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Martzius .tizenharmadikán a' budapesti árviz el 
só’ napjáń többekkel kimenék'én is a’ nagy jele 
net nézésére. — Végig síetve a’ várason`,fGeìlérf _ 
hegyéhez értünk, hol a'budaî népesség munkás és 
legszegényebb része НИК. А‘ folyó már túl há 
gott_magas partjain, a’töltéscn pillahatrol Pillai-_ 
natra тезисы) terjedett a' viz, ’s egycs ledölt 

_ házak, széttört fedelekkel álltak a.’ viz felett. l' 
А‘ 1а1‹0в01п}а1{ egy része а‘ hegyre hordá bútorait, 
mäsika. a’házak kôrül dolgozòtt, mig a’ fájdaloml — 

‘ szülte hallgatás‘közt itt ott kétségbe-esett jaj Ifi 
áltás, vagy a°\_tlolgbzó’k lármája tülté el а’ kön»V 
nyéket. 

Mélyen -meghatva. állottam ott, midó'n еду 
asszony s'ìet el mellettem, 's karjánál egy gyer 

‘ meket vezetvevhalad tovább olly ház felé, melly 
nek A‘düleiìéhkei elött a' szerencsétlen „мы épen 
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ölszvégyüj’tögetsé holmiát.~ . Í .C s ak' h Ao z ай ш jé r 
tek , szóla- az asszońy„ jó; sz о m sz édo lo, 's 
ti is gyermekeite‘k'kel, ’s ti а’ men-nyi-~ 

_`en, akartok, jertek hozzám mind; há 
zamban osak nyolç‘z‘van ember van még, 
’S n álo mV sok megfér !- .’S az asszony tovább 
ment , Ís a’ >szeggények tolongva защиты; игёпа, 
’s а’ népnek4 szemeibçn küuryek ragypgtak, mellye 

' ket nem bánat facsart ki Szemeikbül. Ez as_szońy 
Lçisz'lò‘Fe’ljenczné volt. 
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мама;- és vméke. 
lllitórlnl Novrellß. 

-Qydeœ 

Bebek György, vég ívadéka e’ hires, és а’ viharos ha 
zâban sokat viharzott nemzetsé¿,'nek,-példànya` а’ rossz 
példa-látások által elferdült nevelésnek, semluit sem 
Вадим az 1556. diaetànak ellene kimondott számíizésére, 
folyvást szerte gonoszkodott à’ ватт. Árvákat, utaso 
kat, klastromokat foszta meg, papi tizedeket rabla el, 
hamis ezüst pénzt, mellynek márkája nyólcz lat helyett 
Csak egy lat èzüsttel birt, verete, ’s mint suttogàk, 
mert hatalmas Bebek Györgyröl másként szólani, ‘еле-д 
lyes vala, Kassának is üszköt v'ettete. типе, mig 1e 
hetett, Ferdinánd ’s utódja Maxilnilián а’ hatalmaskodót, 
mint azon szilaj kor’ mìrigyét, mellynek megorvoslására, 
a’ kormány’ sokfelé szaggatott~ ereje elégŕelen vala'; mig 
nem végre Maxîmilián, kifáyadva kényszerült ‘111611116 
böl, Bebek ellen kiìldé Svendi és Forgács Simon vezéreit, 
kik eggyesülve Nógräd’, Gömör’ és Torna’ nemeseivel, 
csak hamar bévevék Szendrö és Krasznahorka várait Be 

beknek; és miután ez шаг elébb elveszté vala Füleket, 
’s igy egyedíil Szádvárban гамма még fenn erejét: meg 
szàllák végre ezt is, számos ágyút és taraçikot томата. 
seregök után. — Bebek György nem vala honn a’ várban. 
Ö csak imént menekedve а’ török fogságból -~ mellyhe 
öt Hamza Ваза fortéllyál keritè vala -- mint шока majd 
Bécsbe majd впадина árulgatni hüségét, кашей által 

‚мышц ш. 1 



2 М‘ ANnnÁs , 
и 

erre alkudozék most is, Zápolya mellöl Svendivel, a’ ne 
ki nem hivövel , а‘ maga kiildetését szigorún folytatóval. 
`(Isak Patócsy Sóiìa, Györgynek lelkes nöje, négy haja« 
don leányával , késziile bent a’ várban annak hös védel-l 
méhez, 'büszkén utasitván el Svendi’ felkérö izenetét. 
Vesselényi, Lorándfy, Petö, Darvas, ’s más többek eggye 
sülének parancsai alatt a’ bátor szivü asszonynak; mert 
kik frigyesei nem valának is zajos férjének, részint tisz 
telék az erényben gazdag, részint csodálák а’ veszéllyel 
dac‘zoló lelkes'nöt , részint4 pedig többen, mint Petö Péter 
is, a’ szép Judith’ uilvarlója; érdeinßszerzés’ alkalma. 
után esenkedének, szivéhez kezéhez a’ négy szép úr 
hajadonnak. y 

György megértvén családja’ és vára’ veszedelmét , 
háromszàz gyiijtött' zsóldossal, és àtkos haraggal siente 
Szàdvár’ ostromámak feloldozására. Nem ugyan férji 
gyengédség vala az, mi öt siirgeté; inert Sòiìa’ erénye 
régóta hideg közfal vala néki, és csapongáshoz szokott 

- szivének unott hirtok шаг а’ hiv hàzi 116 — sem nein atyai 
érzelem- vala az; mert az utólsó Bebek-töizs llékétlen 
vala, liogy flat nem sziile néki neje, ’s gyakran méltat- ’ 
1'а11 ezért` a’ büntelen lyányok пап: -- sem nem vagyon 
vesztés’ таза kényszeritè öt; mert azon korban , melly 
ben a' korona felett Zápolya Izabellàval és Ausztria {fe 
tekedtek, könnyü vala hiiség-héríil kár'pótlást reményl» 
nie — hanem 111115111!)` nemzetségi büszkeség és azon d_ulaÄ 
kodási vàgy zaklaták 61, 111е11уе1„11’ közép száz'adok’ vad 
Кота, lovagi vitézségnek és becsiiletnek- tekintett; és 
mindenek felett boszú, keblében borzasztón dúló hoszú 
ůzé öt Szàdvàr alá; ’s ez nem ellenségei ellen fori-a ben 
ne, nem! hanem nöje, csaladja vala ищете, tárgya lio-1 
szújának, mellyet kehlében agyaban, âz eleibe máx' Bu 
(1151111 в2ё1г11уа11011 különhféle hirek költének, ’s nöttök 
kel dúlò làngra gerj‘esztének, . 

Minthogy ez lidöben júl álla.' György a’ törökkel, 
Füleknek vevé útját, hol megertvén az ostroxnló sereg’ 
roppan’t erejét, nein mere sikra szállni ezzel, hanein‘ar 

l 
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ra vete meg minden fortélykodását: miként lophassa be. 
zaklatott várába zsòldosait? \ ' ~ 

Szádvárt а’ 112е1111а1011111 század’ köz‘epe táján , ‘ egy 
páŕmértföldnyi körbejl rengeteg erdöség övedzé, melly 
a’ járatlanabb hegy-óldalakban a'lig ismèrt valaha- fej 
szé't; а’ fa-tetökön nemes 501у0111 165211011, а2 aljt pedig 
makkoló nyájak népesiték. A’ меду-011110151 111-011 vár 
romo'k ülék, homályos elöidöknek maradványi; a’ völ-A 
gyekben elszóri vadász-lakok, szénégetö tanyák, bognár- ` 
es pintér--udvar0k fekiid'tek, sokszor a’ legregényesebb 
alakban lepve meg a’ reájok bukkanó vándort. Emberi 
zaj ritkán 'zavalfta meg a’ laktalan vidék’ tiszteletes esen 
dét, hanemha ollykor Yadàszok’ zaja, ‘аду а’ vágó fej- - 
szék’ ’kongása 1115 korig tevé azt, ’s illykor а’ kissebb 

A'nagyobb hegyböl, halombòl àllott rengeteg, kettös'en, 
hàrmasan ada `vissza а’ csend-zav'aró hangokat, Annál 
élénkebb vala ìtten ön а’ 1е1’111ё52е1’ zsibajja, Zengö ma. 
(Мг-501%, с5б11е1б’та0, 51111а110 gyék, kopogú harkály, 
susogó vagy zúgò falombok, ’s csergedezö forrás- erecs 
kék, ébresztének vagy andalitámak itt mindenfelé ’s rej 

"télyes borzalomnal töltek el az 11121201.’ 
E’ renget’egig halafìa György sötét éjnek òltalmá 

ban, Borzova és Szigliget környéke’ számos bai-langjai 
ba'rejté Csapatját, Ambrus nevü fegyveŕ-hordójàt czir 
kálni küldé а’ ‘101110101, maga pedig а.’ hajdani birt0ká,-- 1 
val hatáu‘os, és vadászatokbúl ismérétes vidékben meg 

‚ indúla, lángoló szemekkel keresve azon táijt,r mellyet b0 
szúja’ tanyajának készüle felavatní. Nem eszméle ö 1151. 
jaira а’ szép természetnek, lnelly öt környe'zé, 11011 vala 
ez néki 111111110111101‘,` ’5 m0st`inkább mint 11111‘ 11111101; csak 
azen féreg 01111111ча‚11е1›1ё11е11, melly 81 boszúja. felé úzé. 
Borúsan meredezett léptei elött tekintete, mig nem az az 

‘ erdösz-lak’ kürtöjében, melly egyedúl vala a’ sürü 1017 
gyektölV fedett 1115 lakbòl sejthetö, fenn akada. Feléje 
tartott а’ пу0111011 ösvényen György; mert lakosát, a’ 
sokféle szolgálatút ismeré, ’s hireire vala sz'üksége, lxógy 
keble’ poklát táplálja azokkal. Zörgete ¿az alacson ajuin, 
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’s еду sovany тепле‘, szeplös keskeny arczczal, r6: szaf . 
kallal, röt bokros szemölddel, és bizonytalanúl ögyelgö 
szürke szemekkel nyita meg azt néki. Hatra `tantormlék 
ez, a’ mint Györgyöt megpillanta, ’s halvany arclza kis 

_korig még halvanyabb lön; de csak hamar megemher 
lé шпагат, ’s nyugalmas “мышцам keszcé vendégét а’ 
belépésre. György lneredt szemet szegze rea, mellyet az 
erdöszé alig vala képes kiallani, ’s ezért a’ vszük 520135‘. 
han szerte ögyelgett az, ’s csak шкал ücközék György’ 
tekintetével yöszve. --- Gaspar! szól végre Bebek György ` 
mèly dörgö hanggal, lnelly a’ félelmes bajnok’ „Мыши, 
borzasztó itéletül hangzék; te ŕalal úgy-e, ki Füleknél 
elarúlal Hamzla Basámak?'-- Uram vitéz! felel nyugalmat 
erötetve Gaspar; tndom mint vagyok elragalmazva elöt 
ted, de esküszöm — AHagyd el az esküvést Isten- és 
nemzet-tagadú! rivall ,ra Bebek, mire eskiinnél kúvaly 
eb? Анапы-е, vagy a’ mi Isteniìnkre? _Mi 'vagy jelen- 
leg, röt fattyú, török-e ‘аду keresztyén? vagyl lnind a’ 
kettö, mint arúlasaid kivanjak? — Nagysagos Uram! ke 
z`edben vagyok, mond hunyaszan Gaspar; ismérlek, mi 
ként nientegetés elötted sikeretlen eröködés,-hatar0zz fe-- 
Iettem; de ha iigyes hü szolgalatra van sziiksèged, ne 
ked, ki mest elliagyatva mindentöl, tan ön csaladodtól 

‘ is, szamüzöttkent bolyongsz a’ két hazaban, kegyelluez 
zel a’ féregnek, tan nem fogod megban'ni nagylelkůsége 
det! Az ön es_alad szót kiemelve, ’s ollyr fontos m0 
_sollyal ejté az шок, ше11у György’ gyanakodó lelkének 
borzasztò vala. -- Nein bantlak Gaspar! monda horúsan a’ 
vitéz. A’ mit tevél, ha tevéd, nénlileg ha‘di dolog vòlt; 
arúlas ugyan, mert szolgamnak szegödél vala, de én is 
egykor haragomhan megklnoztatalak ’s lgy boszúnak te 
kinthetem ‚дама tettedet, ’s kiegyenlltettnek szainveté~` 
sünket eggyütt. De ismèrsz Gaspar, ki megbantott egy 

‘k0r, meg nem menekvék még bosszúmtòl sulla. Árt'sza# 
bandok ‘тамады nekell is, ’s bar hüségedre nem adok is 

.semmit, de gyava félénkségedre igen, melly remegíen 
мышц eli-itc, да még egyszer megkisérme az mög ré 

\ 
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‘%е11е1‘,‘111111е1111е11 lenned hozzám; mert úgy áldjiinak az 
ég’ Szentjei, jolib lett vúlna аду nein s_ziilet'nie röt= ala 
kodnak! -`- Gáspár féltérdröl 0501101151111015г vólt" uréinak 
kezétfs szórá fogadàsait velötte- -- Fogd'lie a.’ szádat 
Gáspár! mondá György, vedd аду-111111111 hinném 5211111 
dát, ’s tedd, hogy h‘inni azt legyek kénytelen; Istenein 
re mondòin, nein fogsz veszteni ’lienne. Ne veld , hogy 
lm inost-ezorúltak dolgaim, ‘1111511: tönkre tettek Maximiliá'n’ 
ebeil-/Aî Beliek liz'iz nein lidercz -fény ai két magyar lia-4 
zàl‘ian‘-, hanein fénylö csillag, melly` le nein 111111 egy kön* 
nyen egèröl! — De kGri'ispŕir,> most‘egy рак-пар vendéged 
vagyok. Ím neliz'iny taller! szei'ezz falatozni valòt rajta”, 
’s еду pár kancsó bort száuniinkra‘.` #-1 Urani! szei'encsés 
ès'szives lg‘iiz'dáid vagyok, szóla. Gáspái'-, »el téve'i‘a‘vasz 

`iiiosollyzil а’ `taillérokzit, ininthogy isiiieré azokon а"11а1= 
mis nyoinatot; felnyita еду koi'hadt, ferdén álló szek 
гёпу`1;1-’в‚1‹1че1е aliból'egy sajtot és egyy kupa'bort‘, ‘в’ 
е1е111е1е1т0 Györgynek, maga távolabli állván ига elöt't; 
— Ülj ide melléin rötl ’5‹1"111а1022а1 veleni, innnd Gyöi‘g‘y; 
inost‘úgy is csak vándor vagyok ’5‹11е111 .urà-d többé, ‘в 
ki'ilönbeii sem esik jòl, hainagamnak kell‘en'ni, mint egy 
vadon’f. riemetéjének. Vonakqdék eleinte ÍGnispziir, de a’ 
máisodik zajosabli pai-anesra helyet foglala. György inellett, 
evének iviinak eggyütt, némi feszességgel e1élib,' ’s kü 
lön érzelmekkel gondolataikkal foglalatoskodva, de -ké 
söliben a’ jò szigligeti termes` lievitni nyitni kezdé a’ 111 
1113121111102011 5211е1‹е1‚’.’в olvasztni vendég és gazd-a 
közt-az illedelem’ feezességeit. 

‚ 1 4,. Hallod-e :Gáspá`r, szóla György, ez а’ bor felséges 
egyital, és sajtod is- izes! holy vevéd? Azt hinne az 
einher, si'ilt giimbáiral> ‚0152‘ e’ vískúbaii, ’s liéka~lét 
iszol гей! I у i ‹ д -‚ 

. zGáspár. Uram vite'z! hìszen tiszt‘vagyok, ha nem 
nagy is; kezem alatt vanta’ szénégetés, raz épületre, 
szerszámra valò fa — érti Nagyságod? iig‘yes használó 
nak ninc‘s csekély liìvatal. _f ’ — 



à FÁv ANDRÁs , 

Gyöngy. Jól teszed Gaspar! úgy is elege van 
uradnak, a’ vén Monokynak. t 

Gaspar.f_osmn 6 vala, ki hajdan enenünk leg 
töbll larmat üte a’ Löcseiekért és Kassa’ »felpörköléseért 

Gy örgy. Ne 'ugass röt eb! vagy ezt a’ kupat szét- ' ` 
zúzom gaz Akoponyado'n! .Ez volt legostobabb t-ettemele 
temben! Ki is parancsola> neked , hogy olly rögtün, 0102 
va ‚. alku nélkül vvesd el az üszköt? Ó a’ gonoszra Szaz 
kezet kapnak. a’ hatalmasuk addig, mig jamhor 526116611 
ra- езды! 'Ez a’-. tiiz, ez a’ tiiz, te verhenyes ördög! 
mégI most is éget belül, ’s félek még a’ mas vilagon is 
égetnii‘og! ‚ Y . Ü ‹ y 

Gaspar. ‘Нужны-‘116115111 Uram Vitez 1- kiheveré 
azt mar Kassa, ’s aztan nem vala ezY soha júakaròjaehàf 
zadnak/ ‹ i ' y . 

György. Jóakarúja nem .vólt; de`még-is~atall0ln 
xtovasomra elkövetett gaz tettedet.' Hmnlekot homloknak 
szegezveszeretemaz elleni'harczot, ’s a’ gyözö ram pör-v 
kölje. fel;l ha tetszik, kivittzcsataAg-man ellenét; de ne 
orozva, ne ‚11115011 esúszva lupja a’ vészt 11026` 1111116с201› 
a’A beke’ nyugalmáloan biztos ellen’ ereszéhezjiliaraggali 
Monokynak igaza' volt; ez nem~viftéznek,v ez röt. szolga 
kölYöknek tette “На! ‘ '.flf' ' "-' \ - ‘ 

.':' Gaspar. Becsáss- meg Nagysagos Uram! tulsagos 
ln’iség hazadhoz __ ‘ д 

Gy-örg yflsmerem azt! `111016 hüségedböl liozzam , 
ké'szffogtal vôlna lenni, Kassa’v 111261161 nyarson sütnî 
meg hörömet! -- No de vigyŕen a’ patvar Kassaddalegy 
`gyiitt Gaspar! szamolj‘üszköd-röl a’ mas v'i1ag'0n«,-~’s ve 
lem ne штаты, érted-é г »Most hallgass !‹ hajtselébb 
kup'adból eggyet, ’s aztán 111252615‘пеЕеЩЧЬЫеКеЬЁЙв 
váramról, úgy is csaknem tövéhen lakol; de „ne `hazudj 
rötyazt megmondom, v‘se el-ne hallgass valamit, mi a’ 

\| begyedhen van; -mei‘tfkàrdommal vajom ki 'belöledd 
\ GáSPäl‘. Úg'y 5261011 mint parancsolja Nagys'ad. 

(iszik.) Szadvarban Uram, vitézeinknek melegök van, 
alsszonÍv'ainknak meg lu'iségök.` 
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György. под’ érted ezt? 
G‘àspàr. Természetesen, Ui-âm; mert‘a'sszonyain 

kat kettös o'strom’tiize 'lieviti , mig внешние: csak egy. 
‘G’yörgy Értelmesebben ‘бы ' ` 
Gá'sp ат; ‘те: Bebek Gyö‘rgynek sek á’ ìfrigyese, 

bará‘tja‘: de as'szónyán‘ak még'több a’ ‘идут; 'báj szép 
ségü= leànyainak niég vtöblm a’ barátja. Igf'Szádvái-t van 
kikn'ek véde'ni (súgv'a') de’ az asszonyi s‘zivek’ ищут, 
viœz B'ebek-'György --- "-“1 " ’ j j' _ 

*'ïGl‘y’örgjr". (dühösen felszökik, ’s‘ïtórkdn 'i‘aga'djä‘ 
марш) Megakarsz- e >titkedban fúlni, te’pokol’ ròkäjìï 
te! liogy' kortyonkènt штаммы veìei'ii’gonoe'z‘inéijgëfì‘ 
Ki vèie ii‘va'gy azonnal 'bekötöm zsikkòditt;í liò'gy’a’jleìre-'f 
gö' mé‘reggéme‘ vamaäsek www >sîuum'n'eìi'." Sizoij; шт 
becsületéhez fényes haizafnl'lii‘ilö?"A ‘ "”"д'\' 'ï д" -` 'v_ @is 'piů i.' мыш- ватт»; ‘саммит; еЮааоЗ: 
mindent’~ mumg‘ysägos‘màm 1 ‘шумы “егёгьдш fórkàt у 

t Azonbán inevjàrjakïhiîeininiel"Úräin'àf‘ńiihtï‘ä’ шт‘ 
ìiszökkël ’,-" мы’ ro‘vás'ölil'i’a 'j egy'eztess' en ek. 
‘-‘---'Gyöŕgyßt ‘та elì'iito'tìa a'hharág, de'ìńëg" 

ve mágát, штанга: егаёш; hogy hireit Ih'üsége’ je-V 
léiilï-veen‘dig» ’ef-èmkbaiñwima hemfleenq, 1 'f 

G äsp М’. Hogy Judit Vúr-hölgy körül РЁЁЁ’РЁЁЫ“ 
/Uram бит-0111:,11аш1аыа‘тпе1 'Nagy Uran-L» — » 

"Gïö'rgyt таит, ‘вчбт i8 1eend.`--=A' шкафы 
név Ainél’tó' a" Bebek néŕf-in'eliètt állani. ‚ 
f "` Gá‘ëpfá r"(1nos01lyäl.)" De а’ Natgy-asszony'Ínátsként'A 

végez ànif;`~"~ïn1ert Petöf‘Uram‘nëm igen akar tetszeni 'Ö 
Kèg‘y‘eiinèiièkg“pedigiùeŕft‘sóńa p:isszony-«atz 111- a’ várbainl és csalá'dbziń‘i- - 

«им-99. òrdög'éä рокон'ш meg' hanane en? 
Gásp аг (csalfán.) Bebek Ferencz Nagy Urunk шаг 

éltében nem vólt úr. "-f'“ ~‘ ` ` ’ 
еуё‘тёу. mrantsanf nyeiveaet kfgyóe uíaoa пике: 

nem папок örömest! l ’ ' ' . 
Gáspár Úgy értem Nagysàgos Uram, Богу Sóiìa 

asszony nem a.’ tiizögetö asszonykák közzül то, kik 
l 

l 



8 г.“ mrmÁs , 

Iv_alò a’ szárnyalló hir? ,l .. . ‚ 
G a s p a r .( felforditott щитов sz emekkel ,_ miknek 

v 

nek minden akaratjok legfeljebb csak ohajtas , melly 
c_sak akker érik akaratta, ha az úr is azont тематик 

`ohajtani. Sóiia, harczos, шут, ön fejü, .hatarozott aka 
ratú asszony, ki most is mintegy__ megtévesztve вещей, 
nagy'obp ещё ’в‚]е1ев vezérek ellen тега: véd -- __ 

‚ ._„György (fajdalmas hévpel vallara й‘ Gasparnak) 
Gaspar! illyen asszony milly (lat sziilhetett теща Vitez 
Bebel: Györgynek, kinek` karjat .nem' еду pribék meg-v 
ërezte mar! -De nem !` hogy mindeggyik s_zülése’ kínjat 
en ,is megosnszam,> hitvany _szoknyakkal töltì el varamat! 
"g el hägyjahalni -az agg Bebek-fajtl ‘(аду -— tan még 
az agg денек-14)’ becsületét is! (meljen megrazza Gas-f 

` part) Röt fattyu .tel latom mhsem jössz az igazi ешь 
re. Jò lettél vaina hóhérnak :a’kinzó pad mellé! _Szóljz 
mit tudsz а’ bognar-kölyökröl? ’ 

_Gasp-ar. Hala az так. Íhogy maf flnìiefNagysá 
é’0:‘1¢-l?1.1î‘..-§1¿d¥êr" уйдёт! Minden banyëfßuüOg »y min 
qengyermekfecseg már;_v_x_nert~ettöl leginkabb féltettem 
rovasomat. Tudja Nagysagod‘, , hogy Sóña’asszony nein igenßzenvedheteta едешь ,fs `1111 eseLhen/_ragalomúl 'n 
lxangzik a.’ legigazabb smi»- _is,_ _, ‚ _ „ш _J.-.__. ‚ . 

György._Mi_t_mosod magaqlatfkormos ki'pgtöl? s_zólj; 
.'l u. l.' « 

I 

will. 

csak fejére latszató) Fajdalom,»,a’ gonosz hirl ‘1105011 
inutat az атак’ eggyik karikajan) ‘ТЫ аша; domhqnfeb. 
szìk a’ родит-ШК. Gazaaia- mar ,kat éve ellialtùegy 
leanyt hagyva elsö щеки maga utan.l Mostmaspdìik -_ne 
je özvegyůl lakja ваш, ’s meslgerségét a_z___.öfzvegynek 
ña , Dezsö folytatja. (gúny-mosollyal) Nyulank lsiiheder 
ke, tejfel arczú, hogar szemü,l mézes aikú, ölelésre hai 
Мод)’ karú "- „Я '..a ‹ ` 'f s. Ф 

(}убг$у.‚113авв‚ röt eb, ugass! ',.„. 
_â ~G a s p a r. Bocsanat _Uranrg Vitéz l leirasomat adnom v 

kelle, hógy шва miként asszonyod menthetö, ’s 'legalabb 
tzléséhez gancs nem férhet. — _ _ 

György. Karhozat! — _ww/ibn, шипы, ._ 
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.Gáspán A.’ nyalka iìú, mig Sta'mhulban veszteg 
lél, elébb tîtkon suhant, majd ragyogó-nappal robogott . 
fel a’ _vár’asszonyához. Sok szép ajímdékot kiemele egy 
ker-máskopa’ várból, mert kedves vendég vala mìnden# 
korahban, miért? miértl nem? mit tudonì en? ’Is inem ‘tudà 
ja a’-„vidékben senki. Egyik vöt jövenjdöl a’ bognáŕ-iìú 
han Bebek György Vitéz’ fényes házànak; másik —- meg# 
bocsáss Uram, én cs_ak а’ hirt mondcm — въагуаКаНйв 
vitézi. 1wml0k0dra.« ’ ‹ ` 
_:‚‚‚ 6уб1‘ду4дказшг tömlöez a’ pór fattyúnak, és 111 
tor asszonyának! Darahokra `szegdeltetem galád teste'iket, 
_hogy magànak a’ feltámadásnak is- `munkáiha. keritlend 
egykor, _az örök kinra öszverakni azokat! Eskiiszöm hös__ 
Oseim’ csontjaira -,- 
‚‹‚. ‚ ‚ Gàspár. Ne esküdjél Nagysàgos Uram; inert kënë 
ngen es_hetnék, hogy' meg nem tarthatnáuieskiidet."'De"-`r 
1.561 .kwaal övedzé körül asszonyod, ‚’5‘а’ kardot'bulà-i 
gßgyççügyeseblien hiriik` ‚10103111: az' eröïkorába 'lépett if» 
jń’zkezében, mint magát а’ 11051111г-11а1’1101‚›‘15; ’s e’ mel-l 
lett; а.’ szakállashòl is nem'ros'szúi czéloz. Ha' iga`z, az 
olasz pattantyús tisztet is tegxiap~ö еле `e1'belß1e..==?”"1ï ` 

György. Miti? Bebek Györgynek beszéled eztêi'.' 
Gásp ár. Nein- mintha öszve .akarnám öt mérni 15‘ 

mért bajnoki eröddel, vitézségeddel' Uram! de -- 112111‘ 
dög те; 15 üzheti játékát. Ma már miòt‘a. löpor lobhan 
a’ csatàkban, еду gyerek porba dönihetné hös Kinizsit, 
és szálas Holuhárt. Minden esetre kasza-tömlöcz-boszú 
dat egy ideig halasztnod kell, azon egyeszerü okbòl, 
ho'gy а’ bognár-ñú most vàradban vitézkedik, ’s jelenleg` i 
Vesselényi és Рыб 11119111, fö f6 sz‘emély benne, mig nemA 
épen legelsönek iìti asszonyod. 

György. Nemi ё; а’ föld alattam; e’ poklot mel 
jemben там) tümöm lehetetlen! Az ellenség nem sejti 
közellétemet. Be kell magamat zsóldosíminal még ma éj 
jel vetnem а’ várba , ’s itéletet tartnom, itéletet Gáspàr, 
melly még neked is gyújtogatónak szánó könnyet fog 
{ac_sarni szemedböl! 



1'0 ` FÁvANDnÁs., A' l 

.'nÉpen. szólani‘pakara Gaspar; a’ mint a’ pitvaißajtón 
erösen zörgeisének. Ambrus a’ fegyverhorìîó vala a’ 261‘ 
getö, ki sehtéinen ища uranak ‘a’ hirt, hogy Forgac's' e1 
fogaßóiiahezzkiildött виден, ’s igy vel van arńl'va érg 
нет. megsemmisińve terve a’ belopòdzas felöl >Sz'axivai"Y ‚ 
[Мад Миф. Ь‘еЯвЬаНап ll'in dühe Györgynek. yMnstairi 
idegzetében, nem-.veszte utólsó #farana/k,4 nem sorsaß'csa 
штык tevé ¿it tü-retáenné, hanem‘l a’ «'boszúnak Кей 
böi kisiklmr. alkalma vólc az, mi б: Salim@télmk'vitaì " 

i wNagysagns;,Ura‘m, szóla мёд-главы‘, ` vel-es sza. 
‘ канал. щоюшщ kezévei, ès szemieihGyöi-gfy’ saminïj‘ar. 

tatva, mellyekrölucsak néhajntèifel pillantata't",V мы: 
тыкать tevénekêszav‘ai; lengietiìl»ler'ŕmom'V eggì javiutlfil 
tommal, ha valamit egykor ellened v'étettem. Te'iszdiiyú ’ 
buszńt esküvélra! Magnan-tiara', A’s ezt igazsagos'anä" mert 
душам"; szennyét- .rova ‚г- шршыеп ßénmr nàgyegffïtí 
házadra; De szólj, miböl allandxa ez’terve'ìl згегшёг‘вез 
штаммы ¿l щит-ы» nmz’- па э m'illyen jelen'ieg‘ muwsl . 
в; ‘nem(ŕemeg.l Minaenkinek вашими legymr‘,#se15gg» 
kinatlan.> 11a-m1 за‘ liliért »könyönsgnan1<f11111;.V веыб‘т’т 
hödése вшуовавь; ьоьт man» отдай »kezfeléisiäiu 
Vitez, mint maga Dezsö мышца 'lëlekböl aliïîiagyd 
:Latesteu2 mig >ha'talmadira- ejtlieted;^"(‘fòga 'klizt‘y-add‘ig 
pedigilelkén едва a’ Вова‘? sebét, m‘ellyhez kép‘es‘t‘ a' 
me -mlalanski-csak- banjaték: mm1.ï ‚ — 

György csodalvar'nézte most'Gaspart. вы arcza‘é‘gett 
mint hamor’ Копа‘, 'szemeiben т; lang lobogott,l ’s a.’ 
kiilönhen csak csúnya‘rarcz, most örd'ögiiïéfleve. -. " 

csak elö, elasatamczimimra! напишет судил: 
ki pokol--gép'eidet,A itt 6110!"в2е1п1`й1'1:апйнчёпу‘0‹1! 

Bebek György nem riad vissz'a‘miniien kis- meré'nyîò'l;J 
mit babona pokolinak karhoztat. мы“ е’ részbenAk Gas 

.-— A», .‚ "ц" . 

Alkalmasint-'Uram, felele mosollyal‘ Gaspar; de ez.y 
ůttal sem nyakf- sem lélek- törö a’ me'ré’nyfs szokottwï 
inkhoz képest csak lakoma. Orvo‘ssag,` inelly'nek ize 
szintolly kivanatos- mint gyógyitasa. Bòcsasd ell Uram 



szÁDvÁn És vmiáxß. 11 

zsòldosidat, kiket а’ vánba-,belopnod isA lehetetlén~ 
t né lön; maraszd itt beiölök пешку-111511111”) emberedet', 
kit én'szénégetö tanyàimonrejtendek el -.-'tölibi terve 
met maid négyszemf közt „11110111 elö. ‚‚ ‚ ‚к. 

‚ Ы'еш épen menten-milden gyanakodástól , de bizva 
még is hatalinas kardjábanì 'tevé meg `György, а’ rende» 
lést , ;mellyel azonnal' .çsapatjáh0z; küldé fAmbrúst. Enn'ek 
eltávo‘ztarutàn, ismèt; kupakhoz .iìle a’ ket.t»ö„n-és Gaspar 
fèiig sugúlag, mint titokkak szoktunk lt._áwkozni,'mellyneli 
leses` kihallgattatásàtót féliink, igy nyilatkozék boszůe 
tervévelnßyörgy Úr elött, . -.‘‚ ‘к . х и #A 

-— А11|1а11,— hogy .Dezsöf kedives nagyfasszonyodnak; 
nincskétség Uram; :Ãderne mild., hogyvazdßi'miamegf» 
osztja атак шашек. 'rán a’ygyakori ajánnék kötißsak 
hoìzá, “111113111115113, 11о3у.‘111‘-авз2опу’ваею1шё‘ге1 kán: 
kedliessék ’s inondn’qf’sfirig-ygég.’ tàrgyai-lekessen a?" pria 
bék; „А: =б szive’ tárgyaaittxa’ ‘ногам-111111111 vii-it, ’s 
nem mint ab szép Heilvigniaz-ielmw beginn"y leànya; 
kivel több év (на eggyiitity neve'lkedékVfxs-kivel, a’ mint 
tudo'mg; megiöttével iegybef’keini'készül; .`~.Nem,festem 
Urainwneked a’ leányt.; mertvszépsègét-Iszankkai ehiimiI 
úgy sem lehet', lásd~üt"«s áim‘hazudtoljI-meg; ha zbirsz, 
azol‘áilitá'somban, hxigy ńtka szépségüiäudit мадам 
alíg ha'ine'llette kilép’ni'm'ein vólna `kéfnfy‘telen a’ saranr 
póbòl. Az a’ hosszas kerekded arcz, elöntve а’ csak 
most ynyilò kor’ minden bajaival, két` szép szem ,- mint 
legderültebb májusi ég, kellön -hasa'dt szácska, súgíw 
tei-met, mint fìaial szarvaskáje -‘- j ‚ 

Gyjirgy. Maszlagot nyeltéi-e tötïb'ak, hogy aai-y 
,nyira gyúladozol? Úgy forognak szeineid, mint еду pré 
da-lesö vércsejé. Tán neked is zúzádra дате!‘ a’szép 
Hedvíg, te hetes’bagoly ñú te?! ` i 
‚ (Нъвраг. (hidegen) Аж nem tevé.'~Emlékezhetel 

Umm-g! hogy épen azéŕt'használál szerelmes kalandjaid. 
ra, mert jég-hideg valék mindenkor -- ‚ 

Gym-gy. Hallgass! azért тег: asszonyom nem 
szenvedhetett, ’s таит, boszúból szivesen teszesz hüt 



.w _ 

12 _ plv мы , 

мне, ès am: men а‘ fejér тема mam, a’halan шеь 
né , mint Щетки roka-alakod'at. ’ 1 ‚ e ; ' 

Gaspar. (félre) Varj„'talpas 'medve , так]! (fenix 
l szóval) Sejti- e Nagysad ,h'ogy kedvem vólna meg-'egy 

szer eiféle 'szolg‘ala'tot tennemïNagysagodnal és a’ szép 
Ведущие” А’ 'iîì'l böszülésig'szereti 1natkajat,-"s ez ha 
lal'b'a völegènyét -~- Vitéz lUram ‘тише csap a" méltó 
boszú’ fegyverßévíel'-, mint héja- a’ï деда-рак kome- az 
angyali Hedvígètfhatalmaba ejtif -‘ 'ez elé-hbjajveszékel, 
à'tkozòdik, ---fkésöhll makacskodik- -- ké‘söbb ln'l‘súl - 
késöbb eggyezkedik —- és legkésölxb megadja magat. Ве 
zsö‘pedîg megjö'- üresen‘talaljara’- fészket -f‘atk'ozza a’ 
паре‘, f- mellyen ищете“; ‘шеПуеп ’ ̀az 1'n--asszony’v horgaba 
liarapott, a’ïhhaztól Aelment,‘xnaiîkaja'vx vèdetleny ha-gyafv -- 
‘s-felakasztja-'mag'at 'a’r идем-та ‚ ‘ha мадам kasza 
Шш1бс2е1=пеп1 akarja farasziîani'vele)V — ' "fë И ’ 
г‘ Gyö‘r'g‘y. VEmber! szoptatódwlegalabb :is v`mareg 
keveröné lehet'ett! Terved'dicsůi ’s megbantatasomhoz 

' шеи! — A’ leany/szép, mendoa?'¿:., ~s.. f _ \ 
Gaspar. Mìnta’ выпал’ nyiló vìrag. "S mi úgy hi 

szem‘, `nem'vagyunk épen jaratlanolc a’ leszaklta'xsban.y „ 
.‚х;—. Györg у. Jól van! elélabflatnom keILa’leanyt, -’s 
osztan dologralifMég egyetllGaspar: hova rejthetem a.’ 
leanyt csak nehany napig, migsegyéb dolgomat. шаше 

tem?'. y' w», ` :ai Gaspar. Lakom nem fogna lenni biztos; hanem 
van egy baratom közel _ ` . 

György. Nem, nem, alnok ròka!l ez annyi lnintha 
emherségedre Штат -- ` ‘ ‚ 

Gasp ar.Y A’- mint tetszik Nagysagodnakl mond hi 
degen Gaspar. ’ „ ' ›- « 

(Зуб rgy. ‘Маг! meglassuk! Most dologra! 
Ezzel György felilleszté sisakjat ’s 'menésre каше- Ä 

té -Gaspart. Egyenes kèröbe készülsz-é Штат; ‘те: , 
Bebek György’ szamara? цепи mosoly'gva Gaspar, Воду 
sisakban panczélban kivansz udvarolni a’ bognarrleany 
kanal? El akarod-é riasztni a’ galamhocskat, -mi elött ha 
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ladnal nála? Az ördög, Vitéz Uraml 111111011 remekhez 
készül., eltakarja körmeit, hogy senki se sejtse azokròl_ 
a" pokol-lakòt. , 

Gy ö rgy. Mesterem vagy röt, szòlj hát mit tegyek il 
Gàspár. A’ szomszéd klastromok, rendszerint ki 

szoktak igy tavasszal küldeni szòlgaikból e’ hegyekbe, 
orvos-füveket szedegetni az orvos klastroin-atyák' 5211 
mára,> és hz'tlòkkal а’ klastromi _asztalokra húrosokat dog 
1105111, mikkel e’ hegyek szinte hemzsegésig bövölköd 
nek. Eggyik sem mulasztja. el а’ tudákos bognárnét meg 
Ila'itogntni; mert az orvos-_füvek’ erejéhez magok а’ kla 
stroin-atyák sem értnek nála jobben, ’s növésök’ helyeire, 
szedetésök’ eltartásuk’ módjára nézve ö adja. a.’ legbiz 
tosabb utasitàst. (Egy rrosz szekrény’ aljába. nyúlva) Ím 
ittI egy klastromi szolga-gúnya, öltsd fel azt vitézi kön 
tösöd’ helyébe, ’s a’ klastromi csuklyához még válassz 
e’ tisztes szakállak közzül. -- Е’ szókra három àl-szakàllt 
dobott Gaspar az asztalra György eleibe. 

Vártál e’ kész szereiddel, te lélek-csiszár! kérdi 
csodàlkozva a’ Vitez; vagy màr tevéd a’ nekem szánt 
alakban azon útat, mellyre készitesz? \ 

Gàspár. Engedj adósnak maradnom kerdésedre _ 
Uram. Próbálj szerencset а’ szép mátkánal, ’s majd meg. 
tanit egy lpáir napi 1110: leend-é elrablàsra s_zükséged, 
vagy, mint szokott lenni a’ hölgyeknél, gyenge a’ Ivalr 
védelem? De okos légy Uram, ’s е10 ne robogi 1110 elött. 
Se esküidet se szitkaidat ne szórd hajduként; inert ez 
klastromi szolgához nem illik, ’s korán kimutatná. а’ sá. 
<tz'in-körmöket. Ajtatos szavakkal élj; mert а’ család 
kegyes; kárhòztasd a’ világ’ >urait; inert a’ bognárné 
gyülöli azokat -- hihetö valalnellyik гей szedé egykor. 
Harsány' dörgö szavadat ne ereszd meg Uram, mint zúgó 
szelet, hanem nyájasan mérsékeld azt sisegö szellöre; 
inert az anya gyenge érzékeny inazatú’, beteges és s0 
vány, mint еду czirkáló torony’ vitorlája, ’s midön or 
vos-ffüveit tépdeli, majd elrántja az eröködés, mint 
gyenge iibàt , midön erösb füszállal küszd. A’ szép Hed 
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víg‘pedíg 'azonhal apolói'aggodalommal szökik mostohaja` 
` felé, mert Dezsöje’ anyjat kimondhatlanúl szereti, es ha 

betegekhez tavozik Agnes asszony, mi gyakran történik, 
mert a’ тек bizik benne, Найти; а’ közel alló feszület 
ala megyen könyörögni heteges anyja’ szerencsés visz 
szatérteért. De a’ kitöl тушат; kell örizkedned шт, 
az, a’ vèn детища, nyers mogorva Gerö, a’ мы szol 
ga, v`agy mi? mert kü'telességét, штат valódilag ‘ 
nem is шаман. Ez téged igen jólìismér Uram, mert ö 
senki mas mint egykori Iporlmlabod.-Fülek’ varaban, mig 
birad. ` Mintl és шут: került ide? azt' az Isten (ища. 
Egyébirant ö kedves embere vólt assz'onyodnak, Nagysa 
gos Uram! — no értheted a’ töllbit. 
' „Gym-gy. Катюша‘! ö keveri a’ levet Sótîa és De 
zsö közt, nem-e? ’ 

_Gaspar Úgy suttógiak; de ez nem az én gondoin. 
-- No de most menjünk Uram Vitez; mert a’ nap lealdo 

. zóban van, ’s meg ma dolgom itthon. 
_ György felölté a’ klastromi gúnyat, és tisztes sza- ' 
кат; ’s vitézi öltözetét, fegyverét Gasparra шпал, 
ennek vezetése utan megindúla a’ bognar-lak felé. 

Nem kelle messze ~-menniök. A’ mint megkerülék 
azon dombot, mellyet Gaspar imént mutat vala, egy kies 
völgyecske teriile el szemeik elòtt, mellyet minden felöl 
erdös Маша}: szoritanak. Közepén a’ völgynek, éger 
bokroktól övedzve, еду nem nagy de mély medrü ta 
vacska allott, mellybe egykor emheri kezek далек vala 

А meg a’ hegy’ forrasa’ vizét, hihetö, hogy alabb kereket 
hirj0n-hajtani, ‘аду halat neveljen. A’ tú felett, еду 
jókora meredek domb-tetön, regényesen allanak egy па] 
dani varnak romjai, mellyekböl egyedül еду gömhölyii 
так-‘отцу, koczkasan veres marvannyal szegett ajtaja~ 
val, vala meg hajdani hasznalhatò alakjaban.v Вел: a’ 
var’ udvara'h, egy kerekes kút, allott, mellynek kereké 
böl a’ kiìllök mar hulladozanak,tengelyén pedigjmar csak 
еду par erösen beszegzett szeme a’ hajdani kút-lancznak~ 
vala штат. Az öblös kút maga, mell-yet a’ vidëk'fenev \ 
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ketlennek‘regélt, вещие; kövekböl valzvegykor kirak~ 
va, ш051 az idö ezeknek nehányát kîmozgatván helyéböl, 
madár-tanyákat ‚а11101а а’ kút’ üregeiben , „душа nö 
ïvépyeket tenyészte a’- porladozó kövek’ közeiben. A' 
‘ат’ ‚её’уёъ részei --- 111051 már csak köhalmok e's e'gg'yesv 
fal--darab0k -- búsan hevernek vagymeredeznek, mint 
képei a" mulandòságnak, a.’ ‘ах-11011111 megett sötétlö 
magasb heg'yek elött, megcsalva a’ szemet, melly nem 
sejtvén a’ tulsó völgyeket, ezen `hegyek’ ~(')ldalálban véli 
làtni a’ romokat. i ’ 

А’ .szük de -csl'nos alakú bognárLlak, va’ domb-óldal 
‚111111 а’ vár alatt, ennek eggyik falához támaszkodva épült 

' _égyszerüm Úgy látszik, falát e’ laknak, ’siegtühb ré 
szét'a’ hajdani vár’ maradványi adák. Az ablakok azért 
nagyobbak rajta, mint renales mives-házakon, ’s azéri: 
góth hajlásuak,/h0gy a.’ vár-erkélyek’ ablak-rámái, és 
hatszegre metszett iiveg-karikài beléjò’k illjenek. Pad-. 
làsa a’ szobának, а’ vár-terem’ sárgàra festett menyeze 
tének deszkáihól készült, а’ lak’ temérdek tölgy deszká 
jú ajtaja. а’ vz'u" folyosòját zàrà egykor, és szint azon vas ‘ 
rudak, csapok, karikák tartàk -azt. A’ hajdani tömlöcz’ 
vas rpstélyes ajtaja, most a’ kamarát rekeszté, ’s a.’ lak’ 
küláj'tajához а2011 kölépcsök vezettek, mellyek egykor a.’ ‚ 
védö falakra hágtatták а’ 11511" örizetét. A’ vár’ felvonú 
hídjának ‘аду kapujának egy pzïr izmos tölgy deszkajá... 
ból, most két felöl a’ lak-ajtúnàl ülö-padok állának, ’s 
ezeknek eggyikén az ablak felé Agnes asszony ‘111110321 
tutt; a’ kamará felöli pádon pedig vén Gerö fóltozgatá. 
húr'os-törkeit, lflincl ketten kellemes árnyékában a’ vár 
d0mbnak,'mel1ynek iuunár megette állt az estveli nap. 
A’ laknak hasitotlt palánkkal keritettv szük ud-vara, izmos 
fa-töl‘zsökökkel, dongákkal, szerszámfákkal ’sat vala 
csinos rendben m'egrakva. 

Gáspár, a’ lak’ ellén-oldalában,\egy alkalnias esserà 
je megé állitá Györgyöt lesbe , es súgva ismértetgeté а’ 
táj’ eggyes helyeivel, és lak’ eggyes lakosival. György ‚ 
csak hangjárúl vete Gerövre , `arczáról nem; de az Agnes’ 
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fonnyadt arczvonasiban ollyast képzele ‘Маши, mit, 
nem ища alomban-e ‘аду valosagban? то‘: valaha, ‘s 
mi kalandozó pillantatjait akaratlan is a’ bognarnéra vo 
na vissza. Ezen arcz, mellynek nagy részét rendesen 
elfednî нота a.’ gyasz fökötö és fejkendö, egy alt-szen 
vedett élet’ romjait титана; az ‘шагов, eget keresö 
szemek,~ szelid lélek-megadast tolmacsoltak, a’ gyenge 
vékony étheri termet, ’s bolygó rémet képezö alak, nem 
azért ШИНЫ: mulatozni a’ földön , тег: élni идут: ha 
nem mert munkaja, aldanî чаю)‘: van még rajta. « 
György’ ’s Gaspar’ szemeik Hedvig мал ahitozanak; de 
ez мыши’) nem vala sokaig. A’ laktòl óldalt, еду fa ke 
reszt атм, а’ bÓldOgfllt bognar’ remek-mive; ez Май; 
tevé a’ lyanka, mint szoka, ajtatossagat, ‘ввиду kör 
nyezte Dezsöjeért és beteges jú anyjaért. 

Ágnes asszon)T gyakran feltekinte megszünve varra 
satól, ’s remegve hallgatódzék a’ hegyek felé. 

Gerö! nem (аист-526 vala ez? kérdé az agg szól- ' 
gat, minden erösh панда! , melly az_ erdöböl fiileit iìté. 

Gerö. Dehogy taraczk, asszonyom! ne aggódjék 
szünetlen. Hiszen ezt az так remegésaa.’ Карп-‘7836 
hajdú sem birna meg, nem egy hitvany fejér cseléd! 

Agn es. Jò Gerö, te nem szólhatsz erröl; gyer 
m‘ektelen agg vagy. Egy taraczk-lövés a’ var alól, Её! 
ségbe- esö anyava ytehel‘. engem, ki csak ñamat birom e’ 
‘Ладен! _ 

Gerö. [дат úgy temessenek magamat is mellé. 
Mert asszonyom, bar atyja szerette vólna úgy valaha 
Dezsöt, mint én! ‘ 

Agnes. Tudom Gerö, az [шеи йшезведеё egykor 
hüségedetl - ` A 

Gerö. Ej , vòlna is mit, Agnes asszony! De miért 
is nem eresztett vele asszonyom? 

Agnes. Az ада-депо’ ůtjat te lsem fordithatod 
mas iranyba Gerö. ’S tndod Шпон gyenge asszonyoknak 
vala szükségök òltalmadra. 
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G ero (morogvze) ltthon пойдут óriznl, mig közel 
vltézek csatáznak! -— _ 

Á gn e s (szeliden) l»'.l‘udod jó Gerö , inagain is vagynk 
gyakran oi-vosolní távol, 's szegeny gyáinoltalan нем 
günk — i 

Ge r6. Jòl van no; szivesen niarailok. De asszo 
nyom nyiigodt legyen, ne remegjen i'intalan, аж meg 
mondom; különlien örök könnyekben i'iszò szeme elöl, 
úgy áldjon Istenem, inkább а’ Forgács’ ágy'úja’ torkàlia 
állok. Hiszen már szélnek seni kell fúni, hogy el vigye 
az asszonyt, csak szellönek! ‚ _ 

Ágnes. Legy tiìreliiies irántam jó öregem. A’ jò 
[sten nein sokára veget adja mindennek. ‹ A 

Gere. Ailja is, inert liizony ki nem állom igy soká. 
szoiian ’s összevont szemöiaökkei томата immkajai 

Gerö, gyakori lopott pillanattal Ágnes asszony fele, ki 
niintegy ostroniolva erzelineit , kettözteté varrási szor 
galinát. ' I ' ` 

Hedvíg megjöve ajtatosságábòl, ’s a’ mint a’ kis а] 
tón lielépe, ilei‘i'ilet szálla vele а’ kis начата. Gyenged 
séggel nyoma csókot niostohz'ija’ arczára , jò estvet monda 
ven Gerönek, ’s nyájzisan veregete vállait, majd letévén 
fejkendöjet, olvasóját, eledelt szóra a’ liaromiinak, melly 
ismért liang'ára, lz'irmásan töre magát hozzà, ’s kapkodva 
а‘ szórt magot , ollykor lielyette а’ iyanka’ piczin li'iliait 
csip'kedte. Majd еду hó-fejer tellen tert be' a’ kapun fe~. 
szi‘iltl tölgyet hozvz'in asszonyának мы, ’s gyenge kurt'a 
högessel sietveii Heilvig fele , megnyalogatva kezét, kei'é 
a’ maga szokott estveli eleilelét. Vài'j liattvú , мы! liiz 
сага Hedvig, ’s beszökdelt az elkeszitett e-ledelert, mig 
hattyú nyugtalankodva ищет utána а’ betett ajtòt, ’s 
csak akkor béke'le meg , midön kedves asszonya tele впа 
puval tere számára meg. Gerö morogva néze Hedvig' $201‘ 
galinait: minden munkát, úgymond félhangon, ki'vesz az 
ember’ kezéböl. —-. Dehogy, edes jó Geröm, felel пуща 
san Hedvig,_’s jobbjával megsimogatja az öi‘eg’ гад-имидж 

Ёп’ёздфуи 1. ш. n 
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ai'czait, hiszenj kend veszödik mindennel, mi erösebb 
munka a’ haznal, nekiink csak a’ jatékja marad. — Е’ 
méltató és nyajas megismerés, úgy-latszék megengesztelé 
az -öreget , ki félretévén kijavltott törkeit, vidoran ’s még 
izmos nyers erövel kezdé hasgatni a’ tetemes fa-dereka 
kat. Hedvig megn‘yugtatvan kis majol‘sagat, Ágnes asz 
szony mellé iile a’ padra, ’s ’nyugtatg'ata az aggódót azon 
megjegyzésével, hogy ma nem hallanak agyú-szòt, ’s igy 
hihetöleg megkészült a’ varban az ollajtott beke; és Agnes 
gyengéd vala vigasztalúdni; mert Hedviget, kinek szint 
ugy mindene all vala a’ csata’ koczkajan, e’ hittöl meg 
fosztani véteknek tarta. 
` György csupa szem és fül vala bokra megett, ’s el 
tartóztata, vagy lelallt az, még lelekzetét is. Illy -elömlött 
bajú lényt, illy igézö artatlansagú hölgyet, hosszú tapasz 
.talasaban, sem lata még. Hedviget úgy képzelé vala ma 
ganak, mint eg'y nyel's' iigyetlen, ’s legfeljebb is egéssé 
ges , piros posgas , ’s tagba-szakadt pór leanyt ’s im еду 
bajeló hajadont lata maga elött,l ki mintegy -kötésiil all 

'van az úr-hölgy és púr leany között, ennek‘természet 
’ adta ai'tatlan szellemét, testi épségét, amannak simúltabb 

módjaval, miveltebb forgasival egyesité magaban, ’s ki 
nek izletes öltözete `is ezen közép allapntra mutat,1melly 
nem-hagyja ugyan messze az _együgyii terniészetet; de a.’ 
magasb dívattal is baratkozík. Az i angyali föt, midön ` 
megjöve, künnyii vékony шум fedé, itthon pedig a’ Abú 
ja-szöke hajfürtök ,szabadon jatszadozanak a’ li'liem valla 
kon; `а!361110613’11110101911 széles kurta újjú 'és fodros gyòlcs 
ing övedzé; .pires` arany sinór-szegélyii vall szorita a’ kar 
csu derekat, mellyen alúl _fejér vékony köntös датам- ‚ 
zék а.’ szellövel; _a’ папка’ -könnyl'i sarúeskajit szalagok 
köték a’ meg könnyebb labacskaklloz, _ mellyek úgy lejté 
nek jartokban, mint szellö a’ habzó vetés’ tetején. 

György, kinek szerelmi hite az vala, melly mégnia. 
szazadok múlva sem avúlt el egészen, mi lszerint вы’ fi? _ 
nemzëtség’ férfìanak keze mindenkor csaladi viszonyé, 

1 
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szive pedig annyiszor-mennyiszer az indúiat' vnnszalmz'tè 
ámbár késö íiszén már életének, egysze'rre lángolò sze 
relemre ‘душа Hedvig ii‘ánt. A’ szivnek e’ gyi'ilékonysága ‚ 
sajátja vala. néki шаг élte’ tavasza 6ta, ’s--i11yen'sziv, 
mint mondják, csak vég elhamvadásával моим: elimini. 
Terved Gàspe'ir, újra mondom, dicsö‘! ezt sugá. -György 
`lesö társának, boszút állandok а‘ gaz fattyún! ’ [sten ve 
led ты , mig iigyi‘mk öszvehozand! 

' >Vall mosollyal vezeté ki Gáspár а’ vitézt a’ kis ös 
vényïe,‘m'elly aWmgn'ár-lakba vive,r ’s György öszveegyen 
getve мамы, bottal támogatva lëpteit, mint yöreg kia 

i stromi szolga lépett be а’ bognár-lak’ kis ndvar-ajtaján. 

‚ nyeret-e's залог vetett voit.A ' v ‚ ‘ 

Áldás e’ папа! jòl asszbnyom! kö`szönté agget't han 
gon a’ lak’ asszonyát; ‘orvos пачек’ вие’аёзёге fvagyok 
камне ‚‘ ez ,_ темы ‘е’ 'reszhen megalaowviaékre, а’ Fü 
leki klastrom’ сим-«нашим; ’s Моим ‘ntasitva, kit a’ 
kegyes ё; o'rvosi tndomz'mnyai áhla meg, a’ bünös embe 
riség’ дан/‘ага. ‘ Nem Vadnátl'-éŕies jú asszonyem, а’ jutalma-' 
zó vIsten’ nevében, Еду pàr пар! szailast iakodban, a’ 
kegyes шашек’ agg szòlgífì'ltjân'ak-?î ’ ̀  ‚ z - 

Szivesen öreg , шла Agnes, méŕegetvè szemével ai’ 
jövevényt ’s Наш; azonnall a"masi1ç-~padrat~ vezeté‘öt, 
шт botját kezé'böi, f es léem'elé vailairol az öbiös vá. 
szon макет, me11ybe"’Gás'pàr mutatòlag еду «lamb ke 

`remet еду „дыма! marga Gerö,~-’S mig György 
а’ maga. цитатам, svendi’ ‘даты népëtöl, mint 
nevezé; mellyet Istèn" átkába, ’s a’ чёт’ t’éd‘sereg'éröl‘, 
mellyet eg’ oltalmába aján'lott, 'Ágnes asszony’brvoslá. 
si hiréröl, mell)r münden szájon атм for'og, ’s több illye 

:I . 

sekröi beszelt, nem eg'yèz'eŕ ’morgá m'ëg Ãk’öixbe Gerö vaz' 
ingyen еш cz1'1net‘;"mignem Heavig'fueieŕö'tervén'Gym' 
gyöt а’ вшрЪШ’а, '-Ágnes Юге s’zònrá Gerät, ’s a" klastrom’ 
embere’ szämái‘a, а’ ka'marát elkészittetnirendelé. _ Ám 
'legyen a‘s‘sz‘onydlii, ha úgy T"akznbd, mon'dá’duzmadtlan 
Gel-öffne nekem ez a’ kláátŕóm‘f‘tányérnyalója‘nem тег’ 

2* 
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‘ szik. Minden szavahan vagy hizeleg, ‘аду a’ метке: 
rangatja elö hajoknal fogva; legalahh is képmntató az - 

_ illyen, Ágnes asszony, ha nem швы Hedvigünkön is 
rnem legidvesebhen датах szemeit a’ vén farkas. 

Ágnes asszony szokva vala Gerö’ morgasihoz, ré 
szét azoknak eleresztvén ilile mellett, részét megenyhít 
vén nyajassagaiv-al. Most is heéré еду par szócska kité- p 
rö feleiettel; шеи а’ klastrom’ embereit ifjúsaga’ éveiböl ' 
kedvelte, Gerö’ vadjait pedig, öregsége’ békétlen mogor 
-vasaganak tulajdonitotta. Hedvig szivese'n örvendett az й} 
vendégnek, mar csak azért isf, Воду vele többen valanak 
a’ kis lakban, mi -remegö asszonyoknak nyugtatóllh vala, 
a.’ villék’ csata- zajja miatt, fökép’ éjnek retteètetésiben. 

György еду par nap a1att,_miknek egy részét fü 
szedés’ `örve Май; Gaspamal иже, sokat мам az egész 
haznép’ kegyében, magat Geröt sem vévén ki. Мех‘: az 
estvék’ bealkonyodttaval, midön minden лез: élénkebb ’s 
полазить!) vala az asszonyoknak, midön az ostrom-zaj 
nak minden Szadvar alól elhatott hangja öszvé rezzentet 
-te sziveiket , ohajtottak valanak Györgynek elbeszélései, 
'Erdélyröl,- Törökökröl, Budaròl, mikre лещ viszalyos 
еще elég anyagot, tarsas forgottsaga elegendö ügyessé 
get nyújtottak. _Éjfél utanig сваи! е1 azokkal az ahnot 
a’ fejér nép’ szemeitöl, ’s ez_¿halasan örvendett, Ногу olly 
közel hoza nekik а’ virradatot, melly borzahnaikat eny 
`hitette. Üg'yes` szamolassal {отдай György az eggyes la 
Vkók körůl is. Ágnesasszonytòl, mint шрамы: orvos 
neun, -ugasirasokat kerl, oktatasqkat vea а’ fü-'szeaés’ 
targyaban, ’s__Ágnes >némi örömmel've'gyes készseggel 

`>ada шока‘. Györgynek módììaban hangjaban olly vala 
mi vólt, mìtëri _lelkének lrolnalyos vonszalmat meg nem 
'tagadhata Hedvignek még _több ‚ока vala, megelégedett 
nek lenni Györgygyel; шаг! hiszen ez nem valthata vele 
szót, hizelgés és szép итак’ özönlése nélkül, ’s hogy` 

l e’ részben György mindgyart az elsö napon ki nem впиш 
lék vagasapól, es_ak az оком, hogy Ещё уцпчзгещбш 

x 
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dei cin-kan könnte, mi is i116 józansaga'iììí 116111 eg'yszer 
rántá'öt'vissza. Geröt szinte а’ g'yenge oldaláról 051101114 
là a"iklas`tr0mi szolga. »Gyakra'n tuilnillik 6 ree-hivatkozék 
elbeszëléseiben, ’siy ha'gya'i általa javaltatni, tòldatni, söt 
igazittatni 15, а’ maga fellioz'ott történeti adataitj minthogy 
nagy részben vagy egg’yütt é‘re azokat égykoi‘i urával Ge 
i‘ö , vagy blztos kútfökbůl ismere. Söt‘ni'egá -`«ri'ivásáira 15 
wn probar masoaik esifvèn Gyergy Geröf=-i1iús~agavai Tua- \ 
nillik 1211105, 1:18Ьа-52а11а111, "s valòdi küs‘zdöfl‘iajnoki ter 
metet niagasztalà Gerönek, ’efájlalz'm hogy illy nagy tet-> 
iekre „intrest-amat, csa-k haz körüii szük aolgokkai k0 
pik el, ’s a." fegyvert nem >ismere solia. f\ "' 

Csalatkozik kend Frater-Umm, morog Gerömeki fe 
leletiil, en egy fö rangúvit'eimek fegyverhordója valek, 
’s több csatában vóltam ,' mint kemed misén, 'I ` 

György tiszteleteti bòkola fejevel Aaz 652 bajnnknak, 
’s mosolygd‘magában az щит-111011661; 11161111’ var-kapel 
nának, kivéven az esketesi 65 keresztelési'szertartásokat, 
ritkán vala szerencséje Györgyünkhöz. ` 

Mindgyárt sejtém, szòla csalfán Geröhöz»,n Collega 
Uramban a.’ bajnokot, ’s nem is ketlem, jeles egy fö Vi 

162 lehete,_ kinek illy érdemes fe'i‘iiu hordhatái fegyveret. 
Derek egy gazember vala biz az Fi'z'iter Uram! mor 

mogái Gerö. — ' ` 
' Hogyîhogy? kerdé inegütközve Gyöi‘gyàfê’kezei 

vo'iiaglóan ki'icsolóilának öszve öklökké. 
Ej no Gerö! szóla engesztelve Ágnes'asszony; annál 

jelesebb, áldott lelkíi és vitez szivi'i neje, ki most is 116 
sileg vedi várát , roppant erö ellen. 

Воду? mit? tán csak nem Bebek György Vitezi‘öl 
vala а’ szú? kerdi magát eilig tai'tóztatva György. 

De arról, felel Gerö; `úgy áldja lstene, ott a’ 1101 
jàr, kel! mint erdenill'; de derek nejének tisztelet, be 
csiilet! Nem szokottan morogva ejte e’ szavakatfGei'ö. 
lianem dörögve, kifakadt indulattal, ’s mint egykori vég 
itelet, 'olly formán 4liaiigzäinak es hatának azok lelkere 
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Györgynek.“ E_lhalt sokaig kedv és szò ajkain‘,~-_fmelly idö, ` 
alatt,l magaban ч111.11’0111’0 , »befoglala boszl'i-teryabeuáîßikûï 
dott fvén ;Ger,öt, is. Majd yinegemberelve'm :,magat, lésrkì-g 
törni >vagyt‘),-hz_1i'«f;f,;ig'tt_,. lnegprobalkozek, a’ 351111111" ördügét 
szallitani be.~_a’_rl_iaz_l_10z, Aépen aïyaltott szó nyújtvan alkal 
mat erre.,r 21939- _Bebek ‘Vitéznekg igy szóla nemügyelést 
tettetve, minthaicsak azértszólna, hogy meg ne .szakad-> 
jon a’ beszéd’_;-fonala,. derék еду asszony 1e11et_,„1igyis- 
mérem magam is-„fmert hiszen még nem régenBebeb-jò- _ ’ 
szag valank'; de a’ meri-e jöttem., :becsületénekznem ,leg 
kedvezöblnhirek forognak a’ népLsZ-ájifl‘ll, .mit .vßlí’ball д!“- ` 
bül sajnaltam. Beszélík: .a’ varban еду Dezsö n_evrüfszég 
ifj0ncz~ tartozkoaik, kire, 111; por szü1etésare,„~fegie’ tax 
vollétében szelnet wete а‘ _var’ asszenya, ’s_¿titkqs ‚521111111 
ségébe hama. ii.; . ¿„fm „__ » w. Í 

Átkoz'ott vdiîhiâ's ’ ebekl- milita' Gerö; ’s l так“ yfeledve 
elly erövel tite „1211105 öklevelfaz-asztalra,‘I -hogyr‘a’ ~,1“ajta al 
lott targyakszin't-e tanczolanak belé, ’s az'asszonyoklré 
mültten rezzenének öszvefrg fuif» — ’ 'i t: am. 111‘; e 

' Hagyd el Gerö, monda szeliden Ágnesg' ‘fs‘kb‘ny szö 
kék sZemébe; hiszen e’ 0511111111111111у‘1‘ё1ёа10111_!"' "ММ" " 

Mellyetv Dezsöröhf _senki' 312511015}; 
vete _man meggyözödés’ hàiíg'iàvai'iréavig. u" .Úïyj mendaxnl én is," szòla нужд ,_a’_ _hiyesztelök 

f 

nek;- ’s ha var/’n_‘ialami _af dolpgbfan, laz iiiú " 
négy szép hölgye közzíil valaniellyikhez aggatna 111111! sze~ 
relmét, hogy >i'iri _csa'ladba vagyàonba'ülhesseit be. _Í ,__ _ 

Ha ezt szóla kend Frater~ 1Umm, elég liótorúhsz’óla 
kend! «ил-3301110, nein maskéntlnint egyszemetlxordó ’ 
fîìles a’ klastrom’ udvarán, _ „1:. u i.; ‘l 

(Sìyörgyy magat feledve szökék-` fel e’ szavakra iiltéböl; 
de Ágnes asszony’ kérlelö pillantatjara -,« enůt weve fellob 
banasan, yisszaveté magat helyére isinét. —- „Вт-та kend 
Collega, és nyers mint a’ keszitetlen hör! döi'mögé foga 
közt a’ klastremi szńlga, ’s az elötte allott .kuma borból, 
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mellyel Agnes asszony vendégli vala, mohon nyomtatékot ~ 
ivék forradozott Магадан. ` 

N em kárhoztatom kendet Ágoston! szóla Ágnes asz 
szony Györgyhöz, hogy mások’ rág'alma illy gondolkozásra 
birà kendet; ,minthogy kend jó íìamat Dezsöt nem ismeré 
вона. De lu‘gyje el nekem úgy, mintha egy mondana dicsö 
ültjeink közzül, hogy Dezsö а’ maga sorsát,’s kötelessé 
get ismeri, és> így sem fukar sem hütlen lenni nem типа 
soha. Мех‘! tudja meg.: Dezsö iìamnakniátkája, az én ked 
ves Hedyigem, im itt ül, ’s egyì illy hölgyecskéröl nem 
könn‘yii megfeledkezni. t ‚ ‚ v ‚ 

t' „.E’ пала]: után gyengéd nyájassággal csókolà Ágnes 
asszony homlokon Hedviget, ki egy üdvezülönek moso-v 
наш viszonzá, az anyai csókot. -- Én nyugodt ’s biztos 
hivö vagyok, anyám! szóla Hedvig; ne szóljunk többet а’ 
banyák’ e’ mondájárólf — 

Bocsáss meg asszonyom, mentegetödzék Ágoston, 's 
te is kedves hölgy, hogy nem tudásomban busitálak ben 
штаны. Igen 1 illy angyali` mátkához mellyik halandó 
birna lenni hütelen? - _ IJ. 

F¿.„szavakat némihevével a’gyözödésnek еле György, 
I melly is (it kibékélteté az arsszonyokkal, -csak Gerö mene 

meg hullámos kebellel és borús szemölddel alvó helyépe. 
Gsakbamar utána nyugalomra oszlék а’ többi társaság is. 

'.,Györg'ynek szemeit а’__ kamarában kerülé az àlom. 
Ezel: indúlat -viharzott keresztül lelkén. Nein еду 111110г11ащ 
kupàban, ismért ö saját vára’ és családjaïvagyonára, mik 
kétség kivül ajándékai lehetének vétkes asszonyàiiàk, ’s 
ennekelgondolása átkosan malta keblét. Masfelöl ez az 
erös tántorithatlan hite a’ kis családnak Dezsö’ erkölcse fe-. - 

löl, ez az àrtatlan bizodalom a’ lyánkàban, ki még gya. 
nakodni sem képes, meri;~ nem csalatott, nem сваи, nem 
blrt csalni вона, ez а’ nyers hüség az öreg Geröben, kit \ 
mig szolgz'ija vólt, megnyerni nem birt soha „- szokatlan 
jelenetek valának neki, ’s meggyözék öt arról, hogy illy 
családon winden csz'tbjainak, forte'lyainak meg кем tiirni 
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6k, ‘s ш csak gonosz его lxatarozhat. A“ tökéllet erre, 
nem került sok kiiszdésibe Györgynek. Éröszak `’s gazlas 
követék iijusaga (На zajlasait indulatjaínak , ’s most boszú, 
szerelenl, ’s ennek szilaj leanya a’ féltés egysze'rre dü 
llöngvén lelkében, csak llamar megérlelék abban az erö» 
szak’ tökélletét. Most Dezsö még egyszer olly gyillöletes 
vólt néki, szerencsés h’úditònak képzelvén öt varaban, ’s 
boldog birtokosnak a.’ kis bognari lakban. Tovahba szere 
pe'lis nyommasztò kezde immar néki lenní. A’ par nap 
allait, nem egyszer valanak kítöröben György’ felzajlasai 
fökép Gerö ellen, ’s tartózkodasa a’ bajolò Hedvig irant. 
Millön ölelésre kivankozanak karjai, képmutató felemelé 
sekre kelle azok’at hasznalnia, langoló szemeit égfelé me- И 
resztgetnie, ’s forro ahitataban megelégednie azzal, hogy 
kezét, atyailag nyugtathassa e‘gy par pillanatig a’ lyanka’ 
gömbölyü karjain, vagy hó-fejér vall'ain. Illy erůs'zakot 
apagan nem akara, nem bira többé tenni a’ mindenkori ’ 
kény-úr, ki' megszokta nem ólllni de vagni azl érzemé 
nyek’ köté's'it'; ’s ezt most‘ anual kevésbbë, minél inkabb 

-- meggyözöûék abban, воду alorczaskodasa sennni sikerre 
nem ve‘zetend, Yaltozllatlan lön гены feltétéle,_ hogy mas 
nap’ valòdi testi alakjabanA teendi nyilatkozasa't ‘a’ szép 
Нет/1511111, ’s valúdi lelki alakjaban lépend fel, ha'szive' 

‚ langja ne talanl megvetésre мама. Edzé ezen 11111111‘0211т 
tat az, hogy mint Ágnes aêszonytól érté, ö‘masnap’ be 
teg-latogatasra készült a’ szomsz'éd fáluba, Hedvigröl pe 

’ ‘lig tuda, 11035г naponkint reggeli és estvellajtatossagat a" 
kereszt alatt' el nem nmlasztja. ì v 

‘Gsaknem teliesen almatlanńl lelè öt a’ virradat. ,Fel 
~szökék 'fektéböh ’s nyakaba vetve isïzakjat, olly koran, 
hogy még madar nem ébredt а’ csenil-iilte 'erdöben ès a’ 
szürkület csak két'esen mutatta' még a’ targyakat',-- klosont ‚ ‘ 

f György а’ las lak’ udva‘ra’ kapujan, nem latam/amasar 
'mint'- Gerötöl; ki az eresz alan fekœbol falelve me fel `fe 
jé’t, megtud'ni, kit üze fel illy koran dolga, vagy keule1 
férge, vagy'hogy Gerö’ morgasaval 'éljünk, az'ö'rdög? Siet 
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ve , мы kl rein elöl тот, мы: György ‘Марат’ laka 
felé, ’s felvervén öt, ‘a’ szénégetöknel vesz'ieglö emberei 
мал. kíildé rendelés‘eivel, maga pedig leslièlyre 'nient viez 
sza‘a’ bognár-lak’ közeleben, bizonyòss'ágot дует: niikor 
tàvozik Agnes asszoii'y a’- maga betegéhez', és szép Hed 
vig а’ maga покой ajiamssagahoz? Így lesi а’ fene-vád, 
forgó szemekkel es szökesre feszitett lábakkal,_ ártatlan 
kijegyzett prédáját! 

Mer aranyzá. a’ _'kelö nap a’ tetöket, inidön Agnes 
asszony a’ kis lak’ kiiszöbén kilépe. Fejet tiszta fejér ken 
dö fede, bal kezelien bekötve orvos szereit vive, jobbjá~ 
ba (шт-пот foga. ’s Hedvigtöl ki-kisértetve, az ud 
var-kapuig, mellynel szives csókkal Iiucsúzék el attól, 
leereszkedik Маша“ léptekkel a’ völgy’ ösvényenek, 
gyakran köhécselve а’ reggeli éles levegöben. Aggódva ’s 
iitánakiáltozva: (акта jól be ‚пазы, "nézte мамаша: 
Hedwig, падает а’ 'völgy’ ‘ан, eifogak (it iaiasa e161, ek 
kor ума-(мама a’ làkba, sz‘okott'i‘e'egg'elí1 dólgái liitáin 
Италию. ’ \ 

.IÍomályris _f__ilö-ei'zet’` bo’ròngàáàávàl _ei-edi;l 'ůtjának 
Ágnes, ’s mintegy nyugtàtàsául -sz'oi‘ongó kelilének, elebb 
a’ feszi'ilet alá vete in_agát ’s rövid ájtlatòsságát végzi alat 
ta. Felkelvén, nyngodtabban `folytatái ‘шаг az er’ mente 
ben , ’s inimár kieröben vala az erdö’ezon sürüjeböl; 
inelly a’ сито“ falunak kies téríi völgyére lyukadt >ki,_ 
inidön gondolatokba meriiltét beszélgetés ’s ‘еду isineretes 
hang riasztàk fel; riaszták, inert а’ hang rettenetes vala 
neki. Egyszerre felismeré Gáspárt az erdöszt, ’s titkon 
magárÃ vete Ágnes a.’ keresztet. El, vagy visszatérnie, 
mi'nthogy észrevetetik, mint báintó i'igy veszélyes vala; el 
мата tehát, i'igyeletlenül haladni el a’ két ferñ теней; 

Jó reggelt, jó reggelt Ágnes qsszony! Наша eleibe 
Gáspár, olly liangon , mellyet, nem ismerö a’ köszönto't, 
szlvesség’ дат hangjának юго“ vólna venni. 

Adjon Isten! ‘еще Agnes hidegen ’s haladni akara. 
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Ne olly hidegen, szomszéd asszony, baza’ jó‘akaró« 
дамы szóla Gaspar, engesztelöleg kezénél fogva és ma-` 
rasztalva Ágnest; egy par szóm van Agnes a-sszonynyal, 
mellytöl szép csaladja’ 'bóldogsaga ñigg, ’s épen aggòdam 
vala, miként közöljem azt; mert hiszen eltiltva vagyok 
hazatól jóakaratonlért. 

Наши]; ezt, ’s ha úgy шин; а’ közlést is, szom 
széd Uram, beteg var ream! monda Agnes. 

Lehet asszonyom, mond komoran Gaspar; de ég úgy 
aldjon meg, òttlxon hazanal a’ nagyobb betegség. 

Ágnes, kit -különben is, homal'yos sèjtem'ények ag 
gódtatanak, nyugtalan lön egypillanatig; de eszében for 
gatvan kivel van iigye, elhatarozo'ttan monda _: nem akarok 
hallani’selnmit, ’s indúla. ' ‘ 

Akker sem, szóla штат Gaspar, ha ltan egy par 
óra, tan mar ezenpillanat мат Hedvig7 'sorsa (ешь, 
réinitön Наташи pedig, úgy'T hogy tan lakaban sem talalja 
szeretö anyja többé? I 

Ágnest b_orzadas та elf; ’s gyenge tagjai res'zketni 
kez‘dének. Nem hive ugyan a’ gaznak, de még is Мещ 
lenek nem valanak 'borzasztó szavai. ' ‚ ' ' 

' Szomszéd Uram, mond Ágnes, meröen szegezvén 
Gaspar’ szemébe szemét, ’s belsö hanykód‘as miatt, тези 
ketö kezét‘Gasparéra téve, ha boszú az, mi kigyelniedet 
ra'galmaznfutamba hoza, hogy kinomon legelhessen, úgy 
kigyelmedet nem asszony szülé, ’s vert szopott kigyelmed 
tej'helyett. l ‘y ` ' Y 'I ‘ 

Mentsen Виза! mond nyugodttan Gaspar,` Hedvig 
engem megvete, anyja решу,’ _mint atkos elött, becsu 
ka elöttem ajtajat; de mind ez boszúra nem zaklat enge 
met, nïinthogy folyvast s_zeretem Hedviget, mint mas élö 
nem, és igy a’ szerelem és remény {мучает jóak'arat’ lan 
czaival kötnek engem jó asszon'yom’ нашим.‘ _ Mit mon 
dani _akar0k, fajdalom! nem ragalom, ’s úgy ШИН-ат” 
egykor idvemet, mint igaz leend közlésem. 
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>ré'fszvet'et mutatvaI Gàspáŕ.. i 

. _ .Szólionl mòmiágiles ’s e1 sztpska, 4talig mrc-inlen-v 
benni ljemegö v:ijkai közziil, ’s ев’у11кд1п1фче1еду {уде 
reknak tálvnaszkodott. . _ „я .l ‚ 
_‚‚„|‚_А$52011у0111! `52111111.‚911511111‘, 1111111: _.e'g’yllaligúl 111112111 
tal, tebairmad ваша egy Iiii-eg. klastromi szolgàt foga'dd‘l 
belakodba, ’s ez geneszabb vendég, benne, mint a’_kit 
kitiltáil _а111101. Ezen aggastyán, javäte'lö A’s` ált-öltözött 
fé-_tiìd- nem szolgq., _beidem Ш nemes i-h’s _neve — Vitez 
Bebek György‘! _ . . _ t . 

_ Jezus Maria!Y 'fèlsikqit Agnes, "s 'az elöfanakiiçill', 
mellyhez támaszkodek vela; A’ két- férfì felocsl’ulìtattsil az ‘ 
ér’ ‘v_ilzével az alélú gsszçiiytikinpye‘ánlnerângö ßzlem‘e‘kj 
ke IÉ‘P‘È‘ZÉk ‘шеёёущдёёцтёд; ЁЁЁдЁ‘ЁШт l?? ‚111.11 

vagy .ehren hallá gztmìminel irtdzatesbbeàt nìém lliallliatai? d 
_.„kßáisentsd mgmt-ess. @mi limi? @Spit-»t 1111 
van 4idödv, melly alatt'ly'àn odat 1111101- helyreI rejtheted, ’s 
csak parancsodtòl fiigg, hogy segélyedre legyek magam is1 

Nein, nem, а’_ fç'ild’~mindei1 kinesîeéi’â 119111! kií‘iltiaì‘.y 
eltagzitú kezet игла Ág'jn‘esh.` , ‘_ Y. „ 

A’ lmint tetszik ,I_¿s‘zgmszéd as‘lszonly.;l nem tolakodom 
jóakaxatommal., feflelellgigiegen. Gamin 

‚ .- 1. _., . 

Bebek $у111‘ёумад11г11ёдг9вд JeklGyöbrgy! mond 
‘118111811?‚щэгчщщёапег‘ -rßßalŕ gaingrsßak Вещи‘ 
minimo» г. .t ‚„ “ 

› 
I ' ‘ -1 Il 1:1 i ' ."n: — I ,Egengésed iigîd,`¿ll)qz§öd lután , vÍszegfijny a_sszo'ny , 

cßglat'ott, ._vágy, 11111. Iremçêny! __öt hijàbqxlt váiîod — mondá. 
.l . 

H_egyan? kéidé egész valójának felriadttával‘ÁglJi‘es , 
’s `_lirzlòttznzik sàppadáeg vszt'tllott arc’z‘aira; ` elesett? Csak 
llàldoklòejtheté ezt olly kinosan, olly kimerültten mintö, l 

_ l’losszabb asszopyom, rosszabb! mond Gáspár. De 
ne 'én,l kit rágalom’ gâyanúja ala'tt tartasz., szòljam az 
any‘ípnak rettenetesÍ liiijt. Ím itt áll mellettem .Vitéz Рыб 
Péter Umm’ szo1gaja,`kive1 csak imént falalkozfun; be 
sz‘élje ii el neked, mit magamnak lis _liinnem csaknem 1€ 
hetetlen villa. 
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`Bo'csass meg ass’zonyom, ha anyai в211ё11ё1$011ев1- _ 
te'm, mond a’ felszólitott legény; de a’ mit 'eriiiïsz 1íil'ani 
emlite, mint _igaz úgy gyalazatos. Dezsö ñadat'tiszte'lté 
a’ var’ egész ör-serege, hecsíilék Ш; magok ~a" fö nemes 
Vitézek is; mert-‘Dezsö 'lel'ke‘ vala a’ véd-csataknak, nem 
еду а2 ostmmlok közzül narapoa а’ raue fegyveréwl, maja 
nem ininden védeleln , az ö esze’ kiszamolasa utan ment , 
’s "Jol ment; minden -ssúlyo'sabb‘véd-~pontra ö maga " allott, 
_'s meg is felelt magaért a’ hol allott. De leg'inkabb be 
csülte és szerette öt, színte az irigylésig Sóiia úr-asszony. 

nyert vcvs'atak 'atanv bec's'es ~karddal övedzte öt Beliek’ 
n'eje körül, majd draga arany lanczot akasztott nyakaha,` 
sz'ép leanyai pedig ön kezök szötte vitézi övvel jutahnazak ` 
meg'vitézsé'gét, ’s nem‘kétkedék senki kö'zzůliink,J hogy 
még nagyobb' jutalom is vai-and rea a’ ‘ат-05110111’ felsza 
badïiltaval. 'De a’ pór ñúnak csekély vala a’ sokszoros 
kegy, yhosszú a’ varakozas, maga'szabottrögtöni magas 
art érdemének, ’s matkas és pór léttéreszinte az 111-1101 
gyekig emelé fel szemeit, söt ezek közt is a’ lë'gszebb 
gyöngy vala inyére , a’ 'szép Bebek' Judit, 'ezutan vete 
ki csabjait, ’s a’ gonosz lelkek úgy akarak, szerehcs'é 
sen; meri: ez éjjel, a’ var’ títkos csatornajan, csak ïigyan 
kiszökteté magài'ai Dezsö a"'sz"ép‘1'ïr-1iölgyet, ’sfhbrdja _ 
hegyen-völgyön keresztûl, mint ölyv az elorz'o'ttr galam'lìiìat! 

Agnes asszony“, bar mint lazzadva”valanak'férze- 
ményi, ’s bar'mint'megviselve'îs'az elsö hir altalv gy'ìen'ge 
шаг-111111151, Кбпцуййеп:‚1110в01у3а -e’ l'iiri'e,‘inelly'elly` 
igen horda liêllyègét‘a’ ragalomnalŕ, 'inelly semf'ůj, sem 

l hihetö nem vala ,_ fökép az anya elòtt, I ki olly igen îsmeré 
Dezsö’reddhetlen lelkét, ’s -.1ang01o'sze`re1méi ritka baja 
matkaja nani. ‘set Agnes egyszè‘rre o'csúani kezae remai 
téböl, ’s a’ masotiik csalfa hir miatt nein hinni az elsönek 
is, nem 11111111’ а’ 11131 armanvkodó hir-'kovacsnak, kiknek 
egyikét különben is mint alnok дам, rég ismeré. 

"s honnan maja mina ezt, jo Umm' kigyelmea? ker 
di a’ szolgat félgúnnyal Ágnes. 
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Engeinet ma (же! eresztenek kl a’ várból, Uram Pe 
tö Peter’ parancsái‘a._ Judit i'irhölgy, “ш Bebek (душ-ду 
töl az en Uramnak vala igerve reg; gondolhatia tehát je 

‘-assz0ny0m, позу а’ biiszke Рей‘) vité‘z, mátkág’át csak úgy 
bolondjáiban büntetlen elkoboztetni orra elöl лещ igen fng 
ja engeilni. A’ minthogy mihelyt az elszöktetes’ hire a’ 
vái'ban bebizonyosodek, íszonyú esküt teve, Sóiìa а’ уш 
asszony elött, ki ellen eggyet-ertes felöl gyanakszik, 
hogy а’ várkaput felnyittatja Svendinek, Dezsöt pedig mi 
Шу: iaiaija, feinegyelœii. Én е’ viaékbe vagyok küiave, 
Judit vegett megczirkálni azt. _ 

Meglelietösen öszvevágnak a.’ _rágalòm’ környiilme 
nyei’, szóla. mosolygva Ágnes, ügyes aggatók Вещие}: 
szomszed Uram; de meg года]: engední, ногу ne liigyjein 
ш, init liinnem lehetetlen. Ezzel útjángk indúla. 

