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Э - ` А ielen szinmü, 1838ik évi május’ 12""Il adatott 
а’ pesti. вещей szinházbaniminden kihagyásòk nél 
На; egészen ugy mint irva volt, а’ játék lied félig 
mrtott. Töhben kik a’ dërabot _láttákh vagy ofvasták; ' 
azzal а’ тё1ешёпупуе1‘ valának ,` hogy ад, шйдбп ` 

\ 

saitó ай kerül, meg _ne rövidíts'em, hanem a’` színi 
elöadáskor `kihagyandókat kijelelvén, hagyjam meg 

‚ I A ‚ 

egészen. 
v 

v Mindazonâltal, шйте1‘ё;1 egy szinmiínek szerfe 
letti hosszuságát valôságos és czéltëvesztö hibának 
tartom: ezennel, az olvasô k-özönség, ад; itt is nem 
csak tetemes rövidítésekkel veendì; hanem, éppen 
ezén'rövidítések által némìleg Glkerülhetlenné vált, 
bár csekély változ‘tatásokkal is, mellyek -- a’ moz? 

. ._ 1 , 
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4 JósxxA MxxLós , 

dítò 1115ёгё1яе$`п5у összeszo‘rítván, ‘аду а: cselek 
vés által magyarázhatóságból szavakba öntvén --- 
alakjaimat ’s lelkületeimel; értl-letöbbekké ищу‘. 

А’ tárgy, elsö tekintetre nem drámai; f6 же: 
‚ ‚ 

mélyem LENKE , a’ darab’ elején még kevésbbé az; 
de a’ cselekvés’ folyamában, véleményem szerint, y 
mindkettö azzá válik.I 

Már egyszer, az Ab'aůban, birkoztam azon fela-- 
П‘ dattal meg: hösemnek a’ 'dai-ah’ folyama közben, 
kiérlelni lellçl’íletét, ’s öt a’ cselekvés’ útján regény 
hössé alakítani; szinmíiben ez még neliezebb fvolt: 
’s az újabb romántikai oskolának (mííértök nem fog 
iâk ezt tagadni) legmerészébh, legritkábban mert, 

у feladatai közé tartozik. Én ведёт, nem önállôlag 
óselekvö személyt, igyekeztem, egyedül lelki ere 
iének ’s az akarat’ hatalmának befolyása által, szini 
hösnévé, azaz: önállól'ag cselekvö személylyé, 5115211 
teremteni. -- Illyen Len‘ke: Örs бы rendszeresen 
boszúra nevelte: igy tért ö honába vi§sza, еду пе 
mével a’ fanatismusnak. De a’ szerelemlvilágot аукц 
tou elméjében: kezdte látni, hogy jobb ’s bol‘dogí 
tóbb érzet is van а’ boszúnál: ’s itt az el'választô vò 



‘J 

l 

' ' 111.5516. u 5 
' nal. Ш: szünik meg eszköz lennì, ’s- lêp fel mint 

cselek’vö. Ezen túl lmínderi tett »a`z1övé5 a’ nélkílil 
hogy lelvkületénekszilárdsága, ereje, energiâia vál 
toznék: ö az ‚ а’ ki volt: Lenke Ö; de ú‘g‘y, miként 
a’ nemtelen salakot leŕázva magárôl, á'zzá vált, nu' 
vé az Isten te'r'emtér hölgyg‘yé. 

Sikerült-e nékem e’ föladatot kivívni? nem tu 

dom; de az elöre bocsátottakból , most tárva áll az 
olvasÓ elött: az, а’ mitakartam. 

Hogy a’ darabnak sokkal borzasztóbban kelle 
végzödnie ‚ mint tal‘án némellyek ohajtottâk, акта}; 
а’ tárgy az Oka; mellyel hogy nem könnyü volt 

l 

megküzdem, az ahhoz értökre hivatkozom. 

JENö JENö lelkülete’ fönsége, SALÃMoN lelkü 
lete’ szelidsëge miatt, nem lehete, LENKÉNEK férje. 

Leuke hasbnlôul lellgülete, regényes iránya _"s` 
_ nemessége miatt , ki nem béküîlhete. sorsával. ‹ 

А’ yétkesek bünhödtek; тег: MIKÉBEN, KA 
DÁRBAN ’s ANDORBAN, az aggl gyülôlsêg ’s vad 

\ 

ság megvoltak. 



6 Jósun mxnós. hnöszó. 

` Az ártatlanok, mint SALAMON és JENŐ JENŐ, 
élve maradtak: az első VALÓSÁGOSAN, a’ má ‘k 
EPIGRA MMATICAIIIAG. 

Végz-eÍ azt kell megjegyeznem, - hágy színi elő-F 
adáskor1 a’ darabban kijelelt némelly helyek (a, 
két 'T közt álló "szavak Wés sorok), az egésznek meg- ‘ 
гатагйайёзатЫЩ' kíhagyh'atók. 4 I 
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SZEMÉLYEK 

ÖBS , 69 e'vü. 

DEMÉNY , 40 évü, örmek am ‘ , 
KEME, Deme'ny’ ña. / 

BOLOKH , Iolán' fe'rje. ' \ `‚ 
KELEMEN» шт‘ fé'ïe' Adariának. 
JOLAN . l ‚ ` 

’ f' .' ‹ f 3 ."Í .'Í ‘Í . nozsA \ ‚ 
MARGA Adólïián .Damény' i ' ‚ 

‚ leanyal. ‚ 
REKA ‚ 
LENKE, s м. 

EGY FEKETE LOVAG. 

Vendégek. Ta’uezosok. Szolgák. Fegyverenek. 
 

Törte'nilf az Adóńzínok' egyik várában , e'jszaka 11251 éjfe'lig, шик 
Andria korában. . l 



,ELÖJÁTÉIL 
-Q1>¢§o-- 

Elsö идешь‘, 
шбвйщ öns, DEMÉNY; квмв, воъокн, KELEMEN;‘J0LÁN, 

RózsAz MARGA, mêm, LENKB; VENDÉGEK. TÃNczosox. 
' szoLGÁK. 

Szinhelg. 
\ 

Aggszerû terem ,\vila'gos szx'nre Тенге, gerenda’s tetô'vel; a’ falakon 
azarvas és belény выпад, buzgânyok, Войдя, parittyák, aisakok, pajzsok. А 

Y A' ne'zô'ktô'l balra;~mages ha'tu'sze'kek állanak sorban; jobbx'a еду 
ìa'gas karszék magänosan. A’ terem' sz'ßgleteiben fôldön álló szövétnektat 
tók, égô' s_zôvétnekekkel. В! ott iyó aszialok ta’lakkal e's kantákkal. 

_A.’l nézò'kkel szemben egy magos ajtô; hascnlólg, а‘ terem‘ jobb én 
`bal old'allínal‘i közepén; -4 a’ ne'zô'kkel Szemközti ajtó mellelt kêtfelöl 
üveg í'tlátszó ablakok. ‘ 

A’ ba’lra helyzett székekben iilnek: ADÓRIÁN DEMÉN'R'Í’BOLOKH, 
KELEMEN , JOLÁN, ROZSA, MARGA, ВЕКА, 'l néha’ny истины; 
GEK; a’ többi FERFIAK csopoxtozatokban. állanak. 

A', jobbx‘a helyzett karszékben ül: ADÓRIÁN ÖRS, ölében a’ lds 
LENKEL' ‘ 

A’ terem’ kôzepéi‘aén TÁNCZ‘OSOK festô'í КБ“ képeznek egyuuísra 
еще“ fegyverekkel. ' l '.- . f 

Ne’hány ma'wd percznyi szijnet utân, kezdödik az élénkî fegyver 
la'nez. Мегабайт ’s a’ tánczosok képet alhkíinak. 

l 

_ `Cseléàek sze'les {доков fôdeles vkupákat hozdozn‘ak , Майдана‘ g' 
féxñaknt, kik isznak, ja'rnak -kelnek ‚ ъеаиадешек. ' 

ADÓMÁNDÉMÉNY _ 
(kupa't emelve , Bolokhoz ’s Kelemenh‘ez közelx't,'À kik azonnal fölkelnëk.) 

\ :__ Aaorian Bolokn! és Aaònjan Ke1ep1en!üdvöz1ekben- 
neteket! ezen ösi teremben családom’ ’s‘szçmszédaim’ kö 

v 



‚ -je közben. - Éìjetek! (luik.) 

10 l JÓslxA MxxLós, 

zepette! — üavözlek, mint а’. tiszta elegyitlen Adúrián 
had' derék férñait! -- Két kedves leányonmak вона: kö 
töttem össze a’ tietekkel, Jolánnakß és Rúzsáxlak,\agg 
székely показ szerint kardcsörgéii ’s а’ czimbalom’ zené 

i 

ßnsövmxném 

Éljen Bolokh! és Kèlemen! 
I 

MÁsòDxx vßxnńc. 

Éljenek az Adóriáń kert’nek rôzsái! 
MINDNYÄ'JÀN. 

Éljenek!! 

BOLOK". 

Elfogadom îìdvözlésedet atyámDemény! ‚а’ te magas 
tetteiq érlelték meg a’ féríìut bennem, J.” l’s utánad röpi‘ll 
temben‘pillantám meg а’ dícsöség’ arany napjáta’ magos 
пап. T Add -jobbadat derék мощам ’s vedd szavamat, 
melly esküt nyom, -- méltó max'a‘dok hozzád! -- 1Km-H61 
Demëpynyel.) 

к Eil. E M E N (ki-:zel nyujlva.) 
Én is туши Demény! hüséget szép leányodnak, s 

frigyet eskükzöm az Adórián családnak, - _valamint hig 
дам, elegyitlen ’s tiszta volt eddig: ugy tal-tom ш fenn, 
’s adom a’ `imnfaldéknak ‚мы. » l 

(A' nô'k beszélgeinek; a' vendie'gek hol катать a' nôkhüz, meg 
` „вы“ ô'lle! , ho! ègyü~¢f beszélgetnèk; DEMÉNY ‚ BOLOKH ‚ KELEMEN 

¿s КЕМ]! klîxüljírnak , ‘в hul egyik hol mánik vendêgnek nyujlnnk Ляпы.) 

_ >LBNKE 
(karját бы" #уака. körül fünf.) 

Nagy apó! mondd meg nékèm mit heszélt Keleluen ` 
шут apámuxak; ki nem vehettcm вина“. 



Az AnómÁNox ás JßNöx. Н 

ö в s 

(simogaiva Lenkét.) 

Látd kis angyalom! te csuda leány! - kiben az 
ész jobbkòr ért meg, mint az egèsz Adórián családban: 
az Attila’ népe, az agg Széke‘ly törzsök, 6 családból, 
mint annyi hadból àll; ösz ídöktöl 6ta, е’ családok tisz 
tán maradtak fenn, mig az Attila’ lelke élt bennök: еду 
Adórián, Eröslik ‘авт Hálom, készebb volt volna meg 
halni, mint nejül más család’ hölgyét venni! -- -‘- De 
az idök változtak! — ’s most jó gyermek! az egész Szé 
kely fóldön csak еду riszta csalad van, az Adórián‘ok: 
most Székely és Adórián egyet tesz! -a’ többi korcs! — 
’s hogy Adórìán soha az nem leend , igérte AKelexneu 
шум! 

