
S C H E S A E U S K E R E S Z T É L Y : K E N D I A N N A 

H I S T Ó R I Á J A . 

(Latin szerelmi elegia 1557-ből.) 

Az első magyarországi latin elegiát, a ta tár járás korából fel-
hangzó panaszdalt volt szerencsém a M. Irodalomtörténeti Társaságban 
bemutatni. Most pedig egy megrázó tragikus történetről szóló elegiát 
mutatok be, mely megelőzte a magyar szerelmi költészet mesterének 
Balassa Bálintnak lírikus panaszait és a pataki névtelennek Euryalus 
és Lucretiáját, mellyel tárgyra nézve esodálatosképen összhangzik, 
amennyiben mindkettő egy férjes nő szerelmi tragédiáját tartalmazza. 

Ez elegiát Schesaeus Keresztély medgyesi lelkész, a Ruinae Pan-
nonicae költője írta és pedig i f jú korában, közvetlenül a Kendi Anna 
gyászos kivégzése ntán és később beszőtte a Ruinae Pannonicae c. 
eposznak VT-ik énekébe, hogy ezzel a Vergilius-utánzó költő szerelmi 
epizódot fűzzön bele a szétdarabolt Magyarország romlását, hősi küz-
delmek szakadatlan sorát tartalmazó eposzba. Mert most már hatá-
rozottan eposznak nevezhetem Schesaeus 12 énekre terjedő Ruinae 
Pannonicaej ét. 

A Magyar Tudományos Akadémiában f. év május 5-én tar tot t 
felolvasásomban behatóan foglalkoztam a B. P. szerkezetének kérdé-
sével és azt hiszem bebizonyítottam, hogy az a kézirati anyag, melyet 
lemásoltattam az Erdélyi Múzeum Kemény József gyűjteményéből 
egybevetettem a Nemzeti Múzeum Miles-kéziratában található szöveg-
gel, sőt pontosan a marosvásárhelyi könyvtárban található Schesaaus-
kézirat anyagának tartalmával i s : a Buinae Pannonicae 1571-iki 
wittenbergai kiadásának első négy énekével és a De Bello Pannonico 
Solymannis Imperátoris Turcoman ultimo etc. három könyvre osz-
tott, de külön címek alá fogott külön költeményeket tartalmazó 
epikus anyagával együtt egy 12 énekre, az Aeneisnak megfelelő 
énekszámra terjedő époszt alkot. Ez eposz VI. énekének tárgyát 
az 1557., 1558. és 1559. erdélyi események képezik. Az argumentum 
egy mondata így hangzik : Praeterea história Annae Kendiae. Utána 
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közvetlenül következik : Adhaec tristis trium illustrum virorum Fran-
cisci et Antonii Kendiorum fratrum et Francisai Bebekii cams, 
reginae Isabellae iussu (ob affectatati regni suspicionem) clam per 
insidias misere et crudeliter trucidatorum. E két tragédia : a Kendi 
Anna és az összeesküvéssel vádolt és orozva leboncolt két Kendi és 
Bebek tragikus esete közt összefüggés van és így már e tekintetből 
is a Ruinae Pannonicae eposzának kiegészítő része a Kendi Anna 
históriája. Hogy az elegia kiegészítő és a kézirati anyagból való-
színűen Miles Mátyás által kihagyott rész, azt az alábbiakban remélem 
bebizonyítani. Először azonban hálás köszönetemet fejezem ki Szekfü 
Gyula jeles történetbúvárnak, ki 'Scheme,us-kézirat a Nemzeti Mú-
zeumban c. alatt a Magyar Könyvszemle 1906-ik évfolyamában írt 
cikkében éles szemmel észrevette, hogy a Kendi Anna elegiája, mint 
egy Dido-epizód illik bele a Söhestens eposzába és fáj lal ja az elegia 
elveszését, melyet stílszerűen szőtt volna bele az inkább politikai és 
harcos elemeket tartalmazó költeménybe egy a Dido-féle epizódhoz 
hasonló részletet. Hálás vagyok neki, mert az elveszett elegia kuta-
tására adott impulzust. Egy szerencsés véletlen megsegített : Audaces 
Fortuna iuvat. Egyik kedves tanítványom Schesœusszal foglalkozván, 
tudomásomra hozta, hogy a brassói Honterus-gimnázium könyv-
tárában lehet ily költemény. Sikerült e költemény megszerzése. 
Fogadja ez alkalommal is hálás köszönetem nyilvánítását dr. Neto-
liczka Oszkár tanár úr, a Honterus-könyvtár igazgatója, ki nagylel-
kűen kegyes volt az én kérésemre e költemény másolatát számomra 
elkészíttetni és azt rendelkezésemre bocsátani. Magát a latin eredetit 
egy Schesœus-kiadâs számára tartom fenn, hű fordítását pedig jelen 
alkalommal olvasom föl. De előbb kell szólnom arról a kapcsolatról, 
mely az elegiát a Ruinae PannonicaeYel összeköti. 

Szóljon maga Schesœus. A VI. 376—382. így hangzik : 
«Szörnyű kegyetlen bűnt fog mostan zengeni lantom, 
Tőrbe miként ejté Vénusz egy nagy, egy ősi családnak 
Fényes sarját, mint hoza szégyent tiszta nevére ; 
Mert széttépte a szende szemérem szent kötelékit 
És e miatt a fejét vesztette bitón a szegény nő. 
S hogy más versben irám meg a sorsát, azt ne csodálják, 
Mert a botor szerelem tárgyához illik a más hang, 
És szerető sziveket meghatja jobban az ének, 
Mit hajdanta irék még egykoron i f j ú koromban, 
Úgyis a lelkeknek még tetszik a változatosság, 
Sárga aranyhoz ezüst s ragyogó gyöngy illik eképen.» 