' Asszonyom! ki'ált utána Gáspár, ám te Ива ha ve 
szélyt szi'il liiedelmetlenseged! Ha hazudtam, öröki‘e МОК 
kent еды! k1' ajkadon nevemet! - 

.read azt asszonyoin az enyénimel is! так az idegeii 
szolga. ` _ ' _ 

Agnes asszony sietésre erötete lepteit; de megli'ány 
чаи elmejeben a’ ket ferii’ utòlsó szavait, 's öszvevet 
ven шагать а’ klastroini' szelga’ beszedjeit, viseletet, 's 
ollykori elilléset nyers hangiának, kitöresenek'azon agg 
Кот’ hanyatlásától, mellyet ösz szakálla ’s.tipegese Наша 
tak, szorongni kezdett keble, mi miatt megállvám mené 
seben, miután а’ feriìakat nein та többe jött útjáiban, 
sietve visszafordúla laka fele. Nein vala immár messze а’ 

kereszthez, inidön alòla isineretes hangok, egy ferie esA 
egy asszonye iiték fület. Sejtes’ liorzalina шока ineg tag 
дан, ’s gepelyileg а’ sürülie voná magát. Ева]: hamar fel 
isinei‘e Heilviget az ágak közzül, ’s а’ klastromi sz0lgát',_ 
шва: elött térden esengöt. 
` Távozzál tölem, mond lievesen Hedvig, ’s utálattal 

чей kezet а’ terdeplö fele ; távozzàl tölem kettös kven bün 
hödö! ki текущая‘; tisztes koriidiii,y ’s vende'gi illedel 
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met, még е’ шш‘ьыуеъ is fertözöd êétkes inaúiatodaal! 
El tölem öi‘ökre, mig anyam meg nem ter! ' 

-Azt nem teszem, >szep Hedvig, felel a’ ferii', felkel 
ve a’ hölgy elöl; csak lialal valaszt el töled! Onnan niérd 
langiat szerehnemnek, hogy maganak e’ szent helynek 
sem biram altengedni a’ kedvezö alkalmat, melly anyad’ y 
tavoztaval mutatkozek szamomra. Ne is csodalko'zzal ven 
_alakomon angyali hölgy, mertbajaiddàl magat az öskort 
is felenyhith'eméd fagyabòl‘; de en nem vagyok az, a’ 
minek latszom (letantvan'csnklyajat, szakallat"’s' ísniet~ 
térdre húll'van a’ lyanka. elött) Íln ismerj imadódbau szép/ 
`Hedvig, Vitez Bebek Györgyre! --' ' _ 

Bóldogsagos szüz! kialt élremâlteben Hedvig, ’s mint 
riadott özecske futni készül. György kezen ragadja öt. 
Nem tavozol elöiem папка, igy $201, mig hajió кеды; 
nek nem nyerein,valaszat. Bebek 'György nincs szokva 
lnegtagadasoklioz'."Hajolj szép Hedvíg, im eskiis'zöln — 

Ne esküdjel karliezat’ ña! kialt éles ható hangen, 
leslielyeböl kirobbant Ágnes, ’s felelnelven feddö‘kezet 
az esküvö fele; emlekezel-e Vitez Bebek Györg'y, mint 
eskiivel egykor szinte fes'ziilet elött s'zerelmet, ’s 11111110 
zatosan megtöred esküdet! Maria‘baratnein vala Vitez! ‘ 

I György’ arczaiból kiszökött e’ szavakra a’ ver. 1111111 
- latok’ zavara zajlott kis korig keres'ztiil lelkén. De csak 
hamar eszmeletre terven bamúltaból, mellyet nala megle 
petessziile inkabb, ’ mint lelkismeret’ munkalata, boszúra 

’ lobbant tekintetet nyilaza az idötlenl'il jelentre. Fú'lj meg 
ven boszorkany, büvös szavaidban, ezt dörge Ágnes fele; 
vala-e Maria illy bajoló', illy eget földet elvarazsoló, 

_ mint Hedvig? 
Mariatól tudom Vitez! mond Agnes, szint ezen hizel 

gesekkel ostromlad агата“ de botorúl amúló szivet. Azon 
ban hagyjuk ezt; az eg igaz, Vitez Bebek György!""s 
itelni fog едут féletteu es Maria ‘felett l/Mlìst сын; arra ’ 
emlekeztetlek, mit feledniv latszbl,Y hogy neked derek ńöd 
van, Hedvig рейд 11а11111а1( matkaja; ' 
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На 1`е1е11е111-е г Nein véi‘i keritöné, nem feledem, söt igen 
is élénken hòrdpm a’ fr‘iss sértést jó emlékezetemben, ’s 
ezért, kìilönösen ezért is, а’ hölgynek enyémiiek kell 
lenni. Dezsö iìad gyalázátosan eljàtszá idvét, mennyét,- 
mellyet e’ lyánkában birt vala., Sóiìa asszony’ latrának 
szegödék; ö akará. a’ cserét köztiìnk -Uám legyen meg! 
Fënyes'családom’ meggyalázott becsületeért , tán csak 
nem_fogod nagyolni a’ Кап-116111151, asszony? ' ` 

Ó te átok minden jámbor lelkeken! kiált utálattal 
Agnes, mit vétett angyal erkölcsü nöd neked; hogy szivte 
lenül gázolj jó hirében, neyében? Mit vétett' derék iìám 
neked , pi‘édának hagyott váradat, anyjzâtt’,~ l kedvesét 
hátra hagyva, védi?~ Nein György, te idv-vesztett ember! 
e’ lyz'ink-a ~pi-édád .nem leend soha , ezt‘fén, bât gyenge 
asszony védem,` ’è csak testemen keresztül jutsz birto 
içánoz! ‘ ‘ _ 

Minéi elem», ammi jòim! oran vériien forg'ó 52е‹ 
mekkel György, ’s gyilkot rántva -ki kebléböl roliah 
Ágnesm'ek,l y’s minden bizònnyal feláldozza etI di'ihének, 
ha Heilvig'sikóltva nem veti magát èlébe. ’ " ’ 

`Mi baj? hars'an а’ Éikóltásra а’ lnk’Í ajtajï'tböl Gerö„ 
’s iszonyatos vas buzgz'i'nyáva'l tör le a’ kereszt feié. 

Pokol’ átka! kiz'ilt György, "s_ be nem vái'va Geröt, 
í'izött vadként roban a.’ si'irübe, törve magz'it Gáspár’ laka 
relé. _- ` — 

А’ rémiilt asszonyok alig birák hála közt értesitni a’ 
történtekröl hiv Gerüt. Tanàcskozának mi tevökV legye 
nek? Gerö és Agnes ismerék az eröszak-szokott vitézt, 
’s nem is ketkedének»,z 'hogy ez úttal sein-leend einbe 
ribb. под ö_csak egyedül, kiséret nélkül bolyongjon 
e’ hegyekben akker , midön vára elött ellenség Тек 
szik, nem vala liilietö. Agnes asszony’ javaslata vólt’, 
vigye Gerö Hedviget, elhalt ferie’ rokonához Bartónéhoz, 
ki ciak?l egy órányira lakik, ’s térjen _azonnal visszá. 
Hedvig irtózék védetlen hagyni jó anyjàt, ’s vele egy 
gyiitt inenni vagy maradni, lön határozatja. Gerö ‘mint 

l 
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mas erôteljes ’s ‘ввиду-52011011 férllú, 116111 lata a' ve 
szélyt olly nagynak és siii-getönek, hogy tavo_z_ni kelles 
sen; sziikség’ esetére pedig a’ lak’ tetemes ajtajat, és 
maga. súlyos biizganyat elegendöknek allita arra, hogy 
két haroin einher’ ostronianak megfeleljen. Élénk vita utan 
Ágnes asszony’ javaslata allott meg, ki azzal. nyugtata. 
meg Hedviget, hogy Dezsöt be kell varnia, yliogy .Gerö 
visszatérteig a’ vartoroiiyliaii fog lappangni, ’s aiiiiak 
‘rejtek-bóltjaba rejtezlietik, mellynek' ti’tkos ajtajat csak 
harman isnierik. .Gerö teliat sietve Deroga a’ ‘ат-11011111’ 
oldalaban legelt par lovat, az elliult liognar-munkalta kis 
szekérlie, egy par öllel szénat tön hele iilésnek, he emelé 
az anyjatol alig _valható Hedviget, maga. megé az i'iléslie 
helyré 1211105 lnizganyat, bi'icsút inte fejével Ágnes asz 
szonyiiak, niegcsapkoda lovait ’s hajta, hogy szinte 1’6 
pült a’ kavics kétfelé a’ szekér’lkerekeí alúl. 

’ Egy jó futamoilatnyira lialadhatott Gerö az erdö’ sö 
16161111 részélien, niidön liii'telen két féi‘ñ kir’obban >az út 
11161161 ’5 egyike „inegallj vén kutyalf‘ kiz'iltassal,Y kard 
javal keresztíilvag Gerö’ fején, inasika elkésvén vaga-v 
savai, a’ haladó szeke'r-óldalba zúzza vasat. Az elsölib 
vagast, melly különhen veszélyes fogott volna lenni, 
minden artalom nélkiil szerencsésen felfogta vaskos 111165 
maja Gerönek, ki is,l mi elött új csapas érlieté, kezébe 
kapva liuzganyat, vlerolian dörgö szitokkal i'iltéböl, ’s jòl 
intézett csapasaval- a’ kucsma-inetszöt, kit sisakjaról [еду 
vel‘élîöl nemes vitéznek ismere, olly nyoiiiosaii snjtja sisa 
kon, liogy az fejébe lioi'padva uranak, azonnal vérrel» 
arad el, ’s a’ vitéz elet nélkül году öszve. A’ masik, ki 
amaz’ szolgajanak latszék,_e1ugrott a’ hasonlò sors 6161 
’s utat vesztett az erdö’ sürüjében. A’ liaragra forrt Gerö 
utana akara eredni , de remegö Hedvig’ rimanyai ’s 11330 
dalina, hogy а’ rablók többen lelietnek, hati’a tartóztatak. 
Ülésébe veté tehat magat ’s fólyvast szitkokat morogva, 
sietve tovabb folyiata útjaa 
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Gere es Ним; nem Мне]: egyebet, mint ногу а’ 
_lesujtott vitez, ‚ Bebek György vala, ’s ez пешие; ша 
gokra es lieti-a hagyott Ágnes asszonyra i‘iézve, nyugtatú 
vala nekik. Azonlian csalatkozáinak; inert а’ lesujtott _ 
Gáspár vala. Ennek tudnillik nem volt ‘телец soha, 
György’ kezere давший а” liölgyet, kíéi‘t ’S kinek szép 
kis vagyonáert ö maga ege, пашет Gerö’ vaskarjától es 
Dezsö’ vitezségetöl шт, ezeken ’s az öt útálú Ágnes 
asszonyon kivánta általa помада: аЦаЩ, ’s az ö örve 
alatt magának orozni el а’ leimyi, miután Bebek Györ 
душ е’ vidékben, Maximiliánnak naponként növö‘ pártja 
miatt, iinniár elveszettnek tartá. De шпал, hogye'yörgy 
ö benne nem blzik, azon aggasztó bizonytalansz'iga, hogy 
_György nein fogja-e a.’ leànyt egyenesen Budára vagy 
Erdelybe kü1deni?` olly платина birái (it, Ногу bármi 
módon is maga birtokália ejtse azi. Megleste ö Ágnes 

.asszony’ visszatei‘tét útjábol а‘ felfedezes után, meg a’ ke 
reszt alatti jelenest, ’s igy alkalmasan kiszáinolái, mike 
pen Ágnes asszony elkiildendi Ш) alól Hedviget, ’s ezt 
‚тьма biztosabban nein теней,‘ mint Bártóne rokoná 
hoz. Felölte гена: Bebek Györgynek lakában letett vitezi 
keszületet, ’s maga inelle veve Решив!‘ szoigajat, regi 
czìmboi-ajat, 'lesbe alia kezéi-e kerneni а’ höigyei 's @gy 
ideig rejteklielyre vinni аж. Bizék, hog‘y ezen áltöltözkö 
des öt miden gyannalól felóldja, azon esetre is,` ha а’ 
lez'iny-orozás nein talàlna sikerülni.v Bor‘zadozott ugyan 
Gerö’ vas karjától, de bizakodek abban, hogy ketfelöl 
orozva támadtatván ez meg, __mái' elsö csapásgiik után te 
hetlen leend а’ mz'ii' koros fei‘ñú. ‘ Mint штык, а’ gaz ve|iz-Í 
tet kereste es шанса Gerönéi. 

A’ megugi'ott Ваше, Petönek szolgája ’s regi сайт 
kosa Gáspárnak, kit ismei'o‘si-kancsal Balà’snak nevezé 
nek, inintliogy вона kiveneio nein vala, kis fei'de szemei 
ini tàr‘gyon nyugosznnk?l ijjedteben remedezve, hogy 1520 
nyi'i buzgányos Gerü i'obog танец niiegve сын-тете“ а’ 
süri'i cserjevközt be az erdö’ inélye fele', _mig nezn , езж 

Ãrvi'z/ià'nyv I. Ísů‘l. _ 3 
n 
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nielve hogy nem iizetik,"halkabb leptekkel kerese', ripy 
kasra lyukadasat az erdönek. Kibnkkana vegr_e`, ’s ile 
hany perczig folytata a’ megtalalt 'mesgyet, à’ mint elébb 
óldalt egy legelö felnyergelt lovat, tovabb ket terepély 
tölgy alatt egy fegyveres panczélos ifjat, ’s egy par lé 

ypesnyire töle egy deli hölgyet, inely alolnba merülve meg 
'pillant_a. Elsö rezzentet, csakhamar öröm valta fel; mert 
a’ parban felismeré Dezsöt ’s a’ szep Juditot, Bebek 
Györg-ynek leanyat. Gondosan visszavonúdek azonnal, 
megjegyze maganak a’ helyet ’s mene felkeresni Bebek 
Györgyöt, ennek és Uranak Petönek kivanvan egyszerre, 
gazdag jutalmak’ reme'nyeivel, tenni szolgalatot. Gaspar 
tbl éne vala a" Vitez’ kalandjat e’ viaékben, és siete fei 
talalni 111. ' ' ‘ 

vGyörgy a’ kereszt alól egyenesen Gaspar’ lakahoz 
törekedett, remenylve, Воду meghagyasahoz kepest Gas 
part, Ámbrust és embereit ott'talalandja. Forrt a’ liarag 
benne, midön a’y lakot zarvalelte ,` ’s egy lelket 511111116 
rulte. Sietett a’ szenegetö tanyak tele, ’s пай-1131111 me'ny 
dörögve tamadt exnbereire: miért nem teljesitek, ma k0 
ran Gaspartól izentparancsat? Emberei hunyaszan inen 
ték magokat, hogy meg ma sem Gaspart ne'm'lattak, 
sem ра1а11св01-11е111 vevenek. Gyanúfvillant azonnal-György’ 
lelken keresztül, ’s ezen gyanú meggyözödéssé lön nala, 
midön embereivel Gaspar’ lakahoz menve, ennek ajtajat 
befeszittete, ’s vitezi köntösét nem` lele benne. Épen atok 
közt iszonyú boszút ~eskiivélc fejére, midön kancsal Balas 
mohó sebesseggel hozza betoppana. 

mond ez; Gasparl nincs többe! ’s elöada a’ törteñetet, 
mint velhetni nemelly módositasokkal. - 

Mit? ordit atkozúdva György: ’s elhagyatok vinni 
Gerönek a’ieany’t? 11 gusaly-nyelek ti!'~`mäna~`hiv naj 
dúiml ezt Маша ’s elöre roban. ` 

_ Munkaba keriileBalasnak mas gondolatra birnìGyör- _ 
gyöt. Alig gyözhete öt meg arrò1,' ‘liogy l'Gerönek szeke 

` 

l 

_. ___ 

Felesleges iminar ezen _'boszńgeskü‘d Uram Vitez! к 

О’ 
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‘ ren hailadttát gyalogì'il elérní lelietetlen, lmgy _linváf lett 
utazáse bizenytalan, . hogy Gerö закат; el iiem mara'dliat' 

_ а’ im'gmstr-iaktói, minthegy Agnes ottlion mai'ada, ’s igyl 
ezektöl Hedvig’ tartózkoda'isát kicsikarni nem' ñogna nehéz 
leniíi. Mindezevkkel >nehez'en'fogott volna bòldogúlni György 
‘темы, lia felfedezésével, Наташа‘ ennek ,_ egyszei‘re 
1)(Ízst'ii‘eV _es Juditra nem forditja. d _ 

A’ hir’ elsö hallz'isái‘a szoborrz't merede György ’s két 
kedék, ha júl папой-е? — Judit leányom? Маша. fejtott " 
hangen, fel isméi'ted~ е y»esalhzittitlzinúl te kancsal ördög? 
nem volt-e más, tán valami pór lenny? vagy’ha i'irné, 
tán épen hitvesem Sofia asszony? "s _véledr kimélni fogsz 
hirhamisitásoddal? ` ' t 

‚ Nein Vítéz Uram, testesjilt Judit úrhölgy vala, kit 
‘y láttam‘, ’s még Szádvárban valék ezéjjel, midön a’ pair' 

inegszöktét az ör-sei'eg megtudàJ és zúgott Dezsö ellen; 
Petö‘ Péter Ui'am pedig szinte diihödt v_zila mz'itkáijz'iéi't. 

Boszúlva. lesz Petö ,bai‘àtom ’s családi becsületem, f0 
gadoin! kiéilt György; vagy l.'i’bakt'», lpelengér alatt törje 
öszve nemzetségi .c_zimèremenf Vezess Ваша! 

’S mene а’ csapat sebes léptekkel elebb, _ majd a’ 
mint közeledének, lábliegyen lòpódzva. György Vitézben 
olly zavni‘ziv az indúlatoknak zajlék útközben, mellyröl 
ön maga sem bira szàmot adni maga'mak. Mind hir mind 
ön hiedelme után, ведёт Soi'iàt fartà ö vétkesnek, ’s hüt 
lennek Dezsö miatt hitvesi hitéhe'z,l "s ezt ferdült szive, 

I Ми‘ liomàlyosan, oliajtni làtszaték. Azon felsöbbsége S0 
iìának ö felette, mellyet Наша szennyetlen erköles „уши 
пё1‹1,‹пва1шаз lön elébliGyöi-gynek majd türlietetlen. Egy 
szersmind ваш: mentségeül Маша"; VOlllä. Györgynek а’ 
világ elött, Soiiáinnk'~ maga megfelejtkezése, és ohajtott 
ürügy és palást Györgynek gyakori félre-csapongz'isira. 
Most e’ helyett leànya. дата meg egy pór származású 
val nemzetsége’ fényet, ъесзшетёт3 a’ nélkiil, liogy eb 
böl liasznot vonhatna magànak. Ezen csalatkozàsli meg 
шкал» еще Dezsö elleni bosz'úját. -- Két äti'tatian ищу“ 

‚ 

fie' " \ Y' ' ' "т 
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aldoz fel a’ gaz рог iiú Ми]; gei'jedelmeinek, .mond niaga 
han Gyöi'gy, kiknek egyike liajaival, masika születésé 
vel all felette. És inég is leanyoin a’ tulajdonképeiii aldo 
zat: mert amaz iiiatkaja, ’s rangra egyenlö vele, liogy 
végre is neje leliessen. De leanyoiii -- года‘ csikarva es 
küvé újra помады Dezsö ellen. Még inkabh forrala fel 
lazzadt vérét az, liogy alig indulanak ki az erdösz-laktól, 
шины az ostroin-agyi'ik és taraczkok is Szadvar alól meg 
dördülének, inellyekre a’ varból, iiiint kivehetö vala, 
csak gyéren valaszolanak. - Ugassatok, ugassatok ti né 
iiiet kutyak! ordita böszi'ilve Bebek, ’s öklével fenyegetve 
Szadvar fele;` o liogy nincs módom lieverdesiii ininden 
fogatokat! r‘ 

Мёд inkalib siet’teté most lépteit György, míntegy 
ellensúlyúl keble’ sebes lianykódasanak, ’s csak hainar 
elérének a’ helyre. Balas intett, ’s eiiiliereivel inegalla 
György. Balas Каков foga б: ’s elöbbi'e vona _csapatjatól, 
knnutata njiavai aàgaliyak közzui, ’s György iiuh-forgana 
szemekkel lata maga elött az ifjú part, ehren mar ’s biz 
tosan ülve egymas niellett. Nyajasan tarta kezében Dezsö - À 
a’ шапка’ kezét, ki reniegve halla az ostrom’ durrogasait, 
és hilietü azok наши; fel szuniiyadasaból is. Búsan for 

. aula könny-üne szemeivei az ifjú feié. YAh eues Dezsöm, 
igy szóla, iiiinden dui'ranat öszverezzeiiti sziveniet! Mi 
leend a’ varliòl ’s kedves lakóibúl, miutan te, lelke a’ 
védeleinnek, kiköltözél abbòlë` Mi'leend belölem is, ide 
gen kezek között! _ ‘ ‚ 

Légy nyugodt, vkedves lJudit, szalaA az itjiú; a’ vai` 
erös, jól ellatva niindennel, ’s csak ari'ilas щита ar 
ваш néki. Te реф; anyain’ gondja apolasa alatt varod be 
а’ lióldogabli jö‘venaöt. ' ‚ 

nóiaogabbai édes Dezsöin? inond hiedelmetlenül ТЫ 
razva a’ l'eany; jó hireinet nevemet mi fogia védlietni 
‘Мама? ы v 

Tömlöcz és klastrom,` te gaz szennye csaladomn'ak! 
harsanii György Vitez, kii‘ohlianva leseböl, ’s Judit 83111 

ЯР‘: 
1 
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tan esek hátra. Dezsö i‘elriadva _ránta fegyvert, ’s а’ 
iyanka ele'be vetven magàt, düliösen vede ш, elszànva 
meglialni erette. ' ‚ f 

_ Élve hozzátok meg nekein e" púi’ vlntoiftl riadozek 
György а’ _Dezsöre rolianóknak; ycsaik kinos наш «innen 

boszi’imat! Dezsö7 vedelmeböl azonban nein mutatkozek 
reineny ahlioz, hogy elve jutliássanak попа. Egymás ut'án 
háifoniteriile el köri'ilte а’ bátrabbakból. György’ eniberei 
szintersiiggedöben valának, ’s minden szórt àtkai'sikei't 
vesztenek náilok. +- Utánam hitvz'iny eliek! ` ö'i'd'it'végi‘e 

_qyöigy' 'Bebek сушу Vitez ein csarineg fog' тит 
heini egy 'pelylies МЫ pórral; "s majd "ináigán`~kivül‘d'i'i 

__heben rolian вещами. щ’ ` u ‘n 
" ' "iigeknek ary-ja! feikian е’ szavakrá‘nezsö, ’s_ai'éi 
t'an‘l'eeik ki kezeböl iegyvere. Megi‘ohanák öt дошла!‘ 
Gyiirgy’ hajdúi, ’s az ö parancsára gúzsba kötve hurczolák 
“рам. Juditot душах: fekieiék gallyaki‘a ’s követék vele 
a’ bi'is nienetet. Elöl maga György lángoló’ szeinekkel ve 
‘те az't, >’s ‘ай lángji'iban boszúja’ terveit fözögete та` 
gál'i'an.` ” ' “ ‘ ’ ’ 

l A’ mint а’ ЬодпёгЧаКЬр: lb_efo_rdi'ili‘iii’akf'(ïryörgy meg 
àlla hìrtelen, mint kit s_zerenesës' "etlet'erè', ’s megállást 
parancsola csapatiának. Ma'gához -inte 'Ambrust а’ fegy 
verliordozót, ’s vzilainitsúga iìilébe en_nek. Iszonyàì’os 

_`_'leliete az ;l niei't arczlvonäisai шов: „s__áíppadtiabbaii vonag 
_lîâiiiakSzi'ij'zi'kiör'i'il,'y es is^zeineit a’ пап borzzisztóàn forgatt‘a. 

iieháii‘iy _legenynyel, mogorva hallgatásban felve 
те а’ 'fog'òl'y Dez‘set а’ vár’ udvarába, v felfogatá ott l'iii-te-A 
l__e_1_1„1_isi_i’ hajdúival, ’e eszmeletnel elébb a"vá.r’ kerekes 
kútjába ‘штата iszony'ú hnlz'ilrziv а’ den Шаг. Toinpán hang 
-zott feluegy'pillanaiig'az' esés’ és'jajszó’ han'gja, ’s bor 
zasztó lön а’ csend пила. äNemen , elhalt ajkakkal ’s Ше 
гедейб s'zeinekkël te’rt‘ìiiii'e'gA a.’ ~bünnek csapatja Györgyhöz, 
ki az авт leánya’ elesztese'vel foglalato'skodtatta lent ma 
_ тег‘ einbe'i'eit. —’ ‚ 
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FÁY .usnnílsl , 

Gere, kezhez adva Hedviget, megierdiixltszekerevel 
’s‘lehalalbanl' sietett vissza Ágnesl'iez, hemalyesszeren 
gate érzemenyekberengvan lelkeben. A’ mint a’ te mel 

ì'lett beferdúlt,___ ’s a’ và'treldalban` а’ ‚520111111411 einher-.ese-- 
_pertet megpilfantetta; ressznak sejtese debbenté_„'1ne‘g„ ls_'zi 
_'vét. _sem Afoga levait, haIl_njafikatI v_ete‘il'e‘," Amalga, 
ab__uzgçîtnykâit fegva 110211111!‘‚г1201111а1т’1'е1з1е1е a’esiepe'rlthez. 
I. e Ёе1111111$11111а11 nemellyek а.’'1:в0р01‘11101,:ё_:$я György 
A.Vitez langele szemet vete al’wjilvejre. _Felérven Gere, nem 
:messze `Gygörgyhöz A_l_negalla,_ bnzlganylara talnászkefqlékï’s 

v Y ‘.4’ '. ,.J. д: ’.‚‘‚‚‚.‚ _.- д.‘ v__lienielyan"me,gy‘artatvan szeînéuie‘itÍ Györg'yefl .es _ emberem . 
'mi liezett benneteket ide uraim,A ye’ csendnek’ tanyalj‘ara? 
„(На ‹111гд11.‘119‚11$011. _nìeni'lehet „111011 (11111 
ММ’ new» 111111111111181„11115111111111 

Ahetnekl .„ 
" Gere! 

lép; ismérsz`e ‘ЧЁЁЁП‘ЗЁЗфы t» :it ' ‚1 l, ‘ z .-'.».' »f ‚` Ismérlek‘lilfmii “1613518 ‚151131111 e’. cig-send??? 111%!‘ 
lakeíra, mint magadr'a né'zve eliajtnam,r ne latnalakitt 
зона! ‘дат Csak. ueke- ‚ё, „11111111М1д39й11й nient is 

`51911111 Uren?. и ‘ u) ‚ ‚ ._ l' l" .'i .N‘i'fìxl‘îg' "':i/ - t. Рога D?. a’ ßzadaiyïâŕnr kugel uradat‘glgy, _npd‘îe 
leczkeztetni l1itetlen?’_ _ j ‘ - - .l v 

Uram valal _egyker 

vesednek vagyek sizelgaja, ’s' vedöje .e’^_‘l_1i'dd 
meg Uram, Gere nein feg iîìsveny lénni ë" >vfe‘rben';lia'.kö 

У telesseget leend tenni kénytelen, А ' ` ’ 
‚ ‚. . ‚ f f "1 e Hitvesemnek, mended? te Seńafszel aja ‘é’1 11a! gyn 

v'la'.zates bí'm-szevedék! _Eggyet‘erìtöu'lgeritökvgggxtqk tehat, 
__.,_remöie’ nolaogtaian штучка; ’ 

_ Gere _mest vete е1б1‘1201ь s'zlcgpijiäêit.::Inditia,`y Ír‘iì’felQC‘Él'ld‘ 
"а ajl'iltabel ,v badgyattan ’s niega _ _eleìibe' meredetze 521111161 
kel iilt a’ gyepen, azen lielyen hel a’ szelgak letevek vala. 

Judit! felkiált csedalkezva Gel-ö, ’s hegy je az úr 
lte'lgy ide? 

neben _viié‘zl fs véiizgtgì'tf‘íaem , 
_ha nem 1-esszabb~ìyalflt szelgalateiu nalad5_`;_’1ne_st'_.`derék_ hjt- Y 

1 , ' " '.._ 5 .‘ "_ 211,! ‘у’; П ‚ Щ!‘ 'new Grörgr, "в ее! legéstiïiéiß ` 

1’1 
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György. Tettesd magadat vén róka! tán nem tu 
ded, hegy Dezsö czinkesed erezá ki a’ várliól? Ezért kel 
le Hedviget elvinned Ш) alel, úgy-e? Ágnes’ per köly 
kének csekély vala a’ begnár-leàny; úr-hölgyre чаша 
`tek , nem - e? ' 

Judit. (esdekelve kúlcselván fel kezeit, fàjdalma 
san) Átyáin! hallgass meg! 

Gerö. Urain ‘ты! a’ delget meg nem feghatein; 
de Isten úgy àldja meg egyker utólsó Маша‘! csalatkezol 
abban, miben bennünket что!“ 
` Gyö rgy. Terkedba verjem gaz hazugságedat? He 

vá'tevédHedviget? szólj, vagy nyársen siìttetlek meg, 
mint egy ven pekin? ‚ 

G e r ö. Hedvig jó helyen van Uram, hevá leseíd nem 
érnek. Még egyszer kérlek, egykeri bóldeg lkiinulàsedra 
Uram, hao j békét e’llaknak,V melly beldegtalaneknak 
menedéke. Hedvig’ rejteke titkem maradf’fs :nincs kin, 
melly ад; kicsikarja tölem. “""F ` 

' György. Majd meglássuk vén ké'i‘lŕëdö!}(gúnyes 
lassú hangen) ’S ha te meg némúlnàl is , gei'ŕdeled, hegy 
Ágnes sem fegffecs'egni-majd a’ kin-paden? ` 

Geŕö elborzada `kétkedésében: he. vallyen nem tud 
' ja-e шаг György Ágnes’ по1‘1арраггтыг :"'f" 

Gere (berús yeliszánáissal) Uram, légyiirggzlinas, hegy. 
te is i’rg'almat ‘.várhass egyker, mire szükségedfßvan , ki ’ 
éltedben llüilt bi'inre halmezál. Hedvig jegyesei-Dezsönek, 
egy Штаты iûi'inak, ki века: áldezva vala hive jóltévöje 
házadnak, kinek, hidd meg Uram, мамины-шт —— 

'Y " György (vadúl kaczagva) Tudem, gaz-ieka., tudem, 
’s le is iizetém imniár Миша‘; mint érdemlé. Láted ama 
kerekes каша Dezsö czinkesedat, на}: kevéssel elébb 
mint jövél, abba bnktatak _be h'ajdúnn. 

Judit е’ szavakra, egy éles законами felszökni erö 
ködött, de erö-hagyettan regyett helyére vissza. 

Hatalmas ég! felerdit Gerö, mint egy haláles sebet 
kapett ereszlán; a’ каша weiteren? Alélt kezét az öreg 



40 ’ ` FÁv диван‘, 

е1ёЫ› lionilokahoz vivé, niellyen lialalos verite'knek iilé 
nek hideg cseppjei, inajd nieredezö szemeit néinan és hal 

_ kan köi'i'ilvivé Györgynek einbei'e'in, az iszonyú hir’ bi 
zonyitasat vagy czafolasat keresve azoknak tekintetében.' 
A’ mint nalok a’ kilialt ’s bün-t‘udatos arczokat, szemeket 

lata, eljajdúla, szemeit eltakai'va véii Gerö, örülés’ faj 
dalinaval нажата meg liajait, ’s fojtott kinos'liangon szo 

lla Györgyhöz: ini a’ ~fenevad, зачёт artatlaii gyei'iiiekét, 
мы jo-nat nié> el! ._ - — ‘ 

Elhalt a’ gúnyj egyszerre György lVitéznek ajkaiii, 
hoinalyos sejteiiieny шпал,‘ rezzentvén meg lelkét. Fiam? 
Ещё‘: iìaii'i, nioiidod? örülésben szóltal-e? Dezsö az Aén 
gyerinekem'? ÁHazug ‘гад;г öreg , téged a’ pokol idéze fel 
ellenenil”- ~ _, _ ` _ 

G‘ëlröaNem, BebekGyörgy Vitéz, mond Geröf’s 
шаг ekkor felolvadott kinja könyaaporban öiiilek le sze 
lineihöl;mlsteiieinre ’s minden `Szentjeire mondoni, nem 
Ца;и‹101‹„р‹;;вб a’ te iiad, ’s Ecsegi Marianak, kit Ágiies 
név alatthrlejtett e’ lak, gyei‘nieke, _ ‘. ‚ 

György. Marianak? Fiam? Dezsö Наш? Tehat iìú 
irak valélinatyja, miért olly höngesengék? Gerö! ez iszo 
nyams «ш, wbb mintemhgri ere eiviseihei; 
- ,.f' Györgyŕiiiég kétkedék;.dei-a’ mint Judit a’-maga sza 

xja' miams», es зонами Mariaiwz, vagy 'mint mi is- ‚ a 
‚шефа: ‚иАдпеэазшщупм 1гоы1ече1ё‘ге1, mindenlke'tsé 
gétz, "s azzalriiiinden ii'ientst'i{.>,'ét'eloszlat'a,- тир-шел 
е5’—‹1›оща:вшкаам készi'il, irgalinat a'hitm emelév a’ Vitéz, 
sag’ felé ‘Людей, majd kin-és kétsèg-'iilte >«arczairaI_ioi'ita 
‚маки-511035’ ne lassa “Ы aziszonyatos ln'inöst a"nap,v ne 
.iassaamaga Каин az (лещ; meilye'i моют inérgezett 
inaglanak! .» м’ i sul ai". f — ' ‘ 

M_’ ‚ 

;.__‚__ _ _Ln-“__ -Ä-Ä. щ 
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Tei'jiink itt víssza а’ huszonegy ev'elött törtentekre. 
Pelsöczi Bebek Ferencz, Györgynekatyja, egy a’ 

magyar hon’ tizenliatodik штамп haiaimaskodói köz 
zi'il, veszélyes sel-iet k‘apott, ‘а’ keine es halálos ellene, 
gaz Baso"Mátyás közt ‘ем: egyi‘k es'ätiizásban. Ai" seb 
elhanyagoliatváii Fereiicz es orvoslòk‘ által, е1шё&‘‚‹;евеь 
dek , ’s a’ ‘тетей fekhelyet kelle nyoiiinia. Illy bajában 
sokat beszelenek frigy‘esi es baràtl az özvegy Ecsegineröl, 
а’ Toi'nàllyaiek’ vel/t iidvn_i'biróneji'iròl«,l ennek ~terjedt liiri'i 
iin-osi maomanyároi, haimozak joan-‘rami és 'mini nir 
teiiiii szokott, nagyitó csodálásból az eseteket", mikb'en a.’ 
iiidák'os ass'zony csodákat tön, ’s Ferenc'z elli'ozatását ren 

"delé'a’ hires orvosnenak. Megjöve az "s vele Marla 166. 
. nya, `kit elhagyni inagátel nein mere.’ Mattia ëviri'iló мёр 

‘segben -esak most fejlöilek gyermeki ногам: által-'a" лада 
аошьа. lGyorgy az ifjú Vitez, smite az ‘назад’ gyuléköny 
korálian , niegláiá a’ мама hölg‘y‘et, ’s‘-mint nevezé“ger-- 
jedelmet, Тор-611 megszei‘eteazt. Маша szintolly kö’i'i'nyel 
mii es fontolatlan vala-mint -szep", szint ollìy deli , 
idoinos es liajlekony termetben, berna' làngoló s'zeii’iekben 
es vonzó arczban, ’mint köniiyü "Мёд a’ мёд nein’ tersa 

_ságában,‘ merö es ra'gadò sz‘erelini’òstromaiban, áliiok 
hazug ’s épen nem -lëlkismerete's yi’ogaidiisaibain eskiiiben; 

-’s igy a’ szerelem’ titkos s'zövet'sege az apn’ anya’ tudtán 
шт niegszövödék а’ _natal par каши; eyiirgy vagyrú1-~ 
esapongva lei'zeline’ mámorában , ‘(аду сЗёЬййв’ ingerei'il, 

I_isinet‘elve f_ogadá n’` szegei'iy sorsú liölgynek, hogy -assz'o- v 
fiiy'àîvá ‘вещи бег-жмет ‘beteg at‘yji‘inak-Y nein~ ‘csekëly 
>'kinesl-t‘áiráiba _, ’s inenyassz'onyi jeg'yetï‘li'iigy":il válas'ztni'ïnéki. 
A’ Папка , kinek'nem kines ,' lianem a’ szeretett‘ ifji'iliitàn 

_ sová'i‘gottv szive', bájolóA шантаж-мат Gyö'rgyliöz: 
csak' te'egyediìl, csak te vagy'nekem‘kincs, es‘szërel 
med fogadásod nekein-menyasszenyi jegy, igy szòl, ’s 
winni iiein akar a’ kincs-teremböl 'sei'iiinit 'De à’ lieves 
-iilìi'i’ ismetelt nnszoláisî'ra,i Мята; reszint kegyes- шаш 
bel', >'mellyre‘ anyjátúl szok-taiiatek, reszínt, тег: az Мы] 
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te reménylö sziv örömest kivanja 'ohajtasa’ erdekébe ven 
ni az eget,.1nellynek hatalmatel, kegyellnetel varja а’ 

ì .teljesedést, egy kis ezüst feszületet elefant csenten, 
mellyet egyker Ferencz Vitez a’ mitlei apatursagbel rabia 
ki, „наш maganak ’s ;ajtatesan megcsekelja azt». György! 
mendaz ifjúra тете igezö szemet, tedd _erre kezedet__’s 
Юрии, hegy el nem hagysz вона! M_egteve a’ szerete' 
itjú .keszséggel init'a’ lyanka kere, ’s meg egy arannyal 
Мишей: fejér _patyelat kendöt, beldegúlt anyja’ munkajat 
.illesztvén fejerega’yhölgynek: .vedd ebben Maria egyszers 
mindI bóldegúltanyam’ aldasat, úgymend, addig is migr 
выгода atyametmegnyerhetem szamunkra! ’S a’ tapaszta 
latlan I_eany e’ nap-eta Gyiirgy Vitezy jegyesenek tekinté 
I_llägáizi, ’s мешают a’ csak kettöjök köztelö titekban, 
kallgata yanyjaelcfitt, vmert György úgy akara azt. Парф 
КёпНЩаШ; ez utan- ‘ъ’ parnal a’ biztessag, ’s _alkaleln es 
ferró. ver-alkat elrezzentek vegre “Не az гашиша; an 

-v‘ia'l’rufi »l Üìx'l ' 1 ч!’ l Y ‘ ’ ' ' 
_ .,5, ,Eelepiile E_erenez Vitez, es_Ecsegine búcsút ‘15:11:11 
.юыдгаюъ, ьасыщще szép leanyan. Nenezsziwel 
те едшьдв Gxlörgy,r is banana ereteté az elvaiasnai 

‚шага‘; ,erqtete_„_mert_,a"_ leszakasztett virag diszt _veszte 
_immar leder `‘нише ._elött, ’sj az eltajtas’ remeny’ kiiszdes’ 
ingereit ele’lé y.vala szilaj. kebleben a’ biras és teljésiiles’ 

.szekett unalma. Ferençz щит csak hamarelvive Erdély 
be sorsa, ’s György beiilvén meg- ele, de a’ hütlen МЫ 
tal vheltnak tekin-tett туда’ s_zeles birtekaiba, fekenként 

. met-eszíilve. iize azenl hatahnaskedaselmt, mikben _tfajńllt 
туда’. ,eldalanal _inég csak kezdö seged vala. Napenkint 

I nött _kinese, hatalma, tekintete, ’s ezekkel rang.- es ös 
büszkeségeis. _ Gsak__l1amar felejtve lön a’ hemiâtlyesà csa 
ниш Maria, felejtye a’ „вы tett fegadasek; ‘аду, ha kel” 
‚пете- az ifjúnak ezekre tevedev is ellyker, megmoselygá 

» пока‘, mint beter mamerban almedettakat, mik paraként ‚‚ 
enyes’znek,l mihelyt a’ mamert józanedas чаша fel. 4_Szilaj 
kedvét шт , felyvast hirt es hatalmat чайной: György 
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'pái‘ti csatákban ,' 's' levagi játékekbanjms' ezeknek еди 
ké‘b‘éii megpinantvan 'Pattini ‘senin а" nem ugyan egy 
s'zlèrìe‘igi‘ézö', de le‘lk‘e's.,` _társalkedásban'dkedvem .vagye 
nes; és tekintetes ‘cszilàdu'ii'iv-hölgyet, -elhite‘témagávah 
liegy megszereté et; megkéré fatyjátel ,' ’s nein “мы ceil 

Ylegò'szz'unes nászneppel; pempás menyekzötîtartva, Fü 
lekilváirábà’ vive' ziáíszeiiyáit.v Vége fel'ev já’rt immár а’ nie 
цены Íá’kenldi zziïlettäi’vábterem, a’näsznép'èlé'n'k 
êili itt-‘ett îtúlcsepenge‘lvígziliiiziitól, inert a’ кар-1111111 süriien 
iirît’g’e'tèy valía, ‘mest `eeen v'égsöt iirite az _új 'pár" beldeg 

’élteért,4 'fs végsövell viszen'zä à.’ 4köszönt'és‘l; -a""bertól' ës 
skiilej-` ketlvtölhevült’völegény vendég'ei’eg'észségeért ¿ 
'ini'd'tin‘ egyezei‘re feinyilék‘a’ teteines Машу-ат), egy> fe 
‘ 561119-‘61182‘816 ‘151118137’, eigzórt imj'fürtökkei váiiani, 

tî‘ŕtfezail;V ineredezö szemekkel ,"meg? 
'á11“à’-"’ii§¥tdtt t'éienŕf‘ k'îiièïeiiên ,‘ 'ше;‹;3а1«‹115ма‹1111 szemeìt 
afnásznépen ’s"megtálàwáïi’""teiŕintetëv'èl a’ völegéiŕytw‘.l 

'nemen kisërtö 'ŕéml'irèà‘m'eŕëszn mi', feiemei joint-_ 
jäbänïègyïk‘is eziiëtl'fes‘z’ûi'etet; badja'tval'pedig-'fejéi'e mu- ‘ ‘ ̀  
'tati ñieiiy 'egy дышит ’1‹е1111бте1 питает‘, igy 
1’111н1ь11ьмеющ„111111111, szeianî‘eröirean ae csak 
llíài'i’" venè'igla'nzik’Lajkai, y’s egyezerŕe öszveemlik, 
iiìlfiînenfjèl'é ‘ii'ëlk'iiláz élëtiiëk.’ Szebi‘ókiŕámereveihiek ‘а’ 

Чёпдёдёиёйъаиатбк fä‘fzsinaj, I eiehnéi: fa’ ‘кара: einen 
`keze`kf ’è e’ s'zörnyi'i 'tiine‘inény felé y"in‘efed’ minden szem. 
' А’ штаты liösze'la‘z; ‘kiävégfg' feis'z'ökik iiitébei, inan 

“ 1а10ё‘ 'Í'szitkekkäl täii‘l'a'djà ‘meg "'szelgáit: miëi‘t hecsáták .az 
érdemes vendégek’ múlatozása’ megzavarájs‘ára be а’ tebe 

- lyedb‘ttî’ìls'szenyt, -’s `fiai‘ancselzât“nzenn‘àili elhui'czeltatá 
fsát. 4""Felŕegák a"s'z`elgák’Mái‘iàt, mei‘tï ö vala'a’beldeg 
'taláiiî tiìneméiiy,l ’d,'_'kiemeïi’ii kés'ziilé‘nekîöt' a’ tereiiiböl ‚ 
'mídöi'i ’az öreg Ecseginéfki l'nem gyöze leánya’ sietésével, 
Ábeteppann. — Mi штык itt s‘zerencéétlen le'ányemmal? 
kérdi ez, bátran идите végig a’ nás'znép"’serán. Seń‘ki 

_sem felelvén, kivenakebléböl egy szeszes -iìvevgcsét, fel 
ecsúdtatá annak erejével az áj-últat, ’s egy szekrényhez _ 
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'tainasztvan az ébredöt és _egy par lépést 'elöblirelépvém 
'Vitez Ui'ak„igy ,szól kissé reszketö de inég Iis Ac_sìeuigö 
hangen; engediétek ‘(Лет vitézi azon szép tìsztetekre ein 
мишени niagatokat, inelly a’védtelen jnö neniiiek, _hol 

-_igaza van, mindenkor oltalinat ajanl. Neliany lionappal 
ez визы, mint orvosné, 'iiivatva дети _e’ так közzé lea' 
nyonunal, ’s mig _az anya Belieklïerenczrvitéznek életét 
megada, addig 4a’ Vitéznekiia György a’ ищу‘ '__szépJieJ 

,csületételöla Папа vala .leanyoin és szeplòtelen_,_ har 
szegény.;._. de B_ebek _György ‘те; lialinoza¿ingadasajt,I 

,nienyasszonyi jegyi'il e’ kendöt ada néki,` ’s yim e’„f_e_sz_ii- 
— _letige- tévekezét _eskiivék neki hüséget, ’s a’ köniiyelniii 
.liölgy meg‘széditve ezek altal, most szerelnie’ zalogat 
_baraja еще alatt. Kérdem Yitézek; теща-детка‘, 
Isten és emberek elött, hogy liitszegetten gsígonqszúl 

.inasnak adja шеи шепщмдгйцё iininar, ’s gjralazatia 
лак vesse inartalékúl az artatlan hölgyet? \ . _, 

Megallott с’ _szavaknalaz orvosné, ’s жившие 
а’ tereniben', „та a’ feleletet. Maly> cseiid `1611 ._)ieniie 

’ nehany регата, _melly alattl György .__Vitéz’ va‘Jka Aktìifi'il 
gúny-inosoly lebegett, kedvetlen valakot kölcs'iinözve kii- ‘ 

.nu .Il n” 

_ lönben szép férjiìas arczainak. Megszólala végre ¿ßatonyi 
Prépost, az elhalvanyodott qi’ij__nô’ joblija тещу? 53%? 
nyom! értesitlek, úgymond, hogy шаг _ellqréstél,kiivete~ 
liéseddel, ’edgy ketszeresen alkalinatlan ‚гад ez haz 

.,_naL Bebek I`(_ïryöi‘gy Vitéz'mar délelött letevé ¿aj _var-.ka 
_._`.p0lnalia_n._,_ I_sten elött hazassagi eskiijét im itt _Ö Нашей. 
. ga' Patócsy Sóiiaval. _I _ l _ _ l 

„Boldogsagos Szi'iz! kialta Maria fojtott hangen; te 
hat csak ugyan hitét szegte? -- Keble _erös liiillamokh’an 
dolgozott, _ a’ Akis feszületet mind két kezével -szorilta szi 
véhez,_~iiielly szétrepedni készült, там _Sofia eleilie tan 

>tfpijçigvan„ terdre.. rogya elötte; Nagysagos asszony'o'm, 
— «igy szóla ,térdeit тенге/‚0113 hangen, mellyl ’sziklat re 

peszthete, legptebóldog ¿vele'l ’,7- de ah iiii _lesz szegény 
,magzatombólê . -‹— Súiìa elforditva _Vlialvany агс1г11‚‚_1епу1}] 
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tà kezet liúldogtalan Máriának , majd fele liajolva' inegin 
dúlva súgá neki: anyja leszek Маша, vi'ig'y áldjon Евсе 
nein! — Mária lievvel szoritotta Soñának nyujtott kezet 
a’ maga sziveliez, ’s felvánszorogván elöle, leroskadólag ’ 
tántoi‘gott helyere vissza." Egy а’ vendegek közziil ' az ifji'i 
Sámsony Vitez kikapá. hevvel maga alól a’ széket ’s гей 
erötete a’ szerencsetlent. _ ` _ 

Bebek György Vitez! kii'ilt ekkor nemes lánggal 
Sáinsony, agg magyar liáz’ ivadéka, vagyonban szegény, 
ile erenyben дата; ’s bár ifJ’ú meg, már is neliány nyert 
csatáról `1111125; de most bádgyátt es halván'y, inert 1112 
lietegsegeböl csak iment làbbadozek fel --- Bebek György 
Vitez! frîgy'esül _lilvál meg ‘агата, de i’igy áldjon az eg! 
`ellened irigy'esi'ilök, ha igaz, iiiivel teged e’ liölgyek vá 
dolnak. Mentsd magad’ Vitez, ‘e’ fenyes lovagi kör elött! 

György vakmeröen büszke tekintetet megliordávmaga 
körül,` ’s а’ szólón megpilientete azt. Pelsöczi Bebek 
Györgynek, igy szól, nincs szüksége ‘iñentsegre iii'i! kard 
ja ’s'hataloni-szava a’ mentség mila. F`elszolitásod’ meg 
vetnein; de illy fenyes baráti köi'nek felvilágòsltással 
tartozom, ’s аж kesz öröniest adoni. Nein tagadom Vitez 
Uraim, hogy ezen per leány, botor szerelme’ varázs kö 
rebe rántott engemet; de a’ dolog nem istenesen törtent, 

'anyja a’ büvölö oi‘vosné biivös szei‘elem-italát itatà meg 
velem, liogy per' leányát fenyes családomba lophassa be.' 
Kerdem Vitezek: sziikség- e teljesitnünk _az idvtelen má 
morú fogadást, vagy máglyát i'akatnunk a’ sátán-szövet 
ségii büvölöné’ számára? ~ . 
` Magiyái! máglyát! felkaczaga nagy resze a’násznep 
nek, legtöbbnyire cziinbora a’ ket Bebekkel, átallván ed 
dig is a’ vlgság’ megzav'artát, ’s ezért is ingerelt leven а.’ 
ш hölgy enen. Lingra а’ ш boszòrkannyai! 011111011 
nak, мрака: verve az asztalhoz. 

Ó te, inelyen si'rllyedett gonosz! feljajdúl egre vetett 
szemekkel Mária! ’s megeredenek, mint gát-rontott pa 
tak, könnyei. 
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Megallj Bebek György Vitez; nl_endEesegine, éles 
pillantatet szegezve Györgyre; mereszkedel allitni, llegy 
nekem tudemasem vala leanyem’ szövetsegérel veled? 
Nem tiltal-e el minden közlest a’ bóldegtalan amitettel? 
Szúlj, de ne-felejtsd Istenedet Vitez, nehegy az genesz 
óradban elfelejtsen tégedet. ‘ 

Ki tudna az anya’ szövetseget leanyaval? mend 
György. A’ mit mendek, Pelsöczi Bebek György Vitez 
monda, egy per asszeny, egy büvös kurúzslené ellen. 
Van-e köztetek Vitezek, ki kétsegbe hezna szavamat? 

Javallva György’ eröszakes szavait, hallgatanak a’ 
vendeg Vitézek;. de Samseny nem hallgata. Villegó sze 
mekkel alla ö ele, ’s igy szóla: van, Bebek György! igen 
is van е’ teremben ellyan, ki gyanakedik, hegy gaz ha 
zúg vagy, ’s azen, Samseny Benedek vagyek; mert arcz, 
szem, sze ’s minden. mezdúlat e’ ket l1ölgyben,. kiket te _ 
pernak nevezel, artatlan igazsagnzïk nyematjaiÍ Ismerem 
en mar gyennek éveimböl ez ervesnet, ki anyamat tarta 
meg egyker, ’s csak мы: magamat ragada ki halal’ ve 
szelyebel, ismerem 4szelid erköleset, tudemanyat, híret, 
melly jetekenysagat a’ Matran innen sek\ezer szajen hir 

’deti. Kenyszeritlek Vitez, vagy gyözö prebaiddal allj 
elenkbe arra, liegy ez asszpny büvól, vagy sarantpeba 
allj ki velem, hegy fegyver nyilvanitsa ki .az igazsaget; 
mert be nem bizenyitett vad, mindenker alacsen ragalem 
vagy gazsag! ' 

Györgynek meenten мы“ vere dünne femdom 
e7 szavakra. - Tan szegenyseg’ nyemerúsaga megunata 
veled a’ csak mest kezdett eletet, igy szól foga közt gú 
nyesan ’s vesztedre törsz beter snhancz? Ám legyen tet 
szesed szerint! Bebek Györgynek mar gyermeki тем 
kardezas vala. De elébb vitez rekenim, шаги“, frigye 
sim, `hallgassatek meg engem’ ! Sarampóba szallek ez ag 
gatódzeval, ’s megvivek vele levagi törvények szerint 
elöttetek; hagyöz, am dicsöitse asszenyait, de ha en _le 
szek a’ nyertes, lebege nraglya innepitse gyözelmemet, 
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làngek emésszék el rajtav а’ büvös mesterséggel 11111111 
kenykedòkat! Tetszik-e feltételem? " Y 

A’ Prépest,. a’ Császz'ir’ neheztelésétöl tartett illy 1111 
kény’ gyakerlatáért; de а’ 11151523111121111 egy s'zájjal javal 
làst _riadezának, és nein liajtva’az új nö’ rimànyiw; ki-A 
rehanának a’ teremböl; a’ küszdendök Sisaket, pánczélt, 
fegyvert öltének, ’S elly dühös vala ininden részröl gerje 
az indulateknak, hegy Seiia menyasszeny csak alig nyer~ 
hete magz'tnak és bará‘tnéjinek annyi kiméllést, mi sze- ` 
rint ne а’ vár’ udvai'án , hanein anńak erdöre lenyúló ykert 
jébenessék meg a’ viadal. _ 

Lezajlának mindnyájan a’ fegyver-sz0kettak, kivéve 
azen nehanyat, kiket az áldezatra szánt két asszeny’ 61‘ 

vzéséi'ev rendelt vala. György, kört keritének a’ küszdök 
körül, megi'iada а’ harczí kürt, ’s mint menny-nyilakat 

_ rejtö berús felle-gek, inegiitközék a’ ke't vitéz. Inegvahaj- _ i 
lett és -visszahajlett а’ csata’ reménye egy részi‘öl a’ má. 
síkhez sekáig, ’s ha tért engedett kis kei-ig egyik а’ má 
siknak, csak azért esék az, liegy ńj erövel tegye reha 
nását; felya már vágett sebekböl a’ vér, hemályesedá 
nak а’ csillegett pánczélek, lankadni vkezde а’ viadal, bád-« 
gyattabbak lönek perczenként a’ fyegxver-csattanásek, mig 
végre aléltan halának el azek, ’s а’ 11111111е11 eröt elvesz 
tett karek, telietetlenül esének le а’ tántergó lábak mellé. 

Pilienjen a’ liarcz! igy kiált öreg Sajgóvári, ’s utz'ma; 
mindnyàjan: pihenjen а’ harcz! gyi'ijt'setek új erët új 
küszdésrel ` ‹ - g 

Ang hangi'ék e1 а’ minas, miden samsony, `ki egy 
hársnak _támaszkedék kimeríilt erejével,v elsiklék mellöle 
’s ájúltan года 1е а’ fülle. György, ki hasenlean .aléltan 
pihenteté erö-hagyett tagja'it, ’s barátival felyó vére't àl 
littatá, 'òszveszedé ’é látásra veg erejét, ’s diihhel rehana 
ellenének, hitetlènül eleltandò aìinak életét, heI társai 
nem tartózt-atjlák; a’ védetlennek erezú elgyilkelása, men 
dának az'ek, megrentja a’ pár-kiièzdés’ tlirvényeit ’s meg- ‘ 
gyalázza a’ nemes vitézt. Mert a’ vaalság’ e’ századában 
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is, niidön az ei'öszak és öiikeny `пар! renden valz'tiiak.l 
tisztelteték a’ fegyver’ igazsaga, ’s a’ vitéz liarczi lie 
csiilet. ’ ’ _ _ 

Am éijen, ha úgy актами, a’ „шумы! szoia 
György; de a’ víadal’ gyözeliiie enyéiii; inert Samsony 
elélib esék le, ’s csak ugyan nyomja a’ fóldet, iiiig én 
labaimon allok. Most inenjiink fel kupainklioz, asszonyink 
1102 pilieniii ’s estvére lobogîon a’ maglya! -- 

Isiiiét, mint ritkan szoktak egyebet, javallast riado 
zanak a’ Vitézek Györgynek, felkisérék 61, gyaiiiolitva. 
Padgyatt lépteit a’ varba, ’s' iiiíg Sòiia, férjének örvendve, 
kit minden bi'is sejtései inellett forrón szerete, rendelést 
töi'i Samsony’ apolasa irant, a’ vad fériìak kupakat ürit 
getve folytatak a’ félbeszakadt inaniort. -—’ 

А’ 1111111 estvére liori'ila a’ nap, gagyogva tön rende 
lést György, hogy rakassék meg a’ inaglya a’ viadal’ lie 
lyén. Lecsödiile a’ Бог-302115 vendég-csoport, ’s nep min 
deniiniien a’ iiieddig e’ latvany’ liire olly kevés idö alatt 
elliathatott. Lariiiasaii javallottak a’ vak ballena’ és go 
noszsag’leinberei, György’ igazsag-kiszolgaltatasat, sut 
togva karhoztatak a’ józanahbak és jobbak,` kegyetlensé 
gét; latvany’ reniénye feszité vaiiiazok’ varakozasat, boi' 
zalom és szanakozas ezekét. Most- meggyi'ijtaték a’ inag 
lya, ielcsapkodanak a’ langok, ’s György nehéz nyelv 
vel es inainoros fövel parancsola a’ poroszlóknak: liozzak 
le a’ bi'ivös asszonyokat. Feliiienének a’ poroszlók, ’s a’ 
meg feszültebb varakozas a’ liangos szút is elzara a’ сво 
port’ ajkaiii; Mar iiiegjöhetének v‘ala a’ foglyok, ’s nein 
érkèzék senki; ti'ii'etlen lön a’ vitézi és népi csoport, de _ 
legtüi'etlenebli Gyöl‘gY, ki szítkos parancsot ki'ild porosz-_ 
lòi utan. Мёд sein érkezik senki. Újabb, fenyegetöhb pa 
rancs izentetik fel, a’ varó szeniek mind a’ var felé ine 

rednek, mar pai‘a'zs ti'iz az egész inaglya, i'ij eledel nyúj 
tatik a" langoknak, suttogas; niajd zúgas, végre iiiorgas 
liallatszik a’ csopoi'tlian -- ’s niég sein érkezik senki! So- ' 
kara a’ poroszlók és ~foglyok lielyett, Gei-ö, egyike György’ 
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szolgaínak hunyaszan soinpolyog е16 ’в‚5е1е11г1;: liogy az 
-asszonyok megcsalak bi’ivös inestersegeikkel azrörizetet, 
‘s a’ viadal’ köz erdeke alatt kiszökenek a’ 11111161. 

‘ Sokakat а’ csoport között boslzonta а’ csalatott varas, 
lle valanak ollyanok is, kik örv'enilezeneka’ két nö’ megs 
szabadúltán. Az, hogy bi'ivös fortellyal szabadi’ilhatanak 
meg, senkinek sem latszek hihetlennek a? :nep között , a’ 
vaksàgìiezen századában, г3112611 kímentve 1а1г1да1се1611е ' 
a’ poroszlók; egyedi'il György, ki legiobbanv tudá: minty 
nem valz'inak bi'ivösnék az orvosné es leánya, jöve magali 
kivi'il liaragjában‘, tajtekzó szajàn szidalmak özönlenek a' 
hitetlen. poroszlókra, kik parancsat olly hanyagúl teljesii» 
tek; ’s hirhnzó Gerö nem fogottvolna; menekedni а’ inag 
lya’ lángiaitól, ha az ártatlannak ismertet _nepk ’s vitezek 
alattoinban ‘ki nein szö _tetik magok közziilf,_De meg- is,~ bär 116861111ецёеацешък’й‘апш a’ Vitezm'viàràt eltilta 

>l1t~’:ki»öI‘ökr€!-- y —Ё’д :uw ‚‘ ’ ‘ ‘n ` ‘i 
‹ _ Aziij, net, Patócsy»Seiìat-,' kit höl _szei‘elii‘ie György 

`- liöz, _’s .azon remenyI vive. òltai‘ eleilie,` hogy a’ kiilönb'eii 
solniszep tulajdonú 's' lëiilseii'i iifiat,vv ‘Тай zajlásaiból kìsze 
iiaiiheriir iaö-jariavai а: nnnek szene. mienne,... kéreime, 
.folytanos ipeldaadàsa ’s tiszteletes `ei'kölcse -~ borzaloin 
mal rázkúiltatà. meg. a’ házassagi -Aelsö nap. Vagy feli'il 
emelkeilve 5a’ köznepi baboni'iin., vagy legalább e’ `161611 

’ esetben nem-.adva hitelt annak, meg vala` 6 gyözödve lel 
kebeni- a.’` ket nö’ ártatlansagaïs férjenek ármanykodasa 
ielöl; verzek szive, ’s bús sejtemenyek boronganak keli- ‚ ì 
leben', twasztalván' inaig- lmit .olly szivesen nein liim‘ie, 
hogy Györgyiiek fogalmziil `16161, igazról sokkal ferdiilteb 
bek, ’s egesz lelki’ilete- -sokkal¿rögzöttebb a’ gonoszban', 
mint sein szelid es lassi'r.liatáisi'i iiö-erenyek’ peldi'ii oi'vo 
solhatnák'azokat. A’ `par-viadal aniiyira megfasita’vala ei' 
zemenyit, liogy alig lehete kepes a’ fogoly asszonyokra esz 
melni. Gerö vala az, ki et iìgyelmeztete. Sámsonyt, ńgy 
inond a’ lelkes `szolga, i'igy tekintsd asszonyom mint el 
veszettet; Gyöi‘gy Vitezzel a’ kardozz'isban alig lia mér 

Äfvízkó'nyp I. Íaò't. » -‘ l 4 
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ищет: a’ ket hazaban val-aki. Samseny el van veszve, 
’s veszve vele- az asszenyek is! Lattaln mint -uszanak 

'könyben szemeid kinaik’ lattara, hallam, mert megetted 
allek, mit воды Marianak; parancseled asszenyem, hegy 
megmentsem Шаг‘? Ferren ноша meg Selia Gere’ kezet: 
tedd azt derek szelga! ’s tarts halamraszamet. Шу un 
dok biin ne kialtsen atket и] hazunkra! ’S Gere mene es 
а’ viadal alatt, az egesz var-nepnek ’s pereszleknak köz 
'maniera is segitven et, a’ var’ titkes útjan kiszöktete a’ 
feglyekat. " — ' ’ ‚ _ 

'Györgyn bar mill)r siillyedett vala is lelkeben, nem 
Роща velna нашим ehaitni Marianak, lla az titken,l csak 
vele- szembe'n` когти vala ‘1egat; de köveœlese fenyes 
топ kör, új assz‘enya ’s'a' тек‘ -legtekintetesb úr-asz 
szenyai, hülgyei‘ elett., ,kiferga'ta (it egesz valejabel; mert ' 
а" fenyes~ agg Bebek-nevet altala’l örökre megg'yalazettnak 
vele, ’s igy a’ vitezi rend elött inkabb akara igazsagta 
1an ésfenevad lenni, mint gyenge es fenyes viszenyaról 
inegfeledkezett. Vannak az eletben pillanatek, mikben 
gyenge lelkekl gyakran egy‘tevedés’ egy emberi gyengé 
seg’ pirúlasa elöl, szivesen vetik шишек канат közze ma 
дока‘. Segite a’ ber-manner is vad felzajlasaitGyörgynek, 
’s meg tarta ez, miden visszaterve a’ maglya mellel, 
-berzaszte beszú-esküjet teve a’ ket bíivösne ellen. 

Seiìanak‘szep lelke, egyirant örömest sugalla az ir 
galmat es штат, Maria’ szenvedesi irant. Mind~ket4 
tôt annal el‘enkebben foga tel keble, minthegy a’sziiletes 
mellett egyedíil magat képzele annak, kit a’ sers Maria’ 
beldegsaganak elebe vete. N_eki tel1at„ miben csak le 
hete, karpótlast nyújtani, eresen eltökelle magaban. Így 
külde e a’ kitiltett Geröt is az asszenyek’ eltalmara, igy` 
lön felyvast apeleneja a’ kis csaladnak, kesöbb meghittje l 
baratneja Marianak, ki e’ nap-eta, mint „по alatt esett 
fit sinlett, iennyadt a’ sir fele, az e unszelasara ’s Воду 
gyermeke’ sersat biztesithassa, le'n Maria a’ beteges öreg 
Begnar‘ neje; e nevèle, apela, гашиша titken Dezsöt a" 
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_ vitézi feglalkezásekban, kit ńgy szeretett mint tulajdon 
111311,‘ ’s aiinál jebban», minél inkább eg‘yfelöl enyészett re 
ményeß hegy fiat, sziilhessen ferjének,l másfelöl pedíg 

‘éledt hiedelme arrúl, hegy Dezsöt türvényesitnie Gyzörgyî 
nek, csak akarattel ñiggö munka regna lemii. 'Dezsö- vi~ 
szent szint elly' hlven ragaszkedék Seiiáhez, hegy а’ két 
anya közt alig tuda szivében különbséget tenni, ’s ezen 
ln'iség vená et Szádvár’ véde'lmére, milielyt,,jútevönéjét` 
benne veszélyben tudá. Mind а’ két család ismeré ezen 
viszonyàt Dezsönek, mellyet cseléds'ég ’s idegenek épen 
nem sejtének. Seiia’ Szell 'leányai gyengédséggel fegadátk 
testvéijöket, ’s Dezsö viszenzá. azt. Sóiiànak pedig 111111911‘ 
ta'lan vala ,"bizedalma hezzá, `miután fériìas lelkiiletét, ’s 

_ hüségét családjáhez kiismeré; ezen biznlein lön`eka, hegy 
Judit leányât az ö gendviselésére 1112111 mei-hete. тишины; 
Pete Péter, ki diiliös szerelmevel estremlá а’ leányt, de 
kinek vad geneszságá’tól mind -nnya `mind leány berzade 
zának, estve a’ var’ legnagyebb Yveszélyében kijelenté: 
iiiiképen ö пуошоп megeskiìdni kivan Juditúr-höiggyei, _ 
ki neki Bebeky Györgytöl igervevala, 's megtagadás’ ese 
tében, enibereivel Svendiliez megyen által ’s megnyittatja 
n’knput. Petö’ embereiî kik legföbb részét tevék а’ vái‘ 
örizetnek, már gyülve állának а’ vár’ udvarán, a’ veszély 
ладу vala_ és siirgetö. Seña kérlelé а’ Vitézt, de ez 1111 
tésböl Dezsö ellen, inég vadabb _még'tiiretlenebb len,~ ’ß 
minden mit a’ vár’ asszenya kinyerhete, csa’k abbúl álle, 
hogy reggelig még gendelkezási idöt enged. A’ követke' 

. lzett ё} vala az, mcllyen ‚111111101, Dezsö’ gendjziY alatt Só 
Iia kiszökete. Petö engesztelhetlen lön kijáltszzitálrsa` után; 
pártet kiàlta a’ vànörzet közt, és Sóiia kénytelen lön fel-~ 
ejánlani a’ lvárat , mellyet különben utólsó küig rego“ 

_ velna védelmezni. Tisztessegesek valának “душ, а’ fel. 
Más, elfogadmt feltételei, inert a’ i'itka nagyság asszenyi 

. `kebelben, tisztelteték az ellenes Vezéi'ek által; innen SÖS 
ůát leányaival kincseivel kiköltözni engedék, set elkisér 

‚ 1е1ё11щ11211а; de а’ rengált Szádvár nem épüle fel tölxbé ’s 
40 
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гоышш-аптек-кашу, nel‘iogy> zajongò Nagyoknak mene 
dekül-szolgalliasson. Ezt latja iiie'g most is a’f«vand0r, ki 

_a’lßzinböl Szilasra,. Toi'nara vivo orszag-uton~ellialad, ’s 
latliatja az agg diòfakat is, mellyek a’ var-doinb’ 'oldálaban 
tere-pélyen allanak.-;;Fiai és unokai-ezek-azon ös; diósnak, 
inellyet egykona’ ‘Bebek-csalail Szailvar ala ‘шею; ~,..._ ¿_ 
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György Vitez egeszÍ ienyeben megfwala razva, Neni 
az ММ öt, hogy igazsagtalanúl kegyetlen vala Dezsö. 
irant. Igazságtalanság, kegyetlense'g,- 'szokott dnlgok та 
lànak ezen korban liazánk’ zsai‘nokinál, és‘Györg'y annyi 
péiaait lata és ada mar ezeknek, ногу-канаты 1an@ 
mei‘ete nein fogta volna б: a’ jelen esetben igen elénken 
zaklatni; hanem hogy а’ iniert olly hön esenge, a’ mlert 
neje, leanyai iránt hideg söt meltatlan ‘Мадам-1111 az 
eg megniutatá neki, deli jeles iìi'ival ajandekoza meg` т, 
ki nein csak virággal kecsegtete meg, de шаг nemes gyii 
niölcsben is bizonyita nemes шаг, ’s ö'- ezen tlút, ’s 
benne minden atyai örömet, biiszkeseget, csaladja’ diszet, 
veg cseinetejet, fenntartojat elöle - gonoszúl öle el. Eny 
hûltebb fájdalom a’ csalatott reiiienye, mint a’ vesztésé; 
pedig egy neme az a’ vesztesnek, ha iinmár ohajtott cze 
lunklioz szinte a’ biràsig juthatank, kezünkben ‘тащит: 
а’ inegragadás’ eszközei, ’s egy átkos'pillanat'isiiiet el 
Sújt bennünket öi‘ökre attól! Megfuta elmejet Györgynek 
azon gondolat, milly капут: vala'neki, hüsege’ feltete 
léül tenni Maximilian eleibe iianak törvenyesiteset, va 
rainak visszaadatasát, ’s ekkent fenyes családja’ neve’ el 
tiintét megmentenie. Jndittól ertesittetek, mint vala ‘е: 
terve magának Sóliának is, ’s csak ö varatek annak ki 
vitelere hazn.y — György' banatja mely es lelek-szaggatò 
vala. MidönGerö , emlekezve, hogy а’ kerekes kútba esett 
baromiì rendesen az Мат! tó’ szinen Байкал: ki, 1ero 
нам a’ tòpartra ’s megsejditve Dezsö’ heli-testet, kilioza 
azi, György eljajdi'ilva, ’s inagán kiviil “танцами, _bo 
nni aria, ’s ang ушам Ыег: anni, а’ neiküi hogy Ma 
riat, vagy nejet Sóiiat látnà ’s látni kivánná, minthogy 
ezek’ tekintetetöl lelke rettegett, vadúlva szökött fel lo 
‘ага, es _mint ki vilàgból siet ki, mellyet ai' vagy lángok 
özönlöttek el, Erdelybe vágtatott, hol bensö kinok es 
elet-unaloin, meg azon _evben veget vetenek, sokkepen 
zailott eletének. Benne kilialt nem szánva nem áldva a'l 

l 
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pelsòczi Bebek-név. ’s leanyainak tevabbi sersuk is bi 
zenytalan. -- 

Maria, ki a’ var-tereny’ aljaban, bnzgó imadsag kö 
zött vart’a a’ kifejlest, nem tuda meg seha iianak beldeg 
talan veget. Gerö ekes kimelessel hallgata,' ’s naprel 
napra biztatá a’ vare anyat Dezsö’ megérkezese’ hazug re: 
menyével, mig nem a’ sziv örök remeny es ketseg közt' 
megszeka vegre a’ bizenytalan vesztest. Hedvig, ki nem 
elthate banatjat , Dezsö’ anyja’ apelasaval- enyhitgeté; 
ennek elhúnyta utanpedig, pusztan hagyva a’ kis erdei 
laket ,_ hel egyker elly beldeg vala, a’ Margit szigeti apa 
cza-klastremban vegze örömtelen napjait. 
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„Ki lesz ,_ ki úgy öi'ůljön , 
011 szepem, jòm, neked, 
Mint е‘ sziv, melly ‘е16 most 
Forrún ver kebeled? 

Ki lesz, ki úgy szeresseii ‚ 
Mint en most, tegedet, 
Ha iavol a’ világban 
Balsorsoin eltemet? 
Ki lesz, ki mig belöle 
Egy porszeni fennmarad , 

’ Lánghevvel egjen ertted 
A’ súlyos föld alatt? 

' Ki lesz, ki stron ti‘il is , 
Az атак’ közepen , ` 
Csak ròlad einlekezzek 

Mint hi'i baratod, en? 
rÉs meg 'is ища Reza 
Hivednek menni kell: , 
Nein ferñ, а’ ki nem küzd 
Hon’ ellensegivel. 
Letörni tàvozandom 

А’ pusztltó hailat 
’S megterek elfogadni 
Kezedböl Шапки.“ 



`\ 

vönösimn'rv MmÁLY , 

’S zekegva, könyben azva 
A’ lanyka ra berúlt. 
’S bar gend-sanyarta szivvel 
Hes Zamer elszaguld. 
’S Zamernak útja zerden;' 
De `harcza diadal. 

Gyasz! hegy dicsö csatain 
A’ bajnek eda hal. 
Nyemat v'esziti a’ hir, 
Nem lelni et sehel: 

’S Rózanak szive vérzik', 
Rezanak könnye foly. 

‘f 
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Nap, év emészti а’ bút. 
Sok bal tanács után 
Szép мы új menyasszony ‚, A y 
Bár gyenge ’s halovány. l ‚ 
Szivében gondòk Швей 
’S az 'öl' emlékezet 
сушат vissza ноша 
Az euimt képeket. 
De ваза elött ’s_utána \ 
А’ nöi sziv nem egy: 
Gyönyörre olvadoz fel 
A’ jég опыта kegy. 
’S várában elhizottan 

Визы! а’ boldog ш. 
Ьё1е1феп, hangszerekben 
Mind “дав zeng a’ húr. 
De lenn a’ tömlöcz’ éjén 
Penészes bolt ат‘, 
Elhagyira немец а’ rah 
Hallatlan kinokat. ` 

' ‘S ha nèha vig robajnak 
Gyanitva f'enn neszét, _ 
А’ keœég elboma ‘ 
Fellázadò eszét 
’S szìvében fájdalom , ‘ш 
'B az örjöngö harag 

\ 



-en vönösmin'rv Mui/’mir , 

Emésztö langiaikkal` 
Végig rohantanak , 
Gsendesb lesz, mint a’ эта}: , 
O_lly csendes mint a’ lég, 
Melly a’ még nein teremtett 
Vilagon nyugovék. 
’S e’ cseiid’ kietlenében 
Haszontalan mereng; 
Mert Benn еду atkos elet' 

‹ Kinterinö niagva zseng. 
’S nem ища senki ища: ,_ 
Nein hallja seiniiii lény: 
Öröiiinek haza toinbol' 

A' szenvedö’ fejen._d 
e 

u 
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I Il. 

„ Ki jô az ejlakába 
Siiliogva, mint a’ rem? 
Kinek fohasza kel fel 
А’ tömlöcz’ kebelen? 

_ Gazságnak áldozatja , 
Ki vagy te új lake? 
Legy iidvöz! atkozódni 
Ha úgy tudsz, mint az 0;` ‘_ 

— Átkominal en a’ leget ' 
Felhöve neveleni, 
Felhöim’ ti'iznyilával 
А’ kinzot iittetem. 

Úgy verje öt meg a’ sors. “ 
Úgy‘verie 6i az eg; 
Gyúljon lelekzetitöl 
Làngga a’ tiszta leg 
’S mint en , az eletpályi'in 
Úgy legyen aldozat 
És ördögi'il szegöi'ljek 
Hozza az öntudat! “ 

Kinoktol ostorozva 

Еду szòl a’ regi rab; 
Az új alelva rogy le, 
Aleltan boldogabb. 
De ebi‘ed ’s egy siigi'iiiúl ‘ 
Deri'il az eji lak, 



l 1 
\ 

_ vönöslmn'rv miriam, 

Hegy Reza ’s Zamer` egymast' 
Karelja siij’anak. _ д ‚ ‚ 
Zamert a’ vad `biterle 
Rabba teven erúl, 
A’ szép menyasszeny’ éket 
Eltepte gyilkesúl 
’S mest elfajult hevében' 
Új kejeket vadasz, 
Mig lenn az elesapettal 
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’S ismét zajoknak‘árja 
csapong a’. bolt felett. 
Távol harcz' Alana tölti 
Az éji teremet; 
De most a’ két szerelmest _ . 

Nem bántja ‚ semmi gond : 
Egymás, szívében lelve 
SzereImök égi hont. 
’S mindig zajosb, zajos)» lesz 
A’ bolt-feletti lak, 
Míg végre sok csapástól 
А’ boltok omlanak. ' 

’S veszélyes résen által 
A’ két fogoly kikel. 

' > Hol állnak, a” kemény válj 
-Most rombolt puszta hely. 

A Hol vagy te durva zsarnok 
Hol vannak népeid г ' 
Romoknak súlya fekszi 
Mindnyájok’ testeít. 
’S Rózahoz mély keservvel 
így szól “a” hü bajnok: 
„ Fogadtam és megállom , 

' Hogy híved maradok , 
Életben és halálban. 
Szólj, drága, mittegyek, 



\. 

\ 

"бвбзмшту. MiiiÁm , 

.Hogy szörnyü szenvedésid 
’S eniléke szünjenek? “ 
„Sir, a’ init én kivanok, 
A’ csendes tenietö. “ 

‘Жду szalai намеком 
А’ inegcsalt Щи nö. 
‚, Hittem' ездит! szavaknak , 

. Örültem nélkiiled. 
Egy hiinöm a’ vilagon 
’S ez a’ mi eltemet. 

Ez életeiii’ viraga ' 
_ Fonnyadva, tépve шаг; 
Az egyhalal'mai'adt még- ` 
Melly nyi'igalomra var.“ 
’S ott 'húny el ШК kai’ok köztt ' 
A’ ринга rom felett; ‚ 
’S а’ tiszta ég borit ral f" ’ 
Örök szeiniödelet. 
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V. " 

‘ ’S mini! pusztabb ’selhagyoitabb 
Lesz a’ bi'is omladek, 
Hol kurta vigaloiiiból 

` Olly szöi‘nyí'i lett a’ veg. 
Gsak nella éjfelenkent, 
Vagy fergeteg lia di'il, 

` Jar remi arczulattal 

Egy ferii ott Vadill.. _ 
Kitárt kebeli'e varja 
Az-orditó viliart 

I 1 

' ’S felliija iildökölni' 
A’ sujtó egi kart. 
És nem talál nyiigalmat, ` 
Nein enyliet bánata: 
Lelkeben zordonabh meg , 
Mint kiinn, az ej "s csataìi. 

'_ Egy eltiport világnak 
Jar 6 ott romjain; 
Egy eldúlt angyalai'cznak 
Mereng vonásain. ' 
Idö es vegtelenség 
Nein adhat ei'tte mast: 
Sein elet- sem lialalban 

Nein lel vigasztalást. 
Áwz'z/sò'liyv I. lió‘t. ‚и‘ 
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/ vônösmm'py MIHÁLY, A’ nú LOVAG. 
'S 1nem _ teste sorvadoz csak 

4E’ sajgó bánaton: f ’ ï ‚ 
Reménye; vágya, lelke 
Ott hat ki 9’ romon.“ 
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I. 

Bevezet‘és. 

Nein tudom igaz-e, de beszelik, hogy Napoleon sokszor 
csata alatt elszenderedett, felelni szokván az e’ felett esu 
ilálkozóknak, hogy idöt kell hagyni а’ törteneteknek ki 
fejlödesökre, ’s ugy látszik az emberi nein’ eleteben is 
vannak olly pillanatok,nie_llyek egeszen magokra liagyatva‘ 
csak а‘ törtenetek’ kifejlödésere leteznek, fmellyekben a’ 
csata inindig liatározatlama’ folyt ver terineketlen. Illyen ’ 
idök az átment idöszakok, nagy idök kis lelkek’ számára, 

‚ -a’ cselszövenyeknek ’s csüggedesnek idöszakai, mellyek 
ben csak ki reinelni tud, örülhet, ’s a’ tettre vágyó, ‘vá 
rakozni nein szokott iijuság ketsegbe-esve elvesz.A Маг 
sokszor elt a’ világ illy idöket, inindig niidön egy nagy 
idea, melly egy ideig az emberi nèmet àlthatotta, ren 
delteteset elvegezte, ’s a’ lassan elhalónak helyet a’ kö 
vetkezö csâk lassan serdi'ilö, be nem tölthiete. illyen idö 
volt, midön a’ göi'üg ’s római köztarsaságok, a’ pelopon 
nesi ’s sullai belliáboi-úk ntan ‚ szabadságra alkalmatla 
nok, `egyesnek uralkodásától borzadtak; illyen idö, ini 
döii a’ regi hitet а’ neo-platonisinus’ mely tndománya’vizs 

‚ gáiodasai sem támogatliatták es а’ keresztenység meg csak» 
kisded szikra volt ’s gyanitliatatlan azon hö fenye, mellyet 
az e világ’ romlott. szeinei el nein türliettek, de nielly erö 
sebli ’s egeszsegeselib ivadekok által az agg vilagot meg 
egyszer inegii‘jusità; illyenidöt eliink mi is. Cliaractei’e 
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az illy atmenet-idöszakoknak, mellyek kiilönösen‘philoso‘ 
phusnak érdekesek, ki azon »àrnyékot esméxfi, mellyet a’ - 
a’ jövendö történetek vetnek, hogy középpontjok 11i/nes, ' 
hogy az ivadék' párfele szèlyeloszolva, minden fellengést ' 
nélkülöz, áldozatra nem képes, kebléhen а’ vallás’ lu'ját 
hideg philosophie pótolja, ’s az önzés uralkodik пацанам 
núl, korlátlanúl. Jelszava az illyen ídöknek azon norman’ 
felelete, ki Olaf Trygvason’ kérdésére „’s kiben hiszesz 
te“, аж felelé „magambam“ Materiális javitáqok, a’ prac 
ti'cu`s tudományok’ haladása, az‘on lepel illyenkor, mely» 
lyel а’ socizjlisY élet’ sebei eltakartatnak, ’s типа]: ШЁЩНЁ 
emllerek, kik ezt eléglík, bár mindenki érzi azon гады 
mac, mellyec szeuemi haladas gyogyithat. Tekintsük kö-' 
zelehbrölA mostani idönket, milly különös ellentételben 
van a’ mesterségek’ ’s ipar’ haladása ’s a’ képzö шйтф- k 
szet’ aljasodott veszteglése; a’ minden шоу: elenyésztö, 
emhert emberhez közelebb csatló vasutak’ ’svgözönyöh ’s 
azon felekezetesség, azon meghasonlááî :nelly a’ termé 
не!’ legeröse'bb kötelékeit öesìeszaggatva, а’ vilaguol Её! 
ellenséges tàbort alkotott; `a’vkényelem’ ’s-materiális jòlét,` 
mint шар-теща ’s föczélja шишек, mig-a’ civilisállt em 
beri nemnél csak’egy érzet közös,~ a’ megelégedetlcnségé. 
valoban аду мы, щшша az emberek, elfumi шап 
чап‘ ezen kényelmetlenség elöl èpitenének vasutakat, ’s 
röpülnének gözönyökkel, lnintha,elkábú1ást keresnének 
a’ gyárak’ füstje ’s zöreje шт, mintha ezen mozgékony 
ság, melly mińdenütt mutatkozik, csak ingerült inakat ’s 
belsö betegséget jelentene. A’ tàrs'as élet’ alkotmànya шаг 
аппуйва mesterséges. hogy a’ régi idomok többé nem ille 
nek reá, ’s mindenütt érezhetö a’ даты’ szüksége. ` 

De hol találni gyógyszert a’ heteg’ мандата? az ér 
telmesek’ egyik része vissza akarja шип а’ társaságot a’` 
régi egyszerüséghez, vissza gondolja hozhatni a’ régi бая 
teletet, buzgóeágot, szerénységet, ’s hiszi hogy az anya 

Х 
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téj ifjúsithatia az öreget. A’ másik fel'ekezet formákátJ 
keres az ńj szükségekhez, új törvényeket :azy új viszo 
nyokra, mig а’ g0nd01k0zà8tó1 irtúzó temérdek többség, 
az érzett kényelmetlenséget azoknak tulajdonitja, kik raj 
ta segiteni шаман, ’s a’ tespedésben remélí találni fel 
üdülését, mint a.’ beteg, ki olly gyakran az oryos’ szerei-> 

. nek tulajdonitja bajait. - 

A’ szêpség ’s szabamdságT enyhiték а’ görög’ fánjdalxnait.l 
Róma olly magosan állott , hogy a’ köz пауза; elfelejteté 

. az egyessel szerencs'étlenségét, a’ közép kor’ éiielét a’ 
“пазов buzgúság derité; — de hol van azon köz idea a’ 
mai vilagban, meuyeumínaig szeme ewa man nagygya. —_ 
válhatna az ifju, mellyért élni a’ férjñ tudna, meìlyraz` 
öregnfek szivét erösëbben dobogtamá? A’ kételem 111111110 
dik mindenütt, bizodalmatlansàg töltif‘el а,’ kebleket, elf = 
в215е1е1‘Те апцак а’ nemzeœk, v’s Aegyeßseh, ’s az мош 
(же: öszve-kapqsoló kötelék, а? politicus ‘немец: ег’у-д ` 
formasága, csak а’, 3е1э10110Ъ_Ш01116, ‚пищу-га! esamina - 
megismérteti azlokat, klikegy zászlóujalçtt “так, csatàn. 
КМ! jelentése m'mcfs-v Nincs кбаёрроцйд а? mesnani enza-_) 
pai életnek, ’s em'œk hijátlem pótoliák h_,amìpd azon, 
nagy тащить mellyekkel. az дог; видит‘ ybüßzkél 
kedik. Mennyire tökélyesitetett а’ 111ес11а111са; а’ már 

` ványî, a’ legdurvább porphyrt, a.’- régiség elött, ilsme'rqtlen 
módokon„ vághatjuk kényünk» ßzßrint;~ ’s h0l_ Phidiáâzi, 
hol (так Michel Angeloi müve Íìidönknlek, щеду ‘31611 1111117- ‚ 
den érezö térdét щита , mellyet nem шхщш ßzeçenççéi’f 
lenségnek tartatnék, mingraz шумы-‚трижды 01‘щв- \ 
suk? Mennyirre foglalatoskodott a’ cheinía a’ szinek ’s 
festö anyagok’ analyzisával, ’s 110,1 van Raphaëlhez közele 
dö festész? Negyven évek alatt`, négjszá’zadnál töhbet 

'élt Európa, ’s hola’ költö, kinek dala a’ valúnak ладу 
szerüsé’gét elérné? kor egészenI ú‘j tudoxqányt, а’ 
ыашв- gazdaságot találta fel, ’s a’ szegények’ наша nem 
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kevesül, ’s á’_*p‘énz tei‘iiiéketlentil csak a’ papiros vasai'on 
kereng. Fselvilagosodasról szòl egész Euròpa, de csak az 
szól vilagról, ki sötétben (il: ykire a’ nap süt, az neiii szòl 
rela, de папаша; — végre liizodalomról hai-sog minden 
azon idöben, 'niellynek leghireseb'b diploiiiataja Talleyrand ‘ 
inert-e iii'ondani»„liogy a’ szavak csak a’ ' gondolatok’ eli-ejel 
téséi‘e léteznek.“ — De nem akarok többet Európaiiak 
ezen allapotjarúl-szóllani, nehogy valaki azt higye, liogy 
шапке‘ rag'aliiiazni akaroiii, ezen мы, melly a’ inúltért ’s 
jövöért 'liünliödik, ezen тает, шеПу jolili rendeltetést ‚ 
érdeinlene, mint holt anyagot gyüjteiii ’s lélektelen alako 
kat formalní. De' e'ljön шале; egy új Proinetheusz, ki 
éga yszik'ráwal-feiaiesztenai а’ haitakat, ’s dei-nnen» kort 
hoz a’ mostaninak helyére. Nagy! тайн nein birjak шаг a’ 
nagyobb kifejlöd'ést socialls életünk’ alapjai, ’s viss‘za -ke- ' 
rülnek azon idök, Yiiiidöm az,ifj1isagalian ollyr szépeii‘viri-i 
tott, annyi reiiién'yeket'gerjesztett,--az й] kor’ legnagyobb 
talaluie'iiiyailiozl olly Мне! allú *) görög y’s ròn'iai lciv'ili'sa'tle«-` . 
gyökereibenrotliaëva "tovahli- nëiii‘lialadliatott' ’s egésizsëge-f 
ваш) ’s durvalib‘nèp‘törzsökök altal elnyomatva, vesztével 
ezeket -termékenfyita», ’s elöre лет) rvjöveiidöty készitett. 
Шу a’I terinészet’ шагу revolutiojïban a’ feldúlt .növény ’s 

‚ ЗНЗНЫОК пету’в tökéletesehlì neliieknek csinalnak helyet. 

f' ' Bevezetësül sz'olgaljon eze'iil sötét пища: a’ követke 
zöknek, liogyidöiik’ ineghasenlo'tisagaról mindegyikébenl 

'újra eiúiékezni ne keinen;i ìuereesák au akarám bénnök 
‘ 1‹1гйщеш1,‚ш=г iii'ind'enìitt kiilöi'iliözö, éi'dekes, characteri 
то,‘ nemf’aztf'mi mindeniitt-közös, liar nem mindeniitt 

l.' _ .lr „. " 1 | ,u _ ‘Н’ 

Ё-нш ~ ì _i ., " _ _», .1.. 
’ ) Milly közel állnak a’ könyviiyomtatáshozß’ régi typái'iumok ‚ › 

igazistereotypek, a’ rézmetszasrewzet Yaró'arezkép niaso- . 
iatjai` opus' Diis ipsis invidiosum ,' Plinius szei‘int~,l a’ nagy 
yiìnancz-operatióki'a az Àar'geiifdln"'aeiëe’ "водный; saint olly kö 
zel voltak Ы‘ latos'óvekhez, vì‘llàmfliaritóh'oz"s"e' t. ‘ 

e .1J 
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‚ elsö pillanatra latható. Idönk liasonlit Lord Byron’ liösei 
hez, kivi'ili'öl csend, belülröl vihar, a’ folyú’ felületének 
tiszta jege elrejti a’ liabok’ liatalmas torlúdasat. — 

-’„‘К111б11ёв hogy a’ inostani idöben olly számosok az 
utazasi leirasok, ’s kritikak, úgy latszik, hogy az egesz 
nierafúm “так induit, hogy néijeń armi, mit lama ’s 
nem latott. _Ez is egylcharacterîzaló jelenete idönknek, 
inelly a’ mi’iltban nem letezett, a’ inegelegi'iletlenseg elliajt- ' ` 
ja most az einbert a’ honi ti'izhelyröl, altfutjak a’ vilagot, 
szerencset,` boldogságot keresve, ’s nein is sejdi'tik, hogy 
a’- gond, mint mar Horacz énekle, velök iitazik gyorskocsin 
es‘postan, gözönyön es vas-uton. ’S iiiintliogy a’ tereintö 
>lz’ingesz az‘einbernek ezen legistenibb `ajandéka антенн 
i’döszakokbaii olly ritka, a’ talentum a’ letezöt meri, iteli, 
alakitja., ’s ez a’ kritika. Fökep az angol es nemet litera 
штамп nyilatkozik ez, ket harmada az i'igy nevezett szep 
literatúranak nalok ezen osztalyokba vág, mig más oldal 
rol a’ productivítas ’s a’ feltalalú telietseg’ liijánya liideg 
dramáifkban ’s unalmas romanyaikban olly szomorúan mii 
tatkozik. A’ vt‘raneziz'ikniâil ugyan kevesebb a’ kritika, ’s 
i'itleirás , ’s gyaki‘abb a’ te'remtö szellem, de idönk itt sein 
maradott befolyas nelki'il,I meg a’ költeszetre is, melly 
nek, mint a’ napnak, ragyognia kellene a" pártok’ vitaja 
felett, mint a’ virágnak illatoznia, meg a’ csataiei'en is, -- ’s 
azon ki‘ilönös liajlain, in_elly az elet’ arnyoldalai fele vonja 
a’ költöket, rosz jel, borzasztú kepek, Vnein eg)r 5201011 
cses kepzelödesnek в2111ешё11уе1.*)- A’ gyenge magyar 1i 

"")l A’ tudós Matthiae( @rnnbriä ber @efcbiclite ber gríedyifdien nnb ’ 
тбтц'феп ßtteraiur gena, l8l5.)_ 'igy charaeterizálja a’ latin li 
terati'ira’ aljasodását a’ cseszárok alatt: „а’ inéltòságot d_agály 
által majmolták, — azon ищу a’ nagyoktól elmésseg miatt 
megkeilveltetiii, a’ kicsinységek’ szellemet sziilte, ’s a’ vá 
gyat mindenben `i’ijnak ’s elinesnek látszani; a’ nyelv ugyan 
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V teratúráhan csak kevés utleirás jelent meg, de az olvasó 
közönség hebizonyitá részvéte мы, hogy az europai 1:11‘ 
sas élettel öszveforrva, annak izlésében osztakozik, de 
költészetiìnkre még цеш ragadott idönk’ mirigye ’s bar 
mennyíre vessék is'meg azok, kik más nemzetek’ Ваша 
tatlan müveit esmérik, meg is nagyobb reményü, mint 
minllen mostani nemzeteké, mert középpontja van, ’s ezen 
középpont : nemzetiség , hazaíìsàg ! 