T LENRE. 

I Kòrcs! г 

öns. 

igen! -- »ná-r a' magyar `lez'myokzn _kèzdik ide hozxíi. 

LENKE. 

1 Magyar lèanyokau г _ szekelyek‘! _ -- Моим! паёу 
apò! lmgy néznek ат}: ki? ' 

0 в s. 

Fehérek mint а’ tél’ наша, mint a’ rózsa, ha biborát 
az éjszak’ jeges lehellcte szitta fel; hídegek mintA a’ hú, 
’s csalékonyok mint a’ jég! -- A’ Székely’ ereiben láng 
foly , halvér a’ magyar hölgyélren; és Äezifrzêmk ök! mint a’ 
lakodalmivnfa, mellyen szalagok lobognak; a’ lélek lany 
на téreiken széllyelfoly, ’s itt e’ zoŕd bérczek közt , nem 
honosodnak meg sulla! Т 

v (HalkllA folytatja beszélgefënëh‘ 

l 



I2 xńsnn mKLós, 

JoLÁN. 

Rózsa! a' nap vmálr rég à’ fenyvesek’ ölébel щит: 
könnyebben lélekzem! — Az elsö Adórián menyekzö ez, 
melly baj , viadal, ’s vér nélkül végzöflöttl. 

_ /RÜzsAk/Á 
Végzödött? - mé nincsen éjfél kedvesem! ’s nem 

tudod-e, hogy a’ Vgonowz Jenök nem szivelhetnek el örö 
met Амман-пацан 

1‘ s QLÄN. 
Jöjjenek! — а’ várban kpmény örizet vanLr- ’s 

nézdL- а’ fórñak’ arczá/n leglu‘sehjl, Anymna sincs az ag 
godalomnak! De ném fognak jönni! Az июню 0ваше1 
némitottaA вы ! ` 

nózsA. 

Nem! - веш‘1ев2 béke война! alattosan munkál az 
шок’ ereje! "s mig Jenö él és Adórián, nem lesz béke! 

’ - Arczairòl ef чай férIi-seregnek jóslod te a’ csendet! Is 
тетей-е az Adóriánokat? mikor félnek ezek? — Soha sem 

hidegebhek ök, mint mikor a’ veszély’ küszöbe elött апа 
~neuk; — én! ísmerem öket! T 

- баз À"" 
(felke'l , Lenke't gyöngéden helyzi a' karszékbe , ’s elô're lép; DEMÉNY, 

BOLOKH, KELEMEÑ és KEMÈ közelebb le'pnek hozza'.) 

’ Férñak! 69 é'v nehezkedik v`állaimra; az agg 15:30:2 
mn gyerm-ekl-aajkà lett, ki' jatékahan штык unokájá 
nak, ’s aranyló ñirteivel enye1eg.‘1 — De a" roska'dií4 te~ 
temben az ös lélek lobog mëg! -- ’s- штатными‘; 
{е1820Щ1аК benneteket arra , mi eskiìtekböl kímzmdt!4 
.l ,._b-ì 

DEMÉNY, ‚— 

наш _- а’ Jenök!! --- аду-е ‚агуаш бгыг f 



u. AnómÁNoK és JENöx. 13 

‘баз. 

Azokl -- Ha van köztetek, ki feledni tudná e’ szî 
шеф kigyofajt, mérges marásaival! — Szükség száraz 
avart szórni, a’ hamvadó máglyàra, hogy tüzet prüszköl 
jenek `:Jlzsalgjai 1), ’s Миша égnek lobogjon fell! -- Es 
küdjetek hát örök , irthatlan gyiilölséget a" gyàva Je 
шишек! ` 

/ 

м l N n N Y Á .l A N. 

Eskiiszünk ! I 

ö в s.V 

Ф Mike'nt Jenö вона sem nézte nyugodtan, ha Adórián 
boldogult: 'miként tüz az Adórián ’s viz a’ Jenö; mellyek-` 

-nek nem iidvös ta'lálkozni: esküdjetek! — hogy mig Je 
`-nö piheg, nem szünik emelve tartani корты az Adórián, _ 

’s visszatorlani százszorosan ’s цепей iziglen, minden bán 
Штат. 

MLNDNYÁJAN. 

Esküszünkf 
баз. 

Min magunkra vagyunk szorúlva! — nelń azéŕt 
дадите kincseit az Adórián, hogy azokkal a' fukar vaj 
пас megvesztegesse, miként а’ Jenök, kiknek minden 
выпад. — Legyünk élu-en tehàt! 

(A‘ fe'rfìak {ими ’a halkal folytaîják beszélgete'lôketß) 

»Anch 

Nézd csak Réka, a’ vendégeket! -- én ármányt гув 
шок; sok idegen arcz van itt, mellyekre nem emlékezem. 

n ŕ, к A. 

Igazad van Marga! — vetted-e észre, miként 003 
nak össze, és suttognak? —- én rég szemmel tartom öket! 
ne szólnànk-e а’ férflaknak? 

1 
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14 I Jóslm mKLós , 
MARCA» 

Nem fog там. 
' (RÉKA fama, ‘‚ ы мы‘ közé «legna-k.) 

nóz‘s A. 

Nézzetek az ablakokra! mi àz? vérpírosan sugár 
\ zik az éj az ablakokon bé! ' ` 

nsnÉNY 
(az ablakhoz sieb) 

A’falu `ég alant! amoda nézzetek! а’ kék mennyezet ` 
lángban lobog! 

1 

в ó z s A. y 
Tüz , tüz! . 

(A' На Lenke eleikoltin упав“, ÖRShez szalad, ‘l Индейцы összerogy.) - 

1“6 És Eik szpLGA l y 
f у (в: oldalajiókon berohannnk együtt.) / 
~ А’ Jenük! ` - 

ößs. . 

A’.Jenök! -- minö iggzán Örs a’ nevem, àl’s parit 
tyám’ magvai alatt öt Jenö lehelte ki lelkét. 

KEME». l 
Gsendesen nök! , -- vigan férñak! a’ ‘ат ég alant; 

de e’ sasfészek, a’ fellegek’ szomszédjában, büszkén m0 
solyg а’ gyáva Jenök’ eröködésére alá! ` 

воьохн 

_ (az ablakot nyitja fel.) 
v' Ide, ide! Jenö raj! --- ide a’ sziklavárra fel! -- itt 

fériìakra щиток! 

E l. s ô v E N D Ё c 
(Elöre lêpves' a'y 2i): és 3ík vendëgllez fordulva.) 

сет! most шпинат: tánczra kerül a’ sor; -- alam 
neki gyujtottak шаг! ` ` 



1. 

Az AnómÁNox és звхбк. I.; 

MÃsomx vENnéG. 

Csendesen! - az oroszlán’ fészke ez! 's nem tud 
jàt0k~e, hogy а’ kîrályi vad, sehol sem félelmesb, mim 
шут“! '- vettétek-e észre, hogy szemmel tartanak 
benniìnket? ’ 

HARMADIK vENDLéG. 
Ha ránk ismernének! -ì ne fecsegjetek annyit! --- 

keveredjiìnk a’ többiek közé. . 
(пана 11‘ lxárman széllfel ¿s hátra vonulnak.) 

DEMÉN“ 

lia-6k, a’ лавка jó, lássák a’ nyomorultak! hbgy ‘ 
mi fel sem vesszük öket. - Ejteleket 1) ide! csillogó 
borral! — Elöre tánczosok! - sip, czimbalom 11111131 
zék! “дав Adorianok! -- Azonban te Keme, vég’y ne 
hány kopjást magaddal, ’s _verj az orrukra! 

ons. 

_Eredjl - mert hitemre! furcsa volna, еду Adòrián 
чаша}: tövében, е’ szemtelenséget elszivelni. -Te Kele 
шел! nézz а’ várörizet köriìl! 

(Kelemen el.) 

(KEME , ne'hlínyffërñut válogat ki; a’ vendégek közül nëmellyek ki 
mennek, ma’sok suttogva bújnak бане. A’ lunga megzendiil: n' Мл 
ezosok tánczlmz ‘связь. Rëvîd {Бася uta'n — szünet, -- a' h’nczosok 
këlfe'le va'lxmk, ugy hogy 11‘ ne'zöknek szabad мы" nyilik , a' «e» 
rem' középsö — a' nêzökkel szelnközti ajtajárn. Dühös га} kezdödik 

kî‘mn. -- Mindnya'ian az aitóra (ekintenek.) 

баз. 

(A' га] sziinik.) 

Ez ostromi mi!! --- ismerem ezen едет , mellynek 
. ‚ l . . Маша ercz! nyelve a vlllogó aczel! 



1 б ' ‚быт Mnxnós, 
'HABMADIK szoLGA 

(ijedve berohan а‘ ne'zô'kkel szex'rnközti ajtón ‚ melly ullna bevtgvödik uji-n: 
ÖBS elött mega'llJ 'ß ujjßíval néma’n „мы arra, men-5l j‘ütt.) 

DEMÉNL 

Fegyverre féríìak ! 
(Elan pillanatban, а‘ ne'zô’kkel ßzemkôzti ajtónak szârnyaì hiru-len МН 

‚ ’. 

‘ей nyilnak , 's belép a' ~- fekeîe Попав.) 
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\ 

_ Más‘odik jelen et. 

i FEKETÉ LovAG, äaz ELôBnrmm 
s 

E . I 

FEKETE LOVAG ’ 

_( ¿lenken llalad n’ tex-em’ közepéxfg , oit llírtelen megíll; mîndnyäjan ra' 
_ bálnulnak. ) I 

Ítm'll, ‘Я: f. I ~ V ‘ ‘ 
beńésm 

l_I_sî'irvßlgyte s_ötét~alak? -- Szólj! vhaulfytudjuk, iid 
vlöijvàgyfç‘e’kòmol'y так ШШ? — megnyilhat-e a’ szé 
lçel‘ï'véridçilgszeretö kabel? ’s ejtelt nyujtSak-e velöabe ща 
>sidi Ppm-a1?v -- mondom,x s'zólj! ' 
'.um Jwü- Y--“Boì.0KH- ‘; 

Egy néma vitéz! talán farsangi tréfa ez? 

' ` _ .hkhsùéxm v 
` .› HN“ " ~ -' ‹ 

_ Némamindig, ’s шпал! — Ki ‘аду? akarom tuçi.; 
nì,- alle_nségyagy harán? ` 

_. Ъ гЕквтв‚ь0тАс. t" 
Örs! -~- vén gyilkos !"--J _ mint égö 'iiszkîëk tîîiîg'gxgell‘r‘A 

szemeid sisakrostélyomon; —- nem ísmersz-e? 
- n, ‘ ' 

бвж ` 
n 

Mi volt ez?! - е’ szavak és itt intézve az Adúriíuv> 
család’ fejéhez?_ 

AmùMMwIIkM. 2 
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Fulci-:TE LovAG (Örshez.) 
Ór-gyilkos! ne rettegj!y egyedül vagyok! 

ö в s 
(leze'vel hálu ‘Мёд a' kîs Lenkéi , a' ki hozzá eïmul , 'a re'míilien néz 

а‘ fekele lovag-ra.) ' 

Е’ hang! --- de nem, hiszen ö meghalt! 
1‘ f ‚ 

FEKETE ‘LOVAG 

(hírtelen fölexneli sìsakrostélyát e'l körültekint.) 

