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e l A í z ó .

Ä u g  hangozok ol a korán sírba hanyatlott szép- 
lelkű ifjú hattyúdala, már is fájó húrokat pondi- 
tott az meg mindnyájunk lelkében.— „Nem, 
jeltelenül nem fognak porladni hamvaid, láng- 
lelkű ifjú, — te magad emelj sírodra emlékosz
lopot sok reményre jogosító müveid által !“

Ezt rnondá ogy szivvol-lélekkol a pécsi fő- 
gymn. irodalmi kör ifjúsága, s a szú tetté lön,—  
Koczián Sándor müveinek kiadása a fon lem liléd 
nemes célbúi elhatároztatott.

lm, itt veszed azokat, nyájas’ olvasd ; midiin 
e könyv lapjait forgatod, jusson eszedbe, hogy • 
azokról ogy korán letört, egykor Ián óriássá le
endő növény hervadt levelei, s egy szegény anya. 
egy megtört szív liálasohajai lengenek feléd !

*



KÖLTEMÉNYEK.



Emlékem.
Ha lábad tometöbo vilin«
Hagyd ol az okos sírokat,
Molyok füló a szóróiét tott 
Magasra nyúló szobrokat,
És fordulj ol a puszta rószro,
Hol nincs szobor a sírokon,
Hová még csak főj fát so tűzött 
Szülő, barát vagy szivrokon.

S ha látsz több roskadt puszta dombot, 
Fölöttük nincsen sirkoroszt,
Nőm hantolák gondos kozok föl,
Az ősz rajtok tüsköt növeszt:



— Hogy a mfiiz1 ásunk is lehetőleg eleget 
legyünk , ez emlék-füzérben jobb müvoit tettük 
csuk közzé; nőm akarjuk 0/, Által azt mondani, 
begy mindo rali vöcskök megjelenése az irodalom 
mezojé 11 jogosult, — nőm ! csak fájd emlékeket 
ujitmik fel mindazok keblében, kik őt ismerték, 
s kik e könyv olvasásánál bizonynyal félre is le
omlik a birálé szigorú dnját.

A vállalat tiszta jövedelméről a nyilvános
ság előtt fogunk számolni, midőn egyszersmind 
a folállitandd sírkőről is tudósítással szolgálan- 
dunk.

Nyugodjék alatta békével, lengjék körül po
rait az örök emlékezet angyalai!

Pécsett, július 14. 1871.

A szorkosztő  b izo ttsá g .



Szózat.

Magyar, szeresd szép honodat, 
Szeresd szivedből azt,
Tűrj érte, és halj meg, ha kell, 
I)e még se mondj panaszt.
Ha jene vész, ragadjon oh 
Kardot akkor a kar,
„Hazádnak rendületlenül 
Légy liíve, oh magyar."

Mert hogyha, őt nem szereted, 
Úgy kit szeretsz tehát ?
Hisz e szegény, ez árva hon 
Neked édes anyád,
Szeresd azért és ne feledd,

1



•Ius,siik oszodbo jó lisinyku, 
lf,ry porlad ni szíiin valahol, 
Kmlókomol. nőm jol/.i oszlop, 
Nőin ól szivoklioii, nincs soliol!.



Oli ne feledd, Íiisiyy.ir:
„ Bölcsöd az s niiijilim sírod is, 
Mrly ;i|io| s idiiikm '.“

Avagy tahin k ii Hold ni vágysz, 
Mnrt szidili az ős jelesh ' I 

Neked a logjelesh lniziid,
Te öt, csak őt sznrosd;
Mert halljad oh a dalnokot 
Lantján mit énekel:
„A nagy világon o kivid 
Nincsen számodra hely.“

Avagy ha itt boldogtalan 
Ms elhagyott levői, 
kivándorolsz, hogy Ián ott künn 
Az ég majd megsegíti 'J 
(Valódid, mert a hontalan 
(Vak szenvedésre lel,
„Áldjon vagy verjen sors keze 
Itt élned, halnod kell.“



Azért nisiradj, küzdj és remélj.
A hon igy felderíti,
Nemesis súlyos karja rá 
Tövűid) nem nehezül,
„S ez a lold, melyen annyiszor 
Apáink vére folyt“
Boldog lesz, és a nemzeten 
Nem lesz úgy szégyenfolt.

Az egyetértés szent ölén 
Hazánk nagygyá leszen,
S Európa bámulandja, mit 
Egyakarat, teszen.
E föld ismét oly,boldog lesz, 
Mint M á t y á s  alatt volt.
„Ez, melyhez minden szent, nevei 
Egy ezredév csatolt.“

Es vívj ha ellen törne rád.
Tépd össze szivedet 
Inkább, mint lásd, liogv idegen

r l:
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Nép lobiul ii! !i«‘i\et
..Ili,“ iiol „kiizdtonek !i iin*r1 a
l!<">s Árpád hadai,
Ili törtek össze rabigát 
I Imi vadna k karjai.**

Hazánknak élni, élni kell 
S boldoggá lennie,
H sok Ínségnek joga van 
Azt követelnie,
„Mórt nőin lehet, liogy annyi szív 
Hiába oiita vért,
S keservben annyi bű kidtől 
Szakadt meg a bonért “

Derül reád még szebb jövő 
Mint eddig volt, hazám,
Avagy hiába hangzott-e 
Költőnk dicső lantján :
„Még jöni kell, még jöni fog 
Egy jobb kor, mely után



Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.“

De hogyha néped, oh hazám, 
Elhagy félénk-gyáván,
Ha szivükből a szeretet 
Tüze kihalna tán,
Úgy eljövcnd, „mert jőui kell, 
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll.“

Magyar! Magyar! hogy egyken 
igaz ne légyen ez,
Szeresd, szeresd e szép hazát, 
Szeresd, hogy el ne veszsz.
Ha jőno vész, ragadjon oh 
Kardot akkor a kar,
„Légy Ilivé rendületlenül 
Hazádnak, oh magyar.“



K ét h a lo tt .
IJA U , A D A .

,J u I, ii 1 ni ii /. o 11, p il I y a in tt.

— — — vannak Istinek,
S van még ke/.üklion l»Hnt torolni nyíl.

V örfiaina r ty.

Ddrög' a menny, sújt a villám,
Zajog a vad förgeteg,
S a liiiszke csór koronáját.
Küld poráig rázza mog.

Betakarta a vidéket 
Az éj gyászos fátyol;»,
Tonipa zúgás liallszik néha: 
Z u g a li a 1 á 1 a n gy a I a !



,Hallod, hallod ezt a hangot,? 
Nézd az ég megnyílt megint, 
Rejtsd el magad gyorsan, gyorsan 
Felém onnan f é r j e m  in t!4

„ Agyrémet látsz I l k a  led kein, 
Hisz keresztül szúrtam őt. 
Ö l e l j  á l t a l ,  ott leszünk már 
A setét erdő előtt.“

,Nem ölellek, nem ölellek, 
Véres a ruhád nagyon, 
Véres lenne tőle kehiem, 
És két ölelő karom.4

„Nincs egy vércse]» sem ruhámon, 
Képzelődő], édesem;
Oh ne reszkess, hisz velem vagy 
S addig nem hant senki sem.“



K

,1 Iah ! ii ózd azt a fehér árnyat! 
Nézd kehién a mély sebet,
Hogy patakzik piros váró. . .  
Ilajli, nézd, falom integet!‘

„Semmi sincs ott ón szorolniom, 
Kápráztat csak szemeid,
S lia volna is ólok ón még,
S nincs-o jó acólom itt?“

.Hal i ! te ii j ra meggyilkolnád, 
Uj rost (linói kebelén ?
Hisz kardod'még most, is véres.. 
Nézd csak, ismét int föléin

„Ilka! Ilka! az Istenért!
Térj magadhoz kedvesem,
Térj magadhoz, senki sincs itt.. 
Hali megőrül t . . . .  jaj nekeni!“



,Isten veled, el kell mennem, 
Hallod? hí férjem szava . .  
Megyek, megyek, várj egy kissé 
Édes férjem . . .  ha ha ha!‘

„Isten, Isten, oh bocsásd meg 
Iszonytató vétkemet!
Jöj ereszd ki tömlöcéböl 
Véres acél telkemet!“

Megtörött a két bűnös szív, 
Kard s a bünsnly törte meg. 
Dörög a menny, sújt a villám, 
Zajog a vad fergeteg.

K ó t, b a l ő t t  a t fed be sörön 
Az éj gyászos fátyol a,
Tompa zúgást hord a vihar:
Z ii g a h a 1 á 1 a n g y a 1 a !



Szerelm em .

Csalódtam ón, midőn azt gondolám, 
Hogy liö szerelmem, mely szivemben ól, 
Lávát repítő, forrongó V e z ii v,
Mely a világhoz rómnyelven beszól.
Oh a Vezúv, ha lázangón kitört,
Utána ismét hallgatag leszen,
Az ón szerelmem V o s t a l á n g ,  a mely 
Folyton lobog, a mig csak ver szivein.

Csalódtam ón, midőn azt gondolám, 
Hogy hő szerelmem, mely szivemben ég, 
Borzalmat keltő rémes ü s t ö k ö s ,
A melytől olykoron ragyog az ég.
Az üstökös relettünk megjeleli.



pe nein sokára ismét messze Kin,
Az én szerelmem li a j  n a 1 cs i 11 a g, m(,b 
Állandóan ragyog, örökre hűn.

Csalódtam én, midőn azt gondolám,
Hogy hő szerelmem ziigó t e n g e r á r,
Mely feldflhödten hányja habjait,
S sok földlakót rideg keidébe zár.
A tengerár bár rettentőn zajong,
I)e végre mégis csillapulva lesz;
Az én szerelmem kis c s e r m e 1 y k e csak, 
Mely lassan, ámde folyton csörgedez.

Csalódtam én, midőn azt gondolám,
Hogy hő szerelmem diíló f ö r g e t e g ,
Mely romboló erővel csatfogón 
Az ős erdőket földig rázza meg.
A fergeteg bár rémitőn dühöng',
De végre is el kell hallgatnia,
Az én szerelmem játszi, kis z e p h i r,
A mely susogni meg nem színi soha.
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Csalódtam ón, midőn azt gondolám,
Hogy a szivemben ólő szerelem
fényes s z i v a r  v á n y, mely a menny díszes
Azúrján tündökölni megjelen.
Oh a szivárvány tünde fénye szép,
He eltfln visszahozliatatlamil;
Az ón szerelmem rezgő li a r in a-1 c s e p p, 
Mely este, reggel a virágra hull.



A legszebb.

Fölnéztem az azúr égboltozatra,
És lelkem mélyen, mélyen elmerült, 
Tisztéin mosolygott rám a menny felülről, 
Fellegtelen volt, nyájas és derült; 
Aranysugárit árasztá a nap le,
S felszívta a kis harmatgyőngyüket, 
Fölnéztem és bámulva fölkiált.ék :
— Oh az ég a legszebb!

Álltam hegyormon zúgó zivatarban,
Sötét éjjel —  nem tündökölt a hold, —
A csillagok elbúttak rémülettel,
A vihar az Ítélet képe volt;
Iszonytatón dörgöli a haragos menny.



1*1

Nivitvii iiyjiryii11 :i hős/, förgeteg,
Villám cikázott, ás (ín felkiáltok:
— A vihar a legszebb!

Kgy pillanatban, moly fájó szivemre 
Örökre zordon gyász fátyol t vetett, 
Megláttam öt, megláttam szemsugárit,
Mik elbűvöl tők végkép szivemet;
Oly végtelen báj mosolyog szeméiből,
Nincs szebb a mennyben, föld alatt s felett, 
Lelkem csodálva hajlik meg előtte :
— Az ö szeme legszebb !!!



T e m e té s .
—  ttom {ine —

Hoi szorít Márknak fényes torny 
Büszkén nyúl az égkárpitnak, 
Melyen oly túrni úri fúnynyel 
Rezgő csillagok ragyognak;

Hol mint a föld kéklő szeme. 
Hallgatagon néz Adria,
Néz fel némán, néz az égre,
S a holdat vissza ragyogja :

Gyenge neszszel, halottján 
Egy kis sajka evez lassan, 
Ölében egy szerelmes pár,
Az ara és vőlegény van.



Ki

Az nyyiknck szive forró 
Szerelemtől, fájdalomtól;
A másikó meg van fagyva 
A halálnak jógosók jótól.

Evez lassan a gondola,
Temetni megy a mennyasszony, 
Eltemetni vőlegónyót;
Szomorú a szive nagyon.

Megállítja most a sajkát, 
Vőlegónyót megcsókolja,
Átöleli forrón, forrón,
S v e 1 e merül a habokba. . .



Természetben.

A holdnak fénye szende reszketőssel
A liliom zárt kelyhén megtörik;
Mig barna árny takarja bé palástul 
A szunnyadó rózsáknak sergeit.
A csillagok milljója fenn ragyog,
A néma csendben egyedül vagyok. —

A játszi szellő balzsam lehelettel 
Körülsusogja halvány arcomat,
Meg is legyinti szárnya kis hegyével, 
Dalolva anda ábránd-dalokat; 
Szivembeh ismeretlen húr rezeg, ’. ' f
Oly édes érezéssel töltve meg.

A./-
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Lábam előtt szivárvány fénye reszket,
A pázsiton liarmatesepp tündököl, 
Mellette fényes éjbogárka szunnyad, 
Megrészegülten liljom kolyhitftl.
Az éjbogár sngárt a cseppre vet, 
így támad a szivárvány lomb felett.

A néma csend szivemnek oly sokat mond, 
Édes gyönyörrel töltve keblemet, 
Megmondja, hogy mig a természet ily szép, 
Van a miért örülnöm is lehet,
Ha szakgatóbb a kín szivem fölött: 
Imázui e szent templomba jövök.



B ú c s ú s z ó .
K ...........ü . . . barátomnak.

Elmész tehát? el, hosszú útra mész, 
Egy útra, mely ködös homályba vész, 
Nem leng feléd vezér-csillagsugár,
De leng fölötted kétség és a vész.
Ki tudja ingoványba nem visz-e 
A céltalan, homályborongta ut,
Biztos utón is milliók köztil 
Nagyon kevés, ki partvirányra jut.

A szenvedések habzó tengere 
Szirttel betelve a mi életünk,
Ki biztosít, bár fennáll árbocunk, — 
Hogy ormain törést nem szenvedünk? 
S habár hajódon törve árbocod,
S szétrongyolá vitorládat a vész,



Barátom félni vesd a csllggedést..
Nem csügged az „ki fel remélve néz !“

Ha majdan rémes, sújtó ostorát 
Suhintja el fölötted végzeted ;
Ila  tévedezve lépő lábaid 
Sikamló örvény-szélre léptének:
Egy gondolat emeljen fel oda,
Hol milliókra egy szent szem vigyáz, 
És jön szivedbe tűrni szent erő,
S nem lesz nehéz, viselhetlcn a gyász.

És olykor-olykor ju t — ha gyéren is — 
A jó barátnak tán egy gondolat,
Kit szintén hány a sors zordon kezo, 
Habár jelenleg zátonyon akadt;
Jussak eszedbe olykor jó barát,
Én nem feledlek hosszú útadón, 
Kisérni fog szeretve szellemem, 
Fogadd utolsó hű baráti szóm!



• • •

Üres vagy, oh üres vagy, 
Mint csillagtalan é j ;
Mint puszta kert, a melyre 
Hóleplet vont a té l ;
Mint elhagyott kút, melynek 
Vizét a napsugár 
Kiszívta, s lenn a mélyben 
Nincsen egy csepp se má r ; 
Mint régi sir, a melyben 
A hulla tagjait 
A férgek összerágták, 
Elszórva ham vait;
Miut ősi ház, a hol csak 
Lélek jár éjfelen,
Üres vagy, véghetetlen 
Üres vagy én — zsebem !!!

Üres vagy



Zendülj meg újra • • • •

Zendülj meg újra fájdal mi innak lantja, 
Zengjen lmrod borongó ónekot,
Enyhítsd a fájó lólek szenvedósit 
Gyógyítsd az újra fölszakadt sebet.
Oh balga ón! ki hittem önfeledten,
Ttugy szivem a boldogság fószke lett,
Ki boldogságom tengerének uóztoin
Az é rt, mely átcsörögto keblem et!--------
S mi gyorsan, oh mi gyorsan hullt a fátyol 
Örömittas szememről földre le,
Eltépte ábrándim tündórvilágát 
A zord valónak kegytelen keze.
Boldogság! oh üres szó vagy te, érzem, 
Szivárvány, moly felettünk átlebeg 
Mosolygva csalfán s aztán cserbe hagyva 
Az érte nyúló vágyteljes kezet.
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Ür van szivemben, ah mi tölti azt be?--------
Oh semmi, semmi, mert árnyként követ 
Boldogtalanságom setét alakja,
Kínozva, marva tépett lelkemet.
Mig ettől meg nem szabadulok, addig 
Boldogtalanság éles körme tép,
Agyamban egy szörnygondolat tanyázik 
Reményem zöldjét egyre dúlva szét.
Oh tudni azt, hogy nincsen olyan eszme, 
Melyből felém egykor derű ragyog;
Oh tudni azt, hogy a ki mindörökké 
Boldogtalanná tesz : magam vagyok! — 
Egy élet átkának rémes igéit 
Érzem ónsulylyal tört lelkem felett,
Melyek a kétség s önkinzás porába 
Hajtják erővel vérző szivemet . . . .
Hol itt az ut, mely mondaná: járj rajtam,
S én elvezetlek vágyaid felé ? —
A simák útja is nyugalmat ád csak, 
Boldogság onnan sem dereng elé . . .



