
DOBOZY MIHÁLY ÉS HITVESE TÖRTÉNETÉNEK 
KÖLTŐI FELDOLGOZÁSAI. 

Első közlemény. 

A magyar történelem tragikus történetekben, sajnos, nem szű
kölködik. Nemzetünk élte folyamán hányszor jutott tragikus hely
zetbe, úgy hogy további sorsa forgott koczkán! Mohi, Várna, 
Mohács egyaránt szomorú jelentőségűek a magyarra, úgy hogy 
nehéz meghatározni, melyik volt tragikusabb. 

A költészet leginkább Mohács szomorú emlékét őrizte meg, 
kétségkívül azért, mert oly nagyon sokáig tartott Magyarországon 
a török világ, de meg azért is, mert a legváltozatosabb apróbb-
nagyobb történetekben. Mert hány oly történet emléke maradt fenn 
ez időből, mely részint szomorúan végződött a magyarra, és ismét 
hány olyan, mely a magyar győzelmét hirdette! De bárhogy vég
ződött is, egy közösen ragyog ki mindegyik történetből: az ősi 
magyar vitézség, hősiesség dicső példája. Vagy nem a magyar 
vitézség ragyogó példájaként állítjuk oda egyrészt pl. Dobónak 
egri vagy Jurisicsnak kőszegi védelmét, másrészt pl. Zrínyinek a 
költészetben is oly nevezetessé lett szigetvári védelmét ?! 

Ebben a korban, közvetetlenűl a mohácsi ütközet után ment 
végbe ama kicsiny, de érdekes epizódja a kezdődő törökvilágnak: 
Dobozy Mihálynak és hitvesének halála, a mely történet szomorú 
végződésű, mint e kor sok más epizódjáé, de azért ép úgy hir
deti a magyar elszánt hősiességet, bátorságot, mint akármelyik. 

S e magyar hősiesség, azonkívül a szereplők önfeláldozó 
hűsége a költői feldolgozásra annyira alkalmas tárgyul kínálkozott, 
hogy nemcsak több hazai, hanem még két osztrák költő is meg
örökítette egy-egy költeményben. E költői feldolgozások közül 
azonban csak Kisfalud}7 Sándor kedves regéje, továbbá Kölcsey 
Ferencz balladája ismeretes, a többi ismeretlen. Nem lesz hiába
való, érdektelen dolog azért az összes feldolgozások ismertetése, 
különösen akkor, ha egyszersmind megtudjuk keletkezésük törté
netét, megismerjük forrásukat. 

Dobozy Mihálynak és hitvesének esetét a történetírók is meg
örökítették. E helyt azonban pusztán ama történetírókat említjük 
meg, a kik feljegyzésükkel hatottak a költői feldolgozások egyikére 
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vagy másikára. Ilyen feljegyzői a történetnek: Istvánffy Miklós, 
Budai Ferencz és Hochenegger. 

Istvánffy röviden mondja el Dobozy rendkívüli bátorságára 
valló »híres tettét«, mint különösen megemlítendőt a töröknek 
kegyetlensége mellett. 

Dobozy Maróth-vár elfoglalása után menekül, miután felesé
gét lovára vette maga mögé. Mikor azonban látja, hogy lova nem 
elég gyors s nem menekülhetnek meg, előbb megöli feleségét, hogy 
az ellenség kezébe ne kerüljön, azután az ellenségre ront és addig 
harczol, míg maga is elesik. 

Istvánffy1 ennyit említ, tehát csak a száraz tényállást. 
A későbbi feljegyzések már részletesebben, párbeszédekkel, egyszó
val színezve mondják el a történetet; s a feljegyzések lényegben 
egyformák mindenütt, csak a nő szereplésének, ténykedésének fel
tüntetésében térnek el. Ilyen egymástól eltérően jegyzik fel a 
Dohozy-történetet Budai és Hochenegger. 

Budai Ferencz a történetet »Magyar Ország polgári histó
riájára való Lexicon a XVI. század végéig« czímű 1804—5-ben 
megjelent 3 kötetes művének III. kötetében beszéli el. Budainak e 
könyve nagyon nevezetes mű (az irodalomtörténet számára is), 
mert sok magyar írónak szolgált forrásmunkául. így pl. Dobozy-
története is nagyrészt forrása tudva, nem tudva a magyar feldol
gozóknak. 