E tizenegy sor szemmel látható prologus, mert indokolja : miért 
szövi be ide a Kendi Annáról ifjú korában más versben, és pedig 



SCHEBAEÜS KEKESZTÉLY: KENDI ANNA HISTÓBIÁJA. 3 

elegikus versben írott históriát. A renaissance-költő a szerelmi tör-
ténethez az elegiai pár sort tartá illőnek. Már Propertius meg-
mondá (I, 911. s.) : «Plus in amore valet Mimnermi versus Homero». 
Az i f j ú kor megemlítése rávezet e költemény keletkezése korának 
pontos megállapítására. 

Ez csak 1557-ben vagy 1558-ban, Schesamsnak Wittenbergából 
visszatérése idején történhetett, tehát mikor a Kendi Anna tragikus 
esete közbeszéd tárgya volt, az aktualitás érdekével birt. Ugyanis 
Tinódiból be lehet bizonyítani, hogy a Kendi Anna tragédiája körül-
belül ez időben történhetett. 

Tinódi Sebestyén : Enyingi Török János vitézsége c. históriás 
énekében így szól : 

«Elbúcsúzva mène kincsös Érdélbe, 
Jó Hunyad várába lakó helébe, 
Szép mátkáját hoza nagy örömebe. 
Atyja meghala azon esztendőbe. 

Eágondola Török János dolgára, 
írnak vala ezör hatodfél-százban, 
Vala huszonegy esztendős korában, 
Áll János királynak udvarában.. (E. M. K. [1881] 178. 1.) 

Csodálatos pontossággal jelöli meg Tinódi Török János házassá-
gát. 21 éves volt lü50-ben. Ekkor vivé mátkáját Dévába, melynek 
várura yplt. Ha a Kendi Annának Török János feleségének tragikus 
végét -re tesszük : teljesen összevágnak az adatok. Ugyanis a mi 
költeményünkben, mikor Kendi Anna esdekléssel fordul férjéhez : 
hivatkozik három szép gyermekére. Midőn férje hajthatatlan marad 
és megadja a jelt a kivégzésre, Anna az asszonyoktól mégegyszer 
azt izeni, hogy a három gyermek eredete tiszta, mocsoktalan. Az 
asszony eltévelyedését tehát körülbelül 1557-re tehetjük, Schesseus 
is kiemeli két helyen is, hogy Török János még alig hogy átlépte a 
pelyhes állú if júkort . Tinódi adatával, hogy 21 éves volt, ez adat 
is talál. 

Hogy pedig e korábban írt elegiát épen a megfelelő helyen az 
epikus elbeszélés folyamatába belekapcsolhatta a költő, annak döntő 
bizonyítékát szolgáltatja a R. P. ugyanez énekének 383. és köv. 
soraiban elbeszélt Kendi—Bebek-féle összeesküvés története. í m e a 
szoros kapcsolat : 

Ex scelere hoc gravis post longa malorum 
Atque aerumnarum series auctore secuta est 
Dffimone ; 

1* 



HEGEDŰS ISTVÁN. 

4 
Tehát mintegy ebből a vétekből következett a bajoknak és szen-

vedéseknek ú j sora. De még egy más szállal is odafűzi a K e n d i Anna 
elegiáját az epikus elbeszélés folyamatához. 

Ugyanis ugyanez ének 481. és köv. soraiban elmondja, hogy 
Balassa Menyhért (a hirhedt Balassa !) a Kendiekre és Bebekre gya-
nakvó királyné lelkét folyton ingerelte és a bosszú vágyát szította. 
És miért ? Mi köze, mi érdeke volt az összeesküvésben ? Szorul -
szóra megtaláljuk az indítékot ; eius erat vinclo sociato iugali Filia 
Törökio, miserae post fata prions Coniugio. Tehát Balassa Menyhért 
keze dolgozott itt is ez összeesküvésben. Török János Kendi Anna 
kivégeztetése után Balassa Menyhért leányát vette el és így Balassa 
mint após gyűlölte a Kendi-családot. De még pregnansabb kifeje-
zését is megtaláljuk a valódi indítéknak. 

Duo iunctis viribus œquis 
Ac animis, socer et gener, timuisse priorem 
Cœperunt socerum 

Tehát a kivégzés miatt fölbőszített Kendi-családtól féltek, tegyük 
hozzá, a Kendi-vagyonra vágytak és innét az összeesküvés titkos 
szitása, előidézése és a Kendiek és Bebek lekoncoltatása. 

Erre is találunk célzást a Kendi Anna históriájában ; mer t Anna 
búcsúszavában fölemlíti, hogy édesatyja, ha megtudta volna, mit 
műveltek a leányával, magánál a királynál közbejárt volna leánya 
megmentésének érdekében. Eszerint a Kendi Anna felett kimondott 
Ítélet régi törvények alapján, a környékbeli nemesek által tör tént és 
az Ítéletet királyi szentesítés nélkül végre is hajtották. S érdekes 
Anna kívánsága, hogy ha már halnia kell, régi hun szokás szerint 
hal jon meg férje keze által. 