M e l i n d a .

A rózsa nyil, elszáll az illat 
Belengi a kert bokrait,
Behinti kedves balzsamával 
A zephireknek szárnyait.

Ott a lugasban ül Melinda, 
Halványak szende arcai, 
Elliervadának rajt’ a rózsák, 
Helyón a liljom nyila ki.

-  Oh meghal e szív! kínja szörnyű, 
Szerelmi szomja végtelen;
Oh meghal e szív ! összerágja 
E gyilkos, őrült szerelem!



Hugó szeretlek ! uzt uz álltok 
Hűtlen szivedet szeretem,
Mely megcsulá e hű szerelmet, 
Mely kiút, pokolt adott nekem.

Hah, hallom ütni már az órát,
A végperc csengő hangjait;
Hugó! a lélek összeroskad,
Nem bírja gyötrő kínjait! —

Egy sóhaj, egy küny, egy vonaglás, 
Végrebegés, megtört kebel 
Kiáltja Hugónak bűnét, s az 
Isten trónjához mennek el.

— E hangok nem hagynak nyugodni. 
Ma e harang irtózatos,
Szivemben olyan ismeretlen 
Érzés, mint a pokol kínos.
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Tolong a nép, vajh kit temetnek. 
Koporsóján hadd olvasom,
Hah! ő... Melinda! dg ne hagyj el! 
Megöltem ő t !.. ah irgalom!

Megöltem őt, megtört a hű szív, 
Megtörte hűtőién szivem ...
Bűnös vagyok, — ezt nem akartam — 
Megőrülök! ah Tstonem!

„Hugó! szivem h ű ,Anulo gyönge,
Egy csalódást nem bírna el 
Így mondta egykor karjaim közt,
S ím tört szemén a sirlepel.

Mélán sugárzik, anda fénynyel 
A hold a sirszobrokra le,
Olyan halotti, oly ijesztő 
A temetőnek éjjele.
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Egy új síron egy barna árny áll, 
Halkan suttognak ajkai,
Kuszáit hajakkal néz a légbe, 
Kisértetesek hangjai.

— Melinda! Hugód itten áll fent, 
Eljött tehozzád, mert szeret; 
Hahalia! j6j fel és dicsérd meg 
Osábithatlan hűségemet!

Vagy én menjek le fekhelyedre? 
Nagyon, nagyon hideg van ott, 
Jőj,ineg talál lenn fagyni szived, 
Nagyon, nagyon hideg van ott! —

A szellők szárnya elkapdossa 
Az őrült hivó hangjait,
S ft egyre hívja fel Melindát, 
Csókolva zordon hantjait.



Pártviszály.
.) ii t, a 1 ni a z o t t  p A l y a in ű.

A szerelem legmagasabb teteje a 
boldogságnak; de változhat a bol
dogtalanság legmélyebb örvényévé.

Kármán.
I.

H ős , párducos Árpád apánk,
Dicse,sei övedzott trónusán 
Ült harmadik András király,
S uralkodott e szép hazán.

Midőn Erdély hegyormain,
A fellegekhez oly közel,
Állott büszkén két sziklavár,
Mint hogyha mennybe vágyna fel.



Agg Menyhért volt egyikben űr, 
Setét kedélylyel, mint az éj, 
Keblében a szív : hamvveder, 
Kiégve minden szenvedély.

De, mint az éj, ha fölvoná 
Magéra gyászos fátyolét, 
Mosolygó arccal jö a hold 
Vidítni a bús éjszakát:

Úgy a zord Menyhért oldalán 
Ott állt a bájos Erzsiké,
S eloszlatott minden borút 
Szivetható köt szép szeme.

Oh ezt a két szép csillagot 
A mennyboltjáról lopta le, 
Melyekkel hogyha rád tekint, , 
— Ha van szt'íd — megrendül bele!



Nom volt. a „négy folyam“ körül, 
Nom volt több ilyen gyöngyvirág, 
S tán szebbet nem mutathatott 
E messze terjedő világ.

Tizenhat évnek szedte már 
Piros rózsáit kis keze,
Bájjal telt arca még pirosb 
Rózsácskáknak volt díszhelye.

Szivében is kinyila ott már 
Kgy rózsa diszlő bimbaja, 
Kinyitá hű sugárival 
A szerelemnek hajnala.

A másik sziklavár ura 
A büszkelolkü Bándy volt, 
Derék vitéz, de jellemén 
Túlzott kevélység volt a folt.



E büszkeségnek legmagash 
Tárgyát hős Zoltán képező, 
Övé volt a várul* szive,
Mint egyetlenegy gyermeké.

Zoltán megérdemelte ezt,
Szép volt, mint férfi csak lehet, 
S ha délceg ménjén vágtatott 
Meghódított sok lányszivet.

Csigákba fonva hordóssá 
Gazdag setétszinű h a já t; 
Szemébe’ hősi tűz lobog, 
Űj Achillesnek mondanád.

Baloldalán acélja csüng, 
Melyet vitézül forgatott,
Nem győzte őt le még soha 
Bármely vitéz lovag sem ott.
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Mióta ólatot nyara,
Húsz nyár repült felette el, 
Húszszor terült a rútokon 
El a virághímzett lepel.

Dicső órzolmek összege 
Volt lelkűnek tulajdona;
S nemes szivében éle már 
A szerelem s hőn lángola.

Elbájolá, elbűvölő 
Szivét a szende Erzsiké, 
Ő érte égett lángolón 
Keblének minden érzete.

S iigg Menyhért bájos gyermeke 
Megérté Zoltán hajlamát, 
Álmában rózsaajkai 
Az ö nevét, viszhangozák;



Álmában csak, mórt, nappalon 
Szemérme tiltá mondani. 
Szerelmük (ige tiszta volt, 
Miként a nap sugárai.

S mégis mindkettő jól tudd, 
Hogy szivük egymásért dobog; 
Titkolhatlan a szerelem,
Mert a szemekben ott lobog.

II.

Agg Menyhért sasfészke egyik 
Oszlopos termében ül,
Borral telt kupát emelget. 
Melytől a gond elrepül.

Ott ül még körűié: Bándy, 
Szomszéd vár kevély ura,
Ott ül Zoltán is előttük 
Színig töltve a kupa.

3



Mert liiália a magyarnak 
Régen ősszokása lett, 
Borral ülni diadalniat 
Bú, gond ás idd lelett.

— Nosza ra jta ! — szól a gazda, 
Fogd öcsóin a telt kupát;
Üssük össze; áldja Isten 
Minden jóval a hazá t!

Összecseng a telt billikom, 
Összecseng ós kiürül, 
Teltnek újra, mert megállja 
Móg a kanta emberül.

— A királyért!— szólal Bándy— 
Éljen számos évekig!
Es fenékig hajtja újra 
Serlegét ki mindenik.



— Isten minden vésztől ója 
Árpád hősi fajzatát!
Zoltán csengő hangja igy szál, 
S hajtogatják a kupát.

Végre büszke Bándy áll fel 
S agg Menyhérthez igy beszél: 
— Rég idője, a barátság 
Hogy köztem s közötted él.

Ám szorosbra mért ne fűznék 
Össze köztünk a viszonyt?
I tt  a kezem, hogyha tetszik 
Addsza jobbodat viszont.

Adjuk össze gyermekinket, 
Hisz egymásért égnek ők, 
És ez által mind a kettőt, 
Hidd el, boldoggá tevők.



Ms miután mondékáját 
Ekképen bevégezó,
Büszkén tartó izmos jobbját 
Az üreg Menyhért elé.

— Légyen ügy i— felelt emez rá, 
Kezet nyújtva Bámlynak,
S folytatók tovább — leülve —
A mit abba hagytanak.

III.

Gyászba borult Magyarország 
Éjfekete gyászba;
— Meghalt Endro, kihalt vele 
A hős Árpád háza 1

Tompán ztígnak a harangok,
Bús siralom« hangzik:
— Jaj, jaj heked Magyarország 
Ős fényed kialszik 1



Gyászfekete felhő borul 
Az ég kék sziliére,
Setét bánat sziírja tőrét 
A magyar szivébe.

A borús ég több helyen — h a jh ! 
Mintha vörös volna;
Lobogni kezd a testvérharc 
Véres lobogója.

— Éljen Ottó! — hangzik itten — 
Magyarok királya!
Nem tol senkit, míg mi élünk 
Nyakunkra a pápa!

-É ljen  Róbert! hangzik ottan 
Magyarok királya!
Nem jő német, míg mi élünk, 
A magyar hazába!
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rv.
— Miért. e sóhaj ismét, oh fiam ? 
Felejtsd el Erzsit, nem lehet tied, 
Találsz te hozzád méltóbb hölgyet is, 
Keress, találsz, ha kell, akár tizet.

De ő reá ne merj gondolni sem 
Ezt néked én, atyád, parancsolom; 
Közel e két vár, s mégis távolabb, 
Minthogy ha volna délen s északon,

Róberthoz állt a szolgalelktl, vén 
Menyhért, a míg ón Ottót pártolom; 
Azért se kell a kit a pápa küld, 
Nem,Istenemre,el nem fogadom!

Készülj fiain, nyergcltesd ménedet, 
Vidd el magaddal a csatlósokat,



Nem nélkülözhet Ottó tábora 
Ilyen vitézt; menj s hasznábl kardodat

** *

— Ismét e könyü ? nem tiltám-e meg 
Zoltánra hogy no merj gondolni már? 
Úgyis hiába, mert hisz küztetek 
Örökre áll a választó határ.

Róbert király az, én kit tisztelek,
Míg ö bajor Ottó pártjára állt;
Örök közöttünk már a gyűlölet,
S én megbékéljek? inkább a halált!..

V.

Régen elrejtette fényes arcát 
Már a nap a kék hegyek mögé,
Jött áz éj elhozva néma csendjét,
S zordon gyászrnháját felvevé.



Túl a szomszéd várak kord leijén 
Néma gyorsan halad két lovas, 
Távol vau még, a mit ol kell érni, 
Még nagyon távol van a havas.

Pedig messze haladott az égen 
Szende arcával a holdvilág,
S nem sokára bíboros palásttal 
Már a hajnal is nyomába hág.

Jobban ! jobban ! oh Zoltán siessünk, 
Hogy ne érjen Erdélyben a regg, 
Félek, félek, hogy utánunk jönek,
Ah siessünk Zoltán! rettegek 1

— Miért félelem szivemnek üdve ? 
Nézd e jobbot, s nézd e kardot itt* 
A mig ezt emelni bírom, addig 
Nincs ki téged tőlem elszakít!
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-O hZoltán  ! szivembo’nom tudom mért, 
Ügy gyötör ogy titkos félelom ;
Bízom bernied, mert szeretlek, mégis 
Hogy veszély fog érni, azt hiszem.

— Ej miért ez oktalan szorongás ' I  

Hisz mindjárt a hegy tövén vagyunk, 
Egy fél óra s tál leszünk azon is, 
Akkor aztán bátran járhatunk.

Keleten a hajnal bíborával 
Kezdő festn i a setét eget,
Gyorsan haladott a két szerelmes, 
Hogy elérje a havas hegyet.

Ámde hátul lódobogás hangzik, 
Osont a fegyver és a mén nye'rit, 
Sarkántyózza paripáját Zoltán, 
Az gyorsítja lankadt lépteit.
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Hajh de minden fáradság hiába, 
Hegynek föl nem vágtathat a mán,
S agg Menyhárt szivébe’ buszú lángol, 
És erőt á<l o vad érzeinény.

Hajh hiába sarkantyiizza Zoltán 
Paripája véres oldalát,
Még egy pár perc, aztán el van érve,
S lnísz csatlóstól hogy védi magát 1 ------

-Á llj meg rabló! vén Menyhért igy ordít, 
Adjad vissza kedves gyermekem !
Állj meg rabló, hadd nyársaljalak fel, 
Akkor csillapul csak kobolem!

Cseng a fegyver küzd az ifjú és agg, 
A víváshoz jól ért mindenik;
Fűidre ájul a szegény leányka, 
Földre ájul, s szive m egtörik.. .



Zoltán jobbjából kilmll ii fegyver,
S szerelemben gazdag kebelét,
Agg Menyhárt acélja járja által, 
Ekként csillapítva bősz dühét.

Messze dobja most a gyilkos kardot, 
S fekvő gyermekéhez elrohan, 
Kültögeti, haj de mind hiába 
Lelke már a jobb hazába’ van.

Együtt szállt a két szerető lélek, 
Együtt szállt egy jobb hazába el,
A hol nincsen semmi akadály sem, 
Hogy szeressen két érző kebel. . .

*
* *

Visszament az ősi lakba Menyhért, 
Es egy sírba eltemetteté 
Aldozatjait a p á r t v i s z á 1 y n a k, 
8 életét bosznnak szentelő :
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Robert győzvén a nagy párttusáhan, 
Bándy várát összerombolá;
S aztán (dinont ősihez nyugodni 
A viszálytól csendes sír a lá . . .



D a l a i m

Púén, junius 23.

Zeng njkamom szivsugta ének, 
A hangok benne egyszerűk, 
Mint egyszerű a szív, ahonnan 
Fakad borongó zengzetfik.

Ha jártál már a temetőben 
Hol a síron virág terein, 
Lengvén szivből jött sóhajoktól, 
Tudod, milyen költészetem.

Halaim lengő sirvirágok,
Miket megtört reményeim 
Sírján fakaszt a fájdalom föl,
S növesztik rezgő kényeim.



Uozgonyi Ödön barátomnak.
l'úeo. nu).. ,11. 18R0.

Borult az é g . , . ,  do még hogyan, 
Olyan, mint lakó köpönyeg,
Mint egy carthausi fekszem itt.
Nem szólva semmit senkinek. 
Veszettül rajtam a betegség 
Atkos, rozsdás bilincsivei,
— Hanem azért ne félj, barátom,
Ne félj, az ördög nem visz el. —

Egész nap csak gondolkodom 
Hallgatva, mint egy angol lord, 
Megvallom, félek, hogy utóbb 
Feltalálom a . . .  puskaport!
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Hej, akkor.. .  ej de a gutálta ! 
Szorít a kór vas körmivel,
— Hanem azért ne félj, barátom, 
Ne félj, az ördög nem visz el.

Fent járok ón az égben is,
Persze poéta módra csak,
Ott, hol szent Dávid hegedül, 
Hozzá angyalkák dallanak,
De csak fiilön csíp a betegség 
S a földre vissza lecipel,
— Hanem azért ne félj, barátom, 
Ne félj az ördög nem visz el.

És hogyha mindjárt elvisz is,
— Hisz többet is elhorda már — 
Fid! azért találkozunk,
Ha az arkangyal trombitál, 
Hanem azért kétségbe esned 
Fölösleges cselekedet,
Hátha nem kellek neki, pajtás, 
Mellesleg mondva — az lehet.



Szeress, szeress, szeress!

IV» c a. octnbcr 18f>8 .

Szerettél forrón, lángolón,
Úgy, mint tán még nőm fóríiszív, 
Dóit bonned kínzó fájdalom, 
Milyonnol egy kohol so’ vív; 
Jutalmad lón a megvetés, 
Fájdalmad nagy s lmvos:
Do te azért mégis szívom 
Szeress, szoross, szoross!

Első szorolmom szííz hevét,
E szép szivárvány színeit,
Mit a vágyó lélek köré 
Lágyan egy tündérkéz körit,
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KI vesztegettem céltalan,
Sajgó "köblöm sebes,
Do te azért mégis szivem, 
Szeress, szeress, szeress!

Ha majd szivein begy égy illand, 
Midén már meghalok,
Sápadt arcomra kényüket 
Hullatni vajh’ ki fog?
Ő nem kisér síromhoz el,
Szeme nem lesz kényes,
De to azért mégis szivem 
A sírban is szeress!

4



Künn a temetőben...
I’ iích, nov. 27. I8(i8.

K ünn a temetőben néma csendesség van,
Le — lenéz a hold oly méla — haloványan; 
A sirok virági bűsan lengedeznek .
Jéghideg csókjára a siri szellőnek.

Magasló ormain a márvány szobroknak 
Fonnyadt repkény-lombok szomortín inognak, 
Melyeket a divat vagy néha kegyelet 
Elhervadni a sir fölébe helyezett.

Oly csendes, oly néma szobor, göröngy, virág, 
Elhordta már a szél bűs szivek sóhaját; 
Vájjon odalent is olyan némaság van,
Á csendes nyugalom s békesség honában ?



Vajh' iiMn beszélnek-e a megfagyott szivek, 
Nem mondják-e el, lioyy itt fenn mit szen

vedtek,
Vagy a boldogságnak magasztos perceit,
S a szív nem teljesült vágyit, reményeit í  '

'■

öli igen beszélnek! szellemi hangokon, 
Szobor, virág, göröngy figyelnek rá nagyon, 
Kemény az a göröngy, kemény az,a sirkö,
De sok cmberszivhez képest hévvel Jh'ZŐ.J

y , n r  y.
Oh ha majd e szívre, mely oly forrón érez,
A halál jégből szőtt halotti fátyolt tesz,
S én is ott pihenek a néma sötétben,
Az ón szivem is majd beszélni fogg ott lenn.