MINDNYÃJAN. 
Jenö Jenö! 

ö n s 
(hêtre tíntorog.) 

' Ördög! - ‘110111011 nyilt-e fil? - ez Jenö Jenö! 
\ 

nmvis'un 

A' namaak kelnek-e m1 sirjaikuol?! imagen) mina 
‘акте-16503! еп‘б1 ismerek rá! #- Istenemre! nem leszek 
kisebb nálánáli (fön 1Мат‘) Mit akarsz? -- szólj! sir’ ña! 
— ne mondhasd, hogy Acllóriàn-várhan, egy ellen tá 
madtunk! -— Itt én vagyok úr! — parancsolom, szóljl 
hogy’ jöttél ide? 

\ 

гвквтв LovAG. ,r 
Ha-ha-ha! -- Halottnak véltetek ‚аду-м mert az 

utolsú csatában össlzefúrták kopjáitok tagjaimat; -ì mert 
harmad napra, lobogó szövétnekekf'közt kisértek a’ Jenök 
еду üres koporsót a’ sirboltba'? — —- Élek! igen! vesz 
tetökre! — Kapuöröd rég béremben van! — vilagul-e 
agyadban most? -- Làm ezt töletek tanultam! 

,i 

_ D E м lâ N Y. _ 
Hallatlan! — ’s mit keressz itt? Te ‘аду-е а’ vész , 

n'lellynek làngja _rombolt alant! -- gyilkos-égetó! ища 
ki mive volt az? 
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'FEKETBLOVAG. 
А; enylm ! 

N 1311 Ã N Y A N. 

Minö szemtelenség ! (rá "дням!- 1 

' к E M E 

(n‘ fekete lovagra еще“ buzbgänynyal.) 

Vesz'sz hát, vaklñerö!` minekelötte szemtelenséged 
többre menne! 

DEMÉNL 

Fëlre ti mindnyájan! ’s te gyermekf (Kem¿lwz~)`- Mí 
kor tiìrte Adòrián Demény,- hogy ña, atyjának tísztéhe 
avatkozzék? féllre! --- 6 az enyém! 

гвхвть: 1.0119. 
Itt vag‘yok Adúriánok e’ gyilkos vex'exxiben!k -L ’s mi 

tovább? — közétekbe jöttem, én Jenö Jenö! а’ Jenö Ka 
l dicsa’ ña, ’s feje а’ Jenö-családnak! — számot vetni ve 
тек! igen! -- ’s törvényt tartani közteœk irtoza’mstl 
minden egyes Adóriàn fólött, minden ártatlanul kimult 
Jenöért. Élve egyitök sem hagyja el e’ teremetl! 

‚ _ mNnNvÁJAN. 
lla-ha-ha! 

/ 

FEKETE LOVAG. 

\ Nevettek? -- nyomorult bün’ ñai! írtózatosak! kiknek 
gyennekei , anyai emlòkból, vért szinak tej helyett 11111111 
latul! àtkas faj! —- 11111101‘ volt Jenö a’ megtámadó? 1111111 
viszontorló állok most is köztetek! 

DEMÉNÉ 

Elég volt а‘ szemrehânyás; itt állok én Aldóriàn 
Delùény egyediil ’s bajra készen! ’s felelek néked, de jó 

. 2Q 
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kardommal, miként szoktam; nem szavakhan! '- Vonj 
kardot, ha férûú vagy! '- ’s ti, csa‘támba ne avatkozza 

_tokl — mert hitemre! a’ kéretlen segédet, lesqjtom e’ 
szemtelen mellé l 

(Af jelenlévô' férñak tágas félkört ke'peznek; a' fekete lovag és De 
me'ny a' kör’ közepébe állanak: alnaz keresztbe fpnt karokkal ‚_ ez vont 

kârddal.) 
Q ‚ 

F E K E T E L O V A G 

(a‘ földre чей keztyüie't.) 

Én meghivásodat elfogadom. 
DEMÉNY 

(int, еду szolga fölveszî a' капут.) 

гвквтвьотдс(ыгммд 

Néked Ymagadnak Demény! csak velem magammal 
lesz dolgod! - mint isten’ itéletét tekintheted e’ harczot; 

ì 

v mert higyét‘ekì e’ napon túl, nem hallja Adórián, a’ Je 
rnö hangnak érczét zengeni! _ ~\ 

DILMÈINY.> 
Ide, ide! 

FEKETE LovAGfküMœMMń y 
Gsak néhány szóm van még hozzátok Adóriànok, és 

‘еще; urak! 
,G BoLoKHn 
" нашему" г‘ 'ffl-f. f 

i и :i гвквг1‘1ъ’ъ1лмсд 
A’ halálcsata elött szólás, vitézi' jog; ha nem tud~ J 

tad, tanuld meg tölem! — Örsl tudod-e minö vig lako 
ma volt itt ezelött ötven évvel, mikor az Adóljiánok а’ 
vigadó Jen’ökre шашек! — egy keresztelölçor, midön а’ 
жмем-ищи gyöngyei, az eredendö намек szennyét 

»s 
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mosták 1e еду gyöngéd штука’ lelkéröl! — az édes anya 
lágy pelyhek közt nyúgodott, ’s а’ tisztult kisded mint az 
ébredö rózsa simult anyjának szivéhez! aranyló pelyhek 
boriták kis fejecskejét; ’s anyjának élte, ‘ада, egy 
gondolatba olvadt össze, az anyai érzetlge! —— mit tudod 
te azt! mogorva öreg! (önhez) kinek~ugar1elkében sze 
lid érzet idegen , mi_nt_a’ hanka’ fészkében а’ kírályi sas 
nak tojása! (Zúgâß a' ‘Мак közt~) Jenô Dezmér a’vár’ ига, 
’в’ш111с111уа5а11 fegyvert ragadtak! — Hasztalań! — `húsz 
Adórián volt egy Jenö ellen, ’s a’ gŕalázatos, `zitkos dia 
dal végrehajtatott! _— még az nap estve Adórián Bòjt а’ 
kolompos, «- itt, е’ darázs-fészekben, vad örömmel iìl# 
te meg torát, а’ virágzó anyának , ki keblén еду пе1112е 
dék’ reményét hordá.; ’s а’ gyermeknek! -- az elsönek! 
kit szomju szerelemmel ölelt а’ boldog atya! 

ößs. 

Kisirtad-e'magad mar? nyomorú! - _Az Adòriámo-y 
kat vádolja. hazug àlnok nyelved? -- Ki ‘аду te? -- 
nemde egy Jenö? 7s nem állasz-e itt, talpig aczél kér 
ушел-551152 fegyverzetednek? — mint vesztést jósló ha~ ‘ 
lálmadár, egy vidám, kettös menyekzö’ alkalmával! ’s 
Adórián várban! — minek többu szó itt, —- vivjatok! 

(A' tere|net\ege'szen körülfolyja а‘ veren fe'ny.) 

FEKETE LÓVAG. ’ 

Igàzad van, vén örs! minek а’ szò in?! —- jol 
mondod: nem Ílasznál az! - ’s valahànyszor а’ Jenö a’ 
szó’ édes hatalmával akart az Adóriánok’ vad lelkére hat 
ni: elves'ztett fáradsàg volt! --- Igaz, igaz! - kard kell 
itt', _es kopja! — 's а2 ördög, ki amat suma е’ két 

‚‚ csalàdra, csak vérrel szokja gzomját oltani. 
ö 1111. 

A’ dologra ! 
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22 :óslKA MnçLó‘s , Anon. és im'. 
FEKE TE 1.ovA.G. 

Vége гена: a’ menyekzönek! nök!f — férñak! --~ a’ 
vétes keresztélö’ i'mnepét üljiìk most! — vendég urak le 
az 'álarczczall — ide mellém! mutassuk meg az Adm-ifi-` 
noknak, hogy mink is megtanultunk cselt szöni! (Kamm 
faj>munkára itjak! - eg;r Adórián 'se maradjon élve! 

(A‘ vende'gek' egy része a' fekele lovag melle' £11.) 
Í 

_ ö в s. 
Hah! _árulásli ` ‚ 

(Egy rejteit ajtón a' lds Lenkével kïsuhìn.) 

(Az ablakokon ‘в ajlókon fegyvcresek tódulnak а‘ Kerelnbe; a' nök 
egy csomóba fuiuak öszve. — Sikoltás — mi.) 

A' kárpít hin-telen legördîîl. 'I‘rnlnbiták. nlluzsïkn. 
s 
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ELsö FELVGNÁS. 

('rlz ŕzv`vrcr. Az мамы Uris.) 



SZEMÉLYEK 

JnNö 1111195, nz am. 
JENó MIKE. 
.,nmó xÁnÁn: 

‚ IENÖ JENÖ. 
JENÓ sALAMoN. 
.TENÖ ‚швов, 16 évü. 
1:01 бвве vADÁsz. 

LENKE, a' leánya. 1 

S 
Ienö Jenö' Fai. 

А‘ 1111011 ъ az ввбзьш шт‘ férrmi. 

Vadászok. Радуги-гаек. 



ELso FELVONÁS. 
Ю-ФФ 

Elsö jelenet. 
t ('l‘a'gas nyîtoit szin; szeinben a' n'ézßkkel nyili vìdék, néhány magos 1611 

knl: a' színben jobbra bali-a aszlal0k;` e151 jobbra еду kisebb aszial ma 
_ g'línosan) 

ÖREG VADÁSZ; a' HÁLOM e', Enösïlx cßalád‘ férñaî; iobbra az 
e146 aaziainn’l nz öreg vada'sz ül, mögötte az ERÖSLIK fel-Hak, bali-a a' _ 

HÁLOMOK.y 

önÈG vADÁsz. 

Minö korcs ivadèk ez! Istenemre! rà nem ismerek 

a’ régi Hálom és Eröslik ilfiakrai Ha még tiz évet kellene 
élnem, nem találnék Székelyt e’ bérczek közt ciszikò Le 
fojtom a’ mérget torkomha, ef savanyú lörével itt, 

` 1. н Á L о м. 

Nézd csak komé, mikent üriti ama vén hagoly ott az 
ejteleket. ' 

ll. HÁLOM. 

A’ 4harmadik már;l ollyan torka van mint hajdan а2 
Adûriánoknak! Ki lehet? 

ш.‘н1’1ьом. 

Idegen; nénany lioldaal ezelön 51111 а’ vidëkbe, in 
ö rég' va'dàs'znak nevezík-z' bár a.’ mint lliszem, nem sok 
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vada; ejthetetkt el a’ jámbor. — De еду leányka jött vele 
bátya! eskiiszöm, ‘ninas székely hölgy hozzá-fogható! --- 
еду 111111101! könnyü, nyulànk termete, mint a.’ karcsu 
szarvasé! a’ sas’ szeme nem elevenebb, nem sugárzóbb 
mint az ö`vé; -- ’s mégis! — valami 011у szelid, mély es 
hóditó -van tekintetében, mint ha 0’` királyi szemek alòl 
egy szelid gerle kémelne ki. 

11. нАьом. 

В0110! hölgy mint a’ többi. 

`m. HÁLoM. — 

Nein! — mondom én! - 'rünaér 1%! 

t. l. н Á L о M. 
H01 tal'túzkpdik? 

‘ 111. нАьом. 