Ami a költemény szerkezetét, esztétikai érdekességét és e réven 
értékét is illeti, erről röviden szólhatok. A bevezetés, a befejezés 
szónoki intelem a szerelem végzetes hatalma ellen. A cselekvény elő-
adása egyszerű, a közvetlen meghatottság érzik rajta. A szerelmi 
viszony rajza mindenkor a papi lélek szemérmes és erkölcsös hang-
já ra vall. A szerelmes pár levél váltása Ovidius Heroidákjának 
kazuisztikáját tükrözi vissza. Anna és Szalánczi elitéltetését a védelem, 
a mentegetés költői színezése nélkül adja elő. Anna védelme és Török 
János válasza Ovidius retorikájának hű kinyomata. Költői meg-
hatottság lengi át Anna esdeklését, az asszonyokhoz intézett búcsújá t 
és töredelmes imáját . Szalánczi szörnyű kivégzését hidegen tárgyalja, 
hogy aztán ismét a tanulságot vonja le a költemény utolsó két sorá-
ban. A szerkezet egyszerű elmondása elég arra, hogy az elegia költői 
becsét magasabbra ne fokozzuk, de azért az egész együtt kerek szer-
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kezetet alkot és minden esetre figyelemreméltó. Hiányzik belőle a 
széppróza egyik jeles darabjának, a Szép Magelonának érdekes 
meséje, párbeszédeinek finomabb árnyalata, könnyed, majdnem pon-
gyola bá ja ; hiába keressük benne az Enryalus és Lucretia Boccaccio-
szerű szabadságát, érzéki hevét, kigondolt érdekfeszítő részleteit, a 
házasságtörés vidám, játszi humorát, frivol játékát, melyeket az 
Aeneas Sylvius De duobus amantibus históriája tükröztet vissza, mely 
a pataki Névtelennél,1 kivált a befejezésben szélesül ki hasznos taní-
tássá, a szerelem démoni hatalma elleni prédikációvá, holott a közbe-
szőtt tanulságokat a mi névtelenünk híven átveszi az eredetiből, 
melyet nyomon követ. Érdekesnek tartom a bevezetés és befejezés 
hasonló menetét párhuzamba állítani. 

«Sok erős férfiak, bölcsek és királyok szerelem miatt vesztek, 
Ifjak, szép leányok sok mérges nyilai miatt megemésztettek ; 
Országok pusztultak, városok és várak mind földre törettek.» 

Mondja a pataki Névtelen. 

«Régi pogány korból sok példa tanítja s a Szent könyv, 
Hogy aki bűnt követ el, meglakol érte nagyon. 
Bálvány-tisztelet és a sok bűn meg a rút lator élet 
Nemzetet, várost szörnyű veszélybe sodor. 

I t t a XVI. sz. vallásos felfogása vitte bele a szövegbe a «bálvány-
tisztelet»-et. Aeneas Sylvius egyenesen a mesén kezdi. 

Ezután három versszak jön a mi Névtelenünknél, melyekben 
Párisról, Sámsonról és Salamon királyról hoz föl példát a szerelem 
megrontó hatalmának jellemzésére. 

SchesEBus Gomorrha és Troia pusztulását hozza föl. 
A pataki Névtelen ezután rátér Euryalus és Lucretia történetére : 

«De most kiváltképen két ifiú személynek szerencséjét éneklem, 
Kikbe mérges voltát igen megmutatja a kegyetlen szerelem. 

Schesffiusnál : 

«Régi időkbe' se kell példákért messze kutatnom, 
A mi korunk maga is intve csak arra tanít, 
Hogy mi veszélyes két szerető szív kósza szerelme. 

És azután kitűzi a költő a maga feladatát : 

«Egy csak a célom, a gondom is egy : rajzolni a Sátán 
Lángot szitva miként csábít a bűnre vakon, 

1 Szilády Áron kiadását használtam, mely mint Balassa költeményét 
közli 1879-iki kiadásának 171—234. lapján. 
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Mert kit a kéj űz, kerget, eszét elveszti azonnal, 
, Bűnbe rohan, nem fé l j bár fenyegesse veszély.» 

Ez az a laphang. És mégis a költemény legvégén, a humán költő 
Vénusza áll előttünk, mint aki tőrbe ejt és veszélybe sodor. In te lme 
így hangzik : 

«Rajta okolj, légy mindig okos szerelemben, oh ifjú, 
Bűnhődés a latort biztosan éri utol. 
Látás, kézszorítás, csevegés, csók, édes enyelgés 
Társi Vénusznak ezek : tőlük о fuss s menekülsz.» 

Érdekes az Aeneas Sylvius eredeti regényének 1 utolsó mondatá t 
idézni : 

Habes amoris exitum, Mariane mi amantissime, non ficti, neque 
felicis ; quem, qui legerint, periculum ex aliis faciant, quod sibi ex 
usu fiat ; nee amatorium poculum ЫЬеге studeant, quod longe plus 
aloës habet, quam mellis. 

Bezzeg nem elégszik meg ennyivel a magyar Euryalus és Lucretia, 
mely 1462—1503, tehát 41 verssort szentel a tanulságnak. 

A költő itt is az ifjakhoz fordul : 

«Ifjak én feleim, ifjaknak hasznokért ezeket összeszedtem, 
Kik után ballagni mindenkoron szokott a kegyetlen szerelem : 
Hogy attól megtudják magokat őrizni, csak azon igyekeztem.» 