Beszél majd egy percről kéjjel, istenimen, 
Mely csodálkozást kelt, a többi szivekben, 
Bámulva hallgatják, mondván, mit beszél ez ? 
És ez a boldogság ihletett perce lesz.

4 :"
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Beszól hosszú ('ívok kínzó l’ííj dili máról, 
Beszól szenvedésről, éjfekete gyászról, 
Beszól a pokolról, mely benne tanyázott, 
Elhallgat a többi s lesz nagy némaság ott.



Á l o m .

P oc« , deo. 7. 186!J.

Álmaimba’ gyakran meglátogat engem 
Halvány arcú szép hölgy fekete ruhában, 
Titkos fájdalom rezg szemeinek ójön, 
Mint hogyha sirt volna epedő bujában.

Homloka oly fehér, láthatlan betűkkel 
Lélekölő bánat van Írva rcája,
Soha sem szól hozzám, bús tekintetéből, 
Néma hattyú száll át szivemnek tavára.

Oh az éjjel álmom fáklyafénye mellett 
Holtau feküdtem kinn a bús temetőbe, 
Szemem a sir fátylán át nézett az égre, 
Szivem nem dobogott, nem fájt, meg volt

törve.



lis eljött síromra, borús (Urnáimnak 
Szomorú, lialovítny, szép tümléralakja, 
Bánatos bús arcát hantjaimra bajtá, 
Suhogott a légben fekete ruhája.

Ajka nem sóhajtott, szeme nem volt kényes, 
Átölelte némán kis sírkeresztemet,
És olyan szomorún, szomorún nézett rám, 
Az én megtört szivem kínosan reszketett.

„Oh jőj le én hozzám, szeretlek, szeretlek 
Síromnak szomorú, halvány menyasszonya, 
Fellobbant a láng, mit a halál eloltott,
Oh ne menj el többet, jőj le karjaimba.“

Nem szólt semmit, fője némán nem-et, intett, 
Két keze ruháját keblén széjjel vonta. 
Megmutatta szivét, mely vérében úszott, 
össze v é t az tépve, össze volt szakgatva.



Elaludt az álom méla fáklyafénye, 
Szivein ismeretlen fájdalmak kínozták, 
Az a fehér asszony fekete ruhában 
ügy hasonlított én kedvesem tehozzád!



Ezerszer zenge ..

Pécs, deo* 11. lW)8.

Ezerszer zenge ajkamon már 
Szerelmi dal, szerelmi bű, 
Lánykám fejőre dalaimból 
Kitollenók egy koszorú;
És a hazának szent nevéről 
Csak néha zeng dal lantomon,
Oh de azért én a hazának 
Nevét szűnt mélyén hordozom!

Hogy« honszerelmem véghetetlon,
S nillés érzés versenyző vele,
Te látod azt honszeretetnek



Legszentsógesebh Isto no!
]Jo szó, moly érzomónyem lángját 
Kimondja, móg nem született, 
Kzórt nem zeng te rólad ajkam, 
Oh hon, oh szent hoiifjzeretet.



S i r o m.

l’i'icn, június HO. 18(i8 .

H ol lösz azon egy ölnyi földdarab, 
Molyben kiszenvedt szíím enyhét talál, 
A völgy ölón-o, vagy a hegytetőn, 
Hazámba’ — vagy külhon határinál?

Hesz-o sírom fölött kis lakórészt,
Vagy jeltelen fogok porladni el, 
Bókóbe’ lesz-e mimlóg nyughelyein, 
Vagy a hiéna fog k a p a r n i  fel?

Jö-o síromra könyiit áldozó,
Vagy csak a féreg lesz látogatóm, 
Milliókéin ól-e egy kebelben is,
Ha a világai egyszer elhagyom! ?



Id e g e n  v irágok .
— Jiitnlmnnyertcs pályamű.—

A neiruotck nyíló virágai a küllők.
II a I m.

I.

Zola erdők, mezők felett leng 
A szürkülő nyári este,
Az arany hold kék egéről 
Lesugftrzik fényt lehelve.

A pataknál kis tücsök zeng,
A habocskák fölgerjedve,
A vándor vizlocsogást hall 
S h'tííy pihegést a nagy csendbe’!



ko

Ott (‘gyedül fürdik (így szép 
Tündér a rezgő habokban,
Ilészin válla, karja szépen 
Tümlüklik a holdsngárban.

ti ei n e.

II.

A .m ä .l ia .

Szép mint az angyal Walhall’ édenébon, 
Mindannyi közt ö a legszebb vala,
Oly monny-szolid szemekkel, mint a íuájus- 
Nap tengerkéken lengő sugara.

És csókjai! — mint a menny üdvössége 1 
Ha két ikerláng bőn ölelkezik,
Mint egybejátszó bürökön a zöngzot,
Mely angyali összhangban hangozik.
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Lólek lélokbe ömlött, olvadott át,
S az ajk s az arc reszketve gyűlt, bővült, 
Szív szívben ólt, s a föld s az óg szállongó» 
Megsemmisült a szeretők körül.
s

Ő oda vau! ö oda van! hiába 
Sóhajt utána a bűslakodó, 
ő oda van, s az élet minden üdve,
Szótfoszlik reszkető» e szóban: óh!

S c h i l l e r .

I I I .

Álmodtam: félve nézett le a hold, 
A csillagok borongva égtenek,
Éu eljuték, hol kedvesem lakik, 
Átszállva több ezer mérföld felett.

Az ő házfera rátaláltam ón,
S megcsókolám a lépcsőköveket,



Miken uszálya gyakran lenge út. 
Melyekre lábacskái léptének.

És hosszú volt, és hideg volt az éj, 
Hideg vala a lépcsőkövezet,
Az ablakon halvány arc néző ki.
Mit a holdl'ónye körülövozett.

H e i n e.

IV.
K é r d é s .

Oh emborsziv mi boldogíthat1?
Egy talányosán született,
S —alig köszöntve— elveszett 
Visszaidézhetetlen pillanat! . . .

L e n a  u.

V.
Egy virágot szeretek s fáj,
Hogy nem tudom melyiket,



A virágkelyhekbe nézek,
És egy szivet keresek.

Illatoznak a virágok,
A csalogány dali, zokog,
Szivet keresek, mely oly szép, 
Mint enyém és égy dobog.

A csalogány zeng s én érteni 
Édes-bájos énekét;
Mindkettőnk setét borongó, 
Mindkettőnk bonis, setét. —

I I e i n  e.

VI.

Szivem magát veled felékesíti, 
Mint nappal önmagát az égazur, 
Te adsz reá fényt, nélküled fölötte 
A gyászos éj palástja elborul.



Úgy mint a föld elrejti bájait, lm 
A bús homály körúllobegto már,
És csak midőn a nap mosolyg mája 
Mutatja a szépet, mit köble zár.

M i r z a - S e b a I' f
(llodcnstlldt.)

VII.

Ah ! ismét útra int a sors, ol 
A szívtől, melyért forrón égek, 
A li! ismét útra int a végzet, 
Tudod: maradnék szív-örömmel.

Robog kocsim, a hid meg reszket, 
A habok olyan búsan lejtnek,
A h! ismét elhagyom az üdvet,
A szivet, molyért forrón égek.

A csillagok bolygnak az égen 
Zord fájdalmamtól meghatottad
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Estély van ma nála, a ház 
Fnnycsilbároktól tümlöklik,
Fönn a derengő ablakon 
Egy árny-alak tükröződik.

Te engem nem látsz, egyedül 
Állok itt lenn a sötétben,
Még kevésbbó láthatsz által 
Sötét, borongó szivemen.

E sötét szív szeret téged,
Szeret ős megtörik érted, 
Megtörik, vonalg s elvérzik,
Ah ! de te ezt nem látod meg. —

IX .

X.

Boldogtalan Atlas ón ! egy világoí, 
A fájdalom egész világát hordozok,



Keblem viselhetetlen kínokat visel, 
Repedni érzem szívem e fájdalmakon.

(J

Oh te kevóly szív, hisz ezt te akartad, 
Véletlenül boldog akartál lenni, vagy 
Véletlenül boldogtalan, kevély szív, 
Most véghetetlenül boldogtalan vagy 1

XI.

Lágy liliom ujjacskáid
Még csak egyszer csókolhatnám,
S olvadhatnék köny-árban el,
Midőn szivemhez szorítám.

A te szép ibolya-szemed 
Éjjel-nappal mereng reám,
S hő vágy kinnz: vaj’ mit jelent 
E kedves, édes kék talány?

5*
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xir.
Lány azzal a rózsa-szájjal,
Édes, nyájas szelnecskékkel!
Te, én kedves kicsi lánykáin,
Rád gondolok mindig, hévvel.

Hosszú ez a téli este,
Körödbou vágy lenni szivem, 
Fecsegve melletted ülni 
Kis szobádban én kedvesem.

Hadd szorítnám ajkaimhoz 
A te kicsi fehér kezed,
S áztatnám meg könyoimuiel 
A te kicsi fehér kezed 1

XIII.

Szép halászlány kösd ki gyorsan 
Csolnakod a szárazon,



Ülj le mellém, kéz a kézben, 
Csevegjünk a partokon.

Nyugtasd fejecskéd szivemre,
És ne reszkess oly igen,
Ölsz nagyobb vésztől se félsz te 
A zajongó tengeren.

S szivem olyan, mint a tenger, 
Van benn’ háborgó vihar,
Van apály, dagály, s hulláma 
Drága gyöngyöket takar.

XIV.

Midőn csendesen feküszöm 
Éjtől s vánkostól fedetten,
Egy gyönyörű, bájoló kép 
Kellemesen leng előttem.

Ha elfog a méla szender,
S ráborul lezárt szememre,
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A kedves kép általröppen 
Álmaim tündér kertjébe.

S hogyha felpirul a hajnal, 
Szétfoszlik a kedves álom, 
Akkor azt az édes képet 
Körré szivemben találom.

XV.

A fehér fák alatt ülve 
Hallod ziigni a szelet,
Nézd, a köd leplébe rcjtvók 
Könti a néma feliegok.

Lásd, érdé, virág kihaltak, 
Minden olyan letarolt, 
Körülied és henned a tél,
És a szived megfagyott.

Kellér pelyhek hullanak rád 
ltögtön én szerelmesem,



Nézd, a fáról hózivatar 
Száll öledbe, édesem!

És ez mégsem hózivatar, 
Kedvesen meglepetél,
Illatos tavasz-virágot 
Hint föléd az enyhe szól.

Mily borzasztó szép varázs ez 
Május váltja a telet,
A viráuyból hólepel lesz,
S szived újólag szeret. . .

XVI.

Mint óriás narancs nyugszik 
A hold fenn a felhők fölött,
S arany fónynyol tükröződik 
A kék teuger habjai közt.

Bolyongok a parton, melynél 
Megtörnek a fehér habok,
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S a víz alól édes hangot,
Édes hangon szólni hallok.

Hosszú az őst, szűm nőin hallgat, 
Jöjotek fel drága nymphák, 
Táncoljatok s szóp ajkitok 
A varázs-danát dalolják 1

ölötökbe hajtom főjem,
Ma tietek testem, lelkem, 
öljetek meg őlelóssel,
Csókoljatok holtra engem!

XVII.

Hogyha jó szemeid vannak,
S velők az enyimet nézed,
Föl-alti lobogni látsz benn’
Olly valami ifjú szépet.

S hogyha jó füleid vannak, 
Meghallhatod titkos hangját,



Sóhajtása, nevetés«
S dala szűdet elámítják.

Mert szava- s tekintetével 
Megzavar majd úgy, mint engem, 
S mint tavasz-bűvölt szerelmes 
Tóvolyegsz a zöld erdőben.

XVIII.

Mondd, hová lett szép kedvesed, 
Kit ajkad oly hőn dalolt meg, 
Midőn a varázshatalmu 
Láng szivedben égető lett ?

Ama láng már kialudott,
És most setét, rideg szivem,
S e könyv u r n a ,  melybe megholt 
Szerelmein hamvát temettem.

II e i n e.



A lig derült fölöttem .

A lig  derült fölöttem újra 
Hőt szer az ág kók kárpita, 
Virágokat a rétkebelrd 
A kikelet hátszer hoza:
Midán a fájdalom setótlő 
Mezőbe szüm felöltözött;
Öli szenvedás nagy iskolája 
Korán átláptoin küszöböd! —

Alig liagyám el enylio bölcsöm 
S a dajka-momlta agg mesák 
Tündári bangón mág fülemben 
Alig hangzottak szerteszét:



Gyönge szivemben már a bánat 
Örök, kínzó tanyát ü tö tt;
Oh szenvedés nagy iskolája 
Korán átléptem küszöböd! —

Kortársaim a zöld mezőkön 
A pillangókat kergetók, -  
Vidám örömmel telve szivök,
A büs fiút kinevetók:
Midőn a btí sivár mezőjén 
Setét keselyű üldözött;
Oh szenvedés nagy iskolája 
Korán átléptem küszöböd! —

Oh élet, é le t! szenvedések 
Megszakithatlan lanca te! 
Mily korán megismerém, hogy 
Álcád alatt mi rejteze;
Izórán ivám ki azt az ürmöt, 
Melyet édes mézhártya föd;
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Öli szenvedés nagy iskolája 
Korán átléptem küszöböd! —

Korán, korán küzdöttem élni, 
Korán fogok meghalni is, 
Kelletlen hogy sokáig éljen 
A szív, melyet gyilkos tövis,
A fájdalomnak zord tövise 
Oly hosszasan, vadon gyötört; 
Sötét síromnak néma éje 
Korán átlépem küszöböd i —

E fürtök, melyek most setétek, 
Mint szivemen az éjlepel, 
Korán lesznek galambfehérek, 
Mint arcomon a szemfödel,
Mely nem sokára kiterítve 
Leszen megtört szemem fölött; 
Sötét síromnak néma éje 
Korán átlépem küszöböd! —



A szív, mely annyi izgalomtól 
Mind sebesebben ver, dobog, 
Korán dobogja majd a végsőt.
S az élet lángja ellobog,
Az életé ? — a szevedésé,
Mely életemmel összenőtt;
Sötét síromnak néma éje 
Korán átlépem küszöböd 1 —

Fáj szivem,ha meggondolom, hogy 
A boldogság határain 
A mielőtt beléphetnének, 
Leroskadandnak lábaim ; 
Leroskadandnak fáradottan 
Egy ölnyi keskeny rés előtt;
Sötét síromnak néma éje 
Korán átlépem küszöböd ! —

Átszenvedem majd csak a létet, 
Hiszen korán kezdettem el,
Aktán ha megtörött a lélek,
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Valahol tá n  n y u g t á r a  l e l . . .
Oh s z e n v e d ő n  n a g y  i s k o l á j a  
Korán át l éptem küszöböd!  
S ö t é t  s i r o m n a k  n é m a  éjo  
F o g a d j  bo! —  e s z í v  m e g t ö r ö t t !
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A b u jd o só .
— Történeti bnszély. —

A Széchcnyl-dijjal jutalmazott 
PÁLYAMŰ.

Örőkrojtólytl érzés szerelem!
To nngy folyfi, mely egyszer szemetet, 
Máskor virágot hordasz medreden, és 
Mind egy helyről, az emberek szivéből.

I.
P e t ő f i  S á n d o r .

Agyban fekszik a haza nagy reformátora 
szent István, megtörve a kórtól s az aggság 
nehéz súlyától, féllába már a sírban s lelke 
félig a mennyben.

És a beteg király ágya mellett egy 
cselszövö aszony á l l : Gizella.

A szent király lelke még csak a bit 
malasztjában talál enyhülést, fáj neki a földre 
tekinteni, fáj neki a hazára gondolni, mely 
nem sokára árván marad. A mit Harminc év

(i



ala.lt alkotott, mindazt liarinínr, tia|> alatt le
dönt hoti egy méltatlan utód. Ő felállitálladur 
berkei fölött. Krisztus oltárát, s ez által a 
hazát, a eivilisatió áldásainak osztályosává 
te tte ; csak ezen oltárokat kell ledönteni s 
ismét, kigyuladnak az áldozatlángok a forrá
sok rejtett partjain. Ez fáj a szent embernek, 
s mint keselyű csügg szivén az irtózatos bű; 
látja képzőimében, hogy dűlnek össze Krisz
tus oltárai, látja az Asz püspökök és jámbor 
szerzetesek vérét a pogányok kardjain, hallja 
a szent zsolozsmákat mint éneklik reszkotog 
ajkaikkal az evangélium szolgái.

S tovább hallja a rémletes morajból 
kiemelkedni a felkelő nap hymnnsát s az ál
dozatparipa fájdalmas nyihogását, a mint el
vérzik a táltos kardja a la tt, borzadva ugiik 
ki ágyából, a rémképek elöl lecsukott szemei 
(dőtt egy fekete örvény merül fel, nem mer 
beletekinteni, tudja, hogy retteneteset látna: 
a haza sülyedt el o t t ! Reszketve borul térdre



szila Mária képe előtt, ajkai imára nyílnak, 
de nem tud szólani, rémes nyomással űl lel
kén a látománynak borzasztó képe , de Isten 
és a szent sziiz megérti a néma imát, melyet 
a kegyes férfid ajkai nem tudnak elmondani, 
de szivének lapjaira lángbotükkel nyomta rá 
felgerjedt lelke.