Egy magányos gunyhóban, ott а’ kénbarlang’ köze 
A lében, 1101 a’ tengexjszem’ hüs medenczéje rejtezik, a’ 201‘ 

11011 sziklak közt. 

‚1 l.iç' ‘ öREG vADÁsz. ' 
Leämyonu‘òlv van itt szó! 

i u.- н Á L o м. 
Ugy látom kome! anńyit- tudsz 1111111; 011 !' Т tDe miért 

t-ümlér? 

’l ш. nÁLoM. 
Halljátok csak! mikor elöször láttamvöt egy 11011ар 

pal ezelött, zergét üldöztem; - mint éji lolxogvány $26 
kelt, a’ könnyü ‘ай 010110111, Szikláról sziklárá, ’s ne-A 
géddel rázogatva kis száraz fejét, állott meg a’ 521110311 
csokon! т 011101 e'kre léptem,=mig egyvszerre‘aïsz'éditü 
magosßan valék; -- alattam egy világ!! lföv‘löttem'gzz ég _! l, 
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— ’s a’ mint ¿110k ijat шахте, tekmteœm а’ zöld ten 
gerszeîn’ szönyegébe meriilt: — minden iiresl — gyenge 
szellö- fodoritja à’ gyi'u‘üdzö habocskákax — egy élö lény 
nem tünik elö! — — Egyszerre! —_а’ rejtett так ned 

,ves öléböl egy angyal-fö emelkedik fel! — nem sokára. 
havas kezecskék lobììcsolnak а’ szelid fö körül, ’s mind 

’ а’ karcsu galocza, hasitja a.’ gyermekleányka a’ habokat, 
а’ feneketlen mélység fólött, 'olly Vigan, olly hiztosan, 
olly játszva, mint ha. еду patakocska’ nedve tartaná. gyön 
géd издан szük medrében! -- és а’ fö"s а’ kezecskék, 
’s a’ sgzép tagok újra eltüntek! -- ’s távol, igen «по! 
emelkedtek fel, mint a’ buvár’kacsa! - Sokáig néztem, 
таз bámuiattal a.’ tiindér játékot. à I 

l 

1. на ö sLlx. 

Hàlom atyaiì! ’s annakutána ИЗЮМ-ещё? 

ш. HÁLoM. 

Éhren valékiiczkóimint most; de halljátok шахт. 
._ Minap a’ kénbarlang mellett hevertem le fáradtaii, ’s 
reggelimet költöttem eig/a’ `halált lehellö ОМ szemközt volt 
velem; nem láttam semmit, sokàig; majd reggelim’ 11101 
ján falato‘ztam, mikor а’ tiindèr lez'myka vidz'unon mint ta 
vaszi hajnal, ’s pirosan mint a’ bércz’ rózsàjá lépett ki а’ 
vészes harlangbúl , hol a’ lehellet halál! . 

ILERösLiK. ', »_ 

Jo uideje lehez, ha о11у sßka mdjamagaba fojmni а’ 
lehelletet. ('l‘mmbna-vadász-dal hangzik). - Mi ez? — trombi 

'tak rivalnak! a' Jenök’ éneke ez! ШИН‘) Ki jö veleni? -- 
\ èn megyek! 

ш. HÁ‘LOM. 
Énixem! -- Mit féltek úgy a’ Jenökkel ialálkozni? 

én megmaradok hf-iymnen. 
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11. nÁLoM. 

Mióta Jenö Jenö ki\irtotta az Adóriánokat, ollyan 
gögösök ök, mintha mind vajdák lennének. 

1. nÁLoM. 

Miért nem? а’ vajda minden tettöket jóvá hagyja, ’s 
csak a’ minap volt itt fényes kisérettel; ’s а’ Jepök meg 
vendéglették öt, az Adórián-várakban! 

111. ERösLlx. 

Most sem tudom, miként férkezhétett be Jenö Jenö 
az Adórián Örs’ ífáràba? 

11. н Á L о м. 

1 Könnyen; a’A kapu-ört megvesztegette , ’s mikory a’ 
menyekzö kezdödött, akkor ö 111111’ a’ "дн-пап volt. 

y 1. E в ö s L 1 к. 
нм a’ kemény örizet, tarsolyában melengette kezeit? 

11. 11811011. 
Jókor meg volt anpak nagyoblì része vesztegetve', ’s 

а’ vendégek is Jenö párton voltak. ` ‚ ‚ 

l m. EnôsLllc. 

Most értem шаг. 

nl. 11 Á 1. о м. 

Jenö J enöt az elött еду holddal magam láttam a’ csa 
tàban összedölnì; mindnyájan ан hittük, hogy meghalt! 

\ 
Y 1 ‚пьввбзьхк. ‘ 

Hogy 50mm elauassa az Adm-ianokat, hamm köl 
tette, ’s mig ereje épiilt, еду üres koporsót kisértek а‘ 
в11‘1›010›а1 ' 
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ö REG VA D Á sz (magában) 

Hah, hogy ezt hallgatnom kell! - El innen! - a" 
vér forr fel ereimben! El! (Öreg @1J y 

п. в в ő s 1.1 к. 

А’ Jenők közelednek! 

(A‘ kombim-dal újra hangzik n’ szîn‘ hátulján; jobbról jönnek тайной, 
fegyveresek.) ~ 

Második jelenet. 
MIKE, KÁDÁR, SALAMON; VADÄSZOK, FEGYVERESEK ’s Az 

ELŐBBIEK. v 

(A' vadászok 'e fegyveresek, itt ott csoportozatokban, letelepednek д‘ 
fák alá; a’ többiek a' nyitott színbe lépnek.) 

K Á D Á в (körültekint) 

Helyet atyaüak! 

v>m. “ÁLOM. _ 
Hallottátok Erőslik és Halom férfiak! mikéntvparayn 

I csolgat ezen iüoncz itt velünk! — ha-ha-ha! 

MIKE. 
‚ 

Minő szemteleneég ez! helyet, mondom! nehogy kop 
jámmal mutassam az útat meg nektek! 

s А LA M o N (maga'ban.) 

Ah! lehetnék ott a’ magas szikla alatt! - ’s láthat 
nám őt! 
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Nem 151110152-0 Jenö Mike? --- én'Eŕöslík Kumi va 
gyok! Aftyád, gondolom, hamarább ismerne x‘e'e‘gi 1101101 
sara! 1 ` 

xÁDÁm 

Bajtársàra? — bennedl? ám legyen! — ha 15! most 
oszoljatok! 

1 

MIKE. 

Jenö Jenö aligha’bajtársára ismerne benned jò em 
1101‘ ! Talán bérlettje voltál valalni kalandjában? 

‘ 11. ввбзщк. 

Bérleftje! -'- “11111101 vom a'z Eröslik kai-«15m »él-err? 

i к Á D Ã 11. _ 1 
шёёд’ $16;\11е1уе1‚ 111011110111! ' 

/ 

111.. н Á L о м (fölkelve). 1 \ 
Volnátok csak magatokban! - de ezt felrovom atya-` 

Iìakl — 

M l к E. 
'n 

Hosszú rovást készíts garázda! inert‘istenen'lre! sok 
ròni valótok 1052! — most táguljatok. (rájßk emeli kovíáiáh) 

(A’ Hálom e's Er'e'slik férñak , ventatlva ¿a morogva kímennèk). 

Ilarmadik jelenet. 

M1KE,1CÃDÁR, sALAMoN. 

MIKÉ. 

Valahára kitisztult a’ 11е1у! ’5 te Salamon, keresztbe 
font karokkal báunulsz magad elébe.. 
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m; SALAMON. 
Mit mondál? 

‚ W G 
KÃDÃR. 

Hagyd őt Mike! (magában) >ki tudnám én találni, mi 
baja ezen ábrándos ibolya-szellőnek! - hadd maradjon 
csalódásaL - Szép Lenke te az enyim vagy! - éjfél után 

az: enyim! (Fennhangon) Bort ide! l(box't honnak). Mike szólj, mi lelt? - Az osztály Ош nem „látom jów kedvedet. 
Az bánt-e, a’ mi engem? ` 

‘ ' MIKE. 

_Meglehet; a’ dolog nem is а’ maga rendín van; mi 
ellentl mondjunk ! 

' ’ к Á n Á в. _ 
Helyes! - azt hiszem, Mike! minket illetne а’ vá. 

lasztás: ` a’» többieket az a’ mi jut. ` 

„mun-3.“, 
`’S úgy legyen! 

. ' ц ŕ .I - ._ 

Negyedik Jelenet. 
IDŐSB JENŐ JENŐ, 's az ELŐBBXEK. 

Il' 
__i _ пэбзв ‘виз JENŐ. 

Minden készen. váu-e? 
' / l ‘ 

K A D A п. 

Mindem atyám ' mehetünk! 
. ’ I ’ п). JENŐ JENŐ. 

Jó; eredj Kádár! ’s tekints а’ vadászok ’s ebek kö 
zött kürül; egy negyed óra типа megyünk: a’ hajtók ad 
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dig reggßlizhetnek! (Miikéhez ‘от!’ Mike! mi lelt? arczàd 
kolnor, ajkad vonaglik! ylámtom a’ boszú’ dühét m'a‘ì‘czona 
képeden! A--`Tud0d-e gyermek', hogy az öreg Jenö da 

czot n_em szenved! r ` (K'ádâìikimegy, 'L n' varlászok és fegyveresek közt já: kelJ‘ 
.z 

531411101‘. - 

' Atyâm! viŕ‘ln'aj nem nagy; az osztály inye ellen van 
M‘ikeïès Káaar‘baiyáimnak: 50,111 nyilat cserélek тек! 
nekem mindegY, akármellyik ñistös falrakás fogad ’Nen 
déglö ölébe, a’ nap’ küzdéseután! -- Az én csarnokom ' 
:a’ rengeteg, sátram ama’ kéken nevetö meilnyezeiï2` ragyo 
gó gyémántjaiva'l. ,— Kezet Miké шум szöri; szg'iì‘érrti'.“ 

M I K E. ‚ 

lNem! I ‚ 
S A L A M О N (u’fánozva ШИН). 

— :'f'hl‘ -í 

и 

Nemi — jó, hát legyen nem! én igy sein bánom! 
ID. JENÖ JENÖ. 

Mi bajod Mike? szòij! néma gyermeknek nincsen 
Iany/’jail — Akarom tudni, ’s e’ komor képet nem látni 
töhlié! 

х 
‘в.’ ‚‹ 

l M1 к E (elforaul). 'I ` 
11). JENÖ ‘111113. 

Те hallgatsz! Hah gyermek! ez а’ hàla. azon kinase 
kért,I mellyeket én szerzettem, mig ti nádparipán nyar 
galtatok az atyai haz’ udvarán? «u- Igy fogadodjé, ma 
kaés lófö 2)! af gazdag osztál'yt, mell)r kastélyokhúl ’s 1111‘- ` 
r'akból áll; vmig atyád öcscseivel egykor kévéken 09210 
zott? — 

MIKE. 