‚'/ - ~ ‘ 

 

х ` 

a’ kifejezés sok íij módjaìval gazdagodott: de'hogy új lehes 
sen, a’ költök’ nyelve raboltatott meg ’s ezek kénytelenitet 
tek, hogy vissza ne maradjanak, nyelvöket eg‘ynehàny {ок 
kal feljebb 11ап$о1п1.:1‚е3161)1ъ befolyása volt az izlés’ rontà 
нага Senecának, kinél nagy talentumokkal azon ‘Ад-у páro 
водой, е1ше, ellentételek, ’s hegyesilettrövid mondalmak ál 

.— tal tùndökölni “ ’s a’ t. Ez_ aligha nem a’ mostani ‘газона 
literatúra’ képe. -- ‘ 
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Prágàg` 
Kényelem а’ cseh tájaknak fö charactere, az ещё-11010 
názta dombok, ’s hegyek által korlátolt báJos völgyek, 
’s а.’ Moldva’ csendes habjai, mellyek ладу gombolyitá 
sokban jól mivelt szàntóföldeket, gyümölcs-kerteket, csi 
nos falukat ’sfvár0s0kat mosnak, nem is gyanittatják Cseh 
ország’ szerentsètlen historicus nevezetességét, ’s mégìs 

l e’ csendes völgyek, 11111111 azon nagy vitáknak; mellyek 
egész Európàt egymás ellen felfegy'verke‘ìteüék, századok 
òta vérpiacza voltak. — А’ történetek’ sorában ezen e1-` 
lentétel nem ritka, esatatérnek а’ sors mintegy gúnyból 
felkeresi a’ legvirágzóbb helyeket, ’s hol egy nemzet ineg 
szünt а’ világ’ 1б11ё11е1е1ге‘11е101уг1вва1 lenni, _fóldét teszi 
nevezetessé. Ez Овен-015269111]: sorsa’~ innét-jött ki' Ot 
tokar, а’ Ghibelll'nek; követôje ÍHabsburgi Rudolf ellen, 
’s elvesztvén Morva’ mezején magyar vitézség által életé 
vel а’ gyözedelmet is, véget тега а’ némei császárság 
’s római s`zék közti Százados véres visszálkodásnak. Más 

végetlen harcz kezdödött шеи, midömHusz’ màglyájànak 
tüze a’ csehek’ vérét Топ-1151111 h0zta`, ’s lecsillapúlván ez, 
egy század utàn a’ harminez évi háború ismétitten души! 
ki: ezen »borzasztó tragoedia itt találta leghatalmasabh 

_hösét Wallensteint, ’s itt érte futóljára végéy is, midön 
Praga rövid idóre a’ svédek’ kezeibe került. ’S ismét Gseh 

` 

\ 
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orszag volt, hol II-dik Fridrik szerencsecsillaga héliorúlt, 
mint legújabli idöbeii Napoleone is, midön 1813han a’ 
dresdai csata utan, Vandamme, a’ iiiély Kulmi völgyhep 
meggyözetve Pragat ’s Bécset tovabb nem fenyegetheté. 
Mind'ezen törtéi'ietek némi emléket hagytak magok utan 'Y 
a’ fövaroshan, Pragaban, mellyen szainos szazadok' és 
'ivadékok’ hélyege latszik, ’s a’ történtekröl olly jól éi'te 
kezik, ymint egy német professor. -- y 

l 

A’ varos’ fekvése gyönyörii, -- két doiiihjait a’Mold 
va valasztja egymastól, a’ var ’s uradalnii palotak alatt 
két hékes zöldelö szigeteket formalvan, inellyeknek fai а’ 
1152111 haliokbantíikrödznek. Az атак szél'esek, olly ag 
godalmasan nein ragadnak egymashoz mint sok inas régi 
fövarosokban , ’s telvék palotakkal, inellyek nagy i‘észintl 
a’ tizenhetedik szazad’stiljéhen épültek. Ritkan szakitjak ‚ 

_ közbe ezen nyoinasztó pompaval czikornyasan emelt épí'i 
letek’ sorat régi, komoly goth tornyok, ’s az új kor’ 111111 
den mii-stilt öszyekevei‘ö langeliiiü palotai. Ui‘ilag tün fel 
a’ ‘шов ’s niég a’ szép hid is minden részleteiben ollyan , 
a’ széles kettös kocsiuton kivi'il, niég elég hely niaradott 
гала öntött vashòl készült emeltebb jai'dara a’ gyalogok’ 
szamara, ’s a’ XVII~ilik szazad’ izetlen fai-agasú szobrai 
liar közelröl utalatosak , ’s niessziröl iiyomasztok , meg is 
а’ nehéz fényü palotakkal ’s a’ si'iri'i köszén ñìsttel, melly 
niindig a’ hazak’ felett gomolyodik,"teljes öszhangzasban 
allnak._ A’ kiralyi lak ’s Hradsin szintén ezen stilhen épi'il 
tek , de nyoniasztó nehézségök meg inkalib sert, inert a’ 
varteinplom’ bevégzett csekély részének, a’ goth izlés’ 

ßegyik remekének, szomszédsaga art néki; a’ könnyü hegy 
ivek ’s alttörtl karcsu tornyoeskak ~niellett élhetetlenek 

` ne» latszanak a’ var’ czikornyai.~ A’v templom’ terve nagy 
szerii, mint egy fövarosehoz illik, de a’ hosszas haliorúk 

-’s az orszag’ fiiggetlenségének veszte lehetetlenné tették 
az egész’ kivitelét, .’s'igy a’ gòth izlés’ezen szép реша 

1 
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nya is csonka niaradott. Belseje telve van emlekekkel, 
mellyek közt legszebb egy Berga 'von Gutta 110111 fejede 
leiniiö’ erczszobra a’ XVI'dik szazad’ kezdeteböl ’s I-sö Fer 
dinand ’s II-dikl Miksa csaszarok’ nagy márvány einlekei‘, 
ámbar ezekben a’ szobrászat’ aljasodasa mai' erösen `lat 
szik. 'A’ hires oltar’ a’ negy eziist egyhazatyakkal ’s szent 
Janos’ 021151 emleke epen olly izetlenek mint gazdagok. 
De az emlekek’ nagyobb resze olly csonka , mint a’ tein 
p'loni maga, a’ Svedek törtek ezeket öszve` midön a’ var 
a’ hariniiicz evi haliori'iban kezökbe került, inert v'ad fana 
tismusok mindent`iìldözött, ini az erzekekliez 5201 ’5 a’ 
miiveszetet csak a’ babonaság’ elömozditòjának tartottak. А 
Szamtalan a’ reiiiek müvek’ 50111, mellyeket ezen szái‘az 
nezet, a’ poëzisnak e’ legnagyobb ellensege Byzánczban 
а’ kepostromlók’ iilejeben , _keletbenI a’ muhamedannsok 
által, Neniet- ’s Angol-országban a’ reformatio alatt el 
eiiyesztetett, ’s im a’ müveszet meg 50111 veszett ki a’ 111115 
1161, inert eredete melyelib ’5 lenye szentebb,- inintseni 
hogy embei'i indulatok’ siroce'oja a‘ltal, melly virágait ne 
lia elhervaszt’ja, gyökerestöl kiszaritathatnek. — 

’ A’museumban a’kep-,- penlz-, regiseg- ’s asvany-gyüj 
temeny kevesebbet erdekelt, inert minden ipai‘kodi'isok ’s 
a’ esehek’ számos liazaiìai ajanlataiknal fogva is, 111116116 
sen'nevezetes tái'g'yakkal nein bir: 110 annal erdeklöbb a’ 
könyvtár, melly a’ eseli literatúrara `nezve nagy kincse 
ket rejt inagéiban. Mint magyart köirat erdekelt 'fökep, 
melly a’ lepcs'ök felett a.’ bemenetelnel falba helyeztetett, 
’s mèllyben Zsiginond csaszár rendeli: hogy >cseh, latin. 
nemet, magyar nyelven liirdettessek ki az egyezes, melly 
a’ Calixtinusoknak inegengedi, hogy a’ szent vacsoi‘át ket 
alakban szolgáltatliassak ki magoknak. A’ regi kezi‘tok 
közt egy (leak Origenes’ bekötesen'inindjai‘t ra esinertem 
Zapolya’ eziist- czímei'ere, “kinek köiiyvtarahoz tartozott, 

'itt Goi'vinusenak tartották. Az 011101105 05011 .keziratok ’s 
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м dott hazájà’ régi nyelvemlékeihez; Érzékenyitö valóban 
- ` 

könyvek’ száma, némellyek közzülök festéseik miatt ér 
dekeltek, mellyek nevezetesek az által, Воду а’ festészek’ 
nevei гало]: feljegyezvék, mi különben nagy ritkaság. 
Igy Erneszt elsö érsek’ festésekkel ékes Materiàléjá. 
han: Hoc Ibisco de Trutina pinxit 1259, еду deák ety 
mologicus szókönyůben 1202bö1, melly régi cseh 31052 
szái шт‘ különös tekintetben all, а’ Gsehek elött, еду 
iao'mtalan kep alatt, a’ czikkely’ kezdetén olvaqható: Ma-- 
ter Jesu Xti ora pro sera vacedo ora P. illre Miroszlao 
MÍÍÍÍ, Ezen kézirattal egy cseh tudós Aépen fog'lalfitmssko~ 

' dott, ki а’ könyvtár’ jelességeivel szivesen megismerked 
tetel bennünket,` ’s látszott rajta, mill)r szeretettel ‘101110 

az0n szorgalom, mellyel némelly tudósok iüen а’ cseh 
дует’ ’s literatúra’ стада: örzik’s ápoliák , hogy egészen 
el ne veszszen, miután а’ német nyelv által a’ magosahh 
társasági körökböl kiküszöböltetett — pedig a’ cseh nyelv 
шаг egyszer агата, IVdik Kàroly alatt arany idejét is 
érte , ’s még is a’ századok’iolytàlxan annyíra elaljasodptt, 
hogy csaknem veszendŕi vala. Ezen iparkodások а’ nem- ' 
гей nyelv’ felebb polczra emeltetésére épen olly szentek, 
mint nevet‘ségesek azoknak törekedései,> kik idegen oi‘- ‘ 

’ szágokba hervadt virágokat àltiiltetniA törlekednek. 

A’ ‘тонна! még sokkal szehl» környéke, felfelé leir 
hatatlan .bájos a’ щ, de a’ Moldva’ meiltében néhány kö 
zel fekvö meredek s'zòlödomb е’ Völgyet ’s‘a’ folyam’ gom 
bolyitásait unalmasan_ zàrják el. Pràga’ legközelebbi kö 
rületét' a’ Wimmer ’s Салат kertalkawk ’s fasorok diszs.L 

sitik, ’è a’ város’ bástyài, mellyek legközelebb szép сет 
szerint, fákkal beültettve,I kecscsel teljes ваша váltak. 
Gyüiyörii innét a’ kinézés а’ Zsizska-liegyre ’s Karolina 
völgybe, mig általellenhen Tyho de Bralxév, a’ hires as 
trolog’ Лёша, sötét tomáczával kisértetkép’ emelkedik а’ 
domhról a’ нема levegöhe. Merre ‘сваи néz az ember, 

~`\ 
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mindeniitt historicus helyek ’s nevek tünnek szemßhe, «le 
a’ gyönyöríi 'táj ’s a’ шара természet, melly a’ vérrel 

` öntözött helyeke: rózsakkal теща könn, szeuaiu' ’s esen 
" desiti a’ vad múltnak emlékét. ` 
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III. 

ylhl'eztl‘a. 
_ 9 . ' ‘ _ А cseh hatartòl egész Drezdaig a’ taj nagyon kelleiiietes 

I à" jo nt mindenna fakkai van köruiüitetve, fenyo, lurk, 
hars, topolya, eper, köi'tve'ly ’s cseresnye tarka veg'yii 
lethen valtjak fel egymast, arnyékaikhan forrasok niellett 
lóczak ’s faragott kövek nyugvassal kinaljak a’ fai-aat gya 
loglòt. A’ faluk cseréppel fedvék, mellyeknek sötétlö saine 

` kiilönös öszhangban all a’ vetések’ vidanir zöldével, a’ 
gyüniölcsfak’ felié'rlö viragaval,"s néhany közbe vetett ré 
painag ültetményeknek sarga arnyéklataval, a’ teriiiészet 
a’ tavasz’ iidvezletéi‘e legtarkahb i'uhajaba öltözött._ ` ì 

A’ fövarosha 'megérkezvén inindjart altfutottaiii az 
щетки, hogy egéssz‘éröl tiszta képet szerezzek iiiagam 
nak. Az utolsó liai'iiiad fél zazad' tükrödzík itt lèginkahb, 
’s har niennyire különböz'zenek is elveik, eiiilékeik itt lié 
késen allnak egyiiias inellett. A’ var, a.’ teniploniok ’s az 
úgy nevezett Zwinger‘szamtalaii czikornyas diszitinényeib' 
kel, most szép angol kertalkatoktól, síiri'i hokroktol ’s 
ierenëiyes ‘акты vétetnek körui,`me11yek içgújau idonea 
a’ garos’ öszvei‘ontott erösségein ’s Ñbétòltö‘tt sanczain i'il- ` 
tettettek. Ezen kertalkatok, ’s a’ szainos fasorok, mely 
lyek az Elbe’ pai'tjajt, a’ piaczokat ’s utczakat zöld loinh 
jaikkal elevenitik, ’s a’ hazak’ nnaliiias szürke soi-_at fél 



Uri vÁzoLA'roic. Si 
I 

lieszakasztjak, ki'ilönös тамады szei'eznek a’ vai-osnak. 
Legszebb setalielye a’ Brülili terasz, egy Нину! paloia 
е16“, mellyetezen a’ шт szazadban fenyiiz'ese Юта! el 
hiresedett- minister epitett, lionnan a’` fak’ liüsebôl a’ ki 
latas az Elbere ’s a’ szép bidi-a nyilik, ’s remek köi'inyii-- 
seget ’s szabadsagat kitünteti. Keves einber volt epen a" 
Dresdaiak’ ezenkedvencz helyen, mikor eltiszöi'- oda men 
tein, esak nehany szöke gyerinek данной‘ àl‘fak alatt, 
de en kesö estig el nein tiidtam ‘мы ezen-bajos helytöl, 
gyönyörködtetve a’ sok hajók altal, >mellyek а”1)иш1п1< 
nal sokkal csekelyebb Elben, mint oriasiÍhattyúk, az esti 
nap’ sugaraban aranyzott vitorlakkal .vigan fel ’s ан. evez 

gettek. - | _ ... 
A 

Drezdanak legnagyobb resze a’ pompa-szeretô Augusz 
tokra einlekeztet, kik bar a’ lengyel korona miatt, sze 
rencsetlen haborúkba keverödve, a’ kellemetes (будет; 
mültincsekkel gazdagitak, ’s fökep’ a’ festeszetet ’s_annale 
regi `i'emekeit az elet-bajoknak ezen eli'elejtetö eszközeit,` 
inellyek~a"‘legiòzanabb embert is ideal vilagba матчах, 
niegszeretek --- altala lett Drezda nemet Florenczcze. Te 
inérdek költseggel gyüjtek б]: а’ gyönyöi‘üv keptart, melly 
meg most is legelsö Nemetorszagban , ’s isineretes, hogy 
egy kep; Raphaël’ Madonnaja, 80,000 aranyba ’s egy 
masolatba került. Idejök’ izleseben ezen fejedelmek, gaz 
dagsagukat ’s inüszeretetiìket öszvekötve akartak kitün 
tetnî, ’s nemA letezven miiveszek, kik a’ nemtelenebb anyag 
bol is ůzetlietetlen reinekeket teremtenenek, az anyag’ 
dragasaga altal kipótolliatni gondoltak az erzes’ es lang 
esz’ liijat.l Ezl leginkabb az úgy nevezett zöld boltban 
(grüneä-@c'wölßd навык, а’ innesta-ban, melly a’ pompas' 
Zwinger’ egyik reszet foglalja el, ’s mindennap hat sze 
melyból _alle tai‘saságoknak, ket taller’ leiizetése melleit, 
minden reszleteilien mutattatik. Milly nagy az összeliang 
zasnak lereje, milly nevezetesÀ a’ im'ikincseknel a’ je fel 

Äwz'zkó'uyv I. liò'l. , 6 I 
l 
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á`11it~ás , ez‘ itten legjobban látható; mert а’ pompás de 
terhe1t,-mesterséges,\de nem'y mesteri, drága de nem 
nemes ‚тек‘ körülete olly szerencsésen alkottatott, Воду 
az egész azQn meglepü kellemetes érzést gerjeszti, mintha 
az ember egyszerre valami phantasticus keleti tiindérvárba 
vitetnék álù; A’ falak ладу _tükrökböl alkotvák, mellyek 
ею“; bizarr- alapokon temérdek sokaságban mind azo‘n (27.1 
kornyàs, arága каши аьашшш diszeaények fénylenek, 
mellyeknek kiilönbözö штатив, költséges anyagukban, 
nehéz kidolgozásukban ’s'kápráztató szinjátékukban a’ 17 
és 18 назад’ buia képzelòiiéseJ olly nagyon, gyönyörkö 
atm. manual: mind azon army, zmmáunczì ’s «нага köböl 
képůlt szobrok, billikomok és serlegek, mellyeket nagyolib 
részint Dinglinger alkotott ’s c‘sak az akkori fejedelmek’, 

_ szeszélye fsr’kilncsei ñzethettek. Temérdek a’kristály, ада‘, 
jaspis, дать-джипы, keleti serpentimhorostyánkög.. 
nephryt ’s камины véseltiv diszedények,~s„zelencnék, t0 
boszok’ száma, közttök eziìam’sl aranyzott веду medeli 

' 'czék fénylenek, Limousinen?, Smaltak ’s а’ zománcz’ min 
den nemei, kiütött ’s vésett _ezüst штык, strucz-tojás, 

— szarvorrú ’s eIefánt-csçnt poharak ’s kürtök, de'müvé 
‹ szeti tekin't’etben csak a’ nagy Augusztus’ dom‘ború mell 
képe opyxou., ’s két ‘там-свод: szintén domborń lófö» 

'az egyik фут, а} màsik középkori, kitünök. A’ kincsek’ 
illyféle halmozàPsa ’e a’ bàjos felállitás ,egëszen keletre 

`\ emlekezte'tnelk,1 hol gondailari Kalifák ’s Saliok шашек 
6ta illy szemfényvesztö poinpábanv mulatsägßt. találtak ’s 
iìres idejökei lillyen fénynek muiaxásával betültvén а; ha 
talom’ nimlrmszáit` magok körjilfkasztalamìl ‘тек-гадат 
1еп1.„‚Ыеге11 még ezen nézetetl ‘a’qsok keletigalak, melly 
агапуЬЫ-{р drága. kövekböl’alkottatott, igy tölrbek КМ‘ 
а’ »riagy Mogúl ’s udvara közel száz kis szobrokkal, melly 
2dik Auguszt alatt Tavernier’ keleti utazása szerint, a’ 
legdrágább-anyagokból készíilt. Ezen mii az akkori ’s ke- ‚1 
vessel késòbbi romànokkal (Diderot, Voisenon, Grebillon, 
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VoltaîretölL' mellyek telvék chinai ’s ázsiai -mesekkel ’s ч 
i beszélyekkel, mutatja milly ладу у011 azon idöhen Ázsia.’ 

befolyása az europai _phantasiára ’s általa' kifejlödésére. 
A’ nágty‘teremben, 1101. а’ 111111110 szépségü darabokból álló 
drága kines örizt'eükv, a’lkiváncsi fökép’ a" nagy szineqi ' 
детища iigyelineztetík, mellyek közt a.’ hires 20111 

‘ nagysága miatt ne'vezetes. Gyönyöi‘ii smai‘agdokkah'meg,- 
lepò-_nagyïsàgú saphirokkal, sehol nem- i 1111011 nagyságú 
keleti gránátokkal, ’s az‘esmeretes ладу onyxxel, 111 tar 
tatuakv а’ pompa-szeretö Augusztok’ kardjaińeranynyal ’g 
шага kövekkelgazdagon ékesitett ша11101а101111а1 ’s hü 
velyekkel, szép агапу 1а11с2а111, araga diszjeleik ’s ékeg 
parancs-zbotjaik Más szobában azon cseresnyejuagm mu 
tatji'ik, mellyen nagyitó iì'veg által széizA emberi areznál 
töbh bevésve láthatò, ’s megterségesen fai'agoti kis fa. 
szentek, mel'lyeket Konstantinápoly’ eleste 1111111 11131‘01‘0 1 

kök е1011 futó szerzetesek, erosz kolosiorokban izlés nel-î 
-kiil, de xuegfoghatatlan technicus tökélylyel, dolgoztak. 
Milly’ kár, lrogy az AAugusztok’ idejemár terlielt , pour' 
pàs és izetlen volt, "s а’ mesterségesnek ideáj-át а’. теме-У 
rivel-öszvèzavarta, mennyit tehettek v0lna illy adakozú 
fejedelmek а’ 15 és 16 századhan. ` 

- . ‘ nl.' ‹ 

Drezda’ gyüjteményeit fökép’ a’ tárgyak’ elrendelésé~l 
nek ’s felàllitásának ezélszeriisége különbözteti meg, 111е11у_ 
а’ Imuli'. ker’ emlékeit, igazán közhasznúakká. ieezi, ’s igyl 
а’ n‘einzet’ pauerozoaasará kmönös befolyasvsal mrvan, `az 
életre hat: mig más helyeken, illy gyüjtemények c‘saik> 

’11аз20111а1а11 bámészkodás’ vagy terméketlen fényüzés’ 1211 
‚ gyai. Ezen czélirányos elrendelést a’ történeti museum 

han csudç'iltam, 011 а’ tudes Quandt’ érdemét. Az elsö 
teyemben, mellynek ablelìái régi iiveg-festésekkel ragyog 
nak, a? szász ház’ tagjainak arczképeit,` éietnagyságlmn , 
Kranach Lukácstól festye látjuk. Czimeres ivòpoharak, 
kiìrtök, fegyverek, mellyek itten mintegy czimiil ’s be 

‚ 6 ‘1* — 1 

'is 
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` vezetésiilnfel vannak allitva, niutatjak mit lehes'sen varni 

a’ gyüjteinénytöl, liol minden mi a’ lovag- korlioz tarto 
zik, ’s annak foglalatossagait, allasat, ’s életét magya-î 
razza, gyönyörü rendhen elrakatott. Ezen teremele lolly 
1iecsesek,'-_a’ közép kor’ liìstoriajara nézve, 1111111’Ыё1р013гд 
4han a’ poinpëji gyi’ijteiiiéi'iy a’ régii'e, ’s eleveiiehh тем 
adna'k ezen regényes idöszakròl ’s inélyelih tekintetet' ein*l 

`gediiek helsejéhe, iiiint sok könyvek, iiiai' azért is', hogy 
az idö’ szelleme minden csekélységben tiikrödzvé'iiÍ"ne-' 
hany (на ,alatt két s'zazail’ lelkét latjuk inagunk elött niegò 
jelen'ni, inellyeket kiilönhen csak huzaniosahb 0113511551102 
liet elönkbe.Y Az elsö oldiil-szobalian felallitatott inii'id, 
nii a’ lovag’ hazi életéhez tartozott, az acsliardtól egész 
a.’ kertész-gerehlyéig; legnagyohb-helyt foglalnak itt tei' 
mészetesen a’ vadasz-szei'ek, könnyü iegyverek és ijak , 

yvadè'iszki'esek ’s kiirt-ök, tarisznyak ’s kulacsok, s’òlyoin 
fökötök ’s kutya-nyakra-valok. -- ’Diszfegyverek, hosszi'i 

I landsak, a" vitëzjatéki szép panczélok, tournierokhan 
hasziialtak, töltik a’ hosszi'i c'sarnok’ felét; köztök két 
ezüst pancze'l ’s mas haroni kivert aczél-alakokkal, ’sv 
aranyzott érczczel ékes, inellyekhen Christian lierczeg vi 
vott lovagjatékokban, _.elsö lielyet foglalnak. Gsataban 
hordott neliezelih fegyverek ’s panczélok következnek; a’ 
li‘áîti'alakat csatakai'dok ’s liarczkalapacsok, es'aka‘nyok ’s` 
huzogaiiyok, ilaiiihergek ’s liajnal- Csillagok~¢szép csopor 
tozatokbaii fedik; paizsok ’s‘vasingek, kis panezélok",- 
mellyekbeìi inar‘îä"'liét évii gyeri'nekek vasru‘liahoz szok-`4 
tattak, 's disze'sv lószei‘szam nevelik a’ 'nézet’ taiilia‘slag‘ët'- _ 
’s gazdagsagatfâ’ 

A’ mint az ei'ö" ’s szeinélyes hatoi‘sag’ ide‘jére a’ 
` pompa' idöszaka k'övetkezett, i'ig'yr itt is neÍiìzelih-csatavér 

tek ’s toni‘niei‘paiiczèlok’ helyébe дата; lòszerszaiii ’s fé 
nyes öltözetek lépnek, Carrousselekben hoi‘dottak , ‘аду 
idegen kii‘alyoktól ajanilekozottak, ’s a’ lengyelV koi-ona 

‘1 

x 
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z_asok’ fenyes ekei. Különösen szep ezek közt else An 
дат’ ‚ koronazasi lòszerszama, melly egeszen aranyzott 
eziistböl kesziilt ’s zomancczal ’s csillogó kövekkel fenyes. 
Egy Bees е16“; elfoglalt török‘sator vonjalie a’ következö 
„от, mellyben keleti детишек’ fegyverei elrakattak, 
ivek, nyilak, görbe kardok, mellyekközt sokfinagyar 
fegyver `cliinai -’s japani fkai'dlandsak, idegen alaki'i ke 

‚ levezpk, tegzek, ’s dragalatos niarkolati'i török .ekesitik 
а’ falakat; ’s a’ legregibb löszei'szamok’, puskak ’s liìsz 
tolyok"sora,' velök szep ellentetben all. Termeszetes, 

`hogy itt minden teremben sok a’ historiai einl’ék, fökep’ 
a’ мам-ваши leginkabb erdekelt engem. ` Tilly a’ hires 
ligisticus vezei'nek, gyöngy liazzal csillogó paranesboija` 

‚ ’s Gustav Adoli’ nehez yaspanczela, mellyet а? lüczeni 
csata е16“ kenyehnetlensege niiatt levetett, — I’s a’ hala 
los golyó csak hamar megtalalta б: а’ börmellenyben, 
melly meg most a’ becsi fegyvei'tarban latszík. Ш van to 
`vabbe. a’ ‚ golyò, melly Móricz ‘маты ölte, a’ vastag 
рай“) , mellyet az erös Auguszt kezelien tört, a’ тов: ka 
lap ’s börfüggönyü kard, mellyet a’ lengyel kiraly Nagy 
Petei'töl draga fegyvereert eserébe-baratsag’jeleül Карт: ‚ 
’s lialalos ellensege XII-ik Kai'oly sved kiraly’kai‘dja; Ba 
toi'y Zsiginonde, melly a’ fejedeleiii’ arany arczkepevel 
ineg van j-egyezve, ’s izletes, egyszeri'i', ’s meg is iii-aga ~ 
tokja altal inagat megki’ilönbözteti;- Sobiesky’ szaintalah 
kei‘eszttel jegyzett pikkelypanczela, vegi‘e a’ nyei'eg, 
lmellyen Napoleoni a’ drezdai csataban iilt, ’s câizniai, 
mellyek akkor inegazva a’ kii‘alyi palotaban felejtettek. — 

's A 

Ide is, mint a’ zöld boltba, inindig csak hat szemely 
ï eresztetik egyszerre, ne hogy többek közt az emlekek 

megkarosodjanak. Ketszer lietenkent nyitva e’ души: 
nieny , de a’ többi napokoii is, ket'iallerert felnyilik min 
ili'g ajtaja, hogy a’ megszoritas inellett is czeljat `elei-je. 
Millyenek sokszor az illy gyiijtei/nenyek’ latogatúji, azon 

г‘ 
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Q. 

‚ад-811813111 is látszott, 'melly veliink itt muïl‘afoti ; leg'y 
ñatalher'lini uracs, mindenhez meztelen l'ljjakkal'ért,l íro- ` Y 
nicus gúnynyal, Ми‘ mamita hogy aczél ’s fén'yes ércz 

` sötéi foltot kap , 1101 me‘gérintetik; еду kevély (лови-ре 
dig csak a’ ritkaságok’ ага érdekelte, ’s vezetönknek 
kérdésével, jòfélék-e а’ КбЧеК, ’s valodi arany-e ez, 

` ’s mennyibe kerülhetett а’ tál‘g'y, alkalmatlankodni meg 
nem szünt. ‹ 

А’ város’ Elben túli részében az úgy nevezett japání‘ 
palotában а’ régiségek ‘штатные, а’ кбпу‘тёп ’s a’ por 
cz’ellán-gyüjtemény. A’ palota romlott рамка izlésheń 
épült еду выпад elött, de belseje а‘ legújabb idöben a.’ 
выданы, inellyeket rejt , öszhangba hozatoÍt ’s (Шея 
а’ régiségek’ teremei jol elrendeltettekz' Azon egyszerü 
szépizléssel, mellyet Pol'npejilœlr a’ falak’ festésein сви 
dalu-nk , festettek ki ezen teremek eleven szinekkel ’s v'ig 
`diszitniényekkel, ’s az utolso szoha, hol fökép’ azori disz 
eaények almanak fel, meuyek; 1101 Rólnaìak mimm 

. tak, _olly gyakran találtatnak a’ sirokban, Columháriummá, 
vagy Romai nemzetség7 sirbolîjàvá változtatott, lnellyben 
`szëunos rejtekekllen а’ hamvvedrek felállitva ’s felírások 
"kal -megjegyezve találtatnak, ’s igy izlés es tanitás kot-_ 
шеи öszve, mig máshol ‚а’ múseum fazékraktárrá válik. 

A’ könyvtárfökép’ azon szabadályosság три ér-` 
deklett, mellyel közha'àznúvá. ‚шейх. Az olvasò-szoba 
ладу, de a’ könyvek, fökép’ nagyobb munkák, még azon 
kivül hàzba is ааашак, söt otthoni használtatásuk még 

' az idegennek is megengedtetik, -11а csak házi ига, orvo 
sa',` banquierje, vagy a’ követ jot ‘áll' érette. lllyforrnán 
készülhetnek' csak azon számos, mél)T tudományú mun 
kák , az élettöl ’s ’fövárosoktúl elszakadott szegény ‘11110 
sok által, vkik ай élet’ mindennapi csekélyességét 111110 
щаруов foglalatosságaik'nál elfeiejtetik ’s а‘ fö'városbol lel 

‚ l _ t _ .k 
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ki tápot- könnyen Карпатах F. úr az udyarias капут; 
nok, ,ki a’ tár’ elrendelését ’s ritkaságait, szép középkori 
’s persa miniatur festéseit, mexikói kéziratait, Dürer’ raj 
zait, Fauszt’ ‘ниш-капут; ’s a’ t. maga mutogatta , em 
lité hogy az ismeretes berlini professor Baumer Porosz 
orsz‘ágban is használja а’ könyvtár’ kincseit. Milly ellen 
tétel ez , egy hazánkhoz közel esö föváros’ tárával, hol а’ 
könyvek királyi palotában fényese`n felállitva még гей! 
mutatoval sem birnak, hol-az olvasó-szobàhan csak 36 

i hely van, ’s` ha történetböl 300,000 ember'köztt 37 ol- » 
. vásni' akarna, a’ tár’ használata, а’ mint veleni igazán 

történt, hely’ szüke miatt utolsotol megtagadiatik. 
s, . 

A’ porczellán-gyiijtemény а’ földszinti teremekben а’ 
gazdag Augusztok? chinai asztalszereit ’s diszedéńyeit rejti 
magába, mellyek akkor az europai porczellan’ feltzilalta 
Фаза elött kirekesztöleg a’ kiràlyok’ tábláin jelentek meg. 
A’ gyiijtemény`nevezetesebb, mint elsü tekintetre итак, 
mert nem csak a’ chinai ’s 511113111шйч’ёвиег’пйвгогщаг mu 
ища, `de reánk is a’ legnagyobb hatásèal volt, › ‘s XIV ’s 
XV Laxjos’ czikornyás'izléset nagy részint 'okoz-ta. Milly 
nagy a’ minìlemlapi bútorok’ idomainak befolyása az izlés 
re ’s Мене, azt érezte meg а’ szellemire kevesehbet iì`gyel 
mezö angol Parliament is, melly Hamilton görög diszedé 
nyeinek megvételét, az izlés’ javitása végett elhatàrozta', 
’s az. ország’ pénzét gazdagon ища kumatolni,l meri: а’ 
mindeniitt elterjedt Wedgewood edény csak tiszt'a. 10111131 
nak köszöni hirét: A’ tálak, mellyek europai rajzok sze 
rint Gliínában gyàrattak, ’s ellentételül Beckernek elsö 
merényleteimeisseni -ag'yaggarL Eulropàban chinai formá 
kat, mellyekhez az urak’ szemei szoktak, utánzòk kìilö 
nös_ érdekkel birnak, mei-t minden szorgalom mellett, 
ezeknél а’ nyúgoti, azoknàl a’ keleii elem el nem rejtöz 
hetik. Becker tudós chemicus volt, ’s rola azon hir 51111‘ 
nyalt, hogy aranyat csinál; а’ fejedelem hivén, hogy csak 

‘ ` 

t 
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elötte titkolja tudoinanyat az ‘депутата, а’ szerencsetlent 
fogsagba vitete, hol neki meisseni agyagbol porezellant 
egetni, unalmahan elsi'ilt ’s talalnianya’ jutalmai'il szabad 
sagat nyerte a’ fejedeleintöl, ki 12 сыны aiszaién‘yért, 
a’ рогов: ki’i‘alynak, vetélkedö tarsanak, egy dragónyos 
ezeredet adott. -- Midön a’ japani palotahól grof St**el 
а’ vai-os’ Elben ищем részebe “Штатами, eso 
nakon nientìiiik altal a’ folyon; kiszallasnal a’ grof az 
evezönek- еду kis eziist pénzt'adott, iiiellyel а’ liecsí'iletes 

` német meg nein elegedett, de hallvan Могу а’ grút di-ez 
dai,- engedelmet keit, liogy idegeneknek tartott. A’ jele 
net'csekely, de fövarosra enilekeztetö. ’‚ ’ 

Mig Drezdaban inulattunk, a’ niúft koi" eiiilekeí шт 
gyönyörködtem издании», ’s mintha rendeltetésem ienne 
csak in_últ idöszakokban elni, egy esmerösi'e talaltunk it 
ten, K. grofnöi'e, а’ Napoleoni начат’ egyik roinjara, ki 
nel több .estveket kelleiiiesen töltven,P azon nem regeln 
eltünt, de nagysaga miatt шаг meses idönek reszletéröl 

^ folyt a’ beszelgetés, egy olasz izlesi'i pusztà palotahan, 
_a’ tavol Штатов’ vegen, azon szohalian, hol a’ csaszai- 
1813-lian lakott. Piicklei' herczeg a’ hires utazó ’s iro a’ 

'gròfiiö' atyaña is jött töhhszei‘ szólia, ’s azon dicsvagy, 
melly б: inasagahan a’ legkülönösehb tettekre ösztönöze, 
igy Drezda'ban mint testörhadnagy , egy i'ij мешал, ап 
gol paripaja’ farkat leliorotvaltatta ’s veresre festeté, hogy 
az emherek rúla. szúljanak. ’ 

A’ het’ napjaihan niegisnierkedvén a’ varos’ nevezetes 
segeivel, vasai‘nap a’ protestantisiiius’ hazajalian a’ pro 
testans temploinba inenteni.' Nevezetes, hogy itt a’ he 
lyek fel vannak osztva ’s eladatnak, van itt elsö ’s ina 
sod .emeletü paholy, .vankosos es свой zariszek, 'mint a’ 
szinhazban, вы; а’ ket kai-zat seni hiliazik. Ezen intezet 
neveli talan a’ teiiiplom’ jövedelmeit, de a’ keresztenység’ 

l 
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szelleinével meg‘Á 'is ‘защитник , ‘inert az i'ij vallas’ leg 
hatalmasabb terjesztöje, a’ róinai ’s göi‘ög vilagban azon 
Isten'elötti egyenlöség volt, melly` az apostolok altal hir- - 
dettetett, melly kivaltsagokat nem ismert, sem elsöbbse 
get af templomban, inert a’ szegenyek’ szamara hirdette 
tett az evangeliiim, nein a’ gazdagokera. Nein is hasznal 
mondani, hogy a’ hely meg is egyenlö , inert az elöitéle 
teket le 4nein vethetjük mint a’ “шаг, ’s fökep a’ müve 
letle'nebb ‚ш liiszi, hogy ha az она-1101 nein közeledhe 
tik, az istentöl is ищешь шага‹1, hiszen meg az ó tes 
tainentom is csak a’ föpapnak engedte a’ közeledest a’ 
legszentebbhez, a’ frigy’ ladajalioz. -f 
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9 f.- ‚ А 3у01‘51с0с5111, 111е11у1‘01 a’ Drezda ’s Lípcse köztti his 

toricus tájékot láttàm, több kereskedö, tudós ’s egy 'szép 
leányka 011 , ’s ennélfogva literatura, historia ’s ipa`r volt 
heszélgetésünk’ tárgya. A’ kereskedö füstölö gözkémé- ' \ 
nyekreñgyelmeztetett, a’. leány szép> újjaval enyelegve - ‘ 
mutata a’ kolostor’ romjait, mellyhöl Bora Katalin, késöbb, 
Luther Marton’ hitvese, erövel megszabadittatott, ‚еду ré 
giségbúyar Gustav Adolf ’s Tilly’ csatamez‘ejére ismert, ’s 
a’ komol)T tudos az 1818"-kiŕérpiaczon"némelly jelenete 
ket emlitett' azon ütközetböl, mellyben 0 is 'ifjonti fellén 
géssel vivott. Lehetetlen volt akkoi- nem emlékeznem azon 
hatalmas különbségröl, a’ mostamiY ’s 110511001;` köztt. A’ 
reformatio’ idöszaka, mellyn'ek elassicusV helyeit lattuk 
épen, mint egy végetlen tenger választá el öket, a’ múlt 
kort, mellyben‘a’ rangokat elvalasztó vonalak a’ köz elet’ 
minden ergibe hatottak , midön a’ birtok ’s tudomany 
csak különös osztályok’, a' nemes ’s egyházi rend’ kire 
kesztö' tulajdona rolt, a’ jelentöl, ~mel1ybeń tudomány köz 
líirtokká lett, ’s a’ pénz uralkodik, hol ennek megnye 
rese minden emhernek elérhetö lévén; a’ sokszor `alom 
nak kikialtott egyenlöség, az emberek közt шаг igaza'mf~ 
létezik. - f s ‹ " 
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ránk, kettős irányának'képviselői а’ tudós és a’ n» 
resked‘ö; ’s mintha éreznék hatalmok' közös eredetét, most 

' jobban férnek meg egymással mint ez előtt még 50 esz 
tendővel is. А’ tudós már meg nem veti а’` kereskedőt ’s 
gyártót, hogy a’ tudomány” szellemibb részét elhanyagolva 
az égi'sugárnál csak aranyat keres; a’ kereskedő becsüli 

` a’ tudóst, ’s bár milly idegenek is előtte a’ _fellengö esw 
mék, m’ég is tudja hogy gépelyei nem mozognának, ke 
reskedése csökkenne, ha a” спеша’ törvényeit'fól. nem 
fedezi, а’ kereskedés-szabadság' hasznait hé nem bizonyítja, k 
csendes szobájában a’ tudós. - Lipcse egészen az“ újkor' 
városa, benne csak tudós 's kereskedő lakik, ’s ezen két 
rend, a’ születési aristokratià’ örököse, épen olly kire 

l késztő, mint» az volt, ’s hatalmát mással felosztani, félté- . 
kenyen vonakodik: 's ezért Lipcsében csak tudós vagy ke 
reskedő élhet, ’s megvetés üldözi azt, ki sem pénzt sem 

Машин nem keres, de mulat “s él, ’s azért а’ társa 
ság itten egyrszinü,r bár elmés férjjiak‘ nem ritkák. A’ la 
kosok’ két osztályát а’ könyvkereskedő köti öszve, ’s bár 
milly nehezen türjé is' a’ tudós, a’ felette gyakorlott su 
prematiát, a’ könyvárosok még sem olly» sziikkeblüek, 
minőknek- kikiáltatnak, már a” közös kőltségökön épült 
szép kereskedő'csarnok is, mindig. djsz'őkre fog válni. 

Csak rövid ídeignnulattunk mi .ezen városban, de 
mennél nyájasabban fogadtak a’ tudósok, mennél szere 
tetre méltóbb alakban tünt előnkbe az élettől többé el nem 
szigetelt tudomány: annál visszataszltőbbnakvlátszott Lip 
cse’ kereskedő szelleme; olly prosaí az, olly józan, hogy 
az ember kétségbe-esnék, ha nem tudná, hogy a” neme- . 
sebb végre még isgyőz. A'~baj nem a’ pénzben, nem а’ 

/ kereskedésben fekszik, xa” pénz-aristokratia sokszor nagy 
szerü, Medicis Cosinus ’s a’ Fuggerék, ‘Шепот’ nemesei 
’s a’ genuaí családok kereskedők voltak,- Щ; a’ mai aris 
помада’ nagy “része, épen olly csekélyes, olly szükkeblü, 

- A \ 
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~ ‚ nagytól 1borzadt» 's kicsinységekkel hihelödö, mint a’ pénz 
eniberek. A’ szatocs-szellein ’s a’ rendkorsag idönk’ nya 
шум, inellyek az elet’ legszebb viragait kiszaritjak, hogy 
herhariuinuk’ hibulaia köze rendszeresen eltehessek. 

Lipcseliez közeledven, mingyart ища az emher azon 
szerencsetlen sziikkeh'lüseg’ hefolyasat, melly irtózik egy 
szerre valami nagyszei'übbi'e aldoziii', izetlen kejliazacs 
kak, csekelyes teiiiplomok ’s _pavillonokkalinegterhelt 
kertecskek,’ mar messzeröl hirdetik a’ szatòcs-szelleinet. 
Nagyszerübhek ugyan a’ kertalkatok a’ vai‘os körül, le 
ronilott erösegeinek lielyén, niellyek angol izlésben al 
kotva, a’ varost elénken diszesitik, de a’ szoniszed Elster’ 
halijain túl, a’ szerencsetlen kejhazlkok elnyésztetik a’ 
kellemes lienyoniast, ’s az egesznek karacson sator te 
kintetet ad'nak. Az izetlenseg'tetöpontja azonban Gerhard’ 
kertje, mellyet meg is egy “то sem mnlasztana elmeg 

_ latogatni , niert Ponyatowszky’ halal- ’s teiiietö’ helye. 
Szeinelytöl веду garas a"beinenet’ ara, de ezért sokat 
lat ain az einher а’ nem {ладу kerthen, doriai teiiiplo- ‚ 
~inokat fövenyköböl, ’s chinai tornyokat teglahól, közttök 
goth epületeket aralis kúpokkal , egyenes nyirbalt fa 
soi‘okat, ’s angel tekervenyes utakat, ’s izetlen азотом‘, 
’s isten tudja meg mit. ` 

A’ lielyet, hol Ponyatowszky’ sulyosan sebesitve viz 
be fúlt, alacsony Vköb jegyzi, egyszei'ü felii'assal, len 
gyel ’s latin iiyelven; koporsúja felett szinten kökoczka 
all, mellyen a’ szerencsétlennek neve, sziiletese/’s ha 
мы’ napja jegyeztetett föl; a" lengyel sereg emelte inind 

va’ kettöt. Esineretes azon monda, nielly szeriiitegy ven` 
jóslò cziganynö, a’ herczeget intette, hogy szarka мы _ 
veszende, штаты ovakodjék: a.’ herczeg nevetett, de 
a’ jòslas heteljesedett, ’s a’ szep hös az Elster’ vizebe ii'ilt,` 
niidön a’ vísszavonulò franczia sereg' védeliiiére hiv len 
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gyeleivel a’ frigyes seregek’ rolianasanak ellenszegiilne. 
Neni messze sirkövetöl egy kerek kerthazban szep mar 
vany mellszobra all, ’s a’nagy lovagszobor’ mintaja, mely 
’lyet Thorwaldson a’ vasarpiaczra keszitett; mind kettö 
а’ iníivesz’ ajandekaß Általellenben egy mellek-szobaban 
a’ halottnak több ai'czkepei latliatòk, a’ pisztoly mellyet; 
lialalaban sein ereszte el kezeböl, az idegenek’ könyve len 

_gyel nevekkel megtelve, ’s niellette más mellybe mind 
lazon versezetek feliegyezvek,~ mellyek a’ herczeget ’s lia 
lalat ei'deklik. Szamnk evenkent szaporodik, inert 'min 
den költö inint egyihalal-aldozatul ir ide egy'par sort, azon 
koszorú helyett, mellyet a’ regiek szeretteik’ einlekere 

' tettek. Egy lengyekepígramm tetszett nekem leginkabb, 
meny 183mm ev’ vége relé наши ide', ’s forium iiiyior 
iman liangzikl 

Vandor, mondd, hol lion, melly szaraz lenne liazatlan 
` Lengyel’ vei'etöl, vagy szeme’ könyjeitol. ‹ 

"l 
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Kereskeaö ’s lnulos? lakja „М; Едим éàf'qsztvislelq _, 
P_ots'dámot. Fekvése csinos, a’ széles На‘ l’ lassův‘tfolyàsa, 
’s а’ sok szèlmalmok’ lomhan forxlúlo szarnyaí,f llâi‘ilö‘nös 
nyugodahni charactert adnak a’ dombos vidéknek; A’ va, 
rosnsymmetricus; ‘elsö tekirrtetre ниши, поёуддщфду 
nevezett felvilagosodas’ idöszakában, a’ múltphilosophieus 
szàzadban épült. Utczái hoss'zak, egyenesek, szélesek,a’ 
наш; mind едут-ат magasak, a’ szeke'rzörgés’ elmellö 
zésére deszka kerék-vágasok tarkitják a’ kövezetet, egye 
nes csatornak ’s sorfak egy'fqrmán elevenitik az egész 
такова‘, melly mindenütt forma-ruhába öltözô‘ttnek latszik. 
Legszebh épülete az új templom, mèlly а’ hires Schenkel’ 
terve szerint corinthi szép oszlopzattal épül. Kar _hogy 
charaetere nem hatarozottabb, ’s tánczterem ép’ olly jol 
lehetne, vagy gyü1éshaz,.num templom. Ez mostani épü- Y 
leteink’ legközönségesebb hibája, hihetöleg miv-e1 egész~ 
idöszakunk’ hatarozatlänsaga ’s habozasa a’ müvész’ esz 
ínéire hat, ’s Aaz ingadozó elvek, a’ /hit’ hiàn'yanem is` éh 
lelhetik azon eros .önesz'méletii meggfyözödést, melly a’ 
régi та; ’s közëpkor’ minden miìveire letörölhetetlen bé 
lyegét. ütötte ’s a" czéliranyost a’ müvészetivel öszvekö 
«же. Fo törvénye volt, hogy- a’ münek alapes'zméje ren 
deltetéséböl az eleven ’s mé'lyen felfogoérzetnek termé 
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\szetesenkitünjék,` de а: -1‘1]а!‹пгё1уа’ sz'ép ritxkáxg маты; — 
а’ czélszerü ritkán szép`. A’ világ’ifjusz'lgában ïszépség volt 
a’ kormányzó eszme, ’fs „szépen а’ 301" föszabàly; náiunk 
а’ hasznos umlkodik,y ’s szabályunk: .„hasznosan a’ szé 

' рев? т `«Af-most; épï'xlö potsdami templmn a’ régihh, né 
hány с?‘ elött elegrettnek helyéhe emeltetì‘k,v mellyet `II-dik 
Fridrik épített, de valamelly hiba'lältal belseje sötét volt, 
a? potsdám'iak’ legynagyobb bosszúságàra, panaszukra pe 

- dig а’ kiràly a.’ szentiirás’nszavaival felelt: „Boldogokî kik 
nem látnak, ’sl még is hisznek.“ 

l ì"\:":' - u“ 

v I Minden flépésgpßtsdávmban‘Fnidrikl-e emlékeztèt, а" 
’ váwos felett áll заметен,-—шп1м‹›тёга‚‘›11е1 Voltairrel phi, 
losopnalt, _haai .temitf készxté', Щит лишат ma, 
Качай Lamette, "funeghadt,y A’ vara’ ‚темы Zwinger’ 
таит fo’lytatása, ’srnümúlt század"másódik »felének Щё- ‘ 
sét’llauisatj‘a,v ше11у ig’ czikurnyákaß' a’.clàssic\1`s idöws a’ 
keleti fkalakokat öszveforrasztván, val. @gész'et l»franczia i'z1e's-\ 
nekr- „llevezte , melly ollyl tarka ’s 'hatàmzhtlan 'charfînk-r 
гей-‘1915, mint XV-dik«I.ajos"francziài. Kit' Fridrik érde 

ke1_,v..ann,ak Sanssoucei kines. Ш vma‘k gnèg а’ szükf 
»zékek mellyeken ült, а’ kopott bársonynyal Метис ави 
1а101с‘ mellyeken igt., aäszohák mellyekbe'n fuv0là'z0t't,'~’s 
kutyàival jàtszmt, а?‘ kis könyvtz'u‘ francz'ia törvénetlrókkal 
’à strageçikusfmxmkz'mklml, az ege'sz azon rendben,- а’: 
шйщщашшпщ‚БаШЁзЮИыгМйЩ ez bennem kiìlönös érzésû 
nem Yg-erjesztetiz, a’-Hì1azä3`a’` nemzetisëgét megvetöt soha 
.sem szerettem, ötzki lannyíx‘a bizonyitzîny hogy philosòphus 
királyi {szyékén despota. `Mem»felejthettenne1 Dippold’ вне“ 
vait, hö panegyricusa’ végén: „Fridrik’ uralkodása autokra 
tia vvolt, ’s kö/vetkezményei károsan 'hatutiak a’ kormányra, 
melly egészen' gépellyé valt.“ ---Bir0da1nm’èrejét,'meìlly a? 
nemzetben„«’s kormánybamfakszik, Fridrik csak seregében 
’s kinesében látta, ’s azévt pulgar ’s katona sehol annyìra 
egymástól e1 nçm vált, ,mint Poroszorszàgbanf, mi а’ köz 
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hizodalom’ erejet gyöngité. Fridrik neiiizetevel nein 011111 
dott öszve, csak az uralkodo- volt ещё, a’ 4ferjii idegen 
körbe tartozott, ’s ezen elvalas’ következinenyei fontosok 
voltak, sötét arnyekot vete yez a’ nemzetre, megszorita 
шпагат ’s veszedelinesen ta-plala a’- neinetek’ мамам 
vonzódasat, annyii'a, hogy következinenyeit meg most is 
serelniesen erezteti. Mind e’ niellett Sanssou‘ccit seninii 
esetre iiieglatogatni el neni liiulasztanam, iiiert- a’ föld 
нем, шеЦуеп nagy ferjiinak nyoina latszik. ‘ 

Egyenes fasorok, inellyek közt temerdek sok mai' 
vany szolirok fejérlenek, vezetnek az~új paleta fele, melly 
inég czikoi'nyasalib, ’s minden fizléseket egybeolvaszt’va.“ 

~ ‚ 

egeszen izetlen; a’ rosz szobrok’ szaina, me11y._a’ palma ' — 
oriiian'all, legio. --- Az elsö terenihemkitüno nagysagi'i 
poi'czellan di'szedeny latszik, а’ petervari agyagból, Mik 
los czar’ ajandeka; a’ masik az ùgy nevezett csiga-palo 

~ ta, izetleníil csigakkal ’s csillainló kövekkel kirakott fa 
lakkal, melly fökep’ azért erdekes, liogyr a.’ holtozatlan 
felett egy 100 lab liosszi'i, 6 lab sz'eles ’S 40 lab niagas 
terem, nehéz marvany kövezettel eiiielkedik. A’- kiralyi 
csalad most is sokszor niulat ezen varban, mellynek szo 
baikepekkel, de nein kitünökkel, .ékesitvelL ‘+- Nagy 

-Fridriknek nias kis könyvtara öriztetik Шел, nielly ismét 
töi'ténetirúkat ’s наш tai-gyakroi мышка‘: Г0д1а1111а3й11ап, 
legnevezetesebli darab henne _, franczia verseinek azon lil 
res peldanya, mellynek széle'ire Voltaire hizelgö jegyzeteit 
та, ’s a’ franczia beiitéskor elveszven, csak Inehany 
evek elött talaltatott fel, a’ Bassanói herczegnö’tarahan. 

A’ Vitez-szalaggal di'szesitett kastelynagy innet lien 
vniìnket ègy közel epiiletbe vezetett, hol Rauchnak mes 
teniii'ive Louse kiralyne’ szoliralfelallitatott, a’ szep $156 
lelkü fejedeliiii nö nyugagyon fekve alkottatott, ho fejér 
marvanyhúl, lagy aloiiilia iiiei'i'ilve, kezeit kehlén kereszt 

‚ ь . ‘ /›‚ 
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be vetve, arcza a’ mint mondatík hasonló, a’ nyugaloni’ 
kifejezese je, а’ redözet nemes, a’ szobor-az i'ijabbak 
közt a’ legjelesebbekliez tartozik. A’ mi'ivesz különös sze 
retettel dolg'oza, a’ lialadat vezette kezeit, inert a’ ki 
ralyne’volt az, ki iiatal inasalian a’ müveszet’ ebredeset 

- ` sejditve, neki leli'etsegessetette, hogy azon po’lczra eniel 
kedliessek, mellyen most, mint Nemet-orszag’ elsö 52011 
rasza all. Tavozni akarank, ‘zavarba jöttiink, nein tud 
van a’ bona'valdnak adatasa vagy nem adaiasa altalnieg 
sertjiik-e -ineg inkabb a’ kastely-nagyot, vegre az adast 
probaltiik,.- ’s ime a’ veres szalagi'i liüs mely meghajtassal 
köszöne a’ tallert. Tavolahb az úgy nevezett bai‘atsag’ 

‚ templomalian , a’ Bayrentlii inarkgrófne’ szobrat neztiik, 
melly bar rosz múdoros iz'lesben készült, mint 2 Fi'idrik 
satyi'ikus epenek tanl'ija, kiilönös bajjal hat a’ nézöi‘e. A’ 
gi‘ófne, Fridrik’ legkedvesebb testvere, löeslabi'i volt, bar 
jobb laba igen szep, ezt a’ szobi‘asz атм fedetlenül ра 
_rancsolta alakitatni, ruha-redôzete a’ masikat шахта; 
de Fridrik ugy faragtata, hogy a’ leplezeten alt is latszik 
az idomtalan forma. — ` ' 

esamina valasztja Sanssouccit ’s a’ кашу: `kertet a’ 
korona- örökösetöl, melly,r kisebb, de нет). Különösen 
meglepö a’ haz benne, Pompeji izlésben, beliilröl ’s ki 
vülröl viaszfestesekkel, vidor, .liatarozott sziiiekkel eke-- 
sitve; a’ мамаши diszedenyek allnak, szökökútak eser 
gedeznek, erczliaromlabúk fénylenek, ’s az olasz media 
boraggal körülfontt esamok egeszen elfelejteti az ejszaki « 
egaljt. кат ezen regi Щет- laklioz, inert palotanak ki 
csinysege miatt nem nevezlietem, egy i'ij olasz epiilet Мс 
szik, al'acsony fellellel, viztöl köi‘üliolyva, boragtel kö 
rülfonva, csínos rendetlenseggel az unalmas ejszaki resz 
arcinossagot‘ elkerülö, tei'i‘asokkal ekesitve, mellyeken 
viragok illntoznak csergedezö. patak altal elevenitve , 

мышц” I. iat. 1 
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melly régi tört márvány koporsòba папаша riszça _esepp-- 
jeit. Ш lakik а’ korona-örökös7 kisérete. ' Y 

Potsdam’ körözetének a’ szélesen folyó,` tò-alakń 
Havel, ’s a’ теща-таким kevert haraszt facsoporzatok, 
'messziröl nagy kellemet adnak. Az új hid a’ Havelen alt, 
лад könnyüséggel olly jol égetett téglákból épült, hogy 
a’ régiekkel is kialljak az öszvehasonlitást. A’ hid megett 
папа, кашу herczeg’ szép kertalkaiâ'a, jobbral a’ Vil 
moséi ékesitik a’ щеки, melly vimlo oasisként kitünvén 
a’ marki homok-tengerben, háladatosabb érzehneket ger» 
jeszt, mint más helyiìtt sokkal нет) tajékok; mert csak 
állandó szorgalom teremthet itt valamit, a’ terméketlen 
homokban, mellyben még а’ fü is kiszarad. Vilmos her 
czeg, kertének közepében` a’ dombon, mcllyröl a’ kinézés 
leêgszehb, régi var formara épitetett mulató дат, a’ 10%‘; 
kori izlést mostani kényelemmel párositva. Feladata sze-_ 
rencsésen fejtetett meg, ¿s nem maradott izetlen játék, 
bar kisehb mint a’ laxenburgi типам ’s butorai újak. 

Мёд szehb pont Potsdam’ környékében a’ pávasziget 
a’ Havelben. A’ múlt паха‘? kezdetével, iiveg-gyár volt 
itt, késöbh kietlen erdö, végre a’ király- faház'at'épitetett 
itten, körúlte több emeltetett', mig az egész rsziget szép 
kertté lett, mellyben szabadon ’s rekeszek людей számta 
lan külföldi állatok tartatnak. 2A’ sziget több festöi helyek 
kel hir, ’s a’ gyep zöldjének megtartására nagy gözmoz 
дону anal nyaron naponként megöntetik, csak‘kár, hogy 
az` egész nem egyszerre, nagyobb-szerü terv .szerint ké 
шт, inert igy a’ mint all, шелк’ bélyegét viseli, rész 
letesen szép, egészben nem öszvehangzó. Különösen cs’i 
nos az úgy nevezett danczígi ház, mellyet a’ német lo- __ 
vagrelld Danczigban szép goth-izlésben épitett, késöhb 
каша: kezekhe kerülve, mar szélyel kezdödött bontatni; 
de a.’ korona-ötökös megvette, a’ пёёувзеёг kövekböl épült 
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nbmlokfalat, штате ’s itt `újra. öszverakatta. Még ne 
vezetèsebb a’ gyönyörü üvégház, hol a’ tropícus növé 
nyek темы csoportozatokban, az aequatori éghajlatot va 
rázsûlják elônkbe; Aszéles leve'lü pisangok àllnak itten"s 
hegyes lomlm pálmák, kövér kaktusok, ’s csudálatos а10‹ ~ 
ëk, körülfonva а’ buja tropicus repkénytöl, mellyen сей 
logó lepkékként tarka virágok iìlnek. ,§Angyal0k alkották 
внес — igy szól egy francziagiró -beléjök fújtak, hogy ke 
rekitsék alakjokat, шагов lehelletök benmaradt.“ A’ csa 
lòdás’ kiegészitésére еду indus pagóda álttört márvány 

‚ fâlakkal rejtözik ezen tropicus‘liget alatt, mellyet а’ forró _, 
égalj’ csiiláunlò madarai körülrepdeznek. --- _ zz. 

‘Vr’ 
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_. Berlini inulatasom ‘alatt is a’ i'égiségek ’s mii-gyiijtemé 
nyek vontak leginkahb iiiagokra iigyeliiieiiiet, nein inint 
ha a’ _jelenkor’ kiizdeseivel nein gondolva, a’ iiii'ilt ezre- I 
dekhez visszavonúlva, a’ forró elet’ 0101101 а’ hideg 4holtak 
1102 kivankoznain;. inert nem vagyok sein olly gyava, 
sein oli)r erös, hogy a’ jelen’ viliaralyan reszt nein véve, 
megallliassak: de iiiidön a’ felekezetdüh, iiiindent 0110 

Yny‘ebe ragad, ’s a’ perez’ minden szenvedelyei meg a’ 
tlieologiz'ii'a,- philosophíara ’s költeszetre is erösen liatnak, 
mill)r kivanatos akkorinenedékhelyet talalni, .iiiellyet a’ 
partok’ sze'lvesze .el 110111 ei't. Illy inenedekliely a’l regiseg 
’s inüvf'eszete,v inell)r 110111 csak a’ tudósnak, de 'minden 
iiiüveltnek nyitva all. Szenvedelein nelkiil- jar itten barat 
ja, inert lalia regen liedölt ’s újra 11111110‘$1г11а111101ш11а 

ypos, 4azon szent földön jar, mellyböl a’ _j-elennek 1010110 
*1у0в faja felnött, "в а’ küzös töi‘zsöknel elfelejtve a’ 1010- 

keaetiseget , a’ radical es toi-yr kezet fognak. Igy 111000211 
vnik’a’ 'fharcz az aine‘rikai indusoknal, a’ veres pipaszikla’ 
közelehen, mellyliöl a’ régi iiionda szerint, a’ törzsükök 
szedtek, ’s a’ pipa szent'be'kejelle lett.v De kiilönhen is 
110111 hijalia elte az eiiilieri 110111 ifjusagat, ’sl negy ezred’ 
öszve lialiiiozott tapasztalasa 110111 liaszontalan szazadunk 
nak._ Neiiiün‘k’ ezen ezredekrôlszóllú oklevelei' a’ 101111111 
radott irók ’s einlekek; de niidön az iro inindig tulajdon 

l 
Y 

o 
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' szemüveget tolja olvasójanak ori'ara, ’s mindent egyedse 
ge’- szineben iiiutat: ,akker az emlekek, mellyeknek tömeÈ 
gg'ilieii4 az individualitas elenyészik, tisztan yadjak koi‘nk’ 
Szelleiiiet es-könnyilik azon közliasznú, jeleni‘e hate, al 
talanos nezeteket a’_ regi vilagról, mellyek könyvekböl 
.0lly` nehezen szerezhetök. Könyvtarakat altkell olvas 
nunk, mig az idöszakok’ szelleinet megismei‘jiik, mig az, 
-az emlekekböl hainar ’s_,gyönyörködtetöen erzékeink altal 
ertelini ereinkhez s_zóll. De ini Magyarok li'iltaljalian el 
szoktuk feledni hogy lnein vagynnk tegnap szi'ilt nemzet, 
mint Amerika; az ifjúsag’ deli ваша kapraziarja 920100111 
k’et, ’s a’ regíekre vissza nem tekintünk, felszabadi'ilt 
rabszolgai a’ diak nyelvnek, a’ laiint is inegvetni 110311111 
dok. De ki ne (этапа niegbocsathatónak, hogy inkabb 
elöre nezünk, mint haii-a. — Illy gondolatokba merülve 
a’ inuseumba inenek, Berlinben, azon orszag’ 101111050 
ban, niellynek utolsó honja’ nyelvet irtó szolgaja a’ inúlt 
szazad’ masodi'k feleben megholt. _ 

, im, — д . . 

‹ ‚ ‚- Gyönyörü epület a’ inusenin, Schinkel hires epitesz’ 
remeke, azúj Кот” epitmenyeinek könnyen legjelesebbi 
ke, mellyet langeszi'i münek mindjart eredetisege belyegez. 
Neni liasonlit regi görög templomhoz, sein Palladio’ mü 
veiliez, de elsö tekintetre azon sejditest szi'ili, liogy a’ 
müveszet’ temploina.’ Szep ioniai oszlop-csai‘noka elött 
oriasi granit serleg csillog a’ ’deli nap’ siigaraban , melly 
a’ piacz’ közepen, liol a’ ini'iseum eiiielkedik, egy liaialinas 
мышки gözmozgony-liajtotia vizében szainos атта 
Allyokra oszlik; — a’ szep ter a’ lioinok-körözte Bei-linben 
inegkövesült fata morgana a’ liomok-pusztaban. Szint’ olly 

` meglellö ‚ mint a’. museum’ külseje, a’ mí'ikincsek’ elrende 
lëse'benne.. Az elsö tei-em nagyszerii rotunda, inellynek 
Sál'ga 0Szl0pai közt a’ régi isteiiek’ marvany alakjai alla 
Ilak. Hosszl'i terembe jön az embei' innet, mellyet ket sü 

ltetlö vei'es poi'pliyrt ntanzú oszlopsoi' ekesit. Közepeben 
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all a’ hires imádo iiú, erczböl a’ görög mûvészet’ legszebll 
idejeböl, Nagy Fridrik altal 10,000 tallerért vásarolva. 
А’ wlmi szohrok csoportozatokban anjak körül az' 05110110 
kat, каналу alakjaìkkal ezeknek sötetlö szine elött ki 
mondhatatlan nagyszerü benyolnást szülven. Az istenek' 
teremehez egy oldalrol a’ mellszobrok’ csarnoka, a’ шаш 
ról a’ csás'zároké csatlakozik,_ mind a’ kettö szép oszlop 
sorokkal. Gondolkodva jartam itt a’ római csaszarok’ mell 
szobrai köztt, ’s Tiber’ alattomos arczkifejezesehen, Glau-l 
dius’ bárgyu vonasaiban, Titus’ jeszivíi szemeihen, Luci 
ns Verus’ keresett hajfodraihan,` ’s sütött göndör шкат 
han, Caracalla"zsivanyarczahan , a.’ regi vilag’ egyes sze 
melyek’ lelkületetöl ñìggö gyasztörténetei elottem feleled-l 
tek, midön egyszerre _Caesar7 „шаг, jelenetes ноша’ al 
talelleneben egy új alakra актам‘, —- Napoleonera'. 

` Harmincz ev mult csak a’ jenai, lrńsz a’ waterlói csata 
ota ’s mar elnémúlt a’ felekezetek’ gyülölete ’s a’ csaszár’ 
nagysága meg a” berlini museumhan is kivivta illendö he 
lyet Gaesarral általellenben. A’ szohor-gyüjtemény alatt a’ 
diszedények, A.terra итак, érczalakok, ’s vesett kövek’ 
gyüjtemenye 'rendel‘tetett el;` felet'te a’ kepcsarnok all, 
lnelly bar öszve nein 'hasonlithatò a’ dres-dai kincsekkel, 

.meg is szinte olly érdekes annak, ki nem csak a’ inüvé-` 
szet’csillogó ‘гл-ада: bamúlni, de szereny bimbaját/ ’s „gyen-l 

‚ ged „наш is esmérni kivánja, ’s azon par-vonalt, mel 
. 1уе1 'a’ miiveszet mindig a’ nemzeti elet’ aradö ’ vagy apadò 

t. v , . ‹ huuamit követte. y 

Nein messze a’ museumtól az épitö academia еще! 
kedik, :nelly Schinkeltöl nelnehen egyetlen pontossaggal 
vakolatlan teglakból epittetve, а" regiekre emlékeztetö' 
agyagból szorgalmasan egett diszitmenyekkel rendelteté 
set mindjárt gyanitatja. A’ 'szép palota’ masodik exneleté~ ` 
ben Schinkel lakik, a’ langeszü epitesz,l közel legielsé 
gesebb müvehez, а’ museumhoz.- ш latmk milly ладу sze 



11’1‘1 vÃzom'rox. 103 

1’1’1 ezen müvész’phantasiàja, midön rajzailloz vezettettììnk, 
mellyek terve szerlnt viaszfestékekkel а" museum’ oszlop 
csarnokát ékesítendök valának. Ömaga nem volt ottlxon, 
mellének g‘yengesé‘ge a’ cseh fördökben tartoztatta. Ezen 
rajzolatok a’ legnagyszerübb nlüemlékek idönkben , a’ 
világ ’s> emberi nem" történeteit megtestesitik, ’s mint а’ 
term‘észet egészben olly jelenetesek, mint egyes csapon 
tozatokban szépek. ` 

Az elsö képen, mintegy bevezetéséûl az egész Вёр 
snrnak, ,Uranosz ül a" királyi széken, körüllejtve a’ esil 
lagzatok’ éjjeli tánczától. A’ másik ‘lrosszì'l képen Saturn' 
’в a’ Titánok az elökor’ sötétjébe visszavonúlnak, élesztö 
tüzet terjesztve‘; a’ vi1ág"új folyamatát elkezdi -Jupiter,y 
elötte az elsö vílàg-osztogatok a’ Dioscurok; Prometheus 
a’ fö'ld’ Май-1111101’ számára a’ tiizet elorozza. Saturn’ biro 
dalmára. emlékeztetve elnyúlik az éjjeli egen a’ hold fel 
legzet’ пуща. Selene ragyogóan hajtja. szekerét, 4életea’ 
Diánáiba àlt-menvén ‘Мая-‘111111011 jelennek meg, mint 
az ijász> fs oroszlány’ csillagalakjai. Serény égi hatalmak 
segítenek az éjnek sötét leple’ feltárásánál, mellyböl az 
alakok kifejlödnek, g'yermekei körülte nyugosznak. A’ 
meleg sötétben fekszik niinden eredetnek csirája, a’ sze 
re1em-’, _serkenés’, ’s ébreszlés’- különféle képében. 8011521 
nü 'élet е1е111е1‘ fcjlödnek ki a’ virradó nap eleibe lnenve. 
Egy álom, ébredéssé válik ’s a’ meg alvó anya Szeretet 
munkás életbe vonatik különféle alakok által, mellyek I 
munkávra ’s aratásra mutatnak. Meg állva, gondosan hé 
takartatik a’ háh0rú,1nert hatása' ideje még e1 nem kezdö 
dött, elötte szüz músák’ vidáun ~társásàgában leheg а’ 
béke, ’s egy égi gyerlnek termékeny'itö Iessöt önt a’ 10111 
re. Tndolnány-elemek mutatkoznak, mélysegek méretnek, 
папы-даст jönek természet hatahnak közbe, a’»szélvészek 
által éjmadarak rezzentetnek fel az erdökböl, ‘Её-дует 
mekek ezen Saturn’ országàbúl felmaradott teremtésekkel 
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vivnak ’s 0101011 megfutamudnak; mag, hlmpor, ’s 1011110 
keny'ités gondosan lehintetik a’ 1011110, a’ felegzetböl hü 
sitö 03-1101‘11101 011101111 le, kakas 111111011 0’ 1101101, 111011уе1 0’ 
'gend kezdödik. Éj-teremtmények’ü-ldözései 0101 az anya gyer 
'lnekét 011011110110 veszi. Földmunkálatra mutat еду 11011002 

01’, 0’ ‘011011101 relr eli 110111101 000100002 а’ 111011 ra, в а l 

1101101101-111111011 reggel felhökben a’ nap’ keltet, harmatos 
búza-fóldekröl éneklö pacsîrták emelkednek; Venus», а’ 
reggeli csìllag,_követi a’ napot ’s Erosznak 30101111 101111 
1‘01111011010001, à’ reggel fellegzetböl a’ remény’ ’s a’ jövö 
nap’ tiszteletének vidám képeì'emelödnek, a’ nap"fénykö-` 
rënek felhözetében 0’‚ 610021011’ 1111‘1101031 vezetik a’ nap 
isten’ szent hattyúit, ki négy l'ován kilép a’ tengerböl, 
fényt 002101100 al. világnak, veleI lehegnek a’ Grácziák, 
azt szépitendök. A’kèp’ezen utólsó része csaknem egészen 
világ kevés- alakokkal úgy hogy raz ellentét’ szándéka 0102 
11010. М111у3у011у01й 1101100201` 103102111 02011 képben ’s 
még is gazdagalrb a’ harmadik. Päsztor nemzetek, esen 
des 10111100201-0111010111011 làtszanak kezdetén; ‚-—- a’ 'regf 
gel Sybilla’ tengerparti .bárlangja 01011 а’ kelet’ természeté 
nek teljében magáhozwonja az iíju ivadékot, 0’ jövönek 
magyarázata 01101, 111011уе1 levelekre jegyêz 101. vDurva va 
‘1002 népek lépnek le 02 011100 hegyekhöl, meghatva а’ 'si-- 
byllinus 0’ 1101101/11110100’ 111030001111 kecseitöl; Psyche 0’ 
111000101 húrokat vonnak lyrájokra, a’ költö’ kunyhójában; 

_ a.’ nép 100211002 az erös ügyesség’ versenyében; 0’ köl 
10160 geniusza ihletést hangoztat ajkairól, küröztetlve if 
3011101, kik 0201010011 110111110 foglalatoskodnak, leg'yeznek, 
101‘100011110130102011011. 111 látjuk 02 0100 merényt 0’ 1011110 
0201’ 020р01 müvészetl 01101 megtartáni, 111111011 egy iíjú sze 
101030 01113101 020111101 körülvonja a’ 021111011. А2 0101’ nyarában 
’s 1101011011 02 0101001 találjuk’s 010111011; 0’ búzaföldön gyer 
mekek ’s nyulaçskák jätszanak. А’ Helikon’ 10103011 Pega 
0110’1101105000 0101 а’ képzelet’ forrása ered, ’s 011011011 nym 
phàk’ édelgései közt lecsörgedez а’ 11111110, 111011у1101 а’ 020 
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rencséltetett ember nz ihletes’ italat meriti, ’s jóltevö ley 
nyektöl veszi, hogy földi lete szepüljön ’s az eg’ sejditesei 

_elö elvei kiserjek, ~kifejlödéseben az elölialadas’ törveiiyei 
alatt. Egy-ñatal liöst az ihletés’ fori'asa szep meresz tettek 
re heviti; —- hanga elv, artatlan pajkossag -a.’ phantasia’ 
eleinevel. A’ költeszet' patakjanak leomló fatyola alatt a’ 
feld’ mely gyomraban feltiinnek a’ pai'kak, mellyek a’ 101 
di _elet’törvenyei felett kérlelhetetleni'il 'örködnek — А’ 
1101101 lepel nekik is nyajasabb alakot kölcsönöz; einber 
szeretö neiutök jatszanak köriìlök, boldog lenyek a’ szep' 
seg’ elemeben úszva ’s azt inasoknak osztogatva. A’ tavol 
ban az erdö’ liangaja, inegilletik a’ szarnyas lenak öriil 
ve; а’ szep aznar дыма nyinpliak karim ömik, bonnet 
egy iiatal költö merit; ineglepve közelit egy törvenyliozó 
a’ szep forraslioze melly ot is hi'isitendi. Ezt követi az em 
beriseg’ ösze ’s estéje ; a’ müvesz’ mühelye regi emlekekliez 
csatlakozik; inüveszi kez altal ered a’ szobor; a’ geniusz’ 
befolyasa alatt; kelleniesen vezet maga a’ termeszet diszlt 
inenyekre , azacanthus köi‘ì'ilfonja a’ eorinthi oszlopfö’ for 
majat; a’ ini‘ilielyben segedek ’s tanltvanyok dolgoznak. A’ 
szünet’ i'innepe a’ tel7 kezdetét mai' a’ tüzhely lia/zi ища: 
megkivanja; az anya inelengeti a’ tüz’ lényenek ö'rülö дует 
nieket. Gyözedelmesen térnek vissza’ a’ hösök, az öregseg 
a’ músak’ szep táncza altal mulattatik, mellyek estragyo 
gasban ’s holdfenyben az öregseget meglatogatjak. A’ 
kepnek hidegebb ’s sötetebli arnyéklatai mind inkabb ’s 
inkabb'ereztetik az 'ej ’s tel’ közeleldeset; gondokba merül 
ve nez Psyche a’ bölcs’ hazabol kedvencze fele , ki magas 
sziklaszekröl az ejjeli eget vizsgalja, ’s a’ csillagzatok’ lej 
teseit kutatja. Lima lelep a’ tenger fele; egy ösz eline 
ri'il az elem’ szeinlelgeteseben, melly агата jö eleibe; a’ 
meresz liajòs magaval viszi a’ niuzsa’ köszönteset, ’s ki 
evez a’ tavol lioldvilagitotta tengei'be. — ’S igy el van vé- _ 
gezve a’ köi'futas, a’ ‘reggelhöl ej, kikeletböl tel, pasz 
torból kereskedö lett, ’s azert az utólsò tablan a’ bú ke 

\ 
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peztetik еду sirhalom körül, melly Не“ új reggel emel 
kedik. —- Ez azon nagy költeszet’ tartalina, niellyet Schin 
kel, Fichtenek egykor legkedvesehh tanitvanya, a’ muse 
um7 kepdiszévé tei‘veze, ’s elölegesen aquarelben kivive: 
ez azon compositie, inelly a’ ini'iveszet’l'ijra sziìletesere mu 
tat, ’s regi alláspontjara visszahozza, hol esznieket al4a 
kokban fejezett ki, ’s mutatja' hogy a’ valódi költeszet ’s 
‘festeszetnek egy az -iranyok, a’ philosophia. 

