gyebet, hanem Árpádnak halálát, és a’ Te’ Fe
jedelemségedet jelentette. Én ( nem annyira a- 
anyai fzeretetem m i a t t \ mint, mivel erkölcfeit 
ismérem , maga'- vifelését jól tudom ) azzal hi- 
zelkedek magamnak : hogy űgy-is, mint isme
retlen, bizonyoffan meg - tettfzett. Húgod-is, 
ha erkölcfeit láthatta, bele fzerethetett.

Etelémet tehát, édes Zoltánom , atyafisá- 
gos fzeretetedbe ajánlom; penig azon lzorga- 
lommal, mellyel egygyetlen - egy magzattyához 
a’ fzereto édes Auya vifeitetik. Ha Szerette- 
húgodat néki fzánod ; bé - töltőd kévánságomat. 
Cíak éppen arra kérlek: hogy elsőben életére 
vigyázz; az-után: magadnál meg-ne-tartóztasd. 
Két kézzel várjuk Karjelbe Hitefsével egygyütt. 
Küld-fel őket mennél - hamarébb, nem cfak édes 
Annyának, hanem egefz Karjelnek vígafztalásá-
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ra. Addig-is légy hatalmas; hofzfzú életű ; és 
mindenben fzerencsés. Légy Etelémre vigyázó. 
Szeresd a’ Karjeli atyafiakat, Héjjá Fejedelem- 
nővel egygyűtt.

E’ levélnek el-olvasáfa után, ki-mondhatat- 
lan nagy örömre fordultának a’ Fejedelmek. A’ 
fok véletlen dolgokból, mellyiket csudállyák 
leg-elöl? éppen nem tudhatták. Bizonnyára : 
Etelének Nemefsége; Atyafiságos Szeretete ; 
Közös eredetű Vérsége ; Ide*jöttének fo oka; 
Szélelfen el-terjedett Birodalma ; Hitefsének olly 
fzorgalmatos kereséfe ; Annak fel találására alat- 
tomban-való rendeléfei; ollyanoknak lenni látt- 
fzattattak: mellyekböl valóságosan ki-tetfzhetett 
nagy Eredete; nagy Lelke; nagy Okofsága.

Oh ! Be fajnállotta Zoltán, hogy Árpádnak 
egy leánya nem vólna, kit Etelének tárfaságába 
adhatna. Futtatta elméjét minden-féle gondola
tokon. Végtére: meg-állapodott azon : hogy, 
mivel Etelkát, már ennek-előtte, maga’ Telt-vé
rének fogadta; és nem vólna alkalmatosb 
mély egéfz Orfzágában; az-után: egy-máit iga- 
zán-is, és állhatatoffau fzeretnék : a’ Karjeli Fe- 
jedelemnének kévánságát ezeknek öfzve - kapcfo- 
láfokkal bé-töltené. A’ Sátorofságot pedig hofz- 
föú időre nem akarta terjefzteni.
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HATODIK RÉS
E T E L K A  R Ó K Á N Á L .

Jolidon ezek Budán így történtének , a’ Tit
kos Cfepelen életének végéről gondolkodott. A* 
Kerefztény hitet, mellyet Árpádnak kedvierc 
ineg-tagadott, az örök üdvefscgre fzükségesnek 
lenni állítván; el-tükéllette magúban a’ valóságos 
meg'térélt. Hogy pedig ezen fel-tételét fzeren- 
csétfebben el - végezhetné , valami Szent ember
nek táraságáról gondolkodott, kinek hathatós 
ízavaivai cgeízlen meg*-törődhetne gonofz Ízivé
nek ki-inoudhatatlan kéménnyé.

Ezen ineg-térésnek l'zereucsés végbe-vitelére 
nem volt azon időben alkalmatosb ember egy 
Remeténél, ki a’ Csent Gellér hegyének nap
keletre fordűltc barlangjában lakván , példás éle
tének állkatatofsága miatt inég a’ Magyaroktól- 
is nagyra böcsuitetett. De, ha e’ Remetét, 
maga’ el-fzántt akarattyából, a’ Siralom-házba 
hivattatuá; igen tartott Zoltánnak neheztelésé
től; sott ama’ Remetének vefzedelmétol-is : ne
talán - tán agyon-vetetteüen a’ Magyaroktól, ha 

• meg -értenék, Hogy általa a’ Kerefztény ek’ hite 
mind méllyebb gyökeret verne , mind mefzfzebb 
ehterjedne- Jól tudta Zoltánnak gondolatait, ki

a’ régi



»’ régi Magyar hitet más jövevény vélekedések
kel , és új talinányokkal öfzve-zavartatni éppen 
nem engedte, * és ezt Birodalma’ cfendefségének 
fen-tartására leg-fzükségeffebb dolognak lenni ál
lította.

Róka tehát e’ lelki állapottyának el-igazítá- 
sára ki-nem • gondolhatott alkalmatoffabb módot; 
miut: ha fzándékát Etelkának meg-jelentené ; és 
az arra való eugedelmet ő-általa meg-nyerné* 
Igen tapafztalta Zegeden javára igyekező indula
tait. Tudtta-is: hogy, erkölcsére nézve, ötét 
meg-fzerethette eddig a’ Fejedelem; ellene fém 
állhatna fzíves könyörgéfeinek. De a’ vele be- 
lzélgetéft nem olly lehetségesnek leniii állította ? 
mivel ő-maga Cfepelen lenne; Etelka pedig Bu
dán mulatozna.

Mind-az’-által : a’ Szűznek fzerencséjében, 
és tapafztaitt kegyefségében bizakodván ; alat- 
tómban' Budára küldött egy Követet, általa kö
nyörögvén : hogy Cfepelre jönni méltóztatna, 
nem ugyan azon végre : hogy fzabadúlásának 
efzközeiröl befzélgeífen ; hanem, hogy végtére 
ineg-csúkolhaiTu kezeit ; és,’ még egyfzer a’ vi- 
lág-cludákta-ártatlanságot meg-látván , tolle el- 
búcsúzhaffon.

Midőn a’ Követ Etelkához érkezett; E z , 
éppen akkor , Etelével befzélgetett a’ Fejedelmi 
kertben. Fel-lobbana Etele, e’ vakmerő ízeue- 
tet hallván. Nem cfak nem helyesnek; hanem

0. 3 ártal-
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ártalmasnak-is ítélte a’ le-menetelt, Ugyan-azért: 
tüftént vifzlza - cfapta a’ Követet, azt izenvén 
Rókának: hogy, a’ mit aprított, egye*meg maga; 
és Etelkát, kit már fehfalála előtt meg-akar vala 
emífzteni, ama’ lakadaloiura ne hívogaflá.

Ezen rendelésével meg-nem - elégedvén Ete-> 
le; minek-utánna éfzre-vette volna: hogy a* 
Szúz éppen nem akarna hajtani fzíves javallásá» 
ra ; hanem erőfzakkal eleget tenni Róka’ kéré*. 
sének: karján-fogva bé-vonta a’ Fejedeleméhez, 
és bé-vádolta.

El-hűlt ezen új hírre Hanzár. Ellene állott 
minden igyekezetének. Nagy méltósággal, a’ 
Szűznek fzem-közébe állván, meg-parancfolta: 
hogy e’ napokban egy tapodáft kríne-meme men
ni Zoltánnak Udvarából. Mindenütt vele egy- 
gyütt járna* Ezen eíztelen jósága egy törött 
perefzlent, egy kopott rokka'talpat nem érne. 
A ’ gonoíz Titkoífal való befzélgetés igen velze- 
delmes lenne. Nem volnának femmi jó gondo» 
latai a’ kétségbe efett genofz embernek.

Ezek-után : ineg-hagyta Hanzár Etelének-iss 
hogy fzemmel tartfa a’ fzaladó Fürjét, Minde
nütt farkában legyen. Ha pedig látná , hogy áll- 
hatatoffau fzökhetnék , czémával kötözze - le az 
afztal-lábhoz.

Erre el - fakadván nevetve Etele: Ne neked 
(úgy mond) Etelka! Nem mondáin, hogy úgy

járfz
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járfz ? De jól efik valakinek. Nem jó ám fokát 
enni a’ fájtban.

Látván tehát Etelka : hogy fe Etelébe, fe 
pedig Hanzárba éppen nem bízhatna ; minden 
reinénségét Zoltánnak fzivefségébe helyhez tette. 
Más valami fzínt adván igyekezeteinek ; el - ké- 
reddzett hozzája. Nagy nehezen el -is erefz- 
tetett.

Bé-menvén Zoltánnak ofztállyába, elo-vette 
mézes fzavait ; és leg-is-leg-elsóben nagy kelle- 
metefséggel eló * beízéllette a’ Zegedi történetet. 
Tudni-illik: miket fzóllott Ritkával; mi toredei- 
raefségét látta ; mit reménlene meg*jobbúláfa fe
löl. Ezek-után: hogy könnyebben meg-nyer
hetné a’ kevefet; fokát kére Zoltántól. Hirte
len le - térdelven előtte, nagy fzív -forrósággal 
elédezett: mcltóztatna cfak inoít egyfzer meg
engedni emberi gyarlóságának ; és meg - váltóz- 
tatni ama Kegyetlen Tuhutumnak ítéletét. És, 
mivel magokat a’ Fejedelmek földi Illeneknek 
tartanák, az Illeni könyorűletefségről-is meg-ue- 
feletkeznének. Inkább - is illene a Fejedelmek
hez: életet adni ezernek, mint azt, cfak egy- 
tőHs , el - venni. Mi uagy hatalom lenne: egy 
férget el-tapodni ? egy pók-hállót el-fzakafztani?

Sírva-fakadtt Zoltán, Etelkának ezen kö
nyörgését hallván. De lehetetlennek mondotta 
e’ kérésének bé-tellyesítését. Meg-vólna immár 
erősítve Tuhutumnak ítélete. Annak meg-má-

Q. 4 foláfa
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foláfa nein-is illene egy állhatatos Fejedelemhez. 
Nagyok volnának, és igen iizonyúk a’ gonosz
ságok. Ugyan-azért: még keferveííebb halálra- 
is méltók. Akár mi máit kéme ; drága Sze- 
méllyére nézve, fzíveífen meg-engedné. Cikk 
éppen el-rendeltt halálának meg - engedéséről ne 
ízóllana. Ezt: fe meg-engedni; fe meg-máfolni 
éppen item lehetne.

' Leg alább (így fzóll vala Etelka) léfzel olly 
kegyefséggel hozzá : hogy a’ karón fokáig kén- 
lódni nem hagyod. Ez egy. — Az-után: meg
engeded nékem: hogy ezen örvendetes hírrel 
magám mennyek hozzája. No már többet nem 
kérek — Mind-a’-kettőt meg-engedheted, állha
tatos maradván. — De úgy ám: hogy Rókához 
való menetelemről Se Hanzár , fe Etele femmit 
fe tudgyanak. Kemény a’ Szíve mind - a’-kettő- 
nek. Meg-nein-engedék : hogy le-mennyek Se-, 
pelre. Én penig ineg - akarnám vigasztalni Szo
morúságában. Magához hivattatott az • előtt. 
Vígy-le hozzá , édes Zoltánom! édes Lelkem 
Bátyám! édes Tuba-rózsáin! édes Galambom! — 
Lám! melly Szépen kérlek. — Erefẑ z-le az ü- 
gye*fogyott Szegényhez.

Etelkának nagy lelkét nem győzte elegen- 
dő-képpen cfudálni Zoltán. Ellene-fem-állhatott 
Szíves kérésének. El-tökéllette tehát: hogy le
viszi CSepelre. De, hogy amazok cfzre-ne-ve- 
helsék a’ titkot; azon Izínét feltette utazásá

nak :
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nak: mintha eme’ kis kocfizáffal; az-után: a’ 
levegőnek meg-változásával ki-akarná fzellőztet- 
ni a’ Kis-afzfzonynak gondolatait.

De bezzeg: éfzre-vette a’ tréfát Etele. U- 
gyan - azért: nagyon könyörgött Zoltán előtt: 
hogy őtet - is a’ koeíira venni méltóztatna. E’ 
moftani állapottyában, néki fe fogna ártani a’ 
kocfi-rázás, a’ levegŐ’-meg-máfolás. Szerette-is 
nem-is e’ .tárfaságot Etelka. De fzapora kéván* 
ságával nem mervén fzembe-fzállani; fel-ultenek 
hárman a’ kocfira; és Cfepelre mentenek.

A’ Fejedelmi fzobában fel-és-alá-sétálgatváit 
Zoltán ; cfak látta: hogy Etelkának kérését E- 
tele előtt el-nem-titkolhattya. . Mellyeket midőn 
Etele meg-értett; cfudálta Zoltánnak engedel- 
mét; és e’ vefzedelmes állapotra könnyen reá- 
állását. De, egygyikét fe lehetvén fzáudékáról 
le-verni; egyfzer-is-mind Etelkáját ama’ gonofz- 
nak fortélyos efzétől féltvén: arra kérte utóliya 
felé Zoltánt: hogy magát a’ Szüzet hozzája ue 
erefztené. Ha úgy tettízene: Ő-raaga fogná a’ 
Tomlöczbe késémi.

Jóvá - hagyta Zoltán Etelének gondolatait. 
Meg-is parancfolta a’ Tömlöcz-tartónak : hogy 
elejét vegye minden fzerencsétlenségnek. Ró
kának kezét-lábát jól le-vafaluá. Mind Etelére, 
mind Etelkára (leányi erőtlenségét tudván) nagy 
figyelemmel vigyázna. És fokáig vele bcfzél- 
leni egygyikét fe hagyná.

ő
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Midőn tehát a’ Siralom-házba értenek; fel- 
kele nagy álmélkodáffal a’ Titkos; és , Etelének 
véletlen jelen-lettével meg-is rettenvén ; a’-mint 
eröifen meg-vala lánczolva: hírteleu le-térdep!e 
előttük. A’ lánczok’ zörgéfeit hallván Etelka; 
úgy tettfzett: mintha Etelének tagjain csörög
nének a’ Cfonka-toronyban. Úgy - annyira meg- 
is-ijedett : hogy egyfzeriben nagyot fikójtana. 
Sott: ha ekkor Etele jelen nem lett vólna; és 
Etelka annak karjaiban nem kapafzkodott volna; 
talán a* nehézség-is ki-törhette vólna.

Az ártatlan Szűznek ezen kegyetlen el-ije- 
dését élzre-vévén Róka: Meg-bocsáiTatok (ügy 
mond) kegyes Teremtmények: hogy azon álla
potra juthattam, mellyben hozzám (noha, mint 
a’ kutya, meg - lánczolva vagyok) meg-is nagy 
félélemmel jöhettetek. Nem annyira ijefzthet 
benneteket kegyetlen lánczaimnak irtóztató zör- 
géfe; mint engemet furdal, és fzer-felett kénoz 
azon gondolat: hogy ezeket meg - érdemlettem. 
Penig nem más valamiért; hanem: hogy titeket 
el-akartalak vefzteni. Méltó vagyok minden 
kénokra: mert ellenetek meg-bocsáttathatlanúl 
vétettem. Én ugyan gonofz tetteimnek bérét 
nem fokára el-velzem. De titeket, nyilván va
ló ártatlanságtok miátt, bizonyolfan meg-áldand 
a’ Magyarok’ Iftetie. — Édes Etelém! Nem 

. meréfzlettem hozzád küldeni bátortalan Köve
temet: hogy végsó-képen tolled-is bocsánatot

kér-
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kérhettek. Magainat e’ kegyefségedre méltatlan* 
r.ak lenni állítottam? De ezen drága Etelkád
nak valóságos Magyar fzívét Zegeden -is ta- 
pafztaltam; nem dák abban, hogy alázatos ke- 
réfemre meg*látogatott; hanem abban»is: hogy, 
kénnyaimnak el - távoztatáfa’ • okáért , hozzám 
egy különös halandósággal viseltetett. — Ke
gyes, és irgalmas Kis*afzfzony! köfzönöm hoz
zám való jó akaratodat. íme! vedd-vifzfza a- 
zon Tokot, mellyel Zegedi fogságomban meg
ajándékozni méltóztattál. Nincfen immár reá 
fzukségein. Meg-érdcmlettem a’ Fel * nyárfoláft. 
Iltenem’ kegyelmével el-is-turhetem, Nem aka
rok magamnak gyilkoffa lenni, azon egy élő 
Iftenemtól félvén; kinek fzent fzéke eleibe nem 
fokára inenendek. Kérlek a’ Magyaroknak a- 
zon Iftenére, ki, mind gonofzságomat meg
bünteti , mind ártatlansagtokat meg - jutalmazna: 
mutattatok végso-képpen egy fele-baráti fzerete- 
tet hozzám. Ama’ feent Remetét, ki, a’ Lá
tó hegynek ki-véfett barlangjában, nagy buzgó- 
oággal fzolgál teremtó Iltenének ; Zoltánnak 
raeg-nehezteléfe nélkül, e’ Siralom-házba ereíz- 
lzétek: hogy legyen egy valaki mellettem, ki
nek élefztö fzent befzédgyeivel fel-elevenedhei- 
fen el-fzunnyadott lelkem; és általa, azon meíz- 
fze útra, azou örökké meg - maradandó életre 
cl-kéfzittetteffem. Ezt ha Zoltánnál meg-nyeri- 
tek; már akkor oliy kegyeíségteket rautattyátok

hoz-,
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hozzám: mellynél nagyobbat cfak magától az 
élő IftentŐl várhatok. Végtére: bocsáfsátok- 
meg gonofz tetteimet. Én örömeit meg-halok.

Rókának e’ végső fzavaira ineg-efett fzíve 
mind a’ kettőnek. Tellyefséggel meg-bocsátot
tak nékie. Sajnállotta Etelka, hogy nem Segít
hette* De oíztán meg-jelentette néki Zoltán
nak azon kegyefségét, melly őtet a’ nyárfon 
kenlódni nem hagyná. Meg-fogadtták: hogy a 
Remete iránt-is fzóllani fognának a’ Fejedelmek
kel. Azon-is fognának lenni minden tehetségek
kel : hogy, meg-nehezteléfe nélkül, hozzája 
ereSzteffeu. Az-után: a’ más világ felé fzeren- 
csés utat kévántanak ,* és, ki-menvcn a’ Siralom* 
házból, Zoltán felé ineg-indditanak.

Midőn az út-közben Rókának fzerencsétlen 
állapottyáról befzélgetnének ; meg-kérdezte a’ 
Szüzet Etele : mi lenne azon Tokban, mellyet 
ez-elott vifzfza - adott a’ Titkos ? El-befzéllette 
ez egéfz dolgot Etelka: miként vette-reá a’ Szo
ba-leányt Wilágofon; miként adtta Rókának 
Zegeden. Ezen befzélgetés alatt, ama’ tette
tett mérget alattomban ki-lopta Etele. Az-után: 
mind Izeméivel, mind Szaglásával annak hafzon- 
talanságát világoffan ki -tudván ; olly nagy ha
hotára fakadott: hogy Etelkának fzámos kérdé
seire egygyet fe felelhetne.

Etelének Szokatlan kaczagását hallván a* 
Kis-aízízony; ieg-is-leg-elől annak hirtelenségén,
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és tartóságán cfudálkozott. De végét nem re* 
méllhetvéh ; úgy meg - haragudott: hogy (a’-mit 
még vele ’foha nem cfelekedett) véletlenül el
hagyná; és, jól előre - fzaladván, vifzfza-fe- 
tekíntene.

Miólta Etele a’ Kis - afzfzonyt ismérte; fo
ha haragos * tekintetét nem tapafztalta. Ugyan
azért : meg-akarván látni, ha tudna-e jól hoz
zá ; alattomban utánna lopódzott; és, hirtelen 
meg-fog\'án karjait, ezeket mondotta: Noízfza 
rajta kis fazék , ugyan fel-forrodttál, Ládd: a’- 
ki mérget hordoz magánál, meg-is-mérgefedik. 
Avagy talán farral keléi - fel ma - reggel az ágy
ból? Kicira ugyan a’ bors; de, látom, hogy 
erős. Mit marod a’ nyelved? Tedd-fel egyfzer 
fejed’ tűzről pattantt gefztenye. Cfak a’ héjjá r 
hogy habozzon a’ fzád: hogy fogaid’ cfikor- 
gasd. Bár cfak egy tűkőrőm vólna! hogy e’ 
leányt Etelka eleibe adhatnám. Jó ám mind 
aczélod, mind kovád. Nem-is duda, ha hamar 
a’ taplóba ötéi. Jól meg-üfzőgóléd Gyopárod’.

Ezekre még jobban meg - mérgelődött Etel
ka. Ki-fzabadította karjait Etelének kezeiből. 
És, tőlle el-fordúlván, sirva fakadóit. Az-után: 
femmi-féle-képpen meg - nem • engefzteltethetvén, 
nagy haraggal, ’s-újjabb bofzfzonkodáffal jól-elő- 
re fzaladott.

Látván pedig Etele: hogy fzámos kérdései
re vifzfza-fe-tekíntene; azzal kezdette a’ fenye

get-
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getéfeket: hogy tüílént még-efzi az Etetőt. És, 
ha nem hinné, fzemeivel látná a’ falatokat.

Etelka, oldalaslag megtekintvén Etelét, el* 
ifzonyodott. A’ harag nagyobb félelemmé vál* 
tozott. Vifzfza -fzaladott a’ vakmerőhez. Ki* 
ütötte kezéből a* Tokot; és a’ mérget el-íkórta. 
Egéízlen el-ifzonyodott az-után : midőn, Etelé
nek fzájára nézvén; a’ félelmes porokat ajaki 
körül fzemlélte. Szinte kétségbe - efett életének 
ineg- tartáfa felől. Átkozta előbbeni haragját. 
Meg-fogván karjait; hogy mennél-hamarább az 
Orvoshoz jöjjön, nagy félelemmel kérte.

De Etele , nem akarván ötét függőben tar* 
tani, vele a’ méregnek hafzotitalanságát el - hi
tette. Dicsérte a’ Szoba-leánynak efzefscgét. 
Fel-is-tette magában: hogy Afzfzonyához való 
ízeretetét, annak idejében, megjutalmazná. Ál- 
raélkodott Etelkának fzívefségén - is: hogy, a’- 
mi ötét illeti, meg-vétette kérésére a’ mérget; 
és azzal igazán fzolgálni akart a’ kétségbe-efett 
leieknek.

Ezek között Zoltánnak Udvarába jöttének. 
Megjelentette Etelka, elsőben: Rókánnk nem 
fziulett töredelinefségét; az-után: elő-hozta, 
nagy félelemmel, annak alázatos kérésit a' Re
mete iráut.

Zoltán, fe Rókával, fe ama’ Remetével nem 
fokát gondolván ; őket öfzve - erefztette, azt 
mondván: hogy ama’ Remete, akár mit vélne

meder-
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meftersége-felől; de a’ meg-molyofodott Róka- 
bort ki-csáválni nem tunná. Mind - az’ * által: ha 
úgy tettfzene, próbálná Atya-mefterségét. Ma
ga úgy vélekedne: hogy, a’-ki egyfzer e’ Vilá
gon Gaz-emberré vált; az a’ más Világon két-
ízer Gazabb lenne.

t /

H E T E D I K  R É S Z .

A’ R E M E T E  R Ó K Á N Á L .
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jf^eméntelen dolog lappangott ama’ Remeté
ben. El-fe-hinnók, ha eredetét a’ régi hagyo
mányokban nein olvasnók. Édes fia vala Ár
pádnak ; ugyan - azért: édes Báttya Zoltánnak. 
JELEKNEK hívták a’ Magyarok.

Ennek Történetét rövideden le*írom. Erre 
az Helynek alkalmatofsága, és a’ Titkosnak va
lóságos meg-téréfe emlékeztetett.

' Ki-jövén Seitiából a’ Magyarok , midón az 
Orofzok’ Tartománnvokra , SUSUDÁLRA, ér
tenek: kevés nyugodalom urán, a’ közel-lévő 
Erdőkben nagy örömmel vadáfzni fzoktanak. 
Soha ezen gyakorlati el nera-múlafzthatta Jelek, 
Árpádnak fia, ki akkor (efztendeire nézve) fia
tal Gyermek vala; de (ferénségére, és a’ nyi- 
lazásnak tudománnyára tekintve) nagy vnla.

Eme*



Eme’ fzép Herczeg, ki-menvén egyfzer a’ 
Vadállatra, a’ többi között, egy nagy vén ró
kára talált igen véletlenül. Annak cíálóka cfa- 
vargáfai után (meg-uem-zabolázliatván heves in- 
dúlatait, és tovább, meg-meg tovább fietvén) 
az Erdőnek derekába bé-vitetődött. Még akkor
ié tudtta magát el-tévelyedttnek lenni, midőn a’ 
rókát egy menedékes lukba bé-bújni, és magát 
elrejteni látta. ,

A’ reménynek el - eny/fzttét nem tűrhetvén 
Jelek ; fel-vontt Kéz-ijjával utánna eredett. És, 
bé menvén a’ lükön, ama’ rókát ugyan foha nem 
láthatta; hanem, táviílag; egy hóltt-világú mécs
nek lafsú égtte mellett, valami reméntelen Em
berre függefztette fzemeit; ki (előtte egy Fa- 
Felzűlet forma lévén) Üdvezitő Iftenének ahíta- 
toffan imádkozni láttfzattatott.

Ei-terjedett mellyén őfzbe-facfarodott vaftag 
fzakálla. Hafonló hajának ritkább fzálai el-ter
jedjenek fzcles .vállain. Közelebb menvén hoz
zája ; meg-látta fzéleffen ki-nyílt homlokának tér- 
jét, és a’ vénség’ barázdáival sűrűn meg-lzántott 
régi ábrázattyát. Eme’ ritka tekintet úgy jeleu- 
tette a’ régen el - éltt cfoportos napokat: hogy 
ki-tettfzene belőlle nem a’ durczaság; hanem a’ 
nagy elevenség, és ki-váltt-képpen a’ kellemetes 
öreghez illő kegyefség.

Jeleknek oda-érkezttét éízre-vévcn az Üreg, 
SÚdőn azon Ihat Árpád’ magzattyának lenni hal

lót*
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lotta; Ö-raagát pedig az Ó-VÁRIAK’ maradék- 
jáuak lenni mondotta ( 17); így fzólla hozzá: 

Vallyon: mi hozhatott ide, kedves fiain £ 
Több Ötven efztendönél, hogy e’ Barlangban 
lakom. Tárfaim az erdei vadak, és az lílent ve
lem dicsoitto madarak. Mit kereshettfz el-rej

tett
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(  17 )  A ’ Sciták kozott azok, kik (ideikre néz
ve) Öregebbek, következendő - képpen eízetíebbek-is , 
Okosabbak is voltának; nem más-képpen neveztette- 
nek az lilábbaktól, hanem: A P A , vagy AB A , vagy 
ÓBA. Hát, ha ezen Nap - keleti fzó-is: A B B A S, 
inelly valami Szerzetes Háznak Elól-jároját jelenti, 
és közönséges Atyát téfzen; e’ Magyar fzóból A P A , 
vagy A BA  fzármazott ? Azt vefzem éfzre Bela-kirá- 
lyunknak író-deákjából: hogy SAMU - királyunkat -is 
(ki (zent lítváuy után mál'adik uralkodott) , Atyai 
kegyefsége miátt , közönségeflen ABÁNAK ; avagy-is 
OBANAK mondották a’ Magyarok; és SAMU nevet 
fzinte el-törulték. Még moft-is Apám-uraiméknak ne
vezzük az Öregeket. A ’ Görög írók nem értvén e’ 
Scitiai fzót: A P A , A B A , Ó BA; öfzveséggel a’ Sci- 
tákat ABAROKNAK , OÜOROKNAK , és ABA- 
RESEKNHK-is mondották. A ’ Khína-beliek pediglen 
(mert ezen Nemzetnek írásán igen nehéz el .menni) 
ókét GEUGENUSOKNAK is nevezték. Az-után : fok 
idő járttával, midón ezen AUAROK (a* többi ván
dorló Nemzeteknek fzokáfok fzerént ) ki-jöttének Lak
helyekből; már akkor UTCRGUROKNAK ,már ismétt 
VÁRKON1TÁKONAK, és ÖVÁRKONITÁKNAK 
ueveztettenek. Egy Felekezet (  M1KOL nevű Vezér

li ‘ ick-



tett hajlékomban'? Adgya lilén üdvefscges véget 
ide - jöttödnek. Ha nyiladdal világi boldogságra 
czéllozol; azt e’ kietlen inagánofságban fei-tietn-ta- 
lálhatod. Ha Örök iidvefséged’ kerefed; line! Fiam ! 
ez az egyenes út, mellyen a’ Mennyek’ Orfzágába 
juthatunk: vesd-meg a múlan ; nézz az örökkön
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yékkel) ki-jövén TÓPAI Tatár • orfzágból; Urunknak 
Születése utip 555-dik efztendcben Európánkba érke
zett. Itt magokat Atilánnk el-matadott Honnudai kö
zé végyítették. Magok’ Fejedelmeket ( a ’ -mint ez-e- 
lótt-is mondám) CHÁGÁNOKNAK nevezték. É s : 
mivel (PROCOPIUSNAK bizonyítáfa fzerént) a’ Du
na mellett valami Ó V Á R A T  fel-építettenek; kö
zönségeden magokat O -V Á R IA K N A K  mondották. 
A ’ Nyelvünket nem értő íróktól az-után ÖVÁROK
NAK , AVAROKNAK-is neveztettenek. Azon em
lített Ő-VÁRI Ch ágán ok között leg-nevezetedebb vala 
B A JÁ N , ki a’ Görög íróknak fzámos Könyveiket hí- 
ven bé-töltötte Vitézségének, adó . vevésének, és a’ 
Tótok’ meg-verésének dicső emlékezetévéi. Ezek így 
lévén : én bizonnyára fzíveflen nevethetem Magyar 
íróinkat; kik, midőn az O VAR0 K’ , avagy ABA- 
ROK’ Nevezetének gyökerét kerefik, és fel-nem-talál- 
hattyák: V A R ,  és CHUN Vezéreket költenek; és 
azt mondgyák: hogy ezektől neveztettenek légyen 
VARCHUNITÁKNAK. Mintha valami Nemzetség 
a’ Vezérnek nevéről venné nevezetét. Hallyák bár 
PROCOPIUST* ki Judiniánus’ Épületeiről ezeket írja: 
Ad Oram Fluvii ( Id ri) Hunnorum ( ut vocant) CASTRO
VETERI, cum alia providit ( Judiniánus tum muros

ade it-



megmaradandó jókra• Ne légy azok közűi, kik 
útállyák , üldözik, és rágalmazzák a’ magános 
életet. Ki imádkozik érettetek, ha el-ízórjatok, 
el*vefztegetitek az imádkozó' fzarándokokat'? Mi
ként gondolhattyátok: hogy tifztelitek az Iftent;

R 2 ha
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Ci leuravit. Non procul ab boc Hunnorum CASTRO gemi- 
i-is bine inde praefidiis munitus . Ezek Ma-
gyárrá fordíttatván, annyit tesznek ; fzé-
léi1, a' Hunnu/oknak( a-mint monágyúk ) Ó-VÁRÁBAN
mivel többekrúl-is fzorgalmntoskodott ; a’ -
hat-is jó rendien hagyta. Nem a' Hunnufok’ VÁ
RÁTÓL két-ftlé J'zakai- az Ifié, és mind innen, mind a-
monnan erófséggel meg-vagyon rakva. Ezen O-VARI-
AK felöl azt mondgya THEOPHYLACTUS , hogy 
ók nem valóságos AB ÁROK (az-az : nem ollyanok, 
kik, efzefségekre nézve , azoknak neveztettelek régen- 
ten ); hanem PSEUDO ABARES (az-az: fattyú A- 
Larefek^ Ezt én fe tagadom. De nem tudtta THE- 
OPHYLÁCTUS: hogy ezek ó  VÁRTÓL neveztette- 
nek OVARESEKNEK; nem pedig ABÁTÓL ABA- 
RESEKNEK. Mind-az-által ezen Ó-VÁRIAINK egy 
Nemzetből fzirmaztanak azon Törökökkel, kiktől Ár- 
pád-is maga* Magyaraival ízármazott; bizonyittya ezt 
THEOPHANES, akkor-beli BYZANTlNOMl író , 
ki azt mondgya: Az AVARESE egy FJ- papiok 
(  kit a’ Görög írók EOROLÁBR neveztetlek)
ezégéres vetke miatt el-illantvdn az AVAROK’
N FÁTÓL, maga régi Nemzetségéhez (kiket TÓ RÓ KÖK
NEK mondanak) dltal-fzaladott. Az AVAROK tehát, 
Régi TÖRÖKEINKNEK, azaz: MAG VARAINK- 
NAK fajzattyai. MSS. KOPPI.



ha annak fzolgáit ineg-nem-böcsíillitek ? Árpád 
adta-e az Óváriaknak (penig a’ Te-féléteknek) 
az életre fzükséges cfekély efzközöket'? Mért 
vefzitek-el tehát a’ fregényektol; Tik, gazdagok 
lévéu ? Bizony lilén ! ingben-gatyában; fzőrben* 
zsákban alig hagygyátok a’ nyomorultakat: hogy 
magatok felyembe járhaffatok. (Talán el-nem-rod- 
hadhat kövér, és tömött teíletek , ha cfak bár- 
fonyban el-nem-temetitek. — Ki-gondoltatok, 
jól tudom , egynéhány gyáva okokat, inellyek- 
kel sáfárkodáíloknak gyarlóságát táinogattyátok. 
Azt kajdáilyátok fellőnünk: hogy hcjjibau efz- 
l’zük a’ kenyeret; hogy femmi hafznot nem haj
tunk. — Van minden botnak fogála; de vigyáz
zatok magatokra , kettő-is ám annak a’ vége. 
Hát, ha fejetekre efik bunkója ? Irigylitek tol
iunk azon gyökereket, mellyeket az lilén élei* 
műnkre teremtet. — Avagy azt akarjátok: hogy 
veletek mi-is rabollyunk , pufztíttíunk , és e’ 
dolgot Köz-haízonnak mondgyuk'? Nem úgy, 
édes Fiam. Nem vagyunk azért az Orfzágnak 
kárára: hogy Iílenüknek feolgálunk; hogy vele
tek nem gyilkoskoduuk ; hogy magunkat a vi
lági dolgokba nem ártyuk. — Nem adunk (igaz) 
fenkinek femmit; de fenkitől femmit el-fe*vefzünk 
ám. T i, nem cfak azoktól vefzitek-el, a’-kik- 
nck van ; hanem azokat - is főjtogattyátok , kik
nek femraiek fints. — Vajmi nagy meílerség; 
egytől erőfzakoífan el-ragadni, és másnak na

gyobb
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gyobb gőggel ajándékozni. Meg - láttyátok: mi 
Itten’ oftora fzálland reátok. Számot adtok nem 
cfak az Itten előtt; hanem a’ következendő vi
lág elott-is. Én bőrötökben lenni nem akarnék.

Az Öregnek ezen , és több e’-féle fzavai 
úgy-ánnyira nem cfak meg-tettfzettenek ;| hanem 
el-is-fogadtattanak Jelektől: hogy többé barlang
jából ki-menni nem kévánkozna. Az örökké 
valókra tekintvén; meg-vetette a’ félelmes világi 
Birodalmakat. Hl - felejtette Attyát, és Tett-vé
reit. Hamar meg-tanúlván az üdvefséges hitnek 
kevés ágazatait; édes-Örömeft reá-állott a’ kerefz- 
tényi fzer-tartáfokra. Nem fokára meg-is-ke- 
refzteltetett, és IVÁNNAK neveztetett. El*fe- 
hagyta fok ideig ezen Öreget. Vaftagon meg- 
nyőle sűrű fzakálla. Meg-törodÖtt bőre. Meg- 
változa tette. Az előbbeni JELEKET e’ mofta- 
ni IVÁNBAN meg*nem*isinérhették.