. Ürömestebb osztoztam volna kévéken, miként te hai 
dan atyám ,’ mim igy! — Ki 'vagyok én? nemde Jenó 
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Mike! legidösh iìald, kit а’ székely hadak lsmernek, ’s 
a’ rengeteg’ szörnyei rettegnek! — Én, és öcsém Kádár 
tartottuk fenn a’ Jenö név’ dicsöségét. - Hm! mi meg 

' várhattuk volna , .hogy таит: engedj nekünk! 
‘ я 

:n.JENöJENò'. \ 

v_ Szavam-nál mal-ad pártos gyermek! 4- Az atyai széf 
шею‘, adoluányit nem kopjaszúràsokra számitja: nem a.’ 
szakállal növekedik az.' -,-' Éveid’ töhbsége mińd az, а’ 

'mit szemére vethetsz a’ töhhinek. ’S én a’ biinteleneket " 
biìntessem? éretlen ’s `igazságtalan elöszeretettel наша 
’s Káñár«"iráart? ’S Md ez itt, kész a’ cseréref! 

^` (Sa’ìämonra lmutat; Ka'da’r bele'p). А 

_ к Á D Á в. l _ igen. mart a' sok. mm МЫ ‚ а’ ilve§lmrlva1llïilbi» шт 
11e-ki! - ‘ ‹ ' ` . 

" ‚ ' — ' . в;ь‘1‚^мо1ч‹ы'в1ёр›. " ' 

до what, békétlenek! én lemondqk az egészröl, 052 
mzzamk rajta! шов szerzemény volt az! ’s az egyetér 
tés’ deriilt Aegét ‘а’ viszály’ vihalja boritotta el, mióta а’ 
Jenök Adórii'm várakban laknak; szabad nemes széke 
lyek! — tiszta пил-чёт! rahlott váŕakban! 

l 

N n 
ID. l‘ENO JENO. 

Ábrándozó! eredj! szállj 1e a’ bénfcz' Шипы, hol 
váraink а’ fellegekben ñirödnçk! a’ sas rakja. fészkét sz_ik~ 
la-lçoronák'ra: а’ bagoly az odúkba vonúl !v — Inkàbb tu 
doln е’ mogorva belényt itt, hoszús kitöx'éseivel elszi 
velni (Mikére murat), mint téged nöiìú! Pelyhek közt ringa 
tott anyád téged, ennì és sírni `txmitolilz! 

SALAMGN. 
1 

‚ Jó jó, atyá‘m! бас! vagyok, ’s ne мы, hogy hara 
god elolthassa szivemben a’ gyermeki h_üség’v ’s ájtatosságv’ 

Аммдш 1I. hay. „ `з - 
\ 
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szent érzelmeit! -- цел, ölelö knrok арена]: , "з anyai 
szeretet’ 'édesl iidve boldogitá gyermek nzipjaimat:> gondo 
lod! szégyenlem hogy szivem van? — Szeretni tanultam 
öreg! igen szeretni! -- De a’ ti völgyeitekhen itt, nem 
тетей az, .kit e’ sziv óhajt! — szeretni, érzeni tudok! 
-- de azért fêrñu maradtam! kiszàlltam а’ pelyhekböl, e’ 
bérczek ismernekl. ’s ha ma az ellenség áttör начавши 
kon: székely hitemre! nem leszek aláhlivalò а’ többi fé'ŕï 
mman ' ‘ ' ' 

in'. JENö JENö. _ 
'n 

Elég а’ szó, gyermekJ Tehátite lemondasz’öröksé 
gedröl? — Ám legyen! De ha atyádnak karddal (ей sszer-v 
zeményeit megveted, úgy ellehetsz ösi örökségedmélkül 
is! — mert под tudjad, turliékoló gerle te! minden gö 
rét birtokànak бы `szátzaik elött is , a’ Jeni),A kardja’ élé 
nek köszönheti; Attila, az isten’ ostbra, a’ ищу félelme, 
maga is karddal szerzette birodalmát! (Mikéhezfßrdul) Fiam 
Mike! ezen ábrándos majom itt, lempnd örökségèröl: te 
hàt választhatsz! ‘ " ' ' 

‹\ MIKE. 

Mindenik mondjon 1е ! 
n n 

ID- JENO IENO. 

Makacs ! ‚ 
_ ' Ml K E. 

Tölea Iöröklóft ram е’ kevély этапы, аъуашг mei 
lyet makacsságnak nevezsz! a’ ~ Salamon’ ajándokát elfo 
gadhatja а’ töblii, ha akarja, ‚ - én nem! 

SALAMON (kardjéra ver). 

Üdvez légy jò székely fegyverem te! — nincs ища: 
`semmim, csak ez! De hìszen elég! ’s lén nem irigylem 

vág'yono‘tokat. — Mit nyertél azzal atyám! tekints шага‘! 
körül! -- Nézd e’ marczona képeket, mellyeken >a.’ gyii 
\ 
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lölség ’s Канаду vonagfik! u — МЁЁ’ kévékeh osztoztak а’ 
e девы‘, ’s mig' а’ szétdarabolt atyai telken ‘истек fel> 

sátraikat: шт; csak ellenöket шагах gyülölnì; most vá 
rakban laknak, bíbor födi стажа, "s im лёжа! iìu aty 
дат daczol, testvér testvér ellen támad'! ’s az‘atya ön 
Ilìáli; гей meg! ‚ 

1D. JENô JENö. 

.E1 szemeim elöl , szemtelen gyermekl -- jókor феи 
0ktat_ó_¿t.e,` ki okosb шт lenni агуаацыь — gymöuek! 
masodm--nömre ütöuéhjs ‚км-св таек ‘газу. шт qnyaa; 
ki Наюшеаиуш Született ' : _ -` ` 

„_ 

шт“) -‘~'" y ÈÍI'É‘ALAMON. ` ‘Ä' 1‘ 
` ¿,2, Newegg J«1111113315 açlàmlïl‘î’ s_ziv büszke'legz ar'ra, ha. 
anyàlgxhezlhasonlittatom. -,-E.|Atyám Jenöl. lte “мы, ki 
a’ gyáygsd'ñ'ité’l'eteç 'ilîeg'yözym követéd a’ többi зшёкещг 
)_xadak’ példájáig., äs.1_1ö:t-,veyél magadnak, jót,_ és szeretö 
jamnor дыр nöt és fanyaw mino киев-ты a.’ szekely fül 
dön! — Ah! legyen szent. elötted az igaznak emlékeze 
te! minö szenten forroft az lelkemhez! —- Isten veled 
atyám! —- szivemben hordalak! - Ne hidd, hogy az 
atyai harag’ súlya., boszúra lobbantsa Щи keblemet! én 
tiad maradokl, -- har-1go@ éltem’ .idegeitA темам: de 
gyiilölség а’ gyermekiwájìatosság’ szent körébe nem férhet 
вона! - Légy boldog! Isten veletek'Jenö féríìak! engem 
atyai harag ш! (Salmon ex; kan-fel.) 

l . 

JENöJENö. "f 

Hada „мы! _ Бета’ kim rgvauik! kövesseœks 
(Mind el.) 

3'* .` 
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611111111 Jelena, ‚ 
\g`Heg-yes v'iáákf; n" sän‘lfenekén ышмвёшеь, )'obbra kmh-a` íárhnló 
Qetůvel, "l {фтора caiîcacsal, mellyeken éllani lehe't. А’ ›1е1;б1ъе\ »iii-il еще! 
he‘t6`klì~1’i‘felleg> ‚116111111.:—А1а11_1`епуб1ь1‹.е1 Iljinïizö'lt. .vö)`gykebe1., Baha n’ ne' 
zô'ktô'l kiasé el‘ébb ,_Àfénylö “два-111111011; дуйча , ßble látható ,_ щё1уё1151 

ne'ha fiisi gomolyg ki.) 
‹ l 

_ 1111 noaa ‚ 
— — 601119161 >jíi, n' köfifelleg emelkedik fôlfelé). ' / 
'A' 11111111’ taréjan ott'ömlen'g а’ 111111, ’_s 1111111 n’edves 

Ь2е1111`е111ё111111111‘Ё 112 agg fe'iiy‘veizëli'! -- 'Yhig 1ер1е‘ ‘111616316 
gyózik azösvény'a‘ «идут: ala! _s 'on szokoftföfl'ejœni, 
mint a’ lqnge szellö! ^--‚ — 111’11е1е111-е hogy szerét?! -- 
Ah! e’ hit szükségessê váit ~nelgem, mint az életnek a’ 
lehellet! (A.' bél'cz felé ne'z; a’ ködfelleg alól az öreg vadlísz és Lenke 
fejleaeznèk.) _ ‘azi minö bàjalakI' miként ‘111111111 а111а2 
aggnak 'kîséi'eté11ei1, 1111111 örangyai! ki fellegek" ölében 

' ringatja gyöngéd tagjait! - Most megállának ama’ szé 
ditö cs'úcson! — gömbölyl'i karjait 11121 atyjának nyaka 
körül. v-iEgy csok! —- ah, illy‘ölel'ésértüdvömet aanaml 

` Ewámakrféŕksîeu ohikèj! éreuem 1: __ _. 

‘1 ‚ r, . 
‚ Au ‘1_1 

Y' Km; \-„ `l‘ 15, 1; 
L ‚ -n ’ ' _ ; ‘‚ my; _‚ "L" 

. ' “111111411‚161911111; " 
~ ‘ u „‚ mames. ANI-3.611'. ' - I t 

L E N К E . . 

(balról jô', 's találkozik a’jobl'ztól Jnëzelgdô' Andonjal). 

Te itt, szivem’ ifja! ‘еде! kezem’ 1161тб21е11111 
¿Nuon 

(ke‘ze't ragadja „1129).“ ч \ l 
Birlak-e teha‘t! szép tündér hölgy! te kedves! -- 

Mondd, 1111116 égalj boltozott bölcsöd felett? _nevedgt 
1110111111! Y d y 
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LENKE. 

Tied vagyok Щи, ’в nevedet nem kérdem! ’s miért 
is! - a’ szerelem" néven cnem'csüng; a’ szerelem egy 
nevet ismer csak, ’s ez: te és te! Honom a’ távol Ma 
gyarország! egy öreg atyám van l csak lenge ezüst haj 
koszorú folyja halantékait körül! --- Vagyona nincs, mert 
ádáz sors ragadta el azt!'-. 'én vagyok mindene, szép le 
vente! 's most már ismersz. 

A N n o n.' _ 
Elég, elég! az én nevem. Andor! Jenő Andor! 

LENKE. 

Édes Andor! mondd, szereted-e nz idegen L'enl‘iét,l 
büszke Jenő te! kinek kezét a’ legvagyonosb'liú-leány s) 
a’ székely földön szerencsének tartanál Szólj! szereted-e l 
а’ név ’s hon-nélkülit? 

` L_!)ID 0R. 
Hölgy vagy, édes szelíd Lenkéml ég, leánya! - 

nincs honod? -- ah, minden völgy, minden bércz a’ hol 
megjelensz, a’ te honod! Te а’ föld’ lakója vagy“! egy 
királyné! kinek minden fél'û szem, szív és ész hódol! -- 
Honod е’ széles világ! yNeu kell név neked! -- ne 
ved- hölgy! -— nem vagyon! l- birtokod a’ f‘o'nség, yas’ 
baLjV ’s nöi szépe alakodnak, 's'á'di'os, melly lvïforrl és 
sugárzik, egész valodonf 

L'E'K K'E' 
(„jimi lényegem). 