А’ museum ’s Schinkel’ гады: вещи‘ legkönöibb 01-> 
dalai; ’s ezertl liöveblien einlitettein; inert Berllnt 11111611 
ben a’ takarekossag ’s pedant csekelyes rendszerkor bé 
lyegezi.’ Az új városban az “так olly egyenesek mint a’ 
potsdainiak, egy pillantattal áltnézlietök, hogy mindjart 
latszhassek, liová ki jar. Meg alkalmatlanalili szelessé. 
gnk, nelly шпал tartasukat ieheteuenné мы fökép 
inivel ‘бы-мат csammak’ hijálian csak fedetlen moslek 
arkok húzatnak a’ наш: elett ,_ ’s a’ szel az` egyenes 
utczakban semini ellentallás'ra "nein akadva meg nein tört 
erövel hajtja maga elött. a’k porfelleget. Bérkocsit шкал 

'lat az einher, az úgy nevezett droskék’ Маша 120, ezek 
a’ rendörségtöl függnek. A’ mint az ешь‘?! а’ könnyü, 
душ, redenen kocsira ül, mellylie egyr ló fogatott, a’ _. 
kocsis liosszú orosz ködinünenek széles öveliöl czédulát 
húz ki, inellyen droskeje7 наша, az idójegyzet ’s a’ fer 
‘Муфта, melly' liúsz perczczel szaniitatik, ara 7%, gai‘as 
egy, f- 10 ket személyre ki van nyoinva, ’s orajan az 
idöt inegnezi, "s a’ kocsizaj’ vegen ininden oraert harom 
czedulat ad alt szamadaskent a’ шеи; kocsikazonak. 
— Ezen rendszer az nidegeneket zsarolástol ’s csalatas 
tol menti, ’s a’ rendörsegnél'a’ szamvetés’ Маша‘ teszi," 
inert a’ kocsis ininden reggel kapja шаман, mennyi 
estve közûlök hibazik, annyi fertalyóra-liertöl számolni 
tartozik. .Illyféle bérkocsi идущим a’ „hársfak alatt“ 
nevü csinos utczalian, melly’nevét nagyszerü наша so 
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`raítóll kapta",l` ’s/a’ t'lòriaî Olszlopzat’ú hrándenburgì kapu 
által a’ Thiergarten név alatt ismeretes közkerttöl Válasz 
tatik el. Ez távolról selnhasenlitható а’ bécsi Prater’ наду 
52е111 kertalkatjailloz , szàzados cserfàihoz ’s buja vege 
tatiújához ; véko’ny` bikkfák , mellyek pnszta honiokból 
elnelkednek olly cs‘ekélyesek, mint а’ 1115 Spréa a’ szöke 
Duna mellettf' с5а11 hogy a’ Spreát Berlin mellett vitorlás 
hajók _elevenitiliqY mellyek Dunánk’ büszke hátán még ed 
dig meg nein jelentek. -- ‘ ‘ 

_ A’ franczia herczegek’ tiszteletére seregszemle tarta 
tott. Маг jókor reggel kimentünk a’ fövény fenyérre, 1li/elly 
a’ várost köi‘ülveszi‘, droske bér-’s úri kocsi egyinást еще, 
kutyák tejet vontak taligákban a’Í város felé; porfellegek 
közt mentek ki az >(lrser'eg-ezredek, elött‘ök utánok egész 
Berlin. A’ szelnlét leirni haszontalan , minden katona iin 
nepélyek hasonlltanak egymàshòz, csak részletei xkülönböz 
nek. Nálunk a’ zászlúk’vig lobogàsa, a’ niuzsika’ széditö 
hangia, a’ sereg’ gyors mozdulata, а’ segédnökök’ iram 
lása élénk’s ¿vig képpé'változtatják a’ seregek’ hékes'` душ‘ 
rkorlatát; de itt szótlan léptettek , hallgattak, bevonva vi 
tettek elöre a’ zászlúk, az ‘egész szomorúan unahnas volt. 
De lelkületére nézve is nagyon különbözik a’ porosz se- ' 
reg a’ mïénktöl, a’ tisztek köztnincs azon t'estületiy szel 
lem, melly nálnnk аппу11‘а‘ ur`älk0dik, inert ritkálilian nti 
telenek, feleségeik által kiilönbözö körökbe vonatnak, 
hol egymással öszve nem akadnak olly könnyén. De a" 
közkatonaság is különbözik a’ miénktôl, müveltsége által, 
minek jele'ül a’ museu‘ni lnindennap kö'zkatonákkal telve 
volt, kik itt a’ mììvészet’ remekeit cs'odàlták, mig a’ fran-l 
czia seregek’_jelenléte öket а’ fövàrosban nagjfobb 52131111 
mal öszvegyüjté. " \ 

Berlinröl szólván, lehetetlen ne'm emliteni két inté 
zetet, nemökben egyetleneket, a’ királyi vasöntögyárt ’s 

l 
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az ipar-îskolat. ‚ы elsö а’ spréa’ panjan jépüil, meuypek 
vize által а’ mezgonyok’ nagyobb része meqdit‘tatott, de v 
bizonytalan lévén ezen erö ’s a’ kel'ek alól Csapó, gijz 
erömü Маша most a’ mozgpnyokat. 7A’ lnühelyhen а’ g1ai~ 
biczi Antal- ’s Штат-11111111 durva vas, i'észint közön'séges 
lángkemenczékhen, részént kúpkemenczékben, mellyek 
böl azèolvadt vas részenkint is kivehetö,î olvasztatik, ì ’s 
,agyaggal minden izben körl'i'ltapasztott vasedényekböl for 
mákba öntetik. lA’ kemenczék’ hénge'rfúvó lnüve 10 lóerejü 
gözöny aïiltalhajtatik,> melly azonkivül még két henger esz 
tergályt,.csavarf1'1rót’s vàgó ei'ömüvèt mozdit. ’S minthogfy 
az egyik kemencze a’ hideg levegövel, mint nálunk min 
deniitt_, a’ másik az új találmány szerint meleggel fúvatik, 
legjobhan látszik 1111113’ nagy az utúbbi lnúd’ nyeresége, 
mellynél két mázsa vas’ olvasztására csak annyiäkösìén 
sziikséges, mennyi amannak 125l fontra. —.А’ ёугёпдщё 
tárgyak" öntésével nem bibelödik‘, ’s lpindexi lióilaplian 
1000 штаты, _öntvényei közt legnagypbb keleteyaln I. 
a’ vasharangoknak, mellyeknél ugyaii а’ (15211. érççlizmg, 

’ 11111А21К`, de mázsájek csak nyolcz" tallérba. kerül;0 mig 
az érczharangoke hatmnba. A’ raktárban igégiszerüjldlsz 

. edényeket, domború müveket, ’s szobrokat láttunk,- 111 
szitményeket ’s ékesitéseket,l mellyeknek площади; _’Ís 
птица‘: még semini más Országi душ-ан el nem érték, 
’s mellyeknek okai а’ тав’фвёда, а’ homok’könnyüsége 

“в af’ dolgozók’ iigyessége. De ezen munkák’ tökélye mel 
lett ils elöre látható, lxogy az olcsó vas meg is a’ mü 
vészetbel; el nem foglalhatja ai ercz’ helyét , ’s Воду 
nagy müvész nemes eszméjit sulla illy nenitelen атаку 
ban ki nem fejezendi, melly „elébb utóhh az emésztö rozs 
da’ martalékjává. lesz_. Söt цвет) ekességeknek, nyaklán 
czoknak , fülhevalóknak a’ vas, csak а’ józaii Perosi.-` 
orszàgban használtatik; klnáshol jobb’an szeretik a’ (1111 
gább ezüstöt ’s aranyat müyjészet által nemesiteni, azèrt-e 
Воду а’ vas olly'sötét és lfényt‘elen, ‘аду hogy illönek 
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’nem атак asszonyaink, hogy azon asvany diszesitse 
-öket, mellyböl kard keszül es bilincs. 

Nagyobb befolyassalbir az eletre az ipar-iskola, melly 
’nek ‘lii’togatasara csak n’eliezen kaphattunk engedelinet, 
nehogy‘ a’ tanulók a’ mntogatassal sok idöt ves’zitsenek. 
'Egy hires német ire igy irja le, miden a’ Görögöknek'ha 
‘simio ищет’ feiaiuiasai ajanija: ' 

„Ezen csudalatos intezet minden mestersegekre ter 
jed, mellyek fa- ’s erczniunkaval öszveköttetesben> van 
nak. Czelja a’ terineszettudoinanyok’, a’ спеша ’s mecha 

‹ nicay szültevmódok’ ’stökelyesitesek’ eletre lìozatala,` mely 
lyek Fi'anczia- ’s Angollion’ , Nemetoi-_szag’ ’s Amerika’ ba 
niiilandó iparinnnkassagat növeszteni meg nem sziìnnek. 
"S шт а“ legjobb ei'öiiiüveknek tökeletes gyi'ijteinenye 
ltalaltatik Шел, minden legujabl'i talalmanyok’ mintaival, 
’s szamos gypsz-leöntvényekkel, lenyoinatokkal ’s rajzók- ì 
kal, али-11311 müveszek’ izlesinek kepeztetesére, ’s a’ szep’ 
erzelmenek felelesztesei‘e. Hozza vannak csatolva az asz 
talos-, lakatos-ei‘czöntö-inühelyek, valódi inesterek' igaz 
gatasa alatt,| el nem felejtve a’ inatliematika’ ’s rajz’ta 
nitoi, a’ tanúlók7 oktatasara.- Mind a’ mi ezen темам 
ered, i'igyinint гаммы-ох, új szerkezeti'i так ’s iiiolnak, 
nazi eszközök ’s érczszoln-ok, jo izlésök ’s iökéiyök anal ki 
там). De mind ez csak iiiellekes eredmeny, a’ f6, a’ ila- ' 
tal ini'iveszek’ kepeztetese , mellyek itt neveztetnek, ’s ta 
nulasok’ vegen a’ mai' letezö intezetek’ elnökevel öszve 
köttetesbe lepiiek, мат alapítanak ’s igy az ipar’ töké- ‚ 
lyesedeset az 'orszag’ minden reszeilien terjesztik. — 

Az тем tanuioiva a’ kezmi'ivesek’ legjobb legenyei 
valasztatnak. Minden tartomany’ koi‘manyzója kötelezte- ß 
tik'kettöt'esztendökent valasztani’s az ember biztos lehet 
hogy a’ valasztas lielyes, mert lia középszerü leiine a' 

l 
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tanitvány, visszakiildetnék azon tisztviselö’ szégyenere, ki 
öt Berlinhe küldötte. Az intezetben a’ kormány’ költségein 
tartatnak, söt iìzetésökhöl meg nemi takaritasokat is te 
hetnek. A’ mühelyekbeni gyakorlat, Ieg'yenlö-leptekkel jar 
az oskolai taiiulással, de ezen tanitz'is ininden szigori'lsága 
’s mélysége mellett, alá. van vetve inindig a’ kéziinestersé 
gek’ szüksegeinek. Lehetetlen képzelni azon ipart ’s buz 
goságot, mellyet ezenerdekes ifjusáig;l úgy’szelvan Po 
rosz-orszag- kézmüveseinek választmánya , ezen igazan 
kiralyi intézetben mutat. 

A’ mint a’ tanulasnak ‘те lett, sokaknak közülök 
meg szükseges eszközök is adatnak, ногу Francziahon 
lian, Anglialian, Ainerikahan utazhassanak, ’s tulajdon- 
szeineikkel ’s nagyohli szàmlian latliassák azon rajzokat, 
mintakat ’s míiveket, mellyeket сна]: leirasból ismertek, ` 
’s taiiulhassak az újat. Visszajövén utazasaikbol némely 
lyek közülök visszalepnek az intézetbe, hogy annak nye 
resegére forditsak azt, init az idegeneknel tanúltak, ’s 
csak a’ háládatossag’ ezen tette után ‘штанах таъъ 
lpáilyájokat. ` 

Terjedtebliek valánk ezen inü- ’s mesterség-oskola’ 
erintésében, mei't az‘ember -peldákliol könnyezliben tanúl 
mint tanakbol. ,Utanozzatok azért ezen peldát, mellyet 

‚ Nemetlion’ intelligentiajanak ’s .magas штатива‘: kö 
zéppontjaad, vagy ha eszközeirtek ,e7 pillanatlian nein е1е— 
gendök, tegyetek hasoiilot Цвет) nierteklien, de kapcsol 

' jatok Вона egy liasonlò intezetet lazon kezmüvek папа, 
inellyek gyapjúval, painuttal, selyemmel foglalatoskodnak. 
Europa’, ’s az illy intézetek’ einlierszeretö kormanyai а’ 
görögöknek kivétel nélkül joakarói, szivesen iiyujtanda-v 
nak segedkezet, ’s ezen pillanattòl fogva latandjatok az 
ipartA ’s mechanicus mestersegeket viragzani, azon отпад 
han, mellynek felserkenese eddig csak regi urainak аппа 
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sága által tartóztattatott vissza. Fellépvén egyszer ezen 
pályára és segitve egy hölcs. kormány’ gondoskodásai ál 
1а1, mühelyeitek' ipara rövia iaö múlva` a’ régi Europaéi-~ 
val versenyezend.“ 

Igy 5201 Т111е1‘5с11 а’ görögökhöz, hires munkájának: 
‘„De l’état actuel de la Gréce“, màsodik rész’e’ másodík 
czikkelyében. 

.w 
1 
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VIII. —‘ 

ЁашЬигд. 

А tenger’ kòzele еду egesz darai» kozepkort egész а’ 
I jelenig -épen шпон, ’s ez Hamburg. А’ város’ minden resz 

lete Hanzára elnlékeztet, а’ né'lnet várOs-Szabadságra ,Qs a’ középkori patricius kevélységre; olly csekelyesen ké# » .` 
nyelmes, olly józanon száraz. Bár a’ franczía forradalom 
’s laevétel (‘па 111111‘ nem шаман: kereskedöhelye Europä 
nak, institutiújit még is megtartotta, ’à a.’ régi hanzeati 
cus formàkbàn maradott ’s mi csuda, ha a’ külsö alak is ' 
a’ múlt szàzadokra emlékeztet: а’ szoros итак ’s bennök 
itt ott egyes fak, a’ magas házak csúcsaikkal, számos 
ablakaikkal, régiszerů kapuikkal ’s kivés'ett diszitményeik 
kel; a’ csatornák, mellyek helyenként а’ hazakat uiossák, 
’s az итак’ helyét egészen elfoglalják, hogy az áŕúk’ 
типам а’ raktàrakból а’ kikötöhe könnyitessék. Csi 
nos a’ vàrosnak újahb-szerl'i része, a’ Jungfernsteg , 
hol a’ szép Лёша]: епт fasorok ö’vedzik az'l Alster’ tisz 
ta тег, 'mellynek öszvegyült habjai itt kellemes tavat ké 
peznek.' Elevenebb а’ kikötö, no1 а’ hajok szazańként ~ 
csinos rendetlenségben állanak, lioSszú árboczokkal, ösz- _ 
szetekert vitorlákkal, ’s а’ kötelezet’ szábályos нашим, 
fàradozásaik utám- nyugodva, ’s nyuga'lmokban is az eme 
litö hahok álltal’I lassudan mozgatva. `A7 чаше’ lerońtott 

I eröségei, mint‘majd mindenìitt Németországban, szép kei-t 
\ . 
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ашаъокка valtak, mellyeknek zölde a’ hazak’ liosszń fal 
soi‘al altal elfarasztott szemet olly kedvesen шпинат. 
AZ ugy nevezett „hainburgi hegy“elövarosba mentüii'k in 
net, melly a’ szabad varost a7 közvetlen szomszedsagban 
i’ekvö dan Altonatól elvalasztja ’s a’ nep’ gyi'illielye. Ala 
kosok iitik itt fel satoraikat, marionettek tanczolnak, kiil 
iöldi allatok ordítnak, mnzsika s’zól, közbe-kialtanak a’ 
szerencse-jatekokra nieghivók, Gaspartheatrum ’s mi'ilo-r` 
vaglas zajlik, a’ nep tolong, legalsóbb osztalya kicsa- _ 

` pongó öröinmel, ’s idomtalan mozgasokkal izetleni’il pi 
perezett‘, vastagon festett, nagy labi'i, pnha szivii lea 
nyokkal tanczol itt ’s amott az alsòbb polgari rend, mii 
latasaban a’jo tarsasag’ illedelinet nevetsegesen utanozza. 
Az egesz a’ Praterre emlekeztet, csak hogy a’ becsi nep’l 

f szepsege, eleven vigsaga 's könnyi'i mozgekonysaga sok 
kal elenkebb lienyomast teszen, mint a’ hambui'gi heg'yen 
a’ közönseges arczvonatok ’s tompa muzsikanal а’ lassi'idan 
elhetetlen tanez. Berkocsin Altonan alt Ottenseebe men 
tiink innet ki, holKlopstock el van temetve. Mint kälte 
liöz illik, az út inellett nyugszik ö, az elök’ közelében, te 
rebelyes liarsfak alatt, mellyek вида felett vigan virúlnak, 
mint a’ költö’ eiiilekezete. ' _ _ 

Masnap reggel gözliajúi'a ültiinkf de ellenkezö szel 
miatt, csak delutan ei'tünka' tengerbe, 1101 gyorsan elöre 
haladva, еще felé csak- alig latszott alkonyúlo tavolban 
Nemetlion’ partja. Milly különbözö alakban tünt` fel elöt 
tem, a’ nemet’` elet masfel honap alatt, ezen- közep pont 
nelküli nemzetnel, melly mindenütt egali öszveköttetesek 
‘s `viszonyok altal kiilönbözòen fejlöilött ki a’ különbözö 
orszagokban: „facies non omnibus una nec diversa tamen, 

' qualem decet esse soi‘orui'n.“De talalliató egy alapvonal az 
egesz nemzetben, az, hogy az так’ orszagaban el, mi 
meg а’ v_ig becsinel is a’ neinet1 fü typusza, 's meg _is аж 

Arvizlio'hyv I. Ísò'l. 8 
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` inondja L’herininier „à Vienne on ne pense pas“l *). Ezen 
csaknem mindenütt ig'aznak tartott idea , föképv onnét ered, 
hogy a.' hecsi keveset ir, liogy 6 nem-hiriiöke tetteinek, ' ‚ 
inint а’ franczia, liog‘y nala a’ toll nem Гедууег, mint az ' 
angolnal. Nein is tudoin honnet eredett azon( balitelet, 
hogy ki irni, gondolni is tud; hiszen épen az irás az, mi 
a’ forró gondolatot jegével megfagyasztja , _ini az elöt ko 
porsòba ища, inint a’ test a’ lelket. A’ szo а’ gondolat’ 
teste ’s lebilincseli azt, inelly szabad mint az eg, ’s le 
liet-e fajdalinasabb erzet, mint niidön az egt gondolat 
púposan santit elönkbe, vagy csörgö lanczot hordszol 
maga utan ’s piszkos foltok fedezik. De legjobb esethen 
is a’ szò ’s gondol'at ellenségek niaradnak, fs harczaikból 
csak ritkán sziiletik a’-inesteri mii, inint a’ cseiides beke 
a’ fegyverek’ zajàliól. A' szó letörli a’ gondolat’ lepke 
szarnyairol az aranyport, eleinészti leggyöngedebli illatat, ' 
gyengiti legóriàsibb erejet, ’s ha szepsegét inegliagyja, 
jós'agat elrabolja. А’ gondolatnak -csak egy ña van, 
a’ tett, a’ szo csak mostoha gyermeke; de nelia niég is 

’Yelrabolja amannak4 gazdag örökséget, inint inidön Göthé-r 
böl nagy ferfiy helyett nagy iró lett. Érezte ezt Byron, ' 
ezen tetteki'e vagyó Titán, 7s Aki lelietne olly durva, ki 
lien szánakozást ne gerjesztene ö, inikor az eletlie ki 
neili törlietö szenvedélyei' belsö vitájaban felkiált: Actions, 
actions said Demostlienes, actions,yactions I say, and 
not writing , least at all rhyme“ **). ’ 

l 

Szasz-orszaglian, а’ reformatie’ honálian, most еду 
szükmenü aijas szeuem uralkoaik а’ nepnél, шеПу consti- _ 
tutíonalisinus àltal palastoltatik, de inindekkoraig lbizo-Y 

‘ 

i "‘) Bécslien nem gondolkoznak. 
v""“) Tetteket, tetteket, nionda Demosthenes, tetteket, tetteket, 

niondom én, ’s nem irni; legkevésbbé pedlg rímeket. ‘ 
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1 ` « 

nyos, hogy két kamàra-rentlszerök csak annyihan volt 
hasznos, mennyiben a.’ nép látja , 111111у 1101102 országot 
yközme'gelégedésre kornìányozni. 

Szerencsésehb e’ 101111110111011 а’ р01‘052`110р, melly 
nek példája mutatja azoknak fonákságát, kik az egész 
világot egy minta szerint szeretnék elrendelni, hár lát 
ják milly sokszinii ruhában jelen meg а’ 101’11105201, 111111 
110111111 11111611111120011, bár latják, hogy az egyformaság ha 

f lál. -- Porosz-országnak constitutiòja nincs, de van két‘ï;¥ 
erös‘ebh institutiója, melly a’ népbe mélyen béhat, ’s a.’ 
jólétet hiztositja. Az elsö 11’ 110р1511011111, mellyek a' leg 
alsóbb rendekîg világot ’s tudományt terjesztnek, miután 
az egész biì'odalomban a’ kényszeritett robot-megváltás 
által а’ 11а520111101‘10 paraszthól való‘di bírtokos lett, ’s 
igy 11011110 ’5 a’ polgárban, ki a’ hires vàrogsrendszer sze 
rint maga választja felsösëgét ’s általa maga kormányoz 
za magát, "111101205 gerjesztetett. A’ másik а’ Landwehr, 
a’ kivétel nélküli katonáskodàs három évre, melly az 
egész nemzetnek'nemesehb ’s fériìasahh tartást adott. ’s 

- katona és polgár Áköztt azon rettenetes hézagot elényész 
tette, melly szerencsétlen helyzetekben ’s"idòszalkokhanv 
а’ katonàból hontalan rahszolgàkat, ’s a’ polgárok' rém-` 
képeit alkothatja. 

Igy elmélkedém a.' haboktòl ringatva, mig а’ 1011 
gerkòrság félbeszakasztà. gondolatiiuat, ’s a’ 103111020 
iabb mòdon èrezteté velem Neptun’ hatalmát. — 

\ 

8" 
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у ¿'.r' Angllolhol'l. ‚ 
Europánák e’ _plllanatban le'gérdekesebh irontjà Angol# 
11011. Oda. nez ípinden-‘polítikai fveleklezef.’ vezere, mint 
mágnestöre а’ koriixànyos, ’S P'eèl’ ‘аду 0’С01111е11’ szavá~ 
ra egész világrész füle'i ,_ mig más óldalról angol показ 
’s tàrsalkodási csin, clsaknem minden nemzethez utat tört 
magának, ’s a’Westënd’ìársas körei azon fokra há'gta'k; 
mellyexi а’ kforrad'alom elött 11’ franczia ildlvar állt, önké 
‘iiyes törvényhozója azon As'z.alviályoknzqlk, mell'yek Europa’ 
minden müvelt'társas kör'éibxeil szen'tiil tartatnak. -- Hogy 
измене}; él e’ franczíák ezeń felsölfibségöket, hogy 
meneteu; anal а’ иёх‘зазгёъф1'01'111151113 Ё11‘й1у1ра1‹;1а1а az auf 
golokhoz, kiknél a’ radicalis’mus naponként'terjeLdnlg 
a’ ruha- ’s diì'at-istenek meg, mindig a’ Seine" рацию!’ 
parancsolgatnak a’ világnák? Ezen kérdés’ magasabb ` 
szempontbúli viszgálla'tz'fnál mindjárt szembe ~tünik, ногу’ 

- 111 é l t ò s ág а’ vilà'g’ történetei’ minden idö'szakában mé 
lyehben hatott, mint a’.csillámlò ész’ mozgékenysága, 

‚ ’s azért e`zredek òta. e’ volt a’jó‘nevelésnek megismér 
tetö jele.t - Ezredek óta le akai‘ta dönten'i királyi slzél 
мы“ a, Csiuogómngész, de méltóság me’gmaradott `az 

г emberi `dolgok’ igazgatója, szük tal-sas körökben, mim; 
világtörténetek' tágas `mezején; söt а’ müvészetben щ 
А’ 1е‚‹;1‘ё%1111›‘$201›1‘01< а.’ görög szobrászat"széprjdejében 
is a’ legszebb пишете! egyformàn vonlàk magokra a’. 

_l 
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iìgyelinet, minden feszessegök ’s .tökelytelensegök inel 

— lett, smeg a’ csaszaridökben is meg isinertetett bennök 
. az isteni. Csak addig maradott Athen Göi‘öghon" vezetö 
je, mig mi'iveinek fö belyege csendes ineltosag, ’s a’ le' 
iek’ szenveaeiy néikiin beke von. А’ peloponnesi nano- 
i‘ú valtoztata ezt. _„Érzekiseg’s szenvedelyesseg leptek 

„еду reszröl, a’ masikròl az esz’ ’s szò’ s_ophistikai ki 
müvelese, a’ regi idoknek ei'ös, ’s megallapodott ei‘zel 
mektöl vezerlett gondolkozas-módja"helyebe, a’_regi 
nemzeti elvek' korlatjai lerontattak, ’s köz _eletben mint ` 
müveszetben‘ elvezetvagy, ’s az erzelinek’ er‘ösebb meg 

‘inditasanak ys_züksege j elent meg. Lelke’ _althatò erejevel 
'iiralkodott olympi Perikles’ helyet a’ nephizelkedök’ faj 
taja’foglalta el, Kleon ’s követöi. A’ privat eletben nöt 

11111 iiött ‘a’ hetaerek’ befolyasa. Enripides’ inditóbb ’s 
borzasztólib'_'inodorja ‘а’ tragoediaban mind inkabb meg 
nyere a’ nagy 111126115033 izleset, ’s a’ lyrika az i'ij zabo 

~ ~latlan"s pompes dithyrambnsba ment alta‘l, m-ellynek mes 
terei a’ szigori'ibbaktól a’ hangaszatnak, ’s annak ethi 
`kus charact‘ei‘enek rontóiként tekintettek. A’ regi szó'-` 
noklat a’ sze”symmetriajan alapult ’s a’ l-egbekesebb sza 
va-llast ki’vainta, most szenvedelyes "s_pathetikiis szonok 
lat jelent-meg. Kiilönös‘ megjegyzest erdeniel «meg a’ 
“inindig növekedů sza'badsag ’s iüz. az lindúlatok" kifeje- ‹ 
zéséiien. `Pei‘ikles megtai‘tafineg arcza’ szilaŕd tartasat, 
a’, csezndes jarast, ‘ seiiimi ~szónoki indnlatnal nendetlen 
seghe nein-jute -redözetet rnhaianak, ’s этап’ >egyfi’orina 
lialigját. кшп által мышцам)“ ¿lettek az „indi'ilatos .’s 
„abad -Jllßllgàßßk a’ régi'szónokok’ .eukQSimiaja-ieltünt. 
_De- ‚А111611{‹‚ elsösege’ »helyébe' Sparta _lepett, .hol 'Xeno 
_phoii szei‘in¢„az, iiji'i’ szeme-olly keveset mozdi’il ,mint az 
,erczszobore “ Igy irja le a’ hires Müller `Oitfried 1311165 
orszagnaka’ -peloponiiesi haború utani ,allapotjaß ’s ,vg 
le egyiìtt ytalan Europa’ mostani allasat. падет-0111115 
csak addig volt a’ tarsalkodasi csin’ elökepe,_ mig az eti 
quette a’ franczia szellein’ mozgékonysagat egesz a’ tú! 

` 

v 
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Bàg'ig bilincsekben tarta. Elevenebb ’s rag'yogobb szinek- ' 
ben állmost elöttünk franczia elet, ’s franczia litteratu 
ra, de a‘z angol’ csendes meltósága mar _regen kifogott 
rajta, mint a’ szilard akarat a’ mozgekony Aeszen. Ра 
rancsolj niagadnak, ’s nl_ásoknak ига vagy; ez fö‘tö'i'venvr 
a’A tarsas életben is, ’s azért nelkülözhetlen a’ Gentleman’ 
ideájanál a" ñìggetlenseg masoktól, függetlenseg s‘zo'káj 
soktól, indulatoktol, s’zenvedélyektöl, mellveknek 'nyo 
ma az arczx‘at mindig megjegyzi; inert akaraïtlaln’i'il -is szól 
ininden inoìzïdulatunk, ‘ ininden tagjarásunka czélzatlanul is 
mindig szelleinì eletct mutatunk. Ezen _akaratlan elöádas’ 
szabalyozása volt a’ görög neveles’ fö feladatja; azt tarj 
ták ök,_hog:y a’ megszokás -külso' méltósaghoz ’s nemes 
illedelemhez, a’ kedelyt is a’ bölcs ,1 szép, ’s ‘,jó'fele for 
ditandja. -- Ez enieli a’ ke'letiìnemzeteket. az-europai’ak 
felébe, init herczeg Pückler-Muskau érint"s ,Lamartine 
olly gyönörüen charakterizàl. „Elöiteletnelküli’ szein elött, 
igy, szòl- 6, `az arab, török., _indiai ’s persa Iszokasok’lneà 
messége, illedehne, ’s koinoly kecse a’ inieinkkel беше 
hasonlithatatlan. Rajtunk-latszik, hogy i'ij'nemzetek va 
gyunk, inellyek alig léptek ki a’ durva elhetetlen, 16116 
letlen polgarosodásból, rajtok meg lehet isnieiini'a’fjó‘ haz’ 

’ gyerinekeit,' nemzeteken, mellyek re‘gi :b'ölcseseget' ’s 
erenyt örökiil kaptak; INeinességök, melly'nein más ere' 
deti erenyek’ lörökségenelgwhoi‘nlokaikra irptt, ’s ininden 
szok'asaikatv bélyegzi. Pórfnálok-'neni letezik.“A E’f‘tiinef 
mény’ ok'ainak fejtegetesébè >laamartine nein’ereszkedìk, -4 
talán az a’llegföbb, 'hdgy keletben a’.vallas meg 'mindig 

‘а’ köz ‘ß’sftarsas eier taipröve és zaimiaja-¿vmig Mimik', 
hitetlen диета’ 'gyerniekeinél, erzelmeinknelë‘niegszaka 
aousaga ‘kinsönkre is hat.'g Megjegyzésre meno iegaiaim 
шпаги esetre, hogy Europa’ ’legvallasosabb nem'zeteinél», 

' az angolok és _ врапуо101п1а1,"1ед161111 111е‹1е1е‘111 ’s'táirsasálf-ŕ 
gi csiii u‘t'alkodik. — L u 

If. 1 Y .f › I.. « ~ “um i' 12:.: ‘.- ‘же ii , 
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’ _ An goylho n. I 
' х ’ l ( Folytatásf ̀ ) J . 

Az lelsöy ъёпуотаз,С щепуег Angolhon reám tett, nnyo 
masztò ‘ТОК: а’ hal‘v'àn'y’r eg, a’ köszénfüst, a’ piszkús 
Themse, inellyf'ìapatlàtkdrhcsekély folyam, ár’altì'va. tengelï' 
öböl‘, ahhe'z; рбцйбйНёёгыеп‘(Край, ецп‘иёётбпйсыеё, 
а’ кочвйсгроказа‘дадцдё 119101136` nep).I innstd’sebesen elö‘ŕe 
nyonu'ilve a’ (iityben’s à’ lStranden,vlnosltdkényelmesen 
дамам а’ négyszeg‘squarek körül, mellyek’v közepéhen 
szobrok fejérlenek, terellélyes ШК’ zöldjétöl körözve, ’s' 
vas r0,stély' által a’ piacztíil elkülö'nözve,4 most azon négy 
kertekben ‚щита, mellyekma’À világváros’ zajával он?“ 
békés __ellentétet formálnak; -- valóban ez elég‘yólt, egy 
tapaszfal'atlan xmagyar. fü’ elkábitására. Olly'i‘degennek 
l'átszòttfitt minden elöttelm, >olly keveset öszvehangzónak 
lnind .'ivìjal,l mit eddig láttaln, Воду egész'len más' ‘Шад 
ъацфшйшй шадашай Ащъёш а’ sz'ótalan ebçfgde'kv áz'fev‘lij 
шагам; ‘az iszonyu nagä‘yságú uj'ságlapoklîtmellyëiàât‘ -` 
1órtikiguai’ legnag'yobb lientosság'gal végtöl végigj‘fglyîasgàttlai‘iîlg ai’ _]fátéksîzi'nek ,r mell 'ekben' töl'lbïvdarab éjf‘eliï’bîÉ 'továljlk ` 
ádatik' élö', iIn’ plarhalnçnt, melly ejjel tan` a’ klövetek;E È‘zeliiintf ìiìlt‘özve, fedetì z_.ìçlls'ín'îili'tók' 

’„ìiyìifllg‘ájlnlossagahgf’ szl‘be L _Jéde-- lem ,l ¿if prókátorokvéä 4'l‘airákk .haläioro's‘i pqìfokáí, Íä’ÍOvaíg‘lò ' рйёрбкбщ mind elîzj'ôlìyf'e‘r Jeînvánie’g’ligp'ett, liar' köny 
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vekböl regen esmértem, ’s olly váratlan érze‘lményeket ’s 
gpndolatokat штаты: bennem, hogy elsö héthen mint 
egy lázban éltem. Ollyan azomban az ember, — csak ha 
mar hozzà szòktam mind ezekhezf; — а’ szòtlan ebéd jó 
vólt, ’s a’ szolgálat még poptosahb, mint 1101 zgj a’ 1111 
nokokat elkáhitja, - a’ ńagy újságokhan -megtanúltam 
az érdekes czikkelyeket‘ elsö pillanatra fe1keresni,‘~- ha 
a’ játékszinuntatott? a’ másik Kdarab elött haza menteiń, 
--- örültem, hog'y 'sok követ olly'kényelmesen nyújtózik 
a’ parliamentbemy’s hatszáz yközt nem. mindegyik hosz 
szú beszéalekkel idöt pazarol, — szóbeli vèdelem, mint 
láttam rövidebb, ’s szintolly hatékony mint az esztend'ö 
"д 'tartö 'replikázás , ‚— _’s hogy à’ h‘ajporos pàrókàk'alatt 

"'ëlés `‘151%‚13а125$1‚‘;52е1’е1е1 lakik, ahban talán az 111516 

_ 15a) ferfüêbg, 111511" 

'sgìékek’wìvételnélldili nyilvànosságának is némelly része 
jvagyen; ¿-' a’ mi végre а’ 10та51б11а2а5 piispököket ille 
ti’, azokat, nxeg'valloma lnìmîig sïiv'esebhen láttam nap 
pal családgiziikkal a' Hydevparkhaiymint éjjel'j a' lordòk . 
házában. А ̀ 

f ‚ _-‚_д_‚ 

u Háròm hëtíg mulattamxrcsak a," 4vìlángva’u'os’ vzajáibkam‘, " 
‘1101 а’ 11111111е1111ар1 15 nagyszeifüsége ’s tökélye álŕal érde.- - 
kes, azut‘àx'i tovább nientem. Pqrt'smouthban a; ‘arsenal’ _ 
mülielyelìl‘ień Angólhon’ iìfesz‘tii ‘10113011 hatalin§1naik 1161050 
jet csudáltam; _`i`t_t_k0vács0ljqf_yA`IÍjien Neptun" "_szigònyàt, 

‚ mellyël la’ ŕ‘engeŕeke't 11111111, 11111111 ’fél ora 1111111 Wight" ' 
11711111 ‘111 faŕf'algêïs’özßs; @Q1-ä’ gyänvßffffäiék 111111’ 
ЧМ." 

boldogqk’ ~ŕìlél'i'és'ŕsziget'e‘ih’é `vaìjâb`zs0ll- › ‹ ~ 
551 а’ ‘111011111’; "E'Iièntételiiïfüxfo‘gd'îa’ 'kßzepkornakgègjf 
"l'neí'îg'f: köêe'sülìzpàarahja gyâììä’nt'~lië'lfjïll1îlik'za’ Ёё1ё1111е‘‚’11‘ей1 
-HI .m f’ëfmzf — ’› ‚ «f ‚’ »i ‘u 110111-01011119 $0111 ь101‘11у’г111т111,'‚_}1‹:‹‘;у-11ге5‚_„10511111 111111111“ 
_teigpìôigâàiygh ’s niegmohpési’ìltgdeiieîsŕë‘s' jile’yelési lelidsze ,ïëîì- „811291116? käëe’fl~éf‘flïiůïslëlfêïń» 'Máŕlbïòïßllg’i 119‘? 
ßzèàe'ìi" lälijá ‚ ' 1191‘ Ah ‘011611’ ëgîik ' Iegnajbmlmf „111111111 
а"1111е5 СНигёЁЁП’ЁёЪ îf‘ääoëéàgàïnïim bïroi "‘z‘àr ‘álâït ïël'. 

- y i ‚ l y, I 
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Beh sokszor Jut eszebe az embernek kíilföldön, a’kedves 
liaza! A’ legsötetebb elökornak ianúja, Salisbury’ fenye 
i‘e, hol a’ meses Stonehenge’ oriasi szi‘klaköi'e a’ Celtak’ 
vallasarol szol‘, kik most csaknem egeszen a’ nemzetek’ 
sorabol eltüntek. Halmok enielüdne'k körösköríil', _inillyeß 
nek köze'p- Ázsia’ fennsikjatel шдщешдкеше, ‘ OroszL ’B 
’s Маши-015253011 1 115155261! yEuiropa’ iiyiigoti‘f'szeleig l 
jednek, eri'asi inutatói azon i'itnak, fineil'yen a’ nepekîlw» 
letröl nyugot fele torlódtak, tonlatolvkial fa’ vri‘i'inai vilagilii» 
rodalniat öszvezúzván. vSzof-'rgalinazott- g'yöńyöi'r’if- 110111 gyn* 
nant tér'ül a" vidékA-Bi’itliiòl, Brisiòlûn _álf Bi‘l'îlliilgliälii‘íelàl 
hol azeinber a’ gepelyek’ ` orszagaba lep ’s a’ душем: 
letbe. Angellion itt inas‘s'zint- ölt‘magaira; a’ zöld Pretie‘ln', 
terebelyes fak "’s c‘sendesïi‘falusi lakokA печей, mellyek 
.raiser közüitfejérienek‘, esak‘ieifsrgawii whims folder, 
мамаши’ mages 'gmini‘më‘nyeiaii>,»I nime imi-kon söié'i y 
‚датам: lat az einher-’,iß-'mozgonyoir zi'ig‘nak‘, ’s gye-rine 

’ kek-forgolednak'köriiltök', ’s ket-‘for'iiitot p. р. kapvan leg 
-a'lahh 'lietenkent,» miinkajo’kert niagok'` `tartjakkiinagokatg 

f ’s ha‘a’ gfy‘ermekseg’ vider ërömeit mein is izelhetik, leg 
"alabb je eieve szokiiak la’»fi‘gggie'tlenseghez ’s komoly gondL 
1102. Milaan Bî'i‘iniiigihaniliól> meg Warvvickba kirandultunk 
’s az angol Aaristoeiratiz'iii'ak egyik legìëlesebb kastelyat "à 
kertjet csudaltuk, mellylien a’ legiinomabb izlessel sza-- 
zados gazdagsag parosúl, Angolhontl elhagyvan, Walesbe 
mentünk, ezen a’ termeszettöl minden bajaival böven meg 
ajandekozott tai`-tomanyba,` melly neiiizetiseget az ango 
lok’ szazados'törekedesei ellen is, bar szazadok 6ta An 
golhonhoz csatolva,4 iniiid> eddig epen megtartotta.y Angol 
elet meg inindig el nem törleszthete a’ regi szokasokat, 
angol iiyelv, literati'iraja’ minden kincsei mellett, el ilemy 
neinithatta a’ gaël beszedet, ’sbar I-sö Eduard 500 költöt 
egyszerre levagatott, hogy a’ neinzetet a’ regi idökr'e em 
lekeztetve, forrasba ne hozzak, meg most is minden pit 
varban a’ haria all, mellyen a’ vander dalnok enekeit'han 
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geziene. Nenany gyönyörü' nepekat töltönünkiezen érde~ 
k‘es tartomány’ иёцзша‘дц részeiben, ’s igy Chesteren alt 
Liverpoolba mentünk , ‘Europa’ шаман: fokikötdjebe, hova 
a’ vilag’ ininden kiiicsei öszvegyülnek, ’s a’ реп: uralko- - 
dik, korlatlanúl. l Villainsebesseggel-dörge innét vas úton 
a’ gözkocsiManchesterbe egyenes vonalban, folyók felett 
hidakon, liegyeken alt keresztültöizt'barlangokbansietve_,' 
szélveszszel versienmt futva, mintegy ‚Быки-акта íüstös 
sàrkány neg‘yven щей-плавал! rantvg'in; — Cumberland’ 
ezen földiniivele’szmarhatenyesztö „inegyének szép ,tavait ’ 
làtogattnk, meg meg, rmellyeknek ‚ parti-ai .Coleridge’fwordsç 
Worth’- es Southey’, a.’ tó`-iskola’ (nein mintl àzHAthenaelim 
джипы ‘отказа’;плат-1930111{дёредей viszliangozzak, 
’,s, igywvnnenavenuenajore instemmen vai-65mm; meny- \ 
niek ' .köszenbńnyái f. шаг l messze _afi i tenger’- -IQnçke altiL ha 
шик, >úgy hngyncseiules дамы; bai'ókhdzìa’ -bànyá 
szok’ tengeralattieA-‘iâneke fellmngzikwflgik isineuK fejök -Ífelöl 
шитье: .q’liabokîuiuorajaß jszia’ ki'izdò liajósolt’wesze 
delemlöveseit‘ ‘liaìlljakf Angollionffelet j‘artuk igy. lie,l ’sza’ 
.lakosoka-t -niindeniitt gazdagokn-ak-g; szabadokngk„-;boldo- 
вошла}: talanuk. _ Mi tenerte ereg-emma? -f-g'Ne'meiy. 
lîek ¿mi.,felelik,fgaïköszeng-¿miiitan azonban ,Irlanßtit_lati` 
tam', >llieg‘g‘y@Minelli, 11033! llekllzil’fikößzélh' Ч‘- :щв‘ к’: ‚‚ 
-.“i.\. 'lvl Мыши ‚и '_i milvjfl‘iu: ,.'ê-., :im ‚тир: 

. ‘и!’ .:. ,nir/'(fgnz‘f‘i д. мжёш’. ` ,fleuries :alis‘ßii el.' «J 
l ‘«i~."~d lez-_' ' ‚ё u `~ .' ilöliorsfä.. . .. .‚ l . f' "wem" 

-wnu „n i¿1.-`i¢i."~\n`i w ‘ " un ‘(умными ЛЩЬАЫШЫ 1_» 
Pnl ’ » ‘Ánbsxùsf и“ ‚ ; Ш‘Н) гмдм‘гш. „uw-.xine ’ 
Ищи .simi-meen; uw) ‘дым nenn ,1i-:Emme хоп" и? r. ‘ 
,'P.' '~;.. ,urz i129'A L; 9.2;“,1 "ii‘i wir! l», д‘: ' f "дм ‚Ш‘: 
"U- д’ Julie.. ine-n' i ‚ . "um, 2‘ ,.» fr lui-fir: 

` ‚дм‘ ‚' ‘ 31- Írmniil'ÍïM", 1. . .. f :â- ‚ ‘ ;;,a;:z’1i.»:f-`i«g 

.i ìy 'i 's ‚у wir. `.': .v-'g'nl ‚д. :=’‚ цгж-„д . 
V ‚ 

—:=: ri' ми и ‚мы 1"':xa хинди! на ‹;.‘1}‘‚ э ‚.-::_‘1›-‘—; ‘——‘ 
Ar. -;:.‚_ i .i _ -. ..‘».. . f. " "2 “will «nl Jin'. t 1" 11;.: '. 
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Irland. 
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Ismeretes, hogyr Siberia’ hósivatagjai közt a’ vándornak . 
minaig valami еще: ‘шт ykeu` „едет мета, v-hogy а’ 

' világosság meg ne ‘акта; Шу sötèt ".fólt‘a’ gyönylìŕít v 
Britanniáhan ‘Irland , ‘ ̂  Angolhon’ ezen` ~ki'egészitö ellenképe, 
ezen árnyék, melly a" képnek kerekdedségét megadjá‘, 
ezen ország, melly вшегепсвёйепвёдёйэ!‘выше azt имё 
ja, mit Angolhon’ lioldogsága. Azr ir nép szorgalmatos, 
iigyes, pénzt nem pazarló, -- Manchester’ ’s Liverpoúl’ 
gyárai, mellyekhen n" dolgozók’ két {папаша ir, ‘монум 
jak.' Az 1r föla termékenyem» az angolnál, fekveße вмещ 
‘csésehb, тег‘: közelèbb- eisik Ameŕikához, partjai minde 
шт természetes- kikötöketïforlnálnak, általel'lenben fekszik 
Whitehaven , köszéhbá’nyáival. A--f’A’ term'észet’ áldásálían 
bö'ven osztozott a’ zölds'ziget, melly' mèg is a’myomorüsàg’ 
-legalsúbb {они áll. Mär a’ szép Dublinbanï, штаммы 
ala'kók~,' meuyçk а’ legpmnpasalm ‚темам is imam", 
sé'rtik a"hámúló idegen’ szemét, ’s a’ -lnint tov'álul» 'ine'g‘yen 
az einher, mindig szomorúbb jeleneteket lat, kunyhbkái, 
mellyek-nél hazànkban а’ ny‘omorúlt czi,g'lmykun'yhókv seni 
rosszabbak, éhezö n‘épséget, nemzetet, mellynek neg‘yed 
része k'òldus. -' ’S ezen .nemzet a’ természettöl szerencäé 
alehbV 'sorsra yrendeltetett, mert feleven‘ vidorsàga a’ legna 
gyobjli inségben, könnyil годами természetes esze, веш 

l 
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des jószivíisége, az angol által is megîsmertetik, 's ha ez 
néki szemére veti könnyelmůségét, elfelejti, hogy csak 
Angolhon’ szerencsétlenségéi‘e lehetneI Irland komolyahb, 
mert csak a’ könnyelmiiség felejtheti el а’ százados sérel 
meket. ’S mi tehette az egyikjestvérországot olly szeren-` 
csétlenné, mig a’ másik 011у viragzó ?` `ezt kérdezi, ki, 
liar kevés idöre is, 11111111 а’ kettöt latta, ’s а’ kiìlönbsé 
get, melly köztök ~létezik. току]: kormányzák századok 
òta, yde lehetetlen, hogy annyi eg'ymást felváltó he1ytar-' 
tók közt, egy sem talzïlkozott vólna,\ ki minden személyé 
töl kitelhetö 111011011, l az ország’ jaïvát elömozditani nem 
törekedett vòlna. ,Ezen törekedések’ haszontalanságatlát 
111111„ lehetetlenf а.’ gendolatut elmellëzni, yhogy az ‚4111,. 
ше11у116111111111е11 helytartó. káíndúlt, 11111215 1111111. Вт 
¿plv pedig, „щеду ¿Jrland’ számtalan _,szazados sérehhëipnek 
'qsirái-t magában rejti, ezen pandóra-szelenlcze,V Inellybůl 
1még a’ remény’ szelid sugára is eltávozott, az vòlt, hogy 
vallaskülönbség irányza az igazgatást. Az alkirályok nein 

_vúltak 501121 ‚а; 0151113’ kormanyzói, llanem csak eg'y 1011г 
‘11131111’ _.feg'ei; csak ,az Iairigoleredetü еду 11111110 р101е51а115011 
Vvieltak vâdenczeik , what- 11111111) pápista е111у0111а1011. -_- 
.A11 111 13111111}‚11—е111‚едугохшапущёйт az egész 
-mefmz am@ .Hivatalt ßemviselhetett» а’ protestare 
‚05111111 lemen tette , ‘а’. pàpista. csaknein a’ múlt száznd’ 
„вещам; pi'òkálìtiplrk sem lelretßeü. Mi csuda hat, 11111111’ 
’minet I‘I_iivsoflalmatl@_lxslágliegt-'1 ‘e1 a’ilńró 111291111, ’s azon -hie 
fdßlßmben, .vhnsmigazsàgßb .nog pámfogasn sabolmäem 
tnyelìflml, magafszelgńltatá vk-i manak 1121; ’s meggyilkelx'a 
fsß'lftiijót; :hogydlnìiát pálinkàba fulasztotta, hqg’y Yingenui 
.mntjáhnn а’ legkisebb sérftéa miatt is 951111512‘- mm., 
ihsigmaaireieetans íöldes-urámk keèveilenül- мене 111414 

" ’ . ¿s : 511111 ,elsö .aflkalommalfaï lrérlett ‘вымыш 
wa.. minchia-¿ejem 'is »wenn simsen. ` 111111111“, psw 
»leakkor az answifwszerenßßmlenre, îsmeàmté a’dmeg‘mf 
tßs’,bélyegét; sůtmèg 1110111 ‚151111 111511, lmgy az 111119111 

u 
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kepes magat kormanyozni, hogy meg vmost sein bii'jal el 
az angol szahadsagotl És ezt inondja ö azon nepröl, melly 
nek szazezerjei ~közt, a’ hires clarei мышцы, melly 
G’Connellt legeleször parliamentbe kiilde, harom napig az 
мамам’ legnagyobb viharaban reszeg‘ nein talaltatott, 

_kicsapongas nein töi'tént. Söt az'utolso valasztas 15 Du 
blinban, Europa’ legnyomorúltahb nepsege kozi, midön 
O’Connell’ elvalasztasa csak egy hajszalon iiìggött, a.’ leg 
nagyobli renddel nient vegbe: mig a’ londoni valasztòk 
doi‘ongokkal kezdtek az ellenfellel többsegöket ereztetnl. — 
illyen peldak сбыт. -bizonyitanak mint sok könyvek , ina 
sok közt azt is, hogy a’ szellemi erö meg a’ megrögzötg 
tebb szokast is legyözi, ’s hogy Irland’` rongyos lakosai, 
epen nein rosszahbak Angollion’ дата; kereskedöinel. 
Egy fi'anczia baratoin, ki Irlandot Aeolus’ barlangjahoz 
hasonlita, inellyben O’Gonnell’ erös keze alatt azon 52111 
veszek zarva tartatnak, mellyek megszabadi'ilva Europat 
keresztiilfrombolandjak, azon erö's meggyözödesben velt, 
hogy a’ gondviseles csak azert hagyta Irlandot olly soka 
siniöani, hogy a’ ‘над rerieniö péiiiaban lessa, milly 
szerencsétlenseget okozzon a’ törveny, melly nem minden 
lakost egyfoi'ma partfogasaba iogta', ’s hogy a’ legnagyobb 
ei-dem is csak nieddö föld, mig'azt a’ vallas vagy szi'iletés 
meg nem tragyazza. — Discite justitiam monili! --- 

` De meg is azt li'iszik вокал; hogy materialis jólet, 
’s nemi nevelés, elegsegesek a’ neinzetek’ boldogsagara, 
’s elfelejtik, hogy Chinaban a’ tudomanyok melyebben . 
namaak a’ legalsóbb osztalyokig, mint nalunk, hogy 
ipai', csatornak, мак, óriasi viszonyokban, szazadok 
eta meg haladjak az europaiakat, ’s meg is a’ nep meg 
kövesi'ilt, ’s elete elfogyott, ’s inuniiava szaradott. Meg 
közelebbi pelda, melly a’ materialis jólet’ ’s felületes fel- А 
vilagosodas’ elegtelenséget bizonyitja, a’ zsido nemzet, 

f melly nyomott allapotja mellett is, iiiindeniitt a’ legsze 
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gényebb neposztály felett all; koldus, vagy irni ’s вид. 
inolni nein tudo , közte ritkaság, az ipart a’ penzkeresést, 
’s materialis emelkedest meg~ nein törhette a’ nyoinás, de 
a’ nemzet’ lelkületet lealacsonyitá. Morális engedelyek 

~- nélkül a’ materiàlis jólet liaszontalan. -- 
.l 
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XI. 

yIrland; 
( Folytatás.) 

Dublinban nem soká. mulattam, az orszàg inkáhb erde 
kelt, minty a’ város, Мг ez is паев útczáival, mellyek 
közt a’ nagyszerii Sackvílle Street, Nelson’ doriai elnlék 
oszlopaval kitiinik, szép hidjaval a.’ Lilfeyen alt, görög 
izlésben emelt köz ëpületeivel, nagy piaczaival, ’s a’ la 
kosok’ élénk, gondolatlan mozgékonyságával' délszaki eg’-` 

`11151111 emlékeztetve, erösen lk'ülönbözik az angol városok’ 
komolyabb ’s csendesebb-kíilsejétöl. A’ harsány ki‘ahálás, 
a’ rongyokban jó kedvü púrnép, ’s а’ tisztatlansag valo 
ban pillanatokra Nápolyha varázsoltak, de a.’ középiile 
teknekl hyperboreus esöze'sektöl megfeketiilt oszlopzatiai, 
’s a’ némberek’- angol szépsége, csak hamar enllékez'tetett 
vissza Irland’ nedves éghajlatára, melly a’ gyepnek ’s 
némher arcznak olly élénk ’s ifjonti kinéz'ést ad , mig a’ 
görög oszlopok’ összehangzását fekete foltokkal elrontja. 
A"csatorná„n túl `csak a’ goth- épület’ phantasticus gazdag 
sága egyezik meg az égaljjal. 

Elsö kirándulásunk délfelé volt irányozva, Wicklow’ 
regényes megyéjéhe, mellynek hájvide'ke egész Britannia 
ban hires, mióta Avoca’ völgyét Moore Tamás egy szép 
dallal dicsöité.4 A’ szünetlen esö’ ezüst {Шума eltakarta 
elölünk a’ távolabb kinézéseket, de nem takarhatá a’ la 
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kosok’ „дышат méltó âllapotjat. ,Gsak kétszer derült ki 
az ég, 'midön Lord Powerscourt’ szép lparkjálban mulat 
tunk, ’s midön Seven Churches nyolnorúlt faluban a’ régi 
Glendalough’ romjain sétáltunkMagas штаты körülvetc 
sötét tó’ végén allnak itt hét templomok’ maradványai, a’ 
sürl'i repkény közt alig haladhat elöre az einher’ làba, a’ 
romok kö‘zé, mellyek’ legnag'yobhika körül régi temetö 

` terül, еду régi ir kiràlyi nemzetség’ temetöje. Közel'hoz 
ш talaltazik egy azonglrlandnak sajatos kerék tornyai КБ 
zül, melly 100 lábnál magasabb, néhány öllél a’ fóld fe 
ш: emelt ajtóval, négy égsark felé напугать ablakokkal, 
a’ legrégíbh idök’ emléke; hasonlò azokho‘z, mellyekröl 
az utazók Persiában emlékeznek, ’s bizonyságà azon nép 
regének, :nelly az ireket Ázsia’ közepéhöl származtatja. 

4 

Kel‘lvezöbb volt ё: idö Irland’ éjszaki- részéhen, melly 
А ¿nnál ШИН)!’ érdekelt, mennél’ritkáhban látogattatiik ide- I 

genektöl. ’S még is ritka a’ tengerpart, :nellyr a’ Мода 
mst annyíra megérdemlené, mint Antrim ’s Derry megyélb` 
henl hol a’ sötét basalt formatio’ merész phantasticus szik 
lai a’ diihös течёт)! csapkodtatnak. A’ hires Giants Can 
sevvay volt kirandu‘làsunkI Ш czélja, azon basalt alkatu 
sziklasor, mellynek szabályszerüsége a’ regét eredteté, 
моду az òriások, ~.I1'1and’ elsö lakói, çszlopokból gyalog 
útat épitettek tengeren últ a’ közel Skócziàba, de вышка 
közhen a’ немцам-юг: irektöl meggyözetve, kiirtattak. — 
Utunk a’ Boynei csatatéren, az ir Mohácson alt та, hol 
a’ 'Stuart шт hiv irek meggyözettek, azutàn Droghe 
dán, ’s Belfaston alt, Ballyecastlebe, hol a’ Vbasalt~oszl0- 
рок kezaöanek. A’ vidék mindenütt szép , mivelt , a’ vá 
rosokban sok egyenruhás katona tünik szembe, mitöl An 
дышат“ едёзаец els/z_oktunk; a’ törvény’ mostòhasága, - 
‘в а’ szabaasag’ 11i/anya szuronyokatiesz nélkiilözhetlenek 
ké. A’ postakocsin a’ legkülönbözöbb emherekkel akad 
tunk öszve, most vastag anglikánussal, ki az irt, vallása 
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mlatt -kárhoztata, set nevelteteset is _lelietetlennek állita, 
mellyt. i. bibliaolvasason nein gyökerez‘tetik; »mint az 
angol; most söteten villogo szeim'i repealerrel, ki hazaja’ 
szerencsetlenséget melyen-erezve erös'en O’Gonnellel tart, 
bar’hibait ismeri. Ezen izgató, igy\szola, idönk Mira 
beauja, inei‘eszsege ’s erkölcstelensege nelkr'il, söt külse 
jeben is liasoiilit a’ _nagyiorradalini fei‘ñlioz az erzeki száj 
’s erös nyakszirt. De el sein titkolliata hogy az O’Connell 
altal annyira követett testl'ileti rendszer meg nem sziintet- — 
heti Irland’ beketlen,` törvenykivl'ili‘ állasat, :szazados 
nyoiiiori'isag egyszerre meg' nem szi'iník, ’sltaïineg lis 521111 

' - nek, el nem felejtetik. -- lLarne megett, hol a’ gyönyö 
rii i'it kezdödik, mellyet a’ parliament temerdek költseggel 
a’ sziklaparton _Londonderryig epitetett -,Ä vhogy akkori pil 
lanatban az ehenlialúkiiak linunkii'it’s. kenyeret, a’ keres 
keilesnek allandúúl közlekedest szerezzenmfegy orangisti 
kus nyugalinazott ezi'edes szegödött hozzank, ki O’Gon 
nellt minden repealei‘ekkel együtt, mint hüteleiieket a’ to 
werlie zaratni kivanta, inert a’ köz nyugalomnak besned 
ekkeli haboritasa, ’s a’ felekezetesseg’ tamasztasa, melly 
annyirainent, hogy az egesz szigetben ninos ember, ki 
neutralis .maradhatna, legalalib is illyen büntetest erdemel, 
itélete sze‘rint.. ’S a’ mint igy declainalt,.«eszre .Sem ver. 
te , hogy az i'it mellett nedves -sziklaiiregekbem alilak,„aj-f 
tó, ’s keineny nelki’il, vadakkent, emberek laktak, ’s hogy 
az aiakiioz mint hazakhoz nasoiiiom» kunnen sokkal erö 
sebben izgatnak mint O’Gonnell minden beszedei. 

‚ - '‚ . ‚ ’ ‚ ‘ila’> 
A’ mint elöre haladtnnk -a’ tenger’ partjan’, hol ‚а! 

basaltforniatio inindig szabalyosabban ’s mereszebben emel-f 
kedik, útitarsaink elhagytak, ’s a’ természet’ nagyszeri'i 
szepsege idöt sein hagyott einlekezni'a’ politikaivillongas 
ról, melly a’ szerenesetlen oitszagot szelyelszaggatja. 
Ballyçastle megett inindig vadabba’ part ’s a’ fekete -ba 
saltszirtek szep ellentetelben allnak a’ csapkodo habok’ 

Áwiziß'nyv I. iai.. ‚ ‘ o ' 
/ 
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fejér tajtékával. Kiilönös, ’s vadsagaban vonzò képet atl-1v 
Carrie a Rede, egy‘fekete szírtsziget közel a’ parthoz, 
mellyliez könnyii kötelhid csatolja, ' széltöl razott, ’s inga~ 
dozó, lia az einber laba tapodja', 8O labbal a' zajgo ha 
bok felett, hol gyaszliangi'i fejer siralyok a’ tajtékot 521311‘ь 
nyaikkal letörlik, A’ part’ regenyessege iiré’ltò elöjateka 
Giants (lansevvaynek, hol a’ basalt legszebb ’s szabalyo 
sabb alakjaban lepi' meg az útazót. -- 

_ Midön e’ terinészetcsuda’ közelébe értiink, egy сво 
port ir vettkörül- szolgalatit ajanló , ’s lielyben так ‚$15 
vanyekkei meg kinaie. Négyet тазгсапк közüiök, а’ св‹›1-‘ 

` nakot evezendöket, inellyen nyiigtalankodó tengeren a’ 
szép Dunkerry barlangba úsztunk. Hatvan lab magassag 
ra huszonliat lab széles üreg nyilik itt a’ fekete sziklaba., 

- òriasi kapukent, melly megett a’ szii'tek körülvonva zöl-Y 
Ídello mohha'l, mig alel tajtékzo habok a’ barna hinart iii 
gatjak, mind inkabb öszszeszorúlnak, ’s a’ bai‘lang’ véget 

`eltakarjak, de a’ habok’ щит nreg nieszsze hallik. 

- Innét a’ Gausevvayt magat latogattuk, harminczezer 
alacsony basaltoszlop itt haroin tengerbe nyúlo gatokat 
formal, a’ közepsö 950. lab lioszszi'l , a’ többi kettö 500 
lab. Az oszlopok kiilöi'ibfelék, 15 egesz 36 lab magasak. 
15 — 26 lu'ively altinéröjök, a’ haroinszegtôl a’ kilenczsze 
gig valtozik felúletök, ’s olly szorosan egyinashoz ragaszt 
vak ,’ hogy a` késel alig fer e1 köztök, csoportozatiaik 
kiilönös alakokat kepeznek, а’ mint különbözö inagassag 
ra a’ habok ’s kívancsi i'itazok altal eltördeltettek, ’s a’ 
néphitlzen ладу’ szerepet jatszanak.y Ш van p. o. ses ten 
ger’ legközelebbi szoinszédsagaban, egy kitört. oszlop’ he- _ 
lyen, azon édes vizforras, inellyböl `ejjelenkerit а’ lelkek, 
inellyeknek holt teste, ha két lialott egyszerre temetô fe 
lè vitetik,l az ajtóhoz késöbb ert, vizet nieritenikenyte 
lenek, mig inas lelek alta] fel nem yaltattnak, ’sy ezért az 
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illy esetet lnindég kikerülik az írek, ’s Iha mind a’ mellett 
nagyohh városhan a’ történet két holtat a’ temetö elött 
öszszehoz, a’ vérengzés atyjokiìai közt bizonyos. ‘ A’ Gau 

`ветка“ elhagyva a’ kitünö szépségii Pleaskin öbülbe evez 
ti'mk , melly szabalyos félkörhöz hasonló. A’ sötét 52111111 
talap felett, mellyet tajtékzó habokfkörülszegzenek, zöld 
pazsin lmzódik fel, mereaexç emeiéssel, наш кегвгаыыг 
magasságra, hol veres éczlnézréteg felett gyönyörü basalt 
oszlopsor egyenesen enielkedik; szabz'tlytalanúl feksze-l 
nek rajta feket-e szirtek,` nrellyë'k felett еду hatvan lab 
magassz'tgu oszloptornacz az egészet koron'azza, едут; 
nyes Amlihitheatrumot. Szabálytalanabh a’ kisebh' Bengo'r'è 
Ilead’ ölile, de formài merészehbek', Vfel'hevült képzê‘lötfe‘s 
itt kiilönbfele alakokat lat', œmpmmd't 's' reiht; kq‘mnás 
föt "s Ofarkast, mig `végre egy patkóforma îibölbe'n va"v`sza¥ 
bályosliasaltformatio végzödik. Mig ehbe‘n _nl_ii'latt'unkç a’ 
tenger nyugtalanabh kezde lenni, ’s /a’.l1`ahok,Í`I n_rellyek 
Amerika’ partjaitòl senuni akadályra nem ftalálvä', itt má'- a 
gas'abhra torlódtak, 011у kiilönösen -zaj0g`tak, hógy mindëg l 
hozzajok lehajoltaln, nem hoznak-e valami izenetet a.’x tá 
vol nqugotliól, de nein értettem szavokat." Evezöink'kö 
zül egy inegértette, mer't midön a’. líalac'zkot‘,l mellyböl 

l távol kedveseinkért a’ xeresi bort harsány kialtassal hör 
9 pentettük, -nékie nyújtottuk, á vallàsszahadság’ meg.. 

nyerésére ürite', ’s а; iirest häromsz'or harinas örömriadaf 
. sunk alatt a’ haliokba'veté. '-_-- 'h 

a* 

9# 
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I Skßczia 
nniáuïsokszm: mutattatott meg, _milly czéliránytalan Euro~ 
pában Amerikát utanozni; állások ’s visz‘onyaik >olly kü 
lönböfzök, hogy minden után‘zás szerencsétlen, minden 
összehaso’nlitás -bena. Mint a’ természetvízsgalók’ gyani 
шва szerint`Amerika késöbb emelkedett ki a’ habokból 

lmint az ó vilag, úgy a’ némzet is, melly lakja ñatalabb. 
Különbözö ott az egészrtermészet’ alakja, roppant hegy 
lánczok, végetlen {Маши fütengerek, óriási folyók, --. 
de az erdök‘ben ¿az ‚отца: огозШшЗаГ ’s tigrisei helyett 
a’ kigyók’ sokfële nemei ds’i'lsikálnak. a" fényes tollu ina 
darak’ zengévse."kqinor‘á’s‘rekedt, fü‘hn'ile _’s szöllö azég-áljt 
ы nem alljak. Az élet is egészen kiil'önbözik a’ mienktöl, 
komolyabb vaz és egyszeriihb, férfìasabb, de nem olly 
mozgékony mint az europ/ai, ’svazért ritka, `ki az újvi 
нём költözvén, vissza nem kivánkoznék. Даша-всея, 

' hogy a’ legszehb, ’s legillatozúbb Vvíragok’ növését, a’ 
legtisztátalanabb (рада mozditja elö; ’s'mind. a’ kettö 
együt’t jar Europában. De nem is lehet félni, hogy Ame 
rika’ példaja èrösebben hathasson Europara, nincs Her 
culesünk, ki az augiasi маю‘; knisztizana, ’s a’ història, 
a’ múlt, olly штатива] hir, mellynek eŕejét megtörni 
lehetetlen._-- вы láttam leginkább Angolhon‘ban, hol a’ 
nép többsége kétségen kivíil conservativ, ’s csak nehezen 
nyúl ‘диодам kezekkel azon' alkotma'ïnyhoz, Мг lassa 

x А 
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hiany‘ait, mellyliez olly dicsö emlekezetek kötlk. A’ skót 
nep’ roppant többsege ellenben reformer, az 1745-diki 
forradaloin utan megszakadott históriajok’ fonala, a’ Gla 
nok’ patriarchalis' szerkezete elenyesztetett, a"regi Sko 
iczia Angolhonnal egy orszagga forrt öszve. A’ skót erzi, 
hogy ez szei'encsejere törtent, hogy ez altal jollete növe 
keaea, ’s azéri а’ man neri csak könöi «ncsa emiék", 
inellytöl althagli'atlan örvény elkülönzi. Innen magyaraz- " 
ható az is, hogy- a’ nii'ilttal kevesebbet gondol, hogy nala 
a’ regek ’s nepmondak lassan elenyesznek, ’s a’ шашек 
ben 0ssian’~.enekei kilialnak. Erös ellentetelben all _ez 
irant a’ gael Highlander, Wales’ kymri lakòjaval, ki iiyel 
véhez, ’s szokasaihoz hiven ragaszkodik, mig az 65е1" 
11уе11ё1: mind inkabb . felejti, ’s angolosodik. Könyvek ’s 
i'ijsagok gael nyelveii többe nein nyoinatnak. 
., . ‚ . 

I ‘ Skóczia’ legnagyobb resze a’ mai idök’ szinet viseli , 
а’1с1у11е’ regenyes partjain g'yarak kalapacsolnak, az 
esta@ ’s köaiie burkoii Glasgow Briiannianak egyik fava 
sara, gözhaiók liasitjak Loch Lomond’ ’s a’ Scott roman 
ljaiból isineretes tavak’ habjait. Az utazòk, mellyek ke 
nyelniesen rajtok jarkalnak, politik'ara ügyelnek, ’s 111 
sagokra, nem a’ палубы-155011111 ’s a’ regekre', mellyek 
nozzajoi; ka‘pcsoivak. A’ ра1‘101ю11 szigonyazo angoiok n1 
nek, a’ horogra ói‘akig mozdulatlani'i'l vigyazòk, inert An 
golhonban a’ halaszat szint olly tekintetlien all, mint na- n 
lunk a’ vadaszat. Söt hova juthatni meg keves evek elött 
inerezség kivantatott, 'Staii‘a es Jona', a’nyugoti felföld, 

"s a’ Hebridek, Ohanbólkönnyen meglatogathatók. Az 
ntazas, mellyineg'keves esztendök Aelött terhes söt ve 
szedelmes volt, most k'önnyii es- kenyelines, 'a' nagy cale 
doniai" csatorna összeköti az alfoldet, a’ i'eli'öld’ legszebh 

\ ’s vadabli tájekaival, Obant Juvernessel, honnet ismet 
ket nap alatt a’ postakocsi, hazankban peldatlan sebesseg 
gel, Edinburghba er. ' 
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. f ‚ 'Edinburgh fekvése a’ legszebbek közé tartozik, mely 
lyeket isinerek, ’s azért Napolylyal szeretik összehason-- ’ 
litani. Én e"hasonlatossagot nem talaltam, ’s_olly liason- ` x 
litasokat nein is kedvellek, mei't a’ vilag nem olly sys 
tematieus, hogy a’ szép csak egy alakban tiìnlietnék fel;,_ 
olly különbözö az', mint a’ termeszet maga. Ay varos cha 
i‘acterekben egeszen ellenkezü ket rész‘ekre Is‘zak-ad, egy 
kor mely szeles ai‘ok altal egyi'nastól `elvalasztottakra,. 
melly mostani ídöben vliragzo kertalkatta valt. A’ régi 
varos elsö pillanatra óriasi varként terül ela’ tetökön, 
sötet kéményeinek’ sora partazatot alkotvan, de közelebb 
l'öl tekintve sein veszti el középkori kinezéset.y Dombon 
enielkedik шпинат: elöl goth izlesben a’ hires Edinburghi 
fogliaz, Midlothian’ szive, felette magasabb tetön a’ ki 
ralyi var, melly a’ varosnak _ininden reszeit uralja,u 1110 
gette fenylenek a’ beteghaz’ kúpjai, ’s magas tornyai, -a.’ 
harmadik tetöt koi‘onazva.V Az útczak inellyek e’ dombo 
kat öszvekötik ollyanok, mint а’ középkor, mellyböl szar- ` 
maznak, sötetek es magasak, f_estöik tavolról, közelröl 
azonban kényehnetlenek. Az új varos'ellenben , vilagos, 
szeles', hosszlú utczaival pompas hasonlatos hazaival, zöld 
gyepes ’s frasoros piaczaival az új_ kor belyegét víseli, ’s 
Berlin’ unalinas 'egyszinüseget szerencsesen kikerülte. F6 
utczaja, a’ Princes Street, valoban gyönyörü, legnagyobb 
(Наше azonban a’ vegen doiuborodott hegyecske Calton Hill', 

t i'nelly'r‘e az Edinbui'gliiak szerencses pillanatban Athen’ Par 
l thenonjanak masat nemzeti einlekül fel akartak allitani, 

de а’ költsegek nem alltak a’ jövedelmekkel aranyban, ’s 
nyolcz fenyes oszlop gyanitatja, ’s lsajnaltatja az eglész 
nek dicsö lehetetlen kivitelet. ' Minthogy a’ nagy nemzeti \ 
emlek -nein sikerült, a’ doinb lassan kisebb emlekekkel ` 
megrakatik. Nelson’ ладу doriai oszlopa, mellyen az an 
gol zaszlo rigan lobog, szilard ’s eröteljes, a’ gymna~ 
siuin, oszlopzataval, neines sztilben epíìlt, szint úgy a’ 
többi kisebb emlekek, de kicsinysegök ’s'sokasàguk a" 
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nagyobbszerü bényomást elenyésztetik, Sokszor jártam 
(lalton-Hillre, mert Edinburghra ez a’ legszebb nézö pont, 
’s 'ha az ember megfordul, ott látja keskeny házsor ~«'Etltal 
а’ várossal összeñiggni Holywod-Palotát, ’s a’ tàvolabb 
engerparton, inerre a’. Forth виду kanyarodásokkal vi 

гады) szántofóldek közt kigyózik, az esti naptòl .piritva egy 
‘ а1‘а11у11уа1 himzett biborlepel, Leith fekszik, a’ kikötö 

város. -- Legkülönösebben tünik fel azonban Edinburgh 
èjjel, midön. a’ világitott ablakok ’s a’ sürü légszeszlám 
pàk a’ kiilönbözö magasságon l’ekvöV várost a’ mély Brin- ' 
cesgardenböl egész'a’ vvárba, ezeregyéjszakai tündér-kas 
télyke'nt mutarjak. — Edinburgh sokat v‘çszitett _fényéböl 
azóta, hogy Skòczia Angolhonhoz szordsabban-kapcso1ó-, 
dott, a’ nemesse'g az udvarral, kesöbb a’ parliamenttal, 
Londonba ment ált, a’ kereskedö Glasgowba vonúlt, ’s 
Edinburgh’ lakosai elsö osztályát most a’ prokatorok ’s 
törvénytudúk alkotják. Többségök willttsban-A puritanus, 
politikaban tory, literatúràban classicus. A’ régieket is 
merik ’smüvelödésöket csndàljàk, mert szükkeblüen -csak 
a"v‘égzettet, látiák benne, ’s a’ tökélyesedésnek шине alá. 
nem vetettet, ’s meg is kell vallani, hogy kényelmes, еду 
dolog, ha minden' tünemény еду röifel mérethetnék. — 
Más nap reggel érkeztünk után, Edinburgh’ oroszlánjait 
akartuk látni (ismeretes, hogy minden, mi nemében elsö 
Angolhonban „lion“ ugy p. о; a’ parliamentben O’Connell,v 
a’ divatvilàgban lord Alvanley). Az elsö a’ vár voltHhol 
sötét szobaban, gyertyavilágnàl, a’ meghalt skót nemze 
tise'g’ ereklyéiként mutattattak a’ skót korona, ’s‘a’ ket 
kiràlyi pálcza, a’ kard, nlellyet 11. Julius pápa VI-dik Ja 
kabnak külde, egy gyönyörii nyakláncz, ’s két szép vi 
tézkereszt; engemet `azonban a’ szép kinézés niég inkább 
érdekelt. -_- Inner/a' régi város’ sötet, szoros utczáin alt Q 
Holyroodba mentünk, Stuart Maria’ ’s X-dik Kàroly’ pa- __ ' 
lotájaba. A’ szegény szép kir'alyné veszedelmes idobexr4 y. 
kuptay kezébe a’ királyi pálczát, ’s terhét el nem birta. '- 
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А’ „шок „мы rajoskoaásnan а’ шгыуя ‚картам го 
ьамак, ‘аЧш‘Шупё házi óltáráïî'összetörték; mëg’most is 
‚щиты: а” kôre festett ióltárképltöredékeit', --’ ’s Mali-ia 
sem a’lnéphez, hajolni, 'sem' ait megbüntetnî'kí‘é’lies мы 
vala.' Borzaäva штаба most is ez'en 'teremek’ lántegnatój'a,y 
а’ щр’ кттёмютъаш, az' elhalavanynaö вышк 
км, lnell’yeket maga Мишей,’ a”f\iggöny által‘lrejtett lép-1 

' csöket, mellyeken a’ boldog” Rizio bejött‘, ’s vmárs‘szobá 
han az ajtó'mellett a’ vérfoltót,~ yln'ellyet kitisztitanimem 

Ищет“, mert .miqön Dal‘nley'á’ királ'y neje’v Качай kifejlö-enekesc çlassan meggyilkoltattá, a’ holt test ’s az 
àjult kirz'ìlîné -i'éggellg а’ zart szohaban hagyattak, "s a” 
'vérneká Ielég ídeje ‘ТОК , a”bikkfadeszkázatba — beszirrócllli.- 

'‚ "Y n ~ ,- _ 

ì 'Víszszamentünkbeń‘az egyeŕtemépiiletet néztiik, melly 
ereaet-isége‘ńiiatt gzembe trunk. Hafr‘és’ze Museum, ’slm 
a’ gyüjtëinén'yèk’ izletes`"sv стати felállitását gyönyör 
ködtetve láttlrk. lAz `oszlupos‘, felölxñl 4vilítgltotttei-em kö 
zepét, атм» ’s "csigagyíijtemêny, -hamm sor í'iveges» 
aszmlokm rogialja l e1', 'af- öldalokat шагам’ madarak 
ékesitik, «egész ‘a’ lioltozatiggta’ fentebh felállitottakhoz 
karzatòny ищет az ember) а” teremet kis'el'rb zobák kö 
шик -lnindeltféle természeti'lritkaságokkal megteltek. ' 

` A’ régi‘ Pai'liàlńëntiiàzban a’ jegyzök’ ’s prúkátûrok’ Шнур 
Щ: éraemuk ‘à’ latogafast, zs: ‚а’ föbrrosagok’ “мы; leg 
n‘evezetesebb итак а’ sétalo tei-em, hol prókatdrok ’s 
тек, itél'e'trè varva vagy yvîédelmetv készít‘ìefell ’s alii.y 

v jáì‘kalnakjazért ill'y elöterem francziàban: salle des pas“ 
p‘erdus) mint a’ régi заем parliament’ 'ülést'ere'me, -’s a’ 
i‘ß-aik 'szazaa izlésének т» ‘тамада, гвкёр’ а’ paaoiat. 
мы ‘ёкевте, :nelly rölgyfaiiól k'észjm, ö'ì 'rend ту: 
zbtt csúcsokkal. I ” "ï ‘ " 

‹ ‚ t n.. . "х: ¿dL-in. 