Midőn ofztán az Iftenes erkölcsöknek gya
korlásával annyira meg-erősödott: hogy immár 
minden Oktató nélkiil állhatatos lenne a’ jóban; 
el-akará az Öreg magától erefzteni e’ kedves ta- 
nítvánnyát. Hathatós okaival reá - befzéllette, 
hogy a’ Magyarok’ meg - térését fzivére vegye. 
Meg-csókolta végtére édes Alakját, és magától 
nagy buzgóságok között el-erefztette.

Iván tehát, el-hagyván az Orofzokat, Bu
dára jött lakni fzent Gellér hegyének azon ol
dalába, raelly Cfepelnek fzem-közébe helyhezte

R 3 tett.
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tett. Itt minden erkölcsökben gyakorlottá ár
tatlan életét. De főképpen Nemefségének el
felejtésében foglalatoskodott. Ugy-annyira meg
törhette Ízívét: hogy fe édes Attyával többé, 
fe Zoltánnal * kedves Teft-vérével, fólia nem 
befzéllene ; és, ki légyen , foha magát fenkinek 
ki-nem adná.

A’ többi Iftenes fzokáfai között az vala 
leg-inkább a’ ki tettfző Ivánban; hogy fetét bar
langjában fziinetlen énekelt. Soha a’ hegy alatt 
el-nem-mehetett egy valaki, ki énekének meg- 
fzünttét tapafztalta válna. Példa-befzédben-is
maradott mind-eddig a’ Magyaroknál a’ fzeut 
Ivány’ énekjének hoízfza.

E’ Remete tehát, Rókához erefzttetvén a’ 
firalom-házba; midőn őtet meg-lánczolva látta» 
és az holnapi napra rendeltetett fel-nyárfolását 
hallotta; úgy képzetté magában: mintha raoft ta- 
lálta-vólna-fel azon rókát, mellyet az Orofzi er
dőkben, meg-térésének elején, a’ lukba kergetett; 
de reá nem akadhatott.

Ugyan-azért; az akkori jövendelésnek mos
tani bé-tölttét valóságosnak lenni gondolván a’ 
Remete , e’ történetnek meg • magyarázásával 
kezdette Iftenes befzédgyeit. Mind-addig emle
gette az Egekben lakozó Úrnak könyönileteísé- 
gét, és irgalmáfságát, az-után: uagy hajlandósá
gát Teremtménnyeihez : méglen Rókának ke
mény ízívét egéülen meg-lágyitván; a’ melly hi

tet
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tét ennek-előtte tökélletlenől farba-rugott, moft 
arra tökéleteffen vilzlza-téríttetne, és a’ követke
zendő halálnak békefséges el-tűrésére einberől 
el-kéfzíttetne.

Ekkor érezhette immár Róka az Illeni ke
gyelemnek ki-magyarázhatatlan édefségét; melly* 
ről’ ennek előtte, torkig - úfzván. a’ vétkek’ un- 
dokságábau, nem-is álmodozhatott. Meg-vallotta 
mindenek előtt : hogy a’ hit-ágazatainak meg- 
nem-isineréfe ; az - után : a* fzentségek’ titkainak 
ki-nevetéfe, nem amazoknak homályofságokból, 
emezeknek erőtlenségekből; hanem inkább a’ 
meg-vefzedtt akaratnak makacfságábúl, és a’ faj
talan fzívnek gondatlanságából venné, bizonyos 
eredetét.

Oh ! be bánta Róka : hogy, a’ jártt utat a’ 
járatlanért el-hagyván; ifjúságát a’ gonofz mes
terségekben gyakorlottá. Melly nagyra mehe
tett vólna eddig az igazi erkölcsnek egyenes 
űttyón; még a’ gonofzságoknak cfavargős ösvén- 
nyein sántikált. Éfzre-vette : melly félelmes len
ne azon emberek előtt a’ halál: kik, a’ jó cfe* 
lekedetek helyett, magokat ifzonyú gonofzsá- 
gokkal meg - terhelik. Ellemben : minő víg fze- 
inekkel néznének reá amazok, kik a’ jó erköl
csök fényefségével ékeskednek.

Végtére: Szent Ivánnak velős befzélgeté- 
feivel arra vitetődött Róka : hogy inkább meg- ( 
halni kévánna; mint, ez’ életben maradván, is-

R 4 mét
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inét meg-bántaná üdvezítö Iftenét. Ezek ugyan 
illy Iítenes dolgokban töltötték idejeket a’ Sira
lom-házban,N Y O L C Z A D J K  K É S Z .

E T E L K Á N A K  E R E D E T E .

2 Úo ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

D e Budán, el-menvén híre Etele’ nemefségé- 
nek, e' dolog úgy meg - zavarta az akkori Ma
gyar Kis-afzízonyokat: hogy, a’ -ki cfak lábát 
mozdíthatta; és, vagy neraefségében, vagy fzép- 
ségében bízhatott; mind-egygyike utánna áhsíto- 
zott.

De még Zoltánnak-is nagy munka’ - dolgot 
adott a’ Karjeli levél. Ki-nem-vehette belőlle 
▼ ilágollan : ha vallyon Etelének Annya meg-elé- 
gedhetne-é Etelkával, ki, egy magyar Vezérnek 
leánya lévén, a’ Fejedelmi Vérség közé által- 
írattatott ugyan; de belőlle nem eredhetett.

Ezen gondolattal fárafztya vala egyfzer el
méjét a’ kertben ; midőn a’ Dajka magánoffan 
feléje igyekezett; és ( mintha valami örv endetes 
újságokkal bővelkedne) víg ábrázattal ferényen 
iparkodott. Egy kis meg-pihenés után igy kez
dette Rima igen hafznos befzédgyét:

Nem lehet, édes Zoltánom , továbbá ebrej- 
tenem azokat, mellyeknek fzorgalmatos el-tit-

kolá-
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koláfok eddig- is nagy Zenebonát indítottak cfen- 
des Orfzágodban. Még akkor fel-fzabadíttattam 
azon esküvéfemtől, mellyel egy titok’ meg-tar
tására le-köteleztettem: midőn minapiban Ete
lének Karjeli Fejedelemségét nagy örömmel hal
lottam. El-belzéllem, a’-mint valóban tudom a’ 
titkot. Ennek ki-nyilatkoztatáfa nagyobb cfudál- 
kozáfodra léfzen-é, avagy örömedre, el-válik.

Minek-utánna ama’ fzerencsétlen Orofzi er
dőkben , JELEK, édes Bátyád, úgy-annyira vagy 
el-tévelyedett, vagy a’ fene vadaktól úgy el-e- 
mífztetet: hogy annak foha többé nyomára nem 
akadhatnának a’ fzorgalmatos keresők : akkor 
édes Anyád, veled terhben lévén , úgy el-kefe- 
redett: hogy életének meg-maradását nem re- 
méllhetné. Nagyon fzerette ijeleket. Meg-is- 
érdemlette , mind maga’-vifelésére , mind Szülői
hez ritka fzeretetére nézve.

Mert: TAKARCZ , és JUTÓCZA Teft-vé- 
reidnek halálok után; qtet gondolta annak lenni. 
kinek igazgatására bízhatnák az Orfzágot Árpád
nak halála után. De még akkor-is, az Orfzág- 
lásnak fényefségével kevefet gondolván Jelek; 
igen meg-fzerette a’ magános életet. Tudgyuk : 
minő kedve telhetett a’ könyörgésben, és az 
hofzfzas énekben. Szokálünk ellen fanyargatta 
magát. E’ világi Zűrzavarok között tiíztán élt, 
és igen órtatlanúl.



Édes Zoltánom ! Veled egygyütt minden 
Teft-véreidet én hordoztam ezen karjaimon. Én 
voltam egyedül, kinek hív'fzolgálattyával élr, 
de élhetett-is egéfz Sátortok. Moft-is állhata
tos fzívvel vagyok, és, még élek , léfzek-is fé
nyes Udvarodhoz. Hazudni nem fzoktam. Mind 
igazak azok*is , mellyeket moftanában hallan- 
dafzfz.

Jeleknek föőrin-fzálán el-vefztte után; édes 
Zoltánom, el-annyira meg-fogyatkozott erejében 
édes Anyád : hogy idő előtt le*kellene-beteged- 
nie Undváron. Itt, cfak egyedül magamnak ie- 
len-léttében, tégedet hozott e’ gyönyörű világ
ra. Ritka fzépségeden úgy el - cfudálkoztunk : 
hogy gyanakodni kezdenénk a’ terméfzetnek el- 
andalodásáról, melly téged’ Kis-afzfzonynak aka- 
ra teremteni; ’s-nem tudom, mi té-továztta után, 
Férj-fiúvá változtatott.

Bé-fe-pólyázhattalak egéfzfzen ; midőn újra 
vajúdni kezdett édes Anyád. Úgy tettfzett: 
mintha még más magzatot érzett vólna meg-in- 
dúltt inéhében. Ki-nem-lehet mondani azon ir- 
tóztató rettegett , mellyel, e’ történetnek vélet- 
lensége miátt, egéfzfzen el-nyomattatott. Efzé- 
be-jutottak a’ Fejedelemnőnek Árpád’ , édes 
Atyádnak, azon fzavai, mellyekkel élt ama’ 
fzeméllyek ellen, kik egy - hattal két gyerme
ket pottyantauak. Ezeket ő Félre *

nek ,
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vet, és jámbortalan életűeknek lenni állítot
ta (18).

Ar-

( 1 8 )  Ezen Vélekedés a' következendő Magyaroknál* 
is meg-maradott. Ki-tettjik ezen régi írásból', melly ekkép
pen vagyon. Vélt egy Gróff: SIMON MIGZBÁN, 
kinek Házas-táifia magtalan volt. Ehhez megyén ala- 
misna’ kérni egy fzegény Afzfzony-állat, ki egy me
llel három magzatokat fzűlt vala. Kit a’ Gróffoé igen 
meg-pirongatván, tifztátalan Afzfzonynak momlá : mi
vel - hogy lehetetlen vólna, hogy Férjétől egyl'zer-’s- 
mind három magzatot fogadhaílőn valaki. Mellyér a’ 
Gróff igen meg-dorgálá az Afzfzonyt. D e , ihol az 
Mennek' csudálatos ítéleti ! Ottan hamar fogada az 
Afzfzony méhhében. És, midőn a* fzűlésnek napjai 
el töltenek volna ; fzűlt hét fiú •• magzatokat. Mellyet 
midőn látott vólna; megijede, jutván efzébe : mit 
mondott vala a’ Három - gyermekű fzegény Afzfzony- 
állatnak. És, egygyikét ki - válafztván, hatás egy 
Rocskába, avagy egy Dézsába rakatván; fejére paran- 
cfolta egy Öreg-afzfzonynak: hogy, el-vivén, el-ve- 
fzefzfze. Ez’ idő-tájban jött Ló’ hátán a’ Gróff me- 
zŐrűl. É s, elő-találván a’ Vén-afzfzont; kérdi: mit 
Vifzen ? É s , midőn igyeneflen nem felelne; Lova 
hátárúi le-fzállván ; meg-láttya. Es a’ dolgot, mibe 
légyen, meg-értvén; élete’ vefzttése alatt meg hagyá 
a’ Vén-afzfzonvnak : hogy a’ Gyermnkeket el-vefzet- 
teknek mondgya lenni. És így : mindeniknek különös 
Dajkát fogadván ; fel-nevelteté. Midőn fel - lerdúltek 
vólna; az mi-némű ruházatban jártattyák vala az ház
nál fel-nevelkedett Gyermeket: az többinek is a’ Gróff 
l'zintén ollyan ruhát fzabat. É s , midőn ebédelének;

azo-

II. KÖNYVE. III. SZAKASZSZA. 26$



Árpád’ gyanúinak kegyetlensége úgy el-bád- 
gyafztotta édes Anyádat: hogy, midőn utánnad

Teft-
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«zokat-is Udvarhoz tel. viteté. Egy-egyenlök-baíonlók 
lévén az otthon fel - neveltthez ; nagyon gyönyörkö
dik a’ Gróff-afzfzony bennek. Kérdé a’ Gróff; ha ki 
olljran fzép hat Gyermecskét meg-öletne; mit érdem- 
lene ? Felel: egy-átallyában halálnak volna fia. Mon
da a’ Gróff : Te vagy az , Afzfzony.állat ! ki ezeket 
el-vefzteni pcrancfoltad vólt. Mellyról meg - emlékez
vén az Afzfzoy , lábához borúi Urának; és úgy kér 
kegyelmet fejének. Ezekről ( fel • nevekedéfek után) 
hét Nemzetség fzármazott; tudni-illik: CSAPI, BOCS
KAI, SZÓRTÉI, SOS, RASKAI, ESZENI, KÖ- 
VESDl. Ha valaki e’ Hiftóriában kételkednék, ebből 
el hiheti: hogy ez’ Hiílória egy ElŐ-kötóre mind ki- 
vagyon hímmel varva; melly, cfak netn régen , költ- 
ki Ecfed várból. Ha ki inqvirálná, nyomában-is ér
hetne. Az Anyai ágh pediglen , az ragy’-mefzfze ter
jed. BÁTORI Famíliának régi Gyökerére, BÁTORI 
STANISZLÓRA megyen-fel. Az melly ágh STA- 
NISZLÓFFI BÁTORINAK mondattatott .• az-mint 
ihon ez* authentice költt Pecsétes Geneologia bizonyít- 
tya. Édes Annya ő Fölségének vólt az néhai SZE- 
NYI KALÁRA-afzfzony, kinek eredeti fzállott ama* 
halhatatlan nevű Néhai BÁTORI ISTVÁNNAK f 
Lengyel-orfzágnak dicséretes Királlyának harmadik ág- 
háról. EXEQVIAR UM Serenissimae
Principis, ac Dominae Dominae SUSAN NAE üc. Sfe- 
Excusi per Andreám Vtlesucium , et Mezleni.
um. Anno Salutis Nojlrae NU DC. XXIV.  2 1 7



Teft- véredet meg-fzíilte; egyfzer-is-raind utólsó 
fzem-piUantását közéig-*tni gondolta. Sírva kért 
ofztáti engemet: hogy e' raáfik magzattyát men- 
üél-hamarébb el-rejtfein; és, hogy nemefsége Ize- 
rént fel-nevekeííen , valami Úri Sátorba vigyem. 
Meg-fzántam a’ gyönyörűt. Meg-is-átkoztam a' 
fzerencsétlenségnek kegyetlenségét , ineüy elle
ne illy idején törekedni kezdett.

Illy fzerencsétlenségiink között az vala leg
nagyobb fzerencsénkre: hogy ekkor ide*haza nem 
vala édes Atyád Árpád. Undvár korul nyag- 
gatta a’ Magyarok’ ellenségét. Időnk lehetett 
tehát, mind ki-gondolására a’ rendelésnek , mind 
penig végbe-vitelére az el-rendeltt dolognak. Már 
ide; már amoda akartuk rejteni az ártatlan gyer
meket.

Midőn e’ félelmes gondolatokkal oítromol- 
lyuk efzünket; íme! Gyula-Hadnagynak Sátorá
ból egy Követet látunk ofztályuukba fzaladni. 
Ez engem’ , a’ Hadnagy’ Feleségének nevével, 
igen kér vala: hogy, mennél-hamarébb lehet, 
hozzája mennyek ; és , vefzedelraes le - betege
dére’ alkalinatofságában, fegíttfem. Efzén fe lenne 
immár az Afzfzony. Nagy cfuda lenne, ha ed* 
dig-is élne. Arra kérne pedig engem’ a’ Had
nagynő, hogy, ha holttá után raeg-fz’űlné mag
zattyát; azt, ha leány lenne, Etelkának nevez
ném az öreg Annyárúl. A’ Fiúnak nevével 
iéminit fe gondolna.
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Ezeket hallván a’ Követtől ; áldottuk élő 
Iftenünket, ki 4 ezen mi kis teremtményünknek 
biztos el-rejtésére, illyetén alkalmatofságot nyúj
tani méltóztatott. Édes Anyáddal így végeztük- 
el tehát a’ dolgot: hogy (Gyula’ Feleségéhez 
menvén) őtet nagy efedezéffel kérném: fogadná 
magáénak a’ miénket-is, és Etelkája mellett egy- 
gyütt nevelné: mivel ö Urától talán femmk fe 
tartana, ha egy-haffal kettőt mutatna-is. A’ - mi 
fel-neveléfe’ herét illetné , arról a’ Hadnagy no 
éppen ne -fzorgalmatoskodna. Tetézve vifzfza- 
fogná-adni a’ cfapott vékát.

Ezeket így el-végezvén; vifzfza-küldöttem 
a’ Kővetet; és meg-ígértem : hogy nem fokára 
ott termek. Egy garabolykába takartam tehát 
édes Teft-véredet, és vele egygyütt, mintha va
lami ajándékot vinnék, Gyula’ Hitefséhez indul
tam. Cfak az Iften a’ meg • mondhatója, melly 
irtóztató - képpen rettegtem: ne-hogy ezen kis 
Teremtmény idő előtt el-árúllya magát ártatlan 
lírásával. De olly kegyefséggel vifeltettek hoz
zánk a’ Meny-beliek: hogy, minden gyanú nél
kül , bé-mehettem a’ vajúdó Afzízonyhoz; és e' 
gyönyörű Alaknak femmi nyiffimtását nem vettem.

Tele vólt Gyulánál a’ Sátor, inkább firán* 
kozó : mint fegedelmet nyújtó afzfzonyokkal. 
Gyula’ Felesége, magán kivul lévén, él-e? avagy 
meg-hólt ? nem tudta. Hogy el-intézett dolgom 
nagyobb titokban meg-maradhatna; tüftént ki

iga-
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igazítottam az afzfzonyokat, azt rebefgetvén 
elüttök : hogy valanyit a’ fok fzakácfok között 
hamar meg-sózódna a’ leves , úgy a’ fok bábák 
között hamar el-veszhetne a’ gyepiek. Az-után: 
hogy Gyula’ Hitefsének ki-iparkodó lelkét nem 
vólna tanácfos e’ fokaságnak jelenlétté vei ijefz* 
gétui. Magain elegendő lennék mind a’ Magzat
nak el-fogására; mind, ha az Iítennek úgy tett- 
fzeue, az Afzfzony lelkének meg-tartására.

Minek-utánna mindnyájan ki-takarodjanak ; 
közelebb menvén a beteghez, éfzre-vettem ifzo- 
nyú nagy fájdalmait; és elzének annyira el-tébo- 
lyodttát: hogy emberi móddal vifzíza-nem*lehe* 
tett-állitani. Reá-fzántam magamat a* Gyermek
nek erólzakos el - vételére. Meg • fegített az 
lilén. Meg - fziilhette ugyan édes Gyermekét, 
de a’ ineg-roncfolódott alkotmányban az életnek 
femmi jeleit nejn tapafztalhattam. Halva lett e’ 
világra.

Tehát az Iílennek gond - vifelését annál-in
kább imádván, édes teílvéredet annak helyébe 
tettem. Ama’ meg-hólttat penig, rongyaimban 
takarván, garabolyomba rejtettem. Cfak alig vé- 
gezhettem-el ezen dolgaimat, ime Gyula’ Hitette 
magához tért; és, maga’ oldala mellett látván a’ 
gyönyörű gyermeket; egéízfzen fel-elevenedett. 
Bé-Ízóllítván az Afzfzonyokat; magam hamarjá
ban el-menteiu; és vifzfza-tértein Anyádhoz.

JVfi-



Midőn ofztán az Iílennek különös rende
lését előtte el-befzéllettein ; azon örvendezett 
fő-képpen: hogy eme’ dolgunknak fzerencséífehb 
vége fzakadhatott, fém - mint el - intézzük vala. 
A’ hóltt gyermeket egy réz ládikába zártuk, és 
Kun Hadnagyunkat KETELT arra kértük: hogy 
mefzfze Undvártól valahol el-temeffe. El T is te
mette (a’-mint az-után raeg-értettük) egy homok 
dombba nem mefzfze Kúnságj októl, és e’ titkot 
mind-ekkoráig híven ineg-tartotta.

Fejemre parancfolta ofztán édes Anyád: hogy 
e’ dolgot magain-is nagy titokban tartanára, pe« 
*ig miud-addig; még Árpád e’ világon élne. An
nak halála után meg-jelenteném néked, de nem 
liamarébb; hanem, ha Karjelböl Magyar-orfzágba 
jönne egy Fejedelemnek inagzattya , a’-hová ak
kor levelet is küldött.

Mit írt oda, mit nem írt édes Anyád; el
elejtettem. Elég az hozzá: hogy nékem Gyu

la’ Hitefséhez kelletett mennem, és fel-nevélném 
édes Teft-véredet. Ezt, hogy annál inkább ma
gájának lenni gondollya Gyulának Felesége , az 
ő akarattya fzerént, ETELKÁDNAK neveztük. 
Sok drága ajándékot vittem magaintnal. Nagy 
Atilának ama’ híres kardgyát, és azon gyöny- 
gyöket, mellyeket a’ Magyarok, meg-vervén a’ 
gazdag ellenségeket, édes Anyádnak kezeibe ad
tának.
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Édes Zoltánom : ha tudnád, hogy fzerette 
édes Anyád Etelkát, még életben maradott! Hány 
ezer, ineg-ezer könyveket hallatott: hogy ötét 
világoffan inagájénak nem mondhatta , vele édes 
Anyai módra világoffan nem nyájaskodhatott;bi- 
zonyoffan el-hűlnél. Utolsó ízem - pillantásának 
idején*is hozzája kelletett vinnem édes gyerme
két. Öcet ki * mondhatatian nagy anyai örömmel 
meg-ölelgette , és öfzfze-csókolgatta. Végtére : 
az én fzorgalmatofságomban; Az után: ha egy- 
fzer Vérsége ki - tudódhatik , édes Zoltánom! a’ 
te atyafiságos fzeretetedben ajállván, leányának 
édes Ölelgetéfei között ki-adá a’ lelkét.

Már moll tehát, édes Zoltánom, édes Fe
jedelmein ! itt van Etele, a’ Karjeliek’ Ura. Én 
a’ Titkot ki-mondhattam, ki-is-mondottam. Meg
emlékezz, édes Anyádnak utolsó fohajtáliról, cs 
kívánságairól. Édes Etelkájának, ama’ gyönyö
rű Magzattyának fzerencséjét, édes Anyád’ ne
vével, Teli - véri fzeretetedre bízom - - - mert, 
el*eredvén zokogáfaiin, többet nem fzólihat - • -

El-fogta az örvendetes sírás a’ Fe edelraet-is. 
Olly nagy erőt vett rajta a’ Zokogás: hogy 
fzóra nem fakadhatna. Az egek felé vetvén köny
ves fzemeit, azt juttatta elzébe : minő vefze- 
delmekben forgott Eceika , ismeretlen teíl-vere; 
hogy akarta a’ Titkos fel-fa.atni véle drága-látos 
Húgát ; melly Czömyű hamarsággal iparkodott 
el-velztésére raaga-is. Ezen gondolatoknak irtóz-

S tató-
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tatóságától úgy el-nyomattatott; hogy, reízketÖ 
inait nem bírván, egy ko-fziklára le-ülne; és 
átkozni kezdené Árpádnak kegyetlenségét, ki 
helytelen vélleménnyeivel fzinte el-vefztette nem 
cfak egygyetlen-egy leányát; hanem az akkori 
világnak remek-munkáját-is.

Sűrűbben húllottanak ismét könyvei, midőn 
az Iftennek különös gond-vifeléséről gondolko
dott. Ezer hálákat adott a’ Meny - belieknek, 
kik a’ vefzedelmes efeteket meg - hátrálták; és , 
e’ titoknak ki-nyilttát, e’ fzerencsés időkre ha* 
lafztották.

Moíl juta immár Zoltánnak efzébe: mi vit- 
te*reá Etelkát; midőn , Cfepelre jöttekor; raeg- 
feletkezvén magáról; Hanzárnak jeleu-léttében ; 
hirtelen meg-csókoita Fejedelmi Személlyét. Tud
niillik : a’ Vér Vízzé nem válhatott ő-benne. 
Ki - ütötte magát a’ hatalmas terméfzetnek meg- 
zabolázhatatlan ereje. Erőtlenebb-is volt a’ kül
ső mefterséggel el-ámíttatott éfz ; miut a’ Vér- 
ségnek belső, és még ismeretlen erős öfztö- 
ne. Cfak ezen egy clélekedete, ezen egy mé- 
réízsége ama’ ízemérmetes Angyalnak, elegen
dőnek láttfzattatott előtte (ha mindgyárt az or- 
czák’ egyenlőségét nem emlegetnc-is), hogy ő- 
tét valóságos Húgának tartfa.

Röpülni! Röpülni akara az-után édes Etel
kájához ; és, ízívének még heves indulataival, 
ki - nyilatkoztatni a’ dolgot. De o&tán : meg-
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enyhülvén gerjed el mei; az talála efzébe ötle- 
ni: hogy Etelkának nagyobb vígalztalására es
hetne ; ha Fejedelmi eredetét akkor hallaná: 
midőn Etelével Öfzve-eskiidne. Meg-állapodott 
tehát ezen gondolatban.

Mind az’ által: ezen rendelését nem akar
ván a’ Dajkával közleni, őtet egy kő-fziklához 
vezette ; és, reá - tétetvén jobb-kezét, meg-es- 
küdttette : hogy , valamint e’ kő - darab femmit 
fe fzóllana Etelkának.Fejedelmi eredetéről: úgy 
,6-is egy lélekkel mind - addig nem fogna felolle 
belzélleni; még annak ki-nyilatkoztatására Ön- 
nön-magától Zoltántól fzabadságot nem kapna.

Meg-eskudött ugyan a’ Dajka. De, nem 
tudom, mi rettegései lett tele, midőn a’ ízava- 
kat mondotta. Talán meg-érzette azon fzeren- 
tsétleuséget, melly e’ titok’ ki - nyilatkoztatásá- 
nak olly fokáig tartó el - halafztásából Etelkára 
következett.

K1LENCZEDIK RÉSZ. 
E T E L K Á N A K  O K O S K O D Á S A I .
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JVjfinek -utánna Zoltán így végezett-el a’ kert
ben mindeneket; Etelkának meg - látogatására 
igyekezett. Ez akkor valamit a' izobában var
fogatott Hanzárral. És, midőn nyájas belzéd-
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gyeik között vígan töltenék idejeket; íme! Zol
tán reájok nyitotta az ajtót.

Le-nem-írhatni azon indulatokat, mellyek 
egyfzerre el-fogták a’ Fejedelemnek érzékensé- 
geit, midőn izéméit Etelkára vetette. Ábrázat- 
tyára nézvén, úgy fel-gerjedett: hogy egy fzót, 
höbögés nélkül, nem-is-fzúllhatua. Ugyan-azért: 
amazoknak nagy cfudálttokra, fzűnetlen ide-to
va hányta-vetette fejét. Úgy-is tettfzett: mint
ha a’ fzobának minden fzeg-lukát ki-akarná kém
lelni , pedig olly fzorgalmatoísággal: hogy fze- 
ménék minden erejét abban kévánná el - vefzte- 
getni.

Zoltán’ fzeineinek fzokatlan cfavargifait éfz- 
re-vévén Etelka; Czer-felett el-neveté magát. Az
után így fzólla: Már moft én-is meg-akarom 
próbálni mefterségemet: ha vallyon a’ fejede
lem’ ízemének tüköréből úgy ki-láthatoin-e mos
tani gondolatait, valamint ó ki-vehette minapi 
vélekedéfeiinet. — Nézzünk bár egy - másnak 
fzemeibe. De ofztán : el-ue - tagadd Bátya; ha 
ki-találom az igazat.

Ezzel Etelka (félre-vetvén varrását) hamar
jában fel-kele ; és, Zoltánuak fzem-közébe áll- 
váu, úgy nézett fzeme’ tükörébe, mintha egéfz- 
len köröfztúl-akarta volna nézni. Ekkor Zol
tán , nem tűrhetvén tovább Teli-véri indúlatait, 
édes Húgának nyakába borúit; és, fzíves köny
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veinek ki-húltta között, ki-magyarázhatatlan Ö- 
rümével, hangoiTan meg-csókolta.

Igen meg-pirúla erre Etelka. De egyfzer- 
Vmind, hogy a’ Fejedelemnének gyanús gondo
latait meg-zavarhatná; hirtelen az elobbeniekre 
tért, és azt kérdezte Zoltántól: Úgy-e, bizony ? 
midőn előbb a’ fzobába jövél; és, körös-korul 
nézvén, mindeneket ki-kémlelél; a’ gondolattal 
valál: hogy valamellyik fzeg-lukban itt találod 
nálam Etelét? Ügye bizony: hogy vak-léttem- 
re-is patkóra találhattam. De el-ne-titkold, ha 
ki-tanúltam gondolatidat. Mond - meg igaz tel
kedre : tudok-e én-is valamit a’ varázsláshoz?

Felele Zoltán: Látod-e , édes Etelkám, 
melly mefzfze vagyon azon Ég eme’ mi Föl
dünktől? Hidd-el: olly mefzfze van az én gon
dolatom a’ te véleménnyeidtől. Cfak ki-tettfzik: 
hogy valamint a’ Szén - égetőnek tőkén a fze* 
iné : úgy Etelkának-is Etelén a’ gondolattya. A’ 
macskák*is egérrel; a’ malaczkák-is makkal ál
modoznak. A’-ki mit fzeret, kedves az annál. 
No ugyan, meg-adád néki édes Etelkám!

Ezekre még jobban meg-pirúla valaki. De, 
hogy fzeinérmét fel - fegíthetné Hanzár; hirtelen 
fel-ugra munkájától, és ezeket mondát Kön
nyű ám néktek befzélleni ; de nehéz ám nékem 
ezen igen atyafiságos indúlatotokat fzemlélni. 
Leg-alább előttem ne nyalogatnátok egy-máit. 
Mert: igen gonolz a’ terméfzetem; ha egyfzer
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meg haragfzom. Már fe tűrhetem penig forró 
gerjedelmimet. Ezekkel meg-ölelé mind-a’-ket- 
tot; és.Öfzve, meg-Öfzve-csókolá.

Ezek után : Hitefséhez fordulván Zoltán ; 
így fzóllott: Meg-bocsáfs, édes Hanzárom: hogy, 
tneg-feletkezvén magamról , a’ csókot vifzfza- 
találám-adni édes Etelkámnak. Mert: elsőben: 
adós maradni nem akartam ; az után : én bizon- 
nyára benne nem külömben édes Húgomat fzem- 
léitein; valamint ő engem’ édes Báttyának tart
hatott. E’ csókot tehát ne másnak ; hanem a- 
tyafiságos fzeretetünk’ nyilván való jelének gon
dold. Leg-alább meg-ne-ütközz rajta.

Ezen tréflit kéfz-akarva indította Zoltán: 
hogy Etelkának kedvét fel-lobbanthaffa; és vele 
a’ következendő Sátorofságról annál bátrabban 
befzélheffen. Mert: mind Zoltánnak, mind Han- 
zárnak azon voltak gondolataik : hogy a’ ineg- 
esküdtetéft hofzfzú időre ne terjefzfóék. Budán 
akarák el-végezni a’ lakadalmat. Ugyan azért: 
Etelkát középre vévéu* le-ültenek. Zoltán pe
dig így fzóllott.

Tréfa ugyan a’ tréfa; de a’ valóságos való
ság. Abban-hagyván a’ tréfát, jer-mennyünk a’ 
valóságra. — Édes Etelkám! Nem mond ellene e* 
moftani Sátorofságodnak édes Eteléd. Ki - kém
leltem gondolatait. Jelen van a’ Fó*pap-is. Itt 
vagyok én-is Hanzárominal egygyütt. Eb-helye 
a’ többinek. A-mit régen óhajtottál; ahoz kön

nyen
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ilyen juthattfz ; ha akaratod’ egyenefeu ki-adod. 
Mond-ki tehát minden fzínlés nélkül: Budán a- 
karfz-e Etelédhez menni, avagy Sepelen ? Ma
gamra vállalom híres lakadalmadat. Tapafztalni- 
is fogod: hogy olly pompáíTan el-járod hármas 
tánczodat: hogy felölle meg-fog-emlékezni nem 
cfak Buda-vára, hanem az egéfz Orfzág. — Mért 
sütöd-le fzemeid’? Szólly, édes Etelkám'.Azok 
előtt befzéllefzíz, kik igazán fzetetnek, és fze- 
rencfédet kévánnyák.

Felele Etelka: A’-mi engem’ illet; Hatalmas 
Fejedelem! bátorságoffan ki-adom fzívem’ titkait. 
Régen óhajtottam Etelét. Mindenkor tettfzette- 
nek gyönyörű erkölefei. Nem találkozott, azon 
Leventák közül, kik ekkoráig fzemeimre akad- 
tanak, egy valaki; kit hozzá-foghatóbbnak állít
hattam vólna. Mind-az’ • által: ha a’ fiúi köte- 
lefséget jól tudom ; ezen Sátorofságot, Atyám
nak engedelme nélkül, nem kévánhatom. Meg
átkozna Gyula; ha, híre nélkül, illy nagy do
logba avatnám magamat. Te fe kévánhatod fe
jemre a’ rettentő atyai átkot. Illik tehát: hogy 
esőben e’ Sátorofságot néki meg-jelentfem ; az
után : arra, fiúi alázatofsággal, tőlle engedelmet 
kérjek.

Monda Zoltán: Édes Etelkám! hidd-el: hogy 
erre Gyulának engedelme éppen nem fzükséges. 
Tudd-meg : hogy e’ dologban én-is javafoltíatok 
valamit. Sött: többet parancfolhatok, mint Gyu-
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la;,avagy más akárki. Meg-mdod annak idejé
ben az okát. IVloit arra kérlek: hogy fzived’ 
indulatainak tngedelmeskedgy inkább, fém «mint 
Gyula’ ja vallásának. Fejedelmednek higygy in
kább , fém-mint Apádnak. Javadra igyekfzem, 
IVleg-ne-vesd ízívefségemet. Soha meg-nem clál- 
talak ; molt fe akarlak.

Erre Ftelka, lejét csóválván, így felelt: 
Moll fém akarlak! - - • Ugyan ugv - e ? - - - 

• Édes Zoltánom !nem hittem volna.felőlied: hogy 
(Te -is Fiú lévén) a’ fiúi kötelefségről, Atyádnak 
holttá után, iliy hamar meg-feletkezzél. Eb higy- 
gye: hogy egy Fejedelemnek tehetsége an
nyira terjedheffen: hogy azon atyai hatalmat meg- 
erőtleníthefie, és lábáról le-ejthelfe, mellynek 
mind az Iften, mind penig a’ Terméfzetnek tör
vénnyé erőt, és hathatófságot adott. Olly hi- 
fzembe válók mindenkor: hogy inkább illene fze- 
inéllyemhez: ha, Atyámuak akarattya fzerént, 
akár-mi*nemó fzegény emberhez mennyek; mint, 
annak akarattyán kiv'íil, akár-mi-nemo Fejedelem* 
mel öfzfze-púrofodgyam. Nincs-is okunk , mért 
meg-nem jelentené!. Gyulának. Ö e’ Sátnrofsá- 
got nem cfak fzereti ; hanem kévannya*is. Igen 
kedvelli Etelét, is annak állhatatos igaz erkól- 
cfeit. Maga-is sütetné, ha jelen volna. Leg
alább ellene - nem * mondana fzíves kéréfeinnek. 
Soha édes Atyámnak engedelme nélkíil femmit 
fe cfelekedtem, még a’ leg-cfekéllyebb dolgok

ban*
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ban is. Hogy-hogy kévánhatod tehát azt tollem : 
hogy eme’ nagy, és örökkön tartó fzövetséget 
engedelme nélkül meg-tegyem? — No bátya! 
ugyan meg-adttad néki Te-is! — Cfak ki-tett- 
fzik: hogy mindenkor engedelmesebbek édes 
Szüléikhez a’ leányok, mint a’ fiú-gyermekek.
-— Végtére: édes Zoltánom! édes Hanzárom! 
ez az én véleményem : hogy, vagy Budára hi
vattuk édes Atyámat; vagy hozzá Wilágosra 
le-erefzfz. E’ kettő’ egygyikének meg-kelletik 
lenni. Ne-is faggafs többet. Ezen fel-tételem
től foha el nem-állok.