\ 

Andor, kedve's'mu! szépen tudod te а’ szavakat ösz-x 
szefüzni, ének a’ te--líçsze'iîeM '- de витая!’ alja bő"! --- 
az elsö szerelem“ némát: csak tekinêeteï’s? epedése, csak 
remegése és üdve van, .- szavai . . . . Машины". ' 

‘ А N D o B. ' ‚ 
szeretlek Lenke l" ez' aczéikebelnek-egész lángjá 

vala mert tudd meg, hogy а’ Jenő csak szeretni és gyü-I 
o 
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lölni tud! -- nincs Adórianîkît gyülöihessek! -— ’s lel 
keln szerelemtól из!’ özöniik! 

i ...- ь в N к в (mgátań). x 
Hah kigyò! illy jókor emeled te fejedet?! 4' ' 

' ‚ '‚ 1}1'‚‘.‹"1- .". ’ 

_ A N D O R.' - ,_ М 

szavak’ árjaban hullamzik cs‘událásom ,» д szerelmem 
néma mint e’ csúk! (mes ali-“ia ölelni-i — 

L E N K E 

(hirtelen, ‘в mintegy borzadva vissza lnîzza шаг“). 

ANDOR. 

Vezess atyádhoz! -- ah, ne vonulj hátra tölem! ve 
zess пот, tüzzön ö bért szép kincsére! -- Vagy szólj! 
mit tegyek? Szerelmed óriássá дети, - - mondd, ho 
`vá kövesselek? -- mikor? meddig? -- 

L E N к В. 

’S камни mernél mindenhovál? 

` ‚под; 
Mongd, és lásd! ` 

LENKE. 

Nézd ama’ liarlangot ott aranyló iveivel ’s langy le 
he1letéve1,'me1ly illatosan ömleng ki odvából; -- авт, 
шкапы hervamg а’ fü: i ’s kopar szikla-.keriwényén hal 
doklik a" természet: az orozó toportyan 4) vonyitva rohan 
eI mellette, ’s a’ napkerülö bagoly, rémes éjféli órákban 
húsan huhog közeiébenl 1‘ — Hm! a’ huta küznép rette 
gì ш, mert hiszi, hogy a’ lehellet sárga 'öblében мы! 
lwzó! -- Én »megyek csillámló kénodvat megtekinteni! 
(Мамы) Levente! te ‘это: Jenö! követni fogsz engem 
_' — ha szeretsz! 

ANDOR. 

Mit mondasz? te ‘гении! —-_ Ha tudod mi arany 
lik ama штанах kaján aknájában , ’s mit гс]: а’ sárga 
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l 
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palást, melly hordait redözi! -— nova ak`arod hogy men 
jek? -- oda? _ Gsarnokalaz а’ néma haïálnak, melly 
böl ösvény nem vezet ki többé! ‚ 

ьцыкш 

Tréfa! ne hidd azt Andor! - Nemy а? élet’ Топа 
sa-e az? - Nem làtja-e öblét a’ köszvényes öreg , ’s ki 
lnek а’ gOnOsz csúz rágdalja tagiait? --- voltál-e benne? 

А N D О R. 

Nem, nem! — hátor vagyok, de eszelös nem; ’s 
ki menne oda? befogott ajkakkal hele lép еду perczre a’ ' 
Щи‘,- de siet visszatérni, — meri: ha gomolygó párája 
kìilsöleg gyógyitva hat az idegekre , keblèben- а’ lehellet 
Ваш“ 
' ьвыкн \ f 

(a' barlang felé indúl). 
| 

Jer! kövess! ilsmételd ott esküdet! 
A N D О R 

(megragadja a' Lenke' Кий). 

Megállj, gondatlan gyermek! mit akarsz г megállj!l 
nem а’ halal’ pá‘rolgó kapuja а’ hely, hol az ifju szerel- ` 
méröl szóljon hölgyével! -— Én holtig szeretek, ’s ott \ 
a’ МИН! —— Nem keZdhetek ott szerelmet: ott megszünök 
szeretni, шеи megsziinök élni! -- 

l> 
LENKE. 

Holtig sz'eretsz te? — а’ szerelem az ем’ szük kö‘ 
rén túl szárnyal, hona ё; és ‘бы, menny és pokol, élet 
és наш! Illyeni a’ hölgy’ szerehne! Jól mondád, а’ fer' 
На holtig szerethet тайн, a’ hölgy mind örökké! -- De 
halàl-e a’ halál’ félelme? — ’s 1101 а’ gyávasàg rémeket 
idéz`e1ů, ott-e az enyészet’ kapuja? (Щи balai) Tekints 
кат, kevély Jenö, -’- férñú, hölgyre! ’s tanuld'megvet 
ni a’ veszélyt! 



46 :ósnn mxLós , 

(Andar görcsôsen rngadia meg a' Lemke' Кий! ’n igyekszik Ы felîarîóz 
mini; Leuke kírngadja maga'î. Ander követi 6l 's а‘ barlang’ közelében 

megáll.) 

AND`OR. 

Leuke! egek! megállj! az élö istenre! ki ott путь 
meg a’ túlvilág’kapuját! -- Т Szerelmemre! melly а’ 
sirba is követ, fla akarod.' — jövendöd’ ragyògó egére! 
— ifju Штат’ gazaag elöérzetére! kèrlek, kényszeritlek! 
megállj! 'l' --- (Andon- öaszerogy, te'rdeit öleli meg Lenkének.) Len. 
ke'kedves édes Lenke! halld intö' начат вяегетбщйацак! / 
megàllj! - han! késö! késö! (Ando: féuéraen bámi мам.) 

f . ÍI. E N к в (y mkngban). 
Ide, ide! szeŕelmesem! — ide szép ítjń! — oh, 

матка: lehell itt а’ deg! ’sleánykád’ таз szerelme чаю 
dobogó szivre ,- ölelö karok közé; jer, jer! — 

l 

AN no в (fönœl). 

Mí ez? - mi ткани `1е113 т! -- álmodom-e? --` 
Istenemre ö az! a’ tiìndér hölgy, штата mosolyával! 
—— нм а’ halál elköltözött odvadból pokol-barlang! г — 
’S акта’ kénlehellete, melly az életet facsarja ki а‘ ш 
gokból, ’s а’ velöt forrázza le, enged-e а’ szépség’ va 
rázsának? --~ НМ а’ hol az ö isteni arcza ищи, fut a.’ 
наш, mint а’ kiralyi пар’ diadali fényéröi а’ зёъёшщг‘ 
(Ne'hány lépést tenz a’ barlang felé) — ' Nem, nem I llÍSZeIl ‘Ол 
va ’s szaglásomat facsarva özönlik ki a’ fanyar kénygöz, 
veszes шкалы! — ott nenn a’ наш! 

LE'ux-m 

Téged a" kéreg ijeszt; - de édes gyiìmëlc‘s erik 
m, а’ balai’ kérge alam — könnyü in a’ мешко 
lyam, mint az Щи tavasz’ lehellete, melly ib'olyákon úszik 
keresztül , ’s a’ nefelejts’ leveleit öleli fel. I 
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’ A N D O в 

(lîjm kôzeh't a.' barlanghoz). 
шт, Leuke! ne мы el magadat, jer kil - ш 

ös_szetett kezekkel kér, esdekel szeretö ifjad! - Látd a' 
halàl környez téged! A’ rózsák hervadoznak arczodßn, 
’s képed mint éjféli rém, meredt dagadozó szemekkel bá 
mul felém! éltem’ ang‘yafa! jèr ki! 

Ъ 

. LENKE. 
(kile'p, hosszu lélekzetevt тег: , ’s L’xjra vínzavonńlva, a' halflang' tor 

kában megzíll). 

Mi ez? еду Jenö! és душа! te rettegsz, midön 
szeretö leánykád’ szive-repes elödbe! -- Te nem szeretsz! 
e’ könnyü prúha elijesztett! te nem vagy гены! тевйчёг 
eid’ akármellyike nem пятого“: volna! --- ‘Кати’! — ’в 
hogy szemeim többé ne Названа}: soha! --- - 'i' Engel“ 
ëdes képek ringattak csalékony ölükben! -- Férńuval gon 
dqltam sorsomat összeolvasztani, ki szerehnem’ gyémánt 
ját egy koronára tüzi, ’s szerette mátkájàt а’ pokol’ ak 
ваты kiragaaja! 1’ — Én csalódtam! ne merd szemeidet 
többé rám emelni! 1’ k1' olly magasan állok fölötted, mill* 
öseínk’ honában a’ királyi czéder a’ csúszó МОЕГО]: közt! 1’ 
шоцага parancsolom: el! (man a’ baïrwgbm) 

ÀNDOR. 

Varázs-e ez? — Mit akar e’ hölgy velem? Emheri 
alak-e ó? -- hiszen ott benn n’ halál! - Gyáva vagyok-e 
én valóban? — Nenn, nem! -- hiszen átkozom a’ ветвей. 
hogy nincs Adórián, kinek fején kopnék e1 buzogányom! 
— hogy nem terem itt опиши,’ kinek nyelvét íacsarhat 
)lám tol‘kából! .- --- ‘A’ barlangból glínykaczajńjangzik ki) _ 
Hall! e’ gúnykaczaj, а’ Vél‘t kergeti arczomra! ’s keb? 
lemet kinosan feszíti szét! (Az öregîvadâ‘z ielwik ¿mes u ‘ 
egyik azikla-calícson). 

L E N к E 

(ldlép n' harlangból , ’a hosszů lélekzetet ve've'ń ‘ига háìrább vonul). 

Te még itt.' — El! mert tekinteted émelyitö! ц 
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A N D О В 

Ne neheztelj, haragod életölö mint az ég’ lvillzìma. 
-- Szerelemívvagy ármány, a’ mit iizsz, -- én követlek! 

L E N K E. s 
Tehetnéd azt? —- А11! a’ hölgy’ szerehne ладу, 1111111 

az ég’ kegye; ’s ha’iérñút láttatsz velem, remegö пень. 
ber helyett: én tudok megbocsátani ! -Jer! tied vagyok 
holtodigi 

\  

Hetedik jelenet.. ,‘ 
ökßd VAD/Ász, u и ELÖBDIEK.l 

ö в E G v A D Á s z _ 
-(még mindig n' szíkla-nsúcson;.~- megforgatja parîttyáját). 
Сума kölyök! mennyi nógatást var! — 1111е111ге! 

ez a’ legnyomorultabbika, а’ nyomorult Jenö fajnak.' - 
(iránym .ijn leeg-leu тянуть) _ Valahara 111021111}! — 111 
dul! ~-- megy! 

l A N _De в. 
Jövök! -- ‘;‚ ‘f 

,(Lenlle eltííník а’ ь’айапгъап, Ando: l'lxfia'na rohan. — Szi‘met-az öreg va 
dálz halkal jô' le a’ bérczen: egy e'les sikoltás hangzik ki 'a' barlangból.) 

1 

ö n"1~: G v A D Ã s z 
' (а' bal-lang’ közelébe e'rve). 