‘Газа: yítt Edinburghúl D'alkeithhea kezdeténk ЮМ 
мат tunnellen alt,l И nélktil а’ vasnt’ ferdefség'éx'lv “Шаш 
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sebesseggel legörögve, kesöbb; hol az т harantekos, 
` egy loval, melly a’ nehez 26. szenielylyel in'egrakott ko 

csit egy era alatt a’ ti'z angol inertfüldre esö Dalkeithig 
vitte. Esö nem engede, hogyherczeg Buccleugh’ szep 
parkjat megnezziìk, ’s azert Rosslynlia mentünk, hol a’ 
grof’ kertjeben egesz épsegehen all egy goth kapolna, 
mellynek jóallapotja inely benyomast okoz, kereszteny 
teiiiploin, melly csak mint kertdiszitineny tartatik meg! 
Belseje kiilönösen gazdag, a’ góth oszlopok az oldalcsar 
nokokban harantekosan köttetvek öszve, az elsö oszlop 
balra, tekert, .jobbról az elsö, negyszegü, mind ez men 
nyire emlekezem peldatlan gòth epi'ileteknel. Kit a.’ parlo-,_ 
lat gazdag ’s iiiiom munkaja nemerdekel, annak ищем 
fog talan a’ 'feliras хана’ „Forte est ‘щит, vfortior est rex; 
fortiores sunt mulieres, fortissima est читаю-Аи- egesz 
карта phantasticus alomkent all- a’Ro'sslyni grofok disn 
kertieben. f -» ' 

. .‘,"" iïânì’. .l ...i 

AViszszajtivet a" также: vegy szep' skót- neinberl meile: 
mieren, ’s minnwgy `vandien az nui meg dragen» mini 
mashol, mar -iiehaiiy pillanatok utan élenken folyt köz 
Ítiink a’ beszelgetés. Olly buzg'ó mintfszep, nein szivelhe 
tee, hogy vasarnap ~nem templomban hanem a’ tetökön 
mulattam, honnet legszebb a’ kilatas, ’s elngem bi'inöst 
meg akart teriteni, nli‘nt ki elveivel sein ezen , sem a’ 
mas vi’lagon nem boldogúl'and. мышц azomban megmond 
tam, hogy isteneiii elett, boldog sziv a’ legkellemesebli4 
imadsag , ’s legkedvesebb tisztelet, ha legtökeletesebb te 
reintmenyeiben íinadtatik, szelid pir ‘ига е1 a’ teritö szep 
halvany arczat, fs mosolyogva elhivé, hogy e’ vilagon 
meg is lioldogúlhato'k. 4- csak kar hogy a’ тает; olly rö 
й‘! volt, -- a’ kocsi megallt, ’s a’ szep teritö eltünt. ‘ 
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Egy óra volt delatan, inidön a’ gözös, mellyel Hullban 
Angolorszagot elhagytuk, Rotterdamban megérkezett; a’ 
harminczadosak meg elég szabadalyosan bantak тропа 
szunkkal, de annalszigorúbb voltv utileveleínk’ vizsgala 
ta; .- szarazfóldön voltunk, ’s nein Angliaban._ Miutan 
sein bennünk, sein pogyaszunkban senimi rendörsegelleni 
nem talalkozott, a’ vendégfogadók’ megbizottjai fogtak 
körí'il , Europa’ ininden nyelvén bennüiiket magukhoz csa--A 
bitani akarvan , mig a’ zi’irzavai'ban еще; közülök követ-- 
vén, közel a’ kikötöhez a’ vendégfog'adúba èi-tünk, ’s 
mindjart a’ kész ebedhez iìltüiik. A’ haz tiszta volt, ’s az 
ebed joizi'i, de meg is `nein ollyan mint Angolhonban, hol. 
а’ vendégfogadok peloter, ’s az ebed,„liar,fe1vanve eeairg 
liusbol ’s halbul all, izletesb, mint a’ szarazföld’ _konyhai-I> 
nak mesterkelt csinalmanyai; meg a’ több liónap ota nel 
~külözött kaposzta ’s zöldelek sein felejteté el velemA a’ te 
hénlius’ continentalis tekintetét,"’s eszembe jutott Sir Fran 
cis Head’ itélete, hogy еду ygi‘osvenorsqarei macska ba 
jnszaval sem akarna érinteni. - Delutan Rotterdam’ ne 
vezetességit nézegettük, a’ penzcsarnokot, liol a’ gazdag 
kereskedok а’ napnak epen legizzasztobb 'oraiban delut'an 
gyi'ilnek tîszsze a’ tagas ép'ület’ toi-ro ndvaraban; az aranyJ 
szomja~ elfojtja a’ ’küzönségesß ’s a’ templomokat, inellyek 
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körül Venus’ papnéî minden ablakbúl kaczérkodnak. Az 
ördög kápolnáját templomhoz szokta ragasztani; engem, 
mint óságbaràtot, ez a’ phoenicziai hierodúlok’ ’_s indiai 
bayadérek’ indèzetére emlékeztetett. - Különös bájt nyer 
Rotterdam, ’s általában véve a’ németalföldi varosok a’ 
széles- csatornàk által, mellyek mindenütt »az utczákat' ket 
téhasitják; rajtok `csendesen evezö nagy csólnakok, fel- \ 
ettiik széles fa'hidak, mellyek’ közepe, а’ hajók Шин-езж 
тёёёге, emeltyl'ivel nyittatik; a’ partokat zöldellö fasorok 
szegik körül, mellyek mögött csúcsos, sokablaku tégla-~ 
hazak vöröslenek. A’ járdák, (trottoir) söt az yegész'útcza, 
téglákkál, keskenyebbv oldallal filfelé, van так“: A’ 
Föhídon Rotterdami Erasmus’ egyszerii èrcz szobra érde 
keit' папкам, középkori hossmkabaulan, ny'iwttlì’dnyv~ 
vel jobbjában , mellyben iigyelmezve olvasni'látszik. Ked-y 
ves benyomást tön reám .ezen férñ’ emléke, ki а’ refor 
matio’ komoly idejében nevetve мы: harczolni,- mert пе 
vetése éles volt ‚1 mint kard. És ezen hatalmas ész, 10.6 
korának egyik fénye, még is majd egèszen feledésbe sitF 
lyedtl ~- Ki emlékeznék, tudóson kivül', az „Encomium 
Moriae“ elmés szerzöjérül? de ez, az elmesség’ rendel 
tetése, legyen Маг hatalnias mint a’ villani, muló is‘mint 
az. Rotterdamot gyorskocsin hagytuk el, melly sem 9,101‘ 
saságra, sem kényelemre az angol stagecoachokkal nem 

l mérközhetik; utitársaink angolok voltak, kik mint igazi 
томата]: a’ szárazföldre érvén штамп sipkat vettek, 
bajszaikat meghag'yák, ’s gorombák kezdének lenni; -- 
"mert hazájában az angol- kalapot visel, borotválkozik ’s 
udvarias. -ï Delftben, a’ városháznál, néhány jó 'régi 
képet néztünk-meg, innét a’ templomb‘a sietvén, mellynek ` 
küszöbén oraniai Vilmos , a’ hollandi szabadság’ szerzöje, 
orgyilkoskéz által elesett- Emléke a’ templomban pompes, 
de egyszerslnind a’ míivészet’ aljasultának, ’s természet 

` töli eltértének emléke; bélyegét hordja azon dagályos és 
g modoros, `mesterkélt és hazug korszaknak, mellyet a’ 11111 

l 
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vészetben Bernini, a’ historiaban XIVfdik Lajos személlye- l 
sitnek. Négy allegoriai modoros érczszohortul штампы , 
alakoltatott itt a’ hö‘s, herczegi' palástjaban, цыган a’ ` 
pamlagonlfekve, шипы kutyája, mellynek yèbe'rsége egy- y 
szer életét megmenté. A’ herczegnek egy régibb ülö ‘еду 
veres szobra, mellyen még a’ müve'szet’ Макет) — szellef 
me leng, all az emlék ею“, шеЦу compositiójàra nézve; 
még némikép a’ középkor’ régibb, sze'p einlé'kire emlekez 
tet, hol а’ ha‘lott koporsóján fekve szokott abràzoltatni, 
l-ńbaival oroszlànt és sarkányt taposva, czélzassal a’ szent 
irás’ isméretes. versére: „ Et ambulabis super leone et 
drracone.“ Kiilönös, hogy а’ nu'ivészet, melly a’ múmiák 
festéséböl ’s a’ halottak’ útánzásáhul vîevé eredetét, elvé-„ 
gezvén körfutasát a’ hyzanczi ídöben, ismét a’ Вашим!‘ 
alakonatasaval, a’ feszülettel, мы meg, ’smásodszor 
is, a’ középkorbail, a’ siremlékekhöl kezdett kifejlödni, 
--~ hogy sirokban gyökerezett azon virág,> inellynek Ша 
ta legélénkehben diszesiti az életet. —- Estve a’ csatornan 
egy ugyńevezet Tfecksziitra íilénk, könnyü мадам, lapos 
fedelü kabinnel, vmellyet hoszszú kötelen a’ lò ügetve húz. 
A’ kormányos. csöndesen pipázgat a’ fedélen, hidakhoz 
érve elòlllia a.’ kötelet, elůre menvén a’ hajon, акта a’ 
hidon, ’s mig alatta a’ hajó- sebesen elsuhan, iigyesen 
шкода, ‘в, а’ fódélzethez kapcsolja. Шу “tazas lassù 
ugyan, de szép idöhen kilnondhatatlanul kellemes, ’s а’ 
környék’ characterével egészen me'gegyezö. Messze te 
riilí? i‘étek шт, hol а’ bujan termö fü Каши legelö пуд 
jak fénylenek, és szainos ‘деток szabalyos alakokban 
az egész tájékot kertté varázsolják, a’ csöndes csatornan, 
tisztafejér mezeilakok elött mozdult' lassan a’ _sajkaí a’ 
leszálló nap’ utólsó видам aranyozák a’ kis haiiocskákat, 
mellyek Надо!!!‘ utàn vigan шпиона; а’ vizi növények’ 
széles leveleit kis örvén'yekbe sodrák. Свет! ès beke 
nyugvék a’ környéken, mig a’ hajóban élénk asszonyi tar 
„за; enyelgett; 's a’ Holland’ szép leányinak ajkain is 

I 
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tömpanhangzo felnemet nyelv az egesz jelenetnek egyse 
_get nem haborita. -- Ш erteni legelöszöi‘ a’ hollandi feste 
szek’ csendkepeit (Still-leben). --- Gyöiiyöri'i nyari ejiel 
volt, miden Hagaba ertünk, melly csillamló csatornaival 
’s ejjeli vilagitasnal phantastikaibb `alakban feltiinö hazai 
val Velenczere emlekeztetett. - Ezen csatornak, mellyek ' 
~a° belkereskedes’ förngei, a’ közlekedes föeszközei, Ъ а’ 
retek’ mesterseges öntöztetlietese altal a’ mezei gazdasag’ 
‘iti elöniozditòi, olly вашем vannak az egesz nemzeti elet 
re, hogy a’ hollandiak, nelki'ilök nem изменен, meg a’ 
forró egliajlat alatt is, Javaszigeten letelepi'ilven, Bata 
viat _liazai modra csatornakkal szeldelek keresztül., de az 
allo viz dögleletes kigözölgesei a’ gyarmat’ fövarosat niaig 
a’ hollandiak’ temetöjeve tettek, bizonysagúl, hogy ugyan 
azon szabaly itt boldogithat, amott öl. — 

Megiegyzesre meltó, hogy yHolland’ cliaracteristicus 
nemzetisege, 7s a’ nemettöl különbözö kifejlödese, geo-_ 
graphiai fekvésenek szükseges következme'nye. Mint a’ 
régi Aegyptus alkotmanyava1-_’s vallasaval egyiitt, a’ Ni 
lus’ sziilöttje, ugy-Holland’l lelkületet a’ Rajna es `tenger 
kepeztek; mar a’ гала maga is vagy a’ Rajna’ ajandeka, 
‘аду-а’ lakosok’ faradhatlan szorgalinanak jutalma, melly 
a’ tengert _ ói'iasi gatok altal szazadok та visszataszitja. 
Ezen roppant munkalatok ledzek a’ liollandit szabad feriiva 
‘за’ gatok’ nyitasaval liero'hanó tenger, >fegyverül szol 
дам neki szabadsaga’ штата ’s inegtartasara, Claudius 
Civilis-òta oi‘aniai Viliiiosig. A’ 'csatornak elenk belkeres 
kedest- ebresztenek, ’s a’ vizet a’nemetaliöldiek’ lionjava 
teven, öket tengeri nemzette idoniitak, annyira, hogy 
mar a’ köztarsasag’ kezdetekor szeinbeszalhattak isineret 

' len' tengereken-halalos ellensegeikkel, a’ spanyolakkal. 
Bosszúvagy kesztev (же: Keletiiidia’ szigetei felév evezni, 

-a’ keleti kereskedes’ kincset hoztakvissza, mi uji-a a’ 
nemzeti lelk/ìilet’ elenk kiiejlödesere kiilönös hatassal hirt. 
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Gazdagsag 's férllasb önallas volt közvetlen következi‘n'ëa 
iiye; de azon elszigetelés, melly a’ néiiiet c'saszarsagtól 
elszakadt ’s a.' francziaktól mindig ‘irigy szeminel nezett 
polgarzatban egészen termeszetes, annal inkabb, mivel 
mind köztarsasagi `alkotinanjm, mind azl ezen formahoz 
leginkabb’simulo Vreforinatus hitvallasa altal a’ köi'ülfekvo 
inonai'chicus ’skatliolicus oi'szagoktól elesen elkülönözte 
tett, az europai tarsas elet formaival ’s‘ kellemivel nein 
ismérkedtetheté a’ nemzetet; mig mas oldalról a’ lakosok’ 

‚ csekely szama egy egészen új alapokon nyug'vo ’s neinet 
titl független nemzeti elet’ kifejlését müvészetben ’s litera~ 
“напал nem engedte meg. Úgy latszott ugyan'eg'yidöig, 
hogy Nemetalföld, önerejére tamaszkodva fs önal‘lasulag 
kifejlödve, az emberiség"vezérlesére, ’s a’ törtenetek’ 
forgasara mint anyagi mind szellenii hatalinafval шагам) 
befolyassal bi1-and; de a’ tengerek’ kiralysaga, ’s a’ mü 
veszeti tökély csak olly sokaig tartott, nieddig azon fel 
YIengés, melly a’ szabadsagot книга,’ ’sfkivivasa altal и] 
langokban fellobogott, kisebb aranyokban hasonlitliato 
azon dicsö idöszakhoz, mellyben Görögorszag, a’ persa 
gyözelinek altal felhevülve, ininden tudoiiiany’ ’s míivészet’ 
honjava lett.' Midtin Holland késöbb a’ növekedö angel 
erönek Neptun’ szígonyat -altengedni kénytelenitetek, ’s 
XIV-dik Lajos’ ellenseges hatalma ‘а’ koi‘many’ ’s uralko 
das’ centralisatiójat sziiksegesse teve, akkor lepett le ezen 
nemzet vilagkorinanyzo allasai'nl a’ masodrangu штам 
mak’ soi-aba, ’s a’ liollandinak charaktere, inellyben впа 
badsagszeretet ’s neinzeti érzelein, kereskedési pontos 
sag es csekelyes tisztasag, elhetetlenség a’ 'tarsas eletben 
’s valódiyfényüzés középlik, ket ‘тенты gazaagodett 
meg: inegvetö büszkeseggel t. i., niell)r sorsat iiagy erde 
inivel meg nem egyezönek veli, ’s a’ múltnak elenk visz 
szakivanasaval‘. De ezek egyszer’sniind hatraltatjak a’ nein 
zet’ haladasat, inert, ki elöre akar inenni, annak elöre 
is kell neznie, nem csak hatra. -- Érzik ezt mar a’ neui   
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zetben a’ nemesebb férñak, ’s megismerik a’ nemzeti 111152 
kesèg’ kártékonysagat. -- Еду egy lelkes ñatal 035115020: 
kesztö, néhány szavaŕnból ismervén élénk részvétemet ér 
dekes'nemzetén, midön nagyobb társásagban egykor dél 
után a’ „Buse “ nevüA csinos szabalyzott ligetben 101113111 
nánk, szivem fáj - igy sz'ólt, — ha allásunkat 101255011 
doloxn; annyi szép-tulajdon mellett is mindig han-amara 
dunk, a’ könnyelmü‘, következetlen belga, nagy iparja 

‹ n által, úgyszólván magasbra elnelkedett, mint a’ pontos ’s 
éretteszii hollandi , kinél sem pénz sem ész nem hianyzik; — 
semmikép nem`szokhatunk azon gondolathoz., hogy meg- ' 
sziintiink mar nagy nemzet lenni, ’s ez föhibánk; - néha 

çszerencsétlenség a’- dicsö multkor; minket legalább arany 
/lánczaival lebilinc'selt.“ Azalatt a’ ligethazhoz értünk (mai 
son de bois) az oraniaí Stadthonderek villàjához, melly 
nem ладу, haneln izletes. Chínai papir'oskarpitokkal van 
ékesitve az elsö ‘,terem, a’ menyaszszony’ ’s völegény iin 
neprnenete latszik rajtok, ’s az embert egészen különbözö 
világba teszik altal. А’ masik terem’ falait festvények di 
szesitik, mellyek mesterségesen bar, de nem mesterileg 
domború müveket a’ legnagyobb ‘csalódásig mutatnak. Ér 
dekesbek a’ billiardszobában a’ családképek, mellyek 
nagyrészint hires müvészek’ munkai, koronajok I. Karoly, 
angel kiraly’ gyermekei, van Dyktöl, — Néhany Netschert, 
fökep két gyermeket a’ ruházat’ fényenek szerencsés utan 
zata különbözteti meg. A’ hallgató Vilmos’ leánya Hout 
houstul, okos jelentetü szép arcza miatt jeles, melly fö 
lött fekete fátyol lebeg. A’ chinai nagy terem’ pompás 
szönyegei selyembííl, tollakkal, papirossal ’s aranynyall 
domborúan kihimzett madarakkal, feltünö ternrészeti hü 
ségök ’s élénkségök altal inindent feliilmúlnak, mit csak 
eddig a’ ml'ivészet’ e’ nemében isnlérteln, a’ vieux-lacból 
készült , selyemhímzetü bútorokkal, 'ezek a’ chinai csaszár 
ajándékai. A’ királyi mezeilak’ fénypontja azonban az 
Oranjenzaal, Henrik Fridn’k kormányzó’ mausoleuma, mel 
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lyet neldfözvegye', a’ solmsl herczegnö, Amalia készitettt 
Лигу terem ez , felülröl kep мы világos, mellynek kö 
zepén a’ dicsöitendönek arczképe diszlik. Holland’ leghi 
resbwkét akkori festésze feste olajban a"fala.kat; a’ beme 
мы’ ыааюп Achilles’` fegyvereit ‚котаевоцак Rubens’ су 
clopsai, `mellyekre életduzzadt nereidek várnak; -áltellen 
hen tanitványa Jordaens, Henrik Fridrik’ diadalmenetét 
sok allegoriai alakkal festé a’ 27.11ábnyimagas és 24. ‚шь 
`щ’! széles homlokfalra. A’ Atöbbi kép kevésbbé jeles, de 
az egésznek élénk szinezete ’s gazdag töigöttsége, az ak 

’_ kori mozgalmas idönek olly ё1е’йе1девдгёрёгш1уысуВоду 
же; а’ norús-keaélyü ujságszerkesztö’ szemei is kiderültek 

ldeleite. - 

Haga’ gyüjteményei érdekesek.; a’ képcsarnok a’y né 
тег-акта: mesterek’ remekeivel diszlik ; a’ könyvtárban 
‘а’ legrégibb nyomtatványok öriztetnek. каши; Koster’ 
=Donatusa, mellyGuttenberg’ шпагат а’ régíbbség нам 

"döntetlen шаман áll. A’ rövid fiiggönyök, mellyek a’ 
könyveket portul так ’s nekik паэоиашъшз(2150?` вщегейпек, 
kiilönösen czélszerüknek штампа}; A? régiséggyiütemény 
vésett drágakövekben gazdag, mellyek közt az ismeretes 
onyx, Claudius’ istenitésével. Feleségév‘el-ül a’ Csásßàr, 
diadaljeleket vivöïkét c'entaurtól vont diadalszekéren; mö 
уже Roma, mellette Caligula, alatta két fogoly, щите 
Victoria a’ diadals-koszorúval, gyönyörü emléke a’` щу 

I szeríi romai sztylnek. E’ szép кат а’ mostani király bá 
ró Papstól 50,000 forinton vette’l meg, egy ваша‘! elött 
gazdagon aranyba foglalva a’ chinai császárnak ajándékul 
‘ajánltatotß fejér elefúntjanak mellét .disaesite-ndö, -de a’ 
középország’ fejdehnének. nem сеты; a’ romai csaszár’ Ип 
cse, melly igy Europ‘ába visszakeríilt. -- Masili gyüjte 
mény, (az ugynevezett (ájuriofüäten: simmer) chinai inüvek 
vekkel diszlik, mellyek Hollandhan', hol China’ befolyása. 
annyira kitürnö, különös iìg'y‘elem're mèltók. ш latmk a’ 
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liollandi faczipek eredetijet; a’ kölni pipak’ kicsinsege 
könnyen magyarazható annak, ki a’ сына! opiiimpipakat 
latta; itt штат kt‘inyomatokat, fametszvenyeket, ste 

’ reotypeket ’s papii'ospenzt, mellyek Chinaban mar reg is 
merve valanak, mielött Europa illyekröl alinodott volna. 

' De i'igy latszik, meg a’ müveszetre is nagy a’ chinai be 
folyas; XV-dik Lajos’ sima kepei ’s a’ XVlIId. szazad’ ezi 
kornyas épité‘szete cliinai elemeket inutatnak. A’ japani 
mügyiìjtemeny, melly fövonaliban az elöbbivel megegye 
zik, meg ткань; ‘kiilönösek ezen szigetlakok’ puskai, 
mellyeket meg most is kanoczczal szokas elsi'itni, inert 
nein talaltatvan naluk kova , inkabb elnek tökeletlenebli ‘ ` 
fegyverrel , mint hogy idegenektöl, bar csekelyebb _targy 
irant is, iîiggjenek. 

Miutan meg gróf Steindrach es Verstolk van-Soelen’ 
gazdag kepgyiijteinényit inegnezti'ik, kik a’ liollan'di os 
kola’ reniekeiben Данной’ dicsöségenek szintannyi einle 
keit latvan, nagy penzsoiiiinakat forditnak folyvast meg 
szerzesökre, ’s a’ sclivveningi hires tengerfiirdöliez ’s an 
nak pusztalioinokfekveseliez kirandultunk volna, hol a’ szo 
mori'i kilatasnak csak a’ liabok’ külünfele szinjateka ad 

` nemifvaltozatossagot, Hagat elhagyva, lassan Amsterdam 
felé evezti'ink. — Leydenben a’liires egyetem’ gyi'ijteme 
nyet latogattuk meg‘; regisegtai'a gazdag, meg karthagói 
’s indiai emlekekben is , ‚пишет‘ azonban az ideigleni elra 
kas vagy inkabb fellialinozas eldellietleiiekke tesz. A’ gaz 
dag termeszettarban, melly hasonlag elrendezve nincs, 
az asvanyok közt egy kis geognostikai gyi‘ijtemeny, melly 
Magyarország’ asvanyi viszonyival ininket inegismerked 
iet, ’s tuaos ha'zankiianak zipsèrnek ajaniiéka, küiön 
van felallitva: a’ gyüjteineny vfüdisze azonban, a’ nagy 
tizenötfontos ai‘ubai tiszta aranyrögböl csak kis'darabka 
шагам meg, a’ többít az egyetem а’ belga haliorú alatt, 
a’ kiralynak ajandekul külde a’ penzveröliazba. Érdekesli 

Áfmfziäfiyv I. ш. io 
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meg а’ hires Siebold’ jepani'gyüjtemenye, in 1111111 orvos, 
het ev ‘alatt az europaiaktol inajd egèszen шаг‘: szigeten 
mindent, ini a’ japani elet-, liit-, inüveszet- ’s terineszet 
renezve nevezetes, eletveszely közt gyüjtött öszsze; niert 
a’ gyanakodú szigetiek megtudvan szandékat, egesz évig l. 

' fogsagban tartottak, mellyböl csak nehezen szabadillha 
tott ki. Ш .lattam legjobban a’ japani niüveszet’ szelle 
mét; -- nalok a’ kepzelodes korlatok közt tartatik, va 
lamint а’ chinaiaknal; 'idealitas hianyzik, typus uralko 
щи; azeknai a’ rajz, ezeknél a’ szinezet jobb; niindket 
ten a"niesterségesben, esiìnomban sokkal feliilhaladjak 
az europaiakat. Siebold ott tübb rajzot franczia eredetiek 

‘x 

szerint készitetett„ igy Napoleon’yarczkepet is, de a’ ke 
leti ’s nyugoti inüvészet’ alapjainak különbs'ége mind ezen 
inerenyletet terine'ketlenül hagyja , ’s a’ viszonhatast csak 
kai-ossa teszi; csak a’ ‘neiiizeti eletben gyökerezett 111111111 
szet rejti inagaban az elet’ csirait; az idegennek ki nein 
„агата lelietetlen. — Harlemben leven, a’ teinplomban 
csudaltuk niennydörgö liangjait a’ hires nagjf orgonanak, 
melly minden csütöi'tökön deltül egy oraig, isteni szolga 
laton kivül, a’ lakosok’ liangaszati kimüvelesere iinnepé 
lyesen jatszatik; a’ 'varos kiilönben hasonlo a’ többi hol 
landi varoslioz, teglaliazai'csinosak ’s атак. Midön az 
пища]; set'algatank , egyv ajtóra szegzett fejkötö tiint sze 
iniinkbe, ’s okat kerdezven, egy lakos inegislnertete azon ч 
gyönged, meg mindíg teljeserejü regi szabaditekkal, inelly 
a’ fei'ñt, kinek gyermeke sziiletik , hat hétig béfogatastòl ' 
’s perbeideztete'stol fehnenti, neliog)r beteg felesegét felü 
diilte elött kedvetlenseg erje, ’s ezert ñiggesztetik-ki ovas 
kep a’ ifejkötö, iiiell)T a’ ferjnek salvus conductusa. -- 

s 

i 

Amsterdam az orszag" legnagyobb varosa egyetlen 
a’ maga nemeben; csatornakkal liasitott, és sorfakkal 
ekes “мы Кёиёр1б1е; az У üble körülv futvan, t'ei'jedt 
lapos felkört kepeznek. A’ nemetalföldi. ‘штатов azon~ 
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han, melly a’ 11011101 Velencze nevét kapta meg,` csak 
azon aranyban all az olasz szigetvárossal, mellyben a’ 
mocsar a." folyóval; а’ tenger’ érrapátlyaY hianyzik Ams 
terdamnak, ’s e’ hiany lehetlenné tesz’i a’ vig velenczei 
csatornaéletet, mert az Amstel Vize, ritkan mozgatva, 

ì nyáron büdös, 101011 jéggel fedettyegyébbiránt isr quae 
immota quies senlper premit, illa-peribunt, ’s csak quae 

` continuo sunt agitata, manent. A’ házak magasbak Ains 
terdamban; mint a’ többi németalföldi városban, azon 
különösséggel, liogy a’ felsöbb emeletek ~az alsóbbaknal 
küljehb allnak, ’s kihajlanak. A’ tisztasag szülé ezen 
különös. épitészetet, hogy а! viz és fa» a’ felsö emele 
tekbe felhuzathassék, ’s a’ lépcsök tisztàk maradjanak. 
Ugyan azon tisztasàg lehetetlenné teszi szombaton az 
utczan sétalást, mert az olajjal festett hazak’gkülseje 
nagy fecskendök által tetötültalpig lemosatik akkor, 1111 
igen 0511105, de igen alkalmatlan. A’ város’ különösségé 
hez tartoznak meg az ugy nevezett 510015011, rúd nelküli. 
nagy szanok, kocsik helyétt; mert az igazi amsterdami ` 
а’ kocsikat (itt Brummer) veszélyteljes újitásnak tai-tja, 
’s faczölöpöken épült hazait megrenditéstöl félti, de a’ 
franczia uralkodas òta -meghonosultak itt is a’ iiakerek, 
’s a’ ладу, alacsony ’s fedett .üveges szanok’ szama rit 

f kul. N ekem mindig rendkivül nevetségeseknek tetszének, 
alig birja azokat kéterös ló, ’s а’ 1100515 majd egyik, 
maja másik szánja ala fagygyús rongyot vet, hogy kö 
nyebben csúszszék; de zavarodasa ott kezdödik„hol az 
eléggé emelt hidakhoz ér, fölfelé meg a’ fagygyús rongy 
segiti, .de lefelé tulajdon'lábait kénytelen nagy pathosz 
szal а’ lovakhoz megvetni, és széles hataval a’ rúdnél 
kül alalejtö szan sebességét mérsékelni. — A’ varos söt 
egész orszag’leghire'sb épiilete, a’ fejér marvanyból ép‘ült _ 
régi tanacsház ’s mostani kirz'tlyi palota, nem felelt meg 
varakozasomnak. Földszint nem emelkedik ` eléggé а’ 
íöldböl, ’s a’ nagyszerü felsörésznek nem felel meg; a’ 
kapú hija nagyitja ezen hibat, helyét tübb ajtó foglalja 

‘ ‚ 10111 
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el, kétségkivül a’ republicanus egyenlöség miatt; Bel 
seje azon téglafalak alta‘l rontatott el, mellyek az épü 
let’ rendeltetésének megvaltoztatasakor a’ marvanycsarno 
kokat lakszobákra felosztottak. \A’ ‘100 labnyi magas, ’s 
60 labnyi Yszéles tanacsterem ne’gy pompás диет а’ 
hoszszoldalok’végén, most udvari tanc‘zmulatsagokra пави 
naltauk; fényes, sikamlós marvany‘kövezete 'ugyanazért 
deszkazattal takartatott el, ’s a’ halal’ horzasztó szohra,’ 
melly a’ homlokoldalonlegy allegoriai csoportozatban al1 
gypszköpönyeget nyert. A’ teremek’ ’s csarnokok’ fényes 
ékesitései вены/лет valmztauak meg, meg ott sem, hol' 
a’ sz‘oba’ rendeltetésere sokszor gúnyorral czéloztak; igy 
а’ meglmkottak’ szohaja felett Icarust lathatni olvadó 
szarnyakkal, ’s pénzladat ragó két patkanyt; az arva 
szoba felett két farkas es siro gyermekek, ’sa’ t. A’ ki 
hallgatòteremben a’ thi-ón felett van-Speyk’ halalanak 
képe függ,_ azon nagylelkü hajúhadnagyé, ki i830ban, 
nehogy belgafogsagba kerüljön, hajòjaval egyiitt magat 
levegöbe röpité. Ö a’ hollandiak’ napi höse, annyira, 
hogy a’ ладу 1ешр10ш1за n kis kenotaphjat elöbb mutattak 
meg nékünk, mint a’ hires tengeri hösét, Ruyterét. 

Amsterdammal altellenben, az öböl masik oldalan 
Zaardam fekszik, a’ csinos falu, feszes kertekkel, hova 
az utazót azon haz hivja, mellyben a’ виду oroszezar 
Péter, mint acslegénsy` lako‘tt. Mennyire valtozott azota 
Europa’ allapotja, mikor еду fejdelem még évekig ismé 
retlen maradhatott! Ezen haz, melly azonban most sok 
marvanyfeliras, különféle diszitvény ’s è_kesitéssel van 
elboritva, ’s Еду régi charakterét elveszté, nagy befo 
Iyasu Oroszorszag, söt Europa’ historiajara; millyen ienne ' 
az éjszaki birodalom’ allasa,- ha P'éter Zaardam helyett 
Woolvichha megy, ’s nem Holland’ csekélyes rendsze 
rességével‘, de Angolhon’ nagyszeríi intézeteivel barat 
kozik meg! Különbözö érdeků a’ masik falu, Amsterdam 

‚ közelében, mellynek latogatasát az “то nem könnyen 
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mulaszta'na: -'-‘ Bruck; a’ vilag’ leggazdagabh, legtisz 
tabb ’s legizetlenehb faluja, 110111 Amsterdam’ nyugalma 
zett millionerjei vissza szoktak vonulni. »Kereksajkan 
(Raderboot) mentiink altal a’ Zuydei‘see tulpartjara, gé 
pely altal, mellyet hat lo liajt, a’ gözhajokerekek’ mód 
jara evezö, ’sa’ nagy kör iniatt, mellyben a’ lò jart, 
elhetetlen tekenösbeka idoinún, ket kormanyzolapattal, 
hogy a’ fordulas kikeri'iltethessek. Bootsloban reggeliz 
tünk; a’ fogadosnö sejtven, hogy nemzeti fejdisze ma 
gai‘a vonja iigyeliníinket, meltúsagosan inegmonda ne 
künk, hogy a’ fejdisz szep ugyan, de draga. ~Mi ezen 
felelethez mar szokva valank, inert alig leliet Holland-4 
ban közemberrel szolni, ki nein mondana, hogy hazaja 
szep ugyan, de k'iìlföldinek draga. A’ fejdisz azonban 
ig'azan csinos es gazdag volt, ejszakhollandi arany hom 
lokkötö,ìiiegyszegii bo'glarokkal'a’ tomp_oran, felette szük ~ 
redözetlen fejkötö, ‘mellyen a’ csipkefodrok csak fiil 
mellett kezdodnek , alantabbÍ a’ vallakhoz simulók. A’ 
keletfrisiai fejdisz'meg kedvesebb, szeles eziist boiiczok 
kal a’nyakszirten, mellyek aranyrózsakkal a’ halante 
kon vegzödnek. Bruckba mintegy tiz órakor erkezti'ink; 
a’ falú egeszen chinai charakterii, cslnos tó körül epül 
ve, 'melly hosszi'i csatorna altal a’ tengerrel összefi'igg, 
szekerutja nincs, ’s utczai tisztak, mint lakszobak. A’ 
hazak fabul epitvek, mint (lhinaban, ’s eleven szinekkel 
beföstvek -- fejerrel es zölddel, vagy feket'evel, ’s arany 
zasokkal rakattak ki, _az ablakok az utczal’ele fatablak 
kal bezarvak, ’s a’ csatornak fele nyiltak. A’ kei-tek, fe 
szes puszpang keritesekkel, mellyek allatok’ idoinara 
iiyirbaltattak, nyirkalt harsfakkal, tekervényes utakkal, 
czikornyas templomokkal, mozgó renietekkel, kis tavacs 
kakkal es szigetkekkel, es sok zsirnövenynyel, az izte 
lense'g’ legfelsi'ilib fokat ertek el. Legnagyobb kert B -- * 
ure, kinek liaza az egesz faluban legszebb fekvesii; a’ 
locza, melly elötte all, Bruck’ szellemet ,legjobban be 
lyegzi, inert nem a’ szep videk, hanein a’ haz fele van 
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fordítva, -- a’ haziúr csak tulajdonat akarja -mindíg 
latni. A’ kep kiegeszitèséhr'iz tartozott meg a’ kertész 
legény, ki gorombaskodva követelt tölünk воды-мм; 
de latvan hogy erösebbek vagyunk, morogva elballagott. 
Az egész falu kitüntetvén a’ hollaiidi character’ nehany 
èles oldalat, a’ néineta‘lföldrö'lì intuitivus isnieret’ ki 
egeszitésere kiilönösenA erdekes. ‘ 
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nem fovaros, udvar nem elevenlti, egyetem nem 

rosközt legélénkebb, leggazdagabb. -Naponként 111152011 
hét gyorsko'csi 'jön ’s niegyen карты; két-gözhajò lát-` 
togatja- naponként. ‘Ezen~ élénk-séget szerencsés fekvése 
okozza, ez' adta kezebe a’ rajnai kereskedést. Romaiak 
épiték azon éles pillantassal, -melly az `ó vilagot a’- vá. 

--rosen" alkotasaban keavezöen kinönbözteti az “5km-tel, 
mellyben sok nagyobb, sötf»fövaros is sokszor сад!‘ sze- l 
szélynek vagy esetnek köszöni eredetét, шт a’ ‘(ины 
küli Versailles, a’ folyónélküli yStuttgard , a’ kietlen ‘Ъ. 
dékben fekvö München, melly az isnleretes hasonlat sze- ’ 
rim, папу-пуще; sovany -ló’ паха“, Íellenben Mainz 
meg most is a’ föerösség a’ francziak ellen, Budapestet 
kedvez’ö fekvése enielte fövarossa, Székes-Fejervar he 
lyébe; Alexandria mégmost is a’ Levantei kereskedés 
kúlcsa. -- A’ régiekhez vezet Kölln’ fekvése, a’ város 
maga a’ közepkorba, mellynek legnagyobbszerü relnekje, 
а’ müvészi tökély’ ’s szépseg’ egyik Ш‘ enIléke a’ каши 
székesegyház. Tervenek készitöje isinéretlen, mert ké 
szit`ése’ igénytelen koraban а’ mester ‘meg elégedett, haA ' 
neve helyett müve lett halhatatlan, Iniivészi eszlnéinek 
kivitelere :Izonv Не!“ hajlam папа, mellyr magában az 

¢ 
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alkotasban talalja'bérét, ’s szerenyen mas jutalmat nein 
Ikeres, mint a’ mesteri ini'i sziìlte megelégedest, -- csak 

illyen egyszeri'i, igénytelen eline sziìli a' halliatatlan 11111 
veket. De a’ nagyszeri'i epi'ilet el nein vegeztetett, ahi 
tatosan adta altal a’ kalapacsot ’s vakolo kanalat egy 
ivadek a’ inasiknak, inig a’ lelkesedes tüze lassan ki 
aludott az utókormas eszmektöltötte kebleböl, ’s az épü 
let, inellynek nagyszerüsege meg az óvilag csudait is 
elerende, töredék maradott, mint az einberi Aész ininden 
inerenylete. Het 11111110 tallerba kerülne а’ kivitel, de 
ezen penzsom'ina meghaladja a’ mostani ivadék’ hitet ’s 
inüszeretetét. A’ végzett rész azonban, a’ kar, _elegendö 
a’ terv’ hasonlithatatlan nagyszerüsegenek megisinerte 
tesere. Szep viszonyú karcsn oszlopokon nyomúlnak fel 
felé a’ liegyivek, mint a’ -fohaszkodo’ iinadsaga; >izletes 
gazdag ekesitesökben mindig visszakei'i'il kereszt es i‘o- ' 
zsa, valtozatosan öszvefonva, a’ halal’ es elet', a’ szen 

`vedés’ es jutaloin’ jelkepei: a’ vakitó napsugarok’ vila 
-ga't a’ festett ablakok’ szi'nei inegtörik, a"‘vallasnak gyö 
-nyörü embleinai,l inellyr a’ tiszta fenynek tört szinsugara, 

'.az ablakok’ loheridoinu alakjai a’ keresztenység’ szent 
мышц’ titkara emiekeztemek, а’ ezik0rnyek"ana1anes 
végzettsége, meg olly helyeken is, hol az einher nem 
latliatja, inutatjak a’ kereszteny biizgalinat, türelmet ’s 
-szerenyseget, inelly'külfenyt nein vadasz. Köbe fejezte 
teit ki itten a’ keresztenység’ szelleme, ez hatja alt min 
den reszleteit az einbei-i lelek’ ezen dicsöitö emlekének. 
Kivülröl kis hazak ragasztattak a’ teniploinlioz, ini a’ 
hatalinas benvomast gyengiti, .de az alacsony mindig a’ 
nagyhoz szegi'il,` hogy niagahoz lehúzza, a’ tölgyeken 
moh nö, ’s a’ 'föld’ hataliiiasaít hizelkedök körözik. A’ 
szekesegyhaz a' szent hai'om vbölcseknek szenteltetett, 
inellyeknek koponyai itt öriztetnek. Majlandból keriiltek 
ide, inidön Fridrik a’ rötszakal a’ varost elpuszti'tvan, 
bölcs taiiaesnokanak, a’ köllni erseknek, a’ gazdag 251111 
inanybúl valasztast engedett. Bölcsen kiszemelte ez az 
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ereklyet, melly varosanak szamos bi'icsú ’s ezekkel ösz 
szekötött nagy-vasari altal, szazadok ota kincseket szer 
zeit. `Az ezüst ereklyetartó aranyzassal, zoinanczczal ’s 
regi romai ’s görög vesett kövekkel diszlik, ’s 'szainos 

' szentek kis alakjaival a’ nemet müveszet’ allapotjat Bar 
barossa alatt tannsitja. A’ byzanczi typus’ bilincsei lat 
szanak rajta, az akkori ido ugyan nein 'volt kepes sze 
pet alkotni, de erezte legalabb ini szep, mit а’ regi kö-` 
veknek erzessel ’s belatassal törtent foglalasa mutatjva. 
Közeppontúl valasztatott a’ legszebb Cainee ( domboi‘úan 
ve‘sett draga kö) becses onyx, inellyen-Diana szobra 01011 

‚ёубпубгй baccliansnö lelkesedett tanczban gazdagfl lep-' 
lebe burkolja inagat, inelleje foglaltatott a’ nagy liaroin 
rétegi'i onyx (a’ hely sötétsege nem’eiigede a’ közelebbi 
vizsgalatot, melly a’ draga követ talan üvegge, bar 
úgy is nagyon erdekessé, valtoztatna), inellyen Tiber 
latszik doinhorú alakban, Jupiter aegiochoskent, 11111115 
sal kezeben, ki'ralyi szeken i'ilve, melly alatt a’ sas all 
’s telszarvat tartó 110101 koronazva (talán Nike Apteros 
vagy Oikuinen'e) mas oldalról a’ nagy jaczintba‘vésett ülö 
Venus victrix, egyenes karddal kezeben, ket Áinortel 
köi‘özve,' egyike koszori'lval szall feleje, mig a’ niasik 
lotoslevellel legyezi, elötte Aeneas. A’ kö’ munkaja ke 
söbb csaszaridòkre inutat, ’s szep eredetii‘e, inelly'azon 
han Caesainali'egibli nem leliet a’ czelzas iniatt a’ Juliai 
nemzetsegre; a’ többi- kövek kisebb erdekiiek.; Annal 
ineglepöbb a’ hires óltarkep a’ 15-`dik szazadbúl, melly 
nek közepe a’ bölcsek’ imadasatmutatja, oldalszarnyai 
szent Orsolyat sziizeivel, ’s szent Gereont `a’ roinai Aka. 
tonakkal. A’ csudalatos szepségi'i kep’ iestesze isineret 
len, de inüve a’ közepkor-nak legtisztabb, legartatlana-lib, 
legkeresztenyebb terenitese. 

Kniönböze Oman-ói 0111101102101 a’ középkorra а’ Gür 
zenich, ‘ nagy terem hegyives oszlopsorral közepeben, 
egykor kereskedöcsarnok, ’s innepelyterein , most tancz 

\ 
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tei-em, ’s bízonysaga, hogy 4a’ régi штаммы polgar 
szellemy egési csintalan humorjaval a’ Köllniekben "megma 
radt. A' hegyivoszlopok'óriasi pezsgöpoharakka alakol 
tatt‘ak', mellyekböl a’ legdörébb ~v.'âtlarezok' 'kibuzognak, 
каши; jelenetek esule’ Faustjawi. A’lrslakac ищет а’ 
hòhoskod'as" малыша, fesœdfìzójaœnok ‘feinlr'w-karza# 
tot, pajkos czélzatúak a’ berlini s'zòejtésre, "s 'összehang 
zasban I"ezenîfarsan'gí szila'js'aggal, :iz ajtó 'felett' régi #1. 
o'rfc’zaskquas (титтещфщ) Àép'en meginara‘dott` a’ köze'p 
köfbo1.-"-""‘ ` ' ”“ 

Rek’v 

.‹‚ 

‚М A’ templomokl közt meg a’ Szent Péteré шеи”, 
snep. üvegfestéseivel, ’s hatahuas eltarkepével'ß' -Péter’ 
felfeszitésével. — Borzahnas ezen kep, nem csak élénk 
sége, ’s természetigazsaga, dekcompositiúj‘a altal Yis. A’ 
едете‘, kinek arezvonasaiban a’. menyboldogsag’ elöizllel»v 
tévelföldi шло]; küzdenek, csakçyad. Ihóhénlegén'yek kö 
rözik, »nincs szanakozó вин’ közel, таза elhagyottat csak 
hite _tarthatja,_fel.y ‚(АТ csudalatos »érzelemmel „Теме“; kep’ ` 
lnüvésze a’ hires Rubens, ki e’ templomban ,ker-_es_zteltetett, 
а’ haz mellyben sziiletett két агапу- csillaggal `jegyevztetett 
meg, inert идуап ottan, hol а’ müvészet’ ezen csillaga 
kikelt, a’ vílagnak' egy паду hatalmasa »halt meg., Melli 
èis Katalin , мамаша]: Èatól ' наши-ем, franczia ki 

ialynö , -haronLkiralynak anyja', a’ Berta1anéj’~okozója. 
" " ‚Аж eskiidtszék’ (Assisen) iiléseínek id‘eje levenv épen, 

ы ezen keleti EuropabanÍ szokatlan biraskodasmòdot latni 
kivanvan, az iileshaz felé mentem. ' Utam a’ régi varoshaz 
mell‘é ‘на; mellyben a’ régi goth ’s а; olasz Iépiteszet сай 
nosan egyesül, mellette all egy régi gúth kapolna , szép 
könnyü toronnyal, elötte teriìl egy rítkan latogatott piacz. / 
Ш еду régíségtöl штат ajtón lnelly felett két domború 
Маки angyal vésett mohos czimert ваты, репешшкеду 

_'viragteljes kertecskébe, hol boraggal köriilfont fejér ha- _ 
х 

l . ‚ \ 
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zacska elött, egy gyönyörü leany i'ilt, ,-hiinzesehez 1e 
, hajlo feje vfelett harsfaagon fejer galanib, -- egy meglepö lia 
jos«.,csendkep. Nehany lepessel штанах útcza {штаты 
volt lieliintve, közepkori szokas, mellyel a’vferjhez meno 
szepletelen вы; nsztenetik ineg , ellentetelül‘szecskaszó: 
ras a’ _becstelenseg jele. `A’ regi idönek-emlekezete min 
denütt. követett, megott; is, hol mariti közepületek а! 

. porosz nralkodast.hirdetik.À .. . : : ‹ _; _ ‘ ' 
к‘ .'“ 

A’ felkörbe epült tiirvenyszekhaz’ban a” nagy terem’. 
homiokoidaian fekeie középkori виаъаш.1‹бЩбвЬев‹а";Ы1 ‘. 
rak hoszszi'i asztal megett üleiiek,d дом) vegen a? наш 
iigyved, mellette папа, rekesz megettr a’ vadlottak, ak». 
kor epen ket iìú 14, fs 15, eves‘, elöttök, nekik hatat 
мата,- ügyvedjeik, hoszszú' fekete tisztöltözetben (е16: 
preinmel. -- Áltellenben a’ blrak baljaraV az esküdtek’ 
szekei meg iiresek “так; az esküdtvalasztas epen bekä-v 

’ vetkezett.I Minden polgai‘-, melly bizonyos nem nagy adó 
mennyise'get тег, lhirsagbi'intetes знаю-а’ .iiiiaskoaasban 
reszt venni kenytelenitetik, ha torvenyesk ok .ki nein men 
ti. A’ renden leve, osztalya’ terem’ hatfene'ken alle 1o 
czakban~ ioglalt лета, niellyeknek resze а’ haiigarosag’ 

"szaniara папаши fel. A" ‘лишая’ elnöke ekkor diszedeny.-~ 
be каша а: renden leve osztalyt kepzö polgarok’ печей; 
hogymsors hatarozza'ineg a’ -jelen esetben liraskodandó ü 
zenkeitöt-közülök. A.’ kiliuzattak közül bizodalonihianybol 
nyolczat viszszavetni a’vvadlottnak, ,nyolczat a’ vádlenak 
szabad, mig a’ szain‘megtelik„ akkor megeskettetn_ek,~_ ’s 
szemközta’àvadloaai шишек, hogy arcz'voiiasai’ wima 
sait. lathassak. -- Ekkor lfellépett a’ шт ügyved, egy 
szerüen elöterjesztve az esküdtszek elehe a’- bi'int, itt ki 

lencz hal’ lopatasat, ,.’s ‘измене ‘а’ törvenyszabtabünte- ` 
test, mennyii'e emlekezem hat hónapi fogsagot; követke 
же“ az önkenti vallatas; az egyik liu makacsi'il iagadta 

`а’ tettet, mellyet a’ masik sirankozva megvallott; igy a’ 
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tanúvallatas eskii alatt, a’ mindeiihatò ’s mindentudó 
istenre liivatkozva, nembereknél inelyre tett ke'zekkel , 
egy шашки kiterjesztett jobbal, 'minflen mas vallassze-A 
rinti kiilönbség nelkiil az esküformaja irant. A’ tanukat 
сваи a'vadló ügyész‘a’ vadlottak’ part'fog‘ói ’s a’ bii'òsag’ 
elnöker kérdezgete, az ügy szövevenyes volt, egyen-es 
bizonysag liibazott. Erre megújita -az iìgyvéd panas'zat, 
a’ vadlottak’ iigyvédei feleltek, az egyik fériias- e'gyenes 
séggel, a’ masik i'igyészi elméskedessel. Az elnök elö 
ищете most шипами az ü-gyet az esküdtetnek,` kiket 
tontos hivatasokra ñgyelmeztete ’s a"kerdeseket lelejökbe 
terjesztette; —- ЬйпЁБв-е a’ шпиц; ’s ha biinös, volt-e 
е1е5ет1б1 iteletereje, melly a" teljese bészainitast követel 

A ne@I inert az esktìdtek csak a’tettröl itelnek , a’ bi'intetést 
törvény штат ’sf a' Ми‘) alkalmazza. — Az esküdtek visz 
szavonúltak "s rövid ido ini'ilva v'iss'zajöven a’ inellekszo' 

. babel, elölegényök (штат!) altal, kijelentettek, az " 
‘ещё, kerdésre, az elsö vad'lott irant: nem biìnös, a’ vad 
lott pontban- felszabaditatott, a’ masik пан: biinös ,' de ‘a’ 
masikkerdesre neininel feleltek, ---`1inintliogy 'csakkevés 
honap (та törvenyeskori'i lett, ’s gy'ei'mekïisége' szembetü 
nö; mind ezt; eg‘yszavalug. E'zt inimtig kijeleaiteni‘sziikä. 
séges; inert egl'yenszavusagna’l‘a’ листинга’ vadlott 
Моющий}: a’ `lrereset alól, ha 7 voks >elitéli, v Мыш 
haditja, az eset ketes, v‘s a’ törvenytti‘do так’ самца-нё 
lete ala штык; porosz- orszagbaii ezen hatarozät meg 

y мамам‘, ъ egyenszavusag, ’söt î'felszabad'itovoks 5x 
'karhoztató ellen, kétes, ’s bii'oi itelet ala keriiltkfesetet 

formal. A’ jelen esetben meg eg‘y kérdes el volt dönten 
dò, birak altal, minthogy törvenyalkahnazas {пиши elo“, 
-- javitóhazbaktildendö-e a’ teljes bünbeszainitast nein ér 
demlett bünös, ‘аду тЕввШайашЮ-а‚вшшёшекг А’ biro 
зад az utolset latta igaZsagOSnak, ’s а’ zokogo kis tol 
vajt a’ tei‘einben `jelenlevti anyjanak, ’s könnyes ölelke~ 
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zéseinek visszaadta, --- az esküdtség идет“, mert min 
denl perben újra választatik. 

/ 

Meg kell Inég jegyezni, под a’ pertkészitö biro" 
(Snfimmongriafer) hawsaga, mint nalunk а’ szolgahiraké 
elég terjedt, ’s kisebb kíhágások’ ищет: ъйщетёвёге fel 
hatalmaz, de ott is, mint нашли, sokszor történik, hogy' ' 
félénkségök néha csekelységek miatt bévádlottakat tör 
vényszék elibe allit, ’s velök fogságot szenvedtet, mig az 
esküdtség öszveül. A’ magyar _büntetö törvényszék, ha 
rendbe szedetetnék, nem Бока‘ kiilönböznék ezen intézet 
töl, söt mar az itéletet hozandó táblabirak viszszavethe- ` 
tese bizodalmatlanságból, Inind a’ két -reszròl, elég bizto 
виды nyujtana, mind azon visszaélések ellen, mellyek a’ 
mostani rendszer mellett elkeriilhetetlenek. -- 

\ 
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'___ 'Y f ` XV. 
_. Rajni 'uit'.~ 

\ ‚ 

Köllnböl Bonnba postakocsi elég las'san vitt, hol a’ l 
‚ reggeli utan a’ Rajna’ partjain ’s az egyetemvaros utczain 

11 óraig sétalgattunk,4 mig a’ gözös megérkezett, mellyre 
velünk egy deákcsoport vart, piszkos ruhaban, térdig 
`érö штамп, zöldfejér szalagu sipka fejököñ, mezte 
len kard kezökben, muzsikatól követve. Valami rajna 
parti faluban készittettek ök nagy búcsuebédet, mielött 
a’ vizsgalatoknak végével, elszélednének, ’s ifjonti tiirel 
metlenseggel a’ gözösre rohantak, melly Мат angolok 
kal tömve volt, A’ Теща]: visszahuztak magokat a’ ka 
binba , nem akarvan ill)T zajos tarsasagba keveredni, а’ 
némhereket részint kivancsisag a’ födelzeten tarta, ré 
szint a’ kaland’ regényes oldala gyönyörködteté. ’S ‘таю 
ban a' jelenet festöi volt; szép dombos tajékban a’ széles 
Ваша, habjain a’ ñistòlö gözös, folyama ellen törve, ’s 
rajta zene, vig ifjak ’s bajos angolnök. A’ deakokkal 
-csakliamar megismérkedve, baratsag’ jeléül velök a’ bor 
га! telt, ezüsttel' ékes naqy ökörszarvat egészségü-nkre 
üritettem, ’s enyelgéseikben reszt vetteln. A’ tajék szé 
piilt, a’ dombok berczekké emelkedtek, ’s Drachenfels’ 
és Rolandseck’ “штат hatalmasan nyúltak a’ folyam 
fele'. Vig ~zenevel ‘s fériìkarénekkel köszönték öket a’ 
deakok, ’s elheszélék a’ régi mondat, melly szerint nagy 
Karoly’ hires bajtarsa a’ roncevallei ütközötben meg nem 
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‚ halt, de vissza jött a’dìajnahoz azon nap , inellyen ked 
yvesehalala’ hamis hirere a’ godesbergi- kolostorbaii apa 
czanak felszenteltetett. '- A’ hös a' kolostor felett re 
metelakast epitett, lionnan kedvese’ ablakait Штанга, 
’s csak a’ boldog inúltnak emlekezetebeu elven, nyoma 

` sem talaltatott. Soka kerestete a’ hata'lmast nagy’Karoly, ‚ 
vegre holt testet _talalta a’> kolostor _fele fordúlva. A’ re 
шегешк.з helyebe var epült, melly a’ törteiiet emlekei'il 
Rolandseck nevvel jegyeztetett meg. -- 

Eiiédkor q’ aeàkok eihagyiak а’ gözösi, 'az angoinoir 
_ azonban , mellyek közt egy liatal leanyt-meg bajolo szep 
sege altal magat' kitiinteté , azt liittek, hogy a’ deakokhoz у - 
tartozom, 's Bulvvernek Rajna’ zarandokai altal, mellye 
ket epen olvastak, fellievi'ilve, megkertek, hogy nekik ai 
varromok’ törteneteit elmeseljem, mellyek a’ kiralyi fo 
lyani partjait, штата zöldellö meredek szöllöhegyekkel 

‘ ekesitik. — Nein hasznalt itten seinmi ellenmondas, hogy 
külfoldi letemre olly keveset tudok a’ rajni nepmondakrol 
mint ek magok; — ki allliatott volna ellen kecses kerel-I 
möknek, kenytelen valek improvisalni ’s majd i'egenyeket 
az ököljogidöliöl Cramer’ es Spies' izleseben, majd az új 
franczia oskola’ rettentö modoijaban,l majd -egyszeri'i va 
lódi nepmondakat iiieselni, ’s csakhainar betanúlvan sze 
repeinbe, elbeszeleseim igazsagat» senki sein hozta ketseg- ‚ 
be. _ -’S igy meseltein nekik azon lovag negedjeröl , ki 
mereszen az ördögöt magat lóalakban megülte, ’s az es 
meretes inondat a’ rheinfelsi vai” uraisel,l ki rablasai mi 
att a’ csaszartolmadarszaliadnak kijelentetve sem hagyott n 
fel dúlasaival, de vegre eltünt. Keresztliaború velt epen, 
’s inidön Fridrik a7 rötszakal Styriaban megakarna jutal 
inazni egy fedett sisaku lovag’ peldatlan _vitezseget, ’s 
Ванна’ elevel a’l sisakrostelyzatot feleiiielte, — а’ hi 
res ralilo’ megöszült arczara ismert. Az angolnök erde 
kesebbnek ШИНЫ: azoiibaii a' reget a' palotaról a’ 

l 



160 — PULszKY FEnENcz , 

Ra'jnaban‘láßfalô im ëlllyeln) inelly-egy keskenyr szikla 
sziget"feliiletet egészen elfoglalva a’ napsugarban mint egy 

‘clefantcsontkorona csillogott a’ folyam’ közepeben,` melly 
bali-ol Caub’ csinos varosat mossa, jobbról a’ sötét Gut 
tensteini sziklavar’ töveben inegi'itközik. A’szarnüzöttHen 
rik oroszlan’ leanya elt itt, szoros мутации, de a’ 
csaszar’ ñanak szerehne felfedezte a’ inaganynak titkait, 
’s alattomos hazassagok’gyüinölcse, egy szép ñú, meg en 

`gesztelte a7 haragos “шаг beszszújat, ki einlekül nieg 
liagyta, hogy a’_ rajnai nadorok' nejei mindig e' так ра 
lotaban betegedjenek le. _’ A’ folyam 'feljebb 'sze'lesedik, 
1101 шт Goar’ nyajas varosa fel‘kört kepez а’ folyó’ csen 

gdes öble köi'ül. Ösi szokas szerint meg kérdik itt az ide 
gent mivel akarna meg kereszteltetni, ha vizzel, leönttL 
tik, ha liorral, egy ладу bikaszarv inegtöltetik a’ legjobb 
щука! termessel, mellyet a’ vendeg a’ vai-os’ diesösegere 

Y kiüri’ti. A’ varos felett sziklak szoritjak öszsze a’ sebes . ' 
rohanasn folyainot, ’s medi'eböl kö‘szirtek yeinelkednek, 
inellyek a’ hajúzast veszelyezteltik, a’ Lui‘leyszikla oldalt 
inarad. A’ mint a’ gözös felúszott niellette каша: liai'sog 

шип: egy таз , ’s szelid szelleinénekkent liangzott visz 
sza a’ bajos zene. Al nephit szerint gyönyörii liableanyr 
lakja a’ szi'rtet, a’ Rajna’ sirénje, ’s ha esti alkonyatkor 
varazshangjat a' csonakasz ineghallja, bensö gyözlìetetlen 
hajlam a’ sziklahoz vonja a’ halgatozot, mig a’ lialiok a' 
им csónakkal a’ korinanyost is eltemetik. A’ szomszed 
gróifi hallotta egyszer éneket, ’s eltünt, anyjakerestet 
te, ’s lovagjai a’ lial'vany hableanyt a’ szirten iilve talal 
-tak, b‘orostyankökoszorút szöke' nedves падала fi'izve. A’ 
leany visszautasita öket, mert sejtve az anyasziv’ niely 
sebet, visszakülde a’ szereleintöl langolo шт, —- ekkor 
egy tornyosodó habot lìivott magahoz, inelly sötét утра 
ripava, liabzo serenynyel„\valt0zott, ’s a’ leaiiynyal el 
tiint. A’ visszajött lovagok a’ gi'óifit a’ var alatt talaltak, 
liova a’ habok az eszmeletlent kivetették, elet visszake 
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rült “дум belé, de vigság soha többé, sötételmiien 2:11‘ 
kozott ü Миша, ’s midön anyja meghalt , a’ foly-am’ hab 

jaiba s_i‘ete't‘t, hog'yr kedvesével egyesülhessen. 
"и Késö-esweernink Goblenzbe, ’s a’ ищу esti szellö 

’s fényes МИНИ; kicsalt a’ inagas Ehrenhreitsteinra, a’ 
hires kivíhatatlan porosz erössegre, ’s az angolntik is kevés 
sel' utánun'k `feljbt‘tek. А" var délcsúcsáról csudaltuk-a’ ^ 

»gyönyö'rû vidèk'e't,‘ mellyetl a’ holdnak kétes шага meg 
phantastikaibb kecsekkel elönté, a’ Moselnek Rajnabai 

. szakadàsát fényes langokba borítva, mig a’ hatahnas hid 
'nak kerek ivei felettesötéten emelkedtek. - 

Még fen-enh mina inkaml lapin а’ fajék, а’ hires зо 
i hannesberg utan jelentö lenni megsziinik, söt vad regé 
nyes 'charactere a’ lapos felvidékí Mainz’ kerüIetében nem 
is gyánitható. Az angolok Wiesbadenbe menvén elhegyak 
a’ gözöst, mellyel mi estve a’ szövetségerösségbe megév 
keztiink. Néhány парт iönöaünk itten ismeröseink közt, 
meg látogattukaz Eichelsteintî еду hatahnas romai sirtor-l 
nyot, ’s megnézegettük a’ székesegyhazban a’ “наша 
érsekek’ emlékeit, mellyek çllronologikus rendjök'miatt, 
а’ müvészethistoriára nézve nag)r` .érdeküek, bar erösen 
tataroztattak, mert a’ templom franczia idöben szénatár 
nak hasznaltatott, ’s megrongáltatott. A’ közel Wiesbade 
ш fördö csinos, fökép oszlopokkal ékes ладу tereme, 
mellyneli ‘б diszei fejér márványszobrok, mellyek Laeti 
tia, Napoleon császar’ anyja’ számara késziiltek, ’s 1814 
dik ‘пап ide keriiltek; de lakszobaba rendeltetve a’ nagy 
teremben kicsinyeknek látszanak. --- ' 

Szép kertje miatt érdekes a7 nassaui herczeg’ Ваз“? 
lya Bieberich , melly a’ múlt зайти!’ parókasztiljében épült. 
А’ parknak egy részébe a’ zöld gyep liajókon hozatòtt an 
golhonbol,` ’s bar most is élénksége а’ némettöl különbü~_ 

Á'vz'z/eò'nyv I. МА 11 
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zik, meg is elveszté szigeti lagysagat , 's eleven 4zöld \ 
szinét. — ` 

f Két napig evezett fel velünk а’ gözhajó Köllnbtil 
Mainzig, еду nap alatt le vitt viszsza. Új gyönyörrel 
csudaltuk meg egyszer а’-—‚ keçsegtetö bajvidéket melly 
elöttünk szemfényvesztésként kifejlödött, de еду varazs 
hibazott, melly felmenetkor a’ gyönyörü tajt -elragadtatóva 
alakolta, az élénk tarsasag, a’ szép angolnök: -- 
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_ xvi. 
y1 

Belgium. 

А1 mostani Holland’ ’s Belgium’ наем: szazadok ons 
ipar ’s kereskedes elevenítek, ’s nepeiket ' elvalasztak 
egymastól. A’ Belgaknal ipar uralkodott, a’ hollandiak 
nal ker eskedes, ’s migl azok felhevülö fogekony lel 
ktiletökkel, ’s munkassagukkal a’ gyartasban talalak a’ 
gazdagsag’ forrasat, addig ezek meg nagyobb szerencse 
vel iizek a~"bel- ’s külkereskedest, türelmes szilardsaggal, 
’s erett szelleminel. De epen ezert lehetetlen volt köztök 
az egyenlöseg, ’s szerencsetlen volt mindeg, ’s allandó 
nein maradhatott , a.’ ket testverorszag’ kapcsolatja, inert 
a’ gyarionak а’ kereskedçnöi _inggnie ken. Ezen 111116111) 
seg meg most is mindjart else tekintetre szembe tiìnik. 
Hollandot csatornak hasitjak vegtöl vegig,- a’lbelker'es 
kedes’ lassu biztos elömozditói, de Belgiumot vasuthalóA 
boritja el, az elenk szemelyközlekedes’ jele, inert nagy. 
felületi'i ’s terhes aruk’ szallitasara alkalmas'abb a’ lassan 
lialadó hajó, 'inintf’a’röpülö gözkocsi. Érezhe'több _meg a’ 
különbseg а’ nemzetiseg’ különbözö kifejleseb'en. E’ ket 
orszag, azon fel nemet, fel francziabirodalmak’ lancza 
nali:v utòlsó megmaradott szeme, melly a’ ket ellenseges 
nemzetek közt tengertöl az Álpeszekig terjedett, ’s az 
öszszecsapò ket orszag’ hoszsz-i'i harczaban, lassan a’ ra 
vaszabb franczîa’ inartalekja lett, mint Lotharingia ’s Bui:- 

` il* ~ 
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gund. -- A’ franczia pedig а; altal дышат“ föképen ezen 
szép örökséghezx, hogy a’ keverek nenizetek’ franczia 
elemet ebresztette ’s elesztette, ’s szelleme altal sokkal 
eiömi inegneaitotta, mint (еще; erövel. igy neiginniban 
is a’ -franczia elem uralkodik, mellyhez kiilönben a’ nein 
zetî szellem’ виде mozgekonysaga, közelebb all, mint a’ 
német meggondoltsaghoz, ehhez jarulvan az utòlsú forra 
dalomkor, a’ hollandiak elleni gyülölseg, a’ nemzetnem 
volt idegen »délnyugoti szomszedjahoz csatlodni. Szeren 
cséjére ez nèm törtenhetett meg, ’s igy kifejlödvén önal 
lasuan az ifjonti orszag,A erezni kezdé az ui'alkodo szellein’ 
veszedehnét, ’s lassan bar, de allhatatosan lenye’ német 
eleme felé шпиц. ’S valóban nein ok nelkiil, inert fran 
czia orszaghoz has'onlitva Belgiu‘in sokkal boldogabb, mint 
nnnak ekanneiiy keayezö heiyzetü tertnman‘ys.- ott sok 
szép szó , ’s kevés teit, ipar ’s kereskedés az egyedarů 
sag ’s magas vamrendszer» nyomasa alol fel sein emelked 
hetik,Í a' középpontositas’ szerencsétlen eszmeje 4a’ (апо 
manyi eietet eifejtja, mig pai-is’ iazas hösege шип szel-_ 
leini eröt emészt meg mint egy egész orszag. Щ ellenben 
elenk provinczialis elet, fenytelenebb de ha‘sznosabb ka 
marak, ineglehetös egyetertés a’ koi‘manynyal, ’s еду 
vasntrendszer, 'inelly'az egyének erdekét epen úgy moz-l 
ditja elö, a’ mint a’ koi'manyét erösiti. ` A’ véres >elvalas 
Hollandtol Belgiumnak arany gyiiinölcsöket hozott. — А’ 
Maas’ vöigyeiien Lüttich telef a’ taj'ek angeinon (дыша 
velö kerületeiliez hasonllt, szorgalinatosan megdolgozott 
buja vetéseket lat itt az einber, sok fakkal, mellyek azon 
ban nein olly tei‘ebélyesek, mint' ottan hol .csak köszén 
egettetik, ’s szazadok olta haború nein pusztitott. Holland 
tol meg inkabb különbözik, melly baromtenyesztö ’s réte 
ket kedvellö. Lüttich nemileg meg a’ testverorszag varo 
saihoz hasonli't, a’ piaczokat sorfak élesztik, a’ Maas’ 
g'yönyörü partja, a’ vizig leliajló ñiggö füzekkel ’s szép 
kövezettel, a’ csator'nakra emlekeztet, a’ hazak csúcso 
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Sak, de каши épiiltek, ’nem mint ott, vakolatlan regla# 
lìól. A’ középületek köziìl a’ színház szép, az egyetem 
különös, nekem nem tetszett, mert útcza felé nem léven 
ablaka, -nagyon disztelen ’s szegény, legérdekesebb a’ 

' törvényszéképiilet (palais de justice) -a’ liittichi érsek haj 
dani palotaja. _Szép négyszeg “атм, melly a’ flórenczi 
palazzo vecqhioéhoz hasonlit, bizarr oszlopzattal ékes csar-i 
nok шт körül. Az oszlopok alacsonyok, viragok иере 
zik keleti szellemii fejeiket, mellyeken széles hegyivek' 
ny‘ugszanak, a’ csarnokban áruk rakattak ki, сна]: kar 

' Воду nem gazdagabbak, ’s nem izletesebben. Miutan Sea 
.raingtmeg néztiik volna, hol az` érsek hajdani falulakjàt 
a’.,1hi!e.s Cockerill mozgonygyárrá. változtatta, gyorsko 
esin‘ estve Brüssel felé indultunk, hol reggeli hét órakor 
a’ wàl‘oslegszebb ’s >legmagasabb részében a’ Bellevue 
пасти megérkeznink, ’s a’ :historikusBellevue hótelbe 
шашлык’; melly а: ишыишаааюшког а’ ьоналщакы 
tal csak nem egészen szélyellövetett. —- . ‚3.. ‘ 

- ' . ‚ ‚ ‚ —_1'11„" ' n" 

r-'Europa’ fövarosainak többsége` egymáslioz hasonlit, 
’s nem4 talaltatik köztök -sok valtozatossagf, займёт 
characterii ritka, sot egyes rëszeik sincsenek аж». .össza 
hangzasban melly tiszta mély‘ benyomast gerjeszt. A’ kö 
zépker’- formái majdl mtndeniitt moderni‘záltotmk ‚ :de а’ 
kömepkqri- elrenaezés, a’ keskeny мышь; a’ машут 
lan házheb'ekmegmaradtak. Brüssel azonban egy piaczot 
egészaközépkori épségf'àbenlnutat, a’ патенты“, 
melly a’- miivészetéhretiés ‹ (renaissance.) gazdagükellemes 
sztiliében шов fényes ’s „komoly idöket varázsolia elünkbe, 
шещтешзеидггогэддшощдн’ямнотт‚щей‘ e’. шут .hoher 
pallos ада“: е1ев1зед’ъ'днтёгёёд11б1ь‘ аЁ-ШЁЩ,’ tudva van, a? 
hollandi szabadsag’ még- most` iszöldelö ~faja~emelkedett. 
~--`~A’ каток-111112’ belsejeben-inem' штат; _meg annyira a.’ 
régi idök’l characteristikus saiatsaga, mint a’ teren, mely 
lyen az oszerü ---beny0máßt Cßök két 11:11!- újitott alakja 
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gyengiti. Mig csak Brii/sselben mulattunk, míndennap 
megaltogattam e’ szép tért, mellynek komoly szépsége, 
idösb ’s szebb testvéreivel, a’ bajos velenczei szent mark’ 
piaczczal, a’ campo santo eletti deríilt térrel Pisaban, ’s 
oxford’ sötétkedélyii Colledgeivel, eg olly gazdag ’s köl 
töi köz életnek emléke, mellyel öszvehasonlitva. а’ mos 
tani önnönösebb privat elet’ minden kéielmei melle'tt is 
sovany és kopar. 

A’ osendes mulató erdö (513m) az élénk varosban, 
kiilönösen szerencsés еду gondolat, mellyet az utolsó 

‚ forradalom nemzeti emlékké многими, mert itt volt ‘a’ 
hollandi seregek’ allása, midön az utczakban allandó he 
lyet nem foglalhattak. A’ faknak nagyobb része agyú- ’s 
puskagolyóktól meg van sértve, ’s a’ brüsseliek ezen seb 
helyeket 'gondosan apolgatjak, veszedehnök’ ’s diadaluk’ em 
шеи. —— А’ гощаыош’амшш ы marryrtér fölage fedi, ’s 
mig a’ kilenczszaz hös’ pompas emléke elkészül, sirukat па 
rancsfak ’s szép viragok ékesitik, mellyeket mindig vi- _ 
ritó karban tartani, ’s a.’ hervadtakat viragzókkal felval 
tani, az elhúltak’ ‘тетей ’s Ватт eddig el nem- mulasz 
tottak. f» Н ' ’ ‘f " 

A’ varosnak fôtemploma, Gudulanak szentelvedizen 
hat siép festett ablakokkal diszlik, 4mell'yek a’ «mohacsi 
csatabanv elese'tt Lajos kiralyunkat ’s nejét Mariat,‘~fa? né 
metalfóldi helytartónét, V-dik Karoly, I.v ’s II. Ferdinand', 
’s I. Leopold csaszarokat, a’ franozîa 1.1?е1‘е11с2е1’,1 Portu~_ 
gali Janost, ’s Albert ’s Izabella helytartókat életnagy 
sagban térdelve, ke'gyuraíky inellett, 1101-620151111. -~- Lajos 
kiraly ’s neje közt szent Lajos ül, elöttiik isten a’ fesziiï 
letet kezében Atal-tja, balról a'-'szent szüz a’ gyer'meket, 
alattok a’ feliras: `Ludovico Dalmatiae, Croatiae, Bohe 
__n1iae, Hungariae regi, lqui pro ildei Catholicae defensione 
in bello contra 'Barbares (ответ pugnando occybuit', Ма‹ 
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ria ejus uxor, Caesaris~semper Augusti soror 157W, ïaz 
egész felett a’ nevezett országok összeiont czimere látszik. 
Nagyon sajnáltam hogy a’ könywtár, а’ nyári sziìnnapok 
miatt nem volt látható, mellyben müvész'iftekintetben‘fö 
helyet foglal a’ gyönyoijüI festésü kézirat Màtyás kirágly-.J' 
nak tárából, mellyre a’ belga lovagok ‘a’ híibéresküt le 
szokták tenni. Egyltudos `franczia azolta, Máriaf helyt’ar 
tonö’ német levelezését felfedezte, melly Magyarországot 
is érdekli, kivz'matos lenne, hogy ezen kines oda utazò 
hazánkñaiíìgyelmét ki nem kerülné. ---- . 

Egy szép reggelfBi-iisselböl а’ vasuton Antwerphe 
kirándultunk. Nagy tolongás volt а’ gözkocsi-intézet’ épii 
letében, ’s alig kaptunk helyet, 111111611 már а’ húsz kéj 
ehnes hintó elébe `fogoti; .gözöny robogva megindúlt, kez 
d'etben lassan, szikifákkal himz‘ett fústgomolyakat okádva, 
mindig kettözte‘tett dörgéssel, mig végre kéményéböl fe 
jér gözt bocsájtva villámsebességgel úgy elöre rohant, 
hogy a’ tájék .-szemfény veéztéskéni:` а’ szem glöl elillant, 
’s az alig _látott faluk’ tornyai már elmau‘adtak.I Gözkoçsiml 
alkalmazható az aráb’. túlsagos lodicsérete, ha összejösz 
vele, mig köszöntöd, láthatárodat elérte. 

Antvverpben sem a’ hires fellegvár, a’ nagy Carnot’ 
munkája, -melly idönkben az isineretes játékháború által 
nevezetes lett, sem a’ napoleoni nagy vizfogok (Qìaffìnß) 
’s kikötö nem érdekeltek annyira, 1111111 Rubens’ halhatat 
1an remekjei, a’ templomokban ’s museumban. Szomorú 
idö volt az, mellyben 6 született. A'- müvészek xnár nem 
а’ músa’ iì'ai, de unokái voltak, mint Leonardo mondá., 
шеи; nem a’ szép természetbe de a’ régi mésterek’müveibe 
gyökereztették a’ müvészetet, nemzetiségröl nem is 111 
modtak, mintha ez а’ müvészetnél nem ienne olly szük 
séges, mint а’ növényeknél/a’ föld, mellyben gyökerez-î 
nek; az elkényezteläetiiA kepzö erö nem voltak’épes 11111311 



1 68 A punszxvfsnnsscz, 

liůl-iiieritêni, "s’inintâkffs‘fhiindennemü -Üssz‘eszedett elli-` 
setter-‘szerint nei-gênent; e' @éteinte ere.' шпагат: ses. 
t‘e'i’keles-‘s` szaraz‘t'ani'iltsag‘lepett az elet ’s természetigaz 
sag ’ ne'iyebe," 'feituetfe'sseg‘ "s ‘штаммы:-шпщауфт) 

‘a’ ïiegi третье: is‘ì’mel'ysetge’lie','‘a’ iiinve‘sze'e шт’ est» 
einen' Átëve'sz’tv'ë. 'ne Retiens" c'eres тёмные ‚темпе‘ ‘а’ 
дайайайдд‘ё `Éehizetfségèìi“"alaiñifva-, {еда}: a’ yterine'szetet 
атом’! olly"J inagasi'a'haladott éze'iì"útoi'i',"L milita’ regi 
6Ыв;:ог‹1;"”э"ъбёа‘Мена: 111211168!‘тпепё‘ёёшс‘ешёпё; nas' 
igazsag ’s nenizetiseg alta’l‘ïju'tdtt‘ìf‘Éz' kiilö'niîse'ii2 акты 
képeiben штат, hol a’ formak nemeselikek, ’s a’ szine 
z‘e'tlcsillän'ia ïa’iesteszt îel':fiieíihuï'*ii-.'tiggt'nitîtat.> _'- Её lkëpe a’ 
keresztlê'vetel,""‘inelly"szltintalaii` rézmetszësek а]?! elég 

‚ ismeretèsï. Fain feste ezen”nitttrkepet;l melly ketnein ici 
sebi» teesu'g'- iler fkevesemiet'ismert nrtiaiszarny'aitai zara 
Ltilt. ‘Jobin-561.15m' ati a t о ge' ta s atraznitatett'; when’ 

. `esarnokà`felöttf „мешают a’-`-`terhes маты örven' 
d‘e'zö’bsI szel-iden inoêsolygó‘A ö‘re'g Erz'sebet'elottgl uti zuha 
ita'n, “мы nte'gette Маша’ norm-szép fejençs’ itat 
гёьыдмтшштатными“; teint. *Megeszeim а’ 
balszarnv,"‘hol= an' äszrsiineoiifahitatosan eg пищевым; 
ölelie/vette а’ gyeimeket, >ineiie'et мкг-а: ёЫаёЁЩайъЗй; ì 
szép szíiz nyújt, elöttök` József terdepel a’ ket galainbbal, 
ineg‘et'tök'az ragg Dorottva‘, fai-Élitep" fei‘iekénSìineon’ mel 
мг ш‘ öreg', n’ »senz vnenes vket шагу.“ Rubensv seite 
„еще: Ъдпэщёв' met neiiif'festett ezen MariaiiaL-Yinelly 
nek tisztasa‘ga a’ leg'jobb olasz'k'epeket isldíszesitene, kek 
leplezetenek neiness'ege '~ ’s A’plastileai elrendezése ,1" ‘ellenté 
t'èl'ben Simeon’ Ё’аШаЁг n-nnzett штаты va'losag'gal elba 
jole'. Ezen kep a’ fäteniploïniban‘ all, 'niell'ynek‘ мм 'né 
g'yes` oszlopsoravalï ‘à’ ’kölliiî fszeke'segyha'z‘ra einléfkeztet, 
de az aranyokinem olly s'zerenc‘sêsemi‘ az egé‘sz-'az osz 

4iepfejek-finjtt Ainintt szegenyenbftsr mezteienenit., e’ goth 
izies’ föreniekenei, menynek n‘àgysagaimz ’s könnyüsege. 
bez` csak~messziröl ‘Кбит. А’ temploin elött’erdekes а’ 
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kútmennyezet vasbòl, mellyet Messes\Quintin kovácsolt, 
mielött a’ szerelem festésszé nemesitette. A’ csinosan ösz-f 
szefont levelekkel ékes rostélyzat’ kúpjára еду vitézt alli 
tott, kétfejii sassal panczéljan, baljaban láncsára 131111152ь 
kodót, ’s jobbjaval nagy kéztytit emelve, mintha a’ nézö’ 
labai elé akarna vetni. Jelentése könnyen magyarazható: 
a’belga nem retteg senkitöl, de a’ miivész is kihivja 4az 
oda vetett kéztyiin `aîvtltal :a‘lmesterekegl~ küzdjenek versenyt 
vele, ’s batran kihihatja öket. ` d ~ 

A’ képtarban, __mell'ybe‘n Rubens’ ’s v_an- Dyk’ Юге 
mekjei ragyognak„ ëgy’kis'ebfh'ltéii‘t’é‘tszëtt nekem legin 
kabb Rubenstól, mély alapid‘eaja ihiattŕf'A’` tárgy Krisztus 
Tamassal , szomorúan" _íiy‘ŕ'ijtjaî‘ az 'i‘dvezfttit >-jobbjat a’. két 
kedö Apostolnak, kil'a’l's'ëbhely’ v'áït'ï'diëtfgât tEizorgahnasan 

_ vizsgalja, söt Janos is nézegetig-'lńi'g’ä’ä’zliarmadik apostol 
kiváncsilag hosszú nyakkal`hatulról közelit. De Krisztus’ 
arczaban mély sötételmitség fekszik, daüwrhogy танцам 
hasztalanok, п1егг‘11пёё1 ,tanitványaî’számara ís szükséges 

ya' tapintó testi mç'ggyńzödés ,~\1’s,-mellét a’~ sohajtas dag 
asztja.: Boldog az, kìjnenalátîs mégrisehisz." 

.'.üfluh'iiz ‘an- . 
\ 

1:1“. "Mnl :ifi-'I il if' 
‚ -..u E' mh..." 

‘fr \‘ Ч‘ ‚311‘ )WW1 ,'_41 hC" Í - ’ ‘Н ‘ 
` 1 ..‚' с .'1`›.ч:=..1‚1 I 

1 д‘ 1 l, ÍI'É‘W'IN, 

, _ .. 
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l In 

llonl’e 't " 

Elnyomott népnek bai-ati ц 
Harczra keltenek. ,_ v 
Szolga és ur, Щи és ven 
A’ szabadsag’ `vérmezöjén 
Egyesültenek. v ` 

„Isten а’ hadnak vezére, „t _' 'im ‚' 
Melly kicsiny, ’s >szegeny.“ и _ 

` . ’S a’ maroknyiig fogyott nép 
Harezmezöre batoranlép- _1m a' 
Нова’ érdekén. 

És tí nök imadkozassal 
Boldogultok - e? ` 
Nein szakad meg, nem fakaszt чёт‘ 
А’ szerencsétlen hazaért 
Mindenik’ szive? 

’S van leany, ñìggvén nyakaban 
Csak paraszti mez, 
Ki a’ hösnek honn ekéböl, 
’S félvad ösök’ czimeréböl 
Kardokat szerez. 
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Bianka ô, ki dalbeszéddel 
Hösöket tiizelt, f 
És a’ hösök vini szálltak, 
’S elkifolyt vérben találtak 
Menekülni nelyt. 

Ifjak és öszök halának, 
Ügy’ halouai. 
Boldogok! még ok reméltek 
De kik a’ harczbòl inegéltek, 
Inség’ rabjai. 

„Lanczot, lanczot pártütökre \ 
Harmad iziglen, 
Á'tkot, àtkot a’ szülöre, 
És iaörül uj more 
Sarja korcs legyem“ 

‚_ 'vl '.¿q’r 

Blanka sejté a’ jövendöt, 
’S benne szörnyeket. 
Szent kolostor’ szüze lett ö, 
Elhalandó, ’s nem szülendö 
Babba gyermeket. 

ERDÉLYI JÁNos. 
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\ ERDÉLYI JÁNÓS. 
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\â 

Nemzetï‘zá‘szló, 

— Har'omszinti Azátszlò lobog ‹ `- 1' 
Fuvalmi szarnyakon. ' `‘1 
Légy üdvöz 011! kitfïez jelent, 
Szivem `szerette hon! ’ 

Légyr iidvöz , és virúlatos , 
Te ösi szent h'aza! ‘ j 
Kit honiivér haromszinii 

’ ~‘ yAlatt loltahnaza.- A * ~~ 

E’ honszivárvanymíg 'eged’ _ ` 
’ Borúlatin lobog, A " _ Q .- " ‘I 

Emlekezünk, ¿s а’ sziv feléd ’ - 
És —- csak feléd dobog. 

.I ,um 
f 

ERDÉLYI Шпон. 
U . 
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,s' Roïkonság. 

Két leany, kincsiny 's nagy 
Dombon ültenek, 
És a’ szép vidékbe 
Elkinéztenek. ‚ 

Mint jelenték arczvonasik, ‚ ‚ д 
Barna egyik, szöke masik, 
’S ugyanegy dalt zengtenek. 

Két külijnbözö lany , 
Barna, szöke Ищу; 
Meri dalolnak еще‘, 
Faj szivök talan. 
Rajok illik sz'épen egy dal: 
Nagy ’s kicsiny похищают! 
Menjen at e’ fóld’ bajan. 

ввшёып‘ JÃNOS. 
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А’ halom. 

1 „ sok hü magyar veszett 
Sajói gyaszos vérmezön’, _ 
‘1‘е511›б1 halom telék, _ 
Melly a’ csaták’ emléke lön. ‚ ‚ 

Ott a’ nemes Jenö 

Zárszlót emelt, de véreset , 
Kiiszdö csoport elött, 
’S honért vivott, honért esett. ' 

Zaszlója’ hivei 
Utána szentül küszdtenek, 
Védék a’ lionczimert , 
’S utána.l egyig vesztenek. 

I 

És úgy alusznak 6k, 
’ Zászlójokat holtan fedik; 
.Bewlök а’ mezön5 
Emléki (1011111 emelkedik. 

вкш-Еып xÁNos. 



l 'ERDÉLYI JÁNOS ,. OROMBÁL. ‘11.76, 

OrombáL 

csatába ment Orombäl; f- „f ,1 sá"? - 
A’ sçö'ŕnyü kun `vezér,1 „и I.; _ _ ' 
De ö-László királylyal ц “n; _‚ ‚ _ 

` ' Nagyságrafftîìl :nem ér.y mc. г uv": u". ‘ I . 

` László király àzonban afm-n. _ ' 
ì Nyájas tekintetü; ' “hl' ‚ 

De ó hideg nagy emben-x. .- J . .. - 1 
‹ ’S goromba termetü. д , ‚ il.. . ` ` ‹ 

l ` ‘n ‚ N ' 

László'kírály Orombál" ‘Ё”? Karát tövön szele , = - 
Éskarja vérezön hullt ‘я’ f.'.\ :I ' r Y' 
A’ kun vezér elé. ‚ :l f. ‚., - 

És benne volt a.’ kard is“; " ' ',m" »Í “z 
Orombál földre `nyu1t,»'^-i 3". isi-úr: . _: 
Más kézbe fogta Капа)“; y: A'h. ' ‘ . ` _ 

"s folyvást e1öreau1r„A ' w ‘ ERDÉLYI JÁNOS, _ 

-\ 
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‹!“Е:;!‘!О{‘2‘ if! :'uniàgu dwf?, _~ 
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„малы-г парами: шщдыежшшщшгв `v ` 
gmy áf’muphiné felett; ¿momen ,‚ дым lazßwszagůfŕm 
такты)’ неъуэёуапешешещ. . ’gebak машет ösŕfir‘éŕt; мг; 
шт шагашмцшаъшщепёкаггшме‘йнашёпёе fele.” 
„iw .mimmo мы N_¿hff'ñf ¿nu Y. fr' „mi 

_.‚—“: 

. 'In 'l-.lzfh- f' 

-‘;«3\-~A‘ Штат‘ azßszinagynémnt mar» meg‘fos'ztá штаты, 
‘вмы;щьыпшагааогщгвыдал, vägywfo’seh, ’s ne#j 
new cseppekkel femme:fü'gg-evv agaikoni, minmmzaliamilá 
I,g¿m:\'fá|,n1á,;' a’. di'ls'fúvet,~1melly- кшёсызвч‘ёиуёш’ kígf‘yòza‘) 
нощъёремерте e1 a’-ídét~,‘îï1s~ affhegfyekr'ñl g'é'ghidëgen zù'ga 
lean‘öszíwèzèl', 'mínthala’v közelgů ‘télreúíntené a’ völg'y’ 
laküitghnńniixen llùslvnlaxklöriilöttein, ösz‘ileg* kom'or, ’Siep 
hagyow-«H-«Köìönyegemuejnurkoiva намек man», ш 
ёшегешеш; hal a’ шеренги gyalog'; ’sVig?"*'é'ménin di 
ńgy«neveze-tt-nag-y5 pgíszta ka‘uja'hoz. --' "—‘1 ‘9 “П l _ 
—т “к! `. - ‚кеды‘: ‚‘ _ — “"3 

‘ст 'Most aJ fai megett; melly e"^Dus~Í-v-idé1¿et‘ а" шт ‘Ф 
lágtob elkülönözi‘, egy malûln. ail, mellett@ eig‘îj' kis дат-ад 
haz ‚ @s ‘az egyszerüískápoìna , mellyben‘fawn т a’ mono-f 
его!‘ szämara'safarkoao'cmnausi,1misejéf meridia; egyéïr- 

n ‹‚‚ ‚и i», Y. 

наш: minden elhagy-ott,- a’ kesken‘y ‚ведущими zúgva» ‚ 
rohan art a’ hegypatak, а’ пющекег, а’ metre Acsakv Шаг}? 

l fenyves erdö такта komor zölrüével , ’s lńìhelyest a’ ka@ 
pun анимации, ‘тайопшш-ёошошарпаа magadat,' ha 'a' kis 

i 

l 

_;rEml \ 
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kápolna’ harangcsengése kalauzodat nem intené imádság 
ra , ‘едва ‚ hogy szent helyen ‘аду, mellyhe `xszenvedök, 
kiknek ладу civilisationk csak sebeket ada, menedéket 
kerestek. ‘ 

О jó nevet vàlasztottatok ti holdogtalanok lakhelye 
teknek; puszta ez, равна mindenkinek; e’ setét fenyve 
sekben, mellyek szakadatlan` sorban feketélnek e' bér 
czek felett, ’s e’sziklákbapůlgçllyek majd pagyobb töme 
gekben душа}: ki a’ hegyoldalon, ~majd szétszórva fejér 
lenek az топ, miként azokat az utolsó zápor ott наша, 
xgéghellen выданы; képe emelkedika’ vánllnrleh'ittíïi’s 
kétszer ваша néktek.. az¿ élei’ .csamaálsaitfféldelyg 
’g„elvesztve,¿-"miutám mindenröl lemondvottntok.; ittfkefes-~ 
так tanyat .fájó _sziyetekneka.nenlßremélŕelmàstg mint 
magányt, ’s egy sirt. -- Mennyit kelle szenvedni, ‘аду 
rçményleni annak, ki illy bûSJmenledékeLëva'gy illy ször 
nyii патент’ helyet kerese elöször"mag‘ának,-'hogy:fájdalf 
mgi ждёт дпедршепдеп, vagy защищает mangországot 

› ̀  éi‘llemçljpgßmgának; ’s meimyiń azuknak,kik e’zkiiszöbün 
x'xtána шашек: ‘#12, ¿de? ‘под .feuéce'uek «ç s моду- sohai a’ ‘лада 
visszatémi `nem.- годик, sona рад; hol нашел-‘шаге: 
egyenkint láttakzhulni, hol.niimdßnz‘reményzöldfelöttök ek 
шт, E’SJ .az egész kör kop-ar `téìi köntöst öltamagára !l т 
в; дегдъащддеду reményA mar-ada» számokra, мы; "Sko 
moly, min; e’ fenyvesek’zöldje; mellyet а’ haladó év meg 
nem многим, de Yöröklö ,` inint ez, — а’ nit. Щ; е’ fa'l.~ 
radhat'atlanul leomlò patak m'ell'ett talán nyugahnat keres 
tek ök , ‘ай; ева1:_011у.11е1уф, шеЦуеп az 'ár’ldörgése г.’ 
kétségbeesö pauaaszi:y àthangozfzaszavàval , nelly-en.' af S0' 
hajtogú ага}; eifeiejœuk а’ kegïyntlen vllág’ gl'mykaczaját, 
mellyel Iaz egykor'panaszukat fogadá. -,’S valyon Гепа 
МЩЦс-е М‘: ezen élet’ мышцы; е’ nyugalm'at, mellyért 
mindent „oda- adtak, mé-g éltök’ romjait is; mellyért évekig 
/s0hajtoztak„ так, és imádkoztak magányukban. --- Ki 

V" e 
l 
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"11111311: Meg az sem bîztos", hogy nyugodni lfog, `ki minden" 
kiilsö beh'atz'rstol megmenekeìlett; -e- tenger` a’ sziv, ’s ha 

y megszti'nt a’ 'vés'z, melly árj'ait felveré, — öndagalyátol'emel 

‘ "ё î» -Illy gondolatokba meriilve 'érteni a’4 monostorhoz., 

kedik.: — ‘‹ ` 
.pr ‚ 1—. „l ` 

» melly rendetlen nagyszerüségben eme‘ikedék e'löttemivië-i 
liga’ 111111’_1‘е51ё1уе5‘1ё11у011ша1 eltakarva‘ï Kopogtam, a’l 
kapu megnyilt, ’s 181111100‘1111111а-а”'1111г3‘1111111 nagy ven» 
dégterembeh jarék fel ’s ala, hová a’ szentatya, 1101111` 
kételkedés utan elvezete , mint ollyant, ki Magyar letem 
re, sem Franczia, sem Olasz nem valék, ’s Nèniet'lenni 
nemakartam. Rövid idö mulva _az atyák egYike-jöt't hoz 
zam,- egy szelid, halvany arczú fériì, ki a’ monostor’ 
megmutatasara ajanlkozott; ’s elsetétedet't, niinekel‘ötte 
meg annyi folyosókon, ’s termeken végig meheténk, ’s 
jól megnézhetém mind azon pompat, mellyel hiúsag e’ 
nagy embersirt felékesité. - А’ Carthausi viszavezetve a’ 
terembe, elment; magam valék-ismétr; -... а’ terenmek 
egy részét homaly tölté el, ’s szaz "egyes csillagok ragyo 
gának at az ablakokon, . mig'masik oldalán a’ kandalló 
önté el fényet; majd nagyobb, majd kisebb körökre 11111511 
va világát, miként a’ lang 'felcsapott,` vagy viszavonula, 
mig én a’ tiiz'közelében ülve, elmerültein nézetében. -— Áb 
randaimbol egy szolga ébr’eszte fel, ki gyertyakat hozva, ‘ 
két idegent vezete a’ közterembe. -- Ök eltittem érkeztek 

—а‚’ monostorba, ’s most épen szent Bruno remeteházàtol 
_tér tek vissza, ’skifáradva `.setalrìsukban-l mellém'iiltek a’ ` 
1саш1а11б11о2.'— Едуйсеапйпёёрбтеп esztendös férfißle 
heten, magas homlokatreaök „так ai; ’s naja mar 
öszülnì vkezde; de fériiaserö, ’s egészségl _muta'tkozék 
arczvonásaiban , ’s izmos termete mintegy, ellentmonda'az»> 
ösz hajaknak. - A’ masik, élete tavasz-àban alla meg; de . 
а’ szabalyos, halvanyarczon több keserü tapasztalás ha 
зуд. nyomait, mint ös'z társa’ nyugott vonásain, ’s ki e’ 
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két fériit egymas 'inellett -megnézé, könyen lathata,;hogy ¿az 
~ elvénült itt nem az, kinek baja, öszülni kezd; mintegy ‘1 
113, "s tölgy., 4úgy alltak (ik egymas inellett; amaz csak 

‘ napokig élt, de fonyadnikezd, ez szazadokat, de annel» 
kiil, hogy ereje megcsökkent volna, hogy ИМ agai e1 
szaraananak. -» A’ naman» komoregykeavüseggel im а’ 
kandauo elött, mintegy éolmeriilve a’ lángok nézetében, 
mig az öregebb idq'iröl idöre ygontlteli tekintetet vete tar 
вата, mintha~e’_ _halvany ‘1:62"шогащашйюгкёппешё a’ 

_ gondolatokat, mellyek нашёл atvbnulnak. — Végre az if 
jú, mintegyieröt véve abrandozasain, körültekintve igy 
Bzòlt: :En itt jól érzein nlagamat, baratom. - Holnap ,itt 
maradhatunk; felele a’ masik, -f- ’s nella elgedelem nélkiil 
ведите]; hnszonnégy байта! таль itt tartozkodni nem 
sznhad, azi könyen mognverhetiük 

” -‚ f ,di ' ‚ 1': 
.n Holnap, es‘holnaputan, és örökre '- visz'onza bús 
'hangon annie,” ablakrelé foraulva, mint ha штат te-À 

I kintetët ’ akarna keri'rlni, fs sejditené a’ nehéz 'könyet, 
melly szem‘élièn ŕagyïg'iga'luìnidön „он; — 

_ ` lürökre ‚д Ikgeservss выйдя,‘ föképen korodban, 
hol az méggzîegßegésß- életçäjelent. ‚ь v 

‘1 Nem актами вёгёепддвшыа meghatva az ifjú, ’s 
vísszafordulva вашими, ’— x'negszoritdI kezet; 's inég is, 
ymért titkoljam, legy Не!“ szakség az, mi engem ide von; 
-í 'Ha szerencsénk‘felveszett, *ha végre meg minden vi 

_ 'gasztalas’ reménye' is' eltiint,""akkor az embernek csak 
nyugalom kell, "s »azon apathia; »melly’érzeményeit elöli, 
de» érzeményeivel egyszersmind ладу-папаши csak sem 
mise‘désért s'ohajtï îllyenkor a’ sziv, "веках; mit'îtt ta 
lalni reménylek. "‘ t ’ 
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Az itjń felkelt, az ablakhoz támaszkodva néze 'ki a’ 
ködös setétbe, mig tarsa bús tekintetet vetve utana,'hal1=- 
дата igazita a’ fat a’ kandallóban. Végre felkelt ö is, ’s 
штат követve megszolita. Az ifjú szenvedélyeáen felelt, 
’s hosszú beszélgetés tamadt közöttök, me'llynek ‘Мощна 
gom nem engedte érteni egyes szavait, de mellyn'ek értel# 
mét arczaiknak komor kifejez'éséböl штаты. ---\.Igy 

. mult majdnem két ora, melly alatt én leveheket irék, vde 
annélkül, hogy iìgyelmemet a’ két beszél‘getötöi elvon-f 
hattam volna, fökép, шпиц fel ’s ala дам-а, egyes be 
szédtöredékeket hallék, mellyeket a’ mellet'tem átmenök; 
nem is íigyelve jelenlétemre, mondanak el; mig végre az 
ifjú, megállva asztalomnal, mintegy elragadva faj'dalmatóì,~ 
igy szolt; О elhiszem, lehetn'ek, kik sorsokkal megeiég-` 
szenek: ММ: kevesèt talaltam is még; a.’ gyermek, ki 
мака; kaviçsokat szedett, ha végre süvege теги“, "в 
faradtan leül, megele'gedett szivvel olvassa ki'ncèeit; ’s 
шт nem elégednék meg az ember is, ki éle'tén at ka 
рак, vagy маты, vagy сайта: foldozott, 4vagy egy 

‚ könyvet Ш, ha öregségében megpihenve visszatekint múlt 
koi-ara, ’s hìszi, hogy valamit teit, шеи dolgozott ’s e1 
faradott. Az emberek? nagy részének еще а2‘ё1е1еш ke 
resése'laen foly el; a’ Бананы; hordajaa’ душам, melly 
nek. megtöltése sziintelen foglalatosságaul adatott; ki ez 
zel megelégszik, annak adj'on az èg jó мазута, ’s ke 
nyere, vagy valogatot étkei felett meg fog elégedni, ’s 
tan himu‘, Ãiiogy еще: ne'm'veszté el, тег: füz’etést kapott 
fáradsagáért, ’s hinni,;l1ogy a’ szüntelen baladas, és tö 
4kéletesülésl törvényeinek .eleget Фей, mert évenkénti 500 
rol épen anyi ezer francn‘yi jövedelemre emel‘kedett; ki 
nek lelkét soha nem ve'ré thi nyugalmahol- а’ nagy kérdés, 
шеи én? az там“ hiheti, hogy nem hasztalan szenve 
де“; és én irigyelhetem sorsát, de nem követhetem; épen 
olly kevéssé, mint a’ méhet szorgahnaban nem, ’s nem a’ 
medvét téli ahnaban; -— tèrmészetünk különbözö. -— E1öt- 
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tem csak egy világos, az, ногу ezen kivül más szerencse 
e' földön nincs, ’s hogy ez nékem örökre elérhetetlen. — 
Nlncs környülmény, mellyben boldogok nem lehetnénk; 
_de vannak emberek, kik egyben sem lehetnek holdogok, 
’s ezeknek csak reg'y kötelességök marad: nem fáradni az 
elérhetetlen után, az az, kilépni а’ világhòl ’s magányos 
an hordani fájdahnukat. Ki az emberek’ körében megelé 
gedést nem talál, boldogtalanná Феи, mindenkit, kivel‘tár‘ 
sasàglm lép;-`az asszony, ki szeretve simul szivéhez, a’ 
gyermek, ki térgyéhez ragaszkodik, a’ Ватт, ki jobbját 
szoritja, mind rosz kedvének áldozatjai. Legalább meg 
.elégedéssel tartozunk azoknak', ` kik rajtunk szeretve 613 
nek, ’s а’ ki nem érheti el ezt, az vonuljon magányba, -’s 

— 1е$а1йЬЪ egy nehëz szemrehányástól, hogy másokat b01 
vdogçtalmxokkál.'teit, könyitse lelkét! —- Nem'tavasz, nem 
a’ nap’ meleg sugarai, nem a’ langy nyári esö boritjz'ik 
lombbal а’ fa’ ágait, ön belsejében fekszik az erö, melly 
¿it ’zöldehn‘ készti, ‚ ‚’в nélkiile a’ nap meg шкал» elszàritja 
galyait, az esö `сага!‘ elrohasztja. 