Hosszan imádkozik, Magyarország ko
ronáját a bőid. szűznek ajánlja fel, liajli szent 
István után csak ő bírhatja azt méltón. Azu
tán megnyugodva tér ágyába, a rémképek 
eltűntek, a hit, remény és szeretet malasztja 
ömlik elszívón: MagyarországPatronája nem 
fogja elhagyni fiait!

Szent István sokáig tusakodott utódja 
megválasztása miatt; erős meggyőződése volt, 
hogy csak szívvel, lélekkel keresztény férfiú 
tarthatja meg a népet uj vallásában; oh ha 
Imre élne, de ö méltóbb koronát nyert a 
mennyben minden földi koronánál

Midőn Etelközben a magyar vezérek paj
ti *
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zsiikra emelők Árpádot, niegeskiidtek, hogy 
fejökot mindig Árpiul véréből választják, s 
ezen esküt vérükkel pecsételték, s kimondák 
harcias ajkaik e kemény szavakat: „vére foly
jon annak, ki az eskühöz hfitelcn.“ •

A magyar mindég megtartotta esküjét. 
— Tudja ezt István, hogy utódjának Árpád 
véréből számlázottnak kell lenni, de melyiket 
emelje a világ legdicsőhh trónjára í  Vazul, 
Gejza testvérének, Mihálynak, fia féktelen és 
kicsapongó, sőt azért a zobori kolostorban 
fogva is tartatik, egyszerű hadfőnöknek sem 
volna jó, nemhogy királynak. Szár Lászlónak 
fiai: bilidre, Béla, Levente, derék vitézek, de 
a keresztény hitben nem szilárdak eléggé, 
legalá!» a szent ember nem tartotta őket azok
nak ; pedig a nemzet nagyon szerette őket.

„István hitvese Gizella gonosz asszony 
volt,!“ *) A magyarokat különösen gyűlölte,

') SícrI«)’ 1. k. 114. lu|>.
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s miután őt sem szerettek a magyarok, félt 
is tólök; felhasználva a kegyes király gyenge 
állapotát, nehéz lelki küzdelmét, ármányt 
szőtt. Ugyanis, midőn István némi habozás
sal b á r , Bélábau , mint utódjában megegye
zett, a beteg embert újra lelki harcba hozta 
s Béla helyett Pétert ajánlotta. Ez a Péter 
pedig nem volt egyenesen Árpád vérit, mert 
Urseoli Otto velencei dogé fia, tehát még ma
gyar sem volt, anyja azonban szent István 
húga lévén, némi összekötő kapósul ez szol
gála. Péter nagybátyja udvarában ólt,  sőt 
hivatalt is viselt, a katonai főparancsnoksá- 
got.Gizella tanácsára igen szentesnek mu
tatta magát, úgy annyira, hogy Istvánt a 
képmutatás egészen tévútra v itte ; s miután 
e cselszövő asszony Bélát minél feketébbre 
igyekezett festeni, végre beleegyezett, hogy, 
Péter viselje holta után Magyarország koro
náját. I tt azonban még nem volt vége a csel- 
szövénynek. Gizella tartván Attól, hogy vagy



István szándékát megváltoztatná, vagy a nem
zet István rondeldso dacára az egyenesen Ár
pád vörli hercegekből választana királyt, el
határozta a négy leventét az útból félretenni. 
Egy gazlelkii bérencet Nyitrába külde tehát, s 
Vazulnak szemeit kitolatta, s füleibe forró 
ólmot öntetett, hogy az uralkodásra képte
lenné tegye. Isten azonban nem engedte, hogy 
a gonosz nő ördögi tervét Szár László daliás 
gyermekein is véghez vihesse; mert István, a 
mint meghallotta Vazul borzasztó esetét, intó a 
három ifjú hercegot, hogy az országot hagyják 
el, mig a magyarok Istene jobb napokat deri- 
tend az árva hazára. Oh mint kelle dúlni a fáj- 
dalomnakés kínnak azon nagy szívben, látvane- 
jéuek gonoszságát, sejtve a haza véres napjait.

Oh ha a szent szűz képo oly szolid vi
gasztaló arcával nem tekintett volna le ágya 
fölé, s ha lelkét az Istenben való bizalom 
mogtörhetlen paizsa nem védi, tán szive re
pedt volna meg a szent férfiúnak!



Szomorú az alkony utolsó pírja, mert 
perceukint mindjobban elhomályosul. Sötét 
már az é g , sötét a föld , mint a cselszövők 
szivének zordon éjjele; ott, ott a palota egyik 
termében é g  még egy kis pisla mécs a szűz 
képe elő tt, az is elszáll már . . .  az utolsó 
szikra is.

Meghalt szent István. Szegény hazám! 

*
*  *

Sötét éj terjesztő fátyolát a kárpátok 
magasló ormaira; méla fényével alig oszlatja 
el kissé homályát a hold, völgyek alján egy
hangú, lassú morajával suhan tova a patak; 
valami oly titokszerti, oly csodálatosan va
rázsló van az éjnek csendjében a hegyek kö
zött; a szívnek legtitkosb redői nyílnak meg 
ilyenkor, mint láthatlan szentséget fogadva 
magokba azt a kimagyarázhatlan ihlettséget, 
melyet e hallgató természet oly sokat mondó
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némasága kölcsönöz; mintha zenét hallana a 
fül, luxiig épen a titokzatos csönd — a zenit.

Egy mély utón az éj nagyszerű fensé
gétől meghatva némán lépdel néhány lovas. 
Két csoportra oszlanak, elül három, kissé 
hátrább ismét három.

Nem szólunk semmit; a paripák óvato
san lépnek a keskeny utón, olykor-olykor 
megzörron az oldalon a kard, vagy a ló vág 
patkójával szikrát a kövekből, aztán ismét 
csendes lesz minden, csak az egyhangú lép
tek zaja hallatszik.

Később szélesbtilni kezd az ut s nagy 
szaluid térre visz ki a szorosból, honnan kü
lönböző irányban válnak ol az utak; a lova
gok kissé megpihennek itt. A három első 
leugrik a lóról s azt a másik háromra bízva 
a gyepre bevonulunk.

A lombok közt enyhén suttog a szellő, 
lágy szárnyaival körülröpködve az utasokat,
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s amint, szelíden fuvall arcaik körül, lágyan 
susogja: „Isten hozott!“

E három lovag: bujdosó.
A három Árpád vórü herceg, Szár László 

fiai, kiket az ármány fiz ki hazájukból, hogy 
menjenek szót a világra, keressenek magok
nak hazát, szerető szivet, bókós hajlókot, hol 
megpihenhessenek.

Vájjon találnak-e idegen földön szerető 
szivet s hazát ? midőn otthon sem találtak 
az t ; vájjon jobb lesz-e az idegen, mint a 
rokoni —

A három bujdosó egy ideig nőmán he
vert a gyepen, szemeik az égeti kalandoztak, 
tán csillagot kerestek ott, mely bujdosásaik- 
ban kalauzolja, mely oly helyre vigye őket, 
hol szerető szivet, vagy hős halált találnak.

— Öcsóin! — szólal fel a legidősb: 
Endre, ón azt mondom nektek, itt, hol most 
elválunk, hogy erős sejtelmem vau, miszerint 
ezen tíz utón még egyszer visszajövök, de
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visszajövetelem nein lesz ily komor és szo
morú , liánéin Örvendetes és ünnepélyes. A 
nemzet nem feledheti esküjét, s ha az az eskü 
egyszer eszébe j u t , úgy mi is eszébe fogunk 
ju tn i!

Ih'da ajkain szomorú mosoly játszado
zott. — Örülök bátyám, hogy ily erős hittel 
mégy a száműzetésbe, részemről nem gon
doltam erre, én követem csillagomat, megyek' 
oda, hol harcot találok , hol kardomat a jó 
ügynek felajánlhatom; egy magyar vitéz 
kardja mindenütt szívesen látott lesz, azután 
harcolok, mig vagy hősi halálban adhatom 
át lelkemet a magyarok Istenének, vagy va
lamely fejedelem udvarában szives otthont 
találok. Ha a haza híni fog, kardom mindig 
kivontán állatid védelmére: de jaj a hazának 
— folytatá elborulva — midőn az ármány 
és gonoszság a trónra fészkelte magát.

Mindhárman elhallgattak o szavakra, 
mindegyik szivében hullámzott a fájdálom,
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mintha lelkeik előtt a haza nomtője jelent 
volna meg, gyászfátyolozottan , könyes arcá
val és kérésre kulcsolt kezekkel.

— Ki tudja hova fog űzni még a sors, 
szóla tovább Béla, — de testvéreim, űzzön 
az bárhova, esküdjünk meg, hogy mindenütt 
arra fogunk igyekezni, hogy a magyar név
nek dicsőséget szerezzünk 1

— Esküszünk! — mondá lelkesülve 
mind a három.

— Igen, dicsőséget a* magyar névnek 
— mondá Levente— hogy dicsőségünk nap
jainak sugarai hazánkba is eljussanak, hadd 
lásson meg benőnket a nemzet.

— Meg fog l á tni ! — feleié meggyő- 
ződésszerü hévvel Endre.

— A hajnal nem lehet messze — szóla 
Béla s fölemelkedők — tehát csakugyan Ja- 
roszláwhoz mentek ?

— Ő rokonunk — í'elele Endre — bi-
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zoityosan sxiviisiMi 1:11, s o«la Gizella vagy 
Péter keze cl nőni dr.

— Köszöntetek őt nevemben is — 
momlá Béla — én Ulrik herceghez megyek 
Csehországba, csak egyelőre azonban, onnan 
majd meglátom, csillagzatom merre visz. A 
magyarok istene legyen velünk testvéreim!

— Isten veled öcsém ;
— Isten, veled bátyám!
— Isten veletek testvéreim!
Még egy kézszoritás, még egy szives, 

de szomorú tekintet, s aztán lovaikra pat
tanva Kndre és Levente fegyvere ékeikkel 
északnak fordultak, hogy Oroszországba buj
dossanak; Béla pedig Csehország felé fór* 
dúlt.

A lombok közt szelíden fuvallt a szellő, 
mintha lágyan suttogta volna a bujdosóknak: 
„Isten veled! Isten veled!“ --------

Magánosán lovagolt most már Béli, 
utána hű fegyveruöke, Keme, ki szintén



elmegy szeretett urával világgá, megosztja 
velő a hontalanok fájdalmát, a bujdosók ke
servét. Az egész hazából, egész nagy Magyar- 
országból ez az egyetlen szolga maradt meg 
neki, de hű szive nagy kincsesei érc fel.

Midén átlépték a haza határá t, megál- 
litá ókét valami; egy különös nyomás, egy 
ismeretlen lókés nehezedek szivükre, egy cso
dálatos hang hallatá magát lel kökben, mit 
még soha sem hallottak, egymásra néztek, 
és az edzett, vaslelkfl vitézek szeme megte- 
lett a kények legszentebbikével, hirtelen 
ugrottak le lovaikról, kiborultak arra az édes, 
áldott magyar földre, lehajtók homlokaikat 
s a legszentebb kényeket sírták a harmatos 
pázsitra, a h ! oly jól esett az a köny, s oly 
nehezen tudtak felkelni onnan; úgy húzta le 
ökot a lélek óriási fájdalma, mintha a fűszá
lak, pofszemek, a harmatcseppek mind azt 
suttogták volna: „Maradj i t t ,  he menj el! 
ne menj az idegen világba, hiszed te magyar
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vagy, u m  i.;idsz megnyugodni a haza földjén 
kívül!

E pilanatban jelent meg keleten a haj
nal fénypalástja, dicső fényt vetve a leborult 
bujdosókra, gyorsan szöktek lovaikra, s nyil- 
sebeseu vágtattak előre, mint a kit hóhérai 
kergetnek, hátra sem nézve haladtak szél- 
gyorsan, mintha fajdalmoktól akartak volna 
menekülni , hajh pedig az kísérte őket szün
telen , ott volt sziveikben, s mehettek volna 
akárhová, mindenütt velők maradt volna ama 
ismeretlen, kínos fájdalom, mit eddig nem 
ismertek, a: „honvágy!“

II.

Napokig mentek már a bujdosók. End
re és Levente eljutottak Jaroszláwhoz, Orosz
országba , hol szívesen fogadtattak , miután 
anyjuk,’Szár László neje, szintén'orosz volt. 
Mi azonban vidék nem foglalkozunk többet, 
hanem hősünket Bélát kísérjük figyelemmel.



Bála liíí fegyvernökévn, Kei lével, szin
ten átlépte inár Csehország határ.J, keresve 
a vendégszerető fogadtatást, vagy a hős halált, 
keresve oly ügyet, melyárt má]tő legyen kard
ját felemelni, azt a jó magyar vasat, melyet 
oly vitéz kar forgatott.

A tanyákon mindenütt találtak vendég
szeretetre , mely a bujdosó királyfinak szíve
sen szolgált kenyérrel, némi vadlníssal, ital
lal s nyughclylyel; az erdőkben Keine, ki a 
legügyesebb íjász volt, vadászott, ivével ma
darakra vagy apróbb vadakra, s a száműzet
tek jóízűen költék el azt. Az utón tanulta 
meg Béla Keme hűségének és szeretőiének 
nagy értékét.

Jelenleg épen egy erdőszélen haladnak, 
gyorsan ügetnek, mert már nincs messze Ul- 
rik herceg székhelye, utazásuknak ideiglenes 
célja.

Jobbról sűrűén terül el az erdő, áthat- 
lantíl a szem előtt, még a napsugarak is alig



hatolhatnak ;ít. rajt; Italról azonban csak gyé
ren állanak Iák, a, vidék lakosai nagyobb 
részt kivágták; előtte tág mező terül el, me
lyem át szóles, já rt üt, vezet,.

A mint, lovagjaink egy kissei tisztásra 
jutnak, különös látvány nyílik szemeik előtt: 
az utón szóles porfelleget hajt kőt vágtató 
paripa, mindegyiken egy hölgy ül: az egyi
ket paripája elragadta, óles sikoltást hallat 
a remegő hölgy, uszálya hullámzatosan lebeg 
utána, a portól terhes levegőn, fel-fclcsapódva 
lebomlott hosszú hajával keveredik össze, 
hiába akarja a lóugrást megkisórleni, lába a 
kengyelbe akadt; a másik hölgy őrült vág- 
talással iparkodik utána, hogy megmentse, 
de az elvadult paripát nem kópes utolérni; 
távol a poriéi leg végón, de igen messze, két 
csatlós igyekszik, de a köz majd fólinért- 
íőldnyi.

Béla herceg gyors szeme azonnal észre
vette a veszélyt, elébe ugratva a száguldó



paripának, ügyes kézzel fogta el azon pilla
natban , midőn az ájuló hölgy már-már lee
sett volna, s azután edzett, ideges karjaival 
ügy megszoritá a vadult állatot, hogy az 
rögtön megőrző a hatalmat s dühéből alább 
hagyott, miután a hölgy közel volt az áju
láshoz , gyorsan emelő át saját lovára, s a 
megfékezett paripát Keine vette kezébe. Ií 
percben ért oda a másik lovagló hölgy is.

Most látá még csak Béla, hogy mily 
szép a hölgy, egy pilíintást Veto rá s egész 
lényében megrendült, mint villanyfolyam sza
ladt át egész lényén egy ismeretlen érzelem- 
hullámzat.

A hölgy valóban gyönyörű volt, hosszú 
szőke h a ja , leomolva homlokán mint fény- 
sátor vette körül hófehér arcát, szemei le 
voltak zárva, arcán az izgalom bíbora, kebln 
pihegett az ijedős- és fáradságtól. Valami 
bájdió szelidség, a szépségnek ama szűzies 
Varazsa ömlött el egész ábrázatán, mely az

7
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eszményi bájnak volt, híi kifejezése, egyik 
karja lankadtan hanyatlott le a Irt nyakán, 
inig a másikat öntudatlantíl hevesen foná 
Béla dereka korfii. A herceg átölelve tartá 
ő t, s álmélkodva, solisom érzett gyönyörrel 
tok intő a remek arcot. A hölgy alig volt több 
gyermeknél, fejlődésének utolsó bimbajában.

A másik hölgy, ijedt, izgalommal álla 
ott fújó paripájával, az ő haja is le volt hó
méivá, s mint fekoto éj hullott vállaira. Ne
héz lett volna megmondani, melyik szebb a 
kettő közöl, amaz szép volt, mint lehet egy 
angyal; ez szép, mint lehet egy asszony. Arca 
barnapiros, az izgalomtól hcvültcn, szemei 
mint villám a fekete éjszakában. Bi borpiros 
ajkairól az élv látszik lemosolyogni, magas, 
júnoi termetével, mint egy királynő, mint a 
iegdélcegebb amazon álla o t t ; nem volt oly 
fiatal, iliint a m ásik, lehetett 20 éves. Pa
rancsoló tekintettel bírt, mint egy sas; hódí
tókig szép volt.
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A két magyar elbüvöltcn á llo tt, egyik 
sem tudott szólni, a jelenség tündóricn bá- 
joló volt.