Sikoltz'is! — ki az? Ö ‘аду Lenke! -- Ha-ha-ha! 
— Öl igen ö! azelsö Jenö', kit sorsa, ide vezet'ett! Ha 
ha~ha! ---'veszsz!! — ` ' ’ 

‚ 

(LENKE kirohan a' barlangból ,' Vaz Andor‘ kalpagja’t fölemeli magosra, 's 
az öreg' lábaínál ôsszerogy. — Az öreg diadali tekîntctet vet ra'. —- Len 
ke ‘бы fölemelkedik, felkél, az ôx‘eg’ vállához támaszkodva, kinyujtott 

kan-al, ujjával mutnt n’ barlangra.) 

| A' ka'rpit legördül. 
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шведы гвь‘гоыАз. 
—е‹>‹> 

`1Elsfö двигает. 
l Азов videfk? Ãgelly az e156 felvona'sban; reggeli szüx‘kület; lzél. e- LEIN 

К E lnélla'x'g! lefpésnyixe a"ba_r1angt6l , ладу erô'lxöde'ssel lmlad elô're; _kar 
\ jába fl' h-olt .Tœîrnòí Ka’dár fogódzva 

o 

LENKE 

(élesen síkolt. -- Szìinet). 

Ereszsz'! — - han! oda'vagyók! - Levegöt, le 
— Zsibbadok! (Lellajulva ígyekszik a’llalohól szabadulnüf 

Lehetetlen! mintha karomhoz forrott/volna, van keze ve 
lem összenöve! — El kell vesznem! (ÖSß1er°gy)Levegöt! 
~-- вернет ég! szivem kinosan dohog! - Atyám — 
atyám.' mivé=tetůé1ßngem2l f'.- -— --,- .rEz itt.“- ezen таз, 

. а’ halàl! — igen, ö а’ nam! ’s ranja ходи martalék 
jat.' _ — Huh! ‘попавших! - Tehat nincs szabaaulas?! 
(Еду 16u von kikebléböl.) -- Ezzel levagdalhatom ‘так —- - 
(Elvefî maga’fól) - nincs bàtorságom! nin'cs eröm, néhány’ 
lljjat át‘metszeni! — Т 0h istenem! — — pedig én еду 
vérengzö hiúz vagyok! ‚— én а’ te szent jogodat hitorlom, 
’S biintetek;I т én! -- ’s te ülsz méltòságosan és fénye 
sen а’ te magas'trónodon! ’s а’ földre kémlö nagy шап 
tetea elött büntetlen semmi sem marmi! l --- -- Hah gyil 
kos! ereszsz! (Sip hengzikla’vulról) — a’ sip! ez atyàm! — 
Ide, ide! 

` (А‘ legmagasb szìkla-csůcson az {Ни Jen'o’ Jenö látazík.) 

o 
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46y . JÓSIKA MncLós, 
l. E N к E ̀(rá bár'niíl). I 

Csitt! — nem atyám! örangyalom az! — vhófehér 
mint a’ líliom, és sugárzó mint a’ hajńal’ csiliaga! - ö 
az! --- kit a’ hérczek’ ormain lattam olly sokszor már! — 
’s ha egy nap nem làtliatom kedves arczát, szivembe a’ 
bú száll! — -- Nein vett észre? - ah jöjj! mennyem’ 
angyala jer! -'- -- Nem hall! а’ diihös szél elkapja han 

-- ’S ha itt lelne! az angyal, еду ördögöt! 
(12115 16115 elllalad-) ~- Megy! -- kiáltok! --- Nein, nem! 
hama Jenö е2 is? — Jenö? -‚ Nemi ‘111111111 1е11е1 az! — 
Isten add, позу ne legyen az! — Örangyalom б! 7s ne 
mes nyilt tekintete, szivemet пуща meg! — е1111111! ’s a.’ 
félelem ezer húrokkal гады! meg újra! >(A' sip НИМ!’ 11Щ; 
zik -- kazeleaa kiáuások: Lenke! Leuke!) 

` L E N КБ. 

Atyám! -` '61,! -- a’ 112121` erre üzi a’ sip’ 'hangiatl 
megszabadulok !! _ - 

 

v 

l 
\ ‹ s > ' - . 'c 

Második je'llenet. 
' lì. 

611111; ‘цвАвъ ьвыкв.‘ 

l l' I5Min-:G vADÁsz> (àièiye’j‘öv.) 
1е111е! leányoln! mima ‚111115011: 11а111011а111 vgl 

Te itt ’s e’ 111г1111‘е111у111‘1а'111е11е11е11 
(nda follan»` Leányom ’ f , I ‚ 
na, (Észre veszi). 

LENKE 

(örömtöl szótlanul mutui a' holt Káda'u'a. 
‘ l 

ônEG vADÁsz. 

Az Greg kîszxaimditja)-> 

Hogyan történt ez , szólj ! 
(A' szx'n ki‘ìila'gosodik.) 

f 
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L E N к E 

(te'rdre hull ’s k'ezeit ëgnek emelí). ' 
~Isten! ладу isten! megszabadítál! (Az Bree Идём а'тюп 

Imán а‘ barlangbp. ища 's kisiet.) Hála néked! (slam _ пика.) 
’Ste komor'öreg! mit kivánsztölem? --. Nézd, а’ har 
madik Jenö volt ez! - E’ мате oroszlám а’ rejtezö Len- 
het követte,` -’s félelem nélkül rohant а’ barlangba, -- 

‚ egy tövissel szúrtam meg arczát ’s a.’ szíszenés, volt a.’ 
` halál! е- de halva sem eresztett el! mint а’ sors, mint 

az так végzet, mint а.’ min, ragaaott meg, ’s haldokol 
va ‘Ной; velem! --- -- Nem, öreg! nem, ——- ёпьреш 
ölök töbhet! (Te'rdeihez bonîl az öregnek ’s átalöleli az‘oknt.) Nem ‚ 
édes öreg atyám! én'nem tehet'em аж; (felkélh Örangyaln 
mat làttam én! --‘ miként egykor а’ czegei tú’ szélén hú 
fehéren, úgy láttam ‘и ama’ bércz --csúcsom 

önnc. l, 
' Ábrándozó! ~ 

1 L ENRE. 

Ébredö , mond! --` ’s ne vádolj öreg atyám y! — nézd 
iìatal ‘арок én is! nékeln is enyhén mosolyg az ég, 
én is gyönyörrel úsztatom tekintetemet а’ szép világ’ vi 
rányai fölött; nekem is rezeg szìvemben az isméretlen 
boldogság’ sejditése! én is látom az egetkéklö boltjával, 
csillag-szemeivel, éltetö napjával! - ’s az isten bekö~ 
szön_1e1kembe, а’ korany’ aranyában, ’s a’ lvihar’ villa-y 
miban! ‘- -— ’S mind az a’ mit e’ sziv kétes gyermekì 
àlmokhan remé11ett,‘feltünik ollykor ehnémben: azon nap 
pal, azon egyetlennelf- melly eltörleszté éltem’ minden 
örömét , neményét, vàçgzsát). 

öREG. 

’S ‘пива-е ki volt azon elet/- ’s rerìlény-ölö napnak 
мае! —- *Y 
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`LENKL 

Tudom! - мы nalalt huhogò bagoly huhogtad аж: 
‚Гй1еш1ю,`‚а22а1 ébredtem, lazzal szëdültem ágyamba, - 
étkem’ .füszere mit! - tudom! 

Y ’Ü öREm 
Ne gelede! ‚—- "s cselekeaj’! 

_ панк E. 

Feledni?! -- ~feledjen az eg engem, ’s boszujánzŕk 
запада örömim’ rem‘ényét ‘arassa le', minekeiötte sarja fi 
мёда fejledettf! ` l ' " i ` ' 

v ~ önäß щ i ‚ 
Igy szeretlek Lenke! ’s ha ‚а.‘ па3=у munkát ,beve 

î geztiik, az _Isten’ büntetö jobbjának igazságos halál-»mun 
káját: akkor föllépek újra; minden székely had gyülöli 
a’ Jenöket! váraimba szállitlak! — ’S te az Adórián liu 
leány, örököse az egész- мышц-„мат gazdagságánäk, 
bibel-ban ’s aranyhan Годы сдшодш: ’s leventékfognak 
hódolni neked, ’s kit íìamnak fogadok, arra függeszthe 
ted az »agg Adórián-ház’ vagyonát, nevét, dicsöségétf! - 
’èimaradańdó lesz az! ha az öly-vet fojtjuk meg, ki fe 
lette этап-5, éhes szomjas kárörömmel! --~ Te nem .hall 
gatsz rám? ' 

ьвыкв„ 

Nem, atyám! en nem ölök ‚имен — Nem,'i3te.- 
nem! te nem `aikarh/mîtad ezt! `- Egjy gondolat ébneul lel 
kemben, atyáun; -- Kérd az ég’ ‚мы, hogy meg neer 
jen henne; шеи; lelkemre; àtkoznom kellene azon ka 
rokat, mellyek engem az Adóriàl'l'ok’ pusztulásakor meg 

‚ mentének. ‘ l 

lô в в e. 
Lenke ; mi volt ez г 

и 
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LENKE v 
Öreg, öreg! ha mind ez, nem istentöl „типе! ’s én 

--- ah !r ne hagyd ezt hinnem — müszer ‘Фиат volna a’ 
pokal’ kezében! alacsony eszköz! —- én! — Örangyalo 
mat '1át‘tam,' csak pillanatokra! - De mi 'az ‘Нет, а’ kinosf 
élet е’ pillanatokhoz mérve?! ‹ ‘ 

ö R E G (lrlaga'ban.) 
Az ijedség elkábitotta, majd magához-tér! (мамам) 

Lenke! “попы, eredj! meriìlj a’ tengerszem’ hüves kri 
stályába: ez visszaadjá erödet' és lelkedet! (Leuke eL) 

n 

.n.»n - A' 

:- -H5 ~ ‘п, [Il 

llarmadik jelenlét. 
Erdò'a virlék, а‘ azin’ fenekén шлем sziklák közé azorult tó; johbra egy 

' szerlì guń‘yllo'. ` 

` \ - A :nu JßNö xENô, késsbb ьнхкв. 
.. „_ 1 

‚ :FJU JE'Nö JENô, _ 
f —- ï ' (csendesen )'ö‘jobbx-ól.) 'A l* 'i' " ' м‘ 

‚ H'a'jliàl 6ta '.kobpzom e' szirt;A tanyáßjrmláîf'gńég nzç'ln.y . 
láttgmfö‘tu!" li‘gçnl ö Iazi! дикая `aung'yalH {б Ы’ЪЦЕЁЁЁ 
tö‘nak 11,1llü‘xlàmlihq1l _láçtaggf едут гщщешщ ; ‚щ ,aj _ sig;i 
tek’ ömeißep kéme1ek|=i ,ö 4Z?, ö: ki" ßziyäèn_,lpenïhmimzI _1_ 
látnlom'lkel'l öt!"s ysy‘zäyalanófnl„vele ll_-- ë? l¿f_uxxi‘yl’lóbarl 

‘(Е éìmylxólxol: közelít, 'az' ajt'ó’ kôzele'lneńëillelî’rsîellnmi nes‘z! ' 
.. _ . _ l ‚._н. '~ 1. _ "Ы. — minden néma itt! так a"v1dek!'---"»- Gsm! lépŕe 

Вес hauok! („мы . ,_ M. ‚ . . 
„‚„‚„„ ` _ЁЁМЁЁ ‚ A 'Mwkwî 

l' _ (b_alról jö, A' gunyhó‘ közele'ben mlállmznfz‘lk.)y i l ’_ 

IFJU‘JENÖ xkxŕífâ" 
`Megállj! “мага utamban vagy! --‘ egy píllzumtiät 

csak! állj meg! ‹ \ . ъ. 4ЁгибхЬдлуи.[Д hä?. _ _ 4 
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LENKE (mag’a'ban.) 

lstenem! - 0!—‚ ‚ ` v . .I l 

IFJ. JENö .IEN-ö. _ 
,Y Szolj! -- lxogyan nevezzelek? te szép'viraïtgI e’ ren 

getegben! ' 

LENII’E. 