Ezeket hallván Hanzár (gyönyörű engedel- 
mefségére nézve) inkább meg - fzerette Etelkát. 
Okoskodáíinak-is nagy erejét látván, arra kérte 
Zoltánt: hogy kérésének eugedgyen » az atyai 
bírtok alól el-ne-vegye a’ Magzatot; a’ Sáto- 
rofsággal ne hírtelenkedgyen. Elég idő lenne 
Wilágofon-is. Maga-is örömeit le rándúlna az 
Orfzágnak azon réfzeire: mivel mind-eddig kies 
térségének cfak gyönyörű hírét hallhatta , de 
fzemeire foha nem vehette. Hafznára - is lenne 
a’ gyenge, és könyörületes fzívű Etelkának: ha 
holnap’, Róka’ el • vefzttéfe’ idején, Budán nem 
Jeendene.

Hanzámak e’ fzavait hallván a’ Fejedelem; 
egy-kevefsé magában gondolkodott. Az - után: 
így rendelte-el a’ dolgot: hogy Etelka holnapi 
napon idején-reggel Wilágos-vár felé meg-indúl-
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lyon Etelével, Rimával, és a’ Fő-pappal. Ma
ga pedig, Hanzárral egygyütt, harmad-nap múl
va le-menendene. Addig-is a’ Sátorofságot meg
jelentenék Gyulának. Úgy el-is-végezzenek min
deneket: hogy ofztán femmi akadályra ne ta* 
lálhaffanak.

Meg-tettfzett mindnyáj oknak ezen rendelés. 
Kik-is (más napra kelvén az idő) el-búcsúzta- 
nak a’ kegyes Fejedelmektől, és Wilágos-vár 
felé meg • indultának; de bal fzelek’ fúttával. 
Iftenem! minő változáfok vannak e’ világi dol
gokban 1
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NEGYEDIK SZAKASZ.
I. Rókának Vége, 1 VII, Gyulának új Fortéllyá
II. Etelka IViligofon, VIII. Világos Etelkánál,
III. Etelka Etelével. IX. Etelka Kádárnál.
IV. Etelka Gyulánál, X. Etele Etelkáiull.
V. Zoltán IVilágofon. XI. A’ végső
VI. Gyula Etelkánál.

E L S Ő  R É S Z .

R Ó K Á N A K  V É G E .

l K -iott azomban Róka’ el - vefzttésének ideje. 
A’ példás meg - büntetésnek látására Öfzve-gyűl- 
tenek a’ korul-belől lévő helységeknek lakofi. 
A ’ lel-nyárfolásnak helyéül azon dombot válafz- 
tották P.uda’ tájjékán, melly a’ moftaui Királyi 
Házuak éppen ellenében vagyon, dél, és nap-
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nyúgott között. Nem cfak ezen gyönyörű 
dombot; hanem a’ körös-körül levő magos hc- 
gyeket-is el-lepte a’ temérdek, és fzámláihatac- 
lan fokaság.

Jelen voltának azon Leventák-is, kik Kar- 
jelböl Eteléjért jöttének. Ezek, jól meg*ért
vén Rókának gonofzságait; és miatta Uroknak, 
ée, ama’ fzép Etelkának nagy vefzedelmeit; cfak 
éppen azt bánták : hogy körmök közé nem ke* 
ríthették. Nem cfak meg-kopintották volna kör
meit; hanem ezerfzer, meg-meg ezerfzer meg* 
olvafták volna oldal-bordáit. Minden ki - gon
dolható kénzáfokra méltónak lenni állították az 
Iftentelent.

Róka, a’ Siralom-házból ki-jővén; midőn 
Cfepelncl a’ Budai partokra által - tétetett, ( ne 
hogy , a’ Dunába ugorván, a’ meg - érdemlett 
karóba húzáft el-kerülne) reája nagy lzorgalom- 
mal vigyáztanak. Elsőbeu le-kötözték a’ hajó* 
derekában irgalmatlanul. Az-után: fokán keze
ikben tartották azon fzőr-pányváknak végeiket, 
mellyekkel fzínte minden tagjai öfzve - fzorít- 
tattanak.

De Rókának efze’ ágába fém ütközött azon 
gondolat: hogy magát el*vefzefzfze. Nagy tö- 
redehnefséggtl, és a’ Remetének mindenütt ve
le lépttével tökélleteííen el-kéfzűlvén, olly ma* 
ga’-vifelésével mendegelt ama’ favanyű kút felé: 
hogy, kik ezen állapottyát látták; noha go-

noíz-
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nofzságaic átkoznák; meg - is fzerencsétlen fze- 
méllyét ineg-siratnák.

Midőn ofztáu ama’ Siralom-dombra értenek *>
holott keíerves halálának irtóztató efzkozei fe
küdjenek : fel-állott mind-egygyiknek haj-fzála. 
De refzkedttenek az inak-is, midőn a’ gorom
ba nyárfát; a’ kegyetlen lurkókat; az irgalmat
lan bárdokat, és czüvekeket látták. Maga a* 
Titkos, noha magától a’ haláltól nem félne; 
de, halálának ezen efzközeit ízemlélven, úgy 
meg - változtatta lzinét: hogy rajta az emberi 
ábrázat alig maradhatott. Bizounyára: kik en- 
nek-elotte jól ismének; és moílanábati látták: 
hogy tulujdon Ő lenne, magokkal el - nem - hi
tethették*

Minefe-utánna a’ körűi - állóknak hallattokra 
el-olvaftattak gonofz tettei: ő ugyan mindene
ket újra meg-bizonyított; és magát a’ fel-nyár- 
foiásra méltónak lenni vallotta. Bocsánatot kért 
mitid a’ Fejedelmektől; mind a’ raeg-sértett fze- 
mélyektől; mind végtére a’ jelen-lévőktől. Ezek
nek, hogy őtet ki-késérni méltóztattanak; meg- 
kölzönte fzívefségeket. Hogy érette az Jften- 
nél efedezzenek ; kérte Fele-baráti fzereteteket.

A’ Hóhérok'körmeik közé által - adatván ; 
bennek femini irgalom nem tupafzcaltatott. Le- 
ránczigálták inkább foltyait, fein-mint ruhájából 
le-vetköztették. Am*!;,l?*V<?rtt négy czövekek- 
hez-is úgy húzták - vonták kezeit, és. lábait:
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hogy nem cfak ropogáfai hallattatnának az eről
tetett tagoknak; hanem egy-máftól el - oízláíi • is 
láttfzattatnának. Minden fzánakodás nélkül le
nekébe vervén a’ durva nyárfát; fzornyű jajga- 
tálái között köröíztűl - hajtották el - fenyvedetc 
tefttén. Végtére: a’ karónak végét egy verem
be ereíztvén; a’ meg*rongyollott tettet minden
nek fzeme’ láttára ki-függefctették.

Haj*fzálakat merelztett, és tetteket bor- 
zafztott ezen irtóztató látomány. Nyaka’ cfi- 
gája inellett jövén-ki hegye a’ nyársnak; a’ bel
ső réfzeket keményen Öízve-fzaggatta. Ugyan* 
azért: lzÖrnyu kénnyait látván a’ fzánakodók ; 
nem mondhadtták felőlié: hogy él; hanem ir
galmatlan halálával keferveffen küfzködik.

Ki*mondhatatlan nagy fájdalmai között gyak
ran emlegette Etelkát. Még akkor-is bocsána
tot kért ártatlan fzeméllyétől. Efedezett a* 
körny'íil-állók előtt-: hogy, hóitta utáu, Etelká
val lévén, meg - vigyék igazi töredelmefségét; 
és a’ Szűznek , Etelével egygyütt, fok ezer 
ízerencsés napokat kévánnyanak.

De ama’ Karjeli Vitézek, kik a’ nyárs mel
lett fog-cfikorgatva állottának; minek-utánna Ró
kának bőven ki-cfurgó vérét fzemlélték: cfopor- 
toffan bele mártogatták köpönyegeik’ fzámyainak 
csúcscfait. Tudni-illik : hogy e’ meg-bűntetett 
gonofzságnak nyilván-való jelét fokáig hordoz- 
hafsák ; és vifzfza-raenvén Kaijelbe, Fő-vezér-
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néjeknek-is, e’ történetet, mint pecséttel meg- 
erosítetett valóságot, meg-vihefsék.

Azomban: az Mennek irgalmafsága fzunet- 
len emlegettetek a’ Remetétől. Fel-fel-kiáltott 
a* nyoraorúltthoz: hogy cfak annak kegyefségé- 
be bízua, ki az Örökös el - kárhoztatáíl, ezen 
ideig-tartó kénokkal fel-akamá váltani. Ha tes
ti fzeraeivel nem lehetne immár, leg*alább buz
gó fztvével emelkedne az egek felé; és vétkei
nek fokfzori meg-vallásával, és kerefztényi tö- 
redelmefségével ciináltc egyenes utat ízemlélné 
a’ Mennyek’ Orfzágábáu.

Fel - fel - ébredett ezen hangzó fzavakra a* 
fzerencsétlen lélek. És magát, nem cfak ezek
re; hanem más kegyetlenebb kénokra-is méltó
nak lenni kiáltotta. Cfak azon Örvendezett 
gyötrelmeiben: hogy, kiknek méltatlan el-vefz- 
téfekre’ iparkodott; azoknak életek ízereueséf- 
feu meg-maradhatott.

Érne’ fzent befzélgetéfek között cfak el- 
nem-érkezhetett utólsó órájának lzem-pillantáfa. 
Mellette állottának ugyan fzéles bárdgyokkal a* 
kegyetlen Hóhérok: hogy, a’ rendelés fzeréut, 
hóitta után négy réfzre darabollyák, és tagjait 
a’ meg-nevezett négy várofokuak akafztó -íaira 
függefzfzék ; de félénk lelke cfak ki - nem - köl
tözködhetett el - roncfolódott tértiéből; talán 
azon okra nézve: hogy az Mennek hatalma 
jobban k i-télién, midőn azokat, kik az Őrizi-
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got, és az ártatlanságot nagy Iílente’enul meg- 
támadgyák; különös példával erőffen meg
bünteti.

Mert: íme! midőn élete annyi ideig tarta
na, hogy annak végét a’ Hóhérok-is nagy una
lommal várnák; ugyan-azért (Etelkának kérésé
re meg-engedődvén efti agyon - veréíé) görcsös 
lurkókkal - is kerülgetnék fejét: hirtelen azon 
Hegy körül, melly inoftani Buda-várának ellené
ben nyári nap-nyúgott tájra fel-emelkedik, temér
dek fok SASOK ízállingálni láttlzattattanak : 
pedig olly kegyetlenséggel: hogy azon domb- 
ra-is , mellyen a’ fel - nyárfolás el - végezódött, 
nagy méreggel ütvén, fzárnyaik’ hadarázásával, 
horgas fzájok’, és körmök’ vágásával, és kar- 
molásával el - fzéllycfztenék nem cfak a’ gyüle- 
véfz embereket; hanem a’ vakmerő Hóhérokat-is.

Clak maga maradhatott, Róka mellett, a’ 
Remete; ki inind-egyre élefztette a’ fzerencsét- 
leu embert, ’s-ugyau-azért: annak utolsó ve- 
fzedelmét közelről-is láthatta. Mert: a töb
bieknek el-távozttok után, cfoportoffan Róká
nak esvén a’ kegyetlen Safofc; tefttét, minden 
irgalom nélkül, fzerte-fzéllyel fzaggatták. Vég
tére: mind-egygyike, maga’ darabjával, azun 
említett hegyre vifzfza-fzállott, mellyen ez*eott 
üfzve-cfoportofodttanak.

Ezen irtóztató történet felöl igen külömb- 
féle vélekedéfekkel voltának a’ meg-rettentt em

berek.
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berek. Némellyek a’ Safok* képében ördögö- 
ket-is láttának. — Vóltanak ollyak-is, kik reá- 
esküdttenek: hogy, négy réCzre oízolván a’ Sa- 
fok, annak egygyike Bihar felé repült a’ bal* 
lábával. Máüka Vefzprémbe vitte légyen jobb 
kezét. Harraadikát Temes felé látták a’ jobb 
lábával. Bal kezét Wilágosra hurczolta a’ Ne
gyedik.

A’-rni több: ezen irtóztató történetnek hí
re el - raenvén az Orfzágban , találkoztanak ol
lyak-is: kik azt locfogták-fecfegték: hogy: azon 
említett helyeknek akafztó-fáin, valami ismeret* 
len dogot fügni láttának. Azokat, nem más
nak, hanem Róka’ tetemeinek lenni mondották.

Akár mire véllyék ama’ történetet az Ol
vasók ; én cfak arról emlékeztem : a’ - mi meg- 
efett. A’ történetnek okáról femmit nem mond
hatok : mert az Iftennek Titoknokja nem va
gyok. Elég az: hogy azon helyet, mellyen a’ 
Safok egybe-gyíiltenek; még moftanában-is SAS
HEGYNEK nevezik mind a’ Magyarok, mind 
a’ Németek. Ama’ dombot pedig, mellyen Ró
ka fel-nyárfoltatott, még moft-is RÓKA-DOMB
NAK mondgyák a Magyarok; NYÁRS-HEGY. 
NEK a’ Németek.

Illy halált, illy emlékezetet érdemlett ná
lunk az Méntélén Róka ; ki, az akkori idők
ben , meg-zavarván Magyar-orízágunkat, fzínte 
ki-facfarta kezünkből azon Örökségünket, azon
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Sajátunkat, mellyet édes Magyar Eleink annyi 
fáradsággal, annyi vér-ontáffal fzereztenek. Ha 
utolsó ízein - pillantásában valóságoífan efzére 
tért; minden kénnyai fölött a’ gyötörhette fzí- 
vét fö-képpen: hogy hólttával maga után vitte 
egéfz Magyar-orfzágnak gyiilölségét» és átkát. 
Nem találkozóét egy-is, a- ki halálán nem Ör
vendett volna.

M ASAD IK  RÉSZ. 
E T E L K A  W I L Á G O S O N .

ETELKA* TÖRTÉNETÉNEK

IJ^ókának példás vefzedelme után, nem vala 
más hátra, hanem Etelkáuak , és Etelének, e’ 
gyönyörű párnak , az öízve-hózasúlás által, kö
vetkezendő világi bóldogságok. De , nem tu
dom, mi okra nézve, magam-is irtózom a’ La- 
kadalomnak elő - befzélttétől. Visgálhatatlanok 
az Iftennek rendeléfei. Én, ezeken álmélkod- 
ván, úgy fogom elo-adui a’ dolgot, a’-mint meg
történt. Nem - is fogok ítéletet tenni: ki vólt 
a’ következendő efetekben vétkes; ki pedig ár
tatlan. A’ kömyiíil-álláfok világoffan ki-adgyák: 
kit tanhatunk emberséges embernek; kit fzor- 
galmatosnak; kit engedelmesnek ; kit irgalmat» 
ián gyilkosnak.

Midőn



Midőn tehát Etelka Wilágos-várra érkezett; 
minden más foglalatofságait abban-hagyván, egye- 
nelTen édes Attyának ofztállyába fzaladott; és, 
fzívének nagy elevenségével, elő - befzéllette a’ 
Budai dolgokat: Etelének fogságát a’ Cfonka-to- 
ronyban; Tuhutuinnak, és Rókának Cfepelre 
jöttöket; ennek halálára el-kéfzíiltt efzközöket; 
Etelének Kaijeli Fejedelemségét; Zoltánnak, és 
Hanzárnak, mind magához, mind Eteléhez kü
lönös hajlandóságokat; a’ Sátorofság’ dolgában 
egyenlő akarattyokat, és feínte eröfzakjokat; 
magának ellenek-állását; végtére: a’ Fejedelmek
nek harmad’ napra ide-jöttöket.

Mind ezeket olly buzgósággal hozza-vala- 
elő Etelka: hogy könnyen ákal-látná Gyula édes 
leányának vágyódáfait, és Eteléhez ragal'zkodó 
gondolatait. Ezeknek el-befzéltte’ alkalraatofsá- 
gával fő-képpen azon ütközött-meg a’ Vezér-. 
hogy a’ Sátorofságot a’ Fejedelmek-is sürgetnek, 
noha Etelének Fejedelmi eredetét, leányának 
köz-nemefségét jól tudnák. ,

Nem gondolta ugyan Gyula: hogy leánya 
(e történtt dolgokat emlegetvén) a’ hazugokhoz 
fzegődött légyen. De a’ Fejedelmek’ reudeléfei- 
ket ollyanoknak lenni állította, mellyekkel ma
ga’ gondolatai meg-nem-egygyeznének. Ók, tud
ni-illik: Etelét rendelték Leányának fzámára; 
maga Zalánfinak tárfaságát alkalmatoffabbnak ál
lította. El-fem-is-akart óllani ezen gondolattól
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nem cfak azon okból, hogy azzal Etelkának 
hajait meg*orvofolhattya, hanem azért-is: hogy 
meg-igérte immár Zalántinak; 's-nem-is vélné: 
hogy a’ meg - hazudtolás emberséges emberhez 
illyen.

Ezekkel, és e’ • féle gondolatokkal torkig 
tele lévén Gyula, fokát fohajtozott leányának 
elóbbeni beízélléfe kozott. Meg-is-fzánta Sze- 
inéllyét; jól*tudváit: hogy, ha Zalánfinak emle
getésére jövend, meg-fordúlna jó kedve,: meg-is- 
fzomorodna. De az elóbbeni vefzedelmeket 
fzívére vévén a’ fzeretó Atya, irtózott Etelének 
VÓ-legénségétól. Ugyan - azért; hogy egyfzer 
immár ezen Zúr-zavarból ki-veheffe leányát, Za- 
lánfival-való Sátorofságnak köruyűl-állásához a- 
kara kezdeni, igy fzóllván hozzája:

A’ Sátorofság’ dolgában leg-okolTabban fogfz 
cfelekední, édes Etelkám; ha magadat egéfzfzen 
édes Atyádnak akarattyára hagyod. A’ Szülék 
tudgyák leginkább: mi mihez, és ki kihez il
lendőbb. Ok forgottak valaha az illyen álla
potban. A’ leányok meg-fem-álraodhattyák azon 
vefzedelmeket, mellyeken édes Szüléjek régen 
által-eftenek, és meg-okofodttanak. Ok gyakor
ta cfak magokat kerefik, ' és a’ Sátorofságban 
cfupán cfak a’ jelen-valókra néznek; a’ követ- 
kezendökról vagy meg-feletkeznek, vagy abban- 
hagygyák az efztelen fzelefek. Nem eíik - meg 
penig valami hamarébb , mint a’ Sátorofság;

kön-
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könnyebb - is a’ Nöfzés, mint a’ kétfzer főzés» 
De Te , édes Leányom, ha kápát nem adfz 
fzemeidnek, dugafzt füleidnek ha alunni nem 
bocsátód eízedet; könnyen által-láthatod: hogy, 
az illyetén terhes dologban , édes Atyádnak a- 
karattyához kelletik ragafzkodnod , és éppen 
azt cfelekedned, a’-rni tölle jóvá hagyatik.

Felele Etelkát Ugyan-is, édes Atyám, e' 
volt az oka: hogy Etelével, engedelmed nélkül, 
öfzfee-nem-párafodcam. Ellene állottam Budán 
(penig, ha tudnád, minő erőfeakkal) Fejedel
münk’ akarattyának; és fziinetlen az atyai en- 
gedelmet forgattam. Soha ez-előtt, akaratod 
ellen, nem cfelekedtem fera/nit. Ugyan - azért: 
e’ nagy dologban-ís atyai engedelmedhez folya
modom, fiúi alázatofsággaL kérvén fzivefségedet: 
hogy Etelével leendő !meg - párafodáfomra atyai 
áldáfodat adgyad.

Monda Gyula: Tehát, édes Etelkám, cfak 
el - tökélletted immár magadban a’ Sátorofságot • 
minek-előtte végső l'zándékomat éppen meg*ért* 
hetted'? — Moft tapafztalom elsőben, hogy Te
is , az al-’s-fel fzélnek erefztvén gondalataidat, 
azon, tökclletlen leányoknak nyomaikon lépde- 
gelfz kik magok’ kénnyek’ rándulását követik; 
és, előre meg - adván fzíveket, az atyai áldáft 
nem a’ Sátorofságnak fzabad el - kezdésére; ha
nem fel-nem-fzabaditott folytatására kévánnyák. 
— Láűad: mit cselekfzel, édes leányom ! De
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fém íze, fein bűze kotyvafztáfodnak. El - aka
rod, látom, fzakafztani a’ kötő fckec. Jól fel
is* fzeded bokádat, ’s-jól meg-futaraodtál; de nem 
az Orfzág’ úttyán, A’ cfavargós öfzvényeken, 
az út-félen tekeregfz. Vigyázz magadra : akkor, 
s* onnan jöhet fejedre az átok; mikor , ’s-hon- 
nan nem reméllenéd.

Attyának ezen fzavaira nagyon meg-kefere- 
dett Etelka. Illyen-képpen foba még nem bánt 
fzeméllyével tellyes életében. El-fiikadott sírva 
előtte , és ezeket mondotta :

Meg-bocsáfs, édes Atyám. Nem kelletett 
vólna az el-tokéllett Sátorofságomra atyai áldá- 
fodat sürgetnem; hanem előbb: Etelének hajlan
dóságát meg - jelentenem ; az-után: mi tévő le
gyek, atyai tanácfodat kémem. line! meg-val
lom botlálomat. Szánom - is , penig nagy töre- 
deimefséggel, efztelen hírtelenkedéfemet. Már 
inoft tehát, édes Atyáin ! fiúi kötelefségem fze- 
rént, alázatoffan jelentem : hogy Etele hozzám 
nagy fzivefséggel vifeltetik ; e’ Szövetséget a’ 
Fejedelmek- is sürgetik. Mi tévő legyek, mél- 
tóztafsál bölcs atyai tanácfoddal oktatni.

Felele Gyula: Már moll fzeretlek, édes leá
nyom: mivel, el-futamodáfod után, ismét az Or
fzág’ úttyára tértél. Moft tehát, édes Etelkám, 
mivel az illyetén terhes dolgokban nagy okofság- 
gal kelletik forgolónni nem cfak te-néked; hanem 
fö-kcppen én-nékem-is; leg-is-leg-elsőben azt kel
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letik bizonyoíTan raeg-tudnunk: ha vallyon Ete
lének l'zíve’ -járattya olly állhatatos légyen-é, 
hogy magát feinmi fe adhaflfa elő , melly meg- 
máfolhatná el -tokéllett fzándékát. Mert, íme! 
édes leányom , noha én azt ennek-előtte-is éfz- 
re-vettem: hogy 6 nagy hajlandósággal légyén 
meg-ismém fzeméllyedhez; és, annak elóbbeni 
köz • nemefségéröl gondolkozván, illendőnek - is> 
véltem e’ tárfaságot: de moft, annak Fejedelem
ségét meg-értvén , téged penig koz-nemefségű- 
nek lenni tudván ; igen tartok a’ vefzedelmes 
fzínléfektol. Az illyetén egyenlőtlen fzeméllyek- 
nek öfzfze-keléfekben nem tanácfos a’ pufzta fza- 
vakra támafzkodm. Ezek a’ levegőben hamar 
el-enyífzhetnek ; és, mikor ofztán leg-nagyobb 
Szükségünk lenne reájok, hogy velek a’ mon
dott ígéreteket meg- bizonyíttfuk ; nincfen nye
lek , hogy meg- markolhafluk. — Etele* fzerete- 
tenek tehát, és állhatatófságának olly bizonyos 
jelét kelletik ki-facfamunk, mellyet ő femmi-féle- 
képpen ineg-ne-tagadhaffon. A’ mondott fzava- 
kat könnyű Ö-néki virzfza-inondani, ha hafznát 
láttya. De a’ pecsétes 'papirosban foglaltatott 
világos ígéreteket nehéz meg - homályosítani, 
avagy éppen meg-hazndtolni. — Már moll,édes 
Magzatom, egy bátorságos útra vezettelek. Re
ad bízom a* dolgot: mivel nékem más foglak- 
tofságaim-is vannak. Légy engedelmes minden, 
ben. Úgy várhatod fejedre .az Iileuuek áldását,
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H A R M A D I K  R É S Z .  

E T E L K A  E T E L É V E L .

Jj]l-válván édes Attyától Etelka; oily búnak 
erelztette fejét: hogy őfzfzel a" legyet nem lát. 
hatni olly fzomörúnak; mint ötét mondani lehe
tett, midőn a’ kertben virágjai között tántor
gott. Irtózni kezdett Gyulának valami titkos 
fzándékától. De nem tudta nyilván: mire czél- 
lozna ? mit főzne illy alattomban magában ? Elől 
vizet; hátúi tüzet látott mindenekben.

Nem-is-találhatca immár ama’ régi vigafságát 
virágjai kozott. Meg-változni láttfzattattak min
denek; és, kedves Eteléjével egygyütt, vefzen- 
do főben lenni. Úgy tettfzett: mintha a’ dcr 
ineg-csípte vólna a’ Száradásra hanyatló levélké
ket, avagy a’ ragya le-siitötte vólna a’ ki*nyíl- 
»i kezdő bimbókat. Itt tehát femmi vígafztaláft 
nem lelvén, el-hagyta nem fokára virágjait. Az
után oíztállyába ment, holott Etelétől már régen 
▼ árattatott.

Meg-nem gondolhatta volna a’ Szűz, hogy 
Etele nála leheffen. Ugyan azért: midőn reája 
nyitotta az ajtót; el-annyira meg-döbbent: hogy, 
Jiúnő fzavakkal éllyen köízöntésére, efzébe nem 
juthatna. De még Etelének ízivét*is köröfztűl- 
jártúk azon ízomorii vonáfok, mellyek a’ Szűz*

nék



Bek ábrázattyán világoffan ki-tettfzettenek. Nem 
akarta meg - fzóllítani az ide - tova járó, és fzű- 
netlen foháfzkodó Kis-afefzonyt. Nagy nyugha- 
tatlansággal várta reméntelen fzomorúsága’ oká
nak ki-nyilatkoztatását.

Nem kevés idő múlva, magához térvén 
Etelka , így fzóllott: Moft jutottunk olly kör- 
nyül-álláfokba , édes Etelém , mellyekben, ha a’ 
Magyarok’ Iftene rajtunk nem könyörül ; Te 
penig hozzám való különös hajlandóságodat, ést 
állhatatos ízeretetedet újra ki-nem-mutatod; kö
vetkezendő Sátorol'ságunkról nem-is gondolkodó 
hatunk. — Édes Etelém! ki-nem*vallhatom jobb 
barátom előtt azokat, mellyek bús fzívemet ter
helik. Ne reárn neheztelly, ha talán fel - hábo
rodhatok Tudgyák az Egek: raelly igen tartok 
kedvetlenségedtől. Élni nem akarnék, ha hoz
zám való ízívefségedet el-veízteucm. De, ha 
ki-nem-vallom ; attól irtózom: nemhogy egéízfzen 
el-vefzefzGzelek. — Édes Etelém ! moft fzánd- 
meg néha kedves Etelkádat. Hitesd-el édes A- 
tyáramal: hogy Te, Karjeli Fejedelem lévén; 
állhatatoffan ízeretheted egy Köz-nemefségú Ma
gyar Vezérnek ízegény leányát. — Tudgya az 
Iften, hogy én fzeretetedről nem kételkedem. 
Régtől-fogva ismérem igaz fzívedet. Soha nem 
tapafztaltam benned femmi álnokságot; femmi 
Izínléft; femmi cfalfaságot. Be-is-illik dudának 
ama’ Izer-felett való állhatatofságod, mellyel ek-
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koráig fel-hagyatlanól fecretcél. Ugyan• azért: 
olly bizonyosnak tartom azokat, mellyeket né
kem ennek előtte meg*ígértél: hogy akkor vél
hettem meg-nyertteknek lenni, midőn tolled meg- 
ígértettenek. — De meg-engedgy Gyula’ Gyanúi
nak. Szóval tett ígéreteidnek álll.atatofságáról, 
minden akaratom ellen , kételkedik. Azoknak 
meg - hazudtolhatatlan bizonyságokat rebesgeti. 
El - ue - hagygy tehát ezeu állapotban édes Ete
lém ! mert kiv'uled nincsen más, ki moftanábau 
eme’ véletlen tekervényemből fzerencséífebben 
ki-ránthaffon.

Ezeket hallván Etele, elsőben meg -fzomo-. 
rodott. Az-után: e’ fzín alatt valami vefzedel- 
mes dolgot lappangani gondolván, orczája egéfz- 
fzen meg-változott. Mind-az’-által: Etelkának 
igaz, és állhatatos fzívéröl fém mit fe kételked
vén ; ’s*ugyan azért magát eléggé bóldognak lenni 
állítván ; így felele-vifzfza:

Drága-látos Kis -afzfzony ! nincs eme’ fzí- 
vemncl, mellyel ekkoráig valóságoffan fzerette- 
lek, nagyobb bizonyságom. !Ha ezt ügy lát
hatná Gyula, a’-mint én érzem; és (ha hizel- 
kednem feabad) a’- mint te tapafztalod: tudom 
bizonyoffan , hogy nem gyanakodna felőliem. 
De nincs, hatalmamban : hogy e’ fzívement ki- 
markojjam mezemből, és tanú-bizonyságul elei
be adgyam. De, ha hatalmamban volna-is, bi- 
zonnyára el-nem-tudná Atyád olvasni azon ma

gyar
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gyár betőket (19), mellyeket még akkor reá- 
mettrzett a’ Szeretetnek Illene > midón leg-el*

söben

(19) Kik a’ SCITÁKAT , HONNUSOKAT „ 
is M AGYAR Eí.EINKET azzal gyalázzik, hogy 
fém írni , fém olvasni nem tudttanak ; sort betöik 
fém voltának, mellyekkel élniek lehetett volna: azok 
bizonnyára, V2gy vakmerőül hazudnak , vagy efztelen- 
ségjeket mutogattyák. Hallystk mit ír Szent HIE
RONYMUS a’ Hunnuíbkról : le-tette, úgy mond, 
Tegzét az Örmény. A' RUN NŐK a* Zfoltdrt tanúllyák* 
SCI T1ANAK hidege az Evangyeliumnak melegével forr. 
A' GE JAKNAK ragyogó sárga Serege az Egy-házaknak 
Sátorait hordozza. Ballyák THEODORETUST , ki 
Urunk’ fziiletéfe után 427 dik efztendőbea élt; A' Zj'f 
dó Könyvei nem cfai Görög nyelvre jordittattanak; bantui 
Római, Egyiptomi, Perfiai, Indiai, Örményi, és SCIJIAI 
nydvre-is. Hallyák MENANDERT PROTECTORT, 
kinek fzavai ezek: Ezen fzavaiial meg - sértődvén Di/am 
halus  ̂ el •küldi útet (Maniachot), és mis egyebeket, Kik 
Követséget végeznének a Római Imperat őrnél. Tebdt Ma- 
niacb nem kevés dní veres Bd*fionyt, yeleket, e> némi
nemű leveleket vévén , útnak eredett - - - Midőn bofiz- 
fizun utazott - - - bé-érkezett Bizantziumba , és bé-vitet• 
vén a’ Pólóidba, az Imperutorboz ment. - - • és a* le* 
veleket > és ajándékokat kezeibe adtta - - - Mind*az'-által 
az Imperator midón Tolmács által el - olvafia a’ Levelet, 
melly SCIJHIAI BETŐKKEL írva vala9 a' Követséget 
jó fzivvel eLfotradtta. Úgy • e tehát: nem váltanak a’ 
Scitáknak hötűik ? Szégyen ! Gyaláaat! ejy illy virág
zó Nemzetségre olly valamit fogni, a’ melly nem

igaz.
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söben ama’ Wilágos-vári fzeut Egy-házban az 
Áldozat’ alkalmatofságúval láttalak. Te ezen

beto-
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igaz.----- A ’-mi több .• Ezen Scitiai botük meg - ma-
radttanak Erdély-orfzágban a’ Székelyeknél, ama* Sci« 
tóinknak igaz Maradvdnyinál. Ezt bizonj'íttya OLÁH 

, MIKLÓS Efztergomi Érfek , Erdélyi ember. HaL 
lyad SZÉKELY ISTVÁNT , ki Urunk’ 1555-dik efz- 
tendeje’ tájjdban élt, kinek fzavai ezek: Kic ( a’ Szé- 
kelyek tudni-illik  ̂ meeg mojf-is kulomboznec a* teobb Ma- 
giaruktol teorvcnekkel , irafokkal , Kic Hunniabeli Diódra 
SZEKEL beotuvel eelnec mind e napiglan• BOEM HU
BÁN JÁNOS , külső író azt mondgya azon időkben 
a’ Magyarokról: Vagyon különös bötűik-is> de a* Római 
tofiukM örómejfebb élnek. Sőtt: közel fzáz efztendők 
előtt ezen Scitiai botükkel éltének a* Székelyek. Ezt 
bizonyíttya L1SNYAI KOVÁCS PÁL a* Magyarok1 
Krónikájában , így írván: Ezeknek a9 Székelyeknek (a*- 
mint Atildnak / és meg az-elutt való Magyaroknak is) tu- 
lajdon magános bötűi, és iráfi voltának* Es (valamint 
ma írnak a9 ZJidök , ex a* Nap-keleti Népek) az u írd- 
fokban jobb kéz felöl bal kéz felé mentenek. Melly Ma
gyar bötíiket, ex iráfokat (hazámba lakván) magam-is lat• 
Xam. Sőtt Erdélyben, ex Székeky-Fólddén ollyan Prcedka- 
torokat-is, kik Magyar botükkel edgŷ mdsnak irtanak, lát
tam , \r - txmeríem. lllyen vola TSULAl Erdélyi Püspök- 
ix. Ezen Tfulai pedig Superintendens volt 1650 * dik 
efztendőtől fogva, egéfz i66odikig. Sőtt ez-előtt va- 
ló Superintendens-is GELEJL KATONA ISTVÁNY 
Magyar Grammaticéjéban , melly Gyula - Fehér váratt 
Í645 - dik efztendóben nyomtattatott - ki , úgy ír a’

Szó*



betoken inkább el-mehetnél: mert kezed’ voná* 
fait látnád. — Oh arany idő, mellyben Wilágos-

várra
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Székely bötűrűl , mintha akkoriban vele éltének volna, 
így fzóllvin: A’ Magyár nyelv egy Orientalis 
gvdk közzul, melly meg - tett fzik - - - mind továbbá -
bol: bogy o-néki tulajdon faját régi bötüi vágynak , mel
lyennek fém a' 'Sidó, fém a’ Deák bőtökkel femmi 
tofsdgok nincfen. ’S-mind végezetre bogy az önnön
bötúivel jobbról, mint tgyébb Nap .  keleti nyelvek, balra 
irattatik. - • • Á Székelyek a' régi Scitbiai •
nak igaz maradvány t : úgy-mint kiknél még az igaz tu
lajdon magyar bötuk-it meg-vagynak ; kik noha fok csú
fos , és mi tollúnk értetlen fzavakkaLis élnek; de az~enyst 
igen ékefekvtl, is jegyzosökvel, &c. Ezeken felül; ZA- 
NOVSZKI 1STVÁNY azt mondgya: hogy Hunniái 
betűkkel írott könyv találtatik Florencziában a’ nagy 
Vezérnek Könyv • házában, KOMÁROMI CSIPKÉS 
GYÖRGYNEK idejében-is (ki az előbbeni Században 
élt) ő-maga’ bizonyítáfa Czerént, a’ Debreczeni Könyv* 
házban - is találtatott egy Hunniái betűkkel irattatot; 
Könyv. Cíiki-fzékben , Szent - mihály helységben va
gyon egy régi Templom Erdélyben, melly moll - i* 
ama’ régi betűkkel való íráft mutogattya, a’-mint IN' 
DACIA SICUL1CA olvaílatik. SZÉKELHIDINETH- 
LEB MIHÁLY 1743-dik efzlendcbeu azt írja, hogy 
még moft-is vadnak a’ Székelyeknél ollyatén bötúkkel 
íratott könyvek, a’ mellyekkel éltek a’ Sciták, és Hon- 
nufok, és ez tudva lenne az olvafott, és tanűlrt Er
délyieknél. PANNONIUS JÁNOS a’ Hunniái nyelv
iek Grammaticáját írta, a’.mún ezt D£C1US BARO*

VlUg



várra fel-hágtam ! és a’ fákját édes Etelkámnak 
jobb kezébe nyújtottam! Ennél orvendetesb fzem- 
pillantáft tellyes életemben nem tapafztaltam. —- 
De mi okra nézve hengeredem-vifzfza a’ hegy
re ? Mi hafznom benne ezen állapotban? De 
még fines nélküle, édes Etelkám. íme azon fzi- 
veinet hagyom nálad zálogul, hogy állhatatos-
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VIUS biyonyittya , azon levelében , mellyet Telegdi 
Jánoshoz írt vala. Ezen TELEGDI - is a Hunniái 
nyelvnek Alphabetumját eló-adtta, mellyről emléke
zetet téfzen SCHVARTZ GODEFRID. Ezeken ki* 
vúl HICKESIUS-is, Angliai ember, a’ Hunnuloknak 
böttiikröl, és azok* náfaiknak módgyokról könyvet 
irt, és az Hunnufokoak A»B-Céjeket elo-adgya. BEL 
MÁTYÁS *7*C-dik efztendóben az Hunho-Scitáknak 
régi tréfáikról egy elmélkedett nyomtattatott. OER* 
TEL1US GODOFR1D JÁNOS a’ Nap-keleti és Nap- 
nyúgoti Nyelveknek egy zengeséröl fŐ-képpen pedig 
a’ Magyar nyelvnek a* Zfidó nyelvvel egybe-vetését 
ki adtta Vittembergában 1746 . dik efztendóben. Ho* 
lőtt a’ Székelyeknek Hunniái Bötiijökön kivűl, Atila 
Királynak Alphabetumját-is érezbe vágnttatta, és igen 
fzép Jegyzéfekkel ki - nyilatkoztatta. HENSEL1US 
GODOFRED a* Hunniái Alphabetumot , mellyet 
Hickefiuítól vett, fzemek eleibe teríti világoíTan, és 
ékeflen ki-meczve, mellyek ama’ BELNEK bötúivel 
roeg-egygyeznek. Több illy bizonyságokat - is hord- 
hatnék-elő ; de ezeket elegendőknek lenni gondolom : 
hogy azok meg’torkoltaflanak, kik Magyar Eleinknek 
(aiafitt tudatlanságokról ©Ily yara&toüku locfognak.



fan fzeretlek, fzeretni-is foglak. — A-mi Atyá
dat illeti : add néki ezen Gyűrűmet. Reá- 
vagyon-meczve Karjeli czúnem. írjon Gyula 
akár mi Kütéfeket Sátorofságuiikról; ollybá fo
gom tartani, mintha magam írtam volna. — Már 
rood, drága Kis afzfzonyom! mond-meg igazán: 
eleget tettem-é, mind Gyula’ kévánságának, mind 
Kis-afzfzonyságod’ reménségének ?