Az ifjú ‘felkelt, ’s ,lángoló arczekkal az ablakhoz mene. 
Épen а’ horára'harangoztak. --- Hallod e’ hangokat? szóla, 
-tàŕsáihoz fordulva; -- a’ ‘Шаг шедвийщ, mozdulatlanul áll 
nak a” fenyük, ’s a’ völgyeket rég hallgatás шт el, csak 
e’ szent hangok lejtenek végig a’.l1atár0n, lilintha áldást 
mondanának a’ szunyadò természet felett; — а’ Garthausi 
felébred setét nyugtalan Штаты , kinéz ablakán, ’s meg 
Юта а’ vcsillaigos eget, egy Миф iidvteli imàdsàgot mond, 
пак ajkai, ’s ö boiling; men -imádkozik —— Hoszń nanar 
teli éjszaka vala az en életem is, én ie szörnyeket што 
dék, ’s kétségbe esve напишет képzetem keiner képei 

. ellen; most felszólalt а’ szúzat,' :nelly imàds'ágrahi. 0h! 
‘ imádkozni fogok, imáidkoznomy Rell. --- Az üdvözitö ke~ 

resztje elébe borulva fogok esdekelni еду vigasztalásért, 
’s höjtölni, ’s testexnet sanyargatni, ’s „ем-ваш, mim 
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ember még nem szenvedett, ’s ha végre egy reménysugár 
hatja at setét lelkemet, ha ez elszáradt szemeket egy 
köny töltheti ismét, ha ajkaim az elsö imádsagra nyilnak: 
boldog leslzek, mint ti vilagtokban nem lehettek. ‘ 

` ‚` »x 
‘г- I »i \ 

l Nem irhatom le, mi mélyen hatott reám ez egész lbe 
szélgetés, mellynek véletlen tannja valék; ’s átutaztam 
yegész Francziaorszagot, ’s nem felejthetém sehol a’ hal 
vány arczú ifjút, ’s bús vallomasait. — Parisban véletlenül 
“такты taialkozva, miutan vele megösmerkedtem, sok- ` 
szor tudakozodtam hogy-létéröl, de kevés sikei‘rel. -— А’ 
dolog annyira érdekelt, hogy késöbb, шаман Franczia 
országból elmenék, ismerösömmel ,. ki mâjd nem hará, 
tomma vált,levelezésbe léptem, ’s igy jövének попав: ezen 
iromanyok, mellyeket most a’ közönség elébe/ terjes’ztek. ’ 
Az ifjú. naplúja ’s részint emlékkönyve ez , mellyet а’ ko 
lostorban irt, ’s Ваша után baratjanak> hagyott. Ki csak 
mulatsagot keres, az tegye félre' e’ Iapokat, mellyeknek 
rendetlensége miivészi kivanatainak talan meg nem vfelel, 
egyhangú штата talan csak unalmat gerjeszti. -- De kit 
egy jo, ’s nemesre teremtett lélek’ fajdalmai hidegen nem ' 
hagynak, kit egy sziv’ titkos‘története ткань érdekel,> 
mint egy regény’ iigyes'en szött meséje, azv olvassa végig 
e’- lapokat, ’stan emléki megfogjàk mondani, hogy шип, 
mintkönöi képzelge's e’ banat. ' 
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Ma hagyott elatyam. — Megtudva levelemböl hataroza- _ 
tomat, azonnal eljött, két парт: itt a’ kolostorban töltött, 
szüntelen kei-ve ,' hogy menjek el vele; végre itt hagyott. 
-- Mélyen hatott reamtavozasa. -- Nem, mintha szeret 
tem volna öt; vannak idöszakok, hol annyi idegen dolog 
tolong atya ’s lili közé, -hogy elébb tavol alnak‘, végre 
elidegenednek egymastól, - idöszakok, vhol mindenik kü 
lönös, a’ masiktúl nem értett nyelv'en szól , mindenik 1111 
lönös, a’ masiktól utalt reményeknek örül, mindenik erös 
hittel ragaszkodik kiilönös meggyözödésìhez, 'melly 110111 
mintegy vallasa lön , mig ifjabb "kortarsai benne csak 
elöitéleteket latnak. — Illyen idöszak a’ miénk is; múlt, 
’s jövö, ez azon két kiilönbözö hit, mellyel két. ivadék 
egymasnak altalellenében all, ’s csudalhatjuk-e, ha a’ 
mai Françziaorszagban olly kevés pontokban talalkozik 
össze atya 7s gyermeke? hisz regen közöttünk hul'lamzik 
a’ nagy zendiilés’ vörös tengere, ’s tölök, kik Egyiptom’ 
hústalainal «maradtak, miként nem allnank tavol mi, kik 

. batran útnak indultunk ’s haladunk a' nehéz vandorlason, 
mellynek kezdete p_usztasag vala, de végének egy szép 
dicsö honl ígértetett. -- Még is mélyen hatott ream az el 
valas’ pillanatja, ’s .meg is szorult a’ sziv, midön remegö 
kézszoritasat érezém, ’s a’ könyet latam, melly halvany 
arczain végig folyt, 0 mert érzëm, hogy egy vilagtol ve 
szek bucsut e’ pillanatban. ’s hog'y e' gyenge kézszoritas, 
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’5‘е"1‹ёпу- az utolsóï’s »efgyetlem mi annyi 'szerelemböL 
melly'egykor köri'i-llfogottì,` szamoinra megmaradt. -- Eltünt; 
ez‘is; "ezentúl lnaganyosan -allok e’ világon. 

Afyam a’ ‘mint 100111111, nem Parisba `11103131, hanem 
'a' Pro'vence'ba:l ho‘lnap ott losz, hol én születtem ’s anyam 
sirja au. «- 0111 na-'anyam ¿lne 115%,- mimàskép volna 
minden, ha annyi s'zomoŕú- tapasztalasok között azon egy 
bolg‘ogitó‘ a’llt' vo1na’ìne1lette1n,- hogy egy szerelmet még 
is birunk е‘ iöldön, melly' idövel e1 nem enyészik; ha 110111 
elmondhattam volna szenvedésimet, ha ö` ellœszélte volna' 
miket szenvedett ö, ’s mennyire sziiksége van team, --- 
nem jutok soha'ennyire. --- Mint a’ Koran’ szent monda 
sai, ollyan a’ szerelem, köbe Удары‘! szavait, vagy sze 
let papírra irjad, talismanod lesz inindig, ’s aldást hoz 
read; a’ ki szeret‘, nem lehet4 boldogtalan, nem lehet 
nemtelen érzésü soha, — ’5 én nem `roszra születtem. -- 
De ö meghalt, ’fs mindennek vége vala. 

9 

Mikoron sirjaba fekte’ték, soká. alltam néma-hantja 
felett; tompa, szótalan fajdahnamba merülve alltam ott, 
mig nevelöm hazatérésre intett: a’ nap'leszallt, nem s0 
Ката éj lesz, igy szóla hozzam ö, —- ’5 bar gyerlnek va 

‚ lék, megértél‘n bús értelmét szavainak, mellyek szomorú 
jósiatként tölték e1 szivemetl` — 011! nagyon is jókor éj 
lett felettem. 

1 

Ёдуадуоп most is, -- csak néha tör at a’ holdvilág 
a’ komor fatyolon, mel'lyel az ég elborult, még а’ ra 

- gyogó 'csillagseregböl, melly boltozatját öröké ékesiti, 
csak itt ott remeg at egy fénypont a’ nagy ködtengëren. « 
Setét az ё], 1111111 lelkeln. De kevés órák, ’s a’ vilagossàg 
visszajön; mind е’ fatyolok шаге“; 111111011’ nap exnélkedik, 
’s mind e’ fellegek, mellyek keletröl most setéten torny'o-V 
sulnak, ragyogva fognak allani az ébredö`nap’ 111110111 
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han; világ lesz az égen ’s a’ föld Тем‘. ’S te М; 1е11сеш; 
benned nem hajnalnék több uj nap? ’s a’ dicsö vilàgosság, 
melly egykor fényével eltölte, örökre eltüntlinárz? ¿vagy 
miem volnál-e ölröklö -te is, mint а’ természet? Oh, ha az 
‘аду, ha а’ vágyteli sejdités, «melly egykor eltölte; 'nem 
vala puszta álom, ha a’ ködfátyol fényedet csak eltakarta, 
’s nem semmisitheté; -oh akkor éliredj napom, .sugározzad 
а: е’ lélek’ homályait, szakitsad kette fátyolodat öröklö 
lényem, ’s haladj таль pályádon', mellyet а’ teremtö je-` 
lelt elédbe. -- De öröklö magy-e?` 0h! a.’ ki e’ ke'rdésre 
megtudna felelnii’ ` - — 

А’ horái'a hzu‘angnzlmk.` — шаакош megyek. ~--- 

\\ 

’ Г ` ` l"v'l 
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А? delutani ísteniÀ szolgálat‘elmult. ¿Aliste volt, ’s a’ 
мы goth folyosóban ,' ~ mellyre szobám’ ада]: nyilik, 

’mar csak kétes шаг uralkodott; az egyenke'nt cellaikba 
нашем atyak’ lepései mina inkalm eihangozmk, köröm 
mindég‘ канаты; 1611; végre magam 'v‘alek~ ---- Szivemet 
két'ségbe‘esés-tölté. — `Én nem tndok imadkozni! a’ tem 
pl'omban ‘Фиат, térden al'lva’emelém szemeimet az (шаг 
hoz'; -langolocsokokk'al llniritain a’ hideg köveket; mint 
egy öriilten verém mellemet, — hasztalan, én nem tu» 
dokïimadkozni. --- ’S 'Inég’is szerencse imádkozhatni; 
lìeŕyz‘etèmben az egyetlen szerencse, mert vigasztalás. 
Kik köriilöttem térdeltek, imádkoz'tak valamennyien; min 
den arcz lelkesedett ajtatosságában, minden szem egy re 
Inényteli tekintettël emelkedék az éghez , -~ csak én Ina 
radék vigasztalatlanul. És még is tan közöttök is vann-ak, 
kik 'annyìt szenvetftek, Inint én; lehetnek, kiknek szivii 
не‘: nehe'zehb “так ФеТЬе‘НК, mint az enyimet; ’s miért 
csak nekem' nem juta vigasztalás? - Mit tettem én? hogy 
annyira elhagyal Istenein?«`mert kételkedtem? de en ke 
restèm a’ kéteIyt? nem imádtalak e’ mint gyermek ösz 

" „киты: kezekkel; mint más gyermekek? nem telt-elan 
golö‘vággyal az iñú’ [еще gonaolaman-al? nem faradtam-e 
мапаагшпёш küszkö'dtem'-e kételyeimmel? mért tagad 
tad yel csak.töle1n a’ hit’ kegyelmét? -- Minden elnbernek 
megadàd fajdalmait, a’ gyermektöl az aggig, а’ koldustol 
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a’ kiralyig; nincs egy szem, melly nem ontdtta volna egy 
kor könyeit; de megadad vigasztalasukat is, a’ keresztet, 
melly sirukon all, ’s melly elég egész életiik’ iajdahnira. -- 
De mit tegyek én, ki.hitemet' elvesztem, ki hizni nem 
tudok semmiben; nem benned, nem az emberekben; ki 

leltemet adnam egy meggyözödésért, ’s az úgy nevezett 
101050501:` között nem _talalok egyet, mellyen meg nem 
kételkedtem volna. Mit tegyek en? 

Memento mori! igy hangozék` egyszerre mellettem 
egy szó a’ homalybolg- ’s luikorfelijedve ода-101110101‘: ¿az 
atyaknak egyike 'mene 01‘ nyngott-.déptekkel melletteln', 
eellaja felé. -ß-A ‘- -- Memento -_mori„~,~f-,- y---- ---,¿s0ksz9r~ 
gondolkoztam, míértl-valasztak `küszöntésnek 501112а101ы11: 
al Carthausikë'Mßst értem a’ 110111011;щцаавтёщцьщтт. 
Nem azéri mondiali az. atyak ezt. egymasnak, »been 01,101 
tektöl visszatartsak levlküket, --'--‘¿ nem liogy az. itéletszö д 

nyeire 'emlékeztessék egymast;,.:e’ szamjgasztglas" 'fs egyéb. -- 0h miértneli szólitjak meg egygnast l«a2,yila‘ghaii 
igy az 001110101‘,1101;‚а1111у15201г‘‚в2111‹50,‘;11111( 101111131?113111124;` ~ ̀ 
шею-а. - На‚‚1’е111011уе111 megcsalta-k, ha ifiúfsagodì ba; 
ratjaibol végre nem maradtfegyéh , mint. sirokwf’s/ggpmm 
rú tapasztalasokifhñ tudasvagyodbana’ tudomanyok ,ür-_ 
venyébe inerülve,- »veg-re vizsgala'tidat еду nagykérdéssel 
végezœa,‘nat-„namen _ men ,ki szammnaçnaferie 
tiink’ keserveit, -- _akker el ne (eledd e-sziv, hogyl halan 
do vagy , ’s Еду-113111510“. 7- ’Ц02‹1‚а1 vandort, .har milly 
faradott ö, bar mennyi kö, ’s tövis véreztelmeglahait , mi 
helyest a’ vendéglö’ fedele az estsugarban feléje int, 6 
110111 рапа521‹01111с‚ 1611110 , új ‚016101 —51е1.$е10_1е, 15.5211‘: 
emelkedik .örömében ,~ mîhelyesl; Csak. _llleszirülëlástúaänygg-f. 
helye't; nem` e’ lakhan 011000156 abrandjaitm-¿nemßgha' 
czél, melly utan‘annyit faradott-,. ’s yjól tudja и hogyl elisha; 
kiìszöbén kedvesei _.öt fogadni nemfogiak, mint egykor 
reménylé, ha viszatéréséröl .g0ndolkozott; -- de a’- van 

s 
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dor örül még is, merthisz nynghely ez, 's csak pihenni , 
kíván a'Efáradott. _ Más jövendőről ábrándoztál te is 
egykoron, árva szív; most éltednek egy czélja maradt, 
a’ vég; de pihenni fogsz, ’s mi kell néked más? Oh hadd 
haljak meg Istenem! lám, mikor a’ fa elszáradt, eltöri 
az első vihar, ’s a’ felleg eltünik, mihelyt'utolsó csepje 
a” földre húlt, A’s a’ láng elhal, mihelyt nincs mit emész 
tenie>;,velszáradt az én erőm is, elhultak könyeim, ’s nem 
maradt semmi , min e’ szív még felhevülhetne; mit tegyek 
e’ földön még? minek lebegjek körül én, hasztalan tört.L 
dék, a? ш’ nagy tengerén, hisz miattam nem fog őriz 
kedni senki veszélyeimtöl, nem tudja senki, milljr szik 
lakban akadtam meg. -.- Oh hadd haljak meg Istenem! 

Mint gyermek, 's ifjú is halál után sohajtoztam né 
ha, szép boldog kor vala ez! teli reményekkel, mint én 
valék akkor, mindenkitől szerettetve, szeretve mindent, 
egy szép boldogító álomnak gondolva még ez életet, melly- _ 
nek mély értelmét egy más világban fogom átlátni; miként - 
nem hittem volna menyországot én , „ki. még jutalmaira ér 
demes valék, ki örömest még éldeltem. .- Az ifjú nem 
féla' halaltol; miként а’ dús pazérolva elszórja kincseit, 
mert nem is képzelhetthogy maradhatnaivagyontalan, 
míg а’ koldus üllérivel gazdálkodik; így ‘гей- oda gazdag 
örömteli lételét az ifjú, minden reménynek feláldozva éle 
tét, mert hogy ne hinne öröklétet (i, ki eddig csak tulaj 
doninak kifejlődését érezé; de ha végre“ az egyes/erőt lan 
kadni, ‘в végre elveszni is érte az ember; ha boldogító 
szerelme fájdalom közt meghalt; ha gyiilölése, melly egy 
kor tettekre щита, kihült, ’s reményei félelmeivel együtt 
eltüntek; ha a” kebelben , hol egykor annyi szó zajgott, 
végre minden elhalgatott, ’s a’ lcsmiz'zlgheiyett, mellyek 
azt egykor. eltolték, csak néha szólal fel, egy mélyen 
sértett érzemény' vég panasza; oh! akkor elhiszi, hogy 

_ halhat, egészen meghalhat az ember. - Bolldog, ki il 
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lyenkor éldelni tud; ki legszehb reményeitöl megfosz'tva, 
ez életet megelégedetten elfogadja, ’s miután еду túl 
utz'm fáradni megszi’mt, e’ nagy sárgömhön helyt talál 1:1 
"ránatainak -- -Turja fel hangyaként a’ földet, 's küsz 
ködjék еду’ darab kenyérért; ‘аду ёрйзе' шё1уе11` fóld 
alatt aknájit, hegy еду darabka fényesebb érczet hozhas- . 
son fel magával ; ‘аду hajókázzon tengêrröl tengerre, еду 
új darab földet» keresve , khol az emberi kinok’ , ’s vétkela’ 
jelenetét ujra megkezdhesseg -- mind еду, -- boldog 
mindenki, kinek `czélja тайн, ’s еще elérésére, 's a’ 
meggyözödés', 11033’ hasznost, vagy nagyot teit, ha elér 
te;` a’ gyei'mek biiszke lehêt kártyaháza felett, 's olly 
nagynak erezheti magát, ha elötte ища, mint Baralit ma 
gát Péter templománál. -- De én yallatként nem tudok él- „ 
ае1111 olly isteni remények utz'm; nem akarok, nem tudok 
részt venl’xi e’ fárasztó játékban, mellyet életnek nevez 
lnek, е’ játékban, mellynél an'nâ'iàn käszködnek, annyian 
sirnak, olly kevesen éldefnek, ’s ll‘lellynél végre vsenki 
'mást nem talál, mint штаты; nem akaì'ok liátahnas 
lenni érezve semmiségemet, nem szolga, meggyözödve 
zsarnokim’ gyengeségéröl; eleget forgolódtam az álorczá- -' 
sok között, ’s most, miutám megösmertem öket ál'szinök 
alatt, ‘аду legalább lárvásoknak láttám, szivem nyuga» 
10111 után vágyòdik. --- 0h halgass: meg mindenliató, ’s 
küld el halîàlodat, nem menyeket, mint egyko'ron, lcsak 
semmjèedést kérek töled; 0h halgass meg; поезда‘! vissza 
szabadságukba az e`lemeket, mellyekböl állok; legyen por 
e’ test, mint egykor volt; terenits belöle hernyòt, ‘111221 
lgOÍZ, követ, a’ mit akarsz, csak embert ne töblié, ’s 
megelégszem , csak érzeményeimtöl szabadits meg. ’ 

. › 'J 

De légy tiiredelmes szivem, --- gondnld lxalandó ‘аду; 
’à nem ele'g vigasztalás e’ ez? 

w 

1 
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III. 

‚Ма а’ s_zerzet’ generalisanal valék; a’ reggeli szolgalat 
utan magahoz hivatott. Komoly szigoru férti,ki nagy tiszte 

` letben all mind a’ szerzetesek között, mind az egész ‘111161; 
ben erényessége 11111111` Mint mondjak indulatatol elragad 
va kegyetlenségeket követett el ifjú koraban a’ nagy zen 
dülés alatt; ’s miutan Napoleont csaszarnak latta, lnély 
en megbanva tetteit, a’ kolostorba ment. - Most agg, 

Àde egyike azoknak, kiket az idö meghajtott, de .meg nem 
torhete‘tt,J meg ragyognak szemei a’ mély redokkel at 
szantott homlok alattis, ’s a’ halvany aggarcz még nem 
veszité komoly, fériìas vonasait; ’s nem magas termete , 
bar fiild felé hajolva, azon méltòsagot, melly egykor tu 
lajdona volt. ‚3- Rom ö, de mint egy diadaliv’ romja , 
mellynek minden év egyenként. lesze'di yekességeit, de 
melly~ formait nem vesziti, ’s mellyen az utolsú napig meg 
latod, hogy dicsôségnek emeltetett. ‘ 

Leveleket Карт. öcsém, Ё szóla -az agg, ’s két le 
velet ada kezembe, egyiket atyamtol, a’ masikat bara- _ 
tomtol. e Én is levelet kaptam atyadtol -- Г01уЁагё1, - 
atyad kéret, hogy haza télj! Menj l _ 

Csudalkozva nézék ra; hat el akarsz üzni - szolék ` 
végre: nyughelyül kerestem e’ falakat, ’s miért küldesz 
el innen is? — — v 

/lrvz'zlaò'lzyv I. 116!- 13Y 
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Elüzni?! nem -- szóla nyugodt hangen, аж nem 
fogom. - Az Úr’ haza nyitva all mindenkinek, ’s nem 
rajtam, szolgajan all., elüzni a’ szerencsétlent kiiszöbé 
röl, hol nyughelyet keres ö, mint én egykoron. — Csak 
тем akartalak, -- gondold meg, hogy az embernek min 
den pillanatba'n szükse'ges a’ szabadsag arra, hogy boldog 
legyen, ’s hogy ifjabb vagy, »mint hogy rúla lemondhat 
nal; gondold meg, hogy e’ pillanatot, mellyben tenma-_ 
gad’, ’s egész jövendödet egy feltételnek alaja vetve, 
szabad akaratodnak legnagyobb gyönyörjeit éldeled: ho 
szú szolgasag’ évei fogjak követni, mellyekben akarnod 

‹ tinva lesz. -- Gondold meg, hogy idök jöhetnek, mellyek 
ben elvéniilve ifjúsagod fajdalmait érteni nem'fogod, ’s ta 
lan elatkozni feltételedet, melly anyi kis örömeitöl foszta 
meg. - 

-1 

Meggondoltam mind ezt. -_ 

`Biìszke szót mondasz — felele az agg шагами" 
’s csak korodban mondjuk ki ezt olly elhatarozottan. - 
Meggondolhatod elöre, hogy fogod mivelni földedet, ’s 
mit fogsz aratni vetésed utan; meggondolhatod, miként 
épited hazadat, hogy az tartós legyen, ’s biztos védhelyet 

ynyujtson agg n‘apjaidra; -- de nem jövendödet. — Egy 
gondolat véletlen lelkedre esve, mint a’ mag, mellyet az 
öszi'szeuö а’ foldre nini, man nig темам, ’s ш né 
ked, ha e’ gondolat, melly lelkedben naggya nött, melly 
egész léted шею elborita agait, ’s mintegy életeddel 652 
veforrt, -- környülményeiddel ellenkezésben all, ’s azo 
kat nem valtoztathatod. -- 

Oh hat aldjad végzetemet — szólék, mélyen meg 
hatva szavaitol — hogy- egy vilagot elhagyhattam, melly 
lelkem’ alapgondolatjaval ‘ellenkezésben allt; — hogy egy 
vilagtol megmenekedhettem, melly szivem legszentebb ér 
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_ zelmeit bémocskolta дамам, mig ön magam elundorod 
1taun végre bálványaimtol, — egy világtol, mellyet belép 
tekor mindenki lenézett, vàgy gyiìlölt, ’s mellyben még 

— is végre егёпу111б1деш1аг$шё3 egyebet bánatánàl. 

’S azt 501111010с1‚‚1105у kolostorban jubba, 11011103 
abbé. válik az ember? -- szóla az agg — Íbámattelí tekin‘ 
тете: vetve reám. -- 0h ne hídd azt, sok bánat lakik е’ 
falak között, mellyet ti nem sejditetek а’ külvilágban, ’s 
annyi fàjó szivböl, melly itt menedéket 'keresetß nincs ta- » 
lán , mellynek sebjei meggyóg'yl'lltak volna , mint azok ott, 
mellyek künn a.’ temetön pihennek. -l Csak' a’ boldog 
mondliat le a’ világrol; csak az, kinek lelkét eröshít 161 
ti el, kinek bús pìllanatjait даю reménye deriti, az 1e` 

Vhet boldog kolostorban. —- Mint а’ nap, melly'n'igyogva` 
áll a’ világ `felett, mindent' eltöltve ‘падать mindenen 
àthatva meleg sugárival; illyen az Isten nagy gondolata; 
ki azt a’ teremtésben keresi, mindenütt fel fogja talální; 

l de iaj annak, ki egyènesen forditja reá tekintetét; e1va« 
kitott szemei elvesztik fényöket, ’s setétben ан. ’S nem 
e’ ладу gondolat-e az, mi a’ Carthausinak mindene? ’s 
ha ezt is elvesziti, ha еду kétely? --- —- -- 1111 egy ké 
tely annak, ki a’ világban él; övé az egésì‘világ, övé а’ 
tavasz, ’s а’ virágozó 'ternlészet, ’s száz öröm, ’s száz 
шрамы, mellyek lelkét felderitik; a’ Carthausi csak 11111 
elyét birja; ez ища, mellyben él, mellyért szenved, 
melly a’ valóság’ szörnyü köntösében eléhe lépve, gyenge 

‘ lèlkét lesujtjar.v -- Júl sejditélezt sz. Brunú е’ szerzet a1 
koçója, midön az Istentagadó szenvedéseiröl szólva, ígyA ' 
heszélteti öt poklában: 011 adjatok még új kinokat azok 
hoz, mellyeket máx' szenvedek; bonczoltassatok fel az` 
egész örökkévalósáigon а: 11111110 uj hóhérok által, csak 
lstene'mtöl 11е foszszatok meg egészen, — ’s emésztö lang 
jaim rózsàknak fognak tetszeni , az ördögök dühössége 
nyajas öleléseknek, е’ ъёпёпёкшшапаш hágalo шек 

13* 
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l nekhe? szörny'ü lakgjönyörii palotának; -Y- csak e’ 1101‘ 
zasztó kintol szabadulhassak, ine‘llyet most szenvedek; 
csak Isteneiiiet találjam fel isn'iéf. — ’- Oh! liidd- el, 
iaknak embeœk а’ так’ 11011111, kik e’ kinokat Szenvedék, 
’s nincs а’ vila'igban más, iiiellyet eliliez hasonlithatnál; 
'meri'iaiaini vigaszmiasi а’ 111111011, lima е1, taiaini а’ ieg 
nagyobb, legneliezebb keservek után is. Nézd csak e’ 
веду/91, valaha, иду látszik, conus volt; most tökéletes 
ségére egy darab liìbázik, ’s `len а’ жб15’у11е11 dumb еще} 
kedik, alig szeiiibetünö különben mint ладу sziklatöi‘ede 
kei által, mellyek rajta szétszórva fekszenek. А’ hegyte 
tón most niagas fenyiik állnak, ’s а’ völgydoiiibon minden 
zöld, ’s virágtakart. -- Ki gondolnár, 11031г fóldoinlás 
nyoindokait látja? - Ki gondolná, liogy itt, 1101 mïist 
niinden olly zölden 1111,‘ egykor а’ tetön egy ладу fóldseb 
tátonga, lenn a’ völgyben pusztulás teri'ilt el. — ’S lám, 
mint ez, illyeii a’ világon minden; 11111 szépnek печени’ 
а’ vilàgon, mi ёпё1к1с1е1`ёуб11убп‘е116111, lelkedet 051111111 
а1га ragaclia , - minden сваи’ az idö által szebhiteitpilsz 
tulás nyomán áll, az »egész világ еду 'nagy dicsö rom, 
niellyet az iilö elborita szinével', — 011111111 е1111е11 csak 
ten teriiiészeted’ képét látod, melly szei'ént öröineid nem 
egyebek, mint virágborite'kok, mellyekkel a’ kor mult 
fájdalinidat, ’s szived’ sértéseit eltakarta. -- 

_ ’S nein hiszesz — kérdezém az aggot — gyógyitlia 
‘tatlan keserveket is? ’ 

Nein hiszek --- felele_,nyugodtan az agg; -- minden 
fàjdaloiii lialandó, ’s ha vannak néiiiellyek, inellyek s0 
ka'iigI tai'ftanak, ez csak azért van , inert mininagimk ápol 
tuk kinunkat, ’s meg akker is tölibnyire bánatunk? szavai 
111ага1111а1с fen, ’s nein kinos éi‘zeiiiényeink; mikéntsirkö 
veken soká, miután I:iz utolsó köny elszáradott, 'ixiég 

O — i 
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ngyan azon szavakat olvashatni, noha regen' hazugsagga 
гашиша az idö внешним; -— " 

Igazod lehet <- szólék az agghoz -- az emberek’ több 
ségéré nézve igazod; de vannak emberek, kiket önsze 
rencsetlenségökre mas anyagbol teremtett Isten. 

’S te kegyike vagy ezeknek, nelnde? szóla az agg, 
szomorúan mosolygva ;—— kine gondolta volna ezt egyszer 
èlete'ben, kinek nem voltak pótolhatatlan veszteségei, ’s 
örök` szerelme? -- de élj koromig, ’s akkor mond meg, 
mi maradt mind ebböl? egy bús emléke'zet, melly lelked 
ben véletlenül felmerül, ’s ajkaidat egy keserü 111050131 
gasra vonitja; -- talan az sem; mint a’ játékos, ki az éj 
szakat a’ zöld asztalnal tölté, ugy allsz te, mint agg az 
élet штаты; szerencsés valal ’s szerencsétlen, 5261 
szor nyertél, ’s szazszor vesztettél; de mennyiszer épen, 
’s milly kartyakon, ki tudna аж? elég — jatszottal, ’s 
most hihetökép’ agyadba mégy pihenni. --- Hidd el, nincs 
emlék e’ földön, mellynek nem vesztenéd épen legkese 
rübb részét az idövel. 

Ha ez igy van ---' szólék ismét - mért nem marad 
nék a’ kol’ostorbaií, hogy elfelejtve a.’ multat,‘ legalabb uj 
fajdahnaktolörizhessem szivemet? — 

‘ ~ и 

Mert a’ kplostorban nem olly könyen felejtiink, — 
szóla az agg sohajtva. —- ’S most menj szobadba öcsém, 
olvasd leveleidet, ’s gondold meg jól magadat.- Egy próba 
évet töltesz e’ falak között; ha ez eltelt, kérdezni -fogìlak 
ismét, ’s ha akaratod nem valtozott, iidvöz leendesz kör 

’ ünkben. — — Celláunba menek. — 
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IV. 

Hát nem felejtettél még jó Gusztávom, ’s utánom küldéd~ ~ 
hív soraidat е’ magányba, hogy vigasztaljanak; vedd kö 
szönetemet hivségedért; de ne hidd, hogy most is meg 
gyógyithatsz. ’ ‘ 

Mikor most öt esztendeje betegen feküdtem "s te ra-I - 
gadtál vissza a’ halál küszöbéről, akkor lelki ’s testikép’ 
ifjú valék. - Most lelkem elvéniilt, mig te csendes S101"-` 
galommal betegeid körül fáradtál, addig én Parísban el 
tem; ’s csudálatos város "ez, mellyben а’ nép ötven esz 
tendő alatt egy ezeredet élt, ’s mel-lyben az ifjú napok 

_ ban évek' tapasztalásait szerzi; én agg vagyok, ’s min 
dentgyógyító "szereteted, hosszabbithatja' talán betegsége 
met, de nem fogja gyógyítani. ' 

Életem, történeteit kívánod tudni? leírom számodra, 
nem mintha, szavaid szerént reményle'ném, hogy fájdal 
mam enyhülni fog, ha férfiasan elébe állok, nem mintha 
gondolnám, hogy állapotom könyiibbnek fog látszani, ha 
viszonyait át gondolom, nem ezért; mert reményeim rég 
megszüntek már, csak azt akarom mutatni, hogy szeret 
lek, semmi mást. - Miután a” mi korunkban annyi em 
lékkönyv íratott, miután annyian jegyezték fel legkisebb 
emlékeiket, - bár mi csekély volt is korokra befolyások; 
érdekes lehet, legalább néked„_azoh milliók egyikének, 

‹ 
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emlékeit olvashi, kik e’ nagy változásokban csak szen 
vedöleg vettek részt, ’s kikre e’ századymint egy anyagra 
hatott. E’ lapokb'an egy század ifjánalc emlékeit 011115011‘ 
a’ legszolńorúabb történetet, inert mind ez valófïs néke'd, 
kit a’ fájdalom, melly barátodat érte, tán clbúsitana, 111111 
dig az egy szomorìì vigasztalás fog maradni, hogy 11:11:11 
tod_ egy cseppel sem volt boldogtalanabb, 1111111` ezerek, 

. kik, vele együtt éltek. — 

М0в01у311111 láutlak,` mint niindíg, valabány‘szor korunk’ 
kivételi helybezetéröl szóltam, ’s `te elbeszèlted, miként‘ ‚ 
boldogtalanok voltatqk ti is, ’s elöttetek apáitok ’s elöttök 
mások, miolta а’ világ áll. Н11111 el, így szóltál wbb iz 
ben; az ember mindig boldogság után iáradott; sok jót, 
’svllasznosi talalt e’ kiiszdésében, de mint az Alchimista, 
Soha nem azt, mit Киеве“. '- Mindazoknak, kik. éltek, ` 
a’ szerencse mîndíg- csak reuiény vala, .vagy emlékezet, 
’s minden пешие: paradicsomot, vagy hesperiát bir mult 
jàban, ’s еду menyországot, vagy Elysiumot 11’ jövòben, 
de egyik sem érte el; —— ’s igazod lehetfmár mint gyel‘- ‚ 
mek, 111111611 dajkám még óriasokrol mesélt ’s törpékröl, 
‘аду а’ nagy Magnes-Szigetröhymindig tudtam, hogy так 
mesét mondott, valabányszor e’ szavakkal végzé: ’s az 

- után boldogok lettek. — De korunknak szerencsétlensége 
azon kételkedés, mellyet, mint egyetlen örükségei hagya. 
а’ mult ivadék a’ mostaninak, annélkül, hogy boldogitó 
könyelmüségét adhatta volna vele едут, ’s melly most 

yelterül az életen, lealázva mindent, mi emelt, eltagadvaQ 
'mi boldogitó,v elvéve, mi nélkül nem élhetünk. -- Mint 
egy Tantalus áll áz emberi nem, a’ mult között, -melly az 

~ enyhet igérö vizként elfoly, mihelyt hozzá. lehajol, ’s me 
l‘iteni akar, — ’s а’ jövö között, melly gyümölcsdl'is ágait 
elvonja, mihely‘t utànok nyúl; sorsa enyhetlátni'minden 

' felöl ’s érzeni, bogy elátkozott, meri: vágya elérhetetlen. 
— Egy elomlott világ romjai felett állunk-e már, melly 

1 
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nek „так épitményi кант nem marad hátra neiniiiik 
nek egyéb, iiiint kétségbeesés és МЫ? vagy еду Chaos‘ 
han, melly mint az, miböl Isteii íöldünket alkotá, еду 
uj paradicsoin magvait hordja iiiagàban? ё} 1eme шаг kö 
rülöttiink, 1v_agy_egy ujÍ nap’ elsö выдана az ,‚ mi иду el- ‚ 
vakii? yki Itugljai? Boldogtalanok vagyunk, -- ’s nein min 
nen iiiagunklian az 0k. ' ` 

Oh nem xiii, nem én vag'yok| Oka liánatoiimak; te, 
ki ösmei'sz, тег: szerettel, mond magad, nem vzilék- e re 
ményteli egykor, nem lángolt-e e’ sziv mindenért, init ne 
mesnek èi‘eze, nem heviilt-'e képzetemY minden fenséges 

‘ gonaoiamai? ’SÀha most lemondva' állok ш‘, 's önösen, 
’s kétséglieesve, èn vagyok-e Oka? ki mindenre elszántan 
léptem fel az élet pályáján ’ls kört kértein magamnak,”s 
nem ‘штат: kinek keble , miutáui elsò~ hajtásait elrontva 
ища, olly dúsan sarjazott uj reményeihen ’s niegfosztva 
ismét ykivii'itott ’s ismét, vmig а’ vészvert végi'e elpiisztult, 
mint a’ rét, mellynek tei-mò _i”óldjét а’ nyári vésztöl Моп-` 
um hegyfolyam eltakarta штаны. — Oli en kiiszköd 
tem a’ szerencse utàn, kétségbeesve vitam végzéseinmel, 
mint a’ zenvedelmes jzâitékos,v ki elölib egész vagyonát 
vesztette, ’s koldulva jái‘ kö'riil, ’s ha 'könyeivel egy 111 
lért nyert, isiiiét oda megy, hol inindeiiét elveszté, ’s is 
mét oda` гей birmkar: ugy álltani én szerencsémnél; вы 
ségbeesett _állhatatossággal követve- fordulásait, ’s ha min 
denem elveszett, а’ gyermek’ gazdag reményei, ’s a’ kis 
életörömek, mellyekbeii az ifjú vigasztalàst keresett: èn 
kvaigyok-e Oka, vagy nem ínkáibll a’, шеи maga, melly 
lien nein nyerhetiink. 

De hagyjuk ez’t, há шаман történetemet ösinered, 
е’ _sziv’ annyi szeiivedéseit, önmagaglat fogod шт, hogy ‹ 
ott, hovz'i vissza liisz, `helyet nem találok. -- Elég hajú- ‘ 
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törést szenvedett a’ kebel, ’s ha szétrontva békepartot ke 
resett maganak, 'hidd e1, csak azèrt vala, hogy tengeren 
fenëkre 11е szalljon. — гагаапашк, ’s pihenni jönem е’ 
falak’ «arnyéka ala, mint a’ munkas, kit а’ der nevev e1 
lankasztott, a’ ta alatt nyugszik, — mig az alom szemeit 
bé nem hunyja. 0h! engedjetek pihenni. 



202 ' в. Eö'x‘vös ‚быть‘, 

V.' 

Mint еду félórányîra Avignontol nyúgot felé áll egy ház, 
ha Nimsröl jösz, ’s a’ Gardahalmain Alenézesz a’ Rhode 
lÍfelé , jobbodra fejérlík а’ folyó tuloldalàn, ’s ha végig né 
zesz a’ глазу téren, mellyé a’ vidék, lnelly a’ folyó in 
nensö részèn halmos, ott lápályosul: lehetetlen, под 
вшешетйзе nem ötlenék, annyira fejérré festette mostani 
датам, annyira különcz fórmában épiték öseiff- Ha kö 
zelebh jösz ez épitményhez, még kiilönösebbnek шип; 
külseje; bär milly tudós légy, nemfogod elhatá'rozhatni 
код-ы. -- Falaihan itt ott `еду rmnài felirásra találsz, 
mellyet egyik biŕtokosa, köre lévén szüksége, а’ gardai 
aquaductus, ‘аду а’ nimsi omladékokhol hozott mage'inak;l 
itt, ott, egy main' arabeskre, melly talán Arlsban ké 
szült, mig a’ nagy góth Карп felett egy hatalmas négy 
szegü tabla Richelieu korára emlékeztet. Az ahlakok’ egy 
része góth, másika ne'gyszegü, sor пакт vaganak а’ fal 
ba, miként éppen ‘Наша vala s'ziiksége egyik, ‘аду má 
sik gazdàjának. ‘- Századok épitettek e’ ház'on, ’s kövén 
шишек’ rontását НАМ; а’ kiilfalòn a’ rézst, mellyet a' 
ligueemberi vertek tèkéikkel , ben az udvaron a’ tört сп 
mereket, mellyeken а’ 89-ki zendü’lés alatt üzte а’ pòr 
hoszuját, mig а’ rendes kifejérlés, ’s a" ‘та Olajfa ültetés‘ 
ek köröskörül, a’ jelen birtokos rendességét, ’s vagyon 
отдаёт hirlelik. — De hár mi különösnek штык; е’ 
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báz, csak urához hasonló. - Az emberi nem egyik leg 
zajosabb korában elve, màgám hordja ö is mind azon vál 
tozások nyomait, mellyeken átment. Elsö iljúsága’ emlé 
kiböl, а’ családi büszkeséget, mellyben neveltetett, ’s 

’ 111е11у minden iparkodás utàn soha egészen el nem tünhe 
tett,- ’s mint а’ góth ékességek a’ házon annyi vakolás , 
és mázolás közt itt ott még is kilátsz‘ik, — а’ revolutióbol 
а’ в21121г11 tetteröt 's vallástalanságot, a’ császársági hir 
yvágyot, a’ restauratie’ kicsiségeit; еду hoszú kornak mü 
ve ö is, (1 ÍS r`ég máx` nem az', mi egykor vala, hanem 
az , min'ek a’ változó sziikseg alkotá. 

E’ ház az', mellyben születtem, e’ férń — atyàm. —’ 
Most szomorú e’ ház tekintete, ha bár meg tisztának, ’s 
lakhatònak látszik, még is а’ kert utjain itt,- ott, а’ fel 
nótt ñì, ‘аду egy darabka leomló .vakòlás világosan mu 
tatja, hogy szebb napjai megsziintek , ’s ha.l gazdáját'lá 
tod, ha esténként magányosan jar а’ felnölt fasornn vé 
gig, mellyet egykot maga ültetett, ’s mig fejér fììrtjeiben 
a’ langy esti szellö jatsz`ad0zik, olly komolyan bámul ma 
ga elébe, 11111111121 nem érzené а’ meleg 'nyári érintést; 
vagy ha а’ magas" góth teremben iil asztalànál, ’s elötte 
s'záz nyitott, ’s félig kivàgottkönyv, ’s ujság, mellyeket 
egymás után felvesz, ’s olvas, és félre vetiÍ, mert nincs 
számára `vígaszmláls lapjain, - atlátod, hogy a’ gazda.’ 
szebb napjai is rég elmultak, I’s liogy‘ö, ’s а’— lak 01111а-` 

‘11112111 fognak. -- Mert az, ki egykor nemtöje vala e’ _ 
háznak, ’s a’ férûnak angyala, elment; ’s miolta ö 1151120 
zott, nincs, ki 21’ falak’ kis repedés‘eit kisimitanà., ’s ki 
elsimitaná a’ férñ’ redöit, ha homloka gondtol vonul 1102 
sze; ’s mi csuda, ha tgângul a’ repedés , és mélyebbre nyo 
mula’ redö. -- 

Menj a’ 'Rhone partjaih0z,l’s ha liégy fát látsz, ’s 
alattok egyn fejér követgn állj meg, ’s tudd meg, hogy egt,r 

_’ "à 
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családi boldogság’ sirkövénél állsz, inert alatta nyugszik 
anyáiiiy. --- - 

f' Vannak asszonyok, kiknek látásán а’ sziv önkény 
telen megnyílik, kiknek körélien >holdognak 'éi'ezed ma 
дам. ’s johlmak‘, ’s nemesebbnek; asszonyok, kiket 
niinxegy vigasztalásnak teremte Isten е’ világ’ bajai közé, 
mint egy áldást, hogy lioldogit'sanak. 0h vannak illy asz 
szonyok; ha à’ наша lépsz, s’ mindüniien öröm, ’s шеде 
légedés mosolyg elédhe, ’s minden gyarapul, ’s ‘11113130 
zik, az ö miivét látod, а,’ lélek ô, melly ininilent àtliat, 
’s mindennek éltet ád. —. Az elet legnehezelib viszonyait 
едут‘; hordva férjével, ö nein vet meg seminit, meg a’ 
legkisebb liàzi gondot sem, mint gondoskodásái‘a erde 
iiietlent, nincs semini olly ладу, mitöl viszaijedne, sein 
nii olly csekély, mit elunna, mei-t mindennek еду nagy 
czélja а’ szeretet, — mlntha holdnak alkotta volna a’ te 
reintö а’ koiuoly férlì mellé, liogy vonzalinàt követve, 
csak капище mozÍigjon, ’s lia rejtve is, mig/tégen nap 

lsiigárzik, felti'injék, iiiilielyj, ё] lett `i'velette, ’s vilàgára. 
sziiksége vagyomf-A Еду illy asszony volt` anyám. 

_ Mit mondjak azon évekröl, inellyeket ez angyal’ kör 
ében tölték, mint simogatta lioszu szöke liajamaß, mint 
mondott esténként hoszi'i szép iiieséket, mint törülte le - 
könyeimet lágy kezével, ha sirtam? ’s míkéiit mondjam 
el mind azon kis Iìgyehneket, inellyekkel olly nagyon bol 
doggá гей, ’s mind аъоп nág'y felz'ildozást, niellyel legkis 
ebb bajaktól megörze; ha illy anyz'id volt, j/úl tudod 
mind ezt, ha neiii volt, ' nem értbßted boldogságoinat. 
Meri ha édes viszaemlékezni azon Копа, 1101 meg @gy 

‘ iliolyaként áll elöttünk az elet, mellynek nem képzelhe 
dink mas jövendör, mint, iwgy nyiini fog, fs viràgozni; 
hol aniiyit kérdeziink, ’s kérdéseinkre olly könyiì felelni, 
щей még nein kételkedhetìink; 1101 köniiiekintve e’ világ’ 

‚ . _ è l 
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homalyos körén, öriilünk az egyes ösméretnek, melly 
csillagként ragyo'g felettünk,y 's öszveszamoljuk a’ 52111 
szórtakat, ’s zajogva mutatjuk, a’ ,feltamadokaß mert~ 
nem tudjuk, hogy csak egy nagy éj’ fényp‘ontjai 11135105 
nak-felettiink; bizonyara nincs senki, ki boldogabb gyer 
mekségre elnlékezhetnék vissza, mint én. -'--- 

Igy lettem nyolcz esztendös , ekkor halt meg anyam. 
—-— Utolsó estve még magahoz hitt, sokaig ne'ze ream, 
végre szemei könyekbe labadtak , nehezen emelkedve 
parnajan, melléhez szoritott, 's megaldv'a, mondta, men 
jek el; a’falutemplomban épen a’lris haranggal harang‘oz. 
tak, ’s mikor a’ folyosúra értem, a’ plébanos jött elöxnbe, 
de én nyugodtan fekiidtem le, ’s aludtam, nem értve, mit 
jelent mind ez. _' Mas nap reggel bémentem szobajaba, 
’s kiteriltve talaltam. — Mondtak, hogy meghalt, ’sliogy 

‚ imadkozzam; de én nem hittem nékik, hanem agyahoz men 
tem, ’s Inegszólitam. -- Nem felelt. — Arcza szelid volt, 
mint. mindig, csak halavanyabb;_ de a’ zart szemek nèm 
nyiltak mint masker, ha agyahoz jöttem. — Megcsokoltam. 
kezeit, ’s hidegek voltak, mint a’ kereszt, mellyet tarta; 
szivere borultam, de az nem dobogott. -- Mit jelent ez, 
kérdezém magamban? ’s elbamulva alltam ott, mig a’ cse 
lédek fenszoval zokogtak körülöttein. '- Menjen el,s`zóla 
végre egy agg szolga, ki még mint. gyermeket ösmeré 
anyamat'; menjen el, ö meghalt. - Ne higyje Janos — 

~ szolék szorult szivvel, csak alszik, fel fog ébredni mind 
jart, mihelyt tudja, hogy itt vagyok. -- ’S ismét meg 
szólitaln, és isInét mellére borultam, ’s hideg’kezét eso- 
koltam, --- ’s ismét -- ’5 ismet - de hasztalan. Maga 

:‚ 111011 kiviil valék, könyeim zaporként hultak. —- Mit je 
lent ez? kiàlték kétségbeesve. Ö luegllalt kedves kis ur 
il, szòla az `agg szolga, latja egészen kihült mar, ’s szl 
ve nem dobog. 011 ö meghalt, felelék szakadò szivvel, ö 
nem ösmeri, nem szereti többe' ûat! Mint egy {111510110 

l _ 
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`rü1e e1 erzékeimen а’ fájdalom, ’s magamon kiviil az agg’ 
каши közé estem. - 

Mikoron harmad hap eltemettèk, ’s hoszú! kéréseím 
után meg egyszer láttam öt koporsójában, nyugodtabb va 
lék; azt mondták mind, hogy menyekben van, ’s meg 
valék gyözödve, hogy én is megfogok halni; de mikor 
bészegezték, ’s kivitték há'zunkbol, v’s lassu léptekkel 
mindig tovàbb , ’s továhb а’ Rhone partjáig, ’s mido'n lee 
resztették> syirjába, ’s rá annyi hideg, nehéz fóldet, -- 011 
akkor újra kitört bánatom, ’s mint еду ellenségesnek lát 
szott mind e’ nép, mell)T anyámtol megîoszt, ’s ät elte 
щей; oh'mikoron hazajöttem, kétse'gbe esve térdelék a’ 
keresztfa elébe 4anyzâun’ szohájáhan, hol imádkozni tanitott, 
kérve Istent , hagyjon engem is meghalni. — 

y Napok multak, ’s hetek, ’s holnapok, ’s vigasztalat 
lan yvalék; minden, а’ mit láttam, a’ miröl szóltam, csak 
anyàmra intett, rá a’ ház , mellyben minden iiresnek lat 
szott 11а1а1а olta, rá a’ dolnb a’ Rhone’ partjain, és a’ 
hallgatás, ha este hazatértem, ’s nem volt, a.’ ki mesélne, 
— rá а’ harang, ha megkondult, rá minden. —- Е’ föld 

legboldogtalanabh emberének gondolám magamat. 

Еду különös eset ada gondolataimnak más irànyt, 
’s igy 'vigasztalásh -- Еду estve épen anyám’ sirjátol tér 
tem vissza, midön közel kapunkhoz 'egy kisfkoldusiìut ve 
vék észre. —‹ Megszóiítoft, ’s minthogy nékem nem vala, 
semmim, nevelöm fukar, tovább menénk;l a’ ñu esdekelve 
követett ’s ugy kért, "s rimánkodott, hogy vegre, szivem 
bátortalanságomon gyözve, megszólitám l's végre majdnem 
kényszeritém nevelömet, .adna nékif'alaìnizsnát. -- Ö fel 
sem véve kérésemet, tovább ment. — 0h anyám, axiyám! 
zokoga a’ ñu. Szemeim könyekbe lábadtàk, midön kérde 
zém: az ö annya is meghalt-e? Oh nem, felele a’ gyer 

l 
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mek, harmad napja éllezik, -- Eliszonyodtam, ’s midön 
атака perelö nevelömtöl, a’ halvány asszonyt láttam, ’s 
midön házunkhoz kisérve Iìával alíg követhete, fájdal 
masan érzé szlvem elöször, Воду vannak à’ мышцы 11а 
gyobb bajok a’ világon, 's Воду ellmnyt kedvesért sirni, 
fajdalom, de hogy boldog az., kinek, ha kedvesére gon 
dol, nincs más ока könyezni. — — 



208 у в. вб’п’бв 1625в1= , 
y ' e ‚ `~ Lf 

О 

I 

Jaj annak, ki aliban bizìk, Ногу felejtetni nem fog, lia 
yegy neinzetben lielyliezteté liizodalniáit, inert életét áldozta 
neki vagy egyeslien inert szereté; inindegy, ö cszilúdniy 
fog, .- nein sokáig eliilékezik _az einher. Irják márványra 
nevét, iîagy ültess'enek virágokat а’ sii'r'a enilékül: évek 
leinossák emlékét a’ köröl is, ’s jövö tavaszkor azfápo 
latlan virágokbol nein mai'ndtl talán egy is nyughelye fe 
lett. A’ sirdpmh idövel lesiilyed, a’ sii'liolt liételik, ’s 110 
52а11Ъ, vagy yrövidebb Vfelejtetés, ez sorse inindenikünk 
nek. -- Mikor а’ пар а’ hegyek niegett leáldozik, ’s a’ 
fellegtömeg, iiielly nyugotban tornyosúl, csillogva'emel-l, 
шик elötted, "s а2 egész iathataron еду fényözöm ömiik 
el, ’s a’ fel egen fel a’ zenitig а’ pires alkonyat, hogy 
alig birhátnak szeineid aimiyi íényt: ki liinné akkor, hogy 
еду (iral mulva e’rfellegek setéien fognaik állani elötteil, ’s 
hogy az elment napnak, az égen, шеЦу аппу1га eltelt 
lsugéirivzil niidön' távozotvt, nein inarad csak legkisehli пуо 
ma 15. ’S ki liinné, ha`a’ tenger'zugva kel а’ szélvész 
csapásai alatt, hògy ennyire inegindulva 011у liamar nyu 
godni fog, ’s hogy ìnind e’ magas liulláinokhol nein mai‘ad, 
iiiikorra a’ nap ismét lealkonyodik, egyéb, mint egyegy 
kis hal», inelly idöröl idöre а’ parthoz simulvaszéttörödik; 
- ’s ki hinné, hogy azon férii, kinek uj sirja‘felett nein 
zetek könyeztek, egykor еду puszta névvé válhatik, melly 
nek tudàsábán biiszkélkedik a.’ tudòs maga, ‘ 011у annyi'ra 
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felejtett, ’s hogy a’rnö, vagy gyermek, kit egy sir felett 
fuldokolva lattunk fajdalmakban , évek mIilva, ha egy da 
rab fekete rongy akad keziikbe, nem года]; mani hamar 

- jaban kinek gyaszan hordtak. -- Szörnyii_, de igaz. - 
Semmivé lesziink, meg kedvesink szivèben is , ’s a’ siron 
túl, mint innen, reményeink csalódasok. -- ’S meg is, 
mi szépa’ remény, mi boldogitó a’ gondolat, hogyha egy 
kor nem lesziink, valami megmarad enilékünkböl, egy 
(ей, mellynek emlitésén az utókor felhevül , egy dal, 
mellyben, ha ajkrol ajkra szall, egy boldog orank гепа 
mad szazadok мал, vagy ha köriink szerényebb‘vala, ’s 
nem .egy nemzetért lehete élniink, egyegy csaladi emlék 
пап életünkböl, mellynek emlitése'nél a’ szemek könyekbe 
labadnak ’s kedves ajkakrúl egy aldas szall utanunk. — 
Hasztalan Шкала! г’ Те ifju, ki örök hirröl almodoztal, 
’s te agg, ki, mig gyermekeid élnek, emlékeikben там, 
élni reményltél, csalódtatok ti, ’s mind, kik az utokorban 
biztatok; lha mas nem is, и} namaak ki fognak штат 
helyetekböl, ’s bar milly nagy arnyékot vetettetek a’ 
fóldre; midön napotok hanyatlani kezdett, higyétek, mi« 
helyt leszallt, eltünik, csak arnyék vala. --- Mi tarthatna 
e’ földön , ha én- is'megfelejtkezhettem anyamrol, — rola, 
ki eddíg mindenem vala, ki csak nekem (Ш, kinek min 
den szava, minden gondolatja égi aldas vala életemnek, 
’s én, kit halala utan nem szerete senki иду, mint ö, ’s 
ki ezt érezém, -— "s felejtem még is. -— Mig házunknal 
Valék, hol minden real шеи, ’s agg cselédeinkben ba 
natomnak mindannyi frigyesétz talaltam , természetesen 
nem szünheték ez, ha bar idö ’s szokas szelidebb , ’s там ` 
nem boldogitó érzeme'n-n'yé valtoztatak. De atyam, noha 
nem érzéketlen, csak az elet’. practicus oldalat kedvelé, 
’з1а1ап, mert egykor iin maga az élet’ magasabb értel 
mét keresve, csak ke'telkedést talalt, vagy Inert olly. 
korban вашем“, Inelly azv emberi nem' csalodasait kime 
ritve, végre kétségbeesöplemondassal — mint a’ vagyon 
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vesztett játékos -- csak conventionalis értékü dolgokért 
`111152011, nem féltett semmitöl ugy, mint hogy érzékenysé 
gem, e’ sziintelen ápolt, ’s nevelt fàjdalom által nyöve, 

` végre költöi megvetéssel lenézniftanitson azt, mit ö most 
egyediil tisztelt. Elkülde a’ freiburgi Colleginmba, melly 
épen akkor adatott által a’ Jezuitáklmk,~ fájdalmaln felej 
tése 111е11е11,› meg az/t is reménylve talán: hogy a’ Restau~ ` 
ratio alatt annyira kedqelt rend’ nevendékjének, mint egy 
elöre utat készithet világi elömenetelére. 

Milly fàjdalmasan esett а’ lmesú, mennyi könyeket 
sirtam anyàm’ sirjánál, ’s agg komornyikunk’ karjai kö 
zött, gondolhatod; tudtam, hog-y évekre távozom', hogy 
idegen emberek közé jövendek, kik nem szeretnek, ’s 
mig szorult szivvel járék egykorí játszóhelyeimen végig, 
’s annyi szép gyermeki emlék köz‘ött, eszembe juta, Воду 
mennem kell: mint egy 11115 sejâités lepé meg szivel'net‘. 
Igy hagytam el e’ házat, hol még a’ ладу komondor is, 
ki távozo kocsinkat ugatva követé, еду kedves lény vala 

- 5211е11111е1‹, mellytöl bucsuzni nehezen esett,’s igy értem 
Freihurgra, hol a’nagy komoly collçgialis épiilet’ falai közt 
fajdannaim, meilyekei а’ `тг31110201а]а1‹ közt ’felejteni kez 
dek, ujra felébredének. -- Gondold is lhagadat helfyzet' 
embe. — Én a’ holdog gyermek, ki elött egykor szabadon 
àllt a.’ kert ’s mezö, ki e’ kis világomon korlátlan öröm 
ömhen átzajogva, szahad valék; kinek, -ha játékaiban fà 
radott, mindig volt valaki, ki öt térdére véve megsimo 
gassa, ’s ki most egyszerre e’ tömlöczfalak között talál 
tam magamat, ann'yi komoly arcz , annyi hideg felvig'y‘fàzó 
közön. »ook mi férûak' 11111111 „511151111, 501 м magunk 
dem valánk holdogabbak is, îbokros bajaink ',közt ritkán 
emlékezünk, mi nagyok 50115201- már а’ gyermek fájdal 
mai; kiragadva hazi köréböl, hol holdog vala, ’s еду 
nevelö intézetlszivetlen rendesség'éhez> szoritva, ö is egy 
ègész vesztett holdogságot siret; érzi-ö‘is a’ szolgaság’, 

Ã 
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’s elnyomatás’ minden kinjait', ha zsarnok névelöje, melly 
irez öt éi‘zemény nein küti, rajta az erösebb ko'rlátlan’ 
hatalmával uralkodik, ’s az elhagyottságot, mellyben öt 
'sziilei hagyák, ’s mindent, mit 1111 fèrlìak érziink, ’s 1111 
mint ‘az elvetett magv sokáig rejtve esirázik, ési nyö lelké 
ben,. mig végre kihajt ’s megadja termését. -LSJIa néha 
férñakat látsz, — ’s mai idôben sokat találhatsz — kik kö 
riilfogva örömöktöl, miután majd nem valósúlvç látják azt, 
mit boldogabb idökben csak reménylettek, mind e’ inel 
lett örülni nem tudnak, légy bizonyos, hogy e’ bánat," 
melly lelküket fátyolként elboritg‘a', még gyermek napjaik 
ban szövödött,. ’s ha bár az 0k rég megszünt, vagy mo'st 

' gyermekségnek látszanék, ollyanná nyött, mit ez elet mind 
den öröl'neîvel szétsza'kitni nem k'épes. --- Az épen legszeë 
rencsétlenebb ’s legbusitòbb ’ része letiinknek , hogy él 
tilnk azon szakaszàban, melfy egész jövendönkre kîhat, 
közöns'égesen majd 11е111 а’ véletleniiek, ‘аду, 1111 'meg 
готы), érzéketlen béhatásoknak engedtetünk által , ’sj 
hogy, még mielött csak egyszer határozhattuk el 111115011 
kat, mar jövendönk nevelésünk anal 01111111511021111011. ——‚ 
Mert ne bizzék senkt a’ gyermek’ kön'yelmüségébe, ’s lxogy 
niert felejteni tud, fàjdalmai ’s örömei n‘yom nélkiìl me 
nendnek át lelkén, ha bén` Lethe választja is el a’ férñt ‚ 

-élete’ elsö korátol, ’s ha az egyes elnlék idövel eltiinik, 
’s az egyes érzemény elveszti édes, ‘аду keseriisegét, ö 
maga nem változott; ’s csak az lép ki a’ пиратов, ki az 
innensön beszált, arany ha sala‘kját, salak ha aranyát 
‘ещё е1 n‘evel'ése. --` Nein csak Newton’ lehgllott almája. 
а2, mi e’ mlaön nagy következéseket szim, ’s lenemek 
kisebb okok lépen blty `«nagy következmények’ kútfejei, ’s 
vannak emberek, kiket еду szó, mellyelsziiléjök, vagya ' 
nevelöjök gyermek érz’eményiket egykor sérté, ешъегдуйь 
lölökké tön. 4- ’S még is mi könyelmüséget tapasztalunk a’ 
nevelés körül, fókép’ ha. а’ gyermek, szerencsétlenségére, 
azo'n irigylettek egyike, kikre еду ugy ne`vezett szép jöî 

14 ‘ß 
\ 
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.venilö vár. Ez‘élet’ legszelib -viszonya az, inelly апуа ’5 
gyermek között létez, néki ösineretlen. Idegen dajka" еш 
löin nevelve, idegen ajkakrollesve elsö szaveit, idegen ka 
roktol vezetve, mig jàrnikezd, egyv cselédszoha az, hol 
érzékeit fejledezni érzi. ’S iiiikor a’ gyei'in'ek nagyobhra 
шуб, dadogz'isa beszéddé vàlik, ’s a' sziv érezve 1111111 
tatàsát, szeretni akar, ’s szeretnî kezd; az, kihez 4elsö 
indulatz'iban i'agaszkodik , nein annya; ö táyol van; tán 
czol, ’s esudaltzitik;> a’ szegényvgyei'iiiek, a’ cselédkörbül 
Szeinel ki egyet iii-agának, kit legszei‘etöbbnek gondel, 
’s ehez ragaszkodik. -- Oh nézd esak, 1111111 öleli kisiled 
karjaival, inint mosolyog, lia közelg kedveltje, mint örül, 
ha esak lépteit hallja, inintlia annyának hinné szegény, 
ki még nein tiulja, hog'ì‘ öt ,csak holnapszámra fogadtàk 
sziiléji, liogy gyei'ineköket szeresse. - Néha fényesehb 
termekbe vezetik öt, a’ társaság szánios, а’ délután 11052 
5211 "s iinlilatság kell. А’ 52011а teli idegenekkel, csak а’ 
painlagon ül egy szép as'szony, ki néha »napjáiban hozzà. v 
jön, ’s _kiröl annyit ’s annyiszor azt inonflták mind , hogy 
annya, mig végre nagy nehezen megtanulta, liogy az , ’s 
hogy hozzái nein szabad nyúlnia, inert niikor minap .szive' 
örüinélién meg akarta ölelni, visszataszitotta., nehogy 521% 

K pen göndöritett fiìrtjeitielrontsg. 'S mikor belépett, kérdi 
egyike a’ társaságnak: hol van anyád? ’s ö a’ széP asz 
szonyra mutat, ’s félve a’ még выделенными, vagy látva 
а’ lcseniegét, nielly inesziinnen int, oda fut, ’s ott mai‘ad, 
mig az egész társaság az anyai szeretetnek örül, ’s а: 
nemes házi ur egy nagyot ásit, ’s a’ gyerineket az asz 
szony lielyhenhagyásával, ki lármàs kérdéseit шаг is`meg- 
unta, szoliájàha visszaküldi, 1101 isinét felejtve a’ 1151101 

I takat, jàtéknak indulhat, ha csak szerencsétlenségére 
nem mutatta valaiiii àltal, hogy ápolóját annyánál jobban 
szei‘etí; ’s а’ nagy дата, kinek szeretetböl nincs egyelle, 
mint а’ féltékenység, ez еду haŕátnéját, — inert hisz az 
aláivalú egészen niagálioz èdesgeti a’ gyerineket, csúfosall 
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е1‘ nem kergeti, elöször éreztetve a’ tapasztalatlani. szivvel 
anni тащит, mellyet my ,elvalas okoz, ’s melly nana: 
a’ szülék’ örömére a’gyermeknél nein soka tart, szivét 
jókorV eltompitja, ’s ragaszkodasat elgyengiti. — És .ez d 
gyermek élete elsö éveiben, e’ mulatsag, ’s tanczmesl 
terböl öszve szíitt létel, ' mellyböl midön kilép, talan yha. 
rom nyelvet fog érteni, csak a’ sziv’ nyelvet nem, ’s -ta 
lan mesterileg köszönteni,` ’s tan‘czolni tudni, csak nem 
hiv ragaszkodassal vala'kit megölelni, mert mindenét ki 
fejté .elsö ».nevelése, koparan csak a’ sziv шагам. — ’S 
igy‘ adatik- altal hetedik, . vagy nyolczadik ,esztendöjében 
nevelöjenek, vagy épen azon .intézet‘ egyikébe, hol az 
e'gyenlö nevelés, .többnyireegyenlö nevel'etlenséget fejt 
ki, ynehal .egyes jóljlkifejlett, individualitasok Inellettf, -‚ 
kikre'a’ yl’elvett rendszer- épen alkalmato‘s vala -- szam 
talan. :ollyßmîmkík ahhoz, minek neveltettek, nein erez 
1re hivattatast-,~ 7s hiv‘attatasokra nein> kapvâm nevelést, 
>--Hmar-nrinekelotte az vél'etbe lépnek, elvesztették utjo 
kat. -- '-.- ‘" f' fr.' ‘f’ ‘ ns. х‘: . 

i n .PS miböl all végre ezen _nevelés? `termézetesen csak 
a’ ‘jót értem, nem is eml'itv'e azon szamtalanI ,esetet, hol 
az nem. más, mint a’ hiusagt'ol a’ legnagyobb vétkekig 
minden rosznak kifejt'ése , mi csak természetünkben 521111 
nyadott, -- 1111 mas , -mint faradsagos tanulasa anna'k , mit 
késöbb nagy részint felejtünk, vagy mi‘legalabb nein bol 
dogit. Mester mestert követi, tudomany tudomanyt, pi 
henés nélkiil mindig tovabb, ez a’ systema: a’ Rhetou'ca 
utan Poësis , Poësis utan Phi‘losophia, és ismét a’ terme 
еще‘; nagy köre, ’s erre minden, mit az emberek tettek, a’ 
régiek, ’s ujabb korunk, ’s utana a’ nagy természetjog, 
’s végre ellenmondasként hazanké, ’s tudja Isten mi még; 
faradliatatlanul izzad utanunk a’ jo nevelö sereg , agarak 

`kent kergetve végig martalékjokat а’ tudomanyok meze 
~jen, kezdettöl végig nem engedveegy nyugpontot, mig az 

l 
О 
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id_ö eltelt, ’s a’ vadászatnak vége lévén, aäkezgetett 
megpihenftölilmyire a’ mezön kivül , ’s wisszaf 5е1111е1ш11ь 
ve 'többet a’ tndományra, mellyet jókor megutáltattak ve 
’Ief'néha léptenként viszafordulva, ’s szánva aWirágokat, 
mellyeket б‘ épen talált volna, de mellyeket most 112111 
111111 legázoltak. -- ’S igy lép ki neveléséböl az itjú,a-teli ’ 
ijsméretekkel; de' szomoruan, jol tudva meg vtiale'm a’.nar 
p‘ot is , mellyben Brutus hazáját — szabaditotta , ’sLeom‘dás 
а’ Т11е1‘ш0р11ё11с11111 Hellasért vérezett, de nem sejditve, 
liogy van egy hely a’ vi1ágon,`~mel1yért ö is ezt tehetné; 
egy'mivelt ifjú, de- elaggott> érzeményekkel. ----4 Nevelése 
elvégzödött:- húsz esztendös, ’s ninos szive. ~-- Воду-‚15 
lehetne máskép? elkü1dve.atyai házátol, ‘газу egyik‘ftáv 
volabb szobàjàhá zárva ídegen nevelöjével , \ ki öt'könyvèi 
vel mindeny él'etörömtöl elsánczoiá; hogy ébredne а’ isziv,L 
mig `05:11: azï‘ ész mivelo'dik, ’s minden еще), még а.’ 
szülékkel valo tá-rsalkodás is', elszoròdásként csak ritkán 
engedtetik; elég 30 még, ha ‚а’ lélek, --- mell 11е11 jokor e \ ‚ ŕ ‚ l y 
éliresztetett az 510111110, hogy tanulásra,birja,--annélkiil, 
под meggondoltatnék, m'illy könyen válhatik е’ szenve 
dély nemtelen irigykedéssé, «- ‘1111105 béhatása alatt nem 
alac'sonyodott. ’S mind ezt, .hogy azon szerencsétlen tu. 
dáshoz jussunk, mellyet késóhb'annyiszor átkozunk, -és 
mellyért kiüzve gyerl‘nek édeniinkb'öl, mint ember eldö 
dink a’ tudàs’ fájàért а’ ра1а111с501111101, elvesztjük azt, 1111 
által boldogokkà válhattunk volna; àz érzeményt. 