Budai elbeszélése nagyjában egyezik Istvánffyval, de ő már 
a mellékkörülményekre is kiterjeszkedik, sőt párbeszédet is sejtet 
a férj és feleség között. O tudniillik ilyenformán beszéli el az esetet: 

A mohácsi ütközet után Solimán Buda alá jött. Innen kisebb-
nagyobb csapatokban mindenfelé rabolni, zsákmányolni küldöz
gette katonáit. Egy ilyen csoport neszét vette annak, hogy az Esz
tergom és Buda között fekvő Maróth faluba sok férfi, asszony és 
gyermek menekült, hogy ott egyesűit erővel jobban védekezhes
senek. Jó zsákmány reményében a törökök a falut ostromolni kez
dették. A menekültek között volt Dobozy is feleségével. Az ő buz
dítására két napig vitézül védelmezték magukat, a harmadikon 
azonban a törökök — segítőcsapat érkezvén ágyúval — erőt 
vettek a magyarokon. Erre mindenki menekült. Dobozy Mihály is 
elmenekült lovon, a melyre háta mögé felvette feleségét is. A ló 
azonban a kettős teher alatt egyre lassabban futott, úgy hogy az 
üldöző törökök csakhamar nyomukban voltak. Látván ezt a hű 
feleség, arra kérte férjét, ölje meg őt. maga pedig fusson tovább, 
nehogy így mindketten török kézre kerüljenek. Dobozy biztatta 
egy ideig feleségét, de mikor a törökök már igen közel voltak, 
leszállott lováról, megölte feleségét, maga pedig a törökök közé 
rohant és addig harczolt, míg el nem esett. 

Budai Ferencznek e kis elbeszélése volt nagyrészt forrása 

1 História Regni Hungarici 1724-iki kiadás. 
4' 
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Kisfaludy Sándor regéjének, a »Dobozy és Hitvesé«-nek. Nagy
részt csak, mert mint látni fogjuk, mást is ismert. 

Kisfaludy Sándornak Gaál Györgyhöz intézett egyik * levele 
bizonyítja, hogy Kisfaludy ismerte Istvánffy feljegyzését2 is. Csak
hogy reá valószínűleg azért hivatkozik, mert Istvánffy régi törté
netíró s nála talán legelőször olvasta az esetet. De voltaképeni 
forrása nem az 6, hanem Budai Ferencznek elbeszélése. Hogy 
pedig Budainak említett könyvét, s így a Dobozy-féle történetet 
is ismerte, arra külső bizonyítékul szolgál ama körülmény, hogy 
a költőnek (Darnay Kálmántól összegyűjtött és a Nemzeti Múzeum
nak ajándékozott) könyvtárában Budai műve megvan s ebbe a kötet 
végére a költő maga ki is jegyezte ama neveket, a melyek alatt 
a műben feldolgozásra alkalmas anyagot talált. A kijegyzett nevek 
között van Dobozy is. Ez mindenesetre bizonyító körülmény, de 
ugyanezt bizonyítja a kész költemény, a rege is. Épen azért halljuk 
Kisfaludy regéjét és hasonlítsuk össze Budaival! 

A rege is a mohácsi ütközettel kezdődik, a mely a török 
világ kezdetét jelzi nálunk. A törökök a mohácsi csata után itt is 
Budára jönnek és innen szerteszét mennek az ország minden tájára,, 
hogy öljenek és prédáljanak. A magyarok a költőnél is falvakban 
gyülekeznek, hogy jobban ellenállhassanak. így Maróthon sok 
magyar gyűl nála is össze, köztük Dobozy is feleségével. Egy 
török csapat pedig ostromolni kezdi a várat, mert gazdag zsák
mányt remél; s már két napig ostromolnak, de Dobozy vezérlete 
alatt a magyarok visszaverik a törököket. A harmadik napon azon
ban itt is török segítség érkezik s a magyaroknak menekülniök 
kell. Dobozy is menekül feleségével együtt egy lovon, de a törö
kök üldözőbe veszik. A ló a kettős teher alatt a regében is mind
inkább lankad, úgy hogy már-már a törökök lármája is hallszik. 
Erre a szép hölgy Kisfaludynál is csak úgy szól urához, mint 
Budainál, csak hogy nála már természetesen a forma párbeszédes. 

Ally-meg, Mihály! (mond a' bús Hölgy) 
Legitt elér a Pogány; 

Kettőnk alatt kidűl a' ló, — 
Nézd: már véres habot hány. 

Tartsd-meg magad' a' Hazának, — 
Hagy itt veszni engemet! — 

De-hogy tiéd maradhassak — 
Üsd itt által szívemet! 