Felele Etelka: Leg - is_-leg-elsöben arra kér
lek édes Etelém: ne Kis-afzfznyözz annyit. Sok
kal édesdedebben hangzik Magyar fzádból Etel
kának neve. Mindenkor • is fzebbnek tettlzik, 
ha te-tölled hallhatom. Sok ugyan neve a’ Ked
vesnek ; de te nékem mindenkor édes ETELÉM 
voltál, az-is léfzel örökké. —• Az-után : arra-is 
kérlek, Édefem : ne hozd-elö azon arany időt, 
mellyben leg-elöl a’ fzent Egy-házban láttalak. 
Ezen édes gondolat úgy el-fogja minden crzé- 
kenségeraet, hogy a’ hafznos dolgokra fel-nem- 
emelkedhetein. Vannak penig motlanában hafz- 
noffabbak-is előttünk. — Édes Etelém! meg-ne-. 
neheztelly reám, ha még egyre kérlek. Ülly-le 
ezen afztalkámhoz. Imhol a’ papiros. írd-le, 
faját kezeddel, hozzám való állhatatos ízerete- 
tednek világos bizonyságát; hogy Te, Karjeli 
Fejedelem lévén, meg-nem-veted Köz-nemefség'ű 
Etelkát. írd-alá gyönyörű-hangú ETELE neve
det, Karjeli Fejedelemséged’ cz/mjével. Nyomd- 
tá a’ pecsétet-is fzíveífeu: hogy Gyulának lelke
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meg-nyúgodhaffon; mi-is gyanúitól meg-mene- 
kedhefsünk. Ne fajnúld e’ fáradságot érettem. 
Édes Eteléin! meg-fzolgálom valaha ezen fzíveín
ségedet, midőn azon arany időket el-érjük.

Etelkának ezen édesdeden folyó fzavait 
hallván Etele; nagy fzív-illetődéflel elo-vette a’ 
papiroft. Gondolkodott egy kis ideig. Az-ti
tán: hirtelen neki-vetvén magát, Karjeli Fejede
lemségének czímjével cfak cfupa nevét irta a* 
papirosnak végére, ’s-le*is-pecsétiette , ezeket 
mondván nékie:

Vidd Atyádhoz ezen bizonságomat. ímhoí 
a* til'zta' papiros, Nevemmel, Tifztemmel, és 
Czíjnemmel egygyütt* Szabadságot adok akár* 
minő kötéfeknek bele-írására. Koffe-hozzá Gyu
la egéfz Kaijeli Birodalmamat; önnön magam’ 
Személlyét; és, ha úgy tettfzik, bóldog éltte
met, és fzomorú hólttomat. Ennél hathatófsab- 
bat ki-nem-gondolhattam. Eredgy vele Gyulá
hoz. És, ha igaz Magyar Vér folyik sírna erei
ben; ha igaz Lélek fekfzik fzíve’ közepében : 
állhatatos ízívemnek ezen Világos bizonysága 
ki-vezetheti valamint tettetett, úgy temérdek 
fetétségébol. Mert: ha Tatár-sárkány fekfzik 
a’ lukban, nehéz azt az illyenekhez nem fzo- 
kott embernek ki-olvasni. Akár mi vége fza- 
kad rendeléfeimnek, eredgy vele Gyulához. A* 
következendoket leg-elsoben ugyan gond-vifeloí 
íltenedre, az-után én-reán-is bízzad.
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N E G Y E D I K  RÉSZ*
E T E L K A  G Y U L Á N Á L .

Intelének ezen fisívefségét tapafztalván Etel
ka ; elsőben ugyan: lelkenek minden erejéből, 
fzcp válogatott fzavakkal meg-köfzönte ritka jó 
akarattyát. Az-után: el-búcsúzván tolle, oliy 
örömmel fzaladott édes Attyához, mellynél na
gyobbat nem érzett; miólta Etelével meg-ismér- 
kedett. Ama’ papirosban helyheztetettnek lenni 
gondolta világi bóldogságát. Ugyan-azért: nem- 
is kételkedett: hogy Gyula, ezen bizonyságot 
látván; nagy ölömmel meg-fogja engedni a’ Sá- 
torofságot.

De Gyulának fzíve kegyetlenül meg-vala 
immár vefztegetve. A’ - mit ez • előtt leányával 
fzóllott; nem lehetett egyébbnek mondani; ha
nem Labirintom-kertnek, és cfavargós utaknak. 
E’ papiros-is végtére arra fzolgált: hogy Mag- 
zattyát jobban el-tévelyíttfe, és ofztári el*is-ve- 
fzeízfze.

A’ következendő fzerencsétlenségeket áltál- 
nem-láthatván tehát Etelka; nagy ürömmel bé- 
méné édes Attyához, és ezeket mondotta:

Itt van immár, édes Atyám, a’ mit Etelé
től kővárnál. Hamarébb reá-vettem, mint-fem 
gondoltam. Imhot gyűrűje , Karjeli czímjével.

V Imhol



* Imhol pecsétes levele, keze’ írásával egygyütt. 
Szabadságot adott azoknak bele - íráfokra: mel- 
lyeket ezen környíil-álláfokban, alkalmatofoknak 
gondolhattfz. Már mofl: édes Atyám! mi-tévő 
legyek, add-ki utólsó rendeléfedet: hogy tud- 
gyam, mihez tartfam magamat.

Gyula , a’ pecsétes levelet kezeibe vévén; 
igen meg-orűlt. De nem azon okból :s hogy a’ 
Sátorofságot eló*mozdítaná; hanem: hogy, ezen 
levélnek hathatóságával, alkalmatofság adódott 
azon irtóztató dolognak végbe-vitelére, inelly- 
ről már ennek-előtte gondolkodott, ’s-melly ofe- 
tán le-nyomta Etelkát. Vifzfza-adtta az-után a’ 
gyűrűt, és ezeket mondotta:

Nincs erre fzükség'únk, édes Magzatom. 
Add-vilzíza Etelének; újía meg - köfzönvén áll
hatatos fzívét. E’ pecsétes levelet elegendőnek 
gondolom következendő bóldogságodra. — De, 
édes leányom, még cPak egygyet akarok tolled 
meg-tudni. Valid - ki igaz lelkedre: fzereted-é 
úgy - annyira Etelét: hogy vele Örökős fzövet* 
séget tégy, és annak hívségében utólsó fzem- 
pillantáfodig meg-maradgy ?

Ezen régi-régi kérdésnek meg-újjítására el
ijedvén Etelka ; titkolta , a’-mint lehetett, fzívé- 
nek gyötrelmeit. így felelt merő bátorsággal: 

Édes Atyám ! Meg - vallók fiúi bizodalom- 
mal mindeneket. Én Etelét, az Egy-háznak fel- 
fzenteléfe’ alkalmatofságával, Ieg-is leg-elsőben

látván;
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látván ; nem tudom, mi titkos rendeléfeknek 
erofzakos öíztüneiktól arra birattatcam: hogy 
nem érezhettem fzabadságomban lenni' azon he* 
vés fzeretetnek fzívembol ki-iktatását, melly e- 
gétzfzen el-fogta minden réfzeimet. Nem an
nyira ugyan fzoval (talán ezzel fiúi kötelefsé- 
gemet átal-hágván) mint cfelekedetemmel gya
korta meg-is-jeleurettem: hozzája való hajlandó
ságomat. Etelének-is igaz fzívét, gyakran ta- 
palztalhattad. Ez én - nékem, mennél tovább 
ekein ártatlan barátságával, annál inkább meg- 
tettfzett. — Édes Atyám! üdvefségesnek tar- 
tyák minden okos emberek, de fo - képpen a’ 
Magyarok, azon párafságnak pórázzát, melly- 
nek végei, az Iítennek fzent fzíne előtt, annak 
fzent Egyházában, öfzfze - kottettetnek. Nem 
nyúltam ezen remek munkámhoz ahoz tarto
zandó fzerfzáin nélkül. Jól, előre ki-főztem, 
mit clelekfzem. — Ugyan- azért: a’*mint kévá- 
nod: igaz ízíveraből meg-vallom : hogy Etelét 
mind ennek*előtte igazán fzerettem, mind mos
tanában állhatatoífan ízeretein, fzeretni-is fogom. 
Hifeem-is a’ Magyarok’ Iftenét, kinek fzent ne
ve azon Egy-házunkban dícsóittetik : hogy ö e’ 
tifzta fzeretetúnket jóvá-hagygya; és, a-mit ke* 
gyelmeffen el-kezdett, azt hatalmaffan vegbe-is* 
viízi. Addig kérlelem atyai gond-vifelését, még 
reánk áraíktya bőséges áldomál'ait.

V 2
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Ezekre elsőben fejét csóválta Gyula. Az
után ezeket mondotta : Cfak látom, édes leá
nyom : hogy mérték nélkül nagyobb benned Ete
léhez való hajlandóságod; mind leányhoz illő 
engedelinefséged. — Tehát itt hagyhatnád édes 
Atyádat Wilágofon; és el-mehetnél Etelével Kar
jelbe ? — Édes Etelkám! be meg-feletkeztél 
Atyádról: ki jelen-léttedben mindenkor gyönyör
ködött; leg-kiffebb el-távozáfoddal meg-fzoraoro- 
dott. Cfak midőn Budára mentél nélkülem ; azt 
gondolám: hogy e’ világból-is ki-mentél. Olly- 
bá-is tartottam itthonos életemet, mintha min
den jófzágomtól meg-fofztottak vólna. Mit gon- 
dolfz, mire jutok, ha tollem örökre el-távo
zol? — A’ végre áldott-e meg-az írtén kedves 
leányommal: hogy azon gyönyörűségemet, mel- 
lyet kevés ideig tartó nállam léttedből tapafztaltara, 
örökös el-túvozttodból fzármazandó nagyobb gyö
trelmekkel fel-váltfa? — Nem olly kegyetlenek 
hozzánk a’ Meny-beliek; hanem mi vagyunk 
azok, kik bölcfefséggel tellyes rendeléfeiknek 
erőizakoffan eleikbe állunk. — Ah ! édes Magza
tom ! ha úgy tudnád , valamint én érzem, az 
atyai fzeretetet; bizonyoffan nem vegyítenél ür
möt mind-eddig mézes italomhoz. De cfak ollya- 
nok a’ Magzatok! El-hagygyák édes Attyokat! 
Meg - feletkeznek dajkálkodáfokról! Cfak illyetl 
a’ mértani világ! Ezerfzer jobb vólt ez-előtt.
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Gyulának ezen fzavaira, harmat-gyanánt 
húllottanak Etelkának könyvei. Által-latta im
már Attyának valami irtóztató dologra el-tökél- 
lett fzívét. Szinte kétségbe efett, a’ fzerencsét- 
len kimeneteltől tartván. Gyulának gyakor fo- 
háfzkodáfai; fzomorú tekintete; és már-is nem 
atyai módra forgó fzemei üldözték el -lankadott 
fzívét. Semmi fém juthatott efzébe,'a’-mit oko£ 
fan felelheífen. Végtére: meg-gyozte gyötrelmeit; 
és ezeket mondotta:

Nincs inind-eddig femmi okod, édes Atyám, 
hogy leányod1 engedetlenségéről, és Sátorofsá- 
gomból fzármazható magáuofságodról gondolkoj- 
gyál. El-nem*tökéllette még magában Etele; hogy 
vifzfza-mégyen Karjelbe. Meg1-jelen tette volna 
nékem ezen igyekezetét-is, ki fzívének mindeu 
titkait mindenkor ki-vallotta. Meg-tartóztathattya 
őtet Orízágunkban Zoltán : mert igen fzereti. 
Tudom én-is bizonyoffan; hogy, ha buzgó fzív- 
vel kérem ; ok vetetlenül meg-marad- Magom
ra vállalom tneg-győzését. Meg-támogattya erőt
len efedezéfemet a’ Magyarok1 íflene, ki engem* 
úgy fzeret: hogy Etelével val > Sátorofságomat 
a1 te meg - fzomorítáfod nélkül kevánnya. Meg
marad ő nálunk, édes Atyám. És, a-mint hoz
zám való fzeretetét ismerem, igen jó fzívvel 
meg-marad.

Felele Gyula : Adná a1 Magyarok* illene, 
hogy, a1 miket mondái, bc-tellyeíe Igyenek. He
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mért fárafztod elmédet eme’ minden fzeg bikák
ból öfzfze-kapargatott hafzontalaü pók-hállókkal ? 
O, Karjelnek Ura lévén; el * hagyhattya-e egy 
leányért mefzfze el-terjedett Birodalmát? Gon
dolod-e ? hogy a’ Báríonyt a’ rongygyal meg
cserélheti ? Itt nálunk maradhat-e, és meg-elé
gedhetik - e egy cfekély tartománynak áldomásá
val , mellyet Zoltánnak kegyelméből, még-eddig, 
cfak éppen reméllhet ? — Oh édes leányom! 
édes Etelkám ! hogy-hogy leheítfz más házában 
fzemes , magadéban vak fi ? Ládd ? igaz az, a’- 
mit mondanak: hogy a’ fzerelem, és az efzte- 
lenség cfak névvel külÖmbőznek egy-máftól, tér- 
mefzetekfcen penig meg-egygyeznek. .— íme a’ 
nagy fzeretet ; avagy inkább a’ nagyobb efzte- 
len ég 1̂ -ugraPztotta agy-velődből az okos gon? 
d datokat. Mindenhez kapfz immár, mint a’ Du
nába haló ember; de egyfzer-’s-mind, valamint a’ 
vak légy, minden ellenzőbe bele-ütkőzöl. Ugyan 
azért: atyai kötelefségemnek tartom: hogy téged’ 
ezen állapotodban akkor féltfelek leg-inkább, mi
dőn leg-kevs#febbet félfz. — Édes magzatom! 
Bízz Atyádnak jó vólrtában. El-is-hitesd magad? 
dal: hogy ezen kömyiil-álláfokbau nem egyebet 
fogok cfelekedni ; hanem éppen azt: a’ -mit jó
nak gondolok , és hafznodra fzolgál. Légy ad- 
dig-is nyúgott elmével, és édos Atyádhoz tel- 
lyes engedelmefséggel. Juttasd efzedbe azt-is : 
hogy az engedetlen beteg kegyetlenné tefzi az 
OiVgíL Mind
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Mind ezekre el-h'uk, el-ifzonyodott Etelka.
Néni tudván mire vélni fzavait, egéfzlen él-bal* 
ványodott, az utolsó fenyegetett hallván. Ret
tegett az ifzonvú folyadékoktól. Moft tapafz- 
talta leg-inkább, hogy cfupa nyomorúságokra 
fzületett. Atcyának illy írtóztató borúlttában, 
nem reménlhette eme’ vaftag kódbó 1 magának • is 
ki-tifztiílását.Ö T Ö D I K  R É S Z ,  

Z O L T Á N  W I L Á G 0  S 0  N.

—  - ■  —  — ................ ■ —  ~i ■ '

’̂ Jidon e’ dolgok illy nagy fzomorúsággal tel* 
nek Wilágofon ; irae! Zoltán, hogy édes Húgát 
meg • látogatta ; és Etelének Sátorofságával bol
doggá tehette, meg-indúla Budáról. Ki-nem-nyi- 
íatkoztatî  Hanzárnak : Rogy Etelka Árpádnak 
leánya légyen. Igen tartott attól: ue-talán-tán , 
azon fzeretete miatt, mellyel Etelkához vifelte- 
tett, ineg-ne-tarthatta a’ titkot, és így minden 
rendeléfeit meg-zavarhaffá.

De, midőn Zegeden Zaláníinak várában e-. 
desdedeu inúlatozott a’ Fejedelem; cs , a’ lenge- f  
dezó hírekre nagy fzorgalommal fülelvén, a’ többi 
kozott azt-is raeg-értette: hogy Zalánh minde
neket el-kéfzített immár, mellyeket Etelkának hí
res lakadalinára fzükségefeknek lenni állíthatott:
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e’ rementelen hírnek hallására úgy el * nevette 
magát Hanzár előtt, hogy kaczagásának végét e* 
mái napon Hitefle nem reménlené.

Nevetésének okát által-nem-láthatván Han- 
zár, mind - addig fáraíztotta Urának ehtökéllett 
állhatatofságát; még*végtére: a’ Tifzának partyáu 
ide - tova sétálván , és magánoffan lévén ; el-be- 
fzéltette Zoltánnal a’ Zegedi híreket. Ezeknek 
el-mondáfa között, nagy örömében lévén Zoltán ; 
el - nem • titkolhatta tovább Etelkának eredetét. 
Rendrql-rendre el-befz«llette mind azokat, mel- 
lyeket Budán a’ Dajkától hallott; pedig olly forró 
vígafsággal; hogy nem tudnád: moll örülne-é 
inkább a’ világos dolognak elo-adtával , avagy 
akkoron a* homályos történetnek hallattával.

Mint, mikor az égi cfattanáfok után, ide- 
tova nézvén a’ meg-döbbentt emberek, nem tud- 
gyák, mit tegyenek , mit fzóllyanak, mihez kap
janak; hanem, bálvány módra , merevedten ál 
ván, cfupa álraélkodásban töltik hofzfzú ideje- 
ket: fzint’ -úgy a’ Fejedelemné, Etelka’ eredetér 
nek nemefségét illy véletnenől hallván; felellyen- 
é valamit ; örvendgyen-é valamin , avagy valami
től irtózzon, hamarjában nem tudtta. Az-után: 
az álmélkodáít fzorgalomra fordítván, Zalánfinak 
azon nagy reménségét nem héjjaban valónak lenni 
állította. Rettegett, midőn Gyulának-is gondo
latait , és, a’ - mint fajdította, ravafz inefterkedé- 
íeit fejtegette. Néni tudtta, mihez fogjon első

ben.
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ben. De ofztán : jól által - értvén mindeneket, 
cfak alig várhatta, hogy Wilagos - várra rüpul- 
lyön ; Etelkának nyakába ugorjon; meg-ölellye 
a’ Fejedelmi Kis - afzfzonyt, és ofzfze-csókol- 
gaffa.

Nagy hevefséggel kezdett tehát a’ Ie-mene- 
:telnek sürgetéséhez Zoltán előtt. Azt akarta: 
hogy e’ régi titkot mennél hamarébb fel-fedez
zék. Fel-is-pattant egyfzeriben mind a’ Dajkára, 
mind pedig Zoltánra : hogy amaz olly fokáig 
hallgatott, eme’ pedig illy késeire fzóllott. Min
den fzem - pillantás egéfz efztendö'uek tettfzett, 
mellyben Etelkával , ama’ fok vefzedelmekbeu 
forgott ártatlan Kis - afzfzonyal, nem befzélhe- 
tett, Tiizeffen meg-átkozta azon napot, melly
ben Zoltán mind Etelének mind Etelkának el- 
vefztéfekre, minden meg-fontolás nélkül, ipar
kodott.

Hanzárnak ezen forró hev-efségét tapafztal- 
ván a’ Feiedelem; lzinte meg-bánta: hogy néki 
e’ titkot meg jelentette. Kérte ugyan fzíveffen r 
hogy ennek ki-nyilatkoztatását a’ meg-eskiidtetes* 
fzem-pillantására hagynák. De, mivél éfere-vette: 
hogy ezt hallgatná-is, nem-is valami félelemmel 
tellyes Fejedeiemné; hogy mindenek még-is maga* 
gondolattya fzerént eligazodhatnának , érődén 
fel-tette magában: hogy, Wilágosra érvén, Han
zárnak Etelkával Ölzve-jötte’ úttyát Izorgalma-
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toffan be-vágná; a’ ki-’s-bé-izengetéfeknek-is for
téllyal minden tehetsége fzerént meg-gátolná.

Ezen gondolatokban állhatatos-képpen meg» 
maradván Zoltán; és, Zalánfinak el-késérésével 
Wilágosra érvén: Hanzárral egygy'íitt, Hubának 
Sátorába fzállott, jól-raefzfZe Etelkától. Az-után 
alattomban meg-parancfolta embereinek * hogy 
(ki-vévgn a’ Sátorhoz tartozandó Fehér-népeket) 
femmi más Afzfzonyságot bé-ne-erefzfzenek fe 
az udvarba, fe az oíztályokba. De el-nem-tílt- 
hatták az udvarból azon Magyar gyermekeket, 
kik oda csodíilvén, Árpádnak, és a’ Többi Ve
zéreknek vitéz cfelekedeteiket, hangos torokkal 
éneklették (20).

Nem
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(so") Prifcus Rhetor’, és Béla - kirilyunknak ne
veden író-deákja’ bizony itala fzerént meg • fzokták a’ 
Régi Magyarok.' hogy vitéz Eleiknek dicsőséges cfe
lekedeteiket verfekbe foglallyák, és azokat, a’ lzí- 
•veknek fel-indítáfa okáért, eUis-énekellyék. Kezem
hez jött illyetén régi ének, melly fha az írásnak mód- 
gyára nézünk) 1 ioo-dik efztendó tájban írattatott - le. 
Mikor fzerződött pedig; éppen nem tudhatni. De , 
mivel Árpidnak , és az akkori Magyaroknak vitézsó* 
geket foglallya magában ; ide.tartozandónak lenni íté
lem. A ’ Verfek, az akkori írás lzerént, így vannak:

Emleekezztunk Rtfgitkreol
Zyttbyaabool ky
M a g b itro k n a k

Ees azoknak IPyteextetgck



. Nem mefzfze volt le* alkonyodtta’ helyétől 
a’ Nap ; midőn a’ Fejedelmek egéfclen le - tele
pedjenek. Ma látták elsőben Világos Kis - afz- 

’ . fzonyt,
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Zyttbyaabool tndiviaanak
Hogb ez Feodre ky jutaanak 
Ejlenteul kyzyrtbetbeenek 
Erdeelbben le tbelepedeenek.

Qttb% AJagokkat Eok yooth tbeének 
fíeetb Seregetb Eok zerzeene k 
Heetb Kapitbaantb emeletnek 
Mindeniknek H'aaratb zerzeenek*

Aliiul cggbesek Eok doogogban 
Hatalmasok IVjadalmjokoan 
Nincb Feslelmjek Orzaagjoghan 
Cbjak lakoznak baatorsaagogban.

Xagb Ereojeok minth Sámsonnak 
Baatbor zyvek mintb Arzlaunbncik 
Mindentb rontbnak ba indxulnak 
Rettbenesek Sokasaagokval♦

Eggbik keozteQk Jelssb veda 
Kinek Xcv*\ Aarpaad vcila 
Mindenikneel Qazdagb vala 
Az keoztbeok Feo Kapitaanb vala*

Alikortb aztb hallottnak voona 
Hogb az Dívna voo vy% voona 
Lűkoo Feode nagh yoo voona 
Hogb annaal yobb ‘Sebonb* nem voona*

Eggb Keovetbetb vaalaztbaanak 
Dívna laaihni bocbaotaanak 
Hogb ba byzonbtb morjbatmtanak 
Keoveer Feodre lee zaallanaanck•

Keovetb yuta Dívna mellee 
Feodetb Feuvetb meg zenuilee 
Divta vyzit ti keerdee 
Eo magnónak yconak yteele*

H er.



fzonyt, ki ekkor, egéfz gyáfzba öltözvén ; és, 
Attynnak halála után, telédes-tele lévén nagy 
fzoniorúsággal : a’ Fejedelmek’ iidvezléfekre, és 
fzolgálattyokra bé-erefztetett. Ezen
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Herzegb akkortb Feodeen vala 
Ki Orzaagot byri vala 
Lakoo bele Bezpreem vala 
Feodgbe -Neepe mind Nem ettb valaf

Keovet jutba bee Bezpreembe 
Az Herzegbnek elejeebe 
Nlagbaroknak izentbeevel 
Keozeuneti Icon tiztejjeegvel

Engem keudtek Teeged laatbnom
Orzaagodatb el.bee jaarnom
Lak beledet tudakoznom
Neeped Teorveenbed ly tcnwlnom.

Herzegb azon meg eoreule 
Az Keovetbetb meg vendcegiee 
Eo magadnak yoo th ytbeele 
Mertb azokatb Keoz ncepnek veeleef

Keovetb onnatb el fietevu 
Eggb BaUazgoot kerejlbethevj 
Dwna vyzet bele tbeohbeyj 
Feodetb Feuvetb ys kereflbetheiv

Aztb Erdeelbbe el bee vivet 
Aarpaad eleottb mind le tbevee 
Aarpaad eztb yoo névén vevez 
Kapithaanboknak byrres tbevee•

Kapitbaanbok oda gbeulnek 
D juna vyzeet Eok meg laatbaak 
Feoiletb Feuvetb tbapaziulaak 
Ottb' tanaacbjok eok reaa tlarthaak.

Eggb febeer Lovath boztanak 
Feek N bér get b aranbtb adtattak 
Az Herzeghbez bocbaaiatnak 
H)gb yllb zooval maid zoollb inaké



Ezen árvának fzomoni tekintete úgy meg
törhette a‘ Fejedelmeket: hogy, kitannak előtte, 
luítos híre miatt, ízívből gyűlöltének : moft,

íze-
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Ez zeep Looval tbiztbelneenek 
K y k  Zyttbaahool ky jcoveenek 
Nagbsaagodtool Feouet keernek 
Orzaagodban le theitpedeenek.

Herzeg azval maglót veztbevj 
tívgy az doogot meg nem eertbew*
Az zeep Lovatb meg zerethevu 
Az ky miaaltb Feodet el veztbcw.

Az zeep Loonak eoreultbenek 
Ázzon monda az Keovethnek 
Annak adok Een Feodemben 
Mit keevaannak eok nagb beoseegben♦

Keovetbek vannak eoreomben
Mertb jaaraanak nagb yoo veeggel 
El bvjcbvoznak tbyztbesseeggel 
Bee siitbnek Erdcelb Feudcebcn

Bezeelnek Kapitbaayihoknak 
Kapitbaanhok tbanaacbkoznak 
Hogb ba ez Feodre jutbnaanak 
Az HertegVel meg ys vynnaanak•

Eftentb eok o ttb9 ymacdaunak 
fíaaromzor DEIVS'F kiaaltahnak 
Arrooltb meveztbeek o ttb9 Vaaroftb 
Zomos menttbeeben Nemes DEIVSNEK»

Ettbeol maradttb az Zokaasonk 
fíogb ba aarwtb my zakaztbonk 
DÉtrSETH DEIFSETH ottb9 kyaaltlonk 
Bizonsaagong bogb meg aarwltbank.

Az mintb hamar fel cMllaanak %
Huarm Keo vetbetb vaalaztbaanak 
Az Herzegbbez bochaathaanak 
tiogb yllh zquVűI ixelii zoJnaantti.

r*
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fzemérmes roaga-vifelésére tekintvén, nem cfak 
kedvekbe venni; hanem mindenben fegíteni-is ké- 
váunák. Meg - tettfzett ékes Szeinéllye-is, nem

cfak

fíerzegb yool meg gondold magad 
Hogb Ezz Feodetb hamar el bagbd 
Az J\Jagbároknak, aatal add 
Kcerttbcketb neetík meg bocbaassacU

Feoded adttbad febeer Lovon 
Ees Fezived uravbos Feeken 
Dívna vyzlt aranb Nbagben 
Akkortb való o r.agb Zeukseegedben*

tlzfzegb ballvaan viosolboda 
Azzal semmüb nem gondola 
Az Keovctbnek akkovto zoolla 
llaxagjaaban eztb mondgba vaku

Ha zeep Lcvctb 'azeertb keuldttbeek 
Eggb Stábokkal agbon verjeek 
Nbergetb az Dvunaaba vesseek 
Ees ez Fetittb az Feubén rejcbeek* '

K ?ove:bek mondtak llerztgbnck 
Nem  kell tenni Kegbeimednek

t Azzal Eok kaatrpsok leznek 
De Nlagbarok nber:besek leznek•

Nlertb Ebek. Looval meg hyznak 
Nbergge lezen Halaazookyiak 
Feekiel Kazaasok o ztboznak 
Utaannad col sok yootb mondatlaké

Keovetb otlban el bujcbuuzeek 
De az Herzeg meg feelemleek 
Seregekkel gbculekez eek 
Dunna mellettb el bee keoltbeozeek• -

Aarpaad jutba Klagbar Neeppel 
KELEN Feodeen el keleenck.
Ottb* checbeen d  QbecbcUcnek 
Ees Tbetbemben eok tbelepedeenek•

Zaaz;



cfak Ilanzámak, hanem magúnak Zoltánnak is. El- 
fe-hitethették magokkal: hogy mind igazak lenné
nek azon utálatos főtök , mellyeket a’ hegyes 
nyelvek reá tüztenek* Ki-vették terinéfzeti fze- 
mérmét ábrázattyának fzelíd vonáfaiból; és olly- 
nak lenni gondolták cfapra ütött borát, a’ mi
nőnek látták czégérjét.

Mind-az’ -által: hogy Világosnak erkölcfeit 
annál-inkább ki-vehetné Hanzár; hirtelen azt kér
dezte tőlle: ha befzellette Rókával Etelka felől 
itt Wilágofon ? És ama’ Szüzet, erkülcftelensé- 
gei miatt, nem ítélte-e arra-valónak lenni; hogy 
Budára jöjjön a’ Fejedelmi udvarban ? Erre azt

fe-

II. KÖNYVE IV. SZAKASZSZA. 315

Zaaz Halomhoz hogb eertbenek 
Aleg zaallaanak az fíerzeabgel 
Éjiben xala Alagbar Neefpel 
Ottb9 jaaraanak nagb nbereseegveU

Az fíerzegb ottb9 meg veretbeek 
Cbyak egbedenl futbnja estek 
Az Dwnaora Eotb kerytbeek 
Stmmi keeppen el nem eerbetbeek•

Abban egbeebb nem lehethe 
Az Dwnaaba bee zeoltheibe 
Hogb majd magaatb ottb9 meg mernie 
lukaabb magaatb bogb el rejcbe.

Aarpaad vala nagb eoreomben 
Az Orzaag mertb lton kereeben 
Eo meg zaalla jen egb Hegkben 
Febeer vaarboz icon keozelben.

Ottb9 Orzaag neekjek adcteek 
Maghar Crzaagnak nexezeek 
Kern etteul azt Eok el xeveek 
Feglperjckktl eöxeekkee tbntek»



felelte Világos: hogy Etelkának erkőlcfteienségei- 
rol foha akkor egy fzót nem befzéllett Rókával; 
nem-is tudná mind-eddig: ha valaha hivatalos 
volt-e Zoltánnak udvarába. El-hitték ezen fe
lel étét. Ugyan-azért: Rókának gonofzságai újra 
ki-tettfzetcenek.

Midőn Világoffal így befzélgettenek a’ Fe
jedelmek; íme! bé-jelenté magát Gyula, bé-is e- 
refztetett. Leg-is-leg-elöl: nagy hál’*adáffal meg- 
k.Öfzónte a’ Fejedelmeknek azon kegyefségeket $ 
mellyel érdemeden fzeméllyét nem cfak a’ Ve- 
zérségre fel-emelték, hanem mind ama’ Tartom 
mánnyal meg - ajándékozták, mind a’ Tifzán túl 
lévő Katonaságnak Igazgatójává rendelték. Meg- 
köfzünte azt-is: hogy Etelkájához  ̂ érdemedéit 
fzolgallójokhoz, annyi kegyeíséggel voltának. 
Ezek-után : mind ttmtát, mind édes leányát ta- 
pafztaltt jó akarattyr kba ajánlván; végtére meg
jelentette : hogy Hul-áuak utolsó akarâ tya kezei
nél lenne írásban. Kérte a’ Fejedelmet: hogy 
azt meg-erősíteni; és, ki hirlelésére, napot fzabni 
ipéltóztatna.