Most jön az epilógus. Leí r ja Venust. Leírja gyermek voltát, vak-
ságát, két szárnyát, kezében égő fáklyáját, meztelenségét, nyilait, 
cselvetéseit : mindez allegorizálja a szerelem veszedelmes hatalmát . 
Ellene egyetlen orvosszer a munkásság, mert ő a «hivalkodókat» a 
«tunyákat» keresi. 

1 Elismerést érdemel Dévay József kiadása, mely mint « eclitio critica 
princeps» jelent meg kézirat gyanánt Budapesten 1903-ban: Aeneae Sylvie 
Piccolominei : De duobus amantibus História c. alatt,' melyhez egy tudós 
bevezetés és egy bámulatos szorgalommal írt függelék van csatolva. 
A Függelék címe : Aeneae Sylvii «De duobus amantibus» Cento ex variis. 
Nem kevesebb mint 1200 klasszikus helyből 370 cento-verset állított 
egybe. E függelék külön 1901-ben jelent meg és ezután jött a kritikai 
kiadás. E függeléket stupenda diligentiával szerkeszté meg tudós szerzőnk. 
A kritikai kiadás jegyzeteiben is megtaláljuk az utalásokat, melyeket 
szerző a maga példányában még újabb írott jegyzetekkel egészít ki. Szerző 
a maga példányát a Nemzeti Múzeum könyvtárának ajándékozta. Dévay 
megemlékezik a bevezetés külön fejezetében a pataki Névtelen magyar 
költeményére vonatkozó irodalmi kérdésről, melyet eldöntetlennek tekint« 
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Az intelem így végződik : 

Utolsó tanácsom, hogy az kitől lehet, megója magát attól. 

Tehát szó szerint megtaláljuk a mi költeményünk záró szavait : 
«tőlük о fuss s menekülsz» = «hos fuge, tutus eris». 

Tehát a szerelem ellen bizonyos középkori vezeklő moral hang-
ján beszél és óvja az ifjakat a szerelem kíséretében járó \isus, 
colloquium, tactus, iocus, oscula, lusus társaságától. 

Schesaeus a prédikátorok hangján szól : ettől nem menekszik 
még Balassa Bálint sem, érzéki hévtől áradó, eleven képzelmet tük-
röző, és szárnyaló kifejezésekben bővelkedő l í rájában sem. 

Elég ennyi bevezetésül. H a esztétikai érték tekintetében még 
csak meg sem közelíti a XVI. század nagy lírikusát, kinek minden 
sora egy gazdag egyéniség belső tüzétől lángol : a Kendi Anna his-
tóriája felette 'becses költői maradványa marad a XVI. századnak, 
mert első latin elegia e korból és talán az első szerelmi költemény 
is, mert hiszen 1557-ben keletkezett. 

De szóljon most magáért maga a költemény, melyet irodalom-
történeti érdekességére való tekintetből adtam vissza műfordításban. 

Kendi A n n a histór iá ja, 

ki nagyságos Török János neje volt és halálra Ítéltetett házasságtörés 
miatt, melyet elkövetett ifjabb Szalánczi Jánossal az Erdélyben fekvő 
Hunyad-vár kasznárával az Ur 1552. vagy 1557. esztendejében. Irta tisz-

telendő Schesaeus Keresztély, medgyesi lelkész. 

Eégi pogány korból sok példa tanítja s a Szent könyv, 
Hogy aki bűnt' követ el, meglakol érte nagyon. 
Bálvány-tisztelet és вок bűn meg a rút lator élet 
Nemzetet és várost szörnyű veszélybe sodor. 

5. Ősi világba' Vénusz legelébb hoza vészt eme földre, 
Bűnbe Gomorrha esett s kénkövű lángba veszett 
Trójának s Priamosnak eképp hoza végveszedelmet 
Szép Páris és Helena bűnbe' fogant heve is. 
Régi időkbe' se kell példákért messze kutatnom, 

10. A mi korunk maga is intve csak arra tanít, 
Hogy mi veszélyes két szerető szív kósza szerelme, 
Akiket a törvény nem zaboláz, sem az ész. 
Érdekes új esetet hadd zengjek el énekes ajkkal, 
Mely mi felénk történt, a mi korunkba' minap. 

15. És mivel ily bűnt két nemes ágnak sarja merészelt, 
Fényes példa leszen messze jövőre is az. 
Nem vonz örjöngő szeretőknek vad dühe, vétke, 
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S bünhődésük sem nyújt nekem enyhületet ; 
Sőt fájó szívvel siratom gyász sorsukat inkább, 

20. Hogy ily büszke család sarja bukott el eképp. 
Egy csak a célom, a gondom is egy : rajzolni, a Sátán 
Lángot szitva miként csábít a bűnre vakon, 
Mert kit a kéj űz, kerget, eszét elveszti azonnal, 
Bűnbe rohan, nem fél ; bár fenyegesse veszély. 

* 

25. Hunyad vára vagyon Hátszegnek bérces ölében, 
Hunyadi nagy neve is ettül a vártul eredt. 
Eztet a természet meg az emberi kéz oly erőssé 
Tették, hogy helyt áll bármilyen ostromon' is. 
Hunyadi bírta elébb, majd Mátyás, az, ki király lett 

30. S Pannoniára örök fényt hoza büszke neve. 
Majd mi korunkba' Török János lesz itt ki parancsol, 
0, ki tanácsban bölcs, és csatasorba' vitéz, 
0, ki megűzte gyakorta a bősz törököt kelevézzel 
S ellene vérében mosta gyakorta kezét. 