Magad könnyen elébb állhatsz, 
És Hazádnak még szolgálhatsz. 

Öld-meg feleségedet! — 
Üsd szívembe késedet! — 

1 1821 márczius 19-iki. 
2 Azt írja levelében »diese von Istvánffy erzählte Begebenheit.« 



DOBOZY M. ÉS HITVESE TÖRTÉNETÉNEK KÖLTŐI FELDOLGOZÁSAI. 53 

Dobozy azonban biztatja feleségét. Megsarkantyúzza lovát, de 
<ez nem tud már futni. Erre leszáll lováról, leveszi hitvesét, meg
öleli, megcsókolja és ezalatt szíven szúrja kardjával. Eddig telje
sen egyezik a rege Budaival, s csak ezután van egy kevés eltérés. 
Dobozy azután mentéjével befödi felesége tetemét. Keblét dühös 
oroszlánként vad érzelmek égetik, jobb kezében kardot, baljában 
görcsös buzogányt tartva várja a pogányokat. Harczol velük s 
miután négyet levágott közűlök, dárdától találva lerogy kedvese 
mellé s »vére 's teste szívének szerettével« vegyül. Lova is agyon
szúrva ott hever, mert egy törököt rúgott agyon. 

Az összehasonlításból kiviláglik, hogy nemcsak a történet 
váza, hanem még több is egyező Kisfaludy Sándornál és Budai
nál, úgy hogy biztosan állítható, hogy Budai elbeszélése a regé
nek forrása. 

Mégis van néhány oly fordulat is Kisfaludy regéjében, mely 
nincs meg Budainál. Ilyen pl. hogy Dobozy oroszlánmódra har
czol, továbbá, hogy halála után kedvesének teste mellé rogy le. 
Ez nincs meg Budainál, ezt Kisfaludy másutt találta. Arra, hogy 
hol találta, ismét egy külső körülmény vezetett. A költő könyv
tárában ugyanis megvan az »Archiv für Geographie, Historie stb.« 
czímű osztrák folyóiratnak 1810-iki (I.) évfolyama, a melynek 
november 30-iki (144.) számában a Vegyesek (Miscellen) közt meg
találhatjuk Doboz}^ történetét. 

Rövid, kis apróhírszerű elbeszélése ez a történetnek, mégis szé
pen mondja el a történetet s csak csekélyét különbözik a Budaiétól. 
De épen a változások egyeznek — egynek kivételével — Kisfa
ludy regéjének a Budaitól való eltéréseivel. 

A történet szintén a mohácsi ütközettel kezdődik s ezt jellemzi 
is, mert »a borzasztó csatát« a magyarok »Canna«-jának 3 nevezi 
el. Ezt a hasonlatot felhasználta Kisfaludy is a következőképen: 

Mohács ! Mohács! te Hazámnak 
Legsiralmasb vérhelye! 

Nemzetem nagy Temetője ! 
Gyomrod mennyit elnyele! — stb. 

De az elbeszélés még azt is megjegyzi, hogy néhány a csatá
ból menekülő harczos szintén Maróthra menekült. Ezt is felhasz
nálta a költő, mert ő is így énekel Dobozyról: 

Eggy illy csoport Maróthon volt: 

Ezek között Dobozy Úr, 
És csuda szép Hitvesse, 

1 Itt semmisítette meg, az Aufidius torkolatánál, Kr. e. 216-ban Hannibal 
a római sereget. 
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Visszamenni jószágára, 
Hírt és időt ott lese. 

Mohácsnál jól vitézkedett 
Élte ott megmenekedett. 

A menekülés lefolyása az Archiv elbeszélésében is olyan mint 
Budainál. Kisfaludy regéjének e része tehát mindkettővel egyezik., 
mégis talán közelebb áll az Archiv elbeszéléséhez, mert ez is pár
beszédes. Különbözik mindkettőtől, mert nála hazafias színezetű 
Dobozynak és feleségének párbeszéde. Kétségtelen, — hisz költé
szetének egész iránya bizonyítja, hogy Kisfaludy ki akarja emelni 
ezt a hazafiságot s innen van, hogy voltaképen ügy állítja elénk 
Dobozyt, mint a kire mindenekfölött a haza szeretet hat és nyilván 
azért nem fogadja el az Archiv ama változatát, hogy a nő az 
első kérés után — a törökök egyre közelebb érvén — leugrik a 
lóról s így mintegy kényszeríti férjét, hogy egy kardcsapással véget 
vessen életének. De talán azért is mellőzte ezt a fordulatot a költő, 
mert így a férfi bátorsága még sem lett volna tökéletes. 