Zoltán, Huba’ dolgának el-végezését a’ hol
napi dél-utánra rendelte. Mert Etelének, és Etel
kának öfzve-esküdtetéfeket holnap-utáni reggelre 
halafztotta. De az esküdtetésről femmit fe fzóll- 
ván Gyulának; cfak éppen azt parancfolta: hogy 
leányát oda haza tartfa; és, fő-képpen Hanzár- 
hoz, femmi fzín alatt, ne erefzfze. Okát pedig

, ezen
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ezen el-tíltásának ne tudakollya. Ez nem foká
ra magától-is ki-siilne.

Zoltántólhaza-menvén Gyula; maga is meg
döbbent e’ reméntelen parancfolatra. Öfzv̂ e-le
tudta egygyeztetni Etelkának minapi kérkedéfei- 
vel. Nagyon cfudálkozott • hogy leánya Zoltán
nak hozzája való ízeretetét emlegetné minden- 

» kor; azomban Zoltán udvarától-is el-tíltaná. E’do* 
log még jobbau meg-erósítette fzándékát.

De, minek-utánna Etelka ezen izenetet fzo- 
,morú Attyától meg-értette; egéfzlen el-halványo- 
dott. Nem fzóllhatot egygyet-is. Öfzve-cfapván 
kezeit, a’ fzerencsének kegyetlensége ellen pa- 
nafzolkodott. Háuyta* vetette minden-felé elmé
jét; de, ini vétke miátt rekefetetett - ki Zoltán
nak udvarából, éppen nem tudhatta. Szinte ar
ról gyanakodott: hogy Rókának lelke más va
lami gaz emberbe bújt, és nagyobb fortélyokkal 
kerülgeti lzeméllyét. Az*után: a’ fejedelmek
nek meg-változott rendeléfeikről, fziveiknek el- 
álláfokról ; de Gyulának - is valami alattomban 
való áskálódásáról gondolkodván; úgy el kefere- 
dett: hogy meg - átkozná azon órát, mellyben 
Budáról Wilágos-várra érkezett. Jobb lett vólna 
Gyulát Budára hivattatui, mint a’ Fejedelmek
nek Wilágosra jönni.

Midőn oíztáu a' kellemetlen ejtízaka fekete 
sátorával bé-vonta a’ fzounorú lelkeket; midőn a’
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cfillagok-is homályos tekintettel nézték a’ földi
eknek nyugodalmokat: íme ! Gyula , és Zalánfi , 
Etelkának kegyetlen hóhérjai, egy ofztályba nagy 
vígan bé-rekefzkedtenek. Nagy rélzét az éjt- 
fzakának a’ következendő Sátorofságnak befzél- 
getésében töltötték. Ismét meg-esküdött Gyula: 
hogy leányát másnak nem adgya. Végtére: arra 
kérte Zalántit: hogy Etelkával fzóba ne eredgyen. 
Ó-maga fogna vele befzélleni; és fzivéta’ Szö
vetségre vagy hajtani, vagy törni. Dél-után 
(tudni-illik) Huba* akarattyát ki-hírlelvén; femmit 
fe fogna a’ Fejedelemnél múlatni : hanem, tüftént 
haza jővén, birtokába adni.

Gyulának e’ kellemetes rendeléfeit hallván 
Zaláníi ; ki-mondhatatlan képpen örvendezett. 
Meg-dícsérte egy Atyához illő gondolatait. Az
után: nagy fzívefséggel azon reinénkedett: hogy, 
akár-mi-nemo ellen-vetéfekkel, le-ne-hagyná ma
gát veretni fel-tételéről. Ö Etelkát úgy fzeretné s 
hogy , ha őtet másnak adandaná Gyula; kéfz 
volna minden gyilkofságra.

Jól el-raéne azomban az éjtízaka. Széké
ben aludttanak mindnyájan Wilágofon. De nem 
aludtt Etelka. Hánkolódott inkább az ágyban, 
fém-mint nyugodott. — ügy tettfzett: mintha 
Etelével fzóllott vólna álmában ; de tölle femmi 
feleletet nem vehetett vólna. Etelét ofztán, mint
ha kergette vólna egy Bika a’ fikátorokon, de 
maga fe fegíthette vólna. — Veres pofztóval

bé-
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bé-vonttnak láttfzatcatott háló ofztállya. — Szer
felett való pÖrsÖgélíel égett ejtfzakai méefcfe. — 
Farkas módra ordítottanak a’ síma Melákok, a’ 
lombos Komondorok. — Éktelenól bemyákolta- 
nak a’ fekete mafckák; futkoftanok, és czinezog- 
tanak a’ kis egerek, a’ nagy farkú patkányok. —. 
Az éjji bagjok-is, ennek-előtte nem hallott hu- 
hogáfokkal, alkalmatlankodtanak. — A’ -mi leg
inkább el-rémítette a félénk Kis - afzfzonyt, az 
vala: hogy a’ Hárfán magoktól el-fzakadoztanak 
a’ húrok, nem egyfzeriben; hanem egy-raás után, 
nagy pattanáfokkal.

Fel-ébredett e’ fzertelen ropogáfokra Etelka. 
És, Budán van-e? avagy Wilágofon? nem tudta 
hírteleniben. Hogy ofztán magához tért; Ifte- 
nem! (úgy mond) mi járhat körülöttem! Min
denek fel-fordúlnak a‘ meg- indúltt Sátorban. _
Hová lettél édes Etelém ? — Mért nem bátorí
tod el-hagyott Etelkádat ? — El-fzakadoztak húr
jai azon efzközömnek, mellyel Budán, fzomorú 
fogságodban, olly édesdeden vígafetaltalak. Hát, 
ha ezzel azt jelentik a’ Meny-beliek: hogy foha 
többé kezembe nem vehetem vigafztaláfodra ? — 
Illenem be féltelek édes Etelém ! — Piros vér
rel meg-fecskendezettnek láttam, cfak éppen ez
előtt, minden tagjaidat. — Mit? Talán ugyan 
ki ontódik véred? — Ha te el-vefcel; veizfeek- 
el én-is veled egygyütt. Lefz még annyi ereje 
•1-laukadott karomnak, hogy mejjemen köröíz-
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tűi hajdani a’ keit ; és téged’ ama’ bóldogabb 
világba követtelek. — Jól vagyon ! — Örökös 
nyngodalmomra meg-vetettem immár mennyeg- 
zős ágyamat.

Ezen gondolatok után el-fzenderedett a’ íze- 
rencsétlen Kis-afzfzony. De eme’ nyugttát, fém 
aludttának, íém vígyázttának nem lehetett mon
dani. Félig be*húntt fzeme’ héjjá előtt irtózta- 
tó képzemények forgottanak , mellyek el - iízo- 
nyodott lelkét mind-addig hóhérlották, még ofz- 
tán örvendetes orczálát ki-mutatta a’ hajnal; és 
újra el altatta a’ keferűltteket. Ennek ki-bukttá- 
val úgy el-nyúgodott a’ Kis - afcfzony-is: hogy 
inkább a’ hólttakhoz, fem-mint az élőkhöz ha- 
fonlítana.

Jól fel - kele az - után a’ Nap-i? , midőn a’ 
Dajka, nagy clendefséggel bé-lopódzván hozzá
ja , él-é, avagy meg-hólt, éppen nem tudhatta. 
Sem az ajtónak erőfzakos bé-cfapásával, fe két 
kezeinek hangos tapfolásával fel-nem-ébrefzthette. 
Fel-fel-emelgette a’ Szűznek kezeit, meg-meg 
le-ejtette; de íemmi-féle-képpen fel-nem-verhette.

E’ fzokatlan történetre félig el - halván a’ 
Dajka ; ifzonyú nagy jajgatáffal, és fzínte efze 
nélkül való futkározáfokkal fel - lázzafztotta a’ 
Sátort. Ki, ’s-bé-nyargaltanak a’ Szoba-leányok- 
is; és, a' Szűznek végső vefeedelraét képzel
vén, fzörnyű-képpen jajgattanak.
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Ezeknek jajgatáfokra, az-után zfiri-biri cfe* 
vegéfekre fel-ébredvén Etelka; nem végezte-el 
a’ gyötrelmeket: hanem nagyobb fzív- fzoronga- 
táfokkal fel-váltotta. Efzébe-jutván Gyula; mír 
annak-is fzeméllyétöl (kivel ez-előtt olly édes* 
deden befzélgetett) irtózni kezdett. El-vefztet- 
te hozzája-való fiúi bátorságát, következendő* 
képpen hajlandóságát is. Az-után: a’ Feiedelem- 
nek-is kegyelmét el - yefzettnek lenni állítván , 
nem bízhatott immár egyébbe, hanem éJes E- 
teléiébe. Ugyan-azért: ennek meg-látogatását 
reméllvén , fel-öltözött azon czifrájába, mellv- 
ben, az Egy-háznak fel-fzenteléfe’ alkalmatofsá- 
gával, Etelének meg-tettfzett. Ma ismét meg
akara néki tettlzeni, de az Egekben más rende- 
léfek vóitanak.

«

HATODIK RÉSZ.
G Y U L A  E T E L K Á N Á L .
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JVjíert: íme! Etele helyett, Gyulát látta ofe- 
tállyába bé-jönni. ügy-annyira meg-rettent Sze- 
méllyétől: hogy kevésbe múlt-el, hogy magát 
elsyben el-nemfikójtaná; az-után a’ Sátorból-is 
ki-nem-fzaladna. De, meg-győzvén fzorongatá- 
fait; le - cfendeíedett: és nagy félelemmel várta 
az utolsó ítéletet.
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Gyulának-is, nem tudom, mi borongós 
föllegek cfavarogtanak fetét homloka körűi. Két- 
fzer akará befzédgyét el-kezdeni; kétfzer akada- 
meg a’ befzédnek elején. Példája-is Gyula azon 
Atyáknak , kik magzattyokat, minden hajlandó
ságaik ellen, erőfzakolfan meg-akarváu házasíta
ni ; rettegnek azon dolgoknak el - kezdésétől, 
mellyek mind magokat, mind magzattyokat lá
baikról le-ütik.

De Gyula, cfak el-nem-akarván-állani fel
vett ízándékától; ezeket mondotta Etelkának : 
El-érkezett immár azon nap, édes leányom , 
mellyben azt kelletik cfelekedned, melly mind 
én nékem nagy örömemre, mind néked nagyobb 
hafznodra válthat. íme! édes Magzatom! mi- 
ólta Etelével tárfalkodol, az-oltától-fogva femmi 
víg napjaidat fel-nem találhatod. Szüntelen oftro- 
molnak a’ kefervek. Keresnek, fel-is-leinek a* 
vefzedelmek. íme! ki ennek-előtte, valamint 
fris hal a’ vízben, ügy élhettél; ezen tárfalko- 
dáfoddal arra jutottál; hogy magadat magadban 
keresheted; de fel-nem-találhatod. Meg-akarlak 
egyfzer ezen nyughatatlanságtól menteni; és 
méltó Szeinéllyedet meg - maradandó örömekre 
fegíteni. — íme! édes Magzatom ! el - érkezett 
Zegedről azon érdemes Zalánfi, ki téged’ tel- 
lyes erejéből fzeret, és bóldognak tenni igyek. 
fzik. Fel* találhatod benne a’ fzép termetet; a’ 
fzebb válogatott erkölcsöket; és a’ (leg - fzebb
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fzeretü fz.vnek állhatatosságát. Ezeken felül: 
okos-is; guzdag-is; és hozzád Etelénél hafoir- 
lóbb. Nem Orfzágló ugyan, de Földes-Úr. Va
gy onunkb n bír. Meg- magyarofodott. — Édes 
leányom! felejtsd-el, egy kevés időre, hogy 
édes Atyád vagyok. Clak azt véld: hogy jó 
barátoddal befzéllefzfz. Tégy ítéletet: ha ezen 
jó barátod jó tanácfot nem ád-e a’ következen
dő boldog életnek fel találására. — Már penig, 
ügy mint Atya, meg * ígértem néki Szemeliye- 
det: nem cfak ízóval; hanem íráiTal - is. ígére
temet meg hazudtolnom nem lehet, nein-is aka
rom; mert Magyar vagyok. Felőlied-is úgy 
gondolkozom, hogy akaratommal meg-egygye- 
zel: mert Magyar Leány vagy.

Mint, mikor a’ Kányának visítását hallya a’ 
galamb; meg-rezzen, le-lapúl , és fzerte-fzéllyel 
tekinget, hogy védelmezőre ralállyon: nem kii- 
lüinben Ete’ka, Gyulának e’ horzal'ztó fzavait 
vévén , ide-tova nézett,- és míudeniinnet várta 
a legitsege:; de fel-nem-talál hatra. Meg-állván 
ofztán fzíve’ rém'ultte, ezeket nyögte Gyula*felé:

Ei-nem-hitethetem magammal, fzerelmes A- 
tyám; hogy Zaiánfival való Szövetségemet atyai 
parancsolatodnak, lenni gondollyam. Mert , úgy 
tartom: hogy Te , igaz Magyar lévén, e’ Ma
gyar leányodat, ama’ Bolgárnak birtokába, nem 
Tatár-korbácfolod. Nem hihetek Tatár fzavaid- 
Hak, jól ismérvén igaz Magyar ízívedet. Ha-
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nem inkább úgy tettfzik: mintha fzándékom fe
lől kérdezőskednél. — Ha penig más gondola
taid vannak ; édes Atyám! ha valaha meg-nem- 
fzántad ; leg alább moll fzánd-meg a’ halál’ tor̂  
kába rohanó Magyar leányodat. Tedd-félre, egy 
kevefsé, hathatós Atyai fzeméllyedet. És úgy, 
mint jó Barátom , halgasd - meg befzédemet. — 
Tirztelem, és böcsűllem Zaláníit. Nagy benne 
a’ Vér; nagy a’ Nemzet; nagyok az erkölcsök. 
Ö volna talán az első; ha Etelét meg-nem-is
merhettem vólna. E’ kötötte magához minden 
érzékenségeimet. Úgy el-is-foglalta tellyes fzí- 
vemet, hogy abban Zalánfinak helyet nem ta
lálhatok. Úgy • is - tettfzik, mintha két tettünket 
egy lélek élefztené. — Édes Atyám! egy olly 
Magyar Kis-afzfzony, a’ - micfodás én vagyok, 
cfak egyfzer fzerethet tellyes életében, és cfu- 
pán cfak egygyet. Nem kóborló, nem bitang 
az én fzeretetein. Ebből-is ki-veheted, hogy
igaz leányod vagyok, és méltó a’ fiúi névre.— 
Gondold-el azt-is: mit mond Zoltán ; mit mond 
Hanzár-is. Ezek Etelét bizonyoffan fzeretik , 
és engem’ vele egygyütt meg-akarnak bóldogí- 
tani. Ha más nem volna is, a’-mitől tarthatnánk; 
ezeknek ineg-nehezteléfektől bizonyoffan félhet
nénk. Mert: noha moftanában (nem tudom, mi 
vétkem miatt) el-dltottanak Fejedelmi Udvarok
tól; de tudom: mit inondottanak Budán; mire czél-

loz*
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loztanak Sepelen. Hírek nélkül ne ártsuk ma
gunkat a’ Sátorofságba.

Erre Gyula kefervefen ezeket monda: így el
lenkezel tehát édes Atyáddal? Illy böcs'uletben 
tartod igaz fzívemet, és Örökké javadra iparko
dó rendeléfeimet ? Iftenem, mire juték! Arra 
immár: hogy faját leányom meg - tagadgyon, és 
inkább a’ Fejedelemnek iavallásától, mint édes 
Attyának paranefolattyától fügjön. — Ezeket 
ér lemlettera-é-meg azon álmatlan éjtfzakáimért, 
mellyekben tüftént talpra állottam, mihelyeft 
leg-kilTebb nyiííántáfodat hallottam ? Ezeket ér
demlettem -é - meg azon örökös fzorgalmatofsá- 
gomért, mellyel még a* fzélnek fém hattalak 
meg-fűnni; hanem inkább mindenkor téjbe-vajba 
ferelzcettelek? — Ah! Etelka! mikor vefztetted- 
el régi fzívedet? — Iftenem! hová lett régi leá
nyom ! Hol kereffem, hol talállyara-fel régi Mag
zatomat? Hová lett Etelkám, egygyetlen-egy 
világi gyönyörűségein ? Illyet neveltem-é fejem
re , ki utóllyára - is fzivembe üti a’ kéít; és, 
nagy erofzakkal, nagyobb kegyetlenséggel, öCz 
hajaraon-fogva, más világra űz, kerget, és hur- 
czol. — Nézz még egyfzer reám Etelkám. Meg- 
ne feletkezz Gyuláról, ha nem Atyádról-is; leg
alább : jó barátodról. — Ne légy hál’ - adatlan 
íbk jó téteményeim után. És tudd-meg: hogy 
a’ világi törvény azért nem fzabott bünteted a' 
hál’-adatlan Magzatok ellen, mert azoknak meg-
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veréfeket cfak éppcu magára vállalta, az igaz 
Iften.

Ezekre inkább meg ijedett Etelka. Az - u* 
tán: így felelt: Szerelmes édes Atyám! meg-ne* 
keferedgy. Fel-ne-háborítsd atyai fzívedet. Sze
resd , mint ennek előtte ízeretted, édes leányo
dat. Ne gondold: hogy gondolataidnak erö'fza- 
koffan akarjam ellene fzegezni gondolataimat. 
Cfak azt kérem, azt óhajtóm fzerencsétlensé- 

• gemben : hogy meg-lágyúllyon fzíved, és engem’ 
porrá ne zúzz, darabokra ne törj. — Édes A- 
tyám ! ‘könyörűlly fzerencsétlen Magzatodon. *— 
Ne nyúlly atyai parancfolatodhoz! — Magam’ 
férje’ válafztásában el - ne-vedd egéfzfzen azon 
fzabadságomat, mellyet mind az éló Iüen adott, 
mind a’ gondos Terméfzetnek törvénye meg-e- 
rősitett. — Zalúnfi helyett, add * vifzfza édes 
Etelémet. Tekints, kérlek, az Égnek raennyeg- 
zetére ! Olvasd-el ottan az örök Illennek ren- 
deléfeit. Minden cíillagzatokban meg - láthatod 
Etelét. De Zalánlit még a’ hóltt« világiakban 
fém fzemlélheted.

Monda Gyulaí̂  Iftenem! légy velem! — 
Add-vilzfza édes leányomat! — Add - vifzfza é- 
des Etelkámat! — Etelkám! nézz édes Atyád
ra! — így foghatta-el tehát egéfz fzívedet azon 
egy Etele: hogy, a’ küfzöbön fetrengvén édes 
Atyád, ótet meg-tapodgyad ? és így , fzívefsé- 
gének le-gázoltcával, Szeretődnek ölébe fzaladgy ?

Ezé-
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Ezeket kévánhattya - e tolled az lilén? a’ fiúi 
név? az atyai tifztelet?

Felele Etelka: Édes Atyám! ne rugdalódz 
annyit az öfztön ellen! Kárt tehettfz magadban! 
— Ne vonny ujjat a’ hatalmas Iítennel : mert 
cfak ő-tőlle vagyon a’ Sátorofság. Porrá-töri tes- 
tedet-lelkedet, ha nyilván-való akarattya ellen ta- 
rajofan iparkodol. — Hogy-hogy kévánhatod azt 
töllem: hogy te-néked ezen vefzedelmes álla
potban vaktában engedelmeskedgyem, ha te a* 
nyilván való Itteni rentleléfeknek engedelmeskedni 
nem akarl’z? — Tudd meg: hogy más Atyáin-is 
vagyon, ha nem máfutt-is, a’ Mennyek’ orfzá- 
gában. — Avagy: mért el-nem-tíltottál Etelének 
táraságától, midőn azt el-kezdettem ? Hatalmad
ban voltam akkoron mindeneitől. Könnyen el
fogadtam volna parancfolatodat. Már moft: ma
gam Te bírok magammal. Annál inkább nem hi- 
hetem, hogy Te , az Itteni rendeléfek ellen, 
meglágyíthasd el-keményedett fzívemet. — Ah! 
édes Atyám! mért nem vetted elejét még gyen
ge fzikrájában ? Moft immár lángot vert, és de
rék tűzze vált. — Mond-ki igaz lelkedre: én 
vagyok-é ebben vétkes, avagy Te? ha cfak vét
kes az igaz, és tifzta fzeretetet. —• Nem ma
gamat hanem Tegedet féltelek az égi bofzfzúk- 
tól. Terj-vifzfza atyai fzívedhez. íme! le-tér- 
delek előtted, ama’ régi, de nem moftani Atyáin
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előtt. Kérlek az Iftenre! ha akarol, hogy él- 
lyek, ad-vifz'za édes Etelémet- - - ali-vifzfza - - - 

Monda Gyula : Te penig , leány lévén , A- 
pá lat ne tanítsd. Én tudom tifztségemet. Te 
penig, mi köcelefséged légyen; tandld-meg mo't: 
ha eddig megtanulni nem akartad. — Ha néke n 
hatalmam vagyon a’ parancfolacra; rendes lenne, 
ha néked kotelefséged nem lenne az engedelmes
ségre. — Ugyan azért: egy ízó , mint fzáz: 
azt akarom, azt paraacfolom: hogv - - - -

A’ többit ki fe hagyta mondani Etelka. Hir
telen ismétt le-vetette magát a’ földre. Öfzve- 
tévén kezeit, Attyának rettentő fzavait e’ jajga
tásával meg-fzakafztotta:

Szíinny-meg, Atya, egv-kevefsé. — Ne 
nyúlly a’ parancfolathoz, ha leányod’ fzereted.— 
íme tüstént meg-fzakad a’ fzivem! — Itt előt
ted ki-adom lelkemet. — Nem tűrhetem tovább 
kerferveimet. — Kérlek minden Szentségekre: 
ne vefztegesd reám az atyai parancfolatot; ne 
tedd azt (ha okos atya vagy) vefzedelembe: 
mert még-eshetik, hogy engedetlen legyek. — 
El-is-vefzterzfz, ha el-fogadom. Mert, ha enge
delmeskedem; el-vefztem Etelémet: ha nem en
gedelmeskedem; el-vefztelek Tégedet. Ezek kö
zül, akár-mellyik, elegendő oka bizonyos halá
lomnak. — Szánd - meg, kérlek , haldokló leá
nyodat. — Te nagy lilén! cikk raoíl tekínts-le

fényes
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férres Egeidből! — Segítsd a’ veszedelemben 
forgó fzerencsétlen Teremtményedet.

Ezekre Gyula jobban fel-pattana, ezt mond
ván: Clák látom nyakafságodat. Nem akarfz jó 
Szerivel engedelmeskedni. Én, a’ -mi tifztem, 
azt cfelekízem. Te láffad, ha jóval végbe vi- 
fzed • é kotelelségedet. — Akarom ; és, mint 
Atya, parancfolom : mondgy - le Eteléről; es- 
küdgy-meg Zalánfival.

Gyulának e’ Szavai után, hirtelen meg - ál
lott Ftelka könyveiuek Zápora. Az atyai pa
rancsolatnak cfak ma leg-elsöben érzett hatható
sága egéSzlen ineg-jártu Szivét, ’s-meg-is • törte 
keménnyét. Fel-emelkedvén a’ porból, nagy alá- 
zatoísággal meg-cSókolca édes Attyának kezeit; 
és oSzcán, Szívének-is nagy tfeudeíségével, eze
ket mondotta:

Jól vagyon , édes Atyám. El - fogadom a- 
tyai parancsolatodat, mellyel (tellyes eletemben) 
cfak moftanában éltél. Nem tartanám magamat 
a’ fiúi névre méltónak, ha első parancsolatodnak 
nem engedelmeskedném. — MégcSak egy kéré
sem vagyon, édes Atyám. Mutasd - meg ennek 
bé-tölttésével: hogy igaz Atya vagy, és való
ban Szereted, édes leányodat. Nem nagy penig 
a’ kérés. Meg-engedheted. — Kérlek a’ Magya
rok’ Iftenére ! kérlek azon Szeretetre, mellyel 
édes Anyámhoz viseltettél. Kérlek azon ede* 
tejemre, mellyet Anyámnak emlőiből olly édes-
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deden fzoptain : engedgy két-három napot a’ 
meg-esküdtetés előtt: hogy fzívemet apróra tör- 
heffem; abból Etelét ki-írthaííain ; Zalánlit bele- 
íiltetheffem. Mert én el- tökéllettem immár ma
gamban : hogy atyai parancfulatodnak ne cfak 
fzinlés-képpen; hanem Iílen-igazában eugedelmes- 
kedgyem. Átal-látom penig a’ lehetetlenséget; 
ha cfak időt nem adl'z a’ kegyetlen cfatára. — 
Ismétt igazán meg-vallom: meg*feuéklett bennem 
Etele. Sokáig édesdeden tárfalkodtam kedves 
fzeméllyével. Nincs hatalmamban, hogy ezen 
arany lánczomat, mellyel tetőtől - fogva talpig 
le*kötozve vagyok, egyfzeribeu el-lzakafzhalfam. 
Két-három napot kérek érczé-váltt kemény fzí- 
veranek meg-lágyítására. — Kurta ugyan (ha jól 
meg-gondolom) ezen idő is. De,hifzem Illene- 
met, meg-fegít. Sött: a’-mit gyarlóságom végbe 
nem vihet; Ő, igazán engedelmeskedni kévánó 
fzívemre tekintvén , bizonyoffan el • végzi. — 
Másként, édes Atyám! ha e’ két-három napot 
meg-nem-engeded1; attól félek: ne talántán Za- 
lánfit cfak fzinlés-képpen fzereffem; és így Té
gedet (a’-mit foha nem cfelekedtem) meg-cPallya- 
lak. KönyörÜlly , Atya, édes leányodon!

Monda Gyula: Nincs lehetetlenség e’ vilá
gon. Ha erőlteted magadat-; ízibe meg-is törhe
ted. Mái napnál továbbra nem lehet halafzta- 
■ om a’ meg-esküdtetéft. Meg keH lenni enuek-is.
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Ekkor Etelka fel-háborodott. Borzadozots 
tefte, és refzketett. Gyulának fzerae közé te
kintvén; úgy. tettfzett: mintha Attyát nem lát
ná, hanem egy valami kö-fzálnak darabját. Vég
ső-képpen ezekkel akarta meg-lágyítani annak 
kemény fzívét:

Gyula ! az Iítenre kérlek, ne végy az u- 
tólsó dolgokra. Vagyon még egy hely fzívem- 
ben; mellyben az atyai név foha nem hallatott. 
Ismétt az Iítenre kérlek: ne kénlzeríts, hogy 
oda folyamodgyak: mert meg-eshetik, hogy A- 
tyámnak meg-ne-ismérjelek. Ugyan-azért: cfak 
még egygyet kérdek : Ha bizonyoflan tudnád, 
édes Atyám, hogy fzívemnek ezen ifzonyú e- 
rőltetését ki-nem-állhatnám ; meg-ízakadnék ben
ne; és ott az Oltárnál fel-dőlnék. Avagy : ha 
tizonyos vólnál abban-is: hogy, midőn Zalin- 
fival kezet fogok; akkor az oldalamba kéft ver
nék ; és ízemed’ láttára fel - fordúlnék. Ha utól- 
só fzem*pillantáfomban-is cfak éppen ellened ki
áltanék , és téged’ az Mennek ítélő-fzéke’ elei
be hínnálak, hogy fzámot adgy hallatlan ke
gyetlenségedről. Ha azon ítélő-ízék előtt álla
na édes Anyára, és ezen gyilkofságodért veled 
Ízembe fzállana, és ki-körmölné mind-a’-két fze- 
medet. — Ha, mondám, mind ezeket valósá- 
goffan tudnád , hogy bizonyoflan meg - történ
nek : már akkor, édes Atyám ! ízerelmes édes 
mindenem! meg-könyörülnél - e rajtam? meg
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engednéd - e e’ két három napot a’ meg - esküd» 
tetés előtt?

Felele Gyula: Meg-nem-hal a’ leány, ha 
köteleíségének eleget téfzen. Ki-ki fel-talállya 
a’ jót, ha igazán, és fzorgalmatoifau kereíi. Ka- 
pálly kurta, néked-is lefz. Többre, mondom, 
ne fakaízfz. Vagy akarod, vagy nem: még ma 
meg-kelletik lenni ennek-is.

E’ fzörny'íi, és kegyetlen fzavakat hallván 
Etelka, ízelly el - tépte ékes hajának kellemetes 
furttyeit. Kétségbe efetc egéfzlen. A’-mi töb : 
( és felőlié foha fenki nem gondolhatta volna ) 
le-fzakafztotta melyéről fehér patyolat kendőjét, 
és, nagy! tüzefséggel , Gyulának fzeme közé 
vágta, ezt jajgatván:

Te — Szittyái ko-fziklák között termett 
vad állat! — Te! Tigrifek, és Orofzlányok a- 
latt neveltetett teremtmény! — Te Etelkának 
Gyilkoífa , nem Attya. — Bizonságúi hivom 
mind Mennyet, mind Földet: hogy igazán le
hetetlenségnek állíthatom azt lenni: hogy Etel
ka Gyulának Magzattya légyen. így vethetné- 
meg egy Atya faját leányának illy fzíves kéré- 
fcit? — Lehetetlenség! és ezerízer-is lehetet
lenség ! hogy cfak egy csöpp vérem • is folly on 
ereimben, mellyet valaha tolled vettem volna. 
Valld-ki, ha tudod: élő Iíleuedre kérlek! kinek 
vagyok édes leánya! Mért tartottál eddig-is illy 
embertelen hifzemben? Jelentsd-meg édes A-

tyá-
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tyítnat. Gyula ! Tiiftént hozzá futok , és meg- 
paíiafziom gyilkosságodat. Meg-halgattya o é- 
dés leányának könyorgéfeit; El-távoztatrva egy* 
gyeden - egygyének veszedelmeit* — Iftenem! 
inire fzülettettera é’ világra!

Minek-utánna e’ mérgét ki - fútta a? fel - ger
jedett Kis-afzf2ony; és öfztán Attyának Szemei 
közé tekintett; annak pedig nem annyira el-bá- 
múlását, avagy haragját; mint kegyességgel tel- 
iyes ábtázattyát látta t ki-nem lehet magyarázni 
azon törédtlmefségét j mellyel heves indulatait 
meg-bánta. Midőn az-után Gyulától meg-ölelte- 
tett; és Attyának eíőbbeni kegyelmébe vifzíza- 
tétetett; azt mondhatni felőlié: hogy fzíve meg- 
hafadott. Attyának moftahi néma beízédgye in
kább meg-győzhetté Szívét, mint eíőbbeni tara
jod párancfolgatáfa. *Új erőt vett rajta az Atyai 
hatalom. El - hultenek a’ heves gondolatok. 
Tellyefséggel engedelmeskedni kévánván, ezeket 
mondotta végtére:

jó l  vagyon tehát, édes Atyám! Meg*íegít 
az Iften , hogy bé - töltfem akaratodat. Érzem 
ugyan előre írtÓ2tató cSatáimat; De nincs le- 
hetétlenség e világon! El • hifzem: mert édes .
Atyámtól hallom. — Meg-kell lenni Etelka! __
Meg-is lefz édes Atyám! — Végső képpen cfak 
még egyre kérlek. Küld hozzám Zalánfit: hogy 
neki Szokjam. Kevés az idő: Minden Szem
pillantás káros. — Kérlek arra-is: he erezd hoz-
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zára Etel - - • avagy-is: ama’ maiikat. Vedd* 
el az alkalmatofságot: hogy hozzám ne férhef- 
fen; és fzíveraet fel-ne-zavarhaffa. Mindent raeg- 
cfelekfzera a’-init kévánfz; penig igazán, és 
minden tehetsegem fzerént. A’ következendő- 
ket Iftenemre bízom» De, ha igazán meg - kell 
vallanom : irtózom mindentől. — Meg • kell
lenni ennek-is! — Meg-lefz ez is, édes Atyám. 
— Könyoriilly rajtam édes Iftenem! AJgy e- 
rót a’ rettentő cfatára! Segítsd leányi gyarlósá
gomat! Mind élttemet, mind hölttomat reád bí
zom Teremtő iftenem!

Leányának ezen valóságos meg-térését lát
ván Gyula, igen örvendezett. De, ofztállyá- 
bol ki-menvéu, még irtóztatóbb dolgokra vete
medett; mellyek ha meg-egygyezhetnek-é az 
igaz Atyai fzívvel; azok láfsák, kik róllok Íté
letet tefzuek.

HETEDIK KÉSZ.
GYULÁNAK ÚJ F O R T É L L Y Á .
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K i-érkezett azomban az idő, melly Huba’ 
akarattyának ki-hirdetésére Zoltántól rendeltetett. 
Cfak nem mindnyájan Huba’ Sátorába gyültenek, 
ha Etelkát ki-vefzed. Ez, a* Fejedelemnek pa- 
rancfolattya fzerént, ki rekefztetvén az Udvar
ból ; oda haza maradott; és magát a’ keferves 
gondolatokkal untig emífzette.



Azomban emezek a‘ Sátorban̂  le «telepe Íté
llek. Jelen vóit maga Zoltán; és annak FAe- 
sege Hanzár. Ott vala a’ FÖ-pap, Etelével. Otc 
Etelkának Dajkája-is, Zalánfival. Midőn mind
nyájan el-balgnttanak , így kezdette Gyula új 
forteilyait r

Hatalmas Zoltán! és kegyelmes Hanzár! 
Uraink! Fejedelmeink! Huba, néhai Vezérünk, 
közelgetni látván utólsó óráját; Engemet, mint 
meg-hitt jó baráttyát ; magához hívatott, v̂i!í- 
gos Kis-afzfzonynak, maga’ édes Magzattyáuak. 
jelen - lettében; kezemheZ fzolgáltattá ezen Pa
piról!, htigy búZgósággal; ’s-nagyobb bizoda- 
lommr.l kérvén fzeméllyemet • hogy cfak holttá 
után nyitnám-meg» cs thind-azokat, mellyek 
írva találtatnak ; emberőí végbe tűnném. Kevés 
idei múlva meg-történvén halála; fel-törtem a’ 
pecsétet; és benne; fzórúl-fzóra, ezeket tapafz- 
taltam. . .. .

Halál’ fia az Élőknek. Mind Álmok, mind 
Árpádot; mind Zoltánt, érdemes Fejedelmimet , 
mindenkor tifzteltem; és fzerettem. Iftenemtől 
tellves életemben féltem-iŝ  De mitldriyájokriak 
igaz magyar fzívvel fzolgáltam. Köz-javunkat, 
tehetségem fzerént; mindenkor elö-mozdítottam. 
Magam’ hafznát foha nem kereílern. A’-miket e’ 
világon Fejedelmeim’ jó akarattyokböl fzerzet- 
tein; azokat, közel lévén halálom, nem fok idő 
múlva el-hagyom. De felöltök, a’-még élek (be-
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teg tefttel* de ép éfzfeel) e* rendeled tcfzem: 
Wilágos - vár, hozzá tartozandó minden Jófzá- 
gommal, ki-nem *vévén Leányomat-is, Etelére 
maradgyon. A’ Sátorofság’ meg-fzerzöjévé Gyu
la Baj-tárfamat téfzem. Kérem-is e’ Vezert: hogy, 
hólttom után, cferbe ne hagygya leányomat; 
hanem Etelével úgy egybe-foglallya; hogy dák 
az ásó, és kapa válafzfza-el egy-mádól. Gyu
la meg-ne-veffe , Zoltán meg-ne máfollya Hubá
inak akarattyát, Wilágoíbm A’ Halál’ pitvarában.