A szőke hölgy felnyitó végre szemeit. 
Ah! Béla hercegnek nem kellett volna bele
tekinteni, nem volt elég szivében a bií, hogy 
még újat is vegyen abba ? A legszebb azur- 
szemek tekintének most lovagunkra, egy pil
lanatig tétova nézett a hölgy s egyszerre, 
mintha felismerné helyzetét, minden vére 
arcába szökött, s gyorsan vontáéi karját Béla 
derekáról, s lesütött szemekkel rebegé:

— Oh köszönet, köszönet 1
— Angyali hölgy! — szóla elragad

tatással a lovag — ki vagy te ?
A hölgy még egyszer tekintő a lovagra, 

szemeik találkoztak, lé:tá arcán azt a meg- 
nevezhetlcnt, mi egy emelkedett szellemet, 
nagjr lelket megkülönböztet, ügyesen földre 
szökve mondá:

— Bujdosó!
7 *
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A herceg szintén leszállt lováról.
— S szabad-e tudnom az én lelkes meg

mentem kilótót? — kórdó szerényen a hölgy.
— Bujdosó vagyok ón is, do ha az an

gyalok is bujdosók, úgy nem is akarok más 
Iduni, úgy hadd legyek bujdosó teljes óle
temben.

A barna amazon ezalatt lován ülve ma
radt, s nem kevés csodálattal vizsgálá a ma
gát bujdosónak nevező férfiasán nemes arc
vonásait , magas homlokát, melyen a fenség 
ütó fid a trónját, lelkes, tflztoljes szemeit, s 
daliás, sugár termetót, melyet a festői ma
gyar öltözet gyönyörűen emelt ki.

Kgy különös tekintetet vetett r á , mely 
oly benső, oly a lólekmólyóből eredő volt, mi
lyet akkor láthatni a nők arcain, midőn szí
vok szerelmet, hő érdekeltséget s egyszers
mind büszkeséget érez, mely büszkeség azon
ban inkább fórfi-s nem ön tulajdonukból szár
mazik.
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Egy arc-ós lélekbúvárnak megfizethet- 
len helyzet támada itten; világosan láthatta 
volna a hasonló érzések különíéleképeni nyi
latkozatát az egyéniségek szerint, mit a két 
hölgy s a lovag egymásra tőnek. Magok is 
érezték a helyzet szokat] an ságát és ünnepé
lyességét, s pár percig szótlanúl állának.

Az ifjú magyar arca- s modorában volt 
valami fejedelmi, oly előkelőn nemes, mely 
rögtön elárulá a nem közönséges lovagot; a 
szőke hölgy eszményi szépségével mindenütt 
szokatlan hatást keltene, s a holló hajú ama
zon, délceg termetével, parancsoló tekinteté
vel királynői jelenség volt.

Ezalatt a felbőszült paripa tökéletesen 
lecsendesült, s a hölgy fel akart ülni rá. Béla 
bensőségteljes aggálylyal szóla:

— Bocsásd meg, szép hölgy, merészsé
gemet , e paripa oly szilaj, hogy mindnyá
junknak legnagyobb aggodalomban kellene 
lenni, ha ismét rajta látnánk lovagolni. —
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Eközben a barna hölgyre tekintett, mintegy 
lelhiva, hogy ő is segítsen az aggodalmat 
igazolni.

— Igaz, igaz — szóin csengő, átható 
hangon az amazon — úrnőm, to nem ülhetsz 
o szilaj állatra; mentsen Isten, hogy móg egy 
ily veszóly adná oló magát, hol o vitóz lovag 
nélkül tán már nem volnál az ólök között.

Iíóla egy hálás pillantást vető rá.
— Oh nem történik az meg többet, nem 

szilajságánál fogva ragadt c l , hanem mert 
megijedt, s az mindenikkel megtörténhetik. 
— S kis kezével megsimogatta a paripa 
büszke fejét, mely most a legszelídebb állat 
volt a világon.

— Úgy legalább megengeditek höl
gyeim , hogy — utam úgy is arra vivőn — 
kíséretül ajánlhassam magamat, ha netán is
mét ............s kérőleg néze a hölgyekre.

— Ila utad, lovag, úgyis erre visz —
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mondd az, kit úrnőnek Indiánk neveztetni — 
ügy ón és Aldemira örülni fogunk.

Lovagunk felsegítő kengyelébe a höl
gyöt s vígan pattant saját lovára.

Elindultak, a herceg a hölgyek közt 
s utdnok Keme lovagolt. A fáradt csatlósok 
is megérkeztek, lihegve, ijedt arccal, ha 
azonban Béla nincs jelen a veszély percében, 
minden fáradság kárba vesz , hisz különben 
igy is kárba veszett.

— Szabad tudnom hölgyeim egy kissé 
határozottabban, kikkel hozott össze szeren
csecsillagom ?

— Igen,lovag; mint mondám, mi buj
dosók vagyunk, kifizetve hazánkból, hontala
néi tóvelygünk, keresve a férfiút, ki elég szi
lárd kézzel bírjon trónunkat visszaállítani; 
hallottad-e hírétMicisláw lengyel királynak? 
én az ő leánya vagyok: Richeza.

Szavaiban annyi fájdalom rezgeti, mi
dőn hontalanságát emlité,hogy a lovag szive
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csodásán ellágyult, s oly dallamosan, méla- 
bds hangon Omlettek pici ajkairól a szavak, 
hogy a herceg újabb bámulattól megkapatva 
néze rá ; s midőn önmagát említő szerény 
hangon, büszke negéd nélkül mondd: nevem 
Richeza. Azután egyszerre felemelő fejé t, s 
az eddig hallgatag amazonra nézve szívélyes 
arccal mondd:

— S o  hölgy: Aldcm ira,társalkodóim 
és barátnőm.

A barna hölgy arcán előbb futóvillám, 
s azután büszko mosoly lebegett. ^

— Királyi hölgy! te bujdosó vagy, ón 
is az vagyok, to egy férfiút keressz, kinek 
elég szilárd karja legyen atyád trónját vissza
állítani, engedd, hogy erőmet felajánljam! — 
S önkónytelenül kardjához kapott, s arcán a 
lelkesültség oly élénk kinyomata lebegett, 
hogy a hölgyek bámulva tekintének rá.

— Isten vezérelt engem ide — folytaid 
a herceg, — hazámból kiüldözött az ánfiány,
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s én elindultam találomra, hogy mindaddig 
megyek, inig egy indító ügyet találok, me
lyért meghaljak, most látom, hogy csillagom 
jól vezetett, királyi hölgy, engedd, hogy meg
halhassak érted! — s aztán hirtelen tévé 
hozzá — én magyar herceg vagyok , nevem 
Béla.

— Isten hozott! — monda komoly mo- 
solylyal s meghatottan Richeza — te buj
dosó vagy, mint mi — s kezét nyujtá a lo
vagnak, melyet az gyönyörrel szorita szivéhez, 
mire hirtelen visszahozta a hölgy — először 
a bujdosót fogadtam, mert Ulrik herceg jó- 
vóltából itt némileg itthon vagyunk; a her
cegnek pedig szivem mélyéből köszönöm, ha 
ügyünkért kivonja vitéz kardját.

— Be azért no halj meg értünk — tövé 
hozzá hirtelen s szenvedélylyel Aldemira.

— Oh bár élhessek értetek; de ha kell, 
szívesen meghalok. Nekem nincs senkim — 
tévé hozzá elborultál!— bujdosó vagyok, majd
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nem egyedül állok, testvéreim szintén clbuj
dostak , nem oly nagy áldozat, higyátok cl, 
nincs mit vesztenem.

A mai kor divatos gyermeke előtt majd
nem érthotlcn, mint közeledhettek a. szivek 
ennyire egymáshoz az első találkozásnál, do 
ha tekintetbe veszszllk az őszinte nyíltságot 
s magyar egyszerűséget Bálánál, a helyzetet, 
miszerint ő Kicheza megmentője lett s végre, 
hogy mindannyian bujdosók s földönfutók vol
tak, s mi hozza a sziveket közelebb egymás
hoz, mint a közös fájdalom ?

— I)e hölgyeim — mondá Bála — 
hova igyekeztetek az előbb?

— Sátalovaglás volt csak — felőle Iti- 
choza, de paripám megijedvén, majd hosz- 
szabb utat nem tettem volna, ha vitéz ka
rod meg nem á llí t! — S a lovag egy hálás 
pillantást nyert.

ti pillanatban egészen kifejlett a vi
dék látképe, erdő s halom hátra voltait
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hagyva s előttük állt Ulrik herceg .szákvá
rosa, s a város mellett még egy sátorváros 
leplei hullámoztak az enyhe légben.

— Mi ez ? kérdő Béla.
— Ez a lengyel tábor, ott azon magas, 

zászlós sátor atyám hajléka, s ha oly szives 
akarsz lenni herceg, hogy odakisérsz, hogy 
atyám is megköszönhesse életem megmen
tését, örömöt tészsz nekünk.

— El, elkísérlek, elkísérnélek a világ 
végéig — felelt a lovag halk, szenvedélyes 
hangon, — de nem hogy atyád köszönetét 
halljam, hanem hogy kardomat, életemet fel
ajánlhassam.

Mit mondhata többet? s mégis érző, 
hogy a mit mondott, egy paránya sem an
nak, mit hősi szivében érzett, de nem kelle 
elmondani azt; Itichcza látta a lovag sze
meiben azt a varázs-hatalmú fényt, melyet csak 
egyszer gyújt- meg a szív oltárkövén az Is
tenség , mit bem lehet kimondani, de érezni
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végtelenül . . . .  Iticheza szive megdöbbent 
rtiíi, s érezte, hogy valami különös történik 
velő, mit eddig nem érzett, s ez mintha a 
lovag szemeiből áradt volna delej folyamként 
lelkére.

E közben odaértek a táborhoz; kifeszi- 
tott ponyvák alatt sürgölődtek a bujdosó len
gyelek, midőn a lovag meglátta őket, szivé
ben megmozdult egy hang, mely azt mondá: 
Ezek mind bujdosó testvéreid! s a vitéz jobb 
önkénytelenül a kardhoz nyúlt.

A csatlósok előugortak lesegíteni a höl
gyeket ; lovagunk gyorsan szökött le lováról, 
hogy lesegitse a szép királyi hölgyet, de ez 
különösen néző r á ,  némi szemrehányással 
mondá:

— Herceg! — s aztán gyorsan leug
rott a lóról.

A királyi sátor hátterében ült kereve- 
tén az ősz Micisláw, a bujdosó lengyel feje
delem. Hosszú fehér szakála végig föly mel
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lén, arca oly tiszteletreméltó, mint egy apos
tolé; Richezát látva szolid mosolyra vonul
tak ajkai, majd szemei az idegenen akad
nak meg.

— Uram! fejedelem! — szólt Béla 
meghajtva fejét a tisztes ősz előtt. — Én 
bujdosó vagyok s nálad keresek vendégsze
retetet s szívességet; nem jöttem azonban 
üresen, egy kardot hoztam magammal és egy 
szivet, mely nem ismeri a félelmet. Elfo
gadsz-e? Magyar vagyok!

— Légy üdvöz fiam — felele az ősz 
fejedelem! Isten hozott! a vendégszeretetet 
megtalálod nálam, bár jelenleg magam is 
csak vendég vagyok, de bízom Istenben, hogy 
nem leszek mindig az. Kardodat igen szíve
sen fogadjuk, s arra a szivre különösen nagy 
szükségünk van.

— Tied az, uram !
— Atyám! te nem is kérded, hogy 

kicsoda ő?
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— W myoiii! ü magyar!
— Ő magyar herceg!
— Herceg! lógy iidvöz nálam— s újó

lag közút nyujtá a lovagnak.
— S (’i az ún életem megmentőjef
— Öli no piríts meg királyi hölgy, hogy 

o csekélységet felemlíted itt.
De Iticlmza most nem fogadott szót a 

hercegnek, diónk szavakkal monda cl Micis- 
h'iwnak a veszélyt sllúla gyors segélyét, mi
közben bizony elárulá szivének titká t, oly 
lelkesedve beszélt, begy a lovag gyönyörrel 
bámnlá, mit észrevéve, hirtelen lesíité ra
gyogó szemeit s mélyen elpirult.

Az ősz Micisláw ránézett a zavarodott 
leányra, s oda fordult a herceghez, megfogva 
jobbját, benső, reszketeg hangján inoiulá:

— Köszönöm neked fiam 1
E pillanatban Aldemira arcán sötét fá

tyol vonult á t , szemei villámlottak , s aztán 
elsötélöltek, de ez rettentő sötétség volt, mig
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ajkain gyönge r An gás futott fit, s aztán újra 
nyugodt lőtt minden, mint a tenger sima, 
tükre, molyon egy hirtelen barázdát szán
tott az alant repülő vihar sötét szárnyával.

I I I .

Felvonta fátyolát az éj ; a hold s a csil
lagok nem diszíték szende fénysugaraikkal. 
Sötét éj volt. A táborban minden csendes. A 
vitézek lenyugodtak, csak a kevés őrszem 
marada ébren. A sátorok lebbenyeit mog- 
meghintázza a kellemesen hűvös éjjeli szellő. 
Méla csend van, melyet az őrök kardjainak oly- 
kori felzörrenése, vagy valamely nyughatat
lan paripa nyihogása szakít csak meg.

A fejedelem sátora közvetlen közelé
ben áll Richeza sá tra ; tekintsünk csak be 
egy kissé: — A sátor több rekeszre van 
osztva. Elül egy tágas hézag, melyben kö
revetek vannak; innen függönyfalakkal el-
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zártan több fillko nyílik, molyok Richeza és 
Ablomira hálószobáit képezik, s legvégül két, 
szolganő számára van egy rekeszték.

A két hölgy Richeza hálófülkéj éhen 
van jelenleg, s egy koreveten ülnek; a szűk 
térben kicsiny lámpa hinti nem épen pazar 
sugarait szét.

Páratlan jolenség igy látni együtt e két 
gyönyörű, de egészen ellentétes hölgyet pon
gyola fehér öltönyeikben.

Richeza hosszé arany fürtéi ki van
nak bontva, s gömbölyű feliér vállára hullva 
befedik azt, mert az öltöny nem fedi eléggé. 
Angyali arcán magasztos kifejezés bája öm
lik el. Finom, de azért edzett tagjainak min
den idomát elárulja a hűtőién, lenge éji öl
töny. Mellette, mint az éj, sötétlő fttrteivel, pa
rancsoló, fokete szemeivel, melyekből a szen
vedély látszik kivillámlani, ül Aldemira, 
büszke ajkain, néha a gúny, majd a nagy-
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ravágyás, majd kevály öntudat honol. Arcán 
a cigány jelleg alig félreismerhető.

Mily viszonyban van e két hölgy ' (

Aldemira csakugyan cigány leány ere
detére nézve; mint kis gyermeket fogadta fel 
Richeza anyja, a fejedelemnő. Ő a vajda leá
nya volt, s királyi vér folyt ereiben, mit Al
demira soha sem feledett el. Micisláw meg
engedte a vándorló törzsnek országán a ke
resztülmenetelt , s a fejdelemnő a kis Alde- 
mirát megszeretvén, udvaránál ta r tá , mibe 
a vajda szívesen’egyezett belé, mert sorsa 
nagyon bizonytalan, hontalan bujdosás volt. 
Alaemira azon naptól kezdve mindig együtt 
vala Richezával, kinél nehány évvel idősebb 
volt. Helyzete bár mindenesetre alárendelt, 
még is a lehető legjobb vala, ő körülbelől 
ugyanaz volt Richezára nézve, mi mostaná
ban egy társalgó hölgy; csakhogy a király- 
leány szende lelke valódi barátnővé emelé őt, 
s ártatlan szivének egész szereteí-kincsével

8
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megajándékozta. Haragudott,, ha úrnőjének 
szólitá, s ilyy bsiut velő, mint testvérével; mi 
i^on természetes, hoyy az anyátlan,*) s nőm 
ritkán harci zaj közt ölő hölgy vonzódott az 
egyetlen lányhoz, ki körében volt, s ki képes 
volt őt megérteni.

Megérdemelte-e Aldemira a királyi hölgy 
benső, testvéri vonzalmát? nem !

Aldemira kevöly volt; ez mindent meg
magyaráz. Kevély és nagyravágyó. Tudva, 
hogy ereiben királyi vér folyik , elégedetlen 
volt helyzetével. Ö trónon ölni szeretett volna 
s parancsolni. Forró vérében szikijén nyar
galt a szenvedély, s ez nem engedé, hogy 
Riehezát ngy szeresse, mint az angyali lény 
érdemelte; nem mondjuk, hogy gyűlölte; nem, 
csak nem tudta neki megbocsátani, hogy lé
jén koronát hord. lía  Kicheza megpirongatá 
öt, hogy miért szólítja úrnőjének, s kedvesen

*) Anvjn rógebben meghalt rolt.
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onyelgctt körűié, ágy, hogy még a gyűlöle
tet is szeretőire bírta volna, de nem a kevély
séget ; Alderaira alamizsnát látaabban, hogy 
Richeza a testvéri viszonyig akarja emelni a 
köztök levő kapcsot, s szivében a nagyravá- 
gyás ördöge egyre szítá a pokoli lángot, mely 
életét keserűvé tette.