Az Archiv elbeszélésének vége azonban ismét azt bizonyítja,, 
hogy ez is forrása volt a regének. Az Archiv így fejezi be az 
elbeszélést: »Dühösen megtámadja (Dobozy) az ellenség csapatát;. 
a kétségbeesés oroszlánná teszi; de a sokaság csakhamar legyőzi 
és holtan a drága halott mellé rogy.« 

Az oroszlánnal való hasonlat megragadta a költő képzelmét 
s a következő csinos részlet keletkezett: 

S mint mikor a him oroszlány 
Nemző gerjedelmében, 

Megfosztatván mord nőjétől, 
Dúl, fúl, 's ordít mérgében; 

A fát rágja, tépi 's töri 
Mérget habzó fogával, 

S körmével a földet vájja, 
És csapkodgya farkával; — 

S ropog, harsog a" rengeteg, 
így dúlván azt a szörnyeteg; — 

'S csapjon bár rá tíz tigris, 
Dühe megküzd tizzel is; 

Ugy Dobozi: 

így várja be a pogányt; fájdalom mordonkodik kebelében és harag; 
méreg égeti őt elméjében s 

. . . . iszonyú keservében 
Vért és boszszút lehelltében 
Alig várja, ölhessen 

De végűi a regében is »győz a sokaság« s végre dárdától találva: 
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A' lankadó Bajnok lerogy, 
Nem birván már karjával, 
'S Kedvessének testét fedi 
Halálban is magával. 

Íme, Kisfaludy Sándor tehát Budai és az Archiv (1810) elbeszé
lése után, alkotta meg szép regéjét! Mert mindenki regének nevezi 
a költeményt. A költő is így nevezi, mint Gaáí Györgynek 1821. 
január 27-én írt levelében is teszi,1 de ugyanebben a levélben később 
s 1821 márczius 6-iki levelében balladának is híja. S e körülmény 
legalább is a mellett bizonyít, hogy Kisfaludy a rege és ballada 
között nem tett különbséget. E körülmény pedig annyival érde
kesebb, mert hiszen tudjuk, hogy Kisfaludy regéi majdnem mind 
szomorú végződésűek! 

A történet különben is alkalmas balladai feldolgozásra. Kis
faludy azonban egyrészt nem akarta vagy nem ismerte fel a nőnek 
fontos helyzetét, a férj és feleség hű, odaadó szerelmét, mert ő 
inkább a férfit egyedül teszi a rege főhősévé, másrészt pedig Dobozy 
és felesége tettével inkább a hazafiságot, a hazafi érzés nagyságát 
emeli ki és emeli az odaadó szerelem fölé. 0 nem annyira a házas
pár szerelmét, mint inkább hazaszeretetét dicsőíti, örökíti meg. 
Hozzájárul még ehhez, hogy a történetet szélesen, terjengősen, 
epikai részletességgel — teljesen az akkori német költők balladai 
felfogása szerint •— tárgyalja, a mit különösen a költemény kez
dete bizonyít, de bizonyít a vége is, a mely azután tanulságot 
tartalmaz a költő kora számára. Balladának is nevezte e regéjét 
a költő s ily értelemben minden regéje ballada, de azzá tulajdon
képen a szomorú vég teszi. A szép költemény mai fogalmaink 
szerint azonban nem ballada, hanem erősen hazafias czélzattal 
megírt költői elbeszélés, a mely a n; agyar viszálykodás káros ered
ményét akarja feltüntetni, — s így talán inkább a magyar nemzet 
balladája. — hogy okuljon belőle a magyar és egységes legyen, 
vagy a mint a költő mondja: 

A Fő és a test fogjon kezet; 
Egy értelem, egy erezet 

Lelkesíttsen tégedet, — 
S ne féltsd, Magyar éltedet. 