El-hűltenek e’ reméntelen dolgokra azok, 
kik Etelének, és Etelkának fzereteteket volta
képpen israérték. De Etele el-iízonyodott; és 
valami ízerencsétlen ki-meneteltől tartott. Han- 
zár (Etelére nézvén) el - mofolyodott. Zoltán 
(Világosra tekintvén) a’ fejét csóválta. A’ töb
biek , Ízíveiknek külömb érzékenfegeik fzerént: 
vagy Őrültének ; vagy álmélkodtanak; vagy ha* 
ragudtanak;

De ezen indulatok mik vóltanak j ha azotí 
irtóztató háborodáffokkal egybe-tétettenek: mel-» 
lyek Etele’ pecsétes levelének el - olvasásából 
ízármaztanak. Mert: a’-mint mondám , már en
nek-előtte kezéhez vevén Gyula a’ tifzta papí
rod ; midőn leányától meg-értette vólna: hogy 
abba* Etelének engedelméből, azokat írhatná; 
mellyeket e’ körnvul-álláfokban leg-alkalmatos- 
fabbaknak vélhetne: maga’ kévánságának bé-tel- 
lyer -ését fzúneclen izéméi előtt forgatván; azo

kat
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kát írta hele, mellyeket moítan e’-képpen el-ol- 
vafott:

Én penig Etele, a’ Karjeliek’ Fejedelme, 
látván Huba • vezérnek hozzám való atyai ke* 
gyefsegét, és reméntelen hajlandóságát: hogy jó 
akaratcyát vóltta-képen meg-hálálhaílam ; minden 
czikkelynek bé-töltését Karjeli emberségemre fo
gadom. Ha kegyelmes Fejedelmünk olly fzán- 
dékkal vagyon : hogy e’ Tartományt (a’-minc-is 
nem kételkedhetem adakozóságáról) hatalmam alá 
adgya ; magamat Világos-Kis-afzGzonynak el - vé
telére kötelezem. Mellyuek nagyobb bizottságá
ra adttam e’ kezem’ írását, pecsétemmel meg-erő
sítve, Wilágofon. Etele a’ Karjeliek' Fejedelme.

Ha, ezen pecsétes levélnek el-olvasáfa után, 
fzemeiddel láthattad vólna azon indulatokat, mel
lyeket az orczák meg-tolmácfoltanak ; el - hűltél 
Vólna azoknak különbségeken.

Hanzár, Etelének hamis leikéről; aíattora- 
han való erkölcftelenségeirol; és fzínlett fzerel- 
méről gondolkodott nagy bofzfzonkodáffal. Ki- 
raondhatatlan-képpen fzánta, ’s-már-is meg-firatui 
kezdette azon ártatlan Kis • a&fzo.nyc, kit ezen 
Körűl-hajas Kotty-nyeles úgy annyira meg-cíal- 
hatott.

Zoltánnak efzébeu azon illetlenség forgott, 
mellyel azon Eb-anya’ terhe egy Magyar-orfzág’ 
Fejedelmét meg-akarta cfalni. Átkozta egy gaz
emberhez inkább, mint-fem egy Fejedelemhez illő
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ízínlését, mellyel Budán Etelkának meg-ígérte a’ 
Sátorofságot; itt Wilágoffon Öfzve-fzűrte a’ le
vet ama’ CfalárdivaL Dúlt-fúlt magában, hogy 
Etele a’ reudeléfeket illy csúfoffan raeg-zavarta , 
és mindnyájokat s'ultt bolondoknak tartotta.

A’ FŐ-pap-is úgy-annyira el-ifzonyodott \  

hogy, nem tűrhetvén tovább ízivének gyötrel
meit , tüftént ki-menne a’ Palotából;  és otthon 
ama’ hit-ízegŐnek állhatatlauságáról, és olly fok; 
ideig éfzre-nem-vett fzíuléséról nagy fájdalmai 
között gondolkodna. Végtére Etelkának forsát 
keferves konyv-húllatáfokkal meg-liratta*

De még maga-is Etele, a* többivel egygyütt, 
maga-magára haragudott. Úgy tettfzett : mintha 
efze; kerekei boinolnának , ’s-hamar úttyokra fe 
találhatnának. Cfak alig tartóztatta-meg magát: 
hogy, iniudeueknek jelen - léitekben, Gyulára 
nem rohant, és mellyen korölztűl-nem-verte a’ 
kardot. Ezt talán meg-is cfelekedte vólna : ha 
Gyulá (igen éfzre-vévcn a’ következendő vefze- 
delmeket) hamar el - nem - takarodott volna és , 
hogy hirtelen meg-ne-lelhefsék, magát a’ Fő
pap’ Sátorában el-nem-rejtette vólna.

Nem lehet azt-mondani: hogy a’ cfudálko- 
záffal telly es emberek egy gyenként ki-inen tenek; 
hanem inkább: hogy alattomban ki-fzöktenek a’ 
Palotából. Nem tudott mit cűuálni Etele. Volt
is kedve, nein-is a’ fzaladásra. A’ bofzfzonko- 
dó Fejedelmekkel végtére maga maradván ; fel
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vetette fizetnek a- magos Egekre. Éktelenöl cfi« 
korgatta fogait. Szüntelen Gyula ellen pattogott.

Végtere magához térvén az el-keferedett 
ifiú; Gyulának hallatlan cfalárdságát ki-nyilatkoz
ta tta a’ Fejedelmek előtt. A’ Tirzta papirosnak 
néki adásával el-nem-tagadta maga’ hallatlan oílo- 
baságát. Fenyegette tele. torokkal Gyulát: hogy 
karddal fogná meg - bofzfizúlni ezen gyalázatot' 
mellynél nagypbbat femrai-féle teremtmény nem 
tehetett rajta. Eme’ cfalfasággaj meg-sértődtenek 
légyen a’ Karjeliek. Meg -fóégyenittetett maga’ 
Fejedelmi Személ|ye-is. Meg - ho.m.ályosíttatott 
Zoltánnak fényes Udvara. Ezen utálatos mocs
kot nem moshatná-le más vajami'» hanem cfak 
azon vér patak, melly Gvuláuak teftéből bő
ven ki-rohanna. Nem lenne méltó. - életre, a’-ki 
máfoknak halálokra illy orczátalamil igyekezne. 
Végtére: el - feletkezvén magáról; ki fe vévén 
Etelkát: Öfzfze-meg-őfzfze-adttázta Gyula’Sátorá
nak minden pereputtyát.

Zoltán, az egéfz történetnek velejét igen 
nagy örömével hallván; egyfzer-is-mind Etelé
nek Etelkához hajló éllhatatofságát vóltta-kép- 
pen meg-értvén: eleibe méné Etelének; és raeg- 
csókolá, ezt mondván:

Szűnnyön egy kevefsé buzgós&god, édes 
Etelém. Ne tarts femmit a’ fzerencsétlen ki* 
meneteltől. Hadd dolgozzon Gyula Etelének, 
és Világosnak Sátorofságokban; de azt hallót-
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tara felöile: femmi fe lefz helőlle. — íme, é.de® 
Etelém, tolled feni titkolom-el immár, amit ed
dig cfak hárman tudunk egéíz Országomban. 
Semmit fe paraucfolhat Gyula Etelkával. Eme’ 
drága-látos Kis-afzfzony, nem Gyulának, hanem 
Árpádnak leánya ; és Zoltánnak Teit-vére, Éq 
ötét annak adhatom , kit leg-inkább meg-Szeret
hetett. Tudom penig: hogy Te férkezhettél 
fzívének közepébe. Néked Szántam Budán, né
ked alom Wilágofon. Ötvendgy iukább e’ jelen
való Szerencsének; fern-mint az előbbeni gyalá
zaton bofzfzonkodgy. Egybe kelhettek hónap, 

E’ reméntelen titoknak ki-nyilatkoztatására, 
úgy el-rémult, úgyel-ifzonyodott Etele: hogy, 
magát-is el-felejteué, ki légyen. SÓtt; Etelkád 
val leendő Sátorofságáról azért kételkedne fo- 
képpeu: mert, ama’ fzerette Szűz, Fejedelmi Kis- 
afzféony lenne. De ofztán, mind magának, mind 
Etelkának egyenlő eredete efzébe-jutván; e’ gon
dolat úgy el-foglalta minden érzékenségeit: hogy 
az előbbeni gyalázatot ízárnba fe vehette immár; 
hanem tellyes fzivéből meg - engedne Gyulának, 
Cfak alig-is várhatta: hogy, Etelkához röpülvén, 
eredete* fényefségét raeg-vigye. Mert meg- érti 
vala: hogy még erről feinmit fe tudna Etelka.

üfztönözte Etelét az oda menetelre Hanzár. 
Kérte nagy ízorgalommal Urát-is: hogy, által* 
látván a’ kerekedhető veszedelmeket ; Gyulának 
áskaláíqit, Zalánűnak hevefségét: ellenben jól
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tudván Etelkának-is engedelmes ízívét; képzelte 
Attyához nagy figyelmetefségét: na hulafztauá 
hoízlzabb ideire a’ titok’ ki-nyilatkaztatasát. 2\é- 
sőre fogná meg*bánni a’ fzerencfétlenséget. Meg- 
fzokna egy Czem*pillantásban esni, a’-mit egéfz 
efztendóben nem reménleni. Es, noha raoftaná- 
ban Etelka o ízerencséjével jegyben lenne; de, 
Zoltánnak el-bíztta miatt, a’ fzerencsétlenséggel 
hamar gy úróiét válthatná; és kezet foghatna a* 
reméntelen nyomorúsággal. Szem -bé- kötve a’
fzerencfe fém engedne mindég.

De Zoltánt femmi féle-képpen le-nem-verhet- 
ték fel-vett fzándékáról. Egyfzer fel-tett rende* 
léfeibeu magyaroífan meg-akarván maradni, eróffen 
meg -parancfolta Etelének-is: hogy ma Etblka 
felé (kegyelmének el-vefztéfe alatt) ne mennyen : 
ne-talán-tán a* titok ki-torje magát az oldalán, 

így tehát: fzegény Etelka, minden ollyas 
fzeméllytói, melly a’ titok’ ki-uyilatkoztatásával 
ki-fegíthette vólna a’ vefzedelembol, meg-foíztat- 
ván: nem tehetett egyebet; hanem az.otthonos 
magánoíságban maga - magát emíCztette; és ölte. 
Viaskodott a’ heves, és régtol-fogva meg • rog- 
zött érzékenségekkel. Nagy eroízakkal fojto
gatta Eteléhez hajló fzeretetét. Fúr-farag va
daival véíte, és fúrta érezé - keményedett fzívét. 
Törte-nyaggatta az ellenkező indúlatokat.

De cfak ki - ki-vetették a’ zablát Zalánkhoz 
nem fzokott fziiaj gerjedelmek. Sziinetlen E-
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tele felé hajladoztanak a’ rá-tanúltt fohajtáfok ; 
a’ régi fzíveíségek; a’ gyökeret - vertt'képzéfek. 
A’ keferves halállal-való tufakodás nem lehetett 
ennél irgalmatlanabb. Meg-bomlani láttfzatott 
nem cfak egéfzsége ; hanem, a’-mint érzette, fu
tó félben lévő gyenge efze • is. Ógy tettfzett 
(mint-egy álmában): mintha Zalánfihoz hajlaua; 
de egyízer-’s - mind Etelét-is maga után rántaná.

Midőn eme’ rettentő cfatában leg - heveffeb- 
ben forgolódik a’ véres ízívű Kis-aCzfzony; íme! 
(Huba’ akarattyának ki-hírdetéfe után) hozzája 
toppant a’ Dajka. Merevedtten-is, torzom-bor- 
zan-is állottának hajának tar-fzürke izálai. Nem-* 
is tudtta, mit bcfzell; midőn, az Egekre erneL 
vén*síránkozó izéméit, így ifzonyította Etelkát:

Egy lábig oda-vagyunk, édes Alakom! — 
Veled egygyütt én-is el-vefztem! — Oh hamis 
lelkű Etele! — Reá - állhattál tehát Világosnak 
Sátorofságára ? (Ollóba Dajka! ennek módgyát- 
is ki • kelletett vólna mondanod, és a’ pecsétes 
levélnek el - olvasásáról emlékezned; nem buk
tattad vólna a’ tengerek’ Örvénnyébe Etelkát). 
Meg-fzerette, mondára, Világod. Meg-is-ígér- 
te á’ Szövetséget. Etelkát el-hagyhatta a’ Gyil
kos. — Nincs már igaz fzív; nincs femmi áll- 
hatatofság fzéles e’ világon! Sem a’ Fejede
lem, fém a’ FejedeleranŐ nem mondottak ellene. 
A’ többieknek hallgatáfokból-is ki-tettfeett: hogy 
jóví • hagygyák a’ dolgot. Hubának kcvánsága

bé-
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bé-tellyefedik: Meg-esküfzik Viíágoffal Ecele.— 
Oh Etelel Etele! — így hagyhattál-é-el ben
nünket? így rúghattad - e farba Etelkádat'? pe- 
nig, néha-napján, kedves Etelkádat. — Iftenera! 
mit tegyünk! Illy kedved telhetik - e nyomorú
ságunkban ?

Ezen jajgatáfokra kegyetlenül meg-rázódott 
Etelka. El-nem-hitethette rnindgyárt magával: 
hogy Etelétől el-hagvattatott. De ofztán efzé- 
be-jutván : hogy a’ Fejedelmi Udvarból ki - zá
rattatok; magától a’ Fejedelemné’ Személlyétöl- 
is el - tiltatotc; és talán akkor Etele Világoffat 
öfzve-adatott: e’ meg-fordúltt keréknek lehetsé* 
géu el-halt, el - ifzonyodott. E’ vólt, a’-mi u* 
túlsó kanállal adott mérges italára. El-bádgya- 
dott tefte egéfzlen. Eme’ lankadtt ízavakkal 
mondotta végső nyögéfeit:

Szörnyű dolog! és reméntelen történet! — 
Mind-az’-ákal: édes Dajkáin! nem annyira érdé» 
kelhetik ezek a’ te fzívedet: mint az euyimet 
hóhérollyák. Oh ! ha látnád ezer, meg ezer 
febekkel őfzfze, meg öízfze - kénoztatott fze- 
gény fzívemet! Itt! itt! az enyimben vannak 
a’ ki-magyarázhatatlan gyötrelmek. — Iíleu ne
ki édes Dajkáin! Meg-efett rajtam a kár. E- 
zentűl: állhatatos forfomúl cfak a’ nyomorúsá
got válaízthatom, és így fzerencsésnek tartha
tom magamat; mert ofztán nem félhetek, hogy 
nyomorúltt legyek. — Cfak Te légy velem é-
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des Iftenem. Add • meg: hogy Atyámnak pa- 
rancfolatcya vefzni ne mennyen. Tedd azt ve
lem kár-vallott teremtményeddel: hogy, Etelém
től el - hagyattatván, és így édes Mindenemtől 
egéfzfzen raeg-fofztatván, Zalánkhoz hajólhalTon 
fzívem. És így: eleget teheffek mind édes A- 
tyára’ akarattyának; mind Fejedelmink’ meg-for  ̂
dúltt rendeléfeinek.

Etelkának ezen ingó - bingó fzívét meg t át
kozta a’ Dajka. A z -után: minden Cs’miékával 
arra vetemedett: hogy majd Etelét a’ Fejedelmek 
előtt meg-támadgya. Otet ezer fogadáfairól fok 
íz-beli esküvéfeirol meg - emlékezteti. SŐtt: el- 
tokéllette magában : hogy (Zoltánnak parancfo- 
lattva ellen) ki - adgya a’ titkot, és reá-vefzi a' 
Sz'nzet, hogy, a Fejedelemnek teftvére lévén, 
Gyulának ne engedelmeskedgyen. Ekkor ki-is- 
mondotta vólna bizonyoffan, és jól-is tette vól- 
na; de íme! mind-a’-kettojökuek ízerencsétlensé- 
gekre, éppen akkor jőve hozzá Világos, láto
gatására. Meg-£zakafztoita raoítanában befzéd- 
gyét; és tőliük el • távozott, azt gondolván r 
hogy az - után ezekről vele bátorságoítabban 
beízélhet. De kinek ízerencséje egyfzer for
gó fzélbe kerekedett; annak nem cfak az égi 
nyilak, hanem a’ meleg Izél-is meg-árthat.
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^  ilégosnak reméntelen bé  ̂toppanására, fel- 
borzadozott Etelka. Ismétt efzébe • jutott (pe
dig ki - raondhatatlan oílromokkal) édes Eteléje. 
£ ’ gyönyörű Ifiúval Világosnak boldogságát, a’ 
nélkül magának fzerencsétlenségét egybe-vetvén; 

, fel-vetette könyvező feemeit az egekre, és e- 
zeket jajgatta:

Oh Egeknek tündöklő fénnyei! láthattyá- 
tok-e ilzonyú gyötrelmeimet, és meg-orvofolni 
nem akarjátok í Mit vétettem én tellyes életem
ben: hogy tőllera el-idegeníthefsétek édes Ete
lémet ? Avagy mi jót tett Világos tellyes élete* 
rendűében* hogy ugyan azon édes Etelémet 
néki bánhattátok ? Illy latba vethettétek tehát 
az érdemet a4 ravafzsággal! hogy ez amazon 
diadalmaskodgyon, és V ilágos Etelkát egéfzízea 
el-veCzefzfze!

Felele Világos: Ne kcferjtsd ú g y -annyira 
hívedet, édes Etelkám. Nem azért jöttem , 
hogy a’ berencsétlenségeken siránkozzunk; ha
nem inkább: hogy egy-máít köz-örömeinkkel ví* 
galztallyuk. Íme! te - is meg - nyerted, a’-mit 
régtől-fogva óhajtottál. Én-is ahhoz férhettem, kit mindgyárt eleinte berettem. Boldogok let

tünk



tünk mind-a’*ketten. Te ékes Zalánfiddal; én 
kedves Etelémmel. E ’ fzerencsés történetek 
inkább vígafságunknak, mint fzomorúságainknak 
okai legyenek;

Monda Etelka: Boldogok lettünk m ind-a''net

t e n ! — Te Iftentelen rofz leány! el-vehetted 
tehát Etelémét ? Reá-bírhattad azon ifiúnak fzivét:■ 
hogy Apádnak akárattyára állyon; és így néked 
meg-igérje a’ Sátorofságot ? Meg-gyozhetted Fe- 
jédelminket-isí hogy a’ Szövetséget jóvá hagy- 
gyák, és engem’ a’ tanácsból ki - rekefzfzenek ? 
Erőffebb lehetett tehát gonofz intézcfed; mint 
az én állhatatos erkölcsöm? — Oh Egek! T» 
tudttátok ezeket, és még-nem-gátoltatok!

Feléle Világos: De mi okra nézve gyanak- 
fzol reáin, édes Etelkám? Azt véled tálán: hogy 
híremmel efett Etelének fzándéka ? Igaz lelkemre 
mondom: foha nem reméllhcttem e’ Szövetséget. 
Ugyan-azért femmit fe dolgoztam benne. Az 
Egek foghatták - fel fzánakozásra - méltó ügyemet, 
így bolzfzonkodol tehát az égi rendeléfek ellen? 
így neheztelhettfz reám minden ok nélkül ?

Ezekre Etelka elsőben a’ fejét csóválta ; az
után ezeket mondotta • M inden ok nélkül nehezte

lek tehát !  — Oh ártatlau Bárány! — Semmit fe  

dolgozott henne. — Te czigány Sátorban Ízüle
teit hazug lelek! ITa, inennyifzer hazudtál; an- 
nyifzor egy haj-fzáladat el-v etetetted vólna : ta
lán még Anyád’ mehélen meg-kopafzodttál vól-
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na. — Semmit fe  dolgozott ben ne!  Higygye 
a’ kiírta; de tudom: hogy magad fém hifzed. 
— Nem te vétetted-é-ki, Arpádna*k hízelkedven, 
az én Atyámuak Hádnagysúgából Etelét: hogy 
tollfcm el-fzakafzfzad’? Nem té tétetted*átal A- 
pádnak közelebb - való Vezérségébe; hogy ma
gaddal Öfzfze-kapcfolhaffad? Nem te cfalogattad 
Budára; hogy meg-várván az úton, vele egy- 
gyütt mehefs Árpádnak Udvarába ’? Nem te hó- 
dítgattad fzívét, és talán meg-is*vetted még ak
kor: midón azon átkozott Nyíllak’ Szigetében 
vele égygyütt vadáfztál.

Ezen Nyíllak’ fzigetének rettenetes emlé
kezetére felháborodott Etelka; és, magáról meg- 
feletkezvén; így átkozta-raeg Biida - városának 
e’ gyönyörű S2igétét:

Tűnuy-éí (zeniem elöl, Te ördöngös Szi
get! Té böfzorkányök’ kellemetet Lak-helye!— 
Yefzfzenek - ki belolled fzámos nyulaid. He
lyettek kártékony patkánok, és mezei veres e- 
gerek teremjenek. — Réfzekre ízakadozzon va
laha , moftanában húzonlos, és kellemetes tér
séged. — Éröt vegyenek rajtad a’ reád töreke
dő Duna* vizeinek oftromló vaftag jegei, mel- 
lyek a’ következendő Fejedelmeinknek épűletei- 
ket-is úgy-annyira meg-rongállyák : hogy, az u- 
tóbbi világ előtt, cfak cfupa firalmas töredék- 
jeik, és vefzedelraes dúlledékjeik láttfzattaffa- 
nak. — Vefzfzen-ki neved a’ Magyarság’ emlé
kezetéből. Más akár minek; de ne Nyírfák*
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Szigetének híjjanák. A’ Budára jÖv<5 emberek 
reád fe nézzenek, ne*is kérdezzék : hol fekfzel 
a’ vizek’ közepében. — Á* föld’ ízínén termo 
édes gyökereid (mellyekkel moílanában a’ töb
bi Szigetek fölött kevélykedel) keferii ürmökre* 
cs moftohákat vefzto bürkökre változzanak. — 
Törulteísék - ki azon nap az Efztendő’ víg nap* 
jainak Számok közül* mellyben Etelém Szeren
csétlenül beléd lépett, és el * veSztette édes E- 
telkáját.

Ezeket nagy gyötrelmei között el-végezvéti 
Etelka; nagyobb méreggel hozzá fordult Vilá
goshoz, és meg-Szakadtt beSzédgyét így folytatta 
tovább:

Nem te vetted reá Hubát: hogy, ha Etele 
téged’ el-veSzend, minden jóSzága reá marad- 
gyon? — Harapj ezen konczba , Kuttya - vérű; 
ha éles a’ fogad! És, ha cSak egy csöp igaz 
Magyar vér folyik ereidben; mond Szemembe* 
hogy hazudok. — Mért nem SzólIaSzfz Telt-vc- 
retlen Pille? — Mit ácSorogfz Szarka-féSzek? —> 
Mit pislogSz, mint Undvári nyúl a’ nyárion? —* 
Mért nem böffenSz egvgyet Záp tojás ?

Felele Világos: Már ennek fele Se barátság, 
édes Etelkám! Légyen úgy: hogy ezeket tettem. 
Ki ki maga’ fazeka mellé Szít. És, ki mennyit 
vág, annyi forgátfa vagyon* Ezzel magamnak 
hafználtam; de másnak nem ártottam; lee-alább 
ártani nem akartam. — Sőtt (hogy bátran ki

mond-
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mondgyam az igazat) mind-ezekben a’ te fzeren- 
csédre tárgyaltam. — Mert: ime! Édes Etelkára ! 
midőn, az Egy-háznak fel-fzenteléfe előtt, Ár
pádnak Sátorában vendégeskedttiink ; igen éfzre- 
vettem Zalánlinak hozzád való hajlandóságát. 
Tellyes fzívembol örvendettem érdemlett fzeren- 
cséden. Az-után penig: Etelének ide-jöttével, 
attól tartván; ne-hogy ezen ízerelmeteknek nyiis- 
tös fonala Öfzfze-boraollyon: azon voltam, hogy 
Etelét (ama’ fzarka-lábat) el-igazíttfam ; és téged’, 
Zalánfiddal egygyütt , egy bordába vegyelek. 
Ezt penig hozzád-való fzereteteraből cfelekedtem.

Monda Etelka : Oh ízínlés! — Oh áNorcza! 
— Ha te ezt hozzám való ízeretetedből cfele- 
kedted, máf akkora’ Szúnyogot-is Bikának mond
hatod , hazug lélek. — Mért nem járfz az igaz 
utón ? Mért hűtőd a’ lzádat, minden hafzon nél
kül ? Mért az ásót ásónak; a’ kapát kapának ne:n 
mondod ? Fekete ördögödet mért akarod előt
tem héjába fehér feftékeddel fefteni? — Fejed
re mernék eskünni j ravafó Róka: hogy ezzel 
magadnak akartál hafznáini ; én - nékem penig 
ártania — Iften neki. — De e’ gonofz tette
dért jót ne várj. El-is-hidd: hogy érdemed fze- 
rént bán veled az Iften, ki előtt el-nem • rejthe
ted gonoíz fcándékidat. — Tudd meg: hogy azon 
fzem-pillantásbau, mellyben Etelémmel kezet fogfz, 
és az oltárnál meg-esküfzel (én ugyan már akkor 
a’ Világon nem lefzek) de még-is ott termek elot

Z ted,
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ted, úgy - mint ijefzto Késérteted. Meg-téplek, 
Bofzorkány. Meg-fodorítom ezer ujjaimmal ha
jad’ fzálait. Ki-körmölöm egeréíző fzemeidec. —* 
Máskor-is minden helyedben meg-jelenek ; úgy
mint rettentő árnyék; ifzonyú láz ; irgalmatlan 
üldöző. Várrá: meg-lakolfz hallatlan ravafzsági- 
dért, Méntélén Teremtmény!

Felelni akara ezekre-is Világos ; de , ime ! 
bé-toppana hozzájok egy Követ, a’-ki Etelkát a’ 
Fő-paphoz hívta, azt mondván : hogy ott vá-. 
rattatna Gyulától, és Zalánfitól. Sietne penig 
hozzájok. A’ halafztás ártalmára lenne.

Gyula, tudni-illiki midőn (amint mondám) 
Huba’ akarattyának ki - hírdetéfe után , ki -lopód- 
zott a’ Palotából; és a’ FŐ-papnak Sátorában el
rejtezett : ennek nagy hamarsággal, de nagyobb 
ravafzsággal meg -jelentette: mi rendeléfei vólná- 
nak Etelkáról, és Zalánfiról. És, ne-talán-tán , 
a’ Fejedelemnek közben - vetésével, meg-keve
rednének intézetei; nagyon sürgette a’ mái meg* 
esküdttetéft.

Nem cfuldálkozhatott eleget a’ Fő-pap , mi
dőn Etele’ gondolattyának meg-változását elméjé
be juttatta. Átkozta egy olly fzemélynek állha- 
tatlanságát, ki ennek-elotte olly erőffen fzerette 
Etelkát, hogy Világos fe lelkének fe teliének 
nem kellene. Moll pedig, olly hamarjában, meg
fordítván a köpönyeget, egéfzlen Világosba bújt; 
Etelkát, inden ok nélkül, meg vetette.

, Sem-
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Semmit fe tudott Kádár Gyulának fortéllyal- 
ról. De Gyula fe fzóllott egy fzót-is ravafzsá- 
gain'd; attól tartván : ne - hogy akadállyára len
ne kegyetlen intézeteinek. Mind Gyula tehát, 
mind Zalánfi , reá-vévén az Öreget, Etelka után 
küldötték ama’ Követet , fejére parancfolván : 
hogy e’ dologról u’ Dajkával fe lzóllana; hanem, 
mennél - hamarébb , cfak magát Etelkát, a’ Fő
paphoz késérné.

Etelka , a’ Követet látván; és , mit akarná
nak amazok, igen által-értvén •. el-fordúlt Világos
tól; és ki-mágyarázhatatlan-képpen meg-rettent. 
Az-után: el-fe-fogadván Világosnak búcsúzását; 
a’ Követet-is kis időre ki-killdvén: le-vetette 
refzkető tagjait a’ fzékre; és magában, sűrű könyv- 
húllatáfai között, ezeket jajgatta :

Megyek immár! megyek I a’ vágó fzéktekre, 
oh minek-is mondgyalak benneteket, kik végső 
vefzedelmemre egybe-gyűltetek. Cfak látom, 
hogy erőt vett rajtam a’ fzerencsétlenség és, 
íme ! világ’ csúfjává-is tehetett. — Adgy elegen
dő erőt, édes Iftenem: hogy Zalánfit (édes A- 
tyám’ akarattya fzeréut) igazán fzerethelTern ; és 
Etelémet • - Etelémet - - - (feörnyű gondolat)
- - • örökre el - felejtheffem. — Édes Etelém ! 
kedves Etelém! Köfzönöin hozzám - való régi 
hajlandóságodat. Köfzönöm igaz fzívedet, és, 
a’-miátt, hajdani víg napjaimat. Meg-engedek 
tellyes fzívemből: hogy engeraet el-hattál; és
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Világoshoz állottál. Ezt nem cfelekedtted vól- 
na, jól tudom; ha én állhatatos fzeretetedre 
méltó lettem vólna. Én bennem a’ hiba; nem 
benned, édes Etelém; Én koz * nemefségii va
gyok; Te Fejedelmi nemből eredttél; Nem le
hetek egy karban érdemes Személlyeddel. Bir
tokod alá fém adhatom femmi jólzágomat. Nincs 
egyebem a’ jó hírem’-nevemnél, és cfak utánnad 
vágyó igaz fzívemnél. Ezek, tudom, nem le
hettek elegendők arra : hogy magamhoz kapcfol- 
lyalak, és örökre meg • tartfalak; Élly fzeren- 
cséffebben Világofoddal, mint velem. Felejtsd- 
el Etelkádat! - - * néha kedves; és kellemetes 
Tiédet - - - Örökre. Én tudom: hogy, még 
élek, foha el-nem-felejtelek. Még akkor-is : mi
dón porrá válók ; és veled a Holttak’ orfzágá- 
ban öízfze - kerülök: ezekről Örvendeteffen be
szélgetek : hogy téged’ mindenkor eróffen, és 
állhatatoflan ízerettelek; ininden örömeidben ve
led egygyiitt örültem ; minden Szomorúságaid
ban veled egygyütt búsűltam; Budai fogságod
ban, ama’ gyalázatos Cfouka-toronyban (a’-mint 
töllem ki - telhetett) örömeit vigasztaltalak; ki- 
fzabadúláfodért térden-állva efedeztem Fejedel
mink előtt; mind-eddig a’ kellemetes Sátorofság- 
ra tellyes fzívemböl vágyódttam; minden tehet
ségem Szerént iparkodttam. — Édes Etelém! e- 
zen igaz Szívemnek cfak azon jutalmát várha
tom : hogy, valahányszor ezekről hólttom után-
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is megemlékezem; mind-annyifzor meg-emlékez* 
ni fogok: hogy mindeneket a’ te kedvedért cfe- 
lekedtcem: penig ha tudnád, minő elevenséggel; 
minő tifzta feivvel; minő iparkodáfommal. — 
Oh én el-hagyattatok árva! hová hajtfam fze- 
gény fejemet! Nincs, a’ki vígaCz tally on! Nincs 
oily teremtés, a’-ki gyötrelmeimet valóságoffan 
láifa, és meg-fzánhaffa, avagy meg-orvofolhaf- 
fa. Cfak magam. érezhetem a’ ki - magyarázha
tatlan kénokat.

Ezeket jajgatván Etelka, a’ melyén függő 
ereklyére tekintett. Ennek látására újra fel - há
borodott. Sűrűbben húllottanak apró könyvei. 
Fójtogatódott, midőn végtére ezeket mondotta:

Édes Ereklyém! mellyet Etelémtől Örök 
emlékezetre vettem, s-mellyet mind - eddig ízí
vem fölött vifeltem; te tudhatod azon fzívem’ 
keferveit, és dobogáfait, mellyeket Etelémnek 
fogsága , és fzeretete miátt fzenvedttem. Te 
légy örökös bizonyságom. Ugyan azért: el-ne- 
hagygy életemben. Légy velem koporsómban- 
is : hogy leg - alább ottan Etelémnek képével 
nyúgodgyam, és ezzel-is vígafztallyam bé-efett 
hamvaimat. — Hová lettél, édes Etelém ? Bár 
cfak még egyfzer, és éppen moftanában, látná
lak. Talán nem lennék el - hagyattatok egéfe- 
Ízen. Talán raeg-fizánnád néha kedves, és té
ged’ fzívében hordozó, ’s-abból ki-fem-is vetendő 
fzomorú Etelkádat. Talán ki • is - fegítencl ezen
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ifzapos hínyáromból. — Iftenem ! fenki fém jön 
hozzám, a’-ki el - táveztatná vefzedelmemet.— 
El-hagyott, Etelémmel egygyütt, az egéfz világ!

Ezeket, és ezekhez hafonlókat nyugi vala 
magában a páratlan gerlicze; midőn a’ Követ 
ismétt hozzája toppana; és , hogy ne késue, 
Attya’ nevével meg-parancfolá,

Az atyai parancfolatnak nevét hallván Etel* 
Ka; hirtelen fel - ugrik kar-fzékéből: és engedel- 
meskedni akara. Hárorafzor próbálta a’ ki-mene
telt; de, nem tudom, mi okból; háromfzor akad- 
tanak-meg lábai az ajtó’ küfzöbében. Olly kegyet
len is vólt hozzá a’ nyakas fzerencfe, hogy, a’* 
miut mondám , azok közül egy lelket fém erefz- 
tett hozzája, ki a’ titok’ meg-jelentésével kise
gíthette vólna. Nem jött feléje*is Etele. Töpö
rödött ránczos ború Dajkája-is , ki tudgya, mi 
annya’ kétmyában foglalatoskodott. El * hagyat
tatok minden teremtéftoL Végtére: el-fzánván 
magát; ki rohana inkább, lem-tnint ki-méne oíz- 
tállyából; és, qfak a’ Követnek tárfaságával, a’ 
Fő-pap’ Sátorába érkezett.

KILEMCZBD3K RÉSZ.
E T E L K A  K Á D Á R N Á L ,

IEl-hültenek, el - ifzonyodttanak mindnyájan ; 
midpü, bé-lépttekor, meg-változott fzínét fzera-

lél- v



léitek. Úgy tettfzett: mintha önnön maga a* 
Halál, lankadtt feftékjével, önnön-maga’ orczá- 
jác feltette volna a’ Kis -afzfzonynak halavány 
ábrázattyára. Le-csügtenek fején a’ fürtök. El- 
ofzlottanak a’ búgok. Ide-tova lóggott a feje. 
Se fzóllani nem mert, fe meg-fóóllítani nem meN 
ték. Cfak maga vólt a’ FŐ-pap, ki bátorságot 
véve, és így Czóllítá-meg a’ Szüzet1.

Mint vagy, édes Etelkám? Jó hírt mondok; 
meg-ne-fzomorodgy. íme! előtted áll Zalánfi, 
kinek tellyes öröme cfak a’ te Személlyedben 
vagyon. Ö téged’ valóságofian fzeret, és Hites- 
társul el-is-akar venui. Ennek feándékával raeg- 
egvgyez édes Atyádnak akarattva-is ; penig olly 
cfudálatoffan: hogy, ki sürgeti inkább a’ mái 
Sátorofságot; éppen nem tudhatni. — De mi
vel e' dolog a’ te fzándékod’ ki - nyilatkoztatáfa 
nélkül meg-nem-eshe ik ; azt akarom tolled meg
tudni : ha vallyon kedvelheted-é úgy ezen nagy 
érdemű Leventét; hogy, minden erofzak nél
kül, Hites-tárfaságába adhasd magadat? Felelly, 
édes Etelkám. Penig minden fzínlés nélkül. Az 
előtt fzóllafz, ki téged’ nem cíhk Iften-igazábau 
fzeret; hanem minden veízedelmeidből ki-is-a* 
kar-menteni.