Do Aldemira nő vo lt, s a mi hiányzott 
szivéből, ott volt az szemeiben , hangjában s 
tekintetén; s Richezának a lélekbúvárok nagy 
mesterének kellett volna lenni, hogy Aldemira 
szivének titkos redőibe láthasson, hogy meg
lássa ott azt a mély örvényt, mely mélyebb 
a tengerfenekénél,mélyebb a pokolnál, s.mit. 
csak a szenvedély iszonyatos körmei tudnak 
ásni a szívben.

Hitte, hogy viszont, bcnsoleg szerette
tik, s tán atyjára előbb lett volna képes gya
nakodni , mint kedvenc hölgyére, ki iránta 
mindig* oly gyöngéd s megelőző Imit.

Most is átfonja a kedves leány hó kar-
8*



ja it Aldemira vállai körül, s piruló arcát oda- 
rejti barátnője kebelére s oly nyugodtan pihen 
ottan, nem tudja, hogy feje egy pokoli akna 
fölött nyugszik , mely ha egyszer kitörne, 
bizonyára őt semmisítené meg legelőször.

— Nos kedvesem! mért akadtál meg ? 
— szól Aldemira kezével megsimítva a le
ányka sclyemfftrteit. Midőn magokra voltak, 
a büszke hölgy szívesebben mellőző az úrnő 
szót, mint egyébkor.

— Oh Aldemira! valóban nem tudom, 
mit akartam mondani.

— Ő tehát oly bátor és vitéz, hogy re
mélni lehet, miszerint nagy hasznára lesz 
ügyünknek — felele Aldemira, mig ajkain
gúnyos mosoly játszadozik....nemde kicsikém
idáig jöttünk ?

— Igen, ő bátor és vitéz, és . .  .
— És igen szép, nemde?
— És nemes, azt akartam mondani.
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— Mindegy kedvesein! az én kis úrnőm 
már eléggé elárulá szivét, nem tagadhatja, 
hogy az idegen lovag, az életmentő — tevő 
hozzá gúnyosau — sokkal jobban érdekli, 
mint más akárki. — E szavakkal fölemel é 
Richeza fejecskéjét, és mosolygó arccal nézni 
kényszerítő vele szembe.

— Nemde? — mondá.
Richeza piruló arcát újra Aldemira 

kebelére re jté , ah ha látta volna annak arc
kifejezését, midőn egy pillanatra háborgó lelke 
egész valójában jelent meg haragos szemei
ben , megborzadt volna; no de nem lá t ta , s 
mire fejét felemeló, Aldemira arca mosolygó 
volt és szívélyes. Azután hirtelen odahajolt 
a leány füléhez, s halk hangon súg ta:

— Tehát szeretjük őt ugy-e?-----------
És Richeza nem mondta, hogy: nem,

hanem a helyett átkarolta a kérdezőt s meg
csókolta ,ő t; Aldemira érezto, mily forró a 
hölgy homloka és arca, érezte, mily gyorsan
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hullámzik keble, s tu d ta , hogy tűi az, mi a 
máskülönben nyugodt leánykában o villanyos 
tttzfolyamot előidézi.

, — Nem megy aludni az én kedvesem? 
kérdő hirtelen.

i — De igen, édes Aldomirám; már ké
sőn Van, tán már is aludni szeretnél.

— Oh nem , nem magamért mondom.
— Tudom, hogy gondos és figyelmes 

vagy irányomban. — S még egyszer meg
csókolta a gondos és figyelmes hölgyet, ki is 
visszacsókolá őt.

Kiclicza lefeküdt kis alacsony tábori 
ágyára, do nem tudott rögtön elaludni. Szi
vében ott hullámzott az ismeretlen érzelem, 
s vérét majd mind arcába ha.jtá, majd ismét 
szivéro tolult az mind. Többször kisérld meg 
behunyni szemeit, do az álom kerülte, gon
dolataiban folkeresto az idegen lovag sátorát, 
mely Micisláwé mellett volt balról, s meg- 
kérdi'zte magától: „Gondol-e ő én rám !“
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Aldemira saját fülkéjébe ment. Ott nem 
égett a lám pa, nem volt szüksége világos
ságra; nem feküdt még le. Fel-alá já rt kissé; 
holló haja leomlott a fehérpongyola köntösűn, 
befedte pihegő kebelét, melyet azonban elég
gé befedett az éj. Künn sötét volt, pokol
sötét. A sátoron egy ablakszerű nyílás volt, 
odament, felemelte annak leplét, s kinézett 
a barna éjbe. Csillag nem tündökölt az égen. 
Ha valami sötétebb lehető az éjnél, úgy az 
a pokol, s ha van a pokolnál sötétebb, az 
Aldemira szive volt.

Csend terült el mindenütt; a hölgy keble 
erősen hullámzott, forró, gyors lólekzéso egé
szen hallható lön. Ajkain suttogó szavak 
lebbentek el.

— Gyűlöllek, gyűlöllek. — Te szere
ted ö t! ő  is szeret téged; de Aldemira mind
kettőtöket gyűlöl. Nem! őt szeretem; szore- 
tom forró vérem minden csepjével; s ahnincs-e 
jogom szeretni őt? Mivel több Riclie'za,mint
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éli. Nem vagyok-® király vér, snem bujdosó-e 
6  most, mint atyám s törzsem volt 1  Nem va
gyok-e szép 1  Nem, nem vagyok a z , ö meg 
sem látott, észre sem vett engcmet. A li! kör
meimmel szeretném letépni arcomról a hazug 
szépséget!

Szemeiből a gyűlölet és lázas indulat 
villáihai cikáztak ki, kezeit felemeld, mintha 
gyilkos körmeit valóban arcába akarná vágni, 
mely e pillanatban valóban nem volt szép, 
hanoin rettenetes.

— Mi vagyok én ? s mi ö 1  ő  úrnőm, 
jóltevőm, én szolgája, cselédje vagyok! Ha- 
lialia! — s irtóztatóan kacagott elfojtott 
hangjával, szemei az éjbe meredtek; ah, egy 
furia volt.

— Cseléd, nem több! Engem szeressen 
6 1  egy szolganöt.? Ah! érzem, hogy ucmva
gyok a z , hogy trónra születtem, mint ő — 
llicheza! — kiálta fojtott dühvei, — gyű
löllek ! Gyűlöllek, mert szép vagy, gyűlöl
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lek, mert királynő vagy, gyűlöllek mert 
szereted ő t ! —

Gyorsan hagyta oda az ablakot, s mig 
kezeit kebelére kulcsolá, egy kemény tárgyba 
ütközött, kivonta onnan; mintha nem tudná, 
mi lehet az: tőre volt, melyet mindig kebe
lében hordott; görcsösen szőritá kezeibe a 
gyilkos acélt, s ajkai érthetlen fuldoklásszerű 
szavakat suttogtak. Sietve rejté vissza, gyor
san széttaszitá a függöny falazatot s belépett 
Richeza fülkéjébe. Ott feküdt a szende gyer
mek takaró nélkül; arcán a szelíd nyugalom 
megkapó képe; öltönye félrecsüszva látni 
engedő keblének hóhahnait, moly lassan pihe- 
gett, kis keze szivére szorítva, mig a másik 
hanyagul lógott le az ágyon, A lámpa épen 
rá vétó halvány sugarait.

Aldemira megállt önkénytelenül; ah 
mint álla o tt; szenvedélytől lihegő mellel, 
hajával; ajkait erősen összeszoritva. Azután 
hirtelen lépett a leányka ágya mellé, leirha-
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tatlau arckifejezéssel hajolt földje, s lázasan 
sú g ta :

— Gyűlöllek!
Iticheza megmozdult s fülnyitá szemeit, 

meglátva Ahlemirát, mosolygott, hirtelen át
fogta nyakát karjaival s levonta arcára. S a, 
hölgy, ki egy perccol előbb a gyűlölet leirliat- 
lau kifejezésével suttogta a setét szót, mit 
szouvcdólyo szivóre írt, most megcsókolta a 
leányka álomtól piros arcát, s mosolyogva 
mondá:

— Szeretlek!
— Oh tudom, hogy szeretsz, oljösz hoz

zám, ha aluszom ós örködül álmám fölött, do 
o h ! — te beteg vagy, mily halványan, mily 
különösen nózesz k i ; m enj, monj szeretett 
Ahlcmirám aludjál, a virasztás megárt neked. 
— Oly szeretettel, oly szivólylyel ölelte ma
gához, hogy még Aldemira is elbámult, gyor
san kiszakitá m agát, á ttért fülkéjébej s ott 
levágta magát ágyára, s hagyta tombolni



szivében azt a szörnyet, mely mint a tüzes 
lángfolyam nyargal át a véren, s keresztül 
száguld az agyvelőn, átfúrja magát a szivén, 
repül mint elvadult paripa a bomokpnszták 
végtelenjén, repül a testből a lélekre, s on
nan újra vissza, fáradhatlanűl, mindig, min
dig, a mit ügy neveznek: szenvedély.

A szenvedély!
Megszületve egy perc a la tt, ápolva a 

forró vérben, nőve, növekedve, mint a ten
gerár, mint az orkán, gyilkos körmeivel, bele
ragaszkodva a szívbe, ott ássa azon borzasztó, 
szakadókos, rettentő, mélységet, az örvények 
legfeketébbjét, a poklok legmélyebbjét.

A szenvedély.
Mint egy éhes óriás, melynek minden 

pillanatban táplálék kell, mely soha sincs 
eltelve, mindig enni kér, és ha semmit sem 
kap, megemészti a szivet, a- lelkot, a testet, 
nmly helyet adott neki.
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Ott feküdt a hölgy, nem is hölgy többé, 
mozdulatlanul, mint egy őrü lt, ki magára 
gyújtotta a házat.

A gyűlölet, melyro férfi nem képes, csak 
nő, a gyűlölet, melyro egy nő sem képes, csak 
a (jigánynő, beleásta magát szivének fene
kébe , hogy ki no jöjön onnan előbb, mig az 
a szív el nem porlik.

*
* .  *

A fejedelmi sátor mcllott balról vontak 
fel egyet a magyar bujdosó herceg számára.

Béla nyugtalanul fekszik tábori ágyán, 
nem jő álom szemeire, mig Kerne a legna
gyobb nyugalommal használja a nyugidét. 
Elvonul a herceg szemei előtt a haza képe, 
fájdalmasan sóhajt, testvérei jutnak eszébe, 
nem tudja, vájjon hogy fogadtattak, eljutot
tak-e oda. Végre saját bujdosására gondol, 
s feltűnik előtte Richeza képe, eltűnnek a 
koiiior látományok, ez foglalja ol most kizá-



ról'agosan. Érzi, hogy szereti ő t , szereti az
zal a hősi, nemes szivével, mely úgy tudja 
szeretni a hazát, nemzetet, testvéreit, s mind
azt, mit egyszer körül ö l e l t .  N e m e s  s z í r  az. 
Ha mindjárt Richeza nem leendett is, ö még 
is kihúzná kardját a lengyel bujdosók védel
mére , mert szép és lovagi dolognak tartja 
védeni a jogot, az üldözöttet s meghalni di
csőén, ha kell.

Most azonban egy okkal több van, mely 
azt mondja neki: Vond ki kardodat, harcolj, 
s ha kell, halj meg. Gyönyör lesz ő érte meg
halni.

A szerelem, nem a lázas , vad szenve
dély, hanem a tisz ta , valódi, azon megfejt- 
hetlen érzelem, mely tiszta az érzéki salak
tól, mely nemesít, s melyet az Istenség koro
nájául adott az emberi szívnek; ily szerelem 
hevíté a magyar bujdosó lelkét.

Fékük képzőiméiben a harc ,' melyet 
szerelme tárgyáért harcoland , s a harcon, a
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szerűen, mintegy régi álom méla cmlóko fol
téin előtte a remény bájvidéko; ott, o t t . . . . 
Azonban jő az álom s olringatja őt, gyengé
den felfogva képzclemképoit, tlj keretben mu
tatja  fel neki, hol a z , mit ö előbb távolról 
ködleni látott, most már jelen vau.

A hajnal hozza már piros sugarait, 
megélőnk ül a tábor; zaj, lárma mindenütt. 
A nap lassankint lerántja a setét fátyolt a 
vidékről; eltűnnek az álmok; az érzelmek, 
szenvedélyek bezárkóznak a szivekbe.

IV.

Béla herceg valódi Isten ajándéka volt 
Mieisláwnak. A magyar született, katona 
volt — akkorában. A lengyel csapatoknak 
mígyon hiányzott egy vezér, Mieisláw, az öreg
ségtől elgyöngülve, nem volt képes ily vál
ságos körülmények közt a seregbe lelket ön
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leni,pedig lelkesült, hittor sereggel kiűzhető 
lett volna a pomorán, mely elfoglalva tartá, 
a lengyel határokból. A lengyel mindig tu
dott lelkesedni, ha volt a ki ezt felidőzni s 
feutartani tudta; most pedig, miután Ulrik 
herceg segédcsapatokat adott Micisláwnak, 
nem volt nehéz a seregbe lelket önteni, és ez 
a lélek — Béla volt.

Ki ne ismerte volna a magyarnak hí
rét? véres harcokkal, dicsőbbnél dicsőbb tet
tekkel Írták fel ők vitézségüket a csillagok 
közé; de sőt alig volt Európában nép, mely
nek emlékébe is igen érezhető betűkkel ne 
jegyezték volna fel a magyar nevet!

Midőn Micisláw Bélát a lengyel hadak
nak mint vezéreket mutatta be, egot verő ki
áltással zűgott fel az öröm-és tetszészaj. 
Újult bizalommal, lelkesedéssel indultak meg 
kiűzendő a pomeráu népet a haza határaiból, 
s újra diadállal haladni elő a dicsőség utján.
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Néhány napot haladtak, midőn cgy a 
pomcrán fogságból megszökött lengyel érke
zett a táborba.

Stanislaw volt. Mintegy 26 éves ifjú s 
a testőrök parancsnoka. Az utóbbi csatákban 
jnegsebeslilt, s a holtak közt feküdvén, holt- 
iiak tartatott, ő azonban ólt, s pomerán fog
ságba kerü lt; most azonban megszökött. Ez 
igen jókor történt, mert Stauisláw a pomeráu 
had állapotáról jó értesítéseket hozott.

A pomerán vezér, ki óriás testalkatánál 
fogva valódi öóliáth volt, s híres vala arról, 
hogy még eddig soha sem tudta legyőzni 
senki, hírét vette a lengyelek előnyomulásá
nak, s jobbnak vélte eléjük jőni. Rettenete
sen bízott magában. Stanislaw ezt mind meg 
tudta mondani. De még egyéb szándoka is 
volt az idomtalau pomerán óriásnak, még a 
közelmúlt harcokban egy portyázásnál meg
látta ltichezát, sszerelemre gyuladt; minden 
áron le akarta tehát verni Micishlwotj hogy
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szerezze magának a szó|t hölgyet. Ez sem 
volt titok a pomerán táborban, s igy ezt is 
tudta Stanislaw; valóban ő soha jobbkor nem 
jöhetett volna. Nagy is volt az öröm; azon
nal viszszaliolyezték hivatalába, az örsőgi 
főparancsnokságba.

Stanislaw nagy veszélyeket állott ki 
szökésekor, s igen sanyarú volt utazása, mit 
nagy kerülőkkel, ismeretlen utakon, vad er
dőkön át kellő tennie; de volt szivében egy 
kalauzfény, mely őt vezette a mély örvények, 
setét erdők között, mely világított neki a 
hegyek barlangjaiban, s mindig újuló erőt 
kölcsönző fáradt tagjainak, midőn a csfigge- 
dés vampirja már-már homlokára nyujtá setét 
szárnyát. Mi volt e kalauzfény, mely Stanis
law szivében olthatlanul égett? A szerelem; 
ez adta neki az erőt megküzdeni a fenevad
dal, az éhséggel, a természet akadályaival, 
a félelemmel és — önmagával; midőn már

it
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már lerogyott volna, ajkain megjelent a va
rázsba tásu nriv: Aldemira! s ő ment tovább,

Szeműt), v ite len ííl szerette Aldeinirát, 
pedig tudla, érezte, hogy Aldemira őt alig 
veszi számba, do hát ki tehet arró l, ha a 
szenvedélynek oly sajátos tulajdonsága van, 
hogy akadályozva, céljától visszadobatva csak 
lljult erővel lángol fel, mig célt érve tán meg
szűnnék lenni: szenvedély.

Aldemira jól tudta, hogy Stanislawnak 
szive , élete minden gondolata Övé, de a ke- 
vély hölgy kicsinylé az ifjú őrparancsnokot; 
tudhat-e szeretni egy kevóly hölgy szive, ha 
szerelmében egyúttal kevélységének is nem 
emelhet bálványoltárt? —

Szegény Stanisláw! szerelme oly nagy 
volt, hogy a férfiul)iiszkeség egészen felol
vadt benne. Szerette a büszke udvarhölgyet, 
mint egy újabb Pygmaleou kőszívű Gala- 
theáját.
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Egy ízben oda tördelt a büszke hölgy 
old, s elmondta néki azt, mit annak míir rö
gén úgyis látnia kellett; ajkain a szenvedély 
forró szavai jelentek meg, ő nem szerette, ö 
imádta a szívtelen hölgyet.