’S mit а’ tàrsaság’ felsöbb rendeinél gondatlanság 
tesz , azt, ha bár cseke'lyebh iuértékben teszi màsoknáil 

Va’ szükség, ’s azon naprol napra mélyehben lehatú .e1 
hidegülés, ’s érzéketlenség, melly már az emberi nem’ 
minden osztályait áthatva, еду nagy átokként terül el ci 
vilisatiónk felett, ezel-te nagyobb , mint áldásai. —— А’ 
szeretet’ hatalmas eleme nevele'seinkböl eltiint, ’s vele a’ 

‚ g'yermek’ boldogsága , ’s gyennekörömeivel zizon vidám 
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optimismus, mellyre‘neveltetni‘mk kell, 'smelly nélkiìl az 
élet csak fájdalmakat nynjt. 7,1 

De ha valaha gyermek elhagyottnak érzé шаг“, 
’s boldogtalannak elhagyottságában, ’s 11а körültekintve 
társaim közt, fökép’ az év’ kezdetével, több bus, mint 
vidám képre akadtam, nem lebete еду közöttök, ki ezt 
mélyebben érezheté, mint én. -- Komolyabb kedélyii 
már termószetem által, ’s emberkerülö, inert magànyos 
`am neveltettem, elszigetelve álltam itt is társaimtol, rit 
kàn osztozva játékaikban , soha örömiikben; eleinte , mert 
még a' fàjdalom, melly anyám’ halála olta szivemben élt, 
meg nem szünheték, --- késöbb, mert ábràndozásokhoz 
szokva, boldogabbnak érezém magamat képzelet-sziilte 

i l n n u . 
világomban, mint a.’ zaJOs kórben, 1101 kuloncz modorom 
az egész tümeg’ gúnypontjànak jelele ki. -~ 

0111 és voltak boldog pillanatjai is e’ napoknak. Ha 
az oskela megsziint’, ’s mig társaim à’ kei-tbe mentek, 
magam maradhaték szobámban , ’s ablakomhoz könyökölve 
lenézheték a’ völgybe, ’s a’ folyóra, melly- ölében kigyó 
zik, ’s a’ váras’barna há'zaira, mellyek a’ hegyoldalon 
lépcsönként emelkednek, -- mi bájló álmak vonulának át 
lelkemen, mi megelégedettnek érezém magamat e’ pilla 
natokban; mig nègre> az alkony fénye a’ hegyeken elhalvá 
nyult, ’s sz. Miklós’ templomárol az estharang imádsàgra 
inte. - Oh akkor letérdepeltem nyitott ablakomnál а’ 0111 
lagos ég elött, ’s imádkozám; ’s 11а szemeim néha könyek 

‚ 11е1 teltek el, nem fájdalom facsarta e’ cseppeket, -- yén 
boldog valék illyenkor; hisz akkor még a’ ta'pasztalás nem 
állt gunyolva ùlmaim mellett, ’s kétely nem támada remé« 
nyeimmel, mint most; akkor e’ lélek meg hinni tudott, ’s 
ki ne lenne boldog, ki felnézve menyeket lát, ’s ha földre 
Чей tekéntetét, а’ Siri. földi bajai között. 
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Termé's'zeteinnek egyik (б tulajdona а’ vallàsosság; 
gjfermekségein’ elsö éveitöl , 1101 mig anyám’ karjai ищет 
rebegém elsö nii танк-шаг, inostanig, 1101 kétséglieesve 
te'rglelek ад fesz'üiet elött; hinni mindig fö szüksége vala 
lelkeinnek, inellyr kf neni elégitve, Мила van, de soha 

‘ megnem szünhetett, ’s a’ kételkedés’ fájdahnait egyked 
vi'iséggel enyhiteni nem engedé, ’s vgondolhatod, mennyìre‘ 
hatott helyzetem e’ tei‘mészetes папу kifejtésére. — A’ 
klastroiiii csend , a’ rendes iinádság, а’ szént képek а’ 
Vfoly'esi'ikon, ’s az ének, melly a’ temploinbo‘l felhangzott 
.sz0bámig, mintegy палат vonának' vköriilöttem,I inelly'ben 
képzetem mind ткань lionosodott , szivem `ńiindinkább 
inegelégedett, ’s boldognak érzé шаги, mellyben еду új 
еще‘ éltein, elölib nein sejditett иду-акт, ’s gyönyör 
ökkel. ---„Van'valami nagyszerii az egyház’ rreniïttarta'usaì 
han, mia’ szivhez szól, ’is тайн éppen 'azáltàil bgldogitó 
leginkábli, тег: földre borulva а’ megfoghatatlan elött, 
hitének inkálili képeket keres, mint magyarázatotn‘Ki nem 
emlékezik vissza gyerinek korában, ‘аду éltének~egyes 
pillanatjailian, -- hol egy ладу örüm, vagy fájdalom lel 
két hideg egykedvi'isé,f:,féböly felveré, i -'-- ~azon.hèhatási‘a, 
mellyet az isteni» ezolgéilatl lel-kére tett?'--- Kinek szivét 
nem szállá meg nélia ájtatosság, inidön а’ setét egyházba 
тюрем - Ikinek lelkélien nem~ táinada еду titkos ‘аду, 

¿s ha térdre borulva az oltár ею“,` szoi'ult szivvel eliiion 
dàisinét gyermek iiiiádsàgait, ’s ha а’ szent ének, mint 
egy ладу amas hangzek vissza а’ iiiagas boltrol; ki nein 
érezé vigasztaltnak , söt boldognak iiiagát? --- 

4 Ezek „папы; örömeim, A`melly'eklien ‘выпей szeren 
esem иван vigasztalást találèk, ’s nélia boldogságetï ’s 
nietyek jövendöinet egy szerenesétlen szótol fügesztve fel, 
mellyr lelkenihen kételyt támaszt majd , ока: mostani bol 
dogtalanságomnak. -~ 
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'De a’ szivnek- is vannak'jogai, ’s ki egyszer szeret 
tetett, mint én, az szeretni kénytelen;` mert a’ sziv ha 
elveszti is egykori ybirtokat, и] `tz'irgyhoz ragaszkodik, 
miként a’ fa, ha fóldjéböl kiasod, masban is csak ugyan 
azon viragokat, ’s gyiimölcsöket termi.' Igy ragaszkodtam 

`en érzetem egész hevévelArmandhoz, kivel mint avigno 
>nival mar ‘gyermekaemlékeiim de mindenek felett terme' 
szetünknek azon komoly oldala füzött egybe, melly mind 
kettönket tarsainktol elkiilönözve, mintegy szükségként 
vete egymas karjai közé. --- Komolyak valank >mindket 
ten», ’s Aszerencsétleneknek érezök magunkat; ez vala 
egyetlen rokonsaga lelkiinknek. — Nemv egy almodozó 
vala Armand, mint en, ,öt nem egy szebb múlt’ emléke 
busi-ta el, mint engem; ifjú lelket való keservek dultak 
fel, ’s egy komor tapasztalas, mellyv élte’- fajat töv'énól 
megszegie'.y A’ varas’. egyik leggazdagabb banquierénekäiiìa, 

y az elet minden kénye‘lmeiben felneve1ve,' szamtalan bara~ 
tot, ’s noaolot 1am egykoriattya könn: nzenké‘t esz'œn 
dös vala, midön attya egyszerre megbukott. - Azlélet’ 
kényelmei. eltiìntek, a’. kis lak, hova szép hazukbol köl 
tözködtek, üresen maradt‘ reggeltölmapestig , a’ bara¿ 
tokidegenekké valtak, a’ szerencsétlen csalad elhagyot 
ta. — ’s o latta ezt mind, ’s ei-zette, ‘в hallotta attya’ 
ajkarol a’ kétségbeejtö- oktatast, mellyet emberösméret 
nek nevezünk, ’s hallotta az atkot, mellyet a’ szerencsét 
len- fériì, mint egyetlen vigasztalast hoza magaval, ha 
köriiljarva egykori baratinal, estve visszatért, ’s faradtan 
a’ koldulastol, ’s törò'tt szivvel agyara veté magat, mig 
egy éjjel а’ haznépet egy nagy durranas vébreszté, ’s a.’ 
szerencsétlen, iróasztalanal vérezve talaltatott. Armand 
egy elh'agyott arva allt a’ vilagban, mig a’ kormany, melly 
nek attya boldogabb napok'bany egy kölcsön altal nagy 

l szolgalatot tön, öt sok könyörgésutan e’ klastromba ada 
neveléslìe. -- Ö szerencsétlennek еще magat, ’s nem ok 

o.' \ 
. 
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_né1kiil, mertI ha keserves csalòdni a.’ тегами is.- ’s ha 
' ‚ SZáZ tapasztalás шёл alig türhetjük meg azon еду végsöt, 

melly legkedvesebb áhnainkbol ébreszt, ’s ha kinos, visz 
szatekíntve egy pusztaságot ММ! hátunk megett , menyi~ 
vel kinosab'b ez а’ gyermeknek, ki belépve az élethe, 
csak kételkedést visz шагаю! remények helyett, ’s Юге 
шцквиетэ ürömeiröl lemond, meg minekelötte kiiszkö 
абы. -`De éppen ezen szerencsétlenség, ezen e1hagyott- 
за; vala az i miöt szivemnek meg kedvesebbé tette. v«'-„ 
Nem boldogithattam-e öt, nem lehettem-e mindene én, 
kiy nëki enmagamat àldoztam volna fel? ifjú szivem olly»V 
hüszke vala szeretetéhen, ’s érezé, Воду boldog ez еду 
нага‘: sier-etere anal. ’s mit kelle а’ viiag nékünk, me 
nek az emlxerek, kiket megvetni шашек; a’ за!‘ min 
denhatónak érzi таят, ha. szeret, ’s én szerettem öt, « 
nem ozon hideg. meggondolt érzeménnyel, mellyet késöh‘b 
baretteáignhku nevezünk, ’s mellyet néha csak показ, vagy 
денег ршардсощщц beesüleœnes tart, mellynek rokon 

- érzemények, ’s próha'tetelek, ’s közös czélok. kellenek; 
‚я én svzerettem б‘; ok nélkül, de lángolon, szivem’ едет 
ifjú erejében, mikép’ csak egyszer szerethetünk gyerxnek 
korunkban, hol olly közel állnak meg lelkeink egymás 
hoz, ногу társunkban mintegy magunkat ölelhetjük, hol 
egész érzeményünk, mellyel egykor a’ h_azát, a’ világot, 
’s kedvesét öleli а’ férû, ogy lenyben pontosul, ’s mage»` 
légedettnek érzi magali. ~ 

\ 

Álom vala ez is, mellylìöi bús tapasztalàsok ‘еще 
feléln‘esztének, de melly éltem’ setét шума" még most 
is átragyog, 1x01 e’ sziv, mint mindenik,. önössé „ан, 
nem mert nem akara. szeretni, hanem, mert nem vala 
senki, ki попа valóban közelitett volna, ’s ha bár'annyi 
szor csalva, végre lemondani tanultam, ’s ha bár köriil 
tekintve éltemben, mint a’ kertész, kinek шагах der 
fonyasztá el, ninos ezen kivül egy emle'k, egy érzemény, 
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mellyet épel; találnék: ez egy megtártá'szépségét, ez 
egy könyekkel tölti szememet. ‚ 

De 'Armand eltünteté anyám' emlékét lelkemből. Ta 
lánbüntetésül adatott, hogy általa szenvedjek? --' ‚ 
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Mint еду hat esztendöt töltöttem itt, ez idö alatt atyáin 
két hi'iroin izben ineglátogatott, valahányszor irtain, ini 
név, sziiletés, -’s újesztendö napjàn rendesen inegtör 
tént, egy `pàr sorlian felelt, ’s új szorgalomra intett: 
egyéheránt elhagyatva valék. Еду szép estve, éppen 
Armanddal а’ kertlien sétáltam, ’s inert еду pár nap 111111 
va el kelle mennie, inély fájdaloinal elvàlásunkrol beszél 
gettiink, midön az öreg Jánes egyszei‘re elöinbe lép, ’sV 
meg minek elötte egészen rá ösniernék, könytelt szeinek 
kel melléhez szoritva, tn’dtoinra adja, 110ду értem jött. 
-- Мёд két napig inaradtain, hogy Arinanddal inehessek, 
’s elhagyáini а: Collegiumot. _ ` 

Nein tudom, 1111 kiilönös érzemény tölti а’ szivet, 
valahányszor bucsuznunk kell , ha a’ hely, mellytöl ineg~ 
vàlnnk , nein gerjesztl is. lioldng einlékeketlelkünklien ; 
söt ha csak fájdalinat találtunk körélien, kebliìnk meg is 
szorul, ’s majdnem olly nehéz siroktol inegvalnunk, mint 
kedveseinktöl; lialgatag szlv, melly mindig ragaszkodik, 
csak hogy ha. vègre el kell szakadnia, annyival niélyelib 
seliet érezzen. -- De ha nehezen esett is. az elvz'ilás, ’s 
midön öszhajú priorunk végäldását mondta rz'im, ’s tar 
ysnim végköszön'tésiiköt `kialtáik utániink, szeineim köL i 
nyekbe teltek; alig értünk a‘várason ki, honnan ‘давш 
fordulva elliagyott lakhelyiinket nem láthatók, ’s 110111013 
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- nak é'rze'm magamat; ’s hogyfnem? milly' гашиша: nem 

felejtne az', ki magat szabadnak érezi ; "s én annak gon 
dolam magamat. A’ `шут vidék hùllamzó vetéseivel kö-y 
riilöttem, elöttem a’ messze elnyúló út, hol majd egy 
vander, majd egy мат kocsi ‘она magara ñgyelmemet , 
itt ой egy setét erdö , ’s messzünen a’ hegylancz,- 
mellyA lathataromat bészegé; oh ez szép vala! elöttem 
egyúj vilag'nyilt, egy bäjló , “Ш? vilag, mellyben nagy 
цитаты-а’ legkisebb növényig minden, a’ mit laték, 
szivemet gyönyörrel иже ,— mellyben a’ messze athangzò 
harangszó,’s' az emelkedti pacsirta’ éneke mind annyi vig 
köszìintésnek tetszékszivelnnek. --”S ennyi öröm канат 
senki, a’ ki mondana, hogy sebesebben menjek, vagy 
lasabban, jobbra, vagy balra, senki, a' ki örömöm’ ki 

' csapongasait kémlelné, feljegyez'né, ’s- intésivel тома 
na; ‘мамам,’ mint a’ madar, melly felettem elszallt, 
„тащит csak gyerinek érezheti magah, ki szigorún 
nëvelöjetöl megszabadulva, vigan lép ki elsö шинам-е 
bonnen gyanitva még, hogy az élet, mellybe lép, csak 
egy mas nagyobb foghaz , mellynek rendszere elkiilönö 
zes, és шапка; mint, mellyeket Americaban épitenek. 
Ohlf'lb'ajló csalódas mellyel a’ vilagba lépiinkl mi di 
csöen all a’ {вы napunk elsö sugariban, mi könyen 05201 
nak а’ итак, mellyek ter-ei: 'in on elnornjaii, ’s miuy 
könyii az М, melly elöttiink terjed, ’s mellynek atfuta 
sara még‘annyi erö, annyi kedv Гоп‘ keblünkben. Hogy ì 
mind ennek illy hamar kell’mulnia. 0h! ha а’ gyermek 
sejditene, mi var rea? -ha;‘;’tudna, menyit szenvedhetni 
е’ rövid eletben,milly maganyosan allhatunk ennyi ember 
гей/шт; mi reménytelenül- e’ szëp "Падший ha csak 
gyanithatna mind iazon,"szenvedé`seket , mellyeket el nem 
keriilhet , a’ nagyokat, mellyeklelketlesujtjak, ’s azon 
kis bajokat, mellyeknek meg könyeket se adott a’ ‘(6; 
zet vigasztalasul, ’s hogybaratjai, kiketúhiveknek gon 
dolt, el fogjak hagyni, .’в;110‹,;у‚1ёш3016_ szerellnével nem 
nyerhete mast, Inint egy> tapasztalast., érdemeivel ellen 
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ségeket, mig végre yfiinyes reméiiyei, mellyek её} világot 
járának at, egy kis gödörben pontosulnak, csalatva meg 

l ott is, ha emlékezetet vàrt. 0h! hála néked Istenem, 
hog'y a’ jöviit elöttünk eltakartaa. ’ > ‹ 

\ 

Atyám’ engedelméböl nem utazánk egyenesen hoz« 
za ,‚ hànem kis napjáràsokban a’ Schweiczon végig Bern 
be, innen a’ ílenséges Oberlandba, Lausanba, a’ Lemani 
tón végig Genfbe , ’s Chamonixba. Mi boldog valék ; te, 
ki e’ vitlékeket Ваши-ей, 111%)р2е111е1ес1 ;‹@2ёр annak а’ föld, 
ki benne csak szinét látja, ’s nem azon kis- lényeket, 
mellyek raj'ta,- küszködnek, ’s gyiilölnek, ’s szenvednek, 
’s mellyeket, mint a’ tisz'tának vélt csepben, microsco 
pinm által az infusoriumsereget, ha késöbb meglátunk,l` 
elundorodm'xk;` Agg Jánosom, ki szive’ örömében alig ér 
zé а’ gyamgúe fáradságait, ’s az egész úton nem lata mast, 
mint engem, ’s 110%;г anyàmhoz hasonlitok, velem viga- - 
dott; csak Armand nem valtozott, szomorúÍ vala, mint min 
dig, söt mennyivelinkább közelgtiink_ hazànkhoz, annyi 
val kolnolyabb , meglehet, hogy a’ franozia liatz'ir gyer 
mekeègének bús emlékeit ébrèszté szivében, vagy hogy 
talán érezér, mennyire idegenné valhatik a’ föld , mellyen 
születtiinkà ha nem var senki reánk határi közt. ’S igy 
értiink Chamonixba. ‘ ‘ 

Van egy hely а’ Montblanc’ hegylánczában, mellyet 
kertnek neveznek,- egy kis zöld lnezö ez, jegesektol kö 
riilfogva, mellyety sok utas, ha bàr az útfaradságos, ’s 
maga a’ lat-many in‘kabb kiilönös', mint szép, meglatogat; 
ide mentünk mi is‘, nem leven semmi inkabb lgyermek 
képzetemhez szolò, mint e’ kis zöld oasis e’ nagy 103 
pusztasag között. »Kipihenve еду в21111ш1а1’а110111’з beásva 
palaczkunkat neveinkkel, visszamenet mar ismét a’ jeg 
tengerhez közelitettiink,'midôn a’ Montblanc csúcsán elébb 
mint еду kis t‘ústoszlop, késöbb mindig setétebben egy 
„аду felleg vonulal fel, vés'szel fenyegetve, melly, meg 

\ 
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minekelött-e а‘ jeges közepéh'ez érheténk, egész erejével 
щит. Fenséges vala. a’ мышц, de Богини); капит 
tünk a’ nagy fellegár, itt ott egyes танцы kettészakitva, 
szétfoszoìva gombolyogva ’s darahokra нажата а’ nagy 
szélvész csapásitol, — alattunk setét kékén a’ jeges, mig 
а’ zápònzugva поза hullámzò jegét; ’s a’ szél orditva та 
át a’ `völgyet, ’s a’ mènydörgés száz пасти, ’s sziklzêmtol-v 
visrszalò'ketve;1 felhangozék’hatahnas штаты. - Szivem 
szórult ’s még is emelkedeft, felmagasztalva ŕalék, ’s e1 
borza‘dtám, ’s így sìeténk там vezetönk шеи, шаг! 
hosszú jégtàblákon végîg, majd a’ nagy hasadékokon Лёд‘ 

~röl jégre szökdelve; migl egyszeri‘e, midön egy széleseb 
ben átugrom, lábam elcsúszik, hanyatlani kezdek, setét#A 
kéken ‘шов; a’ lnélység alattam, humm ketté törik, és 
4- -- A'rman'd megragadva ketségbeesés adta erövel ma 
gához Щи ’s megölelve fentart. - Mentve тек. - _Veze 
tönk halvànyan alla. melettiìnk, agg Jánosom térdre b0 
rulva ímàdkozott. — Én hallgatva alltam közöttök, пуща? 
mon kivül так, mint еду álombol ébredve, Ienézve a’ 
mèly hasadékba, melly elöttçm женат, ’s alig $201: 
hatva még az _é1ethez, ànnyíra elfogá lelkemet a’ мы’ 
lmrzaszto gondolatja; de lnikor körültekintve barátomat 
látám mellettem, lángoló arczain ai elsö~örömsugárt, 's 
szemében a’ nem szokott cseppet, ’s mikor érezém а’ ke~ 
zetv, melly most remegve píhent az enyémben , akkor b01 
dogság tölte el, akkor érezém, hogy élek, ’sA általa élek, 

‘kit e’ földön leginkáhb szereték., 7s Качай közé horulva, 
zàporként шпона]: ki örömkönyeim. -- Ezt el nem felej 
tem; — zokogék, ’s érezém, hogy е’ SZÓ еду eskü vala. 
— A’ vész az ат: elvonult, ragyogva та at egy nap 
видах‘ а’ tájt, ’s a’ fejér Montblanc kilépe ködfátyolábol, 
mima ösz ‘едет megalaana щи szövetségünket, on! ez ‘ 
вгёдршёшаг vala! , 

а 

‚мы. 
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Еду plllanat, ’s utána e’ hosszú liajteli elet, "s utána 
ennyi szenvedés,ennyî véghetetlen kin; egy шпагат inag 
öröiii, 7s utána. e’ szörnyü növéiiy. — 011’ atknznn pil 
lanat, inellyiiek illy _hosszú hi'mtetésel - ‚’$ iiiiért örül 
tem- liát en? -- mert nieginentve valék?'meginentve életre! 
Nein fekszik-e keseri'i gúny e’ szavakhan; ineginentve, hogy 
egy percznyi szenvedés helyett évekig tiirjek,_ egy halál 

` helyett ezeret szenvedjek; feltartva mint а’ kegyetlen tu 
dós, ki tanulva egy állat’ inellét fellionta, vigyázva el 
keri'ili а’ halálos'szúrást, hogy toválib lássa'ilohogni а’ re 
inegö szivet, liogy kegyetlen öröinének toválibra lialassza 
a’ veg pillanatot, inellylien iiiartalékja’ szenvetlései ineg 
,szünnek; és én köszönteni ezt! Oli nevethet-nék, -- nevet 
hetnék inég е’ szörnyi'i kinok közt is, ha visszagondolok, 
mint féltein a’ lialáltól. ’S mi a’haláil'? —- A’ gyermek, yki 
álmodz'i, .hogy magasrol lezulian, шаг érezte kinjait; Aa.’ 
fái'ailt inunkás, ki ilélkor еду fa alatt elalndt, -inár ösmei‘il 
seininisedését, ’sini reinegiink, ’s,tiiriink mindig. '- Oh 
gyávaság! 

‘ ` у . ' ‚И: 1_ 
i ffii BT' - 
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Kevés марок mulva atyamnal valék. -y-.fîsztv'elsen Года‘!! 
on., najaar a’ komoly szaba1yossag„ mellyböl-.ti вона ki 
nem 1_lapgett,„¿hidegnekfis latsgott nekem; `ki, .csak выше: 
dehneket ösmerék. De днища kevés napokynrulvaAvig. 
nonbol visszatérve tu'dtomra ada, -hogy Armand nalunk 
шагаю, ’Maggy .velem menend a’.ì toulousiwegyetemre, ’s 
miutansfdeiwe, megfsusa»` hosr~-hà1adat0ssásból aïlîraéfeß 

. 4 turaaltahnniagat vbaratom’,ggyç'imn-okava kiïgneveztetvén, 
egészv nenßléséröl 1S .-J'örendíiiérël. eßndoskßdni fee, akku: 

/ ` ielejtve .yalazminden , .— ’s ¿csak öröm ’,sszenvedelines д kö-A 
,Sz-linge щйёщтетедщ’ёт iré-libra».- 1 faire-'Vi aff'. ‘Ад .' 

\‚ 

n ‚‚„.‘_1‹ »f « " ‘fr 'n.lm': sr- „ч? .5.; nix'. ‚Мг? 
вы; aan.. mi eenen-.eser:elimina enen@ nella 

mëlr gvndßk'kallölte.; ¿wn-.rallásielansaerele en mehr» 
fajdalom , majdnem egész Francziaorszagban mar közönsé 
gesseiválf.. mineure. ée Lenen- ‘шт .eren litem- - 
'Jesuitäkeäl'eevelvei~ ifa@ iev-item1 ’езё$1;11щё"е1.:газа‘1"а 
meg azomhitet, mellybe; „egekigbpldogsagornagp'laltan 
nem lehete- l.nem csudfalnom azonV hideg. litizìinllrössçéget‘l 
mellyet most magam körül laték. --- Vasarnap jött ’s репы 
templomba-nemment; a’.nép"egy processiót jart,l ‚ mi nyu 
godtan „uézfénk-«ki ablakainkon; laz egyhaz böjtöt rendelt, 
’s mi húst ._evenkyen. Alennrniem akartam, ’satyamat а.’ 
böjtre iìgyelmessè tettem; ö mosolygott. Mit jelent mind 
ez? gondoläîir magamban; atyain mosolyg'! ’_S lelkemben 

' - мамаши I.` ш. ’ n ^ — ' I5 
l 
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az elsö‘kétely támada, gyengén ’s kiiszködve még erösebb 
hitelnmel, de még is szüntelen visszatérve, ’s mindig nj 
erövel. Tán a’ böjt nem fö dolog? — igy töprenkedém ma 
gamban, de hát mi volna az, ha az egyház' egy paran 
csolatját meg szabad szegniìnk? ’S gondoltam, ’s gondol 
tam mindig töhbet, ’ß mélyebben, de annélkiil, 110551101 
kemnek nyugtot találhatnék, ‘аду visszavarázsolhatnám 
azon örömöket, mellye'ket hitemben egykor találtam, ’s 
ha a’ templomban valék, vagy szobámban Mária képenl 
elött térdeltem, mindig ujra feltámada a’ kérdés lelkem 
ben; vallyon miért mo'solygott atyám? vagy talán nevet 
séges volna mind'ez, a’ mit teszek? Elijedtem vétkes gon 
dolàtom elött; ’s ujra elmondám imádságimat; de haszta 
lan, (ik 'lveszték varázserejeket. ' ` 

Szerenesétlennek kezdém érezni màgamat; sziveln 
еду uj, elébh nein ösmert hánat’ sulyát hordá. 's fájt any« 
nyival inkábl), 'inert épen vígasztalásait vesz'té; de én 
hallgaték , nem' 'merve senkivel közleni a’ ’gyötrelmeß 
mellyet olly vétkesnek gondolék, ’smelly ha bár kinza, 
nein vala egészen gyönyörtelen, mint minden illy ‘1120511 
lódás nem az, hol az 01111101‘ lerontva boldogságát, az 
elsô pillanatokban csak önerejét érzi. -4 Még‘minekelötte 
atyám’ házát elhagynám, kételkedö valék. 

’S nem szörn'yii-e meggondolni , hány ember lett azzá 
illy módon, mint èn? kételkedövé, azaz szerencsétlenné, 
mert lángoló hitével vcsak еду hideg megvetü mosolygás 
fogadá. ot, ai’ világon; nem`szörnyü-e, fökép’ ha köriìlte 
kintve látjuk, hog'y -nem egyes szerencsétlen kivételek’ 
Borsa ez, hanem hogy köz baja. századunknak, mellyet 
csak kevés holdogabb, yagy erösebb kerülhet el. — Meg 
kereszteltetünk szokásbol, mint keresztények neveltetìink, 
mert már' a’ felvett rendszer ugy hozzà. magával, ’s mîután 
éveklg hittünk, ’s évekig lloldogok valánk hitiinkhen, be 
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lépvünk` az életbe, ’s csak vallz'istallamsa'rg4 áll köriìlöttiink; 
hitünkröl szólunk, ’s mindenki vàllait vonitja; az egyház’ 
parancsirol — ’s mindenki панда gyengeségiìnket; inert 
practicas egy выпад ez, mellyben élünk, mellynek jel 
szava: Yszzîunolj ’s dolgozzál, a7 kor’ vallása haszon, ’s l1a.` 

` vannak martyrjai századunknak, csak pénzvágy az, mi 
(же: szenvedni ’s lemondani tanitja. - ’S vallyon illy kör 
nyiìlményék közt az egyes megtarthatja-e hitét? állitsd (it 
magat тега ezer ülaözö közé, ’s ö küszködni fog, ’s 
halni meggyözödése теща“; de ha ninos, ki csak ellen? 
mondana,` ha míndünnen csak szánakozàs’, ‘аду megvetés 
lép elébeQ ha mindenki> türi az ábrándozót', de mint еду 
ártatlan holondot fel‘elef n‘élkül hagyja; fog-e hinni igy‘ls'? 
az egyes talán, а’ .töhbség'bizoñyára nem, mex-t mîként; 
az (Истец kiki csak a' közfolyamatú pénznemeket gyüjti, 
ug'y'a’ gondolatok vilá'gábanis, crsak kö'zbecsii {адапт 
kat, ’s kevés van, ki euem'auana, fökép’ ha, euenauasa 
még nem is cslidáltati'k. ’ Y" ` 

Ezeknek egyîkenvalék' szerencsétlenségemre én iis, ’s 
Шипы egyetemi évelm élt'öltèk, ’s miután olvastam, 's 
ta'nultam, ’s erösen ragaszkodva hitemhez, mintegy. két 
ségbeésve ‘Наш mindig nàgyobb kételyeim ellen ,` а’ ké@ 
telkedö tagadóvá lett, az eg'ykor МЫ‘); gyermek öröm- ^ 
метит, 's падежах-шт man’ лишат. ‘ 

‚ ~ " "1 .l ‘3 ’ 
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Tizeiikilencz esztendòsA valék, 4niikor az egyeteniet elha 
gyàm, fs az atyçii liázhoz v'isszatertein, nein olly lioldog, 
mintV iniktnfgyerinek` yjéitékziiin között szalailgáltain át tei: 
nieit", inert lielvilàgóin, lmellyet egykor Szereleiii „légumi 
láisosságliol `alktitçn.,lelkein elti'int,¿d_e liolilog isinét_,„...niint- 
ininden iijú, ki pályája kezilete/n.À áillyn, ei’ejét gyözlietlen 
nek- érzi, ’s a’ 11111,` 111‹:11уё1‘61111в7.1‹1111111 anni,ç nagyubh 
iiak; -- ki `nein képzele egy nagyilicvsö eletetliiiagának 
illyenkOr? ki nein éreze egy Caesart, vagy Mii-alieaut lei-_ 
keben~e’,_-naip_tikliain, 1101 падузшегй-бпбзвёдйпКЬап elfelejt 
jiik, .htigy _y,zin> más is' ve’Y yilágon ,l 111112 einlieri neinnek 
feli'tldozhatjai eletét, nein csa'lk‘iniin'agiink, ’s,h0l meg-sein 
mi- seni látzilç leihetetlennek, kivevén, ini legfvalószinübb, 
воду кбщбцзёдев ещьегшфуыараипк. - Oli; ini szoniof-y 
ri'i késöbli visszatekinte‘niinkhl, Nein ipggt-_iiiinden ё‘; elhozá 
sii'jait, ’s bi'is iapasztalásßit, ‚111е11у‘ tölili keservvel tölti 
szivünket, lianem visszatekinteni ön lelkiinklie,l ’s látni, 
ini kevés inaradt az ifjiiliol а’ fei'ñlian; látni, mennyi re 
mény, mennyi iiiagas érzeinény fekszik tenietve ai’ sziv 
lien; 011 ki tehetné ezt csak hiiszonnégy esztendös 1101151 
han annélkül, hogy inelle egy sohajtúl einelkednék, és_ ‹ 
koldusnak nein érzené inagát. _ 

Én gazdag valék, tanuló társaim közt egyike az el 
sòknek, atyain által inintegy liiztositva, hogy éi'demeiin 

\ 
l 
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"homályban nem maradhatnak, ’s mi >kelle többë‘nàgy köl; 
tő az Щи kor,"s nem kell csak annyi sem, hogy egy szép 
jövendőt alkosson magának “képzetében; ’s nem- kelle 
муш- biztatása, ki faz élet’ azon korához érve, mellyben 
mindenki önségének kevés hátra lévő-napjaiban már elég 
helyet nem talál, szívesen helyhezteté reményeit gyer 
mekéb'en, - ’s nem' szüne meg fényes “terveket alkotni, 
’s hiúságomat ébresztgetni. -- Nagy úr lessz, így szóla 
ő,” ha néha magunkrvalánk; а’ Bourbon-ház nem felejt 
heti érdemimet, ’s benned fogja megjutalmazni. - Nagy 
ember leszek, így álmodoztam én, ki cslak magamnak 
akattam köszönni jövendőmet, ’s megelégedtünk mindket 
ten: '0,l mert .eu‘czomaty lángolni látván, képzelé, hogy 
Lajos'keresztje után dobog “szívem , én, mert hízelgő sza" 
vaib'a-n'érdemeim elö_smeresését láttam, 's mint egy biztoó 
ваш: nagy reményemnek. ‚ 

. Amand -\' ki etánt érzeményem'nem változott, ’s 
ki ‘olly híven “látszék” gagaszkodni hozzám, hogy ваты; 
gunk társaink közt szinte közmondásod vált, velem jött 
most is, ’s- talán egyetlen fájdalmam az vala, hogy nem 
osztozék örömömben. - Ő búsabb vala még, mint ennek 
előtte: mennyivel többet szóltam reményünröl, annyival ko 
molyabb fedőkbe vonult потока, ’s én , ki nagy nemes 
lelküségemben meg nem foghatam, hogy nem- örülhetünk 
baratnnk' örömeinek'még inkább, mint ha mi birnőkf-w. - 
mert nem én valék e’ helyzetben, ’s boldog nem tudja, 
hogy irigyek lehetünk, ha nincsenek reményeink; - ba 
multam kedélyét, ’s a’ mennyire lehete, mulatságok által 
igyekeztem elűzni bán'atjat; ё vadásztunk, sétáltunk, na 
ponként'Avignonba menénk, ’s néha tovább, ’s így mult- 
majd nem egy hónap“; - Avignonban egy néném lakott. 
dús, a’ mint atyám monda, ’s azért ollyan, mellyet meg 
kell tisztelni; ehhez menék" majdnem naponként; Armand 
közönségesen nem jött velem, ’s ha végre az öreg’ szám 
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talan kérdéseitöl, ’s intéseitöl szabadulhaték, mlndig a’ 
nagy templom "ala találkozohelyünk. Egyszer néném nem 
vala otthon, ’s idö elött érve a’ templomba, soká járék 
fel, ’s alá a’ nagy góth épiiletben; majd a’ sir kövek’, 
felirásait olvasgatva, majd a’ szent képeket nézve egyen 
kent. 'Azest лизинге“, а’ templom keleti része homályo 
sodm' kezde, mig a’ nyugot felé душ) anlakok az alkony’ 
vég sugáriban един; mély свет! iu'alkodék köriilöttem, 
’s lelkem àhrándokba merült. -- Én ösluerém e’ templo 
mot, sokszor hozott ide anyám, ’s még jól' tudtam a’ hc.L 
lyet, hol akkor térdepelni, ’s imádkozni szoktam; — ak 
kor mennyit érezék e’ Ífalalk közt, — mennyi értelem élt e’ 
köszobrokban, ’s most, -‚ álmaimbol könyü léptek> éh 
resztének fel, ’s visszafordulva, egy asszonyt láték, ki а’ 
templom’ egyik mellék kápolnájában eltiint. Mit akarhat 
ez \itt, gondolám magamban, illyenkor, ’s illy magányos 
an, ’s egész kiváncsiságom felébredett; шаг követni 
akartam , midön a’ltemplom’ másik ajtaján egy magas ña 
tal ember lépe be, ki körüljárva. a’ templomon, végre 
ugyanazon kápolnába eltünt. Szerelmesek, gondolám, ’s 
mi közöm пакет, örüljenek, ’s шаг menni -akarék, de 
nem tudom, mi titkos ‘аду tarta vissza, hogy nem ше 
hetékannélkiil, llogy meglátnám. ---- Oszloptul oszlophoz 
haladva, mintha a’ templomot nézném, olly helyre дит 
tam végre , honan a' kàpolnába шишек; —- egymás 
mellett &11$а1(,‘_а2 asszony lehajtá fejét, а’ férlì szenvedé-` 
lyel látszék beszélni, néhal egyszerre elhallgatott, пше 
wieg feleletet шт, inert az aszony illyenkor tagadolag 
Каша. fejét, mire ö mindig‘ nagyobb szenvedéllyel tovább 
szólt; -- végre a’ férii elment; a’ nö egy рак lépésre kö« 
veté , csendesen visszatartva б: karjánál, ’S kezêt nyujt 
va , mire ö harago'san’ тишина kezét ’s elsietett. — 
Az asszony egy ideig utàna nézett, végre eltakarva arczát 
kezeivel, az oltár elébe térdepelt; — ö sirt. — Valami 
olly regényes- vala ez egész történetben, mi egész Szive» 
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'met megkapá, ’s még mozdulatlanul -állék oszlopom mel 
lett, a’ kápolnára fügesztve tekintetemet, mikor Armand 
a’ templomba belépe. -- Út között éppen а’ látottakat 
beszélém Armandnakîmidön a’ póstahàz elött elmenve, 
egy ñatal embert látânk a’ Карт bemenni. Fogadni mer» 
nék, hogy ö -—- szólék barátomhoz, ’s kevés perczekkel 
azután a’ parisi Mail zörge végig az utczákon. Még is 
szeretném tudni e’ történetet, szólék ismét. Hadd e1, fe 
lele Armand roszkedvüen; az egész bizonyára nem olly 
érdekes, mint gondolnád; еду féríì, ki еду asszonyt csal, 
’s ez közünséges, ‘аду talán egy asszony, ki egy férlit 
csal, ’s ez még közönségesebb, egyike azon szenvedé 
seknek, mellyeken valamennyien átmegyünk, mint дует 
mek-betegségeinken, .de annélkiil, hogy veszedelmesek 
lennének, ‘аду hogy eg'yszernél töhbször мышцами; 
_ ne félj, keria meg rad is а’ 501‘, ’s/akkor megmaoa е’ 
szerelmesek’ titkát is; suttogva azt fogod mondani kedve 
sednek, mit ezen úri einher mondott templomi szépednek; 
ш fogod töle hallani , mit ö hallott, holdog lenni, ’s 
boldogtalan, mint ö; hisz ezeredek olta ugyan azon ki 
vánságokat ismétlik millió ajkak, ugyanazon kinokat szen 
vedik, ugyan azon örömökben boldogok; miolta а’ világ 
él, nemi'mknek nem volt еду józan óraja. - 

De mig ö igy szólt, szokott keserůségével gunyolva 
az embereket, addig új, meg új történeteket „тек kép 
zetemben, ’s nem vala nyugtom, mig ismét más nap 
reggel Avignonba nem meheték , hol az egésznek nyomá.~ 

п 

ra reményltem akadhatni. - 
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Midön más nap nénéinhez menék, az egész házat meg 
változva találtani; _a’ fiives udvai'on еду utazókocsi ‚11111, 
az elsö talán, init'ilta. :il háiz'i asszony 180o-ban az emi 
gratiobòl visszatért, ai’ pítvar teli rakva máillit'ikkal ’s 116 
röndökkel; az elöszvobábaniidegen cseléd, mindünnen sö~ 
pöres, tisztogatás ’s 1á.i'ma;«~minden yendégre ̀ 111111110“. 2 
’S nem képzelheted meglepetéseinet, midönnénémïközte 
remélie helépve az agg liziri'itiié‘helyett;L mellyeta’ jöve 
vényben vàrtani, egydèli hö tekii'ite felràin, 3s трепет 
jókedvüen kezeinnél fogva engem, :mint ' egyik.` mkonát 

mutata lié a' szep nsszonynnk.> ‘ ' v ‚ Y Megkiinéllek leirásával, mertftndoin, _hogyÍ вина]: 
kal csak Isten tereni'tlì‘et'., "s nein akai'ok költök' módja 
szerint ròzsáit, ’s .e'get', ’s éjt,i-’.sfinás illyszépsegeket' 
öszvekeverni, mi` legfelebb olly fogaliiiat. adhatna а’ 1e 
irott tárgyrol, mint af'festö lpzi'letìe, képéröl, mellyiiek 

- csak szineit’látod; ö szép volt,-` mint asszonyt meg nem 
láték elélili, ’s ha elsö látására' Vinegle'pettem, inert néini 
hasçnlatosságot találék azon asyszonnyal kit а’ templomban 
láttain, mikor kezét nyujtya, mint rokonz'mak, ajkainihoz 
szoritáin kezét, sziveinlien еду érzemény éliredett," inellyet 
eddig nem ösinerék, ’s melly а’ teiiiplomi rege'nyes 1111111 
kozz'ist, hamar внешние. _ Nénéiii nem душе eleget 
kéi'dezni férjéröl, ki esak еду húnap elött halt meg; ’_s 

»- / 
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hogy jött? meddig marad? mit hordanak leginkább Paris 
ban illy korú asszonyok, mint ö? hogy néz ki a’ király? 
’s' tudja-az ég, mit nem, hogy szegény rokonom aliggyöze 
felelni, _énI hallgatni. Végre. azöreg magunkra hagyott. 
Mennyit nem akarék beszélni elébb 'Jnliával, milly szép 
phrasiseket fontam .képzetemben, csak várva a.’ pillanatot, 
mellyben magam leszek, hogy minden tökélyeimet kimu 
tassam, -- ’s most а’ néhe elment, ’s én hallgaték. A’ vér 
szivemhez tolult, arczaim' égtek, szinte imádkoztam egy 
gondolatért, 's'nemjuta eszembe semmi. - Ki nem volt 
illy helyzetekben iljú korában? hol még beszélgetni nem 
tudunk, mert mindig akarunk valamit mondani;` a’ per 
ezek, mellyeket illy hallgatva tölték, éveknek látszottak, ' 
de Julia végre megkönyörült rajtam, ’s megszolita, .’s min 
den helyén vala. - А’ kő, mellyet valaki «megindita a.’ 
tetőn, nem futhat sebesebben lefelé, mint én beszédem 

Ymel va’ tárgyakon; Julia olly iigyelmesen hallgatott, olly 
kérdezöleg felelt, olly. szépen mosolygott, hogy hamar 
elfelejtette velem, mi rövid ideig ösmerem; szíwem, Örö. 
ylében лишен: kifecfsßegék,I lui csak‘lëlkemet töltémul 
tat ’s jövőt, reményt ’s bánatot; tizenkílencz esztendős ko 

_ runkban ngy is csak azért vannak titkaink, hogy mennyi 
vel többekre bizhassuk: ’s mikor néném visszatért, kiket 
mint idegeneket-hagyott „el, szinte barátokká váltak, - 
sót én szerelmessé. ‘ 

Nem tudom, voltál-e valaha szerelmes, mert sokan 
vannak, kik ez érzeményt soha nem ösmerik, miként sok 
fa nem hajt virágot, .’s sok ember nem. érzi a.’ költészet” 
szépségét; de ha voltál, emlékezz vissza az időre, hol 

l 

komoly arczod még érzeményeid” lángjalban égett, bol“ 
' egy tekintet több vala az egész világnál, egy kézszorítás 
több az egész emberi nem’ dicséreténél;' hol minden szó 
egy örömvilägot alkota benned, ’s mintegy meghalva a’ 
földnek, egy menyországot éltél szerelmedben;"s ha az / . 
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x i .emlékezet egy könyet csal szemedbe, ’s mint egy 'hon-f 
‘аду tölti ‚Бытие: е’ boldog idök után, akkor megértet 
tél. Én б: ,szerettem, lángolón‘, véghetleniilaz `elsöìpil 
lanattul; inert csak ig’yrszeretlietni. @inek napoli kelle 
nek, ’s hetek, és évek, y mig végrev tökélyt tökély так 
kiösinert, ’s az egészt ifelszámolva, végre meggondolva, 
kimonda'i, hogy тетей, — az boldog‘ férüé чаши, de 
nem szeretett soha. {Gsak kinek lelkét mint egy спишь; 
ragadá. meg, ki egyszeri‘e boldognak érzé mag'át,_ ‘аду 
elkarliozottnak, mintlia éltét egy мои, vagy aldas lia 
ища voliia at egyszerre; ki nem keres tökélyt, nem ös 
mer liibakat, nem tud, nem akar semmit, hanem csak 
érez, ’s egyszerre veti oda inindenét ez 'egy érzeinény 

`nek, ’s nem reiiiényl semmit, ’s nein. {ё} semmitöl, az 
szerety mint én szereték, -- azitélheti tettimet. 

Armand hidegebb lelkü vala, ’svmikor visszatéi‘ve 
Avígnonbol , sz'ivemet kiöntémpelötte , ’s egy elöször sze 
то вокьеврёййзёдё‘гы mondani el egész boldogsi'igomat, 
’s hogy Julia niindenem, ’s hogy' nélküle nem éllietek, 
’s mit egy szeretö illy alkalomkor, fökép ha felette esil-- 
lagos ég boltozik, mondhat; ö mosolygva мандата szivöm 
ledezésimet; `nemde mondtam -- igy szóla nevetve, — 
liogy rad is шёд fog k‘eriilni a’ sor, ’s mi hamar bételye 
sedett; minden'embernek megadta öriiltségét a’ чет‘, 
‚сва1сГё1е1к, hogyl néked nem juta elég , Воду vele soká. 
beérliessed, -’s ninos fajdalinasabb semmi e’ vilagon, mint 
megjózanodni. -x Most öröknek gondolod szei-elniedet, de 
hidd el, almakA nein tartanak _sokag ’s föképen> ez nem , 
mellyre sokszor nein kell erösebb érintés, mint egy csòk, 
hogy örökre elti'injék, vagy legalabb ycsak metempsicho 
sis altal éljen штат), mint hyndiiknal a’ lelkek. Ó ti 
szegény szerelmesek, nem büszkébb a’ mechanicus ‚› ki 
mobile perpetuuin’ feltalalojanak képzeli inagát, mint ti, 

I lia öröklö s‘zei‘ehneteki'öl szóltok; de még liangzi‘k a’ ma 
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arázat, ’s már is mevallt a’ müszer, 's már is elszé e n gy 
" niilve öszverakjátok “szegény holmitokat, boldogok, ha. 

még privilégiumot nem kértetek nagy találmányotokra, 
azaz, nem házasodtatok, ’s nem kényszeritettétek maga 
(ока! örök tettetésre. ' in' ^“ 

N em fáj semmi ngy, mit hallani, a’ mit később ma 
gunk tapasztalunk, 7s kértem Armandot, hogy hagyjon fel 
gunyolásaval; иду sem szerettél soha, szólék sohajtva. 
- Csalatkozol, felele o, én szerettem, ha bar nem szol 
tamis, mert lelkem nem szívesen tárja ki kincseit; én 
szerettem langolón, igazán mint te, ’s megszüntem sze 
tetni, mint te fogsz; én egyszer, szerettem'életemben, 
’s te, “kinek természete lámgolóbb,k hihetökép többször 
fogsz szeretni, de azért szerelmem még is csak egy pil 
lanat vala, minta, tiéd leend, mert az aloé', melly egy 
században egyszer “гады, ’s a’ rózsa, melly minden hol 
napban új bimbókat hajt , egyformán csak napokig tartják 
vil-agukat. -- ' ß 

’S ha. szerettél - szólék --- miért titkoltad bará 
todtol? 

Mert ösmerem az embereket- felele keserüen --- 

’s sejdítem, a’ mi most megtörtént, ’s mert büszke va 
gyek, ’s nem akarnék szanatni, még általad sem. - Ő 
elhallgatott. 

’S miért? kérdezem szinte ijedten? 
r 

Hihetökép, “mert egy más érdemesebb, az az, lla 
gyobb nevü, vagy vagyonú foga helyemet; hisz a’ sze- ì 
relem vak, >’s nem csudalhatni, ha egy szép név” halla 
san, vagy egy kevés arany, éríntésén megindul. Jó éj-Í 
szakát; álmodjál kedvesedről, ’s ha tan ö is а’ szép lo 

д ‚ 
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vakrol álmodik, niellyekkel 4veled Parisban кошка; ,`- "в 
_inasaidro1, ’s' нашим, akkor holnap vé’ghetetlenül sze 
retni fog. — 

Nein irhatom le, mi kelleinetlen béhatást tettek e’ 
шага}: reám, mellyeket soha nein felejthetek. De mikor 
ismét magain valék ’s felné'zék ¿"csillag'ns égre, `iiielly 
setét kéken holtosult felettein: Julia kép'e támada fel lel 
kemben, ’s_ мандат minden emlék, melly-nem вы]: fe 
löle. - ' ’‹ ' ' 

-i`n~ Я. -\~. .`г-..ц 
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‘.nia 1"] 'n' .`) ` l - . 
Nein акт-1111: úntatni boldogsàgom’ leirásával 
tiszta nyàri égl, mellynek kék holtozatján semmi kitünöt 

lì' 

; mint а’ 

nem találsz, mert mindent. egyenlö világosan ‚ lh_atottak; f. 
at .a’.napsugar0k, mint .a’ tér, mellygxek A_egye,nlöségén 
tekinteted elfárad, mert'minden шрашшуггэщштата; 
virágat; ,illyen .vala 111515111 1szerelmem’ е15(1„11ар_111111а1ъ,‚ 
еду véghetetlen 101110353;- ~ ` ’ . ‘ .‚ 

,.I‘Ln: l ‚ 

` ’S -hogy is lehete máskép’ , miként nem lettem volna 
holdog én , ki eddig elzárva , könyveixn közt, elszigetelve 
az élet’ örömeitöl töltém napjaimat, ’s ki elött most egy 
szerre еду világ nyilt, ’s minden, mit az élet csak bol 
dogitót nyujt. M‘ert ha van boldogság a.’ vilagon, ha van 
valaml, Amîért érdemes élnünk, bizonyara elsö szerelmünk 
az, ’s bár mennyi gúnyt halmozzon rea a’ világ,` töhb 
gyönyört nyujt e’ képzelet, mint éltiink minden 110111116 
saga. Én éldeltem. 

l \ 

Armanddal ritkabban találkozám most, 'sha1' tagad 
tax‘n önmagam elött , érezém, hogy töle ltz'woztam; a’ sziv 
ben több érzemény férhet meg, de csak еду szenvedély, 
’s nàlam a’ barátság is -az vala egykor, minekelötte ‚11111 
at ösmerém, ’s Armaiultol nem-kelle `hallanom a’ hideg 
gnnyt, mellyel érzeményemet sérté; most lelkemben’csak 
еду gondolat éltl, `szivcmben egy érzemény lángolt, ’s az 

l 
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Julia vala. -— 'S mi kelle egyéb.é Millen a’ sziv egészeii 
él, az vilagunkkz'ivalik, ’s legyen liaza, vagy asszony, 
lboldogithat, milielyest eléggé szeretjük, hogy érette ma 
gunkrol inegfelejtkezhetünk. -- 

Néném, mint gondolhatod, ртом szenvedélyemet, 
ö jò'vala, ’s nyajas már tei‘mészetétöl, és_ az élet’ azon 
korahoz éi've: hol minden asszony joakaroan лёг azon ér 
zeményre, melly англ egykor boldog volt, ’s szivesen 
hallgatja a’ szerelmesek’ titkaiban `-iiiult élete’ töi'ténetét. 
Szegény jó asszony! mennyiszfer nemy keresett dolfgot ma 

` gànak, hogy magunkra hagyhasso'n, 'iiiikéiit nein öriilt,` 
liahalkan belépve, nein шуб]: ёзш‘е jöttét; ‚ memiyi re 
inényeket nein gei‘jeszte .fizivem'ben -biztató szavaival, l-va 
lahányszor'Juliàrol szolt, majd egy véletlen mondásat 'be 
szélve, majd, lhogy elpiriilt, lii'iidön- rólam szóltï, ’s tiidjai- 
az ég, mi más kicsiségeket, mellyekben szivem акне: еду 
menyorszagot так. Mint egy felinagasztalva vala ö is> 
szerelinein‘altalféltének isniét egy czélja'voltfyg‘s Arizinte 
inegifjadott. -1 1- '~_ ‚ ‚ .. 

-»' Ы ~ . ~ »l ‘Щ . '_ "ч: :oi-1r' 
"ilò м: il.: . " ~ .Y l’ ' 
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ХПт ::;::“ 
--‚-‹-. n ‘в '.'ìz 

Едут kedvelt' sétálásunk-,Vaucluse vala. A’ nyájas vi 
dék, hol a’ csörgedezö' patak, ’s minden fa1evé1,_me1lyet 
a’ szellô ingadoztat, afvnagy költö‘szerelmét, ’s dalait ноша 

lvîssza emlékezetünknek',` 1101 Julia melletf mindent érezék, 
mit a’költö énçkelt. — Még all а’ тшеаег mint маты; 
elött,_ vtisztám ’s nyugnttan magas köfalai között, mellyek 

` meredeken'èmelkednek körülöttmjmîntha védenéli а’ helyt,- 
hol едут: egy költö àlmodozott. 'Mindünnen сваи szik 
lákat lat, aÍ-szem, `hzìtul fèlkerék ‘дна egyesülve, а’ meder. 
két oldalán meregliekwhalmokká hajolva, Yclsak а’ viztükör 
felett zöldel’egy'fúge ‚Та, mintegy képe azon egy-reményf 
nek, melly Petrarkaïlelkéhen élt', ’s nem hoza gyüm‘ö‘l-y 
csöt, mint e’ fa~árnyékos helyen, _’s még is szép vala, 
mint e’ zöld Ада]: е’ köpusztasághan; ‘e161 _vizesetekbçn 
zúg 11e. a’vpatak, ’s fen ‚а’ bérczemLaura vára ¿1111. 8111; 
ült a’ dalnok, а’ >v_,íz’ medlfe теней; talán ugyan azon a’ 
kövön, hol mi ültiink, ’s `lenéze a’ habokra, mellyekben az 
ég tükrözik, ’s hallä a’ patak’ zúgását, de lelkében csak 
еду gondolat élt - Laura. ‘- Most hallgat ö, a’ sziv e1 
hamv-adott, ’s vele Afajdalom kereste borostyáfnja; Laura. 
‘гад-а ‘omladékokban áll ’s minden, a’ mitv a’ költö szen 
vedett, egy agg regévé valt, de a’ gondolat él, él e’ 
t'ajlran, mellyet képeìnek выдан, él minden fában, min 
aen ,köbem _ мед ÍS >kiuönös а’ köuö’ щите, jövö ш 
zadokra hagyhatja bz'matát , ’s könyeket flacsarhat еще‘ 
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szeiiiekliöl, ha шаг enilékköve Iis porrà lett: ’S nein te« 
reiiithet legy bolilog perczet inagának. Vagy boltlog volt-e 
ez, ki egykor e’ helyeket tölté sohajtásival, ö, kinek lel 
‘kében kettös szerelein látngolt, ’s kinek sorsa vala csak ‚ 
kinokat találni inindkettöben, Y мата: szétdulva, VLaui’áit 
elvála'sztva örökre esküje által. Vagy boldog valál-e te 
ищет Tasso,u csak végsö órádhan is bo1dog?mikor annyi 
szenvedés мал végre Onuf_rio’~klastromálian inegpihentél, 
inintdn’ haldokló, gladiator iildözöid’ zajgó tapsát Ваша 
inagzid köriil végsö pillanatidban. Azt heszélik, mosolyog;Y 
ш ’в'1е11‹е$й1с niezaiann az èisn тамада‘: 1&п501а‘,:‹1‘1ё 
шум nem 'szörnyi'i- ,elken’erledéisbiöll mosolygtáilie? Jiri» 
ez förömnem inné» ei-inkam» mit szi'veaei, meuf vé'gaanL: 
iná'iiyokat ves‘ze'd Íàz‘ emlierektöl, mint inert épen'iuib'èrodïÄ 
vela i’ ’S li'oîdog'l’voltlále te Rousseau, -te Byron;y идут: 
Sinni(- ш; еаегьугшшьк knziiiyf шина: a,” rnia an, kik 
egësz" knrninkf‘fájaaiiiiait воинам!‘мёъъыекьеп; = ’e ‚ваш: 
egy‘ öröinöt нет-тишины, -kikèt'ińi'nt a’-‘gyémàiitoka't' 
¿"Sz‘éi‘i közöttgkaíërt ftereinte -az`"`fé'g',\"'liogy „душам; 
"Sï’hogy‘iiennetek îlàs's'zi a’ даты-„Ы‚1аьёокмг,>шь11уек‹= 
nen nniangainiffar‘snitnk elem/¿meri? @wir _nep ‘enum fsf 

` iriìgyii snrsntnkae, inert ieiketekëùgäzaagábm-"n‘ magi-in unile 
матка: а’ inner-könn; nit dè „вы «gnnnnna'f senin,- ногу 
a’ inezö tarlón Её“), hlil‘ en'nyŕt-"al'atfatok, ’s 'ho'gy‘fcsale'az 
едешь’ veg niijfi'tëa‘ie’ffiöla ag ‚этим minianieszaknnnœ 
tok ,' „инициативы:‚шмотки. ’ ‹ ‹ "= » ~f 

i .i ‚‘ ~ l," l дн‘. - - ‚ ."îliun 

Vancluselieii'valánk'egy szép jiilnisi‘iestve is, 'a’mapl 
rég ieaikn‘nynantt, ‘ mikor Iiinzamennnié gnndniank'," ’s2 Reu» 
мы es Laura спина fog'ailóhoz- inauiniiik', nini fknnnink' 
v_z'irt. Egy kiilönös4 jelenet lepe шеёв щ; ‘l’- ’А’ kîizönsé 
gesen' Olly» 11311150“ vlizì'z most töinvefv'al’ä vendégekkel, а’ 
konyha’ ti'izhelyén egy' vastag pára‘szt eiiiliei- ült két gyei' 
tya' között, iiiiint ‘еду csuilának kitéve , :mig наш 'ningen 
nagy‘obli ‘Надежда пёуец egy fakàinóczffveté iiéhà‘ellialó 

in“ 
l 
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langiait', 1’s elöl a’l piros szolgaló tartá. oda fiistölgö mé 
csét; a’ körülvilagított föszemély némi nehézséggel,` de 
fenszóvalol'vasott valamit, mibell formájabol, ’s a’ tarta 
Íombol llamar a’ Mo‘niteurre ösmerék, mig a’ köriilte ál 
ló, ’s tolongò sokaság majd lìgyelmes hallgatassal, majd 
111111305 tapssal, ’ls e'ljen lq'auasokkal ищете szavaif. _ l-A’ 
gazda, ’s'nöje еду iiveggel a’ »masik utan. hozta 11911011; 
’5 kin- az ajtó mellett egy` kis Savoyard rikacsoló hangon 
ajanlgata harom szim'i cocardàkat. A’ juliusi zendülés’ 1111 
1‘е érkezett e'ppen ide is, ’s a’ mit latank, a’ ладу parisi 
1011”, liliput’ _utanzasa vala’, mel'ly. az nap talan egészl 
Francáiaorsz'agban megtörtént. Julia megijedt, ’s ~, a’ 1111111 
lehete, sietve тушат; е1 е’ hazaûúi társaságbol, honnan 
те; egy hangos: vesszenek az aristocratak, -- szállg; 
kocsink',l ’s be'rruhàs cselédjeink utan. — ’‹ ‘.'liii 

A’Hki soha- kedvesét nem latta félelemben, az nem 
tullja,‘ mi a’ boldogság, ’s 'csuda1hatja, mint .nem erez 
hettem én e’ pillanatban,` hol hazám megfordult, egyeliet 
szeifèlmemnél?l ’S még is ugy vala; kocsink mellett kis~ 
ebb , vagy nagyobb esapatokhan ment a’ пер Avignon 

. felé, majd, éljen a’ kiraly, majd, éljen a’ sza'hadsagot ki 
altozva; de én allg -hallam e.’ hangokat, mellyekröl ешь 
ig almodo‘ztam, ‘5 mellyeknek hallásán csak egy par hú 
nap elött is szivem feldobogottvolna öröme'hen; én csak 
a"remegö kéz’ szoritásat érzém, csak azzelfojtott hangot 
_hallamß mellyel Julia hozzam simulva nevemetimonda. -- 
A’ szeretö-~tulajdon vilagàban .é1,- ’s elsz»igegetelziïlaY minden 

`egyébtöl boldog lelieû, mig /honja,.felbonilik, lmeri; еду 
kézszoritást éreze, ’s boldogtalan, mig `înèmzete душ, 
mert‘egy .tekintet sujtá öt földre. s ‘ ‘ ì ‘ 'i' 

Mielött' Avignonhoz értiiiik, leszálltunk, nehogy'ari 
stocrat'ious kiilsönk kedvetlenségekbe keverjenl, ’s karölt 

' ve gyalogmenénk be a’ 'varasba Igy érénk minden ban 
Ãrm'zkò'l’zyv I. Ãò't. ‚ 16 - 
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l 

шт, liabár Julia’ részéi-öl nein- félelein nélkül, nénéinkha 
zahoz, liol a’ Карины .egy öi‘eg cseléd чан, ki azt,V mig 
mi szegény n'éniéiiihez sieténk, yigyazvabezartaf ‚——’‚ 

A ‚ Ki a’ \jelenetet, inellynek most,y tanúja levék, nem 
latta, alig képzelheti azt. ---` vAz egész liàznép az ebédlö 
tei-eniben vala összegyiilve , nénéin utazo riilii'lbanv az. agg» 
szerii kaiidallo köoszlopara táimaszkodva, inellette 6321121 
ji'ill'elki attya, kinek halavany arczain. ma ininilent iiikabb 
leihete olvasni, mint egy vigasztalást; e’ kétV föszenié-l-y 
köriil né'hányf‘agg; házi barát, kivel a’ féleleiii ‘штат 
keresieie, vagy ki szeiiiélyét , ’s dragaságait-,mellyeket 
inaga'ival.` 'li/ozon. e’ камни-ем asszonynal birtosabbnak 
gimiiola; a’ szobaba'ide ’s ‘(п/1116116, ’s sutiogó csfelédek, 
félig berakott iiia‘lliak, ’s mind e’ {щей a’ kopa'litanifelej 
tett gyertyak’ ‘Лада valaini olly iiieglepö egé‘szt képezé 
niek,` -mellyet le nein ii‘hatokiY --~ Mikoi' beIéptiink', egy 
öri'nnkiáltáissal fiita a’ jo öreg asszony'Julia elébe, ’ermel 
léhez szoritva sli-t, maga sein tiidva talan', örüiiilfaesiirta 
е’: künyeit, inert vesztettnek- _gondolt keilveséi;l ineglàtá, ` 
vagy fäjdaloiii ‚- inert illy pillanatban kellenoltmeglatniaq 
Az egész tíirsaság engem ostroiiilott kéi'ilésekkel, ’e nii 
kor iiiiiident elbeszélteni, viszont ollytszörnyeket beszélt 
»minilenike , annyi iszonyatossagokat, yinellyi-:liilmk tanúja 
volt, -liogy-szìnte elboi'zadtam.v , ‚_ ‚ „i „i î 

kopf' . „_ »Y illu ' f Y 
‘ _ Az utczùrol .inuzsika hallatszék, ’s egy iileig свела 

1611; ‘ininilenki 'egészÁ figyelemiiiel liallgatta, a’ iiie'g- csak 
ggyes' мышцами“ hangokban .kößelgö zenét. —- 0h 
Isteneiii -i-f., мама végre az Abbé,4 kétségbeeséssel öisz-4 
vetéve kezeit --- kin a’ Mai'seille‘set'éiieklik,.veszve 'va 
gyunk; az átkozott republicanusokl közelgenek, ok szeL 
g‘eny rendiinkönfognak boszút állani Brune’ lialalaért, ’s 

' mit telietiinlr‘iiii-x rola ?l 1815 ollyr _ájtatos vala a’ nép, ki 
tartliatta volna/vissza- нем liaragjában. А’ zene közelgett, 



.5?. maw/«WL _ и‘ ‚ щ 
tenniinkh‘en halálos рвет! lön , ред!‘ 4nélm egyaimáglságy 
töredélç'flyallatsze'k az. Abbé ajkairol , mig‘y-¿az Vutcínaïuìòl;1|.;l 
ваше 89г1ё d_al haxjsoga .-fçl =hozzsámk; ‘а” muzsiká- kggfi 
’S a’v ßéP;,.-l%1al-’Ya, ае-нашшав шт ъегхыщепхшвёт 
egYeSiíliwlNéném iljllállkmßëîu Juliaî llñl‘fányißk‘kößzßbßk 

‚ kim. alla ygçfuaçmxn, ’vs шт‘; migßîäßörmì 1111 ‘ёзп 
КМ #mum нашими“, ’s т mellék Wham ma! 
hñlîg Мечи . ‘ВФОЗЁЮФ . дёдщщкяёц-п somit; 
4% бёйёыпёта kßmomyéks ъёш’еп‘ Ollyancmlt вы 1921 
mmm а? huldqaultmamiw- Í«Hand ‚ем-‚пакт 

днём tfitkßìhëßwmegindulàeàf. zh'n'ůîzkjl‘àwàál’; 

halt, ’s a’ jó ügyért; ki (ища ,__misnm Iván liay а’ szoba falaín jártatta szemeit, hol családi képeink 
‘нижнюю lél’élfi )my 'lëáwritäßmh 918, 61 y@Jnfadnllt fe 

läinœtämmßaxám,¿fîßîa’ Мытищи каша Мы mgnêgmmémm«mawww» чёт éketém’ß 
еёщёяштщгжщежы 111181111 здщдшытёщ 
lai-més ‚имеешь: втячтщдйтт Мёд такт 
Щёдщгч @www и: Élie» rah lärämxqle- -, ai; _renvbliwnwkv 
kan .fnarsßgwinagnfçlëlw ’.ê-Mhésk» ’sf-«mgm ‘шаг 
‚111111111. Masas’ щит Щ‘- ‘гойа_‚‹гвшегде .‹е1“‚‘;11‹т‚ 
Маты шегё1е!че‚„’чтщ1"а 8гё1‘де1щКёгЩ."-щетг 
ш) Mgßnhñs mimielaik» fmi‘hqealiksmegwé ai ` 
„ш mrt», тает _kész mit mmh# шашки ma? 
Sii-1a? fgàzdaßwny ,lëêdglwßßnp шт- A.zeau/.1;1:lwll‘elmrf'~i1i» 
mffllxßëf»énv§n~a’ ,'méfyxábahkelle, www fzsküdw, hm' 
mind îëlkell-»ßkëëztanwí làzadókmm ‘тает’ пьет 

’ kezö kiáltàs az egész öröm’ , ’s bátorságnak véget vetett. 
‘frßfMnñt- Ногу Julia» Ём‘тт» щш‘е1ек‚‚ а‘ шт“ 
Щтыъ _ ‚Ъ hideg .vlîißgálßßzemeklisl штампы: даё 

Ywe@ адытщщтштщ птгёчёёь. 0111 @11m 
xa щита?‘ штш‘тт’ышчшш ‘Мат „аминь 

‚ 3я‚.9гщ‚мгч1 ватт» » ‚115112; пчъчёёаеа ŕ1fï1}‘î1.ff„4f\aßf 
@Blkßlfgâlfs’ ‘еачнтщщпщшт ‚г @We _wf 
âläw’iëéâlmahaladóegébz тещётччтёщ Щ‘ 
. — - ‘ A 16* ~ 

\ 

à 
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¿wenn тише‘гшёпазоюйьпатк eg'ys’z'errë‘; *ègyfeiüi ‘ 
mjèn ‘i а’ "kii‘étly"-"~iu nán'gnzëii шаг a’ manne' ‘штата’ 
‘Mai‘seillese',“ ’s‘l Éljënek à’¿‘1iarisiak -‘-- htir'stig'á’;y iìilg' à’ 
iiiaiiaenkimiiiiiig Y«iiiii‘nnein»_en#infinieive; еду nniznsnn iar 
mavwe’g’yiiieirgvnièiiyiien sènmitl'értnnifnem'liehete; .-L‘ 
визам гьы‘цмыьы: Аьнёшётс iie‘lönêiièk",l L* запад‘ I 
iaiegylßinkeiiyßtárnf; inten nnnigranni'feiëinn‘ebrefieetfiel 
‘mini "s militer inár'isméifiinnin‘t: innnjaba kiväiiknzntt и”; 
вы; neunten штат: E«nenn-ét inerente-'w Én‘gfkn'iëil à' 
шага‘ l“@«igénz inni hkinánnsiságnnißfeiiimnamt ,'f'» кадром! 
«та iamnnnk ,inem kevésniaïiaifflainiva' 'nz eg'yiir’iiiaätl 
no'gy ai‘k‘a'p'm: femyigs@ .‘.__ Щит Ы ‘д " ¿il i; rf.' ‚На‘! 
11m-nin iiii;"ß=,-~ .ii-»trim ватт; имён" mime '1; nii 
‘т дыма nlmveß'ŕniiyfe’ woei por? “штаты; 
iikbni '1 швы‘ nëps‘e'igf; Áfina“ он“ egy'f’polgäi‘f 'tis‘ztëi‘ségës‘ “iji 
inzetnen; ‘ту smenàiny мыта’тъьмёавшы 
to‘lnhgtàk iàiiń'aeiìfeiìii; штат ¿nim‘iiisnfëgyinnnnniiszëńe 

’ “ё‘ нанимаю еду’гашчыгшваеиашъёъёёёь чаши; 
м 'rongyös' fnr'i‘naruiiajnalji‘áff yfèiinn-i- i; lì’e iŕëiëiiëñüißwìiârie 
ien, взоры-став шашек viannneiienieg-'f'feffeiwi 
geinnzn'n, weiiieii'nntnkg'f шьгъьша fnjeiiifnnninii 
nn‘nariinkéï’iëflini‘n‘gtk, ’einiiiu‘be'rnièilf nraez'uitiiliäifayaii 
ingeanzn jtiidg‘sf‘f’li‘a’ Sennv legi“ tieni» nini legítima; 'ingest 
nig-gn мифы nine ‘-'- nz* видимым“ 
мы; ~=iin egéitebieîiieiëinmètfinäg‘atäi iegäni‘ëL-‘fv'nióhin 
minivan-‘ain mitin *en ‚Ч‘ nnngniimnn штат‘ Щи‘ 
inminente-yn»nnrinnnnnngw v¿gy"lîeiittiilestêD11-f : ’"‘ï‘w 
4smic. tres'. ìinirgne'mif‘n: а‘ ',‘mêi'i" 3:29199 si; .emièi'ff Там‘)! 
1‘ til-x l 

ítigiiön‘tèiiŕtèëiéte êzèrént ’natnniieusg winnnnrchinue‘t'ä 
'ratti-Vn’ «ìëifrtniiàßnnirnein'jn‘ Magnin-sn’ ykoi-in', ‘ ’s iin 
iiai'szni'gnnng‘ftniiiâ “is nn "afiärfieifiînn “ОН; wiesznkf. 
valija а’ zn‘äimnigntf; ki nevenf‘iiinidifërf'mnëfntndeii'önns 
É'ég‘ek’közöttf'ů'i‘éä’gis fliii'iéäg‘ ‘ŕi""ïlegeŕöselili,ë ’s iiëíiizïetihiîn 
nsnnngwiiyI Yanni; mi ’ninngiiiöisnimi ‘iiinnagáiieif тащит: 

i v . 

— ' ` r f 

. ` ‚ —‚ м 
i г- '‚ . _ nl' 4 

Antin ‘Ката! efr-innige «site 'ievninsemi‘f’v'nn~' . 
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’ iegaläbbf 1141111 ‘шршюкос ;y — îs igir щита: дщА‘йвтт 
рарадащпапек pamaja varosának fö ékességemaiglai; 
is,- '_h01\„fa.lai har memiyire megfertoztetve,- lielölrölíq >ujahln 
idö-kbenw még magasan állnak a’ tolalyi~,l,u§\z;«1k,„.felfvè-it,A ńagy 
emlékeket’gerjesztve lakóiban. 4- Ezért gyülöli .az Amig, 
noni a’ revolutiót, ’s mindent, mi ш köveœ, ’s mi altal 
mind inkahb tünni latta azon Жену‘ , llnellyotV egykoi- lega,.. 
шт emléki атак városának. — -Piuanmol pillanatra 
„(шеи a.’ `fejér cocardú csoportok, .mindig;hang0sabban., 
’s fenyitöbben harsoga az: Éljen a’ kiraly! végíg a’ vá 
roson, ‘migaz ellenpárt’ sorai köz'iil eltüntek-_azonzjo ked 
viipolgámìaroimk,4 mellyek egy óra elötßßìhoi még winden 
шпона]: --latszom 011)r liüszke nyugalqmmal jàrtak kiirül 
az `utszakon, _’s moet hihetökép Aszoliálidkhaii,-. mindenre 
elkészülve egy nagy {едет lcocardáit vai-tak magoknak. Kü 
lönös neme az embereknek, mellyekböl a’ стыда több 
ség all, ’s mellyek alta]` èpenfazérti теме]: véghez olly 
ладу dolgok, inert magok minden kormanynak ellentmon 
das nélkiil -fengednek,.mellyek miatt,azért -törtëntannyi 
zenaülés, meri zenaüléswl valo félelmek mmaeni elfogaqì, 
mit az e'ppen ~gfyözö part Наташи“. #- -.-‚ 

Mindenek szerint közelgett az öszveiitésïpillanatja., 
’s akár a’ dühös pórarczokat néz'ém, kik fejér lobogójok 
köriil emelték dorongjaikat', akar а’ 1‹1ве11|1 bator csopor 
tot allai ellenéhen,V ki annyi lelkesüléssel énekelé apái’ 
пакеты, mellyet ök'gyözve elfelejtének, — csak vé 
rengezönekgondolhatàm azt, midön a’ varas’ 111351190!“ 
lan .egyBzerre új lármaetámadott, ’s megelözve; ’s каш 
ve egy zajgó néptömegtöl,- -- l@gy marseilli csapat jöve a’ 
piaczra, melly -az ottant municipalitástol kiildve, éppen‘jò 
kor'ért ,.várasunkha ,‹ hogy minden royalista1 .visszallatàsí 
meggatoljo'n. -- A’ royalista заказа; morogva szétoszlott 
fegyveres ellenei elött, ’s ezek vig ölelések, ’s kézszori 
iások közt éltették almodott respublicájokat. 

V 
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"Ш" Es @im nem imei vom ¿new 
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„ Ãrf. 
'lìilbbg- mint valaha embert äzerettem, a’ meimyire koldus 

En mint iiyug'o'ii „ш апёк mi?, ‘ knniyüimenyeim, -v’s 
leginkább `Sizerelniem tettlegi résztè'vemri nein hagyának., 
‘is’ méë'is , nein niondhatoin inenn'yire/liatott ez egész'jele' 
het reáin. Gondola'tiinbol; inellyek', inegvnlloiiiy` мышца; 
ейаогвшд’ mai allapotjàt varäisolákjelembm“ nevemA éb 
reszie rei, ’i miden visszaforauiuk, Armand, .ki ‘swim 
'delyel mellèliez sz‘orltott-I --- 'Aligpämerêk ren., «_a’ pnsln 
kezében, arenaiii a’ nem szokott öröm, linellyîant szliite 
ailegváltozùatta; -niîntegy úfj~-emberiiëßalk0táköti -‹- »'ïw 

. . ‚ '."lilu " 

Az vagyolr' д szóla lelkesñlve, midön ezen észrevé 
ìeleii'ie‘t ìókedvilenközlém -- i'ij eni'be'r, v‘ng‘y‘iiikalib'em 

Ч, 

‘ber egeszëh,ŕ='ezm>aii, minnaars imidog.. `- ‘меньше; 
l’seiiii'ni kiizöuiiiikiöimé, mi ' eivaiászmama , ma ejszaiiawi 
hasoniòa Yvarg'ynkïgiì’e сваи most i'ghi'ián ‘штата. ъ- i? ‚ l 

sony; ; "wil-"ffii" -‚1-‚;=;=‘›1^‚‚' ¿iiii‘l 

n l “is '..‘"‘- 

' i'vñuìuiA :ß:- ‚иным; ‘121.: 
011! hidd el szerettelek'lla=:lfelele ö meghatva yß.- 11111 

z 
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:l (nalin-f. 

gazdagot, a’ pórlìú a’ grófot сваи `szerethetif de nein kel 
lett-e megtisztelve érzenem inagaiiiat baratságod által, nem 
-leereszkedesnek néziii érzeniényedet', nein félni, 110ду а’ 
lelkes iijúsag’ évei után, a’ baratb'ol jóakaró “Ваш! ,::0в— в 

’1ю1а pajtasombol nagy i’ir, ki a’ szegén‘y iini'okot egyik` 
liomalyos biiróban kegyesen pártolni fogja, vagy Шеде 
ni; —- inert ha bar az, ki magasabban áll, elfelejtheti pil 
-lanatokra allíisáft,Y az, kit alatta helyliezett a’ 'msg nem 
fogja felejteni; imadhatja a’ magasabbat , féllieti, ‘аду 
gyüiöiheii, "- szenetet csakhasonlok közt létezliet, ott, 
hol minden adomanyt elfogadhatunk, annélkül, liogy à’ 
go'ndolat ’sei-tene verzeményeinket , hogy nem mgiuk viszo 
пошива. -- 

~ 

à 
\. 
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'Nem vala e'Töldön semmi, min-öl olly’ hizonyos let 
tem volna, mint Armand’ barátsága, ’s gondolh od mi szomorúan érzém meglepve magamat, mídön ènnë 16:30 
nyes alom utám` 011)T lnîdegen lépe a’ való elömhe. 82111‘: 
met egy nagy fàjdalom tölté, тег! érzém, hogy éltemnek 
egy‘ik leg'szehb csalódá'sa eltünt, 7s gyanitám, hogy'ß'z 
visszatérni nem fog. Armand nem sejdité hús gondolàtimat, 
ö 11011103 vala e’ pillanathan, ’s nem ke'pzelheté, miként 
nem volna más is az e’ nagy napon. — Jer velem ‘- 'szò 

lla kezemnél fogva, miután egy ideig a’ vegyelék esopo» 
tok között körüljártunk, - menjünk ki а’ mezöre , ’s néz 
ziik a’ felkelö паре‘, melly шаг sziìrkülni kezd, ’s halljuk 
meszii'öl vez örömzajtè hol a.’ rekedt hangok a’ nagy nép 
мог-1111111 eltünnek, ’s е’ nevetséges karikaturák egy nagy 
egésszé egyesiìlve néppé váll‘lak; csak távolrol nagy az 
amber, `csak ha'individualitása а’ tömeghen eltünik. — 

ы. >Kimenénk; az ég >tiszta vala, setétkék holtozatján 
egyenként túnni kezdének a? csillagok, mig а’ hajnalé, 
‚011111110 „11111116 1`ё11у111100ш111в1 magába egyesítené, mindig 
szebb, mindíg'ragyogóhh sugaljokban tiìndöklék; kelen-M_ 
már gyengén pirulni Algezde a’ láthatàr, ’s a’Atéren egy hüs 
flwalom lejlel át. Egy ideig а’ táj félhomályba lroxjitva, - ös 
mert formájban 111113111) sejditve, mint látvaálla elöttül'l‘k, 
11113 а’ vközelgö nap’.a’ homályt fokonként szétosztá., ’s 
lpix‘lt’ejzpaz egész vidék dús olajberkeivel, ’_s csinos 1152211 
val lassanként kìfejle köxvléb‘öl, elsö sugárit veté a’ váras‘ 
Гайка, ’s a."vì1;u1ó _viglékgn Yégig. -- v 

ч y' 1101131111‘3 $„11111111с’ё3‘у111ёв mellett, nézve а’ lassankëńt 
kîfejlö tájkëpét, mell'yet а’ ‘г11а30в'э113 mint egy újra te 
r‘ëx‘ńtefélönkbe ,' ’E elmerülve nézetében. 

Mi sïzép e’ korány! -- szólék végre meghatva, mint 
mindig,l valahányszor a’ természet’ nyngodalmas csodàit 
látliatom. -- " ." 
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Szép, vgilůban szép — szúla lelkesi'ilve Armand, — 
еду nenizet’ reggele dei'ült fel ránk; ’s yhallogl a’ zajt, 
пишут várashol toinpán liozzánk ‘szállê’ ez a.’ Meinnon’ 
oszlopa, `111е11у felszólalva köszönti ещё sugárit. Az eg 
áldjon' meg buntem, en inegyek Parislin, hol egy i'ij elet v 
kezdödik., 's ezentul cvsak az nein halaclliat, ki gyenge, 
vagy liátortalan. Dicsöen látandsz, vagysoha; ’s meg 
szoi‘itva kezeinet, elinent. -- Sokáig néztein utáina, mig 
alaka a’ как között eltiint, ’s sohajtva‘visszaiiienek Avig 
nonba. - ^ ' 

\ 

Oh ’s szép' vala e’ 1‘едде1, dicsö mint az, 111е11у‘1110в1 
önti elsö sugárait е’ kopár hegyek felett, ’s kis alilakoinon 
¿it celláimba, ha bár nein ’ еду ‹11е1112е1’- korányja vala is, 
mint szegény ‘падают álinodá. Az einliernek nincs korány 
já е’ földön, ha nar nehez штаты nella» штык, senat 
véghetetlen ё] teriil e1 körülötte, ’s ha lep-ihen isinét, új 

у álniakat alszik, de nem lesznek szeliliek azéi't.` --- Sor 
sunk, reményleni е’ fóldön , "s csalódni, ’s szenvedni, ha 
csalódtunk; egylvégz‘ete mindennek, mi e’ földön él; az 
egyesé, Imint` neinzeteké, egy szép alom, ’s egy hoszi'i 
tapasztalás,' hogy nem jelente éemmi't álina. Az egyes`a’ 
‘над’ iörténeteiben nivasnatja ' jönendnjét, iin'gy nem fng 
elérni semmit, niiutz'in küszködött'; ki nemzetének reinényl 
Szebb jövöt, einlékezzék ifjú reményeire, ’s tanuljon le 
mondani. f- Csak a' természet 'szépsége ivn'iltozhzitatlain; 
csak a’t'óld liorltja i'ij zölddel évenként lsirjaiit; e'sak a.’ nap 
nein Уши fenyét annyi kinok felett, nagyszeríi nyugalom 
mal haladva vég'hetlen utján, mig a’ pai‘ányí ember-ßaj 
kiiszkötlik, gyülöl, ’s sirjába sz-áll, hogy a’iîiltlet, mellyen 
éldelni nein tuilott, testével terniékenyltse.' TÃ ¿Sini ‚111132 
köiiiink, ’s ini halhatatlansáigrol álinodozunk e’ sir világon, 
ine'llynek porn egykor élt, ’s gondolkozott, mint ini , hol 

7 

/ininden liely talíin nagy tettek’ tannja vala, ’s mindenik 
' Csak senunisedésre int. О vanitas ‘авиации! -- ---- edu 
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De ezen täóld, melly labai alain s-züntelen virágozik , 
’s ez ég, mellynek napja vég nélkiil ragyog utjai felett, 
nem adatott e’ talan vigasztalasul a’ szegéńy embernek? 
amaz, hogy benne pilienjen, —- ez, hogy egyy remény 
sugártöntsön el életere; ’s е’ vagy, melly lelkiinket e’ 
földön tulemeli, ’s olly kinosan érezteti bilincseinket, 
nem volna-e jele, hogy hivattatásunk magasabb? A’ ma 
dar is nyugtalanul repked kaliczkájahan, ö is дуб; klnjái 
közt, ha erös rostélyai küszködö teste't megvérezék; de ha 
végre ajtaja megnyili'k, mint emelkedik akkor ё‘; felé, 
mint énekli legszehb dalat szahadsaga’ elsö lîillanataihan: 
e’ szivhen is van valami, mi emelkedni túdna. -- `Vannak 
pillanatok,v hol ismét reménylek. _Itt e’ nagyszeríi hegyek 
között, hova _a’ világ’ bús zaja nem hat, 1101 1új banat nem 
érheti szívemet, ’sń'szerelelm ’s gyülölés reményeimmel 
eltiintek', lelkem is lassanként feltalalta ilyugalmat. -- ’S 
hat az ég’ képe, melly egykor benne tiikrözött, ‘nem tölt 

' heine el ах: ismét? hisz a’ nagy ytengeren is, ha liullámi 
elsimurlnak, újra ragyognak а1’с$111а301‹1 --- l 
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Xi'ii. 

Kevés napok mulva a"béke helyre alltf néném'kii-akta 
butorait, a’ haz `régi rendességében állt, mint ennekelötte,° 
’s a’várasba'n mindenkivisszatért elébbi foglalatosság'aihoz; 
egy hónap шаг: allg marada más e’ nagy zendiilet’höl, 
mint egy й] király, ’s egy mar шамана-‘ан beszéigetés 
tàrgya. -— Nein hibaztak természetesen házi Abaratjaiiiik kö 
zött ollyanok, kik naponként egy i'ij Vendéröl peroráltak, 
’s mint minden megveit part nein l'évén mit beszélniek a’ 
multrol, júsolassal vigasztaltak magokatj` egyebiránt nem 

_ bizvan alni'odasaikba, a’ legnagyolib nyugaloiiiban élt min 
denki, mint -annakelotte; ’s én boldogan, mint kinek sze 
reline naprol napra nyött, ’ski majd nein egész éltemet 
kedvesem körèlieii tölthetém. —_ 
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Egypsnép augustusi nap’ estvéjén láìltam öt `utolßzor Avig 
'nonban , mintha tegnap lett-volna, olly tisztán emlékezem 
vissza e’ napra. A’wńrsaságjókor eloszlott, ’s magunk va 
lánk. Lelkes arcuate kezére táanasztva iilt Julia, az ablaknal, 
én mellette boldogan., `elmerülve nézetêbe. А’ пар lealko 
rllyodo‘tt.,- az àltalelleni házak’ fedelei felett az est’ bibora 
1ang0lt,’s a2 utczan langy esti szellö lejte át,' alig eléggé 
'eros ‚111111111‘ forten ingaan, ’s még is enyhiwen mis a’ for 
rú- nap után. mintha .az ё] egy-:vigaszialo szavat suttogna» 
n’ faraatmlanek. -- машинам, ’s а’ varos’ lakoji nagy 
részint a’ falakon kiviilsétaltak, mig as iinepélyesen esen 
des utczákon csak néha verék fel a’ hallgatást egyes mun 
kálsok’l léptèi, kik elkésve mühelfeikhen, most sietének 
muiató tarsaik utan; ’s-'a’ toronyrol az estliarang, melly, 
mint еду nagy áldás Íejte e1 a’ varas, ’s taj íelett. »@-y' 
Egyike vala azon óraknak, mellyekben а’ hallgató termé~ 
szet elénkbe lép,y ’s ai sziv mint'egykérllésnek véve ладу 
hallgatásàt, beszélni kezd, mellyekben elmondja, mit szen 
vedett. mit reményll, ’s elveszitett; ’s mellyekben minden 
érzemény- végre egy. rejtvélyes könyben egyesül, mellyröl 
alig mondhatnók: boldog,'vagy kinos meghatas facsarta 
e’ szemeinkböl. 

Én Juliát tégen мегеиеш; szerettem, mint csak ak 
kor szerethetiink, mikor még jòslatnak> nézi boldog al» 
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inait a’ sziv, ’s hisz az emliereknek, inert 'nem ösmeri 
önmagát; ’s inzigában mi душа teriiiészetünk. — Н01пар 
Parislia kelle indulnia, ’s inagunk >valáinlc.À Gondolhatoä 
állapotoinot. — Beszélgettünk, de ne kérdezd iniröl? init 
tudoiii én; ki иду erez, mint én érezék akkor, legfeljelib 
azért szól, hogy ne halgasson, de szerelemröl bizonyosan 
nein, inert érezi, hogy a’ terinészet midön а’ legfensége 
selili érzeményeknek а’ szayaknt inegtagadá, egyszersmind 
pótlékul azt ада nékik, hogy minden szòlian, Мг milly 
conventionalis érteleinlien használjàk is aztmások’, magàt 
egészen kifejezhesse, ’s rokon'keliliiektöllegészen megér 
tethessék. — Beszélj az '-idörôl-#kedveseddeL ha szeretsz, 

vagy tánezrol, "газу akár yiniröl, mind egy; метит; 
ollyan ,’ ‘шт: а’ ,harangszó ,-'-inelly1ien=' mind‘enik ат lhallja , 
nn épen akknr initier-minet,y A.'nmniiynei mig nz -egyik ` 
mély keservlien-kö'ny'ezik, inert ‘ища; hogy inegholt ked 
vesét kiséiik e’ hàngok Ia’ teinetöhöz'; а’ inásik, домом‘, 
hogy delet haii‘angozn'eik,`l I-nyng'odtilinlïisnn ‘ igazitj'a `òrtijtit; 
szeretök közt egykedvii szó nincsen,xfs'nemflehete'köz 
tem, ’s Julia közt1'ollyan, in'elly ‘тип/еще‘ mélyében meg 
nein каша,’ inelly 11j szenvedelm'eketne'in'éliresztett ‘Шла. 
- Szeret-e ö? -- azt nein tudáin; ушах-мак, hol erös 
en ищет, napok, hol kételkedtem,Í de 'nein volt egy pil 
lanat, hol nein érezém; 'hogy én- сваи benne, ‘ниша 
éllietek, ’s hogy а’ liizonytalanság klnzólib а’ halálnál. » 

. Tudnoin kell, — ̀gondolzim magainba/n, ’s legyeii lháir hzilàl 
következése kérdéseinnek, megkértlezem.> 4- ’S `meg'kér 
dezéin, ’s nem felelt, de rain ищете setét szemeit, ’s 
én érezéin, hogy nein kelle' felelnie.e’tekintetîutáui.` Oh 
mennyi vala kiinondva e’ tekintetlieml, meniiyi mult ‘e’ se-` 
ш szem’ háiiiatálian, mennyi jövö e’iángokhan, `mellyek 
kel rajtam nyugodott, /egy egész történet, ‚еду egész 36% 
lat, ’s egy regész ~ineny'oriszáig nékem, ki elinerülve su 
дышат, csak шт érzéin, hogy'szeretett vagyolil ’s bol 
(10g, _. - ‚ :miim ›" - 
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1; и а’ vak, j'kine'kwnost rántá le szemhályogát or~ 
‘шва, ’sïki az elsö- шутит, yegfyszemi éifziI fényénèk 
hatahnat’f, :Js reljajdulìiiirömébe'n; ugy‘valék` én, lesliitva 

. lioldogságomkérzetébenii-l $Ы‘чеп1Ё Sietve‘dohogott, mintlia 
egvésnen le». akai'na‘ fhtmìwezvegy -lioldog p'illanatban , 'kébe' 
lem‘lfesült,ë--ajkaimvsnúnak nyilvay remegtck; magamo‘n‘fkiu 
viilßvalék; «еду ohaobmlMindenv boldogsâghak,'mellyet'em~' 
11е1‘пш1а11агёгеяецдъ1мгМишура?‘11629 :ram: a’ llszép 116‘; 
mintlia öriilne `11611110311115‘1111111111‘,‹’в‹11е"‘е111е11120111111, jobb 
1111;пущш:"гА5аи1111110ълвв01Ш1111’ a’ reliiegößlmzet` és elboß' 
ritam .csókjaimmak »wd-'NfÉlteńiï'ilegboldogabb' pillanatj'a 
"Найди-на v_;_Hi ,pmol-:o ‚19)!9. f ‚мы‘. '. ‚ _ _. 
¿,:gmwj а’ ‚цггдудщ mv ruim "1u-:vynil: lang!) art. 1.' 

Szükségem vala magányra, ’s elmenék.- Végig sietve' 
a? hallgató utszakon menék ki a’ kapu elé, -hullamzú $21 
veniîiaìvs'àabad utánlivàgyod'ék, I'iviruló téi‘èk kéllének 'ne 
111; чшмпыдрцав цитаты 'féjfœ‘egysegësz 'viiági ` ‘ 
livogy‘-y "kelytr‘talaljon Höröinében’.’ ---J "S -' fuio'itam" fwèzél vnélkiil 
mindigfßltovabhßß 1111110 :kimmyngodni- nemßhagynak gonfio» 
latjai, mig végreY stávolŕol. áihzmgfzoréjizene élireszté 
fel alniaimbol. Akaratlanul majd nem megkeriiltem volt a’ 
vàrast, ’s egy gazdag kereskedö villaja elött állék. Gsak 
a’ felsö emeletben vilagitott‘ még egy атак, a’ többi se 

y шеи allt lombos faji között, mellyek alatt a’ теней kar 
hangozék, mig hátulrol a’ varas’ fala latszotí mint egy 
setét szalag, ’s meszebhröl а’ papa-var, mellynek hajdan 
szerü fedele egy nagy ernyöként feketélea’ csillagos 
égen. — щит-11111111- tiszta csillagos eget olly pillanatban, l 
midön magadat boldognak érezéd? 011 ha nem lattal, nem _› 
tudod mi szép e’ föld, ’s 1111 boldogok lelietünk tekéjén. 

1 \ 

Ha a’ kaszalt rétekrolx ezer fonyadó vii-ag’ végillatja nem 
` lenge körül; ha nem hallád messzünnen a’ folyó nyugolt 

csörgedését ’s feletted az agak között a’ madarakat, ha. 
éliredve felreppennek ’s uj agakon halkan felszólalnak, 
mintha nappali' dalukat kezdenéka ’s ismét ellxallgatnak; 

\ 
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--- ’s nein Ищи! а’ remegö выпадет magad Маги. ’s а‘ 
hier tenian melly egy iiöiiyü` feiiegkénc пушки‘ е!‘ az 
,égemalm‘ bén;A lnìllionyi широкие! taikotraf 'is .az шел,’ ’sA 
akker, inidönziniiid ezt ваша,‘ imm ’s‘éi'zédwnein yvali'il 
bòldog нищете‘! шип: nein erweisen сна!‘ a’. saereneses, 
érçzlieti a’ vtei'inéiizet’ egész szépsègét. '€S. mi; flia‘inég’ 
illyeii pillanatokban az ei.’ вышитые; imgokaszäii 
nak fńledheza, ha a? dal egyflátliatatlanfíolyoként; legit-iat 
íelgelîiedett '‚ lellwdm! ,I . ‚Ъ; ' émemńnyid-et F elragatliaiii'iiiiilin; 
Мать ének öœnert haiigival.v egiymrreumiilt штампа: 
razsolja elödliemëakeliledhen minden; mitt штык iisak` 
boldogitút adhat, ’s az érzékek édeset, egy sohaitásban 
‘едут; gondold inagadiiak mind ezt egyesitve, ’s képzeld, 
mifbßldûg “Щ; :i ' „fr_:iziimi :il-n ,',J‘Jmlìîsii 
~~ -:' ъ“: f ‘ ".iliiiizizii и") “И” ‹‚‚‹‚‚;ш=« i' 
e», .‚ Mär rég yelhallgatoti; а’щецед ¿ai hangi'iszekfnlszélyed-v 
tek, ’s~ ezl egyy ablak is ‚штаты; „мы handele iii-i 
dilltalli- >Milf»ßziiiikiillii kezdetisri’s'a’ainagy teiuplmlihanm‘ 
lélekharaiig ‚шкода,- Kil gondel@ теща; akkoxä„i, пошла 
„91403, kiáii-fhamngaamkn'ßafnemenemiga-.v :jim ¿inizi? 

‘ iì‘niil -ri Airs;- «f .loi‘inimnln ini 
~.;,'-. ‚:‘.:-› halt-'1; -.-’\+1vï»`.»>w;~' fgiän-i l "_Lffe.' Jamil, ' 

t 's дшап. '.f‘zi "nur ‘лтщыгг п‘ъ'гдпш ¿mul ‚‚ 
' .i zçi'i 's мы; si _IT-nz; „мы! iìjf; Hines; :Li: :rm: 

__,„_ ‚ I "i- .' _ 33. ‹ „И; ц'а'} .ulivi ß lu'iì\7"-il :H11 мёд/‚Едут: 
L ”: iig." ,'fm'ib'» :ii д" :new “in Миша» ‚в «i- "en om 'ièiilri 
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Ь lic i muy а‘ ‘^ ‘i ищи ".1 :is ¿insha --- .i oy) 

‘ i" 'i 'l »-'~- . ~- ‘И; "п'ц‘Т‘оЕ ":itl‘rfgiwn ill-bini 
‚ ’ ' i . i'! ,‘i‘ . I.: ' '.i'n" ,li *Y ‘е: ffm’ lul' lm!- i 
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Parisba kelle mennenl, е ,Kqçsíin-'ffèii'akxça állt Ia’i'li’i‘il'jg 
aient, `midön Avignonhql fissa@ téifve, до! bucsúzni 591}: 
tam; -atiyám’ szoliájáhwléptem. -- Má'ißelst'ye jala, à’ $110Е 
ватт csak-a’ kandalló’ tiizerárzêsztáuel, Alvobpgó világát. ._‘. 
Atyàm elmeriilve а’ làngqk’ néçéséhen ül't `karsk'zëkén~li-,é~ 
Meuéje ü1œni,.kez¢_¢ iiyujra, ’s ismeç li'augatank'j- теги: 
mintegy гепатит .almanak igy мы‘: ` . 