Felele Etelka: Én ugyan, édes Kádárom 
( kicfinségemtől fogva mind-eddig) úgy éltem é- 
des Atyám mellett: hogy néki mindenkor, fiúi 
kötelefségem fzerént, mindenben engedelmes
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voltam, Cfak az-előtt ki-akarám tömi a’ járom- 
fzeget; és ötét nem Atyámnak, hanem Gyilko- 
foinnak neveztem. Vajha véremmel törűlhetném- 
le ezen gyalázatomat, ezen egy első, és talán 
utólsó írtóztató vétkemet. Meft nem jut efzein- 
be: hogy valaha vagy akarattyának ellene-állot* 
tam vólna ; vagy kegyes intéfeit meg - vetettem 
vólna. Úgy vártam Iftenemtől az áldáft; a’*mint 
Atyámnak vagy fzeretetét meg - érdemlettem; 
vagy neheztelését el távoztattam. — A’* mi pe* 
nig drága Zalánfinak ízép fzeméllyét illeti ; én 
Ötét mindenkoron nagyra böcs'ultem* Sött: fze- 
rencsémnek tartottam azon hajlandóságát, mel
lyel érdemeden Szernéllyemhez vifeltetett, fő
képpen akkor: midőn, Budára menvén, Zegedi 
várába vezettettem. Ha tehát úgy el*tökéllette 
fzándékát édes Atyám: hogy, meg-vetvén min
den efedezéfeimet; eme’ Leventának birtokába 
adgyon. — (Iílenem! légy velem! Adgy erőt 
gyarlóságomnak) — Én immár az egéfz világtól 
el*hagyattatván; és, édes, meg - meg édes A- 
nyáinnak hóitta után - - * -

Annyának emlékezetére érvén Etelka;’ töb
bet hamarjában nem fzóllhatott. Ólly erőtlenek 
lettek lába’ inai; hogy, ha Kádár hirtelen a’ kar- 
fzékre nem ültette volna, az Ofztály’ padlattyára 
bizonvoffan le-rogyott vólna. Vifzfza - térvén 
bele a’ fujtogatódottt lelekzet, így folytatta ke- 
ferves jajgatáfait:
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Hol vagy édes Anyám! Serkenny-fel egy 
kis időre ormos-koporsódból! — Ki-áfom kör
meimmel meg-merevedett Teltedet! — Moll fe- 
gítsd hólttod után kedves Leányodat, kit életed’ 
napjaiban ki-mondhatatlan-képpen fzerettél. —. 
Ha el-hagyattattam, el-űzettettem édes Atyámtól; 
Te vifeld gondomat édes Anyáin! — Oh édes 
Anyai név! cfak moítanában ferkenuy-fel Gyulá
nak meg-keményedett fzívében! — Segítsd , és 
oltalmazd árva magzatodat!

Ezeket el-jajgatván Etelka; midőn ofztán At- 
tyára vetette homályos izéméit, cfak éppen tör
ténetből; annak látásával, elo-állítván kegyetlen 
erőltetéfeit, olly nagyon el-ijedett: hogy magát 
hangoffan el-fikójtaná. Végtére: fzemei egéízlen 
el-homályofodván , és elzében-is meg-téboly od- 
ván, ezeket mondaná :

íme amott látom édes Anyámnak kelleme- 
tes árnyékát. — Mefzfziről ki-terjedtenek kar
jai , hogy engem’ bé-várjanak. — Cfak el - nera- 
hagyhatott inég-is utolsó fzükségemben. — íme ! 
magával el* akarja»vinui világ-úntta Személlyé- 
met. — De , amint aránzom, nem kévánnya azt 
tőllem: hogy vele, mint Atyámnak engedetlen 
Leánya, úgy költözzek a’ más világra, — En
gedelmes léfeek, édes Anyám! — Szeretem te
hát Zalánfit; és, Gyulának parancfolattya íze- 
rént, hozzá akarok Hites-tárfsúl menüi.
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Etelka efzének' el • tébolyodását nem vehet
ték éfzre a’ Köríil-állók. M ert: fém nem dara
bolta a’ fzavakat; fém félre nem befzélt. Mind 
Gyula tehát; mind fo-képpen Zaláníi nagy Öröm
mel hallották engedelmefségét.

De a’ FÖ-pap fzíinetlen Etelkára nézegélt, 
És, mintha éfzre-vett vólna rajta valamit; re- 
méntelen változáíain nagyon álmélkodott. Tu- 
fakodott magában: mi tévő legyen az akaratok-» 
nak meg - egygy eztekben. Örömeit holnapra ha- 
lafztotta vólna a’ meg-esküdttetéft; hogy elein
te egy pár fzót befzéllene azon el-pártoltij Ete- 
léve’. De mind Gyula, mini pedig Zalánfj (u« 
gyan azon Etelének fortéllyaitól tartván) reá- 
verték az üreget. Ez (nagy foháfzkodáfai, nagy 
ízív-fzorongatáfai között) öfzve-adtta őket; és 
( a’ régi Magyar fzer - tartás fzerént ) azon álló 
helyében meg - is - esküdttette. — Meg - lett! —• 
Meg • efett — Pedig a’ - mit fenki íe reménlett 
vólna.

Az esküvésnek vége után, úgy tettfzett 
Etelkának: mintha álmából fel-ébredett vólna; 
’s-mintha (ki*derúlvén fölhőiből) új fényre ho
zattatok vólna. Cíudálkozott az efzébe - jutott 
Sátorofsági Eskilvésnek erején , meily fzívét 
meg - járhatta, és Zalánfihoz hajthatta. Mind-e
zekről még raoftanában-is úgy emlékezett; mint
ha ennek-előtte cfak álraodtta vólna. Erőltette 
Ízívét az erőízakos víga&ágokra: ne*talán-tán,

ha
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ha fzomorú vonáfokkal maradna; édes Attyának 
kedvét meg fzegné. El-el mofolyadott néha Za- 
lantira, ürömét jelentő befzédgyeihez - is kez
dett ; de azokat fokáig nem folytathatta. Mind* 
az-által: mindeneket ineg-tett, a’-miket Gynia , 
fzomorú Személlyétől, várhatott.

De az arra kétz’íiltt vacforát olly vígan et
ték a’ többiek Kádárnak Sátorában : hogy a’ 
következendő víg életnek ritka folytatására cfak 
azért-is reá mernének eskiinni: mert illy orvén-, 
detesnek látták ama’ reménlett bóldogságnak 
elejét.

Zaláufi bizonnyára, igen nagy örömében 
lévén, megígérte, íél-is-fogadtta mind-a’-hármok 
előtt: hogy, Etelkával egygyütt Zegedre jővén, 
azon Tavat, raellyben a’ Kis-afzfzony első ma
darát le - fogná - nyílazni; Etelka’ MADARÁSZ- 
TÓJaNAK nevezendi. A’ Fő * pápuák emléke
zetére penig egy Halmot fogna, oda nem raefzT* 
fze, emeltetni a’ £egediekkel, és azt PAP-< 
HALMÁNAK mondandgya.

Mind-ezeket hallotta-is nem-is Etelka. Ke
gyetlenebben oftromlották a’ belső indulatok: 
mint-fem, hogy Zalánfinak fzíves ígéreteit vagy 
meg-érthetné, vagy ineg-köfzönhetné.

Ezek illy alattomban, illy cfendefségben 
el múlván ; el-búcsúztanak Kádártól; és egyenef- 
fen haza mentenek. Gyula, és Zalánti (még 
ma el-akarván-végezni a’ leg - fzükségeifebb dol

gokat)
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gokat) magánosán egy Ofetályba bé-záratkozta- 
nak. Itt meg-írák a’ Kötéleket. Rendeléfeket- 
is tének az holnapi útról. Zalánfi idején-reggel 
el-akará vinni Meny-afzfzonyát. Ellene fém ál
lott Gyula: ne-talán-tán itt raaradtta új vefze- 
delmekbe ejtfe egéfz Sátorát. Ezek tehát az 
illyetén dolgokról kölletinél-is tovább befzélget- 
tenek.

Azoraban Etelka, háló Otetállyába érkez
vén, egyenetlen Dajkája eleibe tántorgott; ki 
akkor, reá várakozván, valamit a‘ világnál var- 
rogatott. Nem tudni: mi okhói; midőn egy* 
másnak fzemébe tekíntettenek; mind-a’-kerten 
úgy meg-rettentenek: hogy feinmi fzavakra nem 
fakadhattanak. A’ Dajka, ama’ reinéntelen Es- 
kiivésrol, femmic fe tudott. De Etelkának le 
tűnhetett tüftént efzébe: jól lehet cfak a’ fog* 
lalta-el egyedül minden érzékenségeit. Sokáig 
nézegette egygyike a’ málikát. Ki - ki félt; és 
nem tudtta mitől. Éfzre-vette egygyike a’ raá- 
fikának el halaványodását.

Végtére: rainek*utánna a’ Dajka maga’ eted
re vifefza - tért, így kerdezgetődött Etelkától : 
Mi lelt édes Alakom? — Talán rote ízűén e- 
fett a’ vacfora? Avagy meg - terhelted a’ gyom
rodat*? Meg-toröin csömörödet, ha meg-enge
ded. Éhez a’ kezem igen fzerencsés. Többe- 
ken-is próbáltam. — El - halványodott az or- 
czád. — Nem vélem penig , hogy e’ gyertyá

nak
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uak jelen-léttéböl fzármaznának változáfaid. Mond- 
meg, édes Etelkám, mi fiirdalhattya fzívedet.

Felele Etelka: Magara fe tudom, Rima, mi 
lelhetett, ügy tettfzik : mintha valami héjján 
volnék ; de, magam fe tudom, mi héjján. — 
Valami veízedelenitol irtózom. — Az egéfz tes
tem börzadoz. — FÓ - képpeu a’ bal oldalamat 
fájlalom — Iftenem ! el*ne-hagygy ! — Cfak ezen 
éjtl'zakának add fzerencsés végét.

Monda a’ Dajka: Talán jobban lefzel, édes 
'Alakom , ha le-vetkőzöl, és mindgyáit le-nyug-
fzol. Erre vagyon inkább fzlkséged ; mint a* 
virrafztásra. El.nem hagylak egéfz éjtfzaka. Agyad 
mellé le-terítem dérek-allyamat, és vigyázva alu*
fzom. jofóte, édes Etelkám. Vetkczz-Ie. En- 
gedgy javalláfomnak. Meg-látod: halnarébb el
múlik a’ nyavala.

Felele Etelka: Nem vetközodöm-le. —. Le- 
fe-fekhetem. Köfzönöm fáradságodat. De ve
lem egy ofztályba nem hálhattlz. Iften hozzád, 
édes Dajkám. Menny-ei, és aludgy. — Avagy 
várakozz még egy kevefet. Iftenem! azt fe tu
dom hol a’ fejem. Élek-é, avagy immár meg
haltam ? Nincs mit tennem egyebet: Jó éjtfza- 
kát édes Rimám. El-kelletik válnunk. — De 
várakozz még. Iftenem mit tegyek! — Cfak 
menny-ki immár — Iften veled — Nyúgodgyál 
— i s , ha többé nem Iától. - - • •
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E’ fzavaknak végét nem hallotta a’ Dajka. 
Másként el-l’e-hagyta volna. A’ Dajkának el tá- 
voztta után, fel, 's-alá jára Etelka. Zalánfira 
várakozott. Végtére nem bírhatta magát. Mintha 
előre meg-érzette vólna vefzedelmeit, bal olda
lát ismétt fájlalta, és egéfzlen el-lanka lőtt. Le
ült ofztáu az ágyra, és ízive’ gyötrelmeivel tu- 
fakodott.

T I Z E D I K  R É S Z .

E T E L E  E T E L K Á N Á L .

3Ó2 E T E L K A ' TÖRTÉNETÉNEK

J[rtóztató dolgokat forgatott a’ Kis-afzízonv. 
Kezében tartotta kis kését, Etelének néhai aján* 
dékját. Azomban Etele, minden orr-állókat el
kerülvén ; nagy alattomban , bé-lopódzott hoz
zája. Mert ez-előtt Zoltánuál lévén, midón a' 
Fejedelmek le-nyűgottanak; nem tudom, mi alat
tomban való öfztön fel-ingerlette: hogy, a’ Fe
jedelemnek ero$ parancfolattya ellen, Kis-afzfzo- 
nyához mennyen, és Fejedelmi eredetét meg- 
vigye.i

El-ifóonyodott Etelka édes Eteléjét látván. 
Vifzfza-tántorgott az elóbbeni fzeretet. El-oltó- 
dott a tűz, mellyet Zalánfi gyálafztott. Mind- 
az’-által: meg-fojtván gerjedelmeit, ezeket kér
dezte a’ jövevénytől: Lélek vagy-e; avagy ma

gad



gad Etele ? — Illy későn * e hozzám ? — Mi 
útra találhatott Fejedelemséged, hogy ízemre nem 
kerülhetett?

Felele Etele: Azon útón jöttem, édes Etel
kám , mellynek darabofsát meg-egyenesítette a’ 
hatalmas fzeretet; mellynek homállyát meg- vi
lágosította az égő indulat. Azon úton jöttem, 
mellyen ennek - előtte mindenkor bátorságofían 
jöhettem; de moll, nem tudom, mi bátortalan 
vóltam. Magamtól-is, Etelkáratól-is irtóztam.

Monda Etelka-. Az Iftenre kérem Fejede
lemségedet : Szánnya-meg Személlyemet. — Tá- 
vozzon*el innétt. — Alkalmatlan az idő; hagy- 
gyón itt —- Szánnya-meg magát-is.- mert bizo
nyos veízedelmét érzem Fejedelemségednek.

Felele Etele: Ne fejedelmezz annyit, ked
ves Etelkám! Mért nem hallhatom édes ajakid- 
ból Etele nevemet ? Valaha kellemeteffen hang
zott füleimben. — így bánhattlz-e azon Ete
léddel, kit az igaz fzeretet, illy tájban-is hoz
zád öfetönoz, azon dolognak kinyilatkoztatá
sára, mellyet vígafztaláfodra hoztam? Tudod-e, 
Édefem, hogy holnap’ Etele nem másé, hanem 
Etelkáé léfzen ?

Meg-döbbent e’ ízavakra Etelka. Egéfzlen 
vifzfea-jött nagyobb erőfzakkal (de félelemmel 
elegyesleg) a’ régi fzeretet. Függőben lévén 
a’ hajdani gondolatok, így fzóllott: Későn va
gyon immár, hatalmas Fejedelem — El-múltanak

arany
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arany napjaink; vas időkre jutottunk. — Etel
ka Eteléjé nem lehet. — El-hagyta Fejedelem
séged fzegény árva Személlyemet; mert (köz- 
nemefségemre nézve) magához hafonlónak nem 
vélhetett. — Reá-bírt az atyai Párancfolat: hogy 
Zalánfihoz mennyek. — Ezzel immár, ha cfak 
jól efzembe juthat, meg - is - esküdtt - - - De, 
kérem Fejedelemségedet: ne mondaffa-ki velem 
a’ többit — Távozzon-el tóllem — Előtte lá
tom a’ vefzedelmet — Tüftént itt terem Zalán- 
fi —> Ebvefzünk • - -

E’ fzavakból jól által • látta Etele az írtóz- 
tató dolgokat. Fel-merevedttenek haj-fzálai. — 
Alig, hogy kétségbe nem efett. Oh • ( úgy
mond ) irgalmatlan Egek! — Ezek tehát a’ ti 
rendeléfetek! — El-hagyattátok tehát eme’ fze- 
rencsétlen Etelkával a’ bóldogtalan Etelét ? — 
Vigyázok-e? avagy álmodozom? — Nem * - 
nem-vetette-meg a’ hív Etelka még hivebb Ete
léjét. — Nem vetette-raeg; hanem meg-cfalatti- 
tott azon gonofz lélektol — erőízakofían reá
vétetett azon ördöngös mederétől, kit Attyá- 
nak tart; a’ penig nem Attya, hanem Gyilkofsa.

Etelének ezen fzavaira bé-dugta Etelka mind- 
a’-két fülét, és ezeket mondotta: Hallgafs, ír- 
tóztató teremtmény! — Ha egy igaz magyar 
csöp vér folyik ereidben; ne böcstelenitsd, leá
nya előtt, annak édes Attyát. — Te-is Fiú 
vagy — Vedd-éfzre fiúi kütelefségedet — Kard

dal
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dal állafiz bofzfzút Szülédnek Gyalázóján. — 
E’ dologban egy törvénnyé vagyon mind a’ Fiú
nak , mind a’ leánynak. Ugyan-azért: felőliem 
fe vélekedgy másként.

Monda Etele: Jól tudora a’ fiúi fcötelefsé- 
get, édes Etelkám. — De tudd meg Te-is : hogy 
midőn Gyula ellen fel-háborodora , nem Atyádat 
böcftelenítein, hanem Gyilkofodat gyalázora. — 
Soha meg-nem cfaltalak. — Moll fe hazudok. — 
Árpádnak leánya vagy — és Zoltánnak teft- 
vére. — Azért jöttem: hogy képzeltt Apáduak 
horgas körmei közűi ki-ragadgyalak. — Egybe- 
illefz, Fejedelmi eredetedre nézve, nem Zalán- 
fival; hanem Etelével. — Kedves Etelkám! moft 
tudom immár: mi epefztette fzívedet. Az.- hogy 
Világosnak Sátoroságára állottam. — Ne hidd. 
ne-is gondold. Soha nem fzerettem Világoík 
Soha meg-nem-igértem néki Sátoroíságomat. Tud- 
gyák az Egek, hogy Gyulának, ama’ képzéltt 
Apádnak, ravafzságától fzármazott e’ hallatlan 
hazugság, e’ véletlen hír. — Meg - hamisította 
pecsétes levelemet. — Márt írt a’ papirosra, fem- 
mint reméllettük. — Nem tűröm, nem teenve- 
dem az Egeket ollroraló gonofzságokat. — Te 
másé nem lehettte; hanem éppen azé, kit min
denkor állhatatofian fzerettél; következendő-kép- 
pen még moft-is, noha meg-cfalattál , bizonyos- 
fan , kedvelte. Mert valamint hogy élek; olly 
bizonyosnak tartom: hogy , noha temednek más
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látalékját mutattad; de állhatatoffan fóerető hí
vedet raeg-nem-máfolhattad. Magamról Ítéllek té* 
gedet̂ is. Ugyan-azétt: kéfzebb vagyok meg
halni ; és itt előtted véremet, egéfz egy csöppig, 
ki * erefzteni; mint téged’ , másnak birtokában * 
bóldogtalannak látni. —- E’ törvénytelen fzövet- 
séget el-is-ronthattya; és, ha meg»tudgya, bizo* 
nyoffan el-is*rontya mind Bátyád, mind Ángyod * 
mind Eteléd. Mert ez nem Szövetség* nem Sá- 
torofság; hanem pogány erőfzak, ördöngös ra* 
vafzság,és embertelen gyilkofság. — Ti Egek!—• 
Ti Menyei fények! — láfsátok, értsétek, a vad, 
fene, kegyetlen gonoföságok'.ti

Etelka, maga’ eredetének illy réméntelen fé- 
nyefségét; de egyfzer-is-mind édes Eteléjének ki
mondhatatlan háborúit, és fzinte efzének meg* 
tébolyodttát fzetulélvén, egéfzlen oda lett. (>lz* 
ve-cfapta kezeit; az-után: a’ fejére tette. Eze
ket nem annyira mondotta, mint jajgatta :

Oh! én ízeTencsétlen Teremtés! hová legyek! 
— Én- - - - Árpádnak magzattya , és édes Zol
tánomnak nem cíak fogadott, hanem teílvér Hú
ga ; nem lehetek - - édes Etelémnek - - Hitelfe?— 
Almelkodgyam-e ezeken, avagy bofzfzonkod- 
gyam, nem tudom. — Oh Etele! Oh Zoltán! - - - 
inért hamarébb nem fzóllottatok ezekről'? — El
rejthettétek tehát ezen nagy titkot előttem'? és 
így, illy iigalmatlan örvényekbe vethettétek Etel-
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Icátokat! *— Nem lehetek Etelémnek, penig min
denkor kedves Etelémnek Hiteffe! .— Szörnyű 
gondolat. — Meg*cíaladttattam. — már, a* 
mint látom, igaz. — De ! te légy ítélő bírám, 
kedves Etelém: ha azt, kivel egyfzer meg-esküd- 
tem (e’ fzót ki nem lehetett ez-elött mondanom) 
el» hagy habiam-e? ne fzeretheffem-é'? *— Kérlek 
az Iftenre: cfendesítsd-le , ha lehet, lelkem’ is
meretét. — Ha pedig elmémet fontos okaiddal 
meg-nem*gy6zheted; ne hóhérollyátok többé fzí- 
vemet; hanem: vefzni hagygyatok. — E’ lehe
tett talán fzent ak a ratty a élő Igenemnek —* Meg
lett » - » meg-efetr. Talán meg-méfoni nem 
lehet. — Te nagy Idén! ha cfak egy mák-fzero- 
nyi irgalmafságod vágyon az Egek’ rejtékiben; 
fegítts - ki ezen örvényemből. — Hová legyek 
immár! ■— Bizony offan meg-halok, és, magam
mal egygyütt, Etelémet-is el-vefztem. — És, 
íme! — az utólsó pillantás - - *

TIZEN - EGYGYED3X 
A Z  U T Ó L S Ó  D O L G O K .
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i-fe-mondhatta ama5 fzavakat, midőn Zalánk, 
el-végezvén dolgát Gyulánál, hirtelenreájok nyi

totta az ajtót iés nagy ttizefséggel (mert a’ fza- 
vak’ hangját meg*hallotta vala) az ofztályba be
rohant. Le-nem-írhatni azon kegyetlen érzéken-
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ségeit, mellyekkel éktelenöl viaskodott : midőn 
Etelét Etelkája mellett fzemlélte. Gyanakodott 
a’ Kis*afzfzony felől: mintha még moft-is inkább 
ízeretné Etelét. És Izinte el-hitette magával:hogy 
utáuna küldött valakit; és , a’ Sátoroíságnak fel* 
bontáfa okáért, magához hivatta.

Eme’ gondolatoknak heves lángjaival fel- 
gyülladván az új fzeretet; elsőben nagy mérges 
fzeraeket vetett Etelkára. Az-után: így támad- 
ta*meg Etelét: r

Mi dolgod eme’ másénál, tekergő efti bagoly ? 
— Mi közöd eme’ Kis - afzfzonnyal, fehonnyá- 
ból kerültt ? — Tátva-nyitva az ajtó. — Czo-ki 
Kutya a’ konczról! — Vifzíza - - orfzágodba! - - 

Ezen undok, és fertelmes izavakra fel-lob- 
bant Etelének irtóztató nagy tüze. Szikrákat-is 
hánytak ide-tova forgó, és éktelenöl ki-meredett 
fzemei. Meg-akarván fedni Zaláníinak hallatlan 
embertelenségét, így felelt káromláfaira :

Cfak ugyan ki-mutattad Bolgár Kutya - termé- 
lzetedet! — Turkállz a’ böcsűletes emberben, 
mint a’ jól lakott difznó a’ makban. — Úgy mon
dottad, amint Apádtól tanúltad. — De mi köze 
egy Bolgárnak eme’ fzületett magyar Kis*afzfzon- 
nyal? — Mi köze egy Orfzágából ki-íittyentett 
Koldusnak ezen Orfzágló Szűzzel ? — ezen Ár
pádnak magzattyával — ezen Zoltánnak teft-vé- 
rével ! — — Nem adhatta néked Gyula : mert 
nem fajáttya. *— Hefs máfé az udvarról. — Zol*

tánuak
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tannak Fejedelmi Székéhez idézlek. — Addig-is? 
ha bekével akarfz élni; ne nyúlly Etelkához.—» 
Meg - engedhettfz •• mert tulajdouom’ Őrzöm. — 
Itt lefzek nála virrattig. — Légy Te-is. — El
válik: kié léfzen hónap.

Etelének ezen fzavaira ki - mondhatatlan* 
képpen fel - háborodott Zalánfi; ’s-úgy-annyira 
meg-tüzefedett: hogy irtózható méreggel, és hir
telen ferénységgel ki-rántaná kardgyát, és vélet
lenebb vakmerőséggel Eteléhez vágna. Köröfz- 
tűl-hasította vólna koponyáját; ha Etele, telié
nek meílerséges el-hajtásával, el-nem-kerűlte vól
na az első cfapáíl. De, hogy az erőt erővel 
vifzfza-tromfolhatná, ő-is hirtelen ki-rántotta a’ 
magájét; azt tudni illik: mellyet Etelka ajándé
kozott; és valaha Atilának oldalát ékesítette ; 
moll pedig ugyan cfak Etelkának védelmezésére 
rendeltetett.

Öfzve * kaptanak tellát a’ ferény, és tüzes 
ifiak nem külömben: mint két Orofzlányok fzok- 
tanak; midőn, meg-nem - egygyezhetvén a’ pré
dán ; egygyik a’ máOknak nem cfak meg-fojtásá- 
ra; hanem fzéllyel-fzaggatására-is iparkodik. Ke- 
rulgeti egygyik a’ maliknak nyakát. Gyakorta 
öfzve-cfactannak, és goromba cforbákat - is ejte
nek a’ hóhérló kardok. Úgy tettfzet: mintha 
Atilának kardgya még moll- is keményebben fo
rogna, mint Zalánfinak vaskója. De mind-a- 
kettonek Ízívét egy-aránt élefztette a’ Szűznek
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jelen-létte. E’ föörny'u viaskodáfok kopott e- 
fzekbe jutott: hogy ezen fzem*pillantáftól fug
ae vagy a’ keferves halál, vagy az Örvendetes 
Szövetség.

A’ kardoknak kegyetlen villámjaira el-ifeo- 
nyodott Etelka; és egygyet fikójtott. Az-után: 
hogy fegítség jöjjön, tellyes erejéből kiáltván; 
nem bírhatta tovább el-lankaiott tagjait; hanem 
az ágyra le-efett. Ki - terítette kezeit; és vég
tére el-ájúlt.

De ezek, még az-után, nagyobb kegyet
lenséggel vagdalódzván ; ’s-egygyike a’ mátiká- 
nak nem cfak dfapisára; hanem fóeme’ járattyá- 
ra-is vigyázván; úgy ki - fogyafztották erejeket: 
hogy, mintha egygyet értenének; egyfzerre el
hagynák a* baj-víváft, és meg-pi hennének.

De nem fokáig tarthatott a’ kellemetlen bé- 
kefség. Mert: midőn éfzre-vette Zalánfi: hogy 
Etele a‘ Kis-afz&onyra vifzfza-tekíutene; és an*: 
nak bajait leg - alább egy fz óval meg - orvofolni 
akarná; de nem merné: újra fel*háborodván fzt- 
v e , hirtelen hozzája vágott, cíalóka módra, 
olJalaslag,

Ekkor Etele, emennek vad embertelenség 
gét, és nem baj-vívóhoz illő álnokságát átkoz
ván , Öfzve-fzedtte minden erejét; és úgy neki 
vágott Zalánfinak: hogy, süvegén köröfzt'ul , 
erős koponyáját rátúl meg-hasítaná; é» végtére: 
» Z  Ofztály’ padlattyára tyerencséíten le-terítené.
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Éppen ekkor érkezett a’ Dajka, midőn Za- 
lánfi le-rohant. El-felejtetce ijedttében meg-néz- 
ni az el-ájúltt Kis-aízfzonyt. Etelével fe fzóll- 
hatott egygyet-is. Hanem hirtelen ( nagy jajjal 
bé-töltvén az Ofztályc) Öíz hajait fzaggatta; és 
fegitségért fzaladott.

Etele, midőn Zalánfit lábáról le-ejtette; hoz
zája ezeket mondotta: Imhol a’ tekergő efti- 
bagoly! — Imhol azon Sehonnyábó! ker'íiltt, 
ki undok lelkedet a’ poklok’ fenekére kergeti; 
és, illy Ördög’ Hadnagygyának tárfaságától, meg
menti kedves Etelkáját — Dögully - meg, fem- 
inire kellő —. Azzal vígafztalhatod magadat : 
hogy a’ Karjeli Magyaroknak Fejedelme úzte- 
ki redves teltedből ama’ fürtös Bolgár lelkedet.

Zalánfinak le-elitére; Rimának jajgatására; 
Etelének meuydörgő fzavaira magához térvén 
Etelka: fel-emelte fejét az ágyból. — Hl - halt 
•— el - ifzonyodott, midőn egygyet a’ földön 
fetrengeni látott. Mind ennek, mind amannak 
Személlyére nagy változó borzadozáfokkal te
kingetvén , midőn Etelét meg-ismérte 3 hozzája 
így izóllott:

Iftenem! hogy érdemelhettem én azt meg 
Etelétől: hogy fzemem előtt rohannyon Zalán- 
fira, és jelen * lettemben Férjemnek piros vérét 
ki-ontfa! Mért inkább a’ Magyarok’ ellenségére 
nem hagyódott ezen eröfzak, e’ ^egyetlen vi- 
askodás! — Ah! Etele! ha meg-engedem - is: 
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hogy Zalánfit meg-nem-fzánhattad (mert másként, 
nagy lelkű léyén, ennek-is meg-engedhettél vól- 
na) mért nem könyörültél egy Afzfzonyi Sze- 
raéllyen, ki az illyetén vagdalkozáfokra min
denkoron irtózott?

Felele Etele: Tudgyák az egek, hogy e’ 
firalmas efettnek oka nem vagyok. — Ö kerefte 
leg-elol a’ fzerencsótlenséget, fel - is - találhatta. 
Ö illette Fejedelmi SzeméUyemet böcstelen fza- 
vaival. Ö rántotta-ki kardgyát a’ Karjeliek’ U- 
rokra. — De ez még mind íemmi. Hanem-, ő 
fzeretett TÉGEDET, jól tudván: hogy TE nem 
más egyebet; hanem egyedül ETELÉDET fze- 
retheted. — Mi oíloba gondolat az: hogy Ő 
olly Kis*afzízony után folytatta nyálát, a’-ki im
már másnak fzeretetébe el-válhatatlanúl kötelóiz- 
hetett ? — Vagy cfak ezért fém méltó azon 
efztelen, hogy ezen efzes világban éllyen.

Etelének ezen fzavaira egygyet fohajtott 
Zalánfi. — Meg-halotta Etelka. — Meg-is-örült 
fzívefíien — Az-után: mint utolsó vefzedelembe 
forgott Urát roeg-fzánván; le-hajóit melléje, és 
néki ezeket mondotta:

Él'fc még tehát, édes Zalánfim ? —• Fel-éle- 
mendem én-is. — Hifzem az Iftent: hogy ki- 
gyógyithatlak e’ keferves febedböl, mellyet én 
érettem fzenvedel. — Meg-győzöm ízíves ké- 
réfemmel Etélét: hogy többeket rajtad ne ejtfen. 
*- Avagy el-takarlak tettemmel, hogy ártalmadra

éppen

372 ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK



éppen ne leheffen. — Én léfzek igazán fzereto 
fzivednek oltalmazó paiffa. — Bé-nem-férkezhet 
immár kegyetlen kardgya a te izivedbe, ha cfak 
eloízör az enyimen köröfzt’űl nem hajtya. — 6 
penig e’ dolgot nem cfelekedheti. — Inkább fzen* 
védheti ö Etelkát; fein-mint hogy annak Gyil
kosa leheffen.

A’ Kis afzízonynak e’ fzíves befzédgyét hall
ván Etele; nem hogy meg-neheztelt volna reá- 
ja : sött inkább: képzeltt Urához való hajlandó
ságát magafztalván« nem tudott elegendő-képpen 
cfudálkozni ritka erkolcfein. Ki hihette vólna: 
hogy cfak ennyi erőt-is vehetne rajta az atyai 
parancsolat: hogy Etelét abban-hagyni, és Zalán* 
fihoz hajlani láttfzattatna. Cfudálhattya a’ mos
tani Magyar világ akkori Kis»Afzfzonyának mind 
engedelmefségét Attyához; mind igaz hajlandó
ságát Urához. Cfudálkozott akkor mind ezeken 
Maga is Etele, midőn végtére így feollott Etel
kához :

Vallyon meddig ölelgeted még, e’ világból 
ki-múltt, avagy nem fokára ki-múlandó jó bará
todat nagy lelkű, és ritka erkölcsű Draga Kis- 
afzfóony ? — Légyen úgy: hogy egy Kis időre 
neki-lzántak a’ Meny-beliek; de Uraddá nem te
hette Gyula, mert foha fajáttya nem vala. Nem- 
is annak rendde fzerént ment végbe egy Fejedel
mi Kis*afzfzonynak meg-esküdtetéfe. De ha min- 
gyárt meg-tartattanak-is a’ fzer- tartáfok, ime !
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ennek el-enyífztte után, istnétt vifzfza-terítetté
nek az Egek édes Etelédhez. Nem egétzfzen 
az ő fcámára rendeltettél. Ugyan azért: hadd 
ott e’ kölcsönözött Bolgárt; jöjj-viízfza tulajdo
nodhoz , jöjj-vifzfza Etelédhez.

E’ fzavakat hallván; és nagy fájdalmai kö
zött , igen fzivére vévén Zalánti; azt juttatta 
maga’ efzébe: nogy immár meg-kelletik válnia E- 
telkától; és talán (a’-mint febének kegyetlensé
gét érzette) Örökre el-távoznia mind drága fze- 
méllyétÖl, niiud pedig reinénlett víg életétől. E’ 
keferves gondolat úgy-annyira meg-dúhösítette 
érzékenségeit: hogy , meg - feletkezvén minden 
emberségről, a’ Fene vadnak térméfzetéhe öl
tözött.

M ert: meg-fogyatkozott erejének ördöngös 
maradékját öfzve-kapargatván, alattomban gyil
kos kezeibe ragadta hóhér-pallofsát; és azt, min
den teremtménynek irtózató nagy cfudálttára, az 
Ég beli Szentségnek el-hűlttére, nagy dühöfség- 
gel Etelkának (ama* világ - cfudáltta , de hirtelen 
nem fegíthette fzépségnek) oldalába verte, ezt 
mondván Etelének: Ha a z  Enyim  ;
Tiéd felésyen.

A z  ártatlan Kis-afeízony, a’ halál hidegétől 
tüftént e lJ fogattatván , cfak ezeket mondhatta: 
Már ezt nem kelletett völna cfelekedned , édes 
Zalánfiin! — Én a’ te élttedet tellyes erőrabol 
védelmeztem; Te engem’ ezen jó fzívemért kö-

röíz-
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röfztíil vertél. —- Már ezt nem kelletett volna 
cfelekedned édes Zalántim!

Ezek után Etelka egygyet fohajtott; és, 
könyveinek ki-cíbrdúlttában, édes Eteléjének fze- 
nieibe tekintett. — K efefte jobb kezével a’ fegít* 
séget, de tneg-nem-lelhette. —• Nem fokára az
után , valamint a’ mezei piros virág, midőn a’ 
fzántó vas által el-cfapattatik, laíTan-laCfan , mint
egy nem érezve, el-lankad; avagy a’ virágzó 
fzép mákok, miión a’ Zápor-efsÓtÖl meg*terhel- 
tetnek, gyönyörű ékes fejeket fzoinorúan le
eregetik : úgy Etelka-is, hanyatolva, laffan-laüan 
el-hervad«, és Zaláufi mellett fel-döle.