— Aldemira! — mondá reszkető sza
vaival, tudod, hogy imádlak téged, láttál en
gem számtalanszor, mint bolygó csillagát 
látja a királyi nap. Szeretlek I Kösz vagyok 
egy szavadra meghalni, parancsold, hogy 
ugorjam alá a legfeketébb örvónybo, ós ón 
engedelmeskedem; ha parancsolod, érted ölek, 
s végig élném a legkínosabb óletet. Te vagy 
mindenem. Nélküled én nem létezem. Alde
mira légy az én nőm, légy úrnőm, paran- 
csolóm!

Aldemirát némileg meghatotta az ifjú 
szenvedélyes fájdalma, tehát ajkain nem je
lent meg a gűnymosoly; de Stanisláw szavai 
nem valának férfiasak, gyüngesóget fejeztek 
azok ki, s hogy valaki a szenvedélyes, büszke

9*
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hölgyre hatni tudjon , annak erősnek , valódi 
férfiúnak kolln Jönni, ki ordly tokintol/ibon 
fölötte s nem alatta álljon; azonkívül Stanis- 
láw csak egyszerű őrparancsnok volt, s ez 
nem elégítheti ki a kevély udvarhölgy nagy- 
ravágyását.

— Stanislaw! — mondd neki — te 
szeretsz engem s azt kívánod, hogy nőd le
gyek; de én megesküdtem csak valódi férfiú
hoz menni nőül, ki ezrek fölött kimagaslik; 
a pálya előtted áll, ha valódi férfin vagy, ügy 
utat fogsz törni magadnak, vidd lel magasra, 
ügy nőd leszek.

Aldemira tudta, hogy az egyszerű őr
parancsnok soha sem viheti odáig, hogy eléje 
léphessen s szavaira emlékeztesse, átadta a 
szegény szenvedélytől égő ifjút sorsának és 
reménytelen fájdalmának. Stanisláw orosz- 
láni bátorsággal vívott a csatában, majd éle
tével s örökös rabsággal fizotto meg vakme
rőségét, de azért még sem lehetett sem király,



sem hadvezér; szerelme sajátságos volt, mert 
reménytelenül is szeretett. Azonban ki tudja? 
Mikor nincsenek a szívnek reményfii ? midőn 
már dobogni megszűnt, s Stanisláwó még he
vesen dohogott.

A fogságból megszökött, Aldcmira látása 
nélkül nem tudott élni; nagyon jókor jött, 
hogy királyának s nemzetének hasznára váljék.

A pomerán vezér készen várta Micislá* 
wot, sőt eléje jött, alkonyaikor már ki vehette 
egymást a két tábor; nagy sik terült el kö
röskörül ; a két ellenség szembe nézett.

Komor, fekete felhők fátyola mögé rejté 
magát a leáldozó nap, mintegy haraggal te
kintve le a két, szemben álló táborra, mintha 
nem volna tetszésére, hogy másnap e lelke
sült és harcvágyó vitézek megtizedelik egy
mást, diadalkiáltás- és halálorditással töltve 
meg a léget, vérrel itatva a szomjas földet.

Mindkét táborban a sürgés-forgás, azon 
izgalmi honol mindegyik vitéz ai'cán s szívé-
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Ih'ii, mit minden elhatározó lőtt olőlt érez az 
emberi lélek.

Gyorsan ütik 1o a síítorkarókat, a pa
rancsnokok fol-alít vágtatnak, Béla herceg 
mindenütt ott van, s fíiradhatlaiiul lovagol 
egyik végről a másikra, mindenütt kiosztva 
parancsait.

A pomerán táborban a rettenetes óriás 
vezér, termetes lován ülve, dörgő hangján 
teszi rendeléseit, széles karjain kötélszeríi 
izmaival borzasztó látványt nyújt azon gon
dolat hatása a la tt: a hova ez a kar lecsap, 
oda maga az enyészet csap le. Könnyedén 
forgatja széles pallosát, más vitéznek elég 
Volna két kózzol felemelni azt.

A nap lenyugszik tongerágyába, helyet 
adván az éjnek, mely komoran teríti leplét 
a Vidékre s néhány porc alatt egészen bebo
rítja, zordon palástját itt-ott szaggatják meg 
a tábori őrtüzek, de azokat is kioltja nem 
sokára a sűrű cseppekben hulló eső.
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Stanislaw még egyszer körül járja az 
őröket s aztán sátorába siet, s a nap fáradal
maitól kimerültön táborágyára dobja magát.

Béla herceg még egyszer beszól a höl
gyekhez, hogy bátorítsa őket, Rioheza benső 
tekintetet vet a lovagra és sitit biztosítani, 
hogy nem fél, mert magát egy magyar her
ceg ótalmában tudja.

Aldemira látja és hallja mindezt, de 
nem szól semmit, szemei nem néznek vadul, 
sőt nyájasan mosolyog.

Még egyszer Micisláw sátrába megy a 
herceg, közölve terveit, s az ősz fejedelem 
megszorítja kezét, s azt mondja, megnyugszik 
mindenben, mit Béla tesz, vagy tenni akar. Az
után kisiet innét is, és saját hajlékába megy, 
hogy kissé pihenjen, mert nagy munka áll 
előtte. Ott Keine áll ő r t , ki alig várja már, 
hogy neki mehessen az ellenségnek.



— Imsz holnap élég! mondja a lovag-, 
s bemegy, csupán palásljiíí voi.i le, s fegyve
resen dől a/ ágyra. Megemlékezik esküjéről, 
mit testvéreivel együtt tőn , hogy bárból le
gyen i s , a magyar név hírét s dicsőségének 
napját emelni fogja egy sugárral. Igen, ő 
emelni fogja, akár győz, akár dicsőén, bal 
meg, nevét meg fogja emlegetni mind a len
gyel, mind a pomerán, s ali I talán még más 
is megcmlegeti őt, e/ édes gondolattal szén- 
deredik el.

Mindenki alszik, az örökön kivfil, csak 
egy nyugtalan lélek nem tudja magát átadni 
az álom enyhe karjainak, mert nem oly bor
zasztó a harc , mit a lengyel és pomerán ví 
holnap egymással, mint az, melyet Aldemira 
vív szivének szörnyével, a szenvedélylycl, a 
szerelemmel, a gyűlölettel, a féltékenységgel.

Miután Iticheza elszenderült, Aldemira 
kilép a sátorból, pedig ott kinn erősen.hull 
az eső, de nem veszi észre, a világ eltűnt
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körűié, saját keble világában vau most, ah 1 
rettenetes egy világ a z !

— ő  sohasem szerethet engem! sut
togja titkát az éjnek.— Soha, soha! de aka
rom, hogy őt sem szerethesse Ah ! szétron
tom e kapcsot, esküszöm, nem fogja bírni. 
Mig én élek nem fognak egyesül n i! esküszöm! 
Pokol halld meg eskümet! Ma kell tennem 
mindent, most, holnap késő lenne, oh! ő 
győzni fog — kiálta csodálatos hangon, mely 
vegyüléke volt a lelkesiiltség és dühnek. 0  
győzni fog! s akkor . . . .  e l, el veled utált 
gondolat, nem szabad egyesülniük !

Hirtelen megindult a sátrak között, nem 
törődve az eső sürü cseppjeivel, gyorsan ha
ladt , mig az őrparancsnok sátrához é r ; ho
gyan találta meg? hisz sötét van; vagy a 
szenvedély bir oly különös ösztönnel, minden 
akadályon győzedelmeskedve, önkénytelenül 
célhoz vezet ? —

Sietve vonta szét a függönyt, nem látta
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senki, az őrök az oho zajában ,s az éj sötété* 
bon nőm vohoték észro.

Belépett.
Stanislaw a legelső neszre, melyed a 

hölgy megjelenése támasztó, felnyitó szemét, 
bő alkalma volt szegénynek az ébren alváshoz 
hozzászokni. Midőn Aldemirát látta esőtől 
vizes öltönyében , dúlt arccal állni o t t , nem 
akart hinni szemeinek. Gyorsan felugrott.

— Álmodom-e? — rebegé.
A hölgy odafutott hozzá, keblére veté 

magát, átölelő nyakát mindkét karjával szo
rosan , arcához szorító arcá t, hevesen , tele 
tűzzel, érzéki szenvedéllyel.

Stanisláw most már szentül Ilivé, hogy 
álmodik , átölelő ő is a hölgyet, ném án, de 
majd meghalt a gyönyörtől; nem ismert lán
got érzett nyargalni ereiben, feje szédült, s 
szive a kéjtől majd szétrepedt; de szólni nem 
tudott.

— Stónislaw! — suttogá a hölgy —



szeretsz-e még, mint mondtad egykor — s rá 
nézett azokkal a szenvedélyteljes éjszemek- 
kel, melyek mint az anakondáé hüvOlók el 
a kábult ifjút. — Szeretsz-e még 1

Ha szeretlek-e? kérdő Stanislawsbódult 
gyönyörrel hunyta be szemeit, azt liivén még 
mindig, hogy álmodik.

— Kész vagy-e tenni mindent, mit Al- 
demira kér tőled?

— Parancsolj, és meghalok.
A hölgy megcsókolá öt homlokán s az

tán gyorsan fejté ki magát az ifjú karjaiból.
— Úgy figyelj ide! nyergelj két pari

pát, távoztasd el az őröket s jőj velem a po- 
merán táborba.

— A pomerán táborba ? Aldemira mi
ért akarod hogy oda menjek ?

— Azt mondtad, kész vagy meghalni 
értem, tedd a mit kértem, és Aldemira a tied; 
— s e szavaknál ismét szemeibe nézett ana-
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kondaszcineivol; Stanislaw magánkívül volt 
mámorában.

— Mindont, mindent éretted, életem 
üdve te, tied szivem minden csepp vére, lel
kem minden gondolatja.

— Távoztasd el tehát az érőket a tábor 
balszegletén s Uicheza sátra elől.

— Kz hazaárulás! — rebegi sápadtan 
a szerencsétlen ifjú ; lelko iszonyú harcot vív 
önmagával, a honszeretet és a becsület han
gosan szél fel szivében, de a szenvedély vi
hara elnyeli; a hölgy odahajlik csábosán át
kulcsolja nyakát karjaival, kígyói nyelve csá
bitón suttogja az ingadozó lélek fülébe:

— Szeretlek! — Az ifjú érzi. a hölgy 
forró homlokát arcán, még egy percig inga
dozik, s azután — el van veszve. Becsület, 
honszerotet elhallgattak, a szív felzúdult 
tengerárjában nem hallatszik az intő szózat.

Kilép a sátorból, az eső cseppek forró 
homlokára hullnak, pokolsötót vau mindenütt;
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az ö szivében is most aludt ki az utolsó fény
sugár, ezután pokolsütót lesz ottan is. Meg
indul , a folyton hulló eső igen megkönnyíti 
munkáját, csupán Kicheza sátra elöl kell 
elküldeni az ő r t , a balszeglet már is örtele- 
nül á l l ; a fickók szárazra vonták magokat. 
Azután gyorsan nyergei fel két paripát, az 
örök semmit sem vettek észre. Átkozott 
idő van.

Aldemira felül a számára nyergeit lóra, 
a másikra Stanislaw pattan fö l, s csendesen 
léptetnek az őrizetlen balszeglet felé s el
hagyják a tábort.

— Most vezess a pomerán táborba !
Stanislaw vezeti, mindegy volna neki, 

ha azt mondaná: vezess a pokolba! oda is 
elmenne vele.

Szótlanul vágtatnak, a síkos gyepen 
meg-meg csuszamlik a paripa, de azért csak 
előre mennek. Stanislaw nem kérdi mért men
nek oda, s Aldemira néma mint az éj maga.
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A pmnerán tábor nlAtt észreveszi «"kot, 
az őr. Aldemira parancsolja, hogy vezesse 
őket a vezérhez, az őr meglepetve a nő pa
rancsold hangjától, engedelmeskedik s elve
zeti őket a vezér sátorához.

Az óriás kezébe kapja pallosát, inege- 
ínelinti kissé s azután kérdezi, hogy mit 
akarnak.

— Vezér 1 — szól Aldomira büszkén 
emelve fel fejét az óriás előtt — azért jöt
tünk, hogy neked szolgálatot tegyünk. Te 
szereted a lengyel király leányát, llichezát, 
— a hir beszéli ezt vezér, te le akarod győzni 
Micisláwot, s azután magadénak véled leá
nyát, de ez nem úgy van, őt nem fogod meg
találni , ha győzesz i s , mert a harc kezdete 
előtt egy kolostorba viendik ő t , hova a te 
kezed el nem ér.

— Ezért jö ttél-o , hogy ezt eliliondjad
nekem ?
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— Nem, vezér, nem ezért jöttem, lianem 
azért hogy elmondjam, miszerint eszközlé
sem által hatalmadba kerítheted Itichezát 
még ez éjjel, még ez órában.

— J ó ! ha te ót nekem elhozod, mér- 
hetlcn jutalomban fogsz részesülni.

— Magadnak kell öt elhoznod vezér.
A vezér bámulva, de némi haraggal

nézett a beszélő hölgyre , de annak büszke, 
biztos tekintete kiállta o nézést.

— S ki áll jót nekem, hogy nem akar
tok kelepcébe csalni?

— Nem kezeskedik-e szándékunk egye
nességéről, hogy egyedül ide mertünk jönni ? 
kérdé Aldemira büszkéu.

— S mi indított e szándékra?
— A boszu! — A hölgy arcán egy

szerre megjeleu a gyűlölet sötét follcge. A 
Vezér látta s elég volt n ek i; e tekintet meg
fejtett mindent.
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— ,lá! tó bátor nő vagy; igazad van, 
(ín szeretem Richezát, s bírni óhajtom őt. El 
logok monni, do ha kelepcébe akarnál csalni 
mégis, őn kiirtom a lengyelt a füldszinóről, 
különben nőm oly könnyű engem kelepcébe 
csalni, mindazonáltal te itt maradsz kezesül, 
szála Stanislawhoz, most nézett még csak 
szemébe; felismerte.

— Stanisláw te itt í ide mertél jfint 
táborunkba?.

— Ebből láthatod — szála Aldemira 
gyorsan — hogy igazán szándékunk szolgá
latot tenni neked. Az őrök el vannak küldve 
őrhelyeikről, egész Ricltezu sátráig szabad 
az ú t ; az idő kedvező, egy ára múlva ö már 
tied lehet.

— Enyém lesz — mondá a pomorán- 
Stanislaw azonban kezesül marad, s ha Ri- 
chezával megtérek, elengedem-büntetését, sőt 
mint mondám, bőkezüleg megjutalmazlak.
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— Nom koll jutalmad! — mondó, hir
telen Aldcinira. —

— Menjünk.
A vezér lovát parancsol)!,, »Stanisláwot 

iitadák az öröknek.
— Ne félj! súgd neki Aldemira — égj' 

óra múlva szabad lészsz, s akkor tiod vagyok. 
Stanisláw megcsókold lebomlott haja egy fürt
jét s elment az őrökkel.

A vezér felült lovára s megindult Alde- 
mirítval a nedves sikon. Az eső egyre esett, 
de egyiknek sem volt ideje ily csekélységgel 
törődni. Meg-megemelintó pallosát az óriás: 
nehéz volna engem kelepcébe csalni I mor
mogd.

Lehetséges ez í

A kevély hölgy, ki Staníslawot s sze
relmét alig vette észre máskor, odadobja ma
gát annak kebelére s azt mondja: tied va
gyok 1

1 0
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Stanislaw, ki hazájáért s királyáért más
kor kész lőtt volna utolsó csepp vérét kion
tani , most egy őrjöngő hölgy egyotlon sza
vára elárulja azt; ki minden ereje megfeszí
tése mellett, borzasztó küzdelmekkel szökhe
tett meg elleneitől, a hölgy egy ölelésére 
önkényt megy oda vissza.

A pomerán vezér minden eszély és óva
tosság ellenében, éj közepén egy ismeretlen 
hölgy szavára az ellentábor közepébe megy 
egyedül.

Lehetséges ez?
Mi az a titkos rugó, mely leikeiket ily 

csodás irányba tereli, mi fejti meg ezt?
A szerelem!

„Ölök rojtélyü érzés : szerelőm!
To nagy folyó, mely egyszer szemetet,
Máskor virágot hordasz medreden, és
Mind egy helyről, az emberek szivéből!"
A lovaglók gyorsan haladtak; a pome

rán vezér bátor ember volt, legyözlietlennek



tartó m agát, kalandos lelke unni ijedt meg 
a veszélytől, mely reá várhatott, majd ki
vágja ő m agát, ha épen kell; s a jutalom, 
mely reá v á rt, sokkal csábítóbb volt, mint
sem hogy a fontolgatásnak helyet adott volna.

Megérkeztek a lengyel táborhoz. A bal
szeglet őrizetlenül á llo tt, az éj és eső, mely 
mindinkább viharosabbá vált, elősegíté az 
átkos te rve t, a pokoli szenvedélyek gyümöl
csét.

Leszálltak lovaikról, a vezér egy leü
tött karóhoz köté paripáját, Aldeinira hagyta 
menni az övét, a merre akar. Ovatos léptek
kel ment a vezér előtt az őrizetlen utón, elő
re , egész Richeza sátráig ; az őr nem álla 
helyén, szabad volt az ut.