‘ "1». 

'i I `,;_' — _y `‹ Holnap Parisba mégy 41am; örömök fognal'ç‘csáliitvfaf 
i 
i 

körn-yékeznî,' asszonyok, játék, száz, _meg ezel' veszély, \ ' 
ammint mondják, yde én nem ezektiii félteiek; ösxnei‘çin 
természetedet, ’s a’ század’ sze1leniét,‘ melly komolyâùi'bá 
чащцк Qi'öinök ¿dial süzlyedni, vagy elveszni nem fogsz. 
Tanáç'sonifèsak egyì`ìQe higyj sen'kinek: mertöńös e’ ш 

у zäd, 'n_ielliylnìenrélsz,V ’s-"Paris még lne'ghalaçita századätz'ä" 
Emhçi-é‘iç' мы дёщц {ваша а" barätsagf'ámrèzaja-«amœ 
sègéàedet k'eresnlí,l ' egéészl't'áŕs'qs'ágfòkat fog‘ßzI танцы, mellyu 
ek mintegy seg‘ëdèsiköz'ö‘kkë 'ajánlkòzvafterveidnek -bizo 
dalmádérbfàradoznak; 'ne higyj senkinek iìaln;~ csak esz-y 
köznek, nein uzélnakzkrgres'. mindenki, liái'ìiuilly nägynk` 
иными-в ёгйешещг-Ё Ефдсёрреп ‚пе liigyj azon' zinleiç 
leikesedésnek, mellyei‘bizonyos politicus elvek csábitják 
az ißjút; inert minden népmozgalmnnál mindenkinekmeg 
van kiilönössége, mi az,egésznek czéliil .kil-dettetik, csak 
ürügy, ’s jaj annak, Цех angl niegcsvalaijaniagat. 
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\ Oyjad magadat ininflen politiens lelkesedéstöl; inert 

ynincs alkotniány, ‘inelly nem éplilne alacsony talpköveken, 
’s melly szenyedélyes rag'aszkodásodat érdemlené. Minden 
kormánylian jut helye az erénynek, inindeniklien befész 
kelheti inagát а’ gonoszság, inert ennek, inint minden 
alnpitniäinyinknak Пашка terinészetünk, melly sein a.’ jó 
lian, seni a’ gonoszban `tökéletességet nein enged. -- Nincs 
-politicus rendszer annyira `szükséges az einlieri nemiiek, 
hogy érte vért ontani érdemes volná, iiiiként alig van egy 
inindig alkalmatlan; minden a.’ pillanattol fiìg, ’s ha bär 
ferii’aligférthëti e156 ‘запада tetteit, "s а’ neinzet ай; nzt,y 
mit eldödei' cselekeätek; ininde'n'fidii ‘мадам hozza.- ‘ат, 
il’i‘ 'legailkalniatovsnlib ,” "s csak‘ï'ki -iiiejë't 4érti , az- нашим. 

Mert ne gondòldïliinságoìlbä‘ìi'; hogy' az einberekn'ek te 
ndhaftßz’ iráinytfygo'i'idòlataid ‘югу iiiagok 'is а’ korezel 
leinnek sz'iileniényi, vagy ha nein á‘zok,f"boloiidnak'fogsz 

i tartatni, ha kiinond'otl';l de ne данными s‘ein, 'hogy-"nein 
korinz'inyozhatod, |inert bár ellentállhatatlan a’ megindnlt 
töineg, hiiegl’y‘en'êè'ën ellene шт, gyenge"s engedö, ini 

' helyest ,c'snk’ шара! Atenten el, "fs’ fiitàSánakÍ‘egyélii-'rànt 
êìáliäd mi eii'g‘ëitszê‘ä 
e. 15.’: - . К i .1“'i‘l ‹ Т“ _' ‘ l' 'f7 'M r I. _' .4“ „Дни . 

i i’ . ."(-,!‘l; .-1 ‘F Jai' anne i, ki'lD‘hi:Qlïiëóiflsiìiéisëggelwâä.Ü‘fföïïké 
fnfgn»l в2ё1ша10щ- nepnek eiinii¿_,çn_i_; 'de jaj _nnnn'k'isk _ki 
вида-птицам, ininden foriliilintát követni nkarîá‘; inínd 

’kettö ïfszéttöretik; a’ júzan hagználjazqazferöt, ine'lly e’ 
inozgáisok általkifejlik, ’s önmngának öröl._ ' 

I 
n, 

и . \ ‚ 

Е’ J'Ífëinnnk einlierek, kik mindig' a’A Шато! álinoiloznak, 
’s мазок’, kik csak а’ jövölieir 1élnek; vte ne kövesd p'él 
dnj'n'kat, ’s mimienek'ninii; ne kö‘vesa‘eive/iaiien auszi 
gorń'logicát; inert a’ pillzinat in-intlìg avegyiilete a’ mult -- 
’s jöyönek, ’s niiol'ta n’ világ ан, következetlenségekkel 
korniányoztatnak; söt épen inconsequentie'ik áiltal álli'iak 



A’- Cm'rmusl. 257 

alkotmámyaik, a.’ monarchia` szabadsági elemei. álfal, a 
szabadsag, inert nevében szigornan korinanyoztatik. 

Ne csudálj semmit; ninos fa olly magas, melly egy- 'f 
kor mag nem lett volna, ’s nem inkabb a’ földnek, melly 
11е véletleniil esett, mint magának köszönhetné nagyságat; 
senkit _meg ne vess; inert a’ csíga, melly a’ tenger fene 
kén leül, еду vilagrész’ talpköve lehet, ’s nein tudhatod 
elöre, mennyire nyö végre ах? 1111 0115r csekelynek.i lat 
szott. --- Józan ember soha az elsö liarom naliban zendii 
lést e1 nem fo'gad; az\e1sö ha'ronr honap utz'mfellene nem 
all: egy szóval, légy nyugott, vigyázó ’s önös, lniliely 
est több emberrü-l van a’ szò, mint legfeljebli haromrol; 
néptömegck nem liaIaadÓk. I 

\ 

Szomori'mak'látszhatik‘e’ tanácsom, föképpen ifjúnak, 
kinek közönségesen meg nem tetszik selnmi, mi nem 1е-' 
lietetlen; de ha egy par évet мены е’ világona at fogod 
latni, liogy valo. - Ifjú valék mint te, ’s langolóbb, inert 
szazadunk gazdagabh vala reményeiben, ’s a’ mult negy 
ven év’ történeteit meg lehetetleneknek gondolta volna 
nrindenki, lelietetleneknek iönségük, ’s alavalósàgnk, 
változàsaik, ’s mégis valtozthatatlan nyomorůsagok niiatt. 
Mikor Demoulin az aeztalra szállva, kalapjára tiizte zöld ’ 
levelét, én is еду egész ‘111111101` teli reményekkel hord 
tam kalapomon e' zöld levélben, en is egy szebb jövöröl 
almodoztain, szalladsagrol ’s emberszeretetröl, mig a’ ter 
rorismus futnikényszeritett. — ’S miutan a’directorat 2111111` 
mindenv ok nélkül iildözött 'visszatért, `velek jöttlem én is,X 
’s lattam'Bonapal-tét a’ consulů, y’s lattam Napoleont, ’s 
utana a’ Bourbonokat, ’s ismét o’t, mintegy elvonult vész’ 
utolsó villamat varatlanul még egyszer atrohanva a’ 11111111. 
táron, ’s ismét a’ Bourbonokat, ’s most Juliusi napjainkat, 
’s Fülöp Lajost; mind ez volt‘, ’s mind ez elmult, ’s 1111 
maradt? emléke,r’s talán itt ott egy vkevés jo, mit minden 

_' /Írvz'zká'uyv I. Ад?- i 17> y 
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zendiilés, 'mint a’ Nil’ ái'jai iszapjokat, maga után hágy; 
de valyon ki az, ki negyven évben nem csalodott voliia? 
’s ki az, ki a’ negyven jövöben n_em csalodnék, vagy ezek 
titan, vagy mig emberek élnek? Meg egyszei' inondom, _ 
ne higyj senkinek, ’s tndd meg, mennyivel többet raksz 
magad utan azon pompás zerusokbnl, mellyeket a’ Шаг 
csudal, mint: liaza, emberiség, szeretet, annyi'val többet 
szamolsz; ha inagadat ‘папок teszed, örökké egyenlön 
kevés léssz! __) 
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"ill, ..~ Í XVI.' "_: 
f ' А . 

Ejfél 011111111 mikor Avignont elhagyám. Az égfélig iwf 
rult vala, csa): itt ott ragyoga ät egy egyes' csillaglsziirke 
fátyolám‘ csak nella lépe ki af fogyó hold feliegei köziil, 
pillamatnyiY fényt ‘тете а’ tájra. A’ város hallgatott. -PfA’ 
fai körül ittett inég тек а’ lámpák, loliogómillágqtfvetve 
a’ hajdanszerü tornyoki‘a ’s а’ megas fákra yinewll‘yyek kör 
nyülözik; mig minden egyéb, hova világukmeiif‘hatott, 
çsak mint egy setétehb vonal “на е1 а.’ 52111111103161. — 
Az e'gész vidék kétes világban álla elöt’teni, mintha dzon 
1&]а1‹11а1‹.1101-ё11е111‚ `csak tünö emléke emelkednék lelkem 
е1ёц_’— A’ mit a’. душ-тек bámult, hova `n’ >iin visszavá.- f 
g-yott, 1101 az ifjú legszebb napjait élte,` .nzA e’ váras’ kö 
rében áglla mind; lelkelnben hány emlék ébrede, midön :sehe-l 
sen elhaladva n’ falak mellett, végre utolsi'is'zegletük e1 
tünt szeineim elöttl’s lelkemben mintegy véletlenül- a’ gon 
dolat támadt, liogy vele minden eltünt talz'm mi ez é1et~- 
ben holdogitó volt. 

q 

Nincsenek kisértetek, igy szól e’ század’ Machia 
velje. 0h vannak, fàjdalom vannak шва-тек! ISzivünk 
mélyébe temetve sok einlék fekszik, ’s ha magunk 1121 
gyunk ’s körülöttiink csend ’s kebliìnkben setét éjszaka, 
ekkor elliagyják mély sirukat ’s a’ múltrol beszéinek еду 
ln'is regét, mig а’ sziv elborzad ellxagyottságában. 011 Yan 
nak kisértetek! ’s ki а’ boldog ‘аду boidogtalan, ki elött 

17 i* 
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fel nein tániadnának вена? Ki nein ища áhrándjai közt ` 
а’ lielyet hol egykor jó vala es lioldogabli , ’s melly most 
mint еду nagy szeinrehányás einelkedik elötte, hol inińden 

-enilék egy там van? ki'elött nem tiinék fel az arcz, 
‚ melly egykor lioldogságot mosolyga életélie? ki nein érezé 

a’ rég legyözött ‘дышат, ha mint а’ lialdokló oroszlán 
még egyszei' megragadja ellenét, hogy magátkehlébe niar 
va vég erejével csak vele haljon meg? Oh én érezém e’ 
kinokat; sziveinen Мн‘ mennyi vész dúla ¿it , lelkeniet 
Маг niennyi fa'ijdaloin zavará. fel: nincs emlékeiin каши: _ 
еду melly elveszett, y’s _szivem nehezen план nyugalina 
felett fen nein i'isznék, мы а’ hajótöredék, mellyet ininden 
dagály a’ parthoz visszahoz. ' 

.JL з ‘ ` 

Mint-vn." дата széidöit há'za’ ronijai так, i'igy anń 
iìalg 'képzetein à’ niultlian. Ш inég еду szög шагам a’ 
félig ledölt'faldarahban, inellyen egykor egyik'kedvesé 

- nek kép'e'ñiggött; ott a’ szegletln'il róskadva feketlik al’ 
kandalló; mellynél annyi boldog еще!‘ töltött‘; h’ таза 
szemei szétszort egyes ln'itortöredékekbe akailnak, niellyek 
a’ gazdanö 'liii'szkeségei egykor, most feldú'lva hevei'nek ‚ 

’_ ‘a’ `pitvaron, inintha lépteit дают rontott szerencséjére 
akarnák intenti а’ КбгйЦёъгбЦтйд а’ kedvelt hárs’ ágai Ai‘e» 
keten nyúlnak he az iivegtelen zililakon,v szárazon шов‘ 
minut а‘ ház’ lángjai éltetö матке: feleinészték,` de még 
is liiven állva a’ Га! mellett, hova`az ös a’ fátegykor'ül 
(все, mint szebli napoklian. — Menn’yi rom! Oh ’s ha 
inúlt életenire 'vísszanézekz inennyi szereleiu elgykor, 
inennyi hit, inilly Jiaràtság, inennyi reinények; ’s1nost: 
— inennyi roin. Oh a’ ki n’ датам]: azt mondta volna, 
hogy а’ liz'izat iiiellyben annyi öröniöt élt, annyit reinélyt, 
igy fogja látnil ’S ki nékem montlta volna, hogy napok 

g t jöhetnek olly üresek, mint én éveket éltein! 
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Harcznak halalos mezején', 
’S még is homäïyos'éj borong . ‚- ,. ' 
Hazajaharnulo egén. ‘ \ ""Í 1f?" ` 
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Egedre; 52011 “110311111, vele. ` 
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d A’ 110110.‘ 

Hogy illatos virággal 
Legyen ад’ kert tele, 

Sziikség: felàssa `földét 
. _ A’ kertész eleve.‘l` 
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A’ duna-parti és liivált реза viz-ar 
‹ lS3S-ban. " 

¿i 

‘El 
Quad nden. :namento 

Стропы-а nequns: cetera Hnmínís 
Шш feruntnr, nunc medio alveo 

Cum plee delabeniîl Etrulcuin 
In mus; nunc lapide: adem», 

i Stîrpeiqiie rapt“, et peau: , at lloinol, 
Yniveiililîunr, non line ,qio'iw‘inm\ 

Clan-iure vîcî'nlequs вине, 
_. f.“ ¿il ' ' traf-Tlv; “Y” “И 

`‚ Hou-r. Cumming Lin. m. Om xxix. 

.l \" . 
‘I 

A . .I _j 
f l .y i r . t' 7 ‚_ Í’ I г‘ 
_ _ ‚ 

« Il'. I: ' i, 
i ' ‹ ' " '5f l 

:rr-i -‚ ~. :y ‚ 

Gyász megszokta Magyar, te a’ kinek folytoni jajjait 
A’ jó-léti reinény egy ideigŕ'lelfoj'ta'ni, 
-Ah hivd-visszamegint ,könnyeidetlës önts-le szemekröl 
Ан; а’ két duna-part’ lili çiaüaitifedte özönre most. 
Óh szötnyůvegyiilet! mellyet az ég’ bosszůja, ’s emberi 
Honnos fájdalom igy,összekevert'¢ ’s annyi leszaggatott 
Наш’, élet’, vagyonok’ zúgva-rogyott romja felett, mutati 

,f 
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II. 

’S olly diihhel ki rohant rég-ikeres Pest-Buda’ partira? 
Ne'm‘hát éppen 112011 tág Duna, melly messzi-menö uton 
Lép hozzánk, ’s 1e nem ölt> senkit is а’ kiil-haza’ térein? 
Pusztitott egyedül honnomon ö; mink nolia hévvel ¿it 
A’jól úszni iigyest, ’s Ázsià’ szép pai'tja'ihoz futot ` 
Lengö gözönyivel jutni 11011111,’ szinte segitgeténk, ‘ 
A’ vén ’s 8291111 ke1etet,lkötni velünk‘össze, sohajtozók. 

III. 

Mért jártak, kegyetlen! Pest homokos’házai’ ormain 
Zúgó árjaid áldta. Dunánk? а’ fejedelmi vár 
És a’ csillag/os ég-mérte torony’ szìkla-tetöivel 
Szem-közt, а’ magos ég’ néztire? hogy důlva-le kerteket, 
’S léget meg palotát rázva, az egek’ boltozatához olly 
Rög'tön már haladó tágra teriilt Реже: elönteni, 
’S 11111 ’s jajjok’ közepén, zsenge-gvirányt döntni siessenek? 

`, 

Iv., Ü ' 
Akkép’ zúg а’ vihar, a’ kiröpiilt mez-teli méhekre, 
Ök-hem’segve midön donganak. A’ süriì csapatba ki 
Szauoknak szanaaan üzi tömött mika csoportjait; 
Halk zongásokat а’ bús zivatar’ р011111 kevert szava. 
Elnémitja а’ mezön, ’s gallyak’alatt bérczi tetöken is. 
Hasztlan szàllni tovább `szzìrnwsaki ah, hátra, — elé, -- 

baj al1! 

Földön fekszenek ök 11’ lesepert dolgosok és aprók! 
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V. 
у i 

Halátlan Duna! tán megreinegél, hogy ha fel-érve johli 
’S dúsabli sorsra, kegyes sok vizeid’ hö segedelinivel, _ 
Tölib pénz tölti zse’liiink’ , venni {один}: ёийпаепй fék altil 
Tégetl’? vagy vas avagy mas örökös ‘nyerget a’ stk-sima 
иду-нашим akarunk nniinzann maja kifesziieni? 
Elszantabbak ailót nyujtani, душ ñiggni, cseréhen, ösz 
Kén’yedtöl, ’s egyedül hogy-'ha te,is rendeleil, ilzni azt. 

‘ _ l _ 

VI. 

Vagy тегу-шип szokott kény, декаду (úgy mint ‘меня; 
‘ ' 1' ' 'Y esik l 

Мат féreg a’ frisserni szökö шва-теги isi) ' 
Benn'únk tiszta eréiiyt ragni-ki, ésl a’ hiuság" silány 
Vak fénnyel ragyogò niételyeit liintni ’sA iieoltnni- 
Indúljong. leverél? sujtni kegyes, ’s lassa szemiink, hogyan 
Kényelmeklie ybelé rogyni, ’s csupaii tünve ушам 
Balvanyozva sziven hordni ‚ yüireg’ kàba imádata? 

VII. 
Ь’; l. l 

Те kárnznini nennen, nem peaigien-gyiikni n’ hns-kend! 
Bús mélyébe valál mártani‘kész, Жду behegedllpt a’ 
маю sen, miufan anni ke'gyet masi; ’s mutated- is azi 
Régenten, iniko'i'on slk-jeged a"hösi Szilág'yinak. 
Kiv'aniara, Bud-ank ’s Pesmek öröm-néziire, yfegyvni-nnt 
Tizszer négy ezeret'vàllira vett, la’ haza’ kec'lviért. 
’S Màtyás’» diszire kö-liáta tiikrén hordoza, p’s-v'iilt kevély. 

y 
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VIII. 

сваи sas ’s пап-кают íòn vjseléL‘inég-is olly aldva jó 
Voltál Ister, a’ szép honnoni iránt! YA'nnyi hajòd l‘xalad, ‚ 
Hullamo't ’as levegöt metszeni; ’s jáuvfel- ’s le jeleiikoron 
ваты repülö. szamyaiaat most Duna, és koçonaaàt is 
(Melly gò'zliül fonatott, ‘в füst `1ep-el)ott rendre a’ partokon 

_ Kül-bel-fóld’ egyesült tapsa csudalja; ad neked a’ mikor 
Két oldalrnl a’ part, kegyreii'ßsoport pléld_a.-.9_1_11álcSokëituV 

\ - — 
:In l › »ç _ ¿l 

1X. _ 

Halasan legelébb Bees’ lakosit, ’s `a’ köz-atyankat ép 
s'zivünkkel ie siess’ amm, zúga а’ nueikbe, mint ` ~ 
Czukrot, mézt, ’s mi _llamar tudtak a’ mar rég keserü 

»in is ` 

Láng-keblünkbe нею-атм; és vésni viga'sztàlast; 
Tudhillik közel a’ liazaik a’ nagy szivii Ferdinand’ 
Ó lakjálioz 1101 sziv-kegyelem в2й111е1еп`011110111, 

_’S nem sejtet mi-velünk, ’s liar kivel is, puszta hanyaglatot. A 

X. 

Hasztlan tolna vihar megmaradó ködöt a’ `fejedelmi sas’ 
Sziklan alli magos ös lakja köriìl. Tiszta tetöihez 
’S hazahoz közel a’ nap , közel a’ fényi-derůletek , 

. ’S Zevsz a’ menykövek’és а’ sasok’ бы bölcs ига, 1101 neki 
A’ Fatom sziinetlen nyujt maga, 'hö jó tanitasokat, / 
És leczkézi, miképp’ kell ’s lehet? ott fent leszakitani 
Komme feuegekef; meg mikor т lent, а’ sötét мощам. A 



I 

266 DEsEwi-‘i-‘Y Józsnr‘,` PEs'ri viz-im. 
‚ \ 

_ Xl. 

Üdvözlök titeket hat, egy azon jò atya’ népei, 
Testvér-népek! a’ kik hiv ymag'yaron megkönyörültetek! 
Nein törvény ’s a’ szokas, nein `ruha, és a’ ki’ilömblete 
Nyelvi'inknek, kötözött пыток а’ Aszivre le, kérgeket; 

Inségüiik, kegyesek! most ha velünk бане-самец, sli 
' vünk 

ноты]: tui-ezen, ’s kölcsönös és közös érdekii 

Boldogság’ szeretet’ kapcsa, szünet nélkiile наш fog. 

l ` GizóF DEsEwFFY Józsnr. 
«I f " 
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îBécs` alatt (1683 Sept. 12.) egyszer hütlenné lett sze 
rencséjét, b'àr mint igyekezék is, sohasem tuda többet 
zaszlóihoz csatolni a’ török. Minden erölködései, mellye- _ 
ket Magyaro'rszagon e’ végre újabban tett, csakv ujabb, 
падет) romlasaval végzödtek, igy Parkánynál, igy sz. 
Endre ’s Hamsabégnél. Legerösb várai, Èsztergom, Viseg 
rad, magyar kézre kerìiltek. Parthiveí közzill sokan, kiket 
remény, félelem hozzá ’s Tökölilxez kötének elem», most, 
hova a’ szerencse, ök is a’ gyözedelmes Austria’ részére 
hajoltak, .hasznalva а’ kivant alkalinat,- a’ csaszartól mind 
azoknak, kik halailék nélkiil kötelességökre vissza térend 
nék, önként ajánlt köz-bocsámatot.y De àllt még hatalma’ 
legerösb bástyája, 'hirodalma’ széke honunkban, Buda. 
En is megkiséné következett (1684) nyaron а’ hös, не 
a’ vitéz Szobieszki társaságában, Bees’ megmentésének 
is dicsösége, csaszari fövezér lothringiai Karoly. De, bar 
a’ vizi varost megvette; bar a’ var szabaditására sietö os 
man sereget szèlyel verte; a’ varbeliek’ bator ellent allasa, 
a’ taboràban elhatalmazott betegség , az öszi/alkalmatlan 

.tarios esözések, a’ bécsi föhaditanácsnak az övéivel nem 
mindenkor összeliangz-ú ра1‘апс5а1’, a’ munkálatokban in 
nen eredt ге1и1е11е115ё5; élelem-sziike 1) utòbh is. szinte 
_negyedfél húnapi (Jul. 19. d. Nov. 1.) ostrom ’s 25,000 
einher veszteség utan, `szandékaval felhagyni kénszeriték. 
Ezen megîszallásban ища е150 .próbáiiat vitézségének, az 

\ 
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itt csak iigyan meg is sebesedett sabaudiai lierczeg Euge 
nius, akkormég alig 21 éves ifjú, idövel Austria’ legna 

"gyobb liailvezére, ostora és félelme a’ töröknek, ’s az egy 
kor szolgalatjat el nem'fogadott kevély XIV Lajosnak. 

Ezen elsö próbatételnek sz'erencsétleniil lett kiiitése 
nem kevéssé hátraltatta Budanak az osman :já/rom alól ki 
szabadulasat; nem csak mivel a’ proba nagy veszteségibe 
került a’ csaszarnak, hanem azert is, mert az ellens'égV a’ 
bizonyosnak liitt yujabb megtámadtatáshoz most sokkal iii 
kább hozza készi’ilt; a’ varat` Юга rjobban inegerösitette', .a’ 
7000 fon-yi örsere’get 3000 valogatottJancsárralinegsza 
региона, ’s paraiicsnokka a’ va'irban> azt a’ 70. éves‘ löreg, 
de eröi‘e ifji'i Abdurraliman (Abdi) Вазы nevezte', ki köze 
lebbi nyaron olly dicsöen véilé meg (laininiekvárat‘ ai azt 
40 napig lievesen vitt, ’s rohanassal neiii egysze'r meg 
venni próbalt lengyelek ellen, ’s kinél akkor sein harcz 
ban tapasztaltalib,sein elszantabb török vezér nein шпагат; 

Ъошайпёйай Károly иду ezen elükésziileteket, mint 
seregei’ kevésre olvadt szainát, >megtört batoxsagatzina'g'a 
elött tartva, a’ következett (1685)'tái‘boroza’ir”V cpzéljaul nein 
Biidat, lianem Érseknjvàrt tüzte ki._ îDe ей; magát is, pénz_ 
лещ-Юта, св‘аК а’ papa XI Iiiczének részint зарплат 
mánya (300,000 forint), részint a’ papsag’ adóztatására 
a’ császaimak adott engedelme, és azon> 663,000 forint 
tevék менты mellyeket a’ közelebb (Jam 14.) iiieghalt 
esztergomi éi‘sek Szelepcsényi Györgynek liagyomanyabúl 
örökölt a’ykincstár, ’s liogy hadait kiegé‘szithesse a’ csa-_ - 
szai', kénytelen volt a’ Szasz,Bajor,Badeni, Braunschweig 
yLiineliiii‘gi ’s több néinet fejedelmekhez folyamodni, kik 
öszvesen egy szinte 40,000 fönyi sereget allitottak; ’s -az. 
austriai rendek kiilön meg 100,000 mérö` (Не: segedelem 
mel is jariiltak a’ közngyhöz. Igy felkészi'ilve a’ taboi'o. 
zaslioz, iniutan‘még‘töbhönként valalkozott'franczia ига]: 
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’ is csatlakoztak hozzá. Julius 7d. megtámadta Érsekujvárt i 
Károly fövezér. Маг 27 napig vitta, midön egy 60,000 
emberböl álio török sereg’ jöveteléröl tudósittatik. Erre 
20,000 emberrel Kaprárát а’ var alatt hagyvàń, maga 
47,000-ed magával siet elebe az \e11enségnek; azl attol az 
alatt megszállott, ’s 111111‘ 111111 megvett Esztergomot meg 
ìdejéhen megmentî, magát a’ sokkal nagyobb számu, ai 
б közeledtének hirére Esztergomtol‘egy 'negyed mértföld 

>nyire vonult, 7s 011 igen erös áliást fogott ellenséget, 
sánczaibo‘l elébb, hol hozzá férhetetlen volt, tettetett fu 
tássàl ki cspalván, еду igen öldöklö harczban aug. 16d. 
összetöri, minden tábori ’s ostromló készületeit elnyeri; 
hannad napp'al késöhben (Aug. 19d.) Ér'sekujvárnak is ro 
hanással ига lesz. ' 

E’ közben töbh más csapás is érte a’ törököt. Мёд 
1684111111 а’ pápa sürgetesére egy hármas (szent) szövet 
séget kötvén Austria, Velencze és a’ Lengyel, hárman 4 
óldalrol (Lengyel, Magyar, Dalmatország és Morea felöl) 
szár'azon vizen ¿egyszerre reátámadnak az eddig rendesen 
csak meg'támadni, nem megtám'adtatni szokott, e’ harczhoz 
épen nem késziilt ellenségre , ’s mielött'magát -rendbe 
szedhette volna, a' Velenczeiek sz. Maura't, mellytöl flig 
gött а’ szomszéd tenger’ ’s 7 joniai sziget’ birtoka, majd 
Prevesát is; a’ gyözedelmes iuagyar-austriai fegyverek ре 
dig Veröczét, miután 131 évig nyögött az osman járom 
alatt, töhb tóth- es horváthországi ‘Майка! együtt meg 
hodoltatják. Ide járult Tököli’ pártjának Felsö-Mngyaror-~»~ 
szágon, à’ császár’ részint gyözedelnie'i’, részint hírdetett 
bocsánatja’ következé/séhen, nuponként gyengülése; Tö-Y 
kölinek magának, a’ constanczinàpolyi udvar’ parancsáv-v 
1101, vagy mert gyanúba vette hüséget, vagy mivel igy 
akart mngának `а’ 111а11а1ша5 császárral békélésre útat ké' 

‚- szitni, Váradon elfogntáisa,l ökör szekerén, kötözve, Dri-_ 
nápolyha hurczoltatása; ,erre 8 ‘аду 9 ezer fönyi seregé 

l 
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nek, minthogy iirával illy bánás után semmi jót niagara ‘ Ä 
nézve nein штаты, a’ esászárhoz inindenestül шрам 
làsa; ‘штык, az еду Munkácson kiviil, niellyet 1111 
vese a’ hös Zrinyi Ilonának bástyáknál erösb lelke ineg 
oltalinazott, egymás ntán, ostroin vagy öiikéntes feladas ‚ 
z'iltal (ßászari kézi‘e указа; Avégre erilélyi fejedelein Ара 
iinak, ki jónak ниша: osman hataloni7 teljes roinlását lie 
n'eni várva, az eröseblinél keresiii pártfogást , a’ bécsi 
“шахта! titkon szövetkezése. Mind ezek ellen kevés vi 
датами ’s kz'irpótlást nyujtottak а’ Töröknek egyszer 
másszor Magyarországban nyert aprobli diadalai, Vácznak › 
és a’ visegradi várnak visszafoglalàsa, inajd ez utólibinak 
az Esztergoin alatt niegvert Sajtán 2) seraskíertöl E'), inint 

ksein vagy óltalinazásaval erejét megossza, vagy а! keresz 
tyéneknek engedje, puskaporral fölvettetése. 

Érsekujvár’ -megvétele a’ császár birtokin kivül is ,‘ 
egész Német-, Lengy'el- és Olaszországban, a’ kitö-rö öröin’ 
ininden jeleivel, ‘istennek adott hala, ’s puska- ágyn-ro 
pogások klözött innepeltetett. Ebböl inegitéllietni, milly 
fontos dolognak tekintetett az nein сваи Magyarországra, 
hanein az egész kei'esztyénségrev nézve is. A’ltörök [буг 

' zér, иду latszik, maga is i'igy nézte azt, inint elöposta 
\jat egyA közel lévö nagyohli szerencsetlenségnek. Hogy 

ezt elforditsa, а’ sultan’ parancsa'it sein vàrva, nemzete’ 
szokott gögét félretéve, maga esdeklett a’ hékts'eért;ß es 
deklése ineg nein hallgattatváin , sietve kér segitséget ha 
zulról, elö terjeszti а’ iiövekedö, B_ii'dához inind közelelib 
vonnló vészt, a’ császár’ nagy erejét, iiiég nagyobli ké 
нашей, nagyitvzi iníndent _szántszántlékkab hogy авт“ 
tölili oka légyen udvarának nein késni a’ segitséggel, Yim 
nál keveselib neheztelni ö гей. szerencsétlen 'hai'eza, Ева 
tergoin’ ineg neni velietése, ’s ini inindennél tölili volt, 
Érsekujvár’ ineg nein tarthatása iniatt. -‘А’ segitseg nein 
késett, inert Buda’ fontossága jól tu'dva volt Gonstanezi 

„MMM-_ l l 
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polyban; de ö maga 'a’ halalt -- csatavesztett Osman ve 
zérek’ szokott soi-sat Т е1 csakugyan nem kerüllleté. Kara 
Ibrahim nagyvezer, yfélve maga’ is a’ sultan’ haragiától, 
ne hogy az rajta töltesvsék ki, sietett a’ mindenben okul_ 
vetett Sajtànt, ‚521111105 tisztjeivel egyiitt kivégeztetn'i. - 
Helyébe seraskiernak Magyarorszagra , a’ Lengyeleken 

/Bojannal közelebb nyert gyözedelmével nagy hir're kapott 
Suleymann basát neveztette ki, nem mintha emelni akarta 
volna rettegett vetélkedô-társát, hanem hogy annal bizo 
nyosabban elveszitse azt, a’ mint erösenJhìvé, szeren 
csétlenül folytatandú magyariháboru altal. De rajta is 110 
1е11‚‚ ki másnak vermet as, maga `esik belé. Sulejma'n 
sejtve a’ neki vetett tört, ravaszul elibe térjeszti urimak, ‚ 
miként csak rendkivüli hatalom, és а’ snltannak magának, 
vagy legalább a’ дадут/02011161 jelen léte eszközölhetnék 
Magyarorszàgon a’ dolgoknak jobbra fordnlasat; ’s ezzel, 
mit épen akart, meg nyeri, hogy a’ seregeit sem maga 
személyesen vezetni, sem еду harczban forgatlan 111111111 

f val, millyen Ibrahim, szerencséltetni nem akaró sultan 
tól, Ibrahim’ helyébe , ki azonnal Rhodusba számüzetett, 

késübb megfojtatott, maga neveztetik nagyvezérrf'a(y 
Most Sulejmannak a’nagyur’ benne helyzett bizodal 

ma, eldödjei’ szomorú példaja, nemzete' érdekei, sajat 
becsülete mind annyi ösztönök, semmit el nem mulasztani, 
mi a’ fényes-udvarnak Magyarországon 011110 félenlévö biro 
dalma’ megerösitesére valamit tehetne. Igazgatását _azzal 
ke’zdi; hogy Tökölit szabaddá teszi, Magyarorszagra, 9,000 
Törököt rendelvén ségitségére, fejedelmi czimmél bekiildi. 
A’ nézet helyes, de sikeretlen volt; mert Magyarorszàgon 
Tökölinek mar semmi partía, a’ Töröknek, ` épen az ö 
vele valló bánásért, senuni hitele többé; ’s minthogy a’l 
szerencse naponként inkább Leopold’ részire hajlott, ked 
ve senkínek magát bizonytalan nyereségért bizonyos ve« 
szedelenmek tenni ki. Tökölinek megniitott felszólitasai, 
Миф I. Íaò't; 18 
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igéretei, fenyegetései elhangnottak, a’ nélki'il, hogy 'csak 
egy is elökelöbb volt parthive‘i каши’ liozza csatlakoznék; 
’s minden -erölködéseivel снах annyi’ra sein mehete‘tt, под 
M_unkacsot ’s hös liitvesët azfostroiii `alo1 felszabadithatta, 
‘аду а’ venia 'segiiségei kiiiaiieœii vaina. такты -kivüi 
a’ Francziat is, iìrökös югу‘ ellenségét vagy hi'itleii ba-l 
ratját Austrianak, igyekezett ez ellen feliiltetni az'A iij _' 
nagyvezer; de ezen падает sem sikeri'ilt. Egyediil kell-î 
véii'à a” szerin't `a’ fenyegeti'i „veszèllyel s_zemközt‘inenníe ,1' 
minden gondja.yalaniintI reménye a’ sereggyii'jtész` volt; 
’s ez maga, iii-es штат, pénz’ nein léte miatt,` 'neiny 
kevés akailálylyal'összekötve; mellynek elhai‘itásar'a elébb 
magános erszényéböl adott a’ sultan egy millio ltallért, 
utúbb serailja’ ai'any-eziist késziileteit, спада 'ez'üst lószer-l 

‚ szainait parancsolta a’ pénzverö ваша viteti'ii; faiinyira.-v 
szìvén feki‘idtBuila ’s Magyarország’ inegtartasa. «_’S ’inidön’ 
mind ezzel sem làtszék a’ шкаф; fedezlaßtönek, rliaiiiis ' 
pénzzel, -inellyben minden 1001lat eziisthöz 40 lat-rez 

` Jvfolt vegyitve, segitett magali a’ nagyvezér. Igy~volt ké-4 ‘_ 
pes тает keive egy 60,000 fönyi sereget összeszedni, 
mellyel majus’ dejen-:(1 68 6) maga Magyarorszagranieg 
induit, мамаши liataloiniiial Гепатит, tenni niindei‘it, ~ 
mit a’ biredalom’ даты ттешпек itélend; ’s под 
lépeseit aniial nyugodtabban -intézhesse ,— elore' a' nag’y‘ 
(ш sajat kézirata áiltal` ат‘)! biztosiia, hogy- seiiii'niert,l 

`történjék bár mi, szamadasra vonatni nein fog. A"Mi1f- ‘ 
ti, hogy annal inkabb lfelgyi'ilassza a’ 4seregek haiiez 
‘уйдут, а’ szent zaszlónak is javasla vitelét; de #magy-Ä 
vezér, шт а’ köz leverettetést, шт, hogy ez- “пиво 
eszközhöz iiyúlas az ilyedt elmékben nein lelkesedést'; 
lianeni csak nagyo'bb ilyedtséget fogna okozni, job'bnali 

` ite'lte javaslatat -el nem годам,“ Kiimiuit гены a’ szent 
zaszló nélkiil, 'de- uranak. s-erkentö fényes _igéret`ei, né-- 
pének aldäsai között -- eros elhatarzással keblébe'n: meg 
érdeinleni lira’ kegyét, .«különös 'bìzodalnián ’s- типе nieniii 
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nem engedniî Allahoz` érte 0111011 1111230 foháls'z'aitl 010111011; 
l Utját 01011110: igen lassan `folytatta., a’ tatar chan’ segìt‘ö 

hadaira vàrakoìván; de ki, megújitott 1‘01‘ 520111051111’11 is, 
11101111 sem jelent meg, a’ Lengyelek’ résziéici-ilA fenyegetö 
veezedelemmel mentegetödzvén. Készen vartak` ellenhen‘ 
Magyarországon, mint parancsolá, 1111111111111111111 temes 
vari, eszëkí 05 fejérvari basák; kde mielöttœzekkel egy’e#A 
sülhetett, 501 Magyarorszagra csak 110 is léphetett volna :‚ 
kivitta lotháringiai Karoly-a’ föhad'í tanáeshan, hogy nein 
székes Fejérvár, mint legtöbben akarak, 110110111` njra- egye 
nesen 4Buda. szallassek meg; ’5 elökészületek 101011011, 
111111хе11е1111105 5011а50111, inintha ez fogna azl 1110150 elva 
lasztó harèz lenni, mellytöl tîigg az osxnan uraságnak Eu~ 
ropában vagy örökre megalapitása, vagy 'vegképen 101101‘ 
gatááa.. Mint 'egykor (1396) a’ Zsigmond` altal «Bajazet 
ellen elvesztett nícopolyi nag'y harczban,l mini'.` a’ `nem 
zetünkre 11021101110505030501111/(1664) szent-gotthardihan , 
mint legközelebb a’ sokaig szorongatott, végre 15 —( 1669) 
elesett Gretaert liarezolthan: csaknem egész Èuropa mun 
kas részt vett a’ most Buda, e’ nem csak. hazánk’ de az 
egész .nyugoti keresztyénség’ legerösb bástyaja —_ 101011 
11е10111е20- viadalban.Y Számtalanok az önként' valalkozott. — 
hátrak, _’s 1110111 csak liarczos öseiktöl harcz- és dies-vá 
gyat öröklött Nagyok, spanyol Grandok, franczia Mar 
quisek, anglus Lordok, ola‘sz Grófok, német fejedelmi 
11011101 »'sz'árlnazott Herczegek; de Dmeg; polgan’ak is, ezek 
közt csak Kataloniaiak 60o-an, :mind mesterembenek Bar 

"ceuonauóiz‘iak sieaek iomaringiai Kai-»1y zasziói ala, fé 

.ringiai Karoly.v Seregei 0521105 520111111 63,000 volt, köz 

szint valiásos 520111 buzgosag- ‘аду a’ hitetlenek _' iranti 
gyíilölségböl, részint tannini, vagy dicsösséget fegyven‘el 
aratni Europa’ legnagyobb harez'mestere al'att. ' 

/ 

Jlln.- 15dikén 111111111 vmeg kome'u-omî tahorából .Lotha 

1011: 14,000 Magyar, 30,000 birodalombeli `segitii ha 
_ it 

` ` 
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216 _Páezmr xózsnr, _ , 
dak, a’ többiek öiikentesek, ’s a’ csaszar örökös 111110 
inanyaiból valók; a’ Magyarok a’ nador Esztei'házi, Palñ’, 
Battliyani, vPetnelii'izi’ ,' a’ többek is iiiind’a’ legbati‘abb 
legeszesb, liarczban tapasztalt ferfiak’ vezerlese alatt, kik 
közziil nev szerent enili'tendök: a’ -8000 Brandenburgia 
kat vezetett `Schöning; a’ csaszar’ veje ’s bajor választe 
fejedelem Maximilian Emmanuel', ’s a’ badeni markgróf 
Lajos, ifjak mind ketten, aiiiaz alig 24 , ez 30 eyes, de 
mind ketten tapasztalt vitezek mar, ’s ösineretesek a’ Bees’ 
kilzelebbi inegszallasá‘ban kitiintetett batoi'sagiikról. Jun. 
18d. erkezett meg a’ liei‘czeg Buda ala, iiiindennel, mi 
sikert igéi-hetett, gazdagon ellátva. Вата volt a’ Duna 

_liajókkah ezeken ’s a’ Duna’ közel esö szigetein annyi 
elelem,' liogy 100,000 ember 9 hónapig könnyen meg 
ei'hetle vele. A’ Abecsi fegyvei'tài'bòl hozattak , egyeb vivo 
szerszainokon kiviil, 60 legnagyobb-, 30 kisebb rendü , 
es 40niosàr agyiik. -- A’ seregek’ kormanyzas’a meg 
osztva annyiban, liogy a’ natal, tiiz- es erötelyes ycsáiszá. 
ri vönek a’ maga 8000 Bajoi'jain kiviil meg ugyanannyi 
császáriak, ’s 5000 Szz'iszok adattak parancsnoksàga ala: 
de a’lfövezerseg valósaggal a’ sokat tapasztalt, mélyen la 
tò, hidegen fontolú Karolynal, ki mozgató lelke az egesz 
nek. Oröm, de egyszersminil neini titkos borzalom futot-I 
ta el mindenek’, kivalt a’ Magyarok’ kebleit, midön’iiieg 
érkeztökke‘l Blldanak' általok 2 évvel elelilrerösen ineg 
I‘Ongált fillait» Omlßdëkaikliól kivetkezte'tve , a’ legiobb ' 
állapotban, uj fenyben, inagasan egnek vemelkeilni meg 
pillanták; inertegyszerre elöttök allott и’ várnak aygyà 
szos moh'ácsi vernap óta kiallott sok vlszontagsága, több 
rendbeli. ostroma, ‘) a’ roppant enilier-yeszteseg, melly 
be azok keri'iltek 5) ’s niellylie> ez utólsónak liitt is» hogy 
keriìlni fog, -elöre bizoiiyosnak tartották; hallva kivált a' 

vvitez Abdi’ nagy keszületeit; mag'ának , katonáinak '- a’ 
most ujra 6000-rel szaporitott, igy öszvesen mar 16,0,00 
emberböl álleörseregiiek veg magok eltökeleset: eletök 

l 
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/ 



BUDA' vlsszAvÉ'rELE. 277 

~töl elébb mint a’ vartúl valni meg. Igy is m. a. Istenbe 
vetett. erös bizodalommal, ’s azon, az ostromlottakéhoz 
110501110 01520111503301: hogy vagy gyöznek vagy dicsöen 
vesznek, bátr'an szembe szallnak a’ miéink az akadalyok 
kal, melyeket természet, mesterség, ’s mindenek felett 
a’ várat oltalmazók’ renditetlen lelke, egyetértése 101520 
nak veszélylelyes merényökben elejökbe vetni. 

Hogy az ellenség’ erejét annyival inkább megosszák, 
három oldalrúl határzak a’ várat egyszersmind megtámad' 
111 füvezéreink. A’ szerény herezeg az ifjntiizes valasztó-~ 
fejedelemnek engedvén a’ helyvalasz/tást': ez a’ var nie-_ 
gett a’ sz. Gellèrt liegyén ‘fogott allást, »mivel azon 1052 
röl volt а’ var legerösebb , legtöbb nehézség --- ’s vesze 
delemmel jaró a’ megtamadas. Épen az ellenkezii oldalon, 
а’ Bécsikapú iranyában àll'ottxmeg hadai’ legnagyobb 1-0 
szével a’ herezeg; `a’ viziváros felöl Schönìng a’ Bran 
denburglak ---- ’s néhany ‘csaszäricsapatokkaL Margit’ szi-. 
getére tétetett a’ 11011102; a’ lovasság’ egy'része Gsepel' 
szlgetén, a’ 11105111‘ 11а3у01111 fele; az Eszèk yfelöl váratott 
nagyvezér’ feltartòztatàsara, Pálfy’ vezérlése ala't't sz. Fe 
jérvar felé a’Sárvizmentiben állittatott fel. Az elsöbb na»l 
pokban mindjart 2 olly történet adta magat elö, miböl csak 
jót jövendöltek magoknak a’ .miéînk. Palfy,-egy ,f Ercsiböl 
Budara szandékozò török csapatot köriil fogott, és ugy le» 
vágott, hogy az egészböl meg nem menekedlietett több 
1101‘01111101. Ugyanakkor .a’ Csepelszigetén ört 0110 Ва1111у0 
.ni elfogott 14 ellenséges liajút , mellyeken 52011105 fö tö 
rök asszonysàgok, köztök a’xbasa’ 92 valogatott nöböl 
0110 haremje,=»sajat felesége, Jkineseikkel együtt mene 
kednl próbalànak Aa’ -fenyegetůveszély elöl.~ Véltnél na 

rgyobb volt:l a’ nyer'eség, `kimondliatatlan az öröm. A’ fo 
golynök, mimil ritka szépségek, 52021101 felesb szàmmal, 
mint rabszol'galók eladattak, a’ nyert prédán megosztozott 
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' Pláczimy iózsi'ii", 

a"'diadalmas hiiszárság, vsiive’gg'el mérve aranyat, eziis-_ 
‘т’,- mit едут: iöbbre liecsüiiek 200,000 aianynal. 
l.' .' ' i _ ‚ `‚ _. 

Miuu'm a’ fu‘tó-sáiiczokon., az ellenség’ihasztalan ki 
ты ибвбшуыпагшай napigA szakadatlamil dolgoztatott, 
jun. 2l-dikendiozza kezdettíi-aìiiviziváros ágyi‘iztati'isahoz 

_. Karoly немцев‘; 2141i. fa’ iiiy‘iitottfzresen та’: rohanast'pa 
rancsolt, ’s bar _miiit' vitezkedett is az örsereg, Штаты, 
мы: ̀ engedni,keiiszeritenizt,‘is a’ felsö városba-'vnnulni 
Jiil.- 1üninapjämwzt is el kenne, mégpedig 'tiizes golyóki 
kal, lövetni,‘.’sf 12. napifolytonos tiizeles'altal'annyira 
niegrongálta' falait, Воду’ nagy- rei'nénysegben' volt-0st 
ronuiial „megvetelehezn Jul. 13dikan tehatrestveli 6: ora 
kor rohanet Нила‘. Az fadottrjelre ritka lelkesedessel ш: 
nek «elö heronvfelöl fiitó-sanczaikbol штык. ' Keyes era 
negyed мы ¿meghágva általok a’ meredek hegy, ‘alt (61’ 
veaz телят-валы, a’w'varbaiiekirioztato kö’.-puska’- 

_es аду“ golye-zapora ватт. 1 Mar az oinladekon foly a’ 
Идея; olly. atalkodottsággal'egy'ik, mint iii-asile reszröl. _ 

_A’ csata’ïé‘sìöldöklés’ diihëbeli'Abdi lia'sa .elgyujtalja lö 
poi'raL шить, földalatti fúrasait; egy pillaiiat авт/$261“ 
szaggatva, `levegtibev vettetnek az: «щиток, _ a’~megrepesz- 
tett’ffölddel мамам zuhannak. a’ пыток; puskaporos 
zsàkok 'hajigáitatnak “папок, `1‚в mielött-.a’ feligzuzottak, 
felig perzs'eltekünagok mentesei'öl goìdoskoilhatnának, a’ 
köfalakról. ‚ветви leugràló 4inei‘esz'I - vàrbeliektöl üszvekon 
ezoitamak.. imam, ' mimseml a’ rola alamI fůresok s elpaiian 
tak, -1‹1щъак‚шаг a’ шахта :nehanyan a’ штык-кант; 
шт .ezeknek veszeilelmet,--.pihentwcsapatok ysi'etnek se 
gitsegökre, legelöl aziilegen летите}! бпкёпгдуыапсощоц; 
urak, esr‘Gatalai‘inosok. щеки 1fiist es lang ИЩЕМ a’ fa 

` lakra vergüdven, a’ Jan'csárokat visszavei'ik; azutan tái‘-, 
saikkal egyes'iilve, a’ sánczon keresztiil, a’masodik falig 
elònyomúlnak; de , niièlött .felliagliatnánah az omladek, 
mellyen kapaszkoilának, terhöket nem birva, leszakad, 

l 
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sokakat agyon iii,~ többeket megseb'esit-:fëa’ hatralásról 
meg senganaolkozik senki az ostromiok-kö-zzüimignem 
a’ -fůvezér,..latva a’ lehetetlenséget 1400 ь1111101‘ rvitézeiy el~ 
hullta titan, visszatéröt íúvat. » 
‘.,H|.\'. ,_u- '. ‚ . ‚ f _ ‘ 

`Milielyt> népét rendbe szedte, ujra elkezdte ’s 14 
napig egyre folytatta az agyuztatast Károly herczeg, sz. 

_ Eerenezi' szerzete's Gabor Péter’ ,‚ és a’ Niedérlandi'. Gon 
: zale‘z _»‘Aniial’ I'i'gazgatzlna alatt. f; Ье511‘1021а101111«ранним 

tettek‘az’ezen utúlsó altal felallitottJmosärak,-rmelyeklröl 
masanyi. '___ ‘в wml] — nehézségii, iniemkadosgolyók 
han‘yattak-.a’ várba. Egy ezek közzül jul.,:22dikén a’ fö 
fegyvértîarra reptil, `keresztültöri"a’ lboltlmjta'tst--g meggyů‘l 
a’ tölib mint ‘ 1000 masa port magaban rejtil puskaporos 
torony; . egy perez alatt az `0311112. e'piilet. a’.szomszéd ha.L 
zakkaf ’s mintegy 1500 «emberrßl alœlèvegöbe' vettetik; 
az eg elsötétiil; a’ föld köröskörillegiy mérttiilńnyire meg 
r‘endiil'; a’ sancz 60’ lépésnyire szélyel-_ifnyilikjla’Duna 
arkábúl ’kivètödik, ‘иду’ hogy az-'örök-futàssalfkéntelenek 
a’ rohanohabok 01111‚111е11е11е11111.` Sokan lettek y.a’ mi ta 

bo‘mnkllan is, kivalt a’ flrìîizelebb allott Bajorok közzül, › 
а’:‘1еЬ111101х omladékok’ aldczatjai. `Innen mérve az ellen-l 
ség’ IehetíiAka'rat, ilyedtsìégét Kai-ely vlrerezeg, rögtön,r 
mielött zavaredasaból magahoz jöhetne ,‹ fólkéreti a’ vàrat 
grof Königseggaltal,'.minden vagyona'ik 4- ’s hozza tar 
маты együa szabad: eimeneien ajanlvaalwarbeneknek, 
ha önkélŕtlkaput пуятащ'г’в hogy korra, lnemre, 
rangra tekilitet nélkiil, ‘vég<'kiirtàssal fen’yègetve mind 
nyajokat. Abdi basa minden .felelet helyett szasz‘fkapitany 
Lebel’. ’s szaz más tarsai’ elmetszett fejeiketípoznakra 1112 
ve, magasan, hogy az ostromlök lathassak, a’` Stambúli 
kapurelibe 'fölfüggeszteti “ Егге újonnan megdördiilnek' 

" menydörgésöket Bécsig hallattató'rettenetes agyuink, ’s 
ńllyvszörnyii rombolast tesznek, hogy masmap, -ha kiilö 
ńös евеъ-ё111а1‘1пе511е111‘80101111111011, 0в1г011101‘1/‘а1ё1п21к a’ 

/ ` 
i 
‘ / 



280 PÉczELY IÓzSEF, 
mieink isinet piròbalandók. Еду‘ Iszeren'csetleniil ‘Идут: 
Afoldalatti iuràsuiik задай enilieteink közziil :igenisokakat 
eltemet, megölivagy‘megsebesit; az z'irtasray solia'iiem rest 
ellense'g e’ közben kii‘0han„-’s .mielött a’ nagyobb erötöl 
visszanyoinatnek, a’ Brandenburgiaknak elebb, azutan 
a’ sza'szoknak esvé'n, belölök több видят; 1е‘гёщгм|=|‚_. 
.BH ‚ ‘ ‚ ‚ - -" ' 7 ‘и’: ' """." 

_i, Jul. 27diken csakugyan iiieglett a’ szándekba же“ 
masodik‘ altalános' rohanas , az- elsönel is j'óv’a'l hevesb es 
verengezöbb... Ti'zenkét ezei' valogatott viteznrohanta meg 
egyszei're a’ ‘ат, 6000 a’ becsi,f_‘4000, mind .Bajo 
rok, a’ varinegetti oldalt‘, ainazok a’Pfalz-Neuburgi her 
czeg’»«es souches tabornok’,y ezek valasztú fejedelinök’, 
Bádeni Lajos’= es. Защита! Engenins" nezerlese l alatt. :2000 
Magyar a’ nadorral,- a’ feljebbi n_apekban'fellnbbantpns 
kaporral еще"; akna' felöli resre kiildetett. Három óráig 
tartott a’._viadal.A Elebb, viiiintliogy az ellensegne'in сна]: 
igen di‘iliöseiil harczolt, hanem néhany гашиша furasait 
is igen szerencsesen gyujtoñaeln visszatolattak la’ Чай fö 
úlilalon a’ inieink. Kivont karildal àllja utjat‘liátrálnìke'z 
«le» шашек кашу lierczeg ;- мы Lajos .es шагам 
szeiiielyesen vezetik “дат: tiizbe a’ megremült Bajorokat, 
inagok elül liai'czolnak mindeniitfwisebet is Карпы‘, de 
szerencsere,„egyik. seni veszedelinest'. A’ Magyarok 'vité 
ми гшщшек a’ самыми; mir. aiiiörniök aisokkai 
nagyobb száimiieellenségen lelietetlen, kicsapásàt legàlabb, 
mi küideießök.’ insulin voinjfeiiarioziaijak, ’s akaaaiym. 

' шт azoiroldalr'ol итак’ Цащжщдеш engedik. .,-Megvé- ' 
tettek végre.,.z.~hallatlan erlilködes-~, ’s a’ 'sebeseket nein 
нашим» 2600, masok szerent 2900 csa'sztu'iak,.400 
brandenbni‘giak, 8,00 bagi‘o'rokf, 200 tiutek’elestentán, 
a’ kiilsö' erössegek; csaszari zz'iszlók lobogtak a’ bástyá.- ' 
kon, a’l legelsö, egy köz magyar vitez'által (винт, ki 
nek nevêtnein , csak szarinazasat tudiuk , 'liogyîgyöri ñ. 
volt; az ‘ellenseg, mellynek meg nagyobb volt a’ nńenknel 
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vesztesége, a’ belsö чаша szorult, ’s most elöször felei 
a’ basa: hogy a’ várat feladnia lelietetlen, ’s bizodalmat 
чей a’ Profetaban, hogy ez мг,- mint eddig, ezután is 
mególtalmazza esuda-tevö liatalmaval. 

)i " 

кашу, miutan a’ belsö erösség’ тамады a’ мазь ` 
séges elökészületeket megtette, falr’ontó ágyuit az altal 
ellenben lévö hegyre nem kis bajjal felvonatta, söt a’ fa» 
lak’ egy .részét is `föld Мат furasaival fölvettette: hason- 
lo föltételek alatt, mint e‘löször, ujra fölkéreti a’ Чан“. 
Abril jol tudta, hogy Gonstanczinapolyban kiizönségeskö 
nyörgések és predikacziòk tartattak выпад“ .templomokban 
Buda’ .megmaradasaérß hogy шт mint 10,000 e'mber 
imadkozott a’ sultannal a’ ‘шагов’ egyik legnépesebh pia-f 
сжал, _az ostromnak Budatól, a’ pestisnek és liáborunak 
a’. birodalomtòl elfordittatasaert; de ugyanö jól latta liely 
zete’ szorultsagat is ; .azért szelidebben mint elébb de egész 
elliatárzottsaggal штата: hogy Виды, az osman euro 
рай birodalomnak, söt jeru’sálemnek is имеем, magàt 

_ ugyan- nem.. de ‘ihelyette akarmely mas magyar шт, 
tiibbet-iesegyne'l,y késü általengedni a’ намерен, "csak 
Башни-Те! az.;0str0mmal..-- A’ herezeg egyenesen csak Bue 
dátkivńnvan, végre ezt is` megajanlá., azon fóltétellel', ‚ 
пана’ haborunak-azzal egészen vége szakad. Minthogy _ 
Kàno'ly ezt sem igéré meg; közelgetni mondatván külön 
ben is a’ reg5 vart nagyvezér: Abdi az alkudozast abban 
hagyja. ' ' ' 

Augustus lö napjan valósaggal Budàhoz 4 mértföld' 
nyire, Ercsinél allott 60,000 emberével a’ пашет‘. 
Mit megértvén, ‘fa’ та: ostrommalf megvenni, mielött 
a’ segitség elérkeznék, volt а’ valasztófejedelem’ akarat 
ja, ’s ezt olly цепи sürg‘eté, hogy végre Karoly is 11081 
szas ellenzés utan engedett. Megrohanak тела: ujra a’ КМ 
fö oldalon seregeink a’ шаг. de csak hamar nagy ‘геп 
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l te‘sèggel visszaverettekl; ’в‘1:5шга;’‚ hogy hasztalan mindeii 
emmenés., szana‘ékjnkkai fniiiagyiak., ‘ь 

Az alatt кашель mozdult, ’s` Hamsaheg és Budaörs 
közt tábert iitött Sulejiiian; Karely pedig lovasságát, ’s 
mintlen erej'ét összevenván , besánczelta inagát'Bnda'kö 
nu -niiy шить-‘подумай maar nntrnińnminA a' mikor 
akarja, iiiinilig liatali'nálian Iehessenpa’ nagyvezériiek e’ 
-hezzà vagy a’- v'z'ii’hez‘ferni él'i‘enunellhAf’ .iiatal\,¢hev:es ve 

«Maxianiian ,’ ‘в vain ai reliant mimiek’ magy’y többsége , 
akiklien tölibrharczvágy, ‚шт elöi‘elà'tás-_volt-„mind igen 
ellenzék а’ ‚ sánczek ̀  lrözze штаты, — "з' lhel'yette azt javas 
4liil'r,.h0g-y, az штат’ rövni мы; abhan пошёл, inen~ 
jenek elihe -- а’ következes’ .inktihlrlbiztesitására - egesz 
täbbrukkal a’ nagyvezérnek ;> d'e‘Kár'ely dönthetetleii око]: 
ka1megmutata;.iingy ezt cselekedni, annyit A'tenniiiguinint - 
az щей ta'ib0rezás’..fiiagy czélját w-„Buda’wisszavetelétw-a 
szántszándekkal атм szemök elelnA »Mert hogy a’ magy“ 
vezer fog-e’ egy hainary nyilt~ esatàba- ereezkedni; ‘az iiieg 
bizonytalan; -seinini bizenyesahbu elleiíbenî, iiiintrhogryîfa? 
Итог, eszes várbas'a штат “фига! varini тошнит 
ininden estrem-kéaziileteikl öszszeremhelasára;~>’à'ki ш 
;5а‚"веш“1а1а1-е nie‘g 'zibban is’, la? nagyvezerrelnegyetelŕv 
ve „..inód0t, .hogy ujrscsapatokat szátllitl a’ vz'irha?v Karoly’ 
állliatatesságh, llrel'y‘eeb‘n_ezete esakugyn'n g'yezött;fBudá~ 
lielteritve, Kál’e'ly',-=‘vsè'regeivel, ‚вашими maradett, сви 
pán Henseler generalt rendelvén nehány -liuezzêii-.ßeiiztá‘vy 
-lyekkal a' közel ese sz. Pál-völgyéhez, meri-el "ада az 
elsöfmegtámadtàtàst. ' ‚— *fn i.. 

' ‘.Sulejinan , iniiitán штатным ш‹а3а;‘.‘пё11ё31у 
könnyü Ílovasek" lkristi'retilien , niegrisgálta , наш — vftzinticsoft 
tariettßê’s meghatarzá, keriiljön ‘тёп- iiiibe,` segitö seregeket 

‘ nai-inerti fa’ vaina. .i :my: намеки‘; kivaiaazç ¿inuit штук; 
rel=8000§iannäàrt es spahfit,¿mind а’ iegbatrabhakaf, hike» 
( 

l 

Í . 
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nek ‚02011 feliil iutal'ommal sem iiiulasztá el éleszteni tü 
zöket, mindennek közziilök‘, ki taborunkon keresztiil — 0’ 

’ ‘101110 „111101111 l20 aranyat igérvén, ’s elöre harmat niindjart 
fejenkenr nekik e’ summauòi .ki is nnervén` lieues, ,rei-mé 
szet- 00 pénzvagy ébresztette diiliösséggel roliantak ezsk 
aug. 14d. Heusslerre, ’s mar zava‘rlia liozták csapatjait', 
midön 0’ segitségire sietö Pálil ’s több generalok 01101 ma 
gok sokkal nagyobb zavarban 30 1200210, 11 ágyu, 10 
tarszekér ’s 3000’1101011’ hàtrahagyásával' visszaveretnek.' 
Más nap bal szarnyat ‘eresztéellenünk Sulejman, ’s ekkoi'/ 
ismételvesztvén 2000" embert, nagy’ sietséggel', vErcsi 
megé, 3 `mértföldnyire vi'sszavonúlt; de'` aug: 19d. éjjel 
ujra, ладу vigyázattal vissz‘atért 2000 :valogatott spahi, 
Y"s ugyanannyi, lńra ültetett jancsàr’. 6) kiséretiben; -mi' 

.` elött viradni kezdett‘volna, sánczainkat megtamadta ’s a’ 
várbelie'k’ kicsapasától is segittetve, Alnintegy> 500-at vi 
tézei- közziil, többnyire-:seìxekkel rakva, heszallitott a’ 
várba. Mintlia 0’ veszély mar elháritva, mintha `a’ ldìadaál 
mar kezében lett volna, minden agyuit kisütteté öröme’ 
jeleüi Andi; mig kel, az euenseg’ kez'ibe -kerün levele 

’ nyilván hirdeté igen'szorúlt állapotiát. Ад következett.;na- 
pokon négyszer allitotta iesatarendbe ,- ‘négyszer vo'hta 
vissza, hogy csatáznia ne kelljen,v seregeit Sulejman; 
végre‘ aug. 30d. nj próbat tett; de liadai’ nagy `részével 
maga’akkor. is csak messzeröl nézte, ~mint probaltak ‘110 
11011у bńtor' gyalog és lovas ezredei (3000 jan‘csar, 1500 
tatár) ‚161111 1211011 sanczainikon kereszt'iil «törni, mint ve' 
1011011111111111а1111у1в201‘т1вз20, ` mig nei'i1".Pálñtúl` és Schii 
ningto'l köriilkeritve, minthogy m‘a'gokat4 'megadni nem 
aken-ak, minanyajan ».öeezevagaalranak, de resziiiikröl is 
igen véres liarez 111011", ‚шеЦуЪеп К01:01у herczegnek is 
veszelyben forgott élete,- -megöletett 0111010 mellett egy 
ágyugolyóbis 01101 lovaszmestere; eil-estek több jeles tisz-' 
teink, vköztök Mercy) egyikelegkitünöbb .alvezéreinknekv 
Еду, ykét. sebbül vérzö, török, eltökélve nem boszulatlan 
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veszni, egyenesen ‘az öltözete`,--.feg'yverei, egesz kiilseje 
által kitetszö generalnak(Mercynek) tart, aniiak egy csa 
pással kette liasitja fejet , iiiiutan több tiszteket földi‘e тех-11: 
köriilte, ’s akker a’ minden felöl гей. fordult csata’ ’s же“ 
fîzaintalan sebei’ következesëben, elert czelja’, ‚катит 
bos'zuja’ öröin-erzeti közt összeroskad maga. A’ kísded ör 
sereg ez nap is, mint annyiszor, dicsösseggel nem csak 
visszavere a’ Bajoroknak egy igen lieves комнат, ha 
neni falai közziil kijöni, a’ bajor taborra Щи! bami-keanu, 
’s abban nein keves kái't, zavart okozott. .'Ann'yival köny 
nyebb lett voliia a". nagyvezérnek, ha líátorsàgán nein 
inulik, Abdival kezet fogva, a’ szorongatott var’ мамаш 
tasára valaniit tenniä annyival megfoghatatlanalib veszteg 
lese nagy шпагат. De ö ugy'latszik, egeszeninegval 
tozott taborunkkal szemközt; else szerencsetlen ритме 
tele elta felejtve lön .elötte kötele'sse'g, vbeesiilet, fogadás, 
minden , esek “так öi liünieieiiensegeröi eiüre bizenyes 
si tevö kegyelme nein. , -‘ ‚ ‚ _wlw ‚ "ne - 

Ezen közbeninege'i‘keztek, ’s a' nagyvezertö'l akadá 
lyozatlan, taboruiikkal egyesiiltek Scherffenberg ves Ca 
rafa, amaz~ Erdelyböl tizenketezer', ez Быт-Мадам‘ 
szegiiei 8000 emberrel. Maximilian ’s a’ vele egyetertök 
ujra nyilt сама: si’n‘getenek; liatai'ozottan, mint elebb is, 
ostroin- es sanczaikban iiiaradáis inellett nyilatkozek Ka 
rol'y. Innen keserü iisszeszúlalkozasok. Épen jekor meg 
jön Becsböl штат! föcancellar gref- Strattman; kibekit‘öje 
lesz a’ ket, czelzatiban egyii‘ant tiszta, csak az eszközök’ 

niegvalasztasaban kiilönbözö pártnak.; Karoly’ értelnie niet gyöz, ’s meghataroztatik Budanak, a’ nagyvezer’sze 
meláttara, ostroiiimal megvetele. ,De mielött ezt tennek, 
Karoly, vert kimelö1eg.,« fölkei‘eti iiiég egyszer a’ шт. 
Abdit lia sajat gondolkozasa, a’ becsületre, eddig szerzett 
hirei‘e sokat шва“, a’ kötelesseg erzete engedt'ek voliia 
is, nein еще“ egy pillanatig is `ketkediii a.’ sultan paran 
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csa , melly csak a’ var’ i’a`lain dicsö- ‘аду а’ vesztölielyen 
gyalazatos halal közt engedett néki ’s övéinek мамам. 
Elhatarzottan felelé azért habozz'is nélkül: hogy maga ’s 
тем eiszanvak vagy megvédni a’ ‘Агат, vagy omlade'ki 
között keresni hös halált. l 

il 

E’ valasz’ vétele utan mindjárt mas nap, sept. 1-én t 
meg akarta Karoly roliantatni a’ varat, melly, miólta a’ 
nagyvezér közelében volt is, sziintelen lövöldöztetvén, 
mindenfelöl tetemesen meg volt rongalva: de Maximilian, 
hogy’vitézeinek a’ várhoz juiast könnyitse, egy napot kér 
vén még az omlade'koknak a’ maga oidalan f`utból eltaka 
ritásàra, következö napra haladt a’ végviadal. 

Hétfön, sept. 2d. estveli '6 órakor ada hat ат a’ 
jelt az штатное megtámadasra. Elöre, hogy a’ тайга a’mz 
felöl se jutliasson semmi segítség, a’ Duna, Budán feiiül 
egy szigetnél, erös lánczokkal áltköttetett; 's hogy az ost-J 
romlòk liaboritatlan dolgozhassanak, кашу seregei’ egy 
részével пап-а maradt, a’ nagyvezérrel, ha kivantatni fog, 
maga személyesen kiizdendö. Az adott jelre mindenffelöl 
egyszerre a’ Мгла]: esvén a’ miéink, elkezdödik a’ via»l 
dal, egyike Aa’ legmegàtalkodottabbaknak, mellyek va 
la-ha var felett folytak. .Kettöztetik erejöket ostromlúk, 
ostromlottak, azok, mivel mindent,v a’ legjobbat, ezek, mi 
vel semmít nem rJeménylenek, Abdi -- hol legiobban ösz 
szerombolva a’ vàr, legkevesebb a’megtàmadás, le'gszem 
betünöbb a’ veszedelem — a’ bécsi oldaloni törésre all 

leg'liatrabbjaival; halalt4 megvetve rohannaklrajok a’ mi 
éink, legelöl az a’ baró d’Asti, ki elsö volt közelebb az 
érsekujvárí, -- elsö akar lenní most a’ budai várfal’ meg-Ä 
падают“, -_ ’s lesz az elsö áldozat; rettenthetetlenül’ 

vlépnek helyére шагам, nagy részint önként vàlalkozottak, 
’s kik osztozni akaranak dicsòsségében, osztoznak 161111-` 
nyire ‘halalában De mig itt egyetlen fériìunak lelke, kar 
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ja’ Наташа, kétessé шт: gyö'zedelmünket; kiviva шаг `az , 
’s a’ var kezi'mkhen a’ 1viziviâiros felöl. Oroszlani erö -l ’s 

liátorsáiggal küzd e'ttMagyarjaival, ’s maga legelsô ki hag 
a’ köfalra P_etneházi', ’ Tökölinek-egyk0r, шов‘ а’ császar 
11111:` szelgalatjaban ezredes; utá‘na »rettenetes vezeröknek, 
gyözedeleni’ hizodalmaval, a’ >lelkes katenak; fegyverök 
alatt elhull minden, mi ellent all. Ide yniet mest a’ liécsi 
oldalrúl Alidi; de itt шаг nincs emberi erö, melly segithes 
sen; amott taveztaval süly'ed bátersága vitézeinek, ha 
nyatlik szerei'xcsejök; папы mindenütt a’ törökseg, har 
шт а’ ban-ak, iutva, inenekveisröl`gendoskedvn- a’ fé 
lénkek; nyomeklian az ingeriilt diadalinas ellenseg', fegy 
vertelent, rangra‘, nenire, Копа tekintes nélkülseka fel 
tarteztatett boszujanak атом; а’ harczolók’ vad larmaja 
’s gyöztesek öröin'riadasi között elhangzanak az esdeklök’ 
jajai, а’ haldeklek’- hergései; hasztalan a7 térdre ниша 
irgaloinért könyörgés, _hasztalan va’«~feher zászlók lehogta 
tasa; semiiiit nem hall, nein lat a’ lios‘szú- és gyezedelem-f 
ittas katona, esak еду forog mindig mindenütt sze‘ine, 
lelke elett, a’ попа? estroinl'ian vkiallott sek szen'vedesei’ 

_’s elhnllott rokenai’ kepe,»a’ masfelszazades nemzeti csúfes 
ища, а’ sek ver, melly annak szettöréseért keresztyen 
erekhöl most és valaha folyt. Lelrhatatlan az öldöklésïdü~ 
he, az ijedtseg’ es tolengas’ zavara.` Teritvek holtakkal a’ 
tiìz- es “мы páirelgó “так; kétséglie es've fntkosiiak a’ 
hnvehelyet, menedeket keresök; zugek, feldalatti holte 
так, pinczék fogadnak be sekakat, sekan, kik illyeket 
közelnein éi‘tek, 'ilyedtökliem ‘а’ halál e101 a’ halal’ Как 
jai közlze, a' Duna’ veres Ahahjailia vetik inagokat. Csak 

’ egy maroknyi seregïtartja meg мадам’ zsiileutczalian , a’ 
ke'tségbeesés’ megátalkettságával harczolva nem a’ gyöze 
delemert , hanem hogy minél dragáhhan adja el eletet. 

f Egy ösz hajnek kiizd legelöl közöttök; ket kard villeg kei: 
kezélien; testhalem köriilte'; ‘вы es kap aeheket; de lan 
kadatlan ei‘eje, mignein egy lövés talalja messzirel, mire 
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inruil gyiikos aezeije мышь ’s ele;` nélkiil r‘ogyik a’ nai 
/lottrakasra ‘А’ vitéz varbasa Abdi az. там: diesöen, mint 
ö, 'vege'zek palyajekar; legtöbbenmeuene‘nvuenak:el: 
kevesen, Канта! kez'iikben, a’ királyi kastélyba yvonl'iltalq,y 
ott-többekkel egyesiilve’ ůjabb csatátfk‘ezdtek',y ’s rövidl de 
diiliös önvédelem után, .mind levagattak. -'- A’nagyvezér, 
megi‘oghatatlan, egy magas 'dolnb’ tetejëröl né'ztel öszve' 
dugott камины e’harez’ fordulatait, övéi’ szorongattatását, 

` mindnyàjoknak, a’ ‘атак, velek az Osman urasa'ign'akMa'-- 
gyarorszagon, egész‘nyugoton, siralnias enyés'ztét. МЫШ 
latta, hogy vesztveininden, félelem, szégyen, lianat Шаг‘: 
magan Куй! siet taboraba, rögtön indulót fúvat, ’s nyaki'a 
före -- -hogy ne üzettethessék, maga ‘папа’ hidakat min-- 
«авт: felégetve — ïBelgrádba szalad. Innen kiildi 11116681 
tasar udvarahoz, hogy Budz'it, 160,000' vakmerii keresz~- 
tyénnel szemközt megtartania lehetetlen volt; de meutve 
iábora; fenn a’ jobb jövendö’ r-eme'nye. A’ nagyur ’s a’ di 
van, mint istentöl biineikért rajok mért csapa'st tekintik 
a’ nagy vesztesëget 7), наплыв adnak a’ sereg mégmara- _ 
llasaért, ’s megtaltoja a’ nagyvezér, büntetés helyett, ju# 
ialmakkal és dicséretekkel halmoztatik. l 

A’ bévett мышц soka duit a’ vér /és zsakmany után 
Штаб katonalmég azutali is, inidön nem volt többé, ki 
fegyverrgel aujen ellent. А’ fövezéreknek eiö keuen egesz 
tekintetöket venni, hogy az öldöklést megsziintessék, ’s 
a’ rendet 'helyre allitsak. Igy luaradt életbe'n mindöszsze 
mintegy 2000 török, férii, asszony,._ gyermek А vegyes 

_ sokaság, urakbúl most mind szolgak leendök. A’ foglyok ' 
közt volt az albasa Csonkabég is, ki nem sokara meg 
keresztelkedvén, keresztatyja — a.’ császarròl, Leopold _ 
nevet, ’s ingadatlan erös lelkiilete, tiszteiben hivsége, 
pontossaga altal'köz tiszteletet, nemességet ’s ezredesi 
rangot nyert й] liitsorsosi között. Talaltatott a’ varban 
400 kisebb-nagyobb rendii ágyu; sok mosar, sok pus 

, 

2st* \ 
l 
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kaper, mindenféle hadi- ’s élelini szer, ’s —- hár sokat 
megeinésztett a’ lang, sokat eláistak,` sokat elkiildtek 
elöre, -- nein inegvetendö kines les drágaság. Seregeink 
nek ez nap -csak Её‘, vagy legfeljehh harem зиму -— de 
az egesz estroni alatt 20,000nel több hija es'ett. -- Más 
nap a’seregek’ uranak, az ellenségen adott diailalért, tar 
tozott hálájat a’ megilletödés’ Aszentkönnyei, ‘Я; énekek 
es ágyn-dörgesek közt Мене 1е а’ diadalinas sereg ’s meg 
szabaditett váres; az egesz haza, а’ közös at'yai kerinány’ 
jóvoltiban részesiilö minden testver erszàgek, minden en 
ropai keresztyen tartomanyek visszaliangzak örömet; ’s a’ 
kegyes csàszar Leopold , örökitni halaját, 'és a’ diese nap’ 
emlëket, kinyerte a’ papatól, hogy sept. l2dika, mellyen 
Buda a’ török jarinotlerazta, sz.' шт; else magyar ki 
raly’ einlékezetére szenteltessek. ’ 

o 

A. . 
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1.)Egyébiránt is olly nagy volt a’ drágaság országunkban , 
hogy-egy posonyì méro" buza széltire `elment 12. taliéron , ‘джаз; 
felé többön is. 

2.) [gaz neve Ibrahim; Sajtan — magyarul Sát á n ~ ne 
ivét vette rendkìvüii munkássága- 's bátorságától, mellyet többv 
aikalommai, közelebb, mint budai parancsnok, felebbi eszten 
dóben a’ vár’ megszáilásakor mutatott. 

3.) Tábornok, kìsebb, nagyobb sereg’ vezére -- G énéral 
en C h e f -- rendesen mindjárt а’ nagyvezér után való. 
_ 4.) Buda, miolta 1541ben Soiiman ravaszsággai el foglaiá, 

négy nagy сих-ото‘: áliott ki, 1542, 1598, 1602, és 1684-ben. 
1599-ben, mire Fényes Elekà Magyarország Statist. 1I. d. K. 

l 361. l. czéioz, nem ostromoltatott а’ vár, csak az akkori "411- 
basa Soiìman газами el néhány, Esztergomból lesködni a’ vár 
aiá ment katonáinktól‘. Hammer és Feszier meg több , amaz 6, 
ez 10 ostromot ‘emlitnek, az év-számok kitétele nélkiii; az eisů 
nyiiván yhibásan; а’ második az általunk emlitett 4 ostromhoz 
hihetôen hozzá s'zámlálja a’ várnak éiöbbi, ostromnéiküli eifog 
laitatásait is, mellyeket mi, a’itudni kìvánók’ kedvéért,'évszáln- 
~renddel ide följegyzünk: 1526ban а’ mohácsi veszedelem ntán el 
foglaita Budát Soiiman ostromnélkül; 1527 elvétte Ferdinand 
Zá'polyátói ostrom néikiil; 1529 vissza vette Zápuiya. ostrom-y 's 
töröksegitséggei; 1530, 1540, 1541 ostromoltatta Ferdinand 
Rogendorf ’s Vels _vezére által, mind háromszor siker nélkül; 
következett Soliman által (1541) ostrom nélkül elfoglaltatása, ’s 
ugy a.’ többi mint feljebb. 

5.) Miller: Epit. vicissit. Bud. p. 78. az 1526-tól1 i686-ig , 
_és ig'y а’ most leirandó utólsó ostromot is bele- számlálva, a' 
Budáért vérzett keresztyének' számát iegaiabb is еду miliióra 
teszi. ` 

‚штат L ш. ' 19 
~ 
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б.) lstvánfi’ folytatójn azt irja, hogy Snlejman vitézeit 
mind Magyar ruhába. öltözteté; de Hammer (Gesch. des Osm. 
Reiches) eri-öl hallgat, mint szintén Wagner is in Hist. [двор 

_ 1.) Buda bár rangra az Osman’ birodalom’ városai közt (а’ 
З fejedelmìlak Konstanczinapoly, Drinapoly és Brusa., a’ 3. 
s z ent vá ro s Mekka , Medina és Jeru'salem, Kairo a’ ha s 0 n 
lìthatntlan, Damascus a’ paradies о mkéiit illato zó, 
Bagdad а fz id v es s é g' h á z a utáii) csak tizedik, — `igen fontes 
vólt in. a. а’ Törökök elett, ngy tekintetvén általok mint az 
lslamnak Eur'opában ‘ё; bástyája, az osman bîrodalommak zárja 
¿s kulcsa; honnan ,_,a’ szen‘t harcz’ háza“ neve is közöttök. 
Becsét nem kevéssé nevelte szemökben egésséges levego'je) kies 
fekvése, ’s a’ nálok oly igembecses , meleg ferdiikkel bövölkö 
dése‘. Innen megmagyarázható mit Wagner (Hist. Leop. P. I. p. 
124.) irahogy mìntlia ‘ё! birodalmukat'vesztették voliia el, ak 
kérit fájlalták, 's soká ne'ptlalokban -siraták Budáiiak/,elvesztét 

~ a' Törökök. ’ ' ' e 

-`l '. 
\. 

‘__ 



Y Szép szemednek csillagaba 

És a’ multat és jövendöt 

Vandordalok. 

llagyj csak egyszer még ’s utolszor 
Hagyj, плащ)“ 1ényem,_, 

Andaiodva néznem`; _ 

nágyj та„а,#1шш1‹‚1‹щ1‹ . 
Ködborůiataban ,_ l 

Hol nekem hit és reménység _ 
Fényiett hajdanaban; _ 

v_ WMA 

f5 Hagyj'örömmei bůt, keservet 4~-, ‚ ’ 
‚мл 

Kinnal kéjt cserélnì, 
l?! 

Egy huzamban e'vlni ; 

Над}. pihenni karjaid közt 
Egy катке perczig', 

Tud падал e’ sziv dobogni 
Мёд, ha fólmeiegszik; 

Над] bucsúzo' csokjaîmban 
Ajkidhoz foradnom , 

’S ennyi üdv utan örökre 
Töled eiszakadnom. 
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lndulek világutaml'a . 
l _Gsendes liajlekem kßréhiil,r iini-fniém naar iai antenna __ ’ ‘ 

Gyasz jövenaöm tůkörébiil. 
\ 

Ajkamen siiríi foliálsz-l'rel, 7 ’ ` 
Mely, pnnaszle` nyögdeleskint;` i 

’S ifjuságe'in angy'älán'ak l _ 
_Haldokelva _vegl’iucsůt int; 

Arczomon :aí’l‘ri‘i'iözöiithl'ï ‘l w' ‘ ' 
Ègetö _könyük _lcsorelgiia‘k ,j _ _r ‚ _ 

’S k’eblenien, elaztatelag', ._ _ 
Sestengerre össze'felynak.“ ‚ _ „i 

És szerelmem h'ainvas‘'iiszkev',l_lA b 
Meg iitolszor fölvilzâigit,- 

Siri faklya, melly inutatja ‘Щ 
Vanderútam pusztasagit. ._ 

t "И: 'ilu'. 4" 
i V.aha 
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III. 

Állok végliantodon ‘1- Тины)‘; 
szülö hazamg'z'l i ‘а’ г" ‚ 

Mellyben sok решите‘ 'Y Í" 
Elatkozám‘; "“"‘ » -' 

’s ha volt is üavösebb "НМ-Ч 
l Pillantatom, ¿mi e.' ¿iii »i 
Keserven kelle azt _ 

Megvaltanomß", .--"~.‘f_’.'= - „ 
.ih-_azul iî.':‘.i'î_."-`È.'.ìîfl l 

Állokïvég'hantodon e’ ' 
‚ ’Slevetkezemfß'l’î ¿iF-¿l 

Mit egykoren стати! '.‘ììiu ’e 'fi 
,.:ñ‘fjtgdàl nekem, -IAUÍÍÀ ei'f-¿cï .f 
A’ honfi -— е’ dicsö _ 

ne'fMagas nevet, mïf‘-, дм! . 
Mellynél kitiintetö'bb' `~\‘-U “ ‘ 

‹ fAlig lehef.. ‚‘.:-:д i.;- Tg4: Él' 
' f ' - .."‘."'i1'(:` 

’S allokîv'éghantodon ‹— 4' . ‘. 
-Nem honii maryla- „и '= »5” 

Hanem zarándok és ' 
Vilagpolgar, 

Kinek пища lesz 
Nyugot, kelet, -— 

A’ merre sorsviszaly 
Наташа vet. 
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` lV.’ 

‚ _ t 

Kitara] reszketö ¿harem 1; Ölelni föltledet, 
Mellyre zaporkint hullatom .le . 

Fiúi könnyemet; ` 
Sziilöttidben csalatkozámf; г :i ‹‚ i 
Te hi'i ’s igaz “На! hazen. 

rf f, 
n 

Fogaddjad eski‘ivesemet 
Midön kibujdosom, 

Hogy szen’de nyajas kepedet ‚1‘ 
Szivemben liondozo'iu‘.' 

’S a’ mig koporsóm eltakar —‚ jini 
Leszek kiillionban is -ë magyar. 

Ч — Плащ"! 
’S hogy almoin edesebblegye'n 

Hazam' liatarin. til Len-.1 it i.' ‘_ 
Maroknyi port viszeltl velem, 
„ Siromba --- такими; 
Igy barmi távol аудит‘ '.ïi‘. '13’ 
Töled nyerein nyngalmamat. 

’17a v 

l ..)Í uliveti". ‚ __ 
.'1‘- “ _Liri 

Д ` ‚ . 
\ — ‹ _’ i il 1 "Il 

..» ’ "i ` l" 
l ь ' 

ll J 
‚1 .'.Í 'F.Fî 



vÁNDonmLoir. 295 

Kitéíiem szivemet 

V; 

Orök bucsut “так 
K'eblem barátitui, ‚ 

’S kilépni- nein tudok- 
A’ hon вашими. 

Ónsuilyal nyom, maraszt, 
Minden lépesemen, 

Szivem két magzata: 
.Baràtsag, szerelem'. 

Ah! én' nenrhordozom' ` 

Ez ikreket velem; 
Mert bujdosasomat 

Velök c`sak _ terhelem. 

‘ ’S szerette maŕgzatit: 
Ne súlyositsa meg 

A’ vander так. 
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VI. 

‘1 

А madarnak leinhos ágon 
Fészke van ’s liaze'ija;` 

A’ futó vad elveniilhat 

Erdökl zúgelyáha. 

A’ felyain lezi'ig ’s nyuget lel 
Tenger mély ölében; 

У széi, шаг, iensiiiapuihat 
Sziklz'ik rejtekéhen; 

Föllegeknek 'bérczi ermen 
Biztes a’ tanyája; ’ 

A’ nap elhalad ’s lenyugszik 
` Ròzsasatoraha. 

’S én, az eg rekonsziilöttje, 
Im, Магадан belygok, 

’S nem tudom, zarandokútam 
Vegezödni hel fog. '_ 

.V 

KUNOSS. 

 L ~. mlif.-mrf#
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