35. Es a midőn már pelyhesedett az álla, fölébred 
Férfi szívében a vágy és a sóvár szerelem . . . 
Szerte körül néz, szép hajadont keresett ki magának, 
Ki hozzá méltó hitvese lenne neki. 
Nem vala egy hajadon sem alakra, se' nemre kiválóbb, 

40. Mint a minő a nemes Kendi leánya vala. 
Nem ragyogóbb fen az égnek ezer szép csillaga közt a 
Cynthia fénye, midőn szép tele arca mosolyg ; 
Mert valahányszor szentegyházba ha ment s vele mentek 
Társai, szűz lányok, köztük elől mene ő. 

45. És színházba' ki látta a nézők nagy tömegében, 
Hitte, hogy istennő szállt le az Olymprul alá. 
Hajh, de mi t ér a szépség, ha hiányzik a szende szemérem, 
Kit nem fékez erény, bajba sodorja a báj. 
Anna előbb, amidőn egyesült férjével, urával, 

50. Ennek igaz lángján lángra gyuladt maga is. 
Asszonyi csábja urára kiáradt bűvös erővel, 
Lágy ölelésre ha csak volt helye és ideje, 
Ugy hogy férfiruhát szeretett voln' ölteni, csak hogy 
Hadba kísérje el őt, s ott neki társa legyen. 

55. Ámde alig futa meg Phcebus pár évet az égen, 
A szerető hitves lángja hamar lelohadt 
Nem tudom, őrjöngés vagy az ördög rút csele, csábja 
Ejté meg, de megint új tűz emészti szívét. 
Vonzza egy if jú, érte hevül már, hajtja a lelkét 

60. Egy vágy, egy gondolat: birni óhajtja csak őt. 
A Török-udvarban kedveltek egy ifjú leventét. 
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Rája a ház gondját bizza a háznak ura. 
Ámde azonban a tegzes Amor nyila érte az ifjút 
S szép úrnője iránt titkon epedve hevül, 

65. Térdre borulva előtte, imádva kiséri a léptét, 
Hű csatlósa gyanánt, ellesi ajkin a szót. 
Végre sóvár vágytól lángolva legyőzve megejti 
Es ki úrasszonya volt, rabja gyanánt lesz övé. 
Nem fedi sűrű homály se szerelmük', látja a napfény, 

70. Mit titkon gondolt, azt el is éri a vágy. 
Hősöket is, kiket annyi veszély nem birt leigázni, 
Könnyeden győzi le és ejti meg asszonyi csáb. 
Mostan azonban az úr elküldi parancscsal az ifjút 
Egy szomszéd faluba, hol neki birtoka volt. 

75. Künn a tanyán a búzát, gabonát béhordta a nép már, 
Cséplés-szórásra, hogy neki gondja legyen. 
Égeti hő vágy, lángzo szivét hajh ! hütnie kellett, 
Tűrni türelmetlen, hajtja mohó szerelem. 
Néha izen neki, hogy táplálja csalóka reménység, 

80. Visszamohetne, ha tán ráveszi erre urát 
Majd meg így í r : «Szerelemnek a láza halálra emészt már 
Ha hamar nem látlak : én a halottja leszek». 
Egyszer egy ily levelet szerkeszt, melyet egy buta szolga 
Utján küldött el és a levélben ez állt : 

85. «Anna, ha élsz, örülök, drágább mint életem, élted, 
Nélküled énnekem itt semmi se nyújt örömöt. 
Bárhova mék, te kisérsz, lelkemben a képed örökké 
Testbe' ha nem lehetek, lelkem az ott vagyon, ott 
Hejh ! hányszor sóhajt te feléd, óhajtoz a lelkem, 

90. Hogy tőled sorsom messzire elszakított. 
Mert tőled távol hosszabb csakis egy nap egy évnél, 
Míg közeledben a perc oh mihamar tova tűn ! 
Kérlek az égre, szerelmünk szent emiékire kérlek, 
S ha szerelemnél is volna nagyobb valami, 

95. Tedd, hogy hozzád visszajöhessek, véled is éljek, 
Nem táplálva hamar sorvad el a szerelem. 
Az csak a vágyam, a drága reményem о lelkem, oh üdvöm, 
Hogy' gondod legyek én, minden időbe' csak én.» 
És e szavakkal adá levelét egy bamba parasztnak : 

100. «Add ezt úrnőmnek, senki se lássa meg azt. 
És te ne szólj, ne felelj, ha akárki kérdene téged. 
Légy hű, légy óvatos és a parancsra ügyelj ! » 
És a paraszt e parancscsal azonnal elindul a várba, 
Majd hogy az úrnőnek adja csak át a levelét. 

105. íme azonba' Török vendégeinek csapatával 
Vígan szembe jön ép játszi tivornya után. 
Meglátják a parasztot amint bukdácsol a tarlón, 
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Majd meg egy elrejtett hid fele tart szaporán. 
Megrezzenti szegényt a leventék fegyvere, fénye, 

110. Félve, osonva keres félreeső fedelet. 
Ám megkérdi az úr : hova tart és hogy mi az újság, 
Hogy mibe jár, mit akar, hogy mi a dolga e helyt. 
Es a paraszt föltárja azonnal a titkot e szókkal : 
• Úrnőmnek hozom im, csak neki e levelet.» 