Ezen véletlen, ezen irtóztató, és képzelhe- 
tetlen ifzonyú történetet látván Etele nem tudta 
hirteleniben : ha álmában történtének - é ezek, 
avagy vígyázttában. Szivébe gyűlni láttfzatta- 
jiak a’ világon el-fzórtt minden kefervek ; fejére 
omlani a’ farkokból ki*mozdúltt eró'fségeknek min
den terhei. Egéfzlen kétségbe esvén , nem tud
ta; Etelkát fegíttfe-é elsőben? avagy ama' Gyil
kolt egéfzlen porrá törje.

MidÓn eme’ viaskodó gondolatokkal hóhér- 
laná lelkét Etele; íme Etelkának egy mélységes 
főhajtását hallotta; de fzavát nem vehette. Ezt 
utolsó leheletének, és lelke’ ki*adta’ jeléuek lenni 
állítván, ’s-ugyan-azért többé nem fegíthetvén^ 
hogy meg-boízfzúllya, a'-mint lehetne, ineg-hóltt 
Kis-aízCzonyá: j neki-efett, njint a’ dühös Orofz-
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lány Zalánfinak. Leg-is-1 eg-elsőben mellyére tér'* 
delt, és bé-rontotta falait. Az* után: fejét, a’ 
kard markolattal, minden-felől bé • horpafztotta. 
Végtére : irgalmatlan vad ízívén körofzt'űl-verte a’ 
pállott.

Midőn Zalánfival mind ezeket el-kovette E- 
tele; ő te t, mint ama’ dögöt, mellyet egyfzer a* 
kutyák , és varjak az út-fobeu meg-kezdettenek; 
Vmelly-is eddig fok útas lovakat meg-bolondított, 
fok fuvaras kocfikat embereitől öfzve-tört, lábá
nál fogva, a’ sátorból ki-vitte, és az udvarnak 
közepére hurczolta.

Itt az Egekre vetvén fzemeit; úgy-annyira 
jel-fáradttanak, és meg-gyengűltenek a’ látáft vég- 
be-vivő efzkozök : hogy Etelkának ártatlan lel- 

• két azoknak mennyegzetek felé fzállani, és ma
gát - is utánna hívni fzemlélnc. Tüftént maga’ 
melyébe - is verte vólna a’ kardot; ha azt a’ 
Kis-afzfzony mellett nem felejtette vólna. Hogy 
tehát hideg tetemeit még egyfzer meg-ölelheffe; 
ott hagyván a’ dögöt, bé - tántorgott hozzája. 
Irtózott nem cfak meg - ölelésétől; hanem meg- 
fzóllításától - is. Kedveffe’ életének ferami jeleit 
nem vévén; fel - kapta nagy hamarjában a’ kar
dot; és, hogy annak lelkét úton-érheffe, hegyét 
maga’ melyének Czegezte.

Etelének kegyetlen igyekezeteit (eme’ nagy 
fájdalmai között) éfzre * vévén Etelka; öfzve- 
ízedtte minden ereit, és ezeket mondottat

Ne• «
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Ne kegyetlenkedgy magad ellen , lelkem 
Etelém ! Elég két áldozat egy napra a’ Meny
belieknek. Ha nem magadért, leg-alább én é- 
rettem hadd magadban a’ lelket: hogy, irtózta- 
tó fájdalmaim között, el-tefzdlheffem ki-magya
rázhatatlan örömemet. — Örvendek, édes Ete
lém: hogy ismétt a’ tiéd vagyok. — Ismétt viíz- 
fza-adttanak a z irgalmas Egek. Úgy el - is fog
lalta tzen édes gondolat minden érzékenségei- 
met: hogy a’ fájdalmakat nem érzem: ha veled 
vagyok. — Tiéd vagyok ismétt, édes Etelém!

Hajólly - le ide hozzám kedves Etelkádhoz, 
a te Egygyetlea - egygyedhez. — Hallyad utól- 
só fzavaimat. — Vedd magadba utólsó lehelle
temet.

Ezen édes fzavakat hallván Etele; cfak a- 
lig volt: hogy fzíve meg - nem - hafadott. Le- 
hajóla irgalmatlan gyötrelmeivel melléje; é s , 
már-is hidegülni kezdő tetemeit által - ölelvén , 
ezeket jajgatta:

Hallhatom tehát még egyfzer édes fzava- 
dat, kedves Etelkám! — Meg - engeditek tehát 
az Egek, hogy ismétt az enyim légy! Iltenem! 
be kurta időre! — Uram! a’-ki teremtettél! le
het-é  reménségemnek cfak egy fzikrája, hogy 
meg-gyógyúllyon ezen mettfzett bárány! — A- 
vagy élhetek-é nélküle? — írtóztató gondolati 

Fel-háborodik mindenem — Hol az efzem, 
nem tudom *— Édes Etelkám! engedd-meg Ete

léd-
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lédnek : hogy ki-húzza oldaladból a’ kardot. •— 
Okoflan bánok vele. — Lehetetlen: hogy meg- 
ne-fegíttfen az Ilién! — Avagy hányát-homlok 
az Orvosért fealadok: talán nem halálos a’ feb* 
Talán még víg napokat élhetünk. — Hatalmas 
Iften! foha nem hittem volna: hogy a’ remén- 
ség illy édes legyen. — Oh reraénség el - ne- 
hagygy! Oh reménség moft táplálly! — Vagy 
ki-húzom - - - vagy fzaladok - - *

Felele Etelka: Minden fzorgalmatofságod 
hafzontalan, édes Etelém! Nincs fegi'tség, nincs 
©rvofság e’ halálom ellen! — El-ne-távozz édes 
Etelkádtól: mert többé vele nem befzélifz. Min
denkor inkább érzem febeimen a’ fagyos halál
nak hideg kezeit* Ha ki-vonod a’ kardot; ha- 
marébb el-fut vérem: egy fcem-pillantatban oda
lehetek. Hadd bennem, édes Etelém: hogy ve
led tovább lehellek ; és igazán fzeretö fzíve- 
met egéfzfzen ki-ndhaffam* — Iftenem! illy vég
re juthattam-e egy Fejedelemnek telt-vére? és 
(a’init nagyobbra bócsűllok) édes Etelémnek tife- 
ta Szeretője? — Oh Egek! ha rajtam immár 
nem könyörültök • is; leg - alább édes Etelémre 
vigyázzatok. — Meg• ne - ütközz, kedves Ete
lém, az Iílennek rendeléfein. Azon vége lett 
kurta életemnek, mellyet Ő fokfzori jelentéPei- 
vel ki - nyilatkoztatott. Igazak voltának Rima- 
dajkámnak álmai. Meg-efett, a’-mit jelentettek* 
íme ! cfak alig lett vége kéz - fogáfomnak; ha

mar
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mar ott terme egy jövevény ifiú, ki e’ mátkám
nak mejjét bé - törte; fejét bé - horpafztotta; és 
fzívén köröfctül-verte a’ kardot. Nem egyfzer 
látott vérben fekünni engem’-is; vagy a’ levegő- 

• ben ide-tova röpülni. Meg-álmodttam cn-is : hogy 
a’ Te Szövetségeddel nagyra mehetek; ha az 
hamar hitelben meg-nem-cfalattatom. Intettének 
az erdei Szüzek: hogy iukább az Iftennek (az
az : a’-mint moll crtem: fzívem’ vágyódáfainak) 
fem-mint Atyámnak h így gyek. El * hittem Gyu
lának fzavait. Ugyan-azért: ezen halálomat 
nem másnak mondhattya az egéfz Magyar világ; 
hanem a’ fiúi engedelmefség’ iízonyú példájának. 
Tudgyák az Egek: hogy eleget tettem köteles
ségemnek, mind Atyámnak engedelmeskedvén; 
mind Zalánfit (a’*mint tollem ki-telhetett) fzeret- 
vén. Ugyan cfak: ezen fzeretetemre nézve, 
meg-nem érdemlettem tölle: hogy köröfztíil-ver- 
jen, és Etelémtől meg - fofzfzon. — Oh Drága 
Etelém! meg - nem - engedtték a’ Meny • beliek, 
hogy, veled egygyütt, fokáig éllyem víg nap
jaimat — Leg-fzebb virágomban inettfzettenek- 
ki éltem’ bordájából, és nem fokára el-hervafz- 
tanak.— Tündöklöttem, mind az üft; el-enyífz- 
tem, mint a füft. — l>e nem vétkein, hanem 
erkölcsös engedelme&égem hajt-ki ezeu árnyék 
világból. — Hifzem a Magyarok’ Iftenét; meg
jutalmazza tokélletefségemet. — :— De minek- 
elotte meg-hallyak, egyket kérek tolled. Meg-

ue-



ne-vesd, édes Etelém, utólsó könyörgéfemet. 
Meg-áld az lilén , ha bé - tellyesíted. — íme! 
édes Etelém! ha más-képp’ öfzfze - nem -jutha
tunk; esküdgyünk mod Öfzfze a’ régen óhajtott 
Sátorofságra. — Hadd hallyak-úgy-meg, mint 
édes Etelémnek lelke’ fele, és tifzta hites Tárfa.

Ezeket hallván Etele; moll erefztette- meg 
leg-elöl sűr’u könyveit: mert ennek-előtte, ifzo- 
nyú gyötrelmeitől meg -fojtatván ; kegyetlen fzo- 
rongatáfokkal hóhérlották fzívét. Ezeknek ki- 
folytokkal meg-ereízkedvén keíervének fagya, ma
gát jobban érzette. — Ezek-után: jobb kezekkel 
öizve-fogództanak , és fzíves foháfzkokáfaik kö
zött (el * feletkezvén minden fzerencsétlenségek* 
rol) ki * magyarázhatatlan nagy örömmel Öfzve- 
eskiidtenek.

4 N

Cfak alig végezhették - el ezen fzer-tartáft, 
ime ! Etelka úgy-annyira magához térni láttfzat- 
tatott: hogy fém febét neiu fájlalná, fém immár 
a’ halálnak fagyos kezeit nem érezué. El-nyo
mott az Öröm minden fájdalmakat. Illy nyerten 
kezdett befzédgyéhez:

Meg*lett immár, édes Etelém , a’-mit, rég
től-fogva, tellyes fzívemből óhajtottam. Már 
Örömed meg-halok: mert immár valóságosan tes- 
teftől-lelkedől a’ tiéd vagyok. — Mod tehát iga
zán: nem cfak édes Etelém; hanem kedves Hi* 
‘tefem-is, Uram-is ! végső -képpen a’ Magyarok’ 
Idenére kérlek: fzáud • meg hólttom után maga- 

* dat
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dat. Ne légy magad-magadnak gyilkolta. — Haza 
vár édes Anyád: meg-ne-vesd ízíves óhajtását. 
Idő előtt koporsóba ne zárd drágc-látos fzetuél- 
lyét. Menny - haza, édes Etelém. Hadd itt e' 
fzerencsétlen Wiiágos-várat.' Térj-vifzfza bóidoi 
gabb Karieledbe. De ne hamarább ; mint-fém 
engemet (kedves Etelkádat) tifztefségeiTeu el-te- 
metteted. Itt ne hadd penig Wilágos-váron lel
ketlen Teltemet. Vidd aztat Budára ? és tedd 
Árpád mellé, édes Atyám mellé. Hadd nyúgod- 
gyain mel ette én ismeretlen, és fzerencsétlen leá
nya. Hadd ölellyem - meg hólttom után ízentsé- 
ges hamvait, kinek atyai kezét életemnek nap
jaiban meg - nem - csókolhattam. — Csókold-meg 
helyettem édes Bátyámat Zoltánt. Küfzöntsd min
denkor javamra iparkodó Ángyomat-is, kedves 
Hánzároiiiat. Hármatokra bízom fel - méfzárloct 
teltemnek tifztéfségés e!-takaríttatását. — De té
ged’ arra-iá kérlek, édes Etelém : Vágd-ki hólt
tom után raejjemből téged’ igazán fzereto f2ive- 
ihet. 01vasd*él rajta iiagy arany betűkkel ki-ra
kott ETELE nevedet. Vidd-el oíztán magaddal 
Karjelbe; és tedd azon koporsódba, mellybe 
magadat annak idejében le - zárattatód. Tudui-il- 
lik : hogy az én teltemből - is égy - valami réíi 
(az is penig á’ leg-kedveffebb) a’ te fzereto fzí- 
vednek fZentséges hamvaival Öfzfze-keveredgyen: 
Mettfzesd*ki kő - koporsódnak egygyik oldalár#

B b  "  ETEL-
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ETELKA’ nevét, és ezen íiralmas efetemet í'rat- 
tasd-bé Nemzetséged’ könyvébe: hogy a’ követ
kezendő világ dudálhatta a’ Szeretetet, átkozhaf- 
fa a’ Szerencsétlenséget. Ezeket ha el-múlalz- 
tod ; tudd-meg minden bizonnyal: hogy a’ más 
világról  ̂is vifefza - jövök , és efzedbe-juttatom 
kötelefségedet. — Már moft ki - adttam egéfz 
fzívemet. Érzem-is azon utolsó fzempillantáft 

* közelgetni, melly moft mindgyárt az élők kö
zül , a’ holttak’ fzámába által - vinni , tolled pe- 
nig, oh egygyetlen-egy világi Gyönyörűségem, 
örökre meg-fofztani üet. — Élly, édes Etelém, 
hofzfzaffan. — Meg-ne-felétkezz édes Etelkád
ról, ki téged’ egy fzempillantáGg fe vethetctt- 
ki ízívének belső rejtekébol — én ime meg
hal - - • •

Ki - fe • mondhatta jól e’ végső fzavakat E- 
telka, midőn egy cfoporttal bé-rohantanak mind 
Zoltán Feleségével , mind Kádár az Orvofsal 
egygyütt.

Mert íme (a’-mint ez- előtt befzéllém), mi* 
dón a’ Dajka (Etelkának kiáltására; a’ vereke
dő Ifjaknak lármáikra) bé-tekínte a’ Sátor’ Ofe- 
tállyába; a’ reméntelen történetre el-ifzonyod* 
vin; és Gyulának éfzre-vett ravafzságait átkoz
ván: egyeneffen a’ Fejedelemnek Sátorába h a
ladott. Itt: nagy jaj-fzókkal fel-vervén a’ lé
ny ugodttakat; hamar el-befzélte a’ történtt dol
gokat. Iunett a’ FŐ-paphoz nyargalván, ötét

nem
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nem annyira kérte: hogy Etelkához jöjjön; mint 
vén • afzlzonyoffan kegyetlenöl meg-nyelvellette, 
és Ie-hordotta efiztelensége miátt: hogy Etelkát 
Zalánfival öfzve-esküdtette.

Ezek tehát, a’ véletlen dolognak hirtelen* 
ségétöl fzinte el-nyomattatván, Gyulának Sátorá
ba nyakra-főre fzaladttanak.

Le - nem írhatni azon érzékenségeket, mel- 
lyekkel a’ fzívek gyötörtettenek ; midőn, az ofz- 
tályba bé*menvén, Etelét Etelkára borulva, Etel
kát egy karddal által-döfve látták. Olly terhck- 
is lett gyötrelmeiknek : hogy könyv - húllatásra 
nem ofzolhattanak. Mert tudgyák azok, a’-kik 
próbálták: hogy cfak ez apró gyötrelmek, fzok - 
tanak síráfokra fakadni , de a’ darabos keferv^k 
clak éppen nyögni, irtózni, és ifzonyodni. Refz- 
ketett a’ Fejedelemné, midőn a’ véres padlatuak 
undokságát látta. Bámulva állottának mindnyá
jan. Egygyet fe fzóllottauak.

Ezeknek ifzonyodáfokat látván Etelka $ min
den hátra-maradtt ereit öCeve-lzedte, és ezeket 
mondotta:

Látlak tehát még egyfzer, édes Bátyára! — 
Látlak tehát teged’-is édes Ángyom! — Vajha 
fzerencséffebb időkben érkeztetek volna Etelká
tokhoz. — De így-is örvendek: hogy jelen vat- 
tok. — Iitenem a’ bizonyságom: hogy fzem-lá- 
tomáft enyhülnek ifzonyú fájdalmaim, cfupán cfak 
azért: hogy benneteket még egyfzer meg láthat-

B b 2 ralak.
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talak. •— Add ide, édes Teft-vérem, atyafíságos 
kezeidet! — Lapúlly-le hozzám, édes Ángyom: 
hogy végso-képpen meg-ülellyelek. — Ah, édes 
Zoltánom! édes Hanzárom ! mért titkoltátok-el 
előttem Fejedelmi vérségieket ? — Ha annak 
idejében meg-jelencettétek vólna; foha illy vefze- 
delerabe - - -

A ’ többit ki-fe-mondhatta. Mert Hanzár 
fzonyii-képpen fel-háborodván, hirtelen meg-tá* 

ímadta Zoltánt; és, suru könyv-húllatáfai kö
zö tt, Kun-nyelvven (mellyen mind-a’-ketten be- 
fzéltenek) ezeket mondotta (21):

Ira
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ta I) A* Kún-nyelv egy vólt-é a’ Magjar-nyelv- 
ve l; nehezen leher ítéletet tenni. Ha meg-engedgyiik- 
is : hogy e’ két egybe-forrott Nemzetség egyenlŐ-kép- 
pen befzéllett; bizonny ára mostanában, ha a’ régi 
Kunok’ írását, a’ Magyaroknak moliani írásával egy- 
be-vettyük; nagy külömbsé&et találunk. Íme a' régi 
Kunok a’ M I-A1  YÁNKOT így imádkozták :

Beásom at tárnája ktmzekikte
fzenkükton netzeqerde ulikukte betöm ok Inti-
tor güngön borbezge éli Eezon 
ovgyi tengere Amer..

Ezen imád.igot Peften 1774-dik eízteudóben, 08- 
dik Augulhisban el-mondotta BANKOS IJlvdny, Fii. 
lőp-fzálláfy Kun ember, ki annak - előtte kilencz efz- 
rendeig, és tovább-is KIS-ÉR nevű helységen, ugyan 
étik a’ Kunságban , Notarius vala. Más Magyar em
berek , a’-mint azon Kun • ember ejtette, úgy írásba 
foglalták , és velem-is közlötték. Hozzá • adna ugyan 

t azt-



Irahol vagyon efztelen reudeléfeidnek va
lóságos gyümölcse, irgalmatlan Zoltán» — Im- 
hol fetreng piros vérében azou ártatlan Bárány, 
kit elóbbeni annyi vefzedelmeibol cfak éppen 
azért fzabadíthattain k i, hogy legyen valaki, kit 
rendeléfeid’ kegyetlenségének fel-áldozz. — Nem 
írtóztam-e mind - eddig az el - halafzttáftól'? —

B b 3 Nem

azt is azon említett BANKOS ljlvány.: hogy a’ Fii* * 
Icp-fzálláfi Iskolákban (RÁKOSI IJtvdny RefVor alatt) 
meg - kelletett ezen Kun-Mi-atyánkot a’ gyermekeknek 
tanulni. Es 6 maea-is (ennek-előtte hufzon-Öt efzten- 
dókkel ) Mefterének parancfolattyából könyv - nélkül 
meg tanulta légyen. Azt mondották az akkori Kunok t 
hogy emezen fzokásnak ( mellyel amazon Mi* atyánkot 
meg-keletett tamilniok a’ Gyermekeknek ) bé-hozója 
lett légyen NÁNÁSI JÁXOS Fulöp-fzálláű 
Féléiknél igen nagy nevezeti!, és tehetségű ember.

Ugyan azon 1774-dik efztendóben, 14-dik 0 £to* 
bőrben egy régi Papirosból le-irattatott a' Kun Mi-a* 
tyánk. A ‘ Papiros TERBÖTS Gábornál találtatott, 
ás így vala írva:

Fezen attamaz cbenze kikre ízen li/zen jinádon is-
*ön ni.'tigen kenge aükikfe puthuter eungtvi

beesne kutin bézne mipú bot búcsóu mepii tenge
nizni Ámen,

De pedig i77*.dik efztendóben, 34-dik Aprilis, 
ben irattatott-le a’ Kun-Mi-atyánk Kuu-£zent-niiklófon 
a’ Helységnek Protocoüomjdból, melly az Archívumban
tartatik. Itt e’-képpen találtatik :

Eezén attam.izkettze kikte dő-
*ön /zen kuklvn nicziegen gtrá ako

ekne

n. KÖNYVE. IV. SZAKASZSZA. 385



Nem efedeztem előtted , kő-ízívű, hogy Versé
gét ki-mondgyuk *? — El-fölelted, kegyetlen tér 
reratés, meg-is-vetetted Könyorgéíimet — Már 
moít: esküfzöm az élő Iftenre: hogy nincs e- 
gyéhb hátra: hanem: vagy vifzfza*add Etelkám
nak életét, vagy, ha el - kezdetted: vele egy- 
gyütt döffj-által engem’-is.

Han-

S$6 ETELKA1 TÖRTÉNETÉNEK

o kite mczne bergezge pitbútör küng'ón il -
ne nefzem bezde jcrmezbezge ütme bezne
gyamanga kút tor bezne algya manna boka

cfalli botfon igyi tergere Amen.
Másutt ezen imádságot így-is tapafztaltam le «írva : 
Bezon attamaz kemze kekte fzen léfzen fzenadon 

mitzi jégengerde síi kekte bezom mozne okme 
bergezge pitbüt'öör küngöd üt bezon mene mezde utroger-
genge ilt mebezde olyan angja boka tfali
Fengere. Ammen.

Ismétt más írásban így  vagyon a4 Mi-atyánk : 
Bezen attamaz kenv kikte fzen léfzen fzenadon dó

riin fzen küklön nitziegen gerde ali kéktebezén eto mozne 
akné merne bergezge pit-but&r kungön il bézen mene 
ne nefztm bezde jermezbezpe utrogergenge bezne
olgyamanya kutkor bezne algya manna /zen borjony boka 
esalk botfon igyi Tengere Áme.

Ezen fok féle képpen találtatott Kun tni-atyan» 
kökből egy valő Mi-atyánkot kanyarithatna valaki, ha 
reá tenné a’ fejét. Nékem, noha el*kezdem v a la , 
időm nem lehetett reá. A zt mondom mind-az’ -által ; 
hogy» ha a’ Kun M i-atyank at a’ Törökre fordított M i *

atyánk-



Hanzáfnak el idegenedett fzívét; Etelkának 
firalomra-méltó állapottyát nagy tnfakodáfai ko
zott fzemlélvén a’ bágygyadtt Fejedelem: egéfe- 
|en oda lett. Szerelmes Húga mellé nem annyi
ra le-hajólt, fem-mint le-húllott. Tatár-módra 
fojtogatták a’ keferves nyogófek. Végtére, lé- 
lekzetre kapván, így fopánkodott:
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atyánkkal egybe-vettyük; inkább hafonlít ahhoz, fem- 
mint a’ Magyarhoz. Törökül így efik a’ M>atydnk 

Bizoum at amaz kib
1. Senadun mukaddes o Ifoun

11. Senun melkoutun gelfoun
, 111. Senun iradetun oljoun gougdf dobi jerde

IV. Hergoungi bizoum etm verbize bottgjoun.
V. Vabifoum bourgsltroumi bize bagiscble nitegim biz 

badi bizoum bourgtleuleroumuze bagiscblerouz
VI. Vabifi tagfribe adcbal
VII. Lekin scberirden bizine gsdt tik zira fenutuiur

mekut ves.dtar.et vemegt diin ebed
Akár miként vélekedgyenek erről az Olvasók; 

én miáttam vélekedhetnek. Cfak hogy ezen régiséget 
eUhagyui nem akartam. Vannak még a’ Kunok’ nyel*

Haj majdan alfekor. Szolgálatijára jól vagyok.
Tenzdde cbinade. Szolgálok Kennek.
Sztinivili tengite keltbe* Sokáig éliyen Kend. 

Ezek*ij azon említett TEBÓTS Gábor Vice-notariusnak 
papiroűra vóltanak írva. Hol vette pedig ó ezen
papiról! ? Légyen-é annak hitele ? Mind ezen fzavak,
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Jaj firalmas Történet! — Jaj fzerencŝ tlen 
óra , mellyben e’ világra lettem! — Mi gyö
nyörűségem immár; ha Etelkám, ha Hanzárom 
nélkül töltögetem bús napjaimat'? — Oh én mind 
efztelen, mind kegyetlen teremtés ! ki mind a’ 
titoknak ki - nyilatkoztatását illy hofefeú időre 
halafztottam, mind penig édes Etelkámat, egy- 
gyetlen egy húgomat, meg - eraífistettem. — Én 
öltelek-meg, Édefem! — Én vertem oldaladba 
e’ kardot, nem Etele.

Felele Etelka: Ne gyayakodgy Etelémre, 
édes Z-olcánora! Ö engem’ egy újjal foha nem 
bánthatott. Zalánfi vert köröíztíil. Ezek vól- 
tanak végső Czavai: ha lehetek;

léje fe legyek. Meg * is*adtta immár mind fzavá-
nak, '

38? ETELKA’ TÖRTÉNETÉNEK

mind a’ Kun • mi-atyánk vallyon nem valami maradék* 
ja-é a’ Török-nyelvnek (kik oily fokáig Orfzigunkban 
laktanak;, éu nem fefzegetem.

Kun-ízent-miklóft Könyvből*!* (mellyben az Hely
ségnek Privilégiumai,és más ezekhez-tartozandó dolgok
foglaltatnak; 1778-dik efztendóben, C4-dik Aprilisben, 
a’ Kunoknak ezen Üdvezléfek-ic írattattanak-ki: 
Laobttbron! Alabctjckm ! Má Kenddé!
Scittivico! T e n g tle b e le b e le !

Ezekhez ragafztom a’ Tatár nyelvre fordított Mi 
atydnkot-u. Ez így vagyon ;

Atba v it o u m , ki kokta fen  

I • K vlja  ol dur f n u u g  adur.p , 
a. Kelfour. m enlek-tu n k ,

J .  Oi-



nak , mind gyilkofságának árát. Meg-ölte Ete
le, és az udvar’ közepére hurczolta. Semmi 
más baja Etelémnek; hauem, hogy Etelkájától 
meg-fofztatott. — Édes Bátyára! édes Ángyom 
Te nékem! Etelémet ajánlom helyettem gond- 
vifeléftekbe. Oltalmazzátok kétségbe efett fi- 
ralmas állappttyát. Ki - ne - hagygyátok erofza- 
koffan fizettetni lelkét azon emberemnek, a’-ki 
bennem mind eddig meg-tartotta az enyiraet. Ha 
ő nem élne, magam*is, már régen oda-lettem 
válna. Mennél közelebb efek hozzája, annál 
inkább érzem könnyebbuléfemet. — El-is - higy- 
gyétek : hogy, noha, ezen történetben, én va* 
gyök a’ leg - fzerencsétlenebb: még fém adnám 
erős, és bátor fzi vemet valamennyitek’ ízíveitek-

B b 5 árt.

j . Ol/oun Jenünk, iredatung ale jer dabi
4. Ver vizoum goundeUk bou gjun*
5. Vnhizunt jafon-ugifcb kail kail biz juz

jojouugulereoumouzt.
Dabi kojma biti visvaftjt.

7. Illa kurtavizi jemadam x. 
SCH1LDBERGER Hiftoria itineris fui, et Expeditio
nis Belli fub Tamerlane etc. pag. vlt. Conf. Hiero». 
MEGISERUM in fpecimine quinquaginta Linguarum 
Anno ito ;. Nnm. 44. Item loan. WILKINS Num. 
38. Bortbolomaeus GEO RGlEVlZ de Turearum Mo
ribus pag. 139. Georgius Pijfortus MAUER Olomu- 
cii Anno 1631. Num. 35« loarmes REUTERUS in 
Oratione Dominica quadraginta Linguarum etc. etc.
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ért. ■— Csuda dolognak - is tarthattyátok e’ fzo- 
katlan történetet: hogy Tíkteket, kik vígafzta- 
láfomra jöttetek , magam v/gafztallak. Penig, 
ha jöl meg-gondolnátok: Beteg v/gafztallya az 
Orvod; egv Kis afzfzony a’ Férj * fiakat; tége- 
det-is, ép Etele, a’ febes Etelka. — Hogy-hogy 
*iem fzégyenlitek magatokat ? — Én ugyan nem 
csudálhatom: mert immár félig a’ fel-fordúltt vi
lágban élek.

Etelkának eme’ nyers, tréfáló, és igen kel- 
lemetes fzavait hallván az Orvos , közelebb lé
pett hozzája. — Leg-is-legelsőben: fel-emeltet- 
te Eteléc. És, mivel nagy bádgyadságát látta ; 
a’ Kis-afzfzonvnak ágvíra tétette. — Az-után: 
Etelka mellé le - térdelvén , éles femekkel fze- 
me kf>zé nézett. — Mee-tapogatta mind ere’ 
feökcsét; mind, fzíve korul, a’ vér’ járattyát; 
és - - - íme - - - el-mofolyodott.

Kegyelmes lilén! — Az Orvosiak ezen 
örvendetes el - mofolyodáfa után , ha láthattad 
vdlna emezeknek fzíveiket; el -ifzonyodtal vul
na ! — Fel - ütötték mindnyájan le - esüggö feje
ket. — Etele, a’ Szűznek ágyából fel-ugorván, 
ide-tova tántorgott. Valamit fzóllani akart; de 
nem lehetett. — Zoltán, nem tudván örömé
ben, mit tegyen; hol ide, hol amoda futott 
az Ofztályban; és miudenbe, még a’ FŐ papba- 
is, bele-ütközott» ,
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De a’ Fejedelemné, az Orvosnak által-elle» 
nében, Etelkának bal - oldala mellé letérdelvén i 
Öfzve-tette kezeit, és ezeket mondotta :

Ah! — édes Orvofom! — Meg-ne-változ- 
tasd ezen Örvendetes orczádat! — Adgy ezzel- 
is reményt (bár hafzontalan léfzen-is) elkeferedett 
lelkűnknek. — Szólly cfak egygyet: van-e mit 
reménlenem ? — Mert, ha valaha a’ terrnéfzet 
okoffan gondolkodott, akkor mutathatta-ki efzefsó- 
gét: midőn a’ jó-hírt-jelentő Orvosnak fzájában 
a’ nyelvet teremtette. — Segítts bennünket, édes 
Jttenein ! add-vifzfza édes Etelkámat! El-ne-hadd 
a’ te-benned bízókat. — Mond-ki egy Ízóval, 
édes Orvofom: meg-halok-e édes Etelkámmal ? — 
avagy inkább — Oh! mit-is moudgyak ? — meg
élek? -------

Mind-ezekre az Orvos femmit fe felelhetett. 
Előbbeni el - mofolodttát álmélkodásra , és az 
Itten' gond-vifeléfének imádására fordítván, fel
nézett az Égnek mennyegzetére, és ízűntelen 
foháfzkodott.

Addig a’ Fejedelemné Etelkának nyakába 
borulván ; őtet, nagy s/ráfai között öfzve-csó
kolgatta , ezt mondván: Leg-alább te fzánd-meg 
édes Ángyodat, lelkem Etelkám. — Meg-hafad 
a’ fzívem, hs könnyebűléfedet meg-nem-érthe
tem. — Add • ki cfak egy fzóval: miként érzed 
magadat ?
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Felele Etelka : Édes Hanzárom ! édes Án- 
gyom ! Nékem úgy tettfzik : hogy, ha az Or
vos fél; kétségbe kelletik esni a’ Czegény betegf 
nek. Mind-az’-által úgy tartom: hogy enyífznek 
fájdalmaim. Mert lehetetlenségnek állítom: hogy 
az lilén meg-fofzfzon azon Etelémtől, ki em 
gem’ illy fok vefzedelraek között ekkoráig meg
tarthatott.

Az-után : az Orvoshoz fordúlván a’ Szűz: 
Ki vele (ügy mond) édes Orvofom 1 van-e a’ re- 
ménségnek cfak egy Szikrája ? hogy valaha Ete
lémé legyek? — Tudgyák az Egek: hogy, nem 
annyira magaraért kévánom életemet; mint, hogy 
Etelém magát el-ne-vefzefzfee. — Reméllhetem- 
é cfak egy kurta időre életemnek meg-maradá
sát ?

Etelkának ezen fzavaira le-jővén Egekből 
az Orvos; a’ -hol eddig hál’ -adó gondolataival 
forgolódott: újra meg-tapogatta Etelkáuak erét; 
és, hogy, minek-előtte ki-húzza oldalából a’ 
kardot, a’ Szüzet el-ne ijelztené, erős esküvés- 
lel, mindennek hallattára, azt mondotta : hogy 
minden ereiben a’ vérnek járattya nem egyebet 
jelentene: hanem cfupán a’ meg-ijedéft, és et
től következett halálának hafzontalan félelmét. 
Neki úgy tettfzene: hogy a’ kard éppen nem 
találhatta a’ tettet; hanem a’ Válla, és Oldala 
között, minden ártalom nélkül, fzerencséffen el- 
cfuízaraodott. Ezt meg- bizonyítaná eddig tar

tott
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• tott élete ; nyers, és örvendetes befzédgye; de 
leg-fo-képpen víg fzíve. Semmit fe félnének te* 
hát a’ veszedelemtől. Bizonyoffan meg-tarcották 
a’ Meny-beliek.

Ezek után: a’ Kis-afifzonynak ballyára kê  
ríilvén , meg - fogta a’ kardnak markolattyát, és 
azt (amazoknak el - meredttekre) minden sérelem 
nélkül, oldalából ki-húzta.

El-nyomta mindnyájokat az Öröm: midőn 
fém a’ kardot vérrel meg-feftve, fém oldalát meg 
fecskendezve nem látták. Fel-kapák ofztán a’ 
padlatról, és talpra állíták.

Ki írhatná-le azon érzékenségeket, mellyek- 
nek még eddig neveket fern találhattunk! — E- 
telka bizonnyára , és Etele (egy - másnak fzeme 
közé tekintvén) ki-teijefztették karjaikat; egybe- 
futottanak néma jelekkel ; és olly hathatóffan 
öízve-olelkeztenek : hogy két fzeméllyek öfzve» 
forrani,és egy fzeméilyé válni lattfzattatnának.

Ezek-között Zoltán, az öfzve - esküdtetés- 
nek el-halafztásától még moílanában-is irtózván, 
noha bár meg-értette, hogy az-előtt egy-málDd 
öfzve esküdtének ; meg • is : hogy a’ dolog , an
nak rendde ízerént, végbe vitetŐdne ; azon álló 
helyekben a’ Fő-pap által - eskiidtette. A’ 
lakadalomnak pompáját penig, mellyet az akkori 
világ cfudálhatotti - is , a’ következendő napokra 
rendelte.
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Illy nagy vefzedelmek, illy nagy vifzon- 
tagságok kozott juthattanak egy-máshoz e’ gyö
nyörű Párak. A’ még Magyar-orfzágban lakta
tlak, nékik ajándékozta Zoltán Zaláníiuak jófzá- 
g$t Zegedtől egéíz Tételig. Zeged várába hely
hez tették ugyan fő - lakáfokat, és oda a’ Kar
jeli Vitézeket-is le-vitték fzolgálattyokra. De 
gyakorta ZegedrŐl Budára , Budáról ismétt Ze- 
gedre randúltanak; és fzinte mindenkor egygyütc 
vigadtanak a’ kegyes Fejedelmekkel.

Hogy pedig azon nagy Ittennek, ki őket 
ennyi velzedelmekből kegyeden ki-fegíteni mél- 
toztatott, örök hálákat adhaffanak; Kőből egy 
Oltárt építtettenek a’ Rákos mezején. Bele fzür- 
ták Atilának kardgyát; melléje faragtatták Etelé
nek Buzogánnyát, ’s-Kalpagját. Ezeken felől 
az Oltárnak azon lapjára, melly Buda-vára felé 
fordúlt, e’ fzavakat véfették a’ Művéfzekkel:
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