De hogy tényleg a hazafiság a fő nála s hogy regéjének 
van politikai czélzata, az nagyon is kiviláglik Kisfaludynak Gaál 
Györgyhöz intézett fenti2 leveléből. Mikor ugyanis költőnk ama 
felszólítására, fordítsa németre regéjét, Gaál azt válaszolta, hogy 
nem teheti irodalmi és psychológiai okokból, Kisfaludy Sándor meg
toldja ezeket egy harmadikkal — »politikaival« — a következő-

1 A mohácsi ütközet érdekes epizódjának, regének nevezi a költő. 
2 1821. márczius 19-iki. 
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képen: »... a Mohácsra való emlékezés a magyarnak szemébe a 
fájdalom könnyeit kell csalnia, az osztrákot pedig ujjongásra lelke
síti. Ha Dobozy tragikus halála nem adott volna okot sohasem 
regém megírására, úgy most Bécs »Falstaff«-jai és Kövér »Jahn-
hagel«-ja (söpredéke) nem dőzsölhetnének a Práterban kirántott 
csirkékkel felhalmozott tálak között poczakukra ütve és nem tekin
tenék a magyarokat nyírott birkanyájnak.« 

Kisfaludy Sándor e regéje, mint tudjuk, az Aurora első 
(1822) évfolyamában1 jelent meg. A rege megjelenésének jelentő
sége érdekes és nem hagyható szó nélkül, mert az Aurora szüle
téséhez kapcsolódik s azonkívül nagyon megnyerte Kisfaludy 
Károly tetszését, ugy hogy reá is hatott. 

Kisfaludy Károlyban 1819 végén vagy 1820 elején fogamzott 
meg egy zsebkönyv kiadásának eszméje s mivel a kiadás abban 
az időben sok pénzbe került, megbeszélte a tervet barátaival, sőt 
közölte ezt az irodalomban is nagytekintélyű és tehetős bátyjával, 
hogy megnyerje támogatását. S ez sikerült is, mint azt Kazinczy
nak 1823. január 10-ikén írt levelében meg is írja : »Ki, jószágomba 
utazván, Sándorral értekeztem szándékomról, hogy tudniillik litera-
turánkat egy zsebkönyv kiadása elősegíthetné, s én eltökéllém 
annak eszközlését. Ő Doboziát általadta, azonfeljül, az ugyanakkor 
nyert 400 frtot a Marczibányi fundatiójából ezen czélra szánta.« 
Kisfaludy Sándor tehát örömmel fogadta öcscse tervét, annál is 
inkább, mert 1813-ban, mikor az insurrectió ügyében Pesten tar
tózkodott, barátai kérésére Takáts József és Pápay Sámuel segé
lyével ő is vállalkozott egy folyóirat kiadására, de pénz hiányában 
abban maradt tervük. Most tehát hathatósan akarta támogatni öcscse 
tervét, mivel — mint a Marczibányi-díj kiosztására a nádornak írt 
leveléből olvashatjuk — »egy a Haza Leányainál kedvet található, 
esztendőnként folytatott, a szívet s elmét, erkölcsöket nemesítő és 
annyira mulató, mint tanító-zsebkönyv ismét egy nagy előlépés 
volna a' Nemzeti míveltségben, a' Hazának Leányai lévén minden
kor minden jövendő Nemzetiségnek első Nevelőji.« S ama körül
mény, hogy az Aurora a nőknek volt különösen szánva, s hogy 
a Sándortól annyira tisztelt nádornak akarták eleinte ajánlani, 
hathatós bizonyítéka annak, mily tekintélyes része van legalább 
kezdetkor Sándornak is az eszme megvalósításában. 

De nemcsak eszmével, pénzzel, hanem anyaggal is szolgált 
Károlynak, mert öcscsével együtt ő is »munkás-társ« kívánt lenni. 
Azonnal át is adott két regét a zsebkönyv számára. Ezek egyike 
a Doboz}^ Mihály és Hitvesse. 

A regének fennebb vázolt fontosságán kívül megjegyzendő 
még az is, hogy Kisfaludy Károlyra is hatott. Károlynak egyik2 

leveléből, határozottan kiviláglik, hogy nagyon tetszett neki bátyja 

1 Szerkesztője Kisfaludy Károly, Sándornak öcscse, volt. 
a Kisfaludy Károlynak 1821 márczius 24-ikén írt levele Gaál Györgyhöz. 
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regéje, mert azt írja róla Gaál Györgynek, hogy az almanachja 
számára kapott pompás adalékok között különösen szép Sándor 
bátyjának egy regéje, a Dobozy, mely »nagy feltűnést« fog kel
teni. Tetszett tehát neki a tárgy maga is, de tetszhetett a tárgy 
feldolgozása is. Legalább ez utóbbira vall ama körülmény, hogy 
Károly a történetet felakarta dolgozni egy oly költeménynyé, mely
nek verselése Sándor regéjéhez nagyon hasonló alakú lett volna. 
E körülmény egyszersmind adatul is szolgál arra, hogy Károly 
Sándor bátyja hatása alatt kezdett a tárgy feldolgozásához. Az 
említett verstöredék alig néhány sor, csak egy tizenkét soros vers
szak, a tervezett költemény első versszaka, a melyben a költő csak 
épen annyit mond el, hogy a magyarra nézve szomorú mohácsi 
ütközetben jelen volt s vitézül harczolt Dobozy is. Ennyiből ter
mészetesen nehéz volna megállapítani, mi vált volna a költeményből. 