115. És föltépi az úr tüstént a levél borítékát 
S átolvassa mohón, hogy a levélbe' mi van. 
Nagy csoda, hogy keserű köny nem csordult ki szeméből 
S hogy keze sem reszket és ki se hull a levél. 
Még örömöt színlel, fájdalmát rejti szivében. 

120. Boszura gondol már, alkalom erre ha nyil'. 
Cselre tanít be titokba' legott egy vén, öreg asszonyt, 
Hogy mit az ifjú kiván, izenetet vigyen ez. 
S fölszerel egy kocsit is, rá tétet szép piros ernyőt, 
S annak elébe hamar négy paripát befogat. 

125. És levelet szerkeszt, a szerelmes ifjúhoz irja, 
Hogy bizzék jobban, abban amit megizent. 
«Meg sem mondhatom én, leveled mily drága, mily édes 
Volt, amelyet küldtél s mely a kezembe jutott. 
Bája ha néztem, sűrű sóhaj szállt föl kebelemből, 

130. Sűrű köny áztatta végig a szót, a betűt. 
S hogy pótolja ez árva levél gyönyörét szerelemnek, 
Csókot adók neki is, hajh, a te csókod adám 
Nélküled őrültként oh de hányszor ! Szerte bolyongtam, 
Nem leltem nyugtot, nem örömöt se sehol. 

135. Hogy ha a nap fölkelt ágyamból már kora reggel, 
Hogy ha meg este fogad engem unott nyoszolyám : 
Csak téged várlak, csak utánad vágyik a keblem ; 
Mert egyedül te vagy az élvezetem, gyönyöröm, 
Jöjj el, о kedves, jöjj el oh édes, jöjj, de ne késsél, 

14(J. Hív a hű szerelem, árt csak a késedelem. 
Amit e röpke levélbe' megírni nem vala módom 
Szól arról ez öreg asszony, e régi hívünk. 
Boldogan élj, de valóba' te boldog is úgy leszel akkor 
Hogy ha tiéd lehetek, hogy ha ölelsz te megint.» 

145. Nyugtalanul forgatta szivében a drága parancsot 
Az if jú s kész volt jönni sietve legott. 
És az anyó szaporázva a szót unszolta csak egyre : 
Jöjjön csak mielébb, percre se' késve, haza. 
Otthon biztonságba' lehet, mert távol az úr most. 

150. Szentül állítja, rá meg is esküszik ő. 
És hisz az ifjú, akit szerelemnek a mámora bódít, 
Bármi lehetlent is elhisz a vak szerelem 
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Nyomba' felül, robog is liamar a kocsi, mintha repülne, 
Hejh ! de mi lomha a test, lelke elébb vala ott. 

155. Ámde mihelyt haza ér a szerelmes ifjú a várba, 
Látja, hogy ott minden ellene fordula már. 
Megdermed, haja szála föláll, elnémul az ajka, 
Fél, remeg, oly súlylyal nyomja a bűn tudata. 
Elfogatá is a vár ura őt és láncra verette, 

160. Míg szörnyű bűninek szörnyű jutalma leend. 
Anna, mi történt, még nem is érti, de őt is azonnal 
Bűnváddal sújtják, társa gyanánt viszik el. 
0, kit elébb lányok koszorúja övezte, ahol járt, 
Most a sötét börtön mélyiben egymaga ül. 

165. Ő, ki nyakán ragyogó gyöngysort hordoz vala ékül, 
Szégyenszemre kemény láncra veretve ma rab. 
Ő, ki ízes falatot s falernumit élveze eddig, 
Most tengődve csakis közkenyeren s vizén él. 
Hejh, a szerencse milyen forgandó, fölvisz, aládob, 

170. Koldus lesz hamar az, dús aki volt az imént. 
Épen azért a csalóka szerencse kegyébe' ne bizzál, 
Tőrbe, veszélybe sodor játszi kedélye hamar. 
Eljött végre a nap — kikerülni lehetetlen a sorsot — 
A fiatal párnak vesznie, halnia kell. 

175. Már a vidékről egybehivák a birákat azonban 
El-megitélni a bűnt, sujtni a vétkeseket. 
Börtönből a bíráknak elibe idézik az Annát. 
Hitvese volt maga, ki ellene vádat emel : 
Oserbehagyá férjét, eldobta a férje szerelmét, 

ISO. Más férfit szeretett, hűtelen, esküszegő; 
És széttépve a női szemérem szent kötelékit, 
Hitvesi hűségen ejt csúnya foltot eképp. 
Van tanú rá, van írás is, amely bizonyítja a vétkét 
Köztudomásra jutott, nincs, ki tagadja tovább. 

185. Nosza a bűnöst hadd sujtolja jutalma bűnének, 
Mit rá új törvény mér meg az ősi szokás. 
* * * * * 1 
Halva a törvény vasszigorát megdöbbene Anna, 
Tudva hogy ellene hány vétkez a föld kerekén. 
Megkísérti elébb tagadással mosni le vétkét, 

190. H'jába, miként a nap oly tiszta, világos e bűn. 
Végre kegyelmet kér a bűnös nő, esdve eképen 
Sír, zokog és vezekel szörnyű birája előtt : 
• Bár ne születtem volna so'sem eme földi világra, 
Haltam volna anyám méhiben én meg elébb. 