I tt megáit Aldemira.
— Menj — suttogá lázasan — menj 

be gyorsan, siess, hogy mielőtt kiálthatna 
száját bekösd e kendővel, azütán siess, na
gyon siess, a h ! ha sikoltani talál én magam

10,



Árullak c l! — s az erős lelkű hölgy össze
omlott szenvedélyének harca alatt.

A vezér kivonta pallosát, erősen meg
markoló, s belépett, gyorsan vonta szétahá- 
lófíilko függönyét; azután megdermedve 
óllá meg. Előtte volt a szép hölgy, ott fe- 
kfidt ógyócskájón, a viharos eső dacóra oly 
nyugodtan aludt ott, angyali arcón a szolid 
béke varózsa, a tiszta nyugalom, hisz ö megí
gérte a hercegnek, hogy nem fog félni, nem 
is fél. A durva, harcias pomerón meglepetve 
néző ró ; a szépség hatalma uralmat vett rajta. 
Egy perc múlva azonban magához tért, eszé
be jutott, hogy miért jött, de nem tudta, ho
gyan kezdjen hozzó, hogyan vigye el innét. 
Odalépett, hogy hetömje szóját, lticheza az 
első érintésre felébredt; a rémület és borza
lom majd megszakasztó szivét, a mint az 
ismeretlen s óriás termetű férfiút megpil
lantó. .

Vérfagylaló sikoltás tört ki iljkain , ta

MS
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karóját összevonva, védőleg omoló maga elé 
karját s Aldemira novót kiáltó a rómnlot 
lelkettépő hangján.

A vezér az ijedség hatása a la tt , gyor
san kapta fel a megrémült leánykát, s szá
já t betömve, pallosát feje föló emelve iramo
dott vissza.

A nyomorult áruló ott künn hallotta ne
vét a szegény leány ajkairól, elhomályosult 
szemekkel, s csodás zúgással fejében vétó 
magát a nedves földre, láztól égő homlokát 
s arcát annak hideg kebelére nyomta.

A hölgyrabló izgatott leikével nem ta
lálta meg az u ta t, a melyen jö tt, szívesen 
ment volna már Eicheza nélkül is, de nem 
tudta merre; a sikoltás borzasztó hangja ki
hallatszott a zivataros idő egyhangú zajából 
s figyelmet keltett; mindazáltal meg nem 
menekült volna a szerencsétlen királyi hölgy, 
ha Bélát goudos lelke nem ösztönzi körüljárni 
a tábort. A herceg meghallotta Richeza



sikollilsíit,, s oz el dg volt arra, hogy minden 
áron inog legyen montve.

Az isteni goiidviselds is segdlydre jött 
az ártatlan leánynak, mert dp e pillanatban 
hatalmasat dördült az dg, s egy vakító vil
lám cikázott át setdt boltján.

A herceg meglátta a tévelygő óriást. 
Egy pillanat alatt világos lett előtte minden, 
ah! szívó drága kincsétől akarják megfosz
tani , kardjához kapott, kivonta azt a hősi 
kardot az a rettenthotlen kdz; de hiszen po- 
morán cl nem viszed te azt a leányt, ha mdg 
egyszer akkora volnál is, mert a ki most kar
dot húzott rád, annak a lelke ds a szivo óriás, 
az a vitdz: magyar.

A pomerán megtette azt, a mit mdg 
soha; fu to tt, fu to tt, hogy lovához drhesseu, 
mert á tlá tta , hogy egyes egyedül harcolni 
a lengyel tábor küzepdn nőm lehet, ha mind
járt óriás is az ember; azonkívül, hová tegye



luldig a hölgyöt, kit balján v itt, mint ogy 
hópehelyt.

Egy újabb villámlás megmutatta neki 
az utat gyorsan ugrott lovához, s lel akart 
ülni rá, do óriás tosto s a  rablott, hölgy nagy 
nehézségeket okoztak neki; a herceg oda ért, 
mielőtt felülhetett volna; a vezér látta, hogy 
le kell tenni a rablott kincset, hogy azt előbb 
ki kell küzdeni még; letette Richozát a ned
ves gyepre s aztán megforgatta feje fölött 
széles pallosát.

— No hát gyere! — orditá dühében.
E pillanatban roppant zaj és lárma ke

letkezett a táborban.
— Itt az ellenség! meg vagyunk tá

madva. Fegyverre! hallatszott mindenütt.
Béla félre ugrott az óriás rettenetes ütése 

elől, mit nincs emberi kéz, mely feltartson, 
a széles pallos mélyen csúszott a nedves 
földbe. A vezér észrevette helyzetét, hogy itt 
már aligha lesz legyőzhetlcn, mert egy egész



tábort sok volna legyőzni, összeapritani, meg
enni, hiszen ara holnap is rá ér, s akkor pót
lékul a poincránok is ott, lesznek; kirántott 
kardjával föltartá a magyar herceg súlyos 
csapását, hogy szinte megingott bele, s az
tán lovára veié magát és dühösen nyargalt 
táborába. Mehetett volna lassan is, nem ül
dözte senki. A katonák nem is tudták, hol 
van , merre az ellenség, Béla miatt pedig 
mehetett volna akárhová, az már ekkor ott 
térdelt megmentett üdvénél, az eszméletlen 
Kichezánál.

Az eső megszűnt hullani. Az Összegyűlt 
örök szövétnekot gyújtottak, s mint halotti 
kiséret vonultak be az ájult királyi hölgy
gyei sátorába. Karjaiban vitte Béla gyöngé
den drága terhét, ah! szive úgy dobogott, 
úgy hullámzott ismeretlen érzelmek felda
gadt árjától.

Aldemira látta ezt. Ha felnégyelték 
volna, vagy lófarkon hurcolták volna testét,
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nem lett volna oly kínzó büntetés, oly pokol
beli fájdalom neki, mint látni azt, hogy még 
szorosabbra fűzte a kapcsot, melyet széttépni, 
megsemmisíteni akart. Ab! fi volt megsem
misítve, összotiporva!

y.
Zúg, háborog a tenger, felhányja hab

jait s rettentő hullámait az ég feló, szilie
ket dönt alá fóktelen kebelébe, összetör, zúz 
mindent, mi elég merész volt hátára szállani.

Do ismét elcsendesül, sima lesz és tiszta; 
rejtett rugókkal tartja féken a természet a 
rettenetes tengert, rejtett gátjai vannak an
nak, mit a természet azért emelt neki, hogy 
ott azt mondhassa: Eddig s tovább nem!

Ha egyszer a természet felnyitná a rej
tett gátat s neki eresztené a tengerárt a nyi
tott rósnok, az futna bőszülten zúgva, hábo- 
rogva, mindig előre és előre, inig volna mit
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í'lnyolni , elnyelné a mindenségot, de nem 
állna inog soha.

Ily tóiigor a szenvedély! Fz sem áll 
meg soha, Int megkezdte hőszült nyargalását, 
összeznzza mi útjában áll, ha már nem volna 
útjában semmi, összezúzná önmagát.

A hajnal első pírja derengett már az 
égen, rózsaszín fátyoléval űzve tovább a zord 
homályt.

Aldomira most már nyomorult volt, ott 
feküdt ágyán mozdulatlanul, mint egy hulla; 
a pokol minden ördögöt érezte sötét szivé
ben dúlni,nyargalni, kínozni. Mintha gúnyos 
koboldok szálltak volna kehiére, kik szemte
len torzarcaikkal szemébe vigyorogtak, s vég- 
hotetlen gúnyorral suttogták fülébe: Ri- 
clioza és Béla.

Felugrott! mint bősz vadállat nézett 
k i} éles körmeivel saját köblét tépte s íiiar- 
cailgolta, tőre jött kezébe.
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— Mogesküdtem, hogy inig élek nein 
fognak egyesülni! — fül dokid borzasztóan, 
összeszoritá fogait, halántékain sebesen ver
tek az erek; görcsösen markold meg a tőrt.

— Halj meg Richeza! — nyögő bor
zalmasan. Széttaszitá a függönyt, s belépett, 
a királyi hölgy fülkéjébe. Megdermedt.

Richeza nem feküdt ágyán; ott térdelt 
a szent szűz képe e lő tt, hosszá aranysárga 
fürtéi végig omlottak vállaiu, mély áhítatba 
elmerülve nem is tetszett földi lénynek, 
mintha egy cherub szállott volna le a földre.

Aldemira szivében egy csodálatos hang 
hallatá magát, mely betöltő annak borzasztó 
űrét; midőn Richeza könycs szemeit ráfor- 
ditá, megtántorodott, fölemelte a tőrt és mé
lyen döfte azt — saját szivébe.

Az imádkozó hölgyet nem tudta meg
ölni , kölönös érzés merült fel szivében, mi 
volt az ? ái fejtheti meg a szenvedély zuha- 
tagától szakadékos ürvénynyé tépett szívnek



minden titokzatos mélyedéseit? ki j'i.1 lilliatja, 
hogy a legfeketébb öregben nincsen egy fény- 
parány, imsly egyszerre mint meteor fut áz 
az éj zordon sötétjén? „A tengernél van na
gyold* látomány: az é g ; az égnél is van na
gyobb látomány: s oz az emberi lélek

Aldoniira összoroskadva törült el a föl
dön, volt erője kirántani a tö r t , s messze 
hajitá azt magától; magasra szökkent fel a 
vérsugár szivéből; piros volt a vér mint 
bárkié, nem árulta e l , hogy mily kebelből 
tört elő.

ltichcza sikoltva veté magát a néma 
hullára, ártatlan lelke előtt megfejthetleu 
rejtély volt Aldemira te tte , ráborult sírva, 
s átölelő a holt alakot, lohajtá fejét kebe
lére, majd meghalt ő is a tépő fájdalomtól. 
A sikoltására beszaladt szolganők ájultat* ta
lálták a földön.

) Illido Victor.



Felhozta iirimyos sugarúit a nap a. he
gyek mögiil, fényt árasztva a vidékre. Meg
jött a regg. A sátorokban kösz fi ltok a. csa
tára.

A pomerán vezér fölállitá hadsorát, fe
löltő magára vaspáncélját, fejére helyező érc
sisakját, fölhúzta kozom azon iszonyatos 
vaskoztyííkot, melyekkel kard nélkül is üt
hető akkorát, hogy semminemű emberi ko
ponya ki nőm állja azt. Felugrott áldási lo
vára, jobbjába vette pallosát. Borzalom volt 
ránézni o szörnyetegre.

Ekkor vezették eléje a fogoly Stanis- 
lawot. A vezért iszonyú düh fogva el, midőn 
meglátta a szerencsétlen ifjút.

— Üssétek le a fejét! — szólt vadul.
Megérdemelte sorsát, mert bűne egyenlő 

volt a hazaárulással. A legszélesebb irgalom
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Indára sinn terjed oly mélyre, a milyen mé- 
lynii áll ez a Iliin.

— Alilciiiira! — suttogá az őrült iljti, 
s meghalt c névvel ajkain.

A |mmitrán vezér nem aludt az éjjel, az 
ő szivébe is belopta magát a szenvedély. 
Most, mintán már övének váltó Kichczát, 
most úgy tetszett ne)<i, hogy honi loliot el 
nélküle. Semmi som fokozza úgy a szen
vedélyt, mintha, az óhajtott tárgyat már 
hírni véltük, s az egyszerre kisiklik kezeink 
közül. Minden áron győzni akart tehát, de 
épen ezért megszállták szivét a kételyek, 
hátha elvesztené a csatát? Igaz, hogy ő le
győzhetetlen, de népe nem az, hátha meg
futamodnának, mit csinálna ő ottan egyedül? 
Pedig győznie kellett.

Tanácsot kért a szenvedélytől, az aztán 
adott neki tanácsot, olyant, a milyent ő adni 
szokott. — Mcgfuvatta a trombitákat, s meg- 
iiidultak a luidsorok, merészen lovagolt azok-



iiak difiit, valamely gyengébb szivü népet 
puszta látása is megfutamítana.

A  lengyel táborban is felharsoglak a 
trombiták, megindultak a csapatok, dl ükön 
az ősz Micisláw, mellette Béla szökdelő pa
ripáján, talpig vasban, kezében a görbe ma
gyar szablya, mely oly súlyosakat tud csapni, 
midőn acélszivü ds karú gazdája forgatja a 
csatán.

Midőn meglehetős közeire drtek, a po- 
merán vezér hirtelen hosszú dárdát véve kö
zébe, a lengyel hadak elé nyargalt; bámulva 
nézték ezek az óriást, vájjon mit akar? mi
nek nézi a lengyelt, ha tán azt hiszi, hogy 
egyedül is elég lesz szdttiporni valameny
nyit; de hiszen óriásibb munka lesz az, 
mint a mekkora óriás ő kigyclmo. Midőn 
már csak annyi távolság volt köztök, hogy 
szavát megérthetek, megállt, s nekieresztve 
dörgő hangját, igy szólt:

— Micisláw! lengyel fejedelem! én a

ir>!)



ponieránok vezére párbajra hívlak téged! Mi* 
drt. ontanék ki a ponieránok és lengyelek vé- 
rőt, holott, kotton is elvégezhetjük az egé
szet Ha to logyőzosz ongoin, uralkodjál né- 
|)Oin fölött, ha pedig ón győzlek le téged, 
úgy a ponierán lesz tír a lengyel fölött, Elot- 
liiilál iiárlmjra hívlak ki téged a potuerán és 
lengyel nép szilié előtt!

A nyomorult, ponierán Géliáth nem pi
rult, párbajra hívni egy ősz aggot, ki ugyan 
még meg tudott ülni a lovon, de kortól gyenge 
kiírjai alig ejthettek oly csapást, mely a 
Géliáth sziklakemény koponyáján egy meg
érdemelt, becsületes lyukat vágott volna. 
Hja! ő minden áron győzni akart, ma nem 
volt vitéz, hanem szerelmes.

Micisláw elsápadt a vezér szavaira, ha 
elfogadja, bizonyos halálba megy, s akkor mi 
lesz a lengyel -népből, mely a kötés szerint 
a pomeráu szolgájává válik, s mi lesz lii-
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cliezából ? lm ül nőin fogadja, nem lösz indító 
a lovag' nevére, s ö az volt egész élőidben.

E pillanatban előlépett Béla , kardját 
hüvolyóbe taszitá s lándzsát vön kozdbo.

- Uram! engedd, hogy mogaJázzam 
o nyomorult hetvenkedöt, o gyáva tolvajt.

Micislávv a magyar vitéz lelkesült, ne
mes arcára nézett, megszorítá jobbját, sze
meiben két könyosepp rozgett.

— Alázd meg öt fiam ! — szólt meg
indulva.

— Nos elfogadod-e ajánlatomat? — 
dörgött fel az óriás hangja.

— Elfogadom! — felele Micisláw — 
de helyettem fiam fog szállni a kfizdldrre.

— Mindegy — szála a vezér s gúnyo
san kacagott.

Béla látta o gúnyt, inegszoritá a lánd
zsát, hogy az ropogott vaskezében, s leeresz
tett sisakkal a vezér ele vágtatott.

Harcoltál-e magyarral, pomerán ; ma
i l .



gyárral, kiiiük szive hölgyét iikariad elrabolni, 
harcoltál-e már oroszlánnal t

A herceg szivében égett a. láng-, Ri- 
choza tolvaját, szerel inti vetélytársát köze
lébe kapni; lélírni hátára azzal a görbe kard
dal,1 In így a magyar az óriással szemben is 
magyar. Most itt állt előtte, még pedig ere
jének tudatában elbizakodva, s lenézve a kis 
vitézt, ki még csak nem is óriás, mint ü.

— Várj csak ! — gondolái Méla — majd 
a porból nézesz lel rám, arra, kit most. loné- 
zesz, a magyarok istene nem fogja elhagyni 
a bujdosó magyart.

A trombiták háromszor harsogtak, íló- 
liátli és Dávid összecsaptak; a vezér lánd
zsája borzasztó erővel repült Béla pajzsának, 
ez megingott lován, de kiállotta acél karja, a 
rettenetes döfést.

A pomerán lova azonban a herceg dö
fésétől nyihogva veté magát a földre, az idoln- 
lalaii óriás elnyillt a földön egész liosszábiin.



Lelkesült örömei valgis tört az ág lolii a len
gyel Itatlak ajkairól.

Bála leugrott, lováról, s lándsáját el
vetve kivonta kard ját, most érezte magát, ele
mibben, azzal a karddal kozóben félisten volt 
<">, s a poinerán csak — óriás.

Ä vezér nála alig hihető gyorsasággal 
ugrott fel, s fene, vadállati dílhvel rohant a 
magyarnak. Kétkézre fogott pallosával súj
tott, egy retteneteset, mintha a földgolyót, 
akarná két, darabra vágni egy csapással. Fed
hette volna Béla testét százszoros páncél, de 
ha mindenestől vasból lett volna is, szétvágta 
volna azt egész hosszában az óriás.

A magyar azonban fürge termetével félre 
hajlott mint a nád, a pomerán*, ki vak volt 
dühében, elveszte az egyensdlyt, pallosa a 
földbe szaladt,, s okkór Béla az óriás félre 
fordított nyakára irányzott, egy csapást, hol 
a vasöltözet, llézagot hagyott. A ma gyar szab- 
lya üsszecsókölódott a pomerán páncéljának

l l *
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