Maradt e töredékén kívül egy másik verses töredéke is, á 
melyből már kivehető annyi, hogy a történetet kisebbszerű eposz-
szá akarta a költő kidolgozni. Az egészből azonban csak az első 
ének kezdete maradt reánk. A hexameterekben írt költeménynek 
költői értékét a töredékből nem igen lehet megállapítani. A reánk 
maradt töredék invocatioval kezdődik. A múzsához fordul a költő 
ihletért, hogy tárgyát méltón megénekelhesse. Majd áttér a tárgyra. 
Véres kardot hordanak körül a hazában, mert Soliman rabigába 
akarja vetni a magyart. A nemes seregek mindenütt gyülekeznek 
is, hogy a királylyal a harcz mezejére siessenek. így tesz Dobozy 
is. Miután elbúcsúzott feleségétől, siet lovagjaival a királyhoz, mert 
magyar s most szent kötelesség a harczba vonulni. Felesége, Lina, 
bátor lélekkel nézte a készülődést, nézi ura távozását is, mert 
lelke a czélt méltányolni tudja. 

Ennyit tudunk meg a töredékből, a melynek értékére csak 
a gördülékeny hexameterek vetnek némi világot. Csak annyit kell 
még megemlíteni, hogy a nőt a költő megnevezi. Linának híja, 
hűnek rajzolja itt a kezdetnél is. Igen hiszem, hogy meg akarta 
benne örökíteni Gaál barátjának feleségét, a kit nagyon tisztelt s 
a kit szintén Linának hittak. 

Kisfaludy Károlynak egy harmadik töredéke prózában beszéli 
el a történetet. Ebből már többet tudunk meg, mert a voltaképeni 
történetet —• ugyan az összes feldolgozásoktól eltérően — magá
ban foglalja a következőképen: 

A mohácsi csatában küzdött Dobozy is, a ki a vesztett csata 
után Buda felé menekült. A szerencsétlen hír hallatára felesége 
eléje siet és találkoznak is. A feleség biztatja urát, hogy térjenek 
várukba, de Dobozy inkább biztosabb helyre, a Dunán túlra, viszi 
hölgyét. Felveszi lovára és elindulnak. Útközben látják, hogyan ég 
Dobozvára; de azért csak folytatják utjokat, Már kékellettek a 
vértesi erdők, a mikor a felesége kedvéért megpihen Dobozy. Az 
asszony szunnyad, a férj ébren virraszt. Egyszerre messziről látja, 
hogy jönnek a törökök. Lóra ülnek, de a fáradt ló lerogy alattuk. 
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Kissé pihentetik lovukat, hogy újra felülhessenek s a közeli erdőt 
elérjék, de a ló nem bírja a kétszeres terhet s megszakad. Dobozy 
látván a biztos halált, készül reá, mert rablánczot nem akar viselni. 
De a feleség sem óhajt élni, férje lábához borul és kéri, ölje meg, 
az ő kezéből édes lesz a halál. Dobozy azonban nem akarja meg
ölni, noha a törökök körülfogják és csodálják hitvese szépségét. 
Az egyik fel is szólítja a megadásra. Erre már feleszmél Dobozy, 
felesége szívébe döfi vasát, azután az ellenség ellen fordul, néhá
nyat megöl, mígnem egy lándsától találva elesik s követi Lináját 
a halálba. 

Emez elbeszéléséről azt mondja Bánóczi, Kisfaludy Károly 
életének írója és összes munkáinak kiadója, hogy a kézirat, papiros, 
helyesírás pályája elejére utal, 1817 előttre. Lehetséges, de nem való
színű, mert bizonyára megemlítette volna jó barátjának, Gaálnak, 
bátyja regéjének említésekor, hogy maga is írt Dobozyról. Való
színű, hogy e töredék is egyidejű a többivel. 

DR. VISZOTA GYULA. 
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