1 A kéziratban jelezve van : desunt aliqna (valami hiányzik). 
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195. Vagy mikor a dajkám legelőször, fürdete langyos 
Vizbe, miért is nem törte ki gyönge nyakam ? 
Jaj, hogy az ősi család fényére veték csúnya szennyet, 
Én magam ím' a világ csúfja, szemétje levék ! 
íme utódja magam leszek én az achiv Helenának, 

200. Aki miat t egykor porba omolt Ilion. 
Bólam fog majd szólni az ének, zengni a költő 
És rólam dudoráz egykor a szánto-vető. 
És a fonó lány dalt rólam zeng éjnek a csöndjén, 
Fönmarad, élni fog így dalban örökre nevem. 

205. Ámde mivel sorsom' nem enyhíti semmi panaszszó, 
Térdre borulva eléd, im könyörögni fogok : 
Édes uram, könyörülj meg rajtam, szánj te meg engem, 
Halld meg, о halld nyomorult nődnek esengő szavát ! 
Sujt az igazság kardja reám, о te fogd föl, о fogd föl ! 

210. Oh te, én éltem ura, énnekem életet adj ! 
Vak hév bűnbe sodort nem is egyszer, kéjnek a csábja 
Elragadott, az erény nem zabolázta szivem. 
Ki ne hibáznék ? Nincsen oly ember senki a földön, 
S mindenben boldog senki, de senki se volt. 

215. Hogy ha egy arkangyal lebukott az aetheri fényből, 
Ment a bukástól a menybeli lakba' se volt. 
Yestává ki tehet ? ki vagyok csak gyönge egy asszony. 
Kéjt, örömöt kinál, i f jú virágzó korom. 
Engem atyám házába' gyönyörre, örömre neveltek, 

220. Tőrt a Sátán is azért vet vala lábam elé, 
Lásd, hisz az égi parancs is tégedet arra tanít csak, 
Szívből a vétkesnek, hogy te bocsánatot adj. 
Hány évet tölténk el együtt egyet értve mi ketten ! 
Hogy botoltam, azért bűnbe nem estem el én. 

225. Három szép sarjadra tekints, eme drága családra, 
Háromszor lett már hitvesed édes anya. 
Gondold, meg, hogy ezekre fog egykoron esni a szégyen, 
Ok szenvednek majd az anya vétke miatt 
A nagy egekre könyörgve esengek, halld meg e kérést : 

230. Oh te én éltem ura, énnekem életet adj !» 
így hangzék el a nő panaszos szava, végzi beszédét, 
Férje-urától most várja epedve a szót. 
Nem rendül meg ez, ott áll, büszkén arccal az égnek, 
Zordonan ily választ ád neki jéghidegen : 

235. «H'jába okoltad drága szülőid, mondva, a szenyért, 
Mely a nevedre tapad, őket is érheti vád. 
Hogy ha te rólad az utca beszél, ha gyalázza az élted' 
És hírhedt neved él és soha el nem enyész, 
Engemet az nem bánt, gondom sincs énnekem arra, 
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240. Elnyeri kiki a bért, mint vete, úgy aratand. 
Mondod, tévedtél s tévedni emberi végzet 
Ember nap-nap után téved a föld kerekén. 
Ámde a bűnösnek gonoszok példája se mentség, 
Szentebb a törvény és szava is súlyosabb. 

246. Bárba virágzál s ifjú örömre való vala bájad, 
Hogy tuda ily bűnös lángra hevülni szived ? 
Boldogan élhettél hű, jó urad oldala mellett, 
Mondsza csak esküszegőn mért keresel te Parist ? 
Én követem csak az isteni törvény égi parancsát, 

250. Mely aki szörnyűt vét sújtja kegyetlenül azt. 
És ha elém te a mult boldogságát fölidézed, 
Rólad még súlyosabb lesz az ítéletem így. 
Ritkán tér jobb útra, ki egyszer is esküszegő volt. 
Aki gálád vala már, mindig is az marad az. 

255. És ne te ints, hogy én gondoljak gyermekeimmel, 
Gyámjuk is én leszek és atyjuk is én maradok. 
Az fáj legjobban s gyűlöletre is épen az indít, 
Hogy te silányabbnak dobtad oda szivedet. 
Tudja, ki ismer, hirli bevallja a csacska beszéd is, 

260. Hogy bizony énhozzám senki se' mérheti őt. 
Szebb vagyok én és szemrevalóbb, ha tekinted alakját, 
I f jú korát ha veszed, nem vagyok én korosabb 
Rangra, vagyonra külömb nem volt soha nálam ez ifjú, 
Őseim' s kincseimet hogy ha te mérlegeled 

265. О a homályban nőtt fel, akit te elém helyezél most, 
Senki a környékben még nem is ismeri őt. 
Jól tudod azt, én hány törököt vágtam le vitézül, 
Küzdve honért hányszor äzä a vértül e kéz. 
Hát Paris ? Aljas kéjre vadászott, csábíta asszonyt 

270. És orozva lesett más nyoszolyája után. 
Fenve a pallos, menj te alá most, főd leguruljon, 
Irgalmazzon az ég, mentse meg üdvöd' az Úr !» 
Vesztőhelyre viszik, ráadják mátkaruháját, 
Mit vőlegénye adott drága kelengye gyanánt. 

•275. Akkor adá, amidőn övezé még szűzi szemérem 
És a menyasszonyi báj bűvé körülragyogá. 
Anna az asszonyi néphez amíg szól még búcsúzóra, 
Minden tagja remeg s arcin a könye pereg : 
«Most hogy az élet drága javát végkép hagyom itten 

280. S rútul a vesztőhelyen oltja ki éltem' a bárd, 
Tőletek azt izenem férjemnek, légy tanúm Isten, 
Légy tanú Krisztusom is, szent igaz ez a beszéd : 
Gyermeket én csak tőle szülék és senki se mástól, 
S mind három gyermek őneki sarja csupán. 
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285. Ő csak az atyjuk, mint atya hát szeresse is őket, 
Csontjuk a csontja bizony, húsuk, a vérük övé. 
És ti meg asszonyok és t i leányok is, intsen a példám : 
Birja csak egy szivetek', birja csak egy kezetek'. 
Az, mi velem történt, holnap tán titeket érhet, 

290. Sors zsákmánya vagyunk; játszik a sors mivelünk.» 
Most a pribék jött, szörnyű török, zord homloka képe, 
Arcán vad harag ül és szeme tűzkő forog. 
Ott a kezében fenve a pallos, kész a csapásra, 
Kész elmetszeni már a puha, drága nyakat. 

295. Anna mikor meglátja, remegve, halott halovány lett, 
Fölzokog és arcán könypatak omlik alá. 
«Hogy ha megérdemlém a halált, mert szörnyű a vétkem 
S méltán bűnhődöm, ezt is elismerem én ; 
Ámde ha férjem jobbkeze sujtna le, volna dicsőség, 

300. Hunnoknál ez volt ősi jog, ősi szokás. 
Vagy ha rokon vér lenne, ki engem vinne bitóra, 
Éles palossal oltsa ki éltemet ő. 
Oh mi gyalázat ! férj, se' rokon nem vállal el engem, 
Mintha volnék egy senki mihaszna bitang. 

305. Ily rútul nem esett el még nő, még a pogány sem 
Nem hoza ily szégyent még soha semmi halál ! 
I t t e pribék haza tér majd s otthon a vad törököknek 
Bűnöm- s vesztemről még rege szóba' mesél, 
így száll majd az egész földön nevem ajkrul ajakra, 

310. Bűnt hirdetve, amely jobb ha titokba' marad. 
Hogyha atyám tudná, megváltna arannyal ezüsttel, 
Nem kiméivé vagyont — van neki garmadaszám. 
S föl a királynak elébe sietve panasszal azonnal, 
Kérve királyi kegyét : mentse meg életemet». 

315. így szólt és fátylát levevén, azt messze dobá el 
S fürt jei t is szépen elsimitá a fején. 
Térdre borul le a földre, lehajtja nyakát, de elébb még 
Kebléből feltör, fölzokog ez a fohász : 
«Meghalok immár, néked ajánlom, a lelkem' о Krisztus; 

320. Most hozzád szólok : légy te az út, te a rév. 
Szent véreddel mosd le a vétkemet és könyörülj meg 
Adj nyugodalmat te, trónod elé te bocsáss !» 
Elhala ajkin a szó, de a hóhér bárdja lesújtott. 
Atmetszé a nyakát, szép feje porba lehull. 

325. Rögtön el is temeték, az egész nép részt veszen abban, 
Sirja felett kő áll, rajta fölirva vagyon : 
«Itten nyugszik e helyben egy ősi családnak a sarja, 
Aki tilos szerelem áldozatául esett. 
Messzi jövendőnek lesz az ő példája tanulság, 



SCHESAEUS KERESZTEL Y : KENDI ANNA HISTÓKIÁJA. 25 

330. Hogy a tilos szerelem mérge halál oka lesz.» 
Volt ám gondja a hű szolgák éber seregének, 
Hogy ne mehessen el ép bőrrel a durva pribék, 
Őneki kelle megásni szegény Annának a sírját, 
Hol a halott nyugtot végre örökre talál. 

335. Szorgosan ás, nem tudja, magának ássa a sírját, 
Önvesztére siet a botor esztelenül. 
Hirtelen ott a nyakát átvágják és feje gördül, 
Sírba el őt temetik, ott fedik el tetemét. 
Másnak vermet eként ás és maga hull a verembe, 

340. Mint mese szól, a rigó jár vala épen ekép. 
Zengjem-e el röviden, mint halt meg a bűnbe' ki társ volt ? 
Őt is elitélték : halnia kell iszonyún. 
Őt a pribék egy ló farkára kötötte keményen 
S árkon, bokron is át hajtja a tűz-paripát. 

345. És amidőn szörnyet hala, végre kiadva a lelkét, 
Éles kardjával vágta le ifjú fejét. 
És négy részre, darabra metélték nyomban a testét, 
így temeték és így zenge felőle a nép : 
«Itt fölakasztva e fán függ egy gonosz és lator ifjú, 

350. Aki kakuk módon másnak a fészkére járt. 
Mint mikor élt még, szerte esaponga a lelke, a vágya, 
Most a halál testét szétdarabolta akép. 
Hogyha elég nem volt soha éltiben őneki egy nő, 
Méltó, hogy ne legyen egy a halála neki. 

355. Eajta okulj, légy mindig okos szerelemben oh ifjú, 
Bűnhődés a latort biztosan éri utóL 
Látás, kézszorítás, csevegés, csók, édes enyelgés 
Társi Vénusznak ezek : tőlük о fuss s menekülsz. » 

H E G E D Ű S ISTVÁN. 