‚. а’ kivansagod, itfiu! 

IFJ. IENö JENô. 

Mi volna? — Nem sziìnik-e meg minden ohajtás , 
ha tekinteted’ mennyébe meriil a’ szem? -- А11, engedd ‘ 
nevedet tudnom !` 

L Е N K E. 

`11010111 `Leuke, szep vitéz! Leuke. egyedül, és 
pusztán! ` 

f . IFLJENÖ JENö. 

Az üdvösséget fogom ezutám igy nevezni! -d Azl én 
nevel“ Jenö! (Lenke összebox'zad, tagjai пикета-11) kéfszeresen 
Jenö: mertcsalàdom’ neve is az! (kujaivaiiámogaija Lçkkéi.) 
Mi lelt? kedveíaiïgyermek!~ — ugy-e, иду-её 1111111 yaî vil 
lain, cáapott rez'áitkos név le rad? — igen! atkos`_név ez! 
—- te szelid angyal! ’s szüz kebledben nincs viszhang er 
I-ël‘ -- ver ñistölögv e’ nèv körül, ’s veszélyt jósol,- hol 
hangia a” lég’ oszlopait ingatja! ` l l 

1, E N к E (magábm'i.) ‘ ` 
Ir-tozatos! ez. itt, egy Jenö! kit gyíilölve nöttem 

löl! -— egy Jenö! т’ ’5 illy szép, illy nemes, illy `10! 
(fennhangOn-ì Те, egy Jenö! -- ivadéka tehát ama’ borzasz 
10 családnak, luellynek gyavàndühös kezei közt az Adó 
пап hölgyek estek el! -- Isten ! 1е111е!-е ez?! -- 
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11‘1. ìENö JENö. 

" ; Az, _az'; jó gyermek! — Der selyem gyiix‘iik 11111111 
mozták fejemet körül, ’s kezecskéim imádságra emelked 
tek csak, lnidön az tört‘ént! f- ’s ajkaiin a’lgyennek sze 
retet’ édes üdvös szavait tndták rebegni! 

_ LENKE (mgában.) 

Ha ez 11011111а és lehetne! -- ég’ ига! mondd, mi 
tehát a’ való akker? — — ’s 1111 voltam, mi vagyok én? 
ki boszút esküdhettem ez angyalra! (fermhangon) Ifjú! Jenö 
‘аду-е te igazán? - te! -- igen! a’ te nyilt nemes ar; 
czod, csak 'igazat tud szólani! — (шагёРап) Szivem össze` 
‘кап ñizve! borzasztú örvény tátong elöttem! — (fennhangon 
Eredj! szaladj! távozzàl! --- nem kies el’ s'z'iklatanya itt! 
'_ a.’v bércz’ gerínczein öiyvekh honolnalk'f nein а’ szelid 

111111111)’ legel itt selyem fü"liuilámokon: farkas-'v'erem' ez! 
Avernal amm -- ohg‘ifju, röpüljx‘- 'f‘ "f \ '‹ - ` 

l 4lrunjìinnín'y 11:'1чб.`_ 
Taníts futni!' te gyöngéd vírág! te’, k1' à.’ rengeteget 

világitod, szelid fé'nyeddel! -- Ah! csak a’ név az, a’ 
1111 vészes rajtaln! nem egyéh; mert gyülöinî csak egyet 
tudok, ’s az — a’ gyülölség! ‚— втак 11011111; a’ súlyos 
huzgányt, ama’ vesztés’ napján karjaim: {степени-е! az 
Adóriánok élnének még! ш ‘‚. “a - 

LENKE (ша‘дбьахь) ` 

Ö Jenö! ’s mégis örangyaloxn ö! — igen, én sze 
‘ 1‘е1е111 öt! — Istenem, öt! a’ gyilkos’ fiát! - 's mégis 

szeretem! --- A’ szerelem’ szent pillanata, a’ gyülölség’ 
hosszú életét fölemész'tette! '-‘- Истинно") Siess! látd a.’ 

nap ébred, ’s hosszan teriti arany sugárit а’ sziklák’ éke 
ire! ’s csilláma а’ fenyvek’ levelein ég! -- tàvozz’! itt a’ 
pillanat veszélyt hoz! ' 

11-‘1. 1в111’1-_1в1ч‚б._`„' 
Melletted @desy а’ veszely! 

‘ ‹ ’ 4 _ l / ì l 41’: 



xósum mxnós , 

LENKE. . 

«Nwiwndfl т! . . ь. si 
IFJ. JENö‘fENö. ' "' 

Édes, éiies'az! -- keìlves mint te! ha érted fenyit! ’ 
- Én nem távozoin! ’--'- Szòlj,- hol lakod? д gunyhó az,l 

Yagy paleta? rom, vagy büszkén emelkedö var? пути all 
каша, vagyfalai-c kell megmászni! 1- mondd, ’s vezess 
anyadhozl., ._ ‘.~ 
" «i 'Y " „"“‘ yLENKE. 
-' Р wines-en anyám! ) 

` 'im im. í'exô. _ y 
д Nipeseigâgyad? T néked _atyád van,_ kevély szilard 

¿__tyaa .W1an,_ mgm. пакет/(„т Atyaa, ki sziveaet nemy 
érti ,_ .ki keble’»1¿iin_tájaba„`gy_1'irja lelkedet, ’s hiszi hçgy az 
enhań hülten ’s alakulva-léphet ki az élet’ viharaba! - 
— Ah, jer hat ноты! Рагу eńyim! -- Szólj, szerelem 
teremtö te I_tudhal-eszeretrî'i magad? ’ 

’‚ .m ‚ЁН‘ЁЁ ~ LENKE (mêgába‘h) 
r ¿_ Igen», штат enmagamnak vissza, én igaz leszek 

hozzá!v --,(f¢v1.nhßns°n)Nem», Jenö, nem! — tigris-kellel 
tapláltengeml. e-wszereleml -,- 6h, ha szeretni шишек! 
— szeretni выпад volna! ne higyj nekem! --- ’s ‘атомы! 

IFJ. пдыб чвЁыб. 
--.-.\.e Én hiszek neked! 
s' ¿mi .. ‚ .. 

__!" “и?” _ _ ьвыдьдрпаддьщ) 
fr .‚ ¿lámina ноша; lehetnéki fs hogy’szégyenit е’ bizo 
аа1рш!‚.;—ч-—1гет‘чыгаоа)- NQïhigyjAnekem, mondom én! ’s 
“мы: engem' - `. › _. 1:: ' ‚ r. ' 

l . 
" x..'...`y П l' 

IFJ. )ENO JENO. 

Vihar dúl Щи kebledben, nemes hölgy! arczed’ suga 
rai elsötétültèk! -- ’s ist is е’ _.sziv körül aünöng~a’~ vész! 
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-- Ah, jer karjaim közél hogy a’ vîhar, melly kettönk 
hen rombol, összecsapjon, ’s emészsze fel önmagát! 

L E N l( E (magában.) 

iSzòlok! - utáljon 11:11!’- én nem tl‘ld’okfìtöbbé egal-_ 
my _ (Ёе111111$115оп)-:‘8;е11 'Jeńö'vl'y a’ vihaxîös'szecsapott, a"`l 
fellegek‘lszei'ßelszàlad‘täk! ¿fj-l Világ van! ’s `iglrany‘ su 
gári eg‘y "képef derítenek", xiielly lelkemetV töri. össze! --- 
-- Щи! te tündér vag'y! ‘.-J' te- az én örangyalom ‘аду! 
Ч Iépldicsöültfe'nyedben s‘zolgálód’ elehe! - tárd 
mennyed’ kapuit kil —- Igen, igen! te az én örangyalom 
vagy! — ’ste tanitál igaznak lennîl — Eadig csalni ta 

_nultam, ’s a’ _szépvígazságot ¿nlńokság’ undok‘leplével {öd 
ni! — hazudni hogy Szere'tek; inikor gyüllìlök! -- eget 
ìgérni, mikor poklot kés'iitèk-'lf '_'- 7Dë‘1'ìi1ost ne‘lń tudom 
mondani~hogy gyiilöllek, ‚1191111 pedigkellene !; mert nem 
iidvös itt mulatnod! — igaz leszek; igenhén lsze're‘tlek! 
egész анкет és poklával átkos létemnek! - Ellenni ná 
lad nélkiiL, a’ halál; de a’rhala'd nem а’ roszak’ 119510 
szabbika. De élni, ’s megvettetni (щей-ё cöm» в’ maman 

lnLfsgxölsnö. 

Mit mondasz ! nem êrte1€k;- minden' sza'vàd'E rej- 'I 
Шу elöttem! -- Szeretsz? 11111, iislneteld ezt! ’e csak ezt! 

LENKF. ".':‘-~.i .11“.1' 

(Zörej hallatszik; Leuke összeborzad.) ’ — f .1 " . . 
Lépteket hallok! az oroszlan’ léptel azok, k1 111311121 

lékra eseng! - szaladj! 

nu. JELN'K :irl-Nö.. _ ‘ 
ддлбмрчдг. „и“; ’ _.;g! ._‚ ’ '-. rpm-‘mz xf 

\_\ t if" I 

LKENKEj 

Távozz’! а’ mi rejtély volt szavaimbam, felfödözöm 
neked, fel! melt élni nem akarokl — De must fuss! 



54 Jóslin MucLńs , 

пглжыб п-гн‘б. ;‚; Soha! _’ - ' ‚ j I' .if ‹— 
\ n_n n' к в. I _ 

Eredj! МЫ az ijedségymegr‘ag'adott! (‘щей пупеде]; ‚ 
kegyetlen lifj'ú! ._-_-" ha' sj’zerfeltksz. , 'liagyjjmagamrm суп: 
most! -ìÑszerelnIedI-e, ’ë ag'enyernre kérl'ek! ’s_„ezen zü-k 
zott sziv’ kinaira, mellynek In‘inde'nfei‘e егизщецд ‚ ; 

: «Innunmö-Ińnñ. ‚‚ ‚‚ ï’ ‘U if“ ‘.--~=:Lenke!-1-'-"é" г мыши“! oh szon! qia‘raw 
“он! '——)`1” . .ff ‚Е ‚яиц! —— l Ь l 111111501' 

’ _ ‚‘ "5:3; ——— " -5 _1' щи‘ . ‚ 
"EFW-_.; - ` f.' ‘Мёд- 

" 'i ' " î‘ are-.g vndäaz ‘n’ szikla'n Ífe'rin uiutntkoxîkf)y 

~ ,....f 

Jïn'! .__ i.. 
‹ ‘ —‹‚ - I ‚д l» 

‚д Mqßtnem töbllet! r:- ÍÁYWIZá-Uf ‚ „к; 'xmilzzx (ìn'r'vàï 
‘y .n e 

:z'e‘ мы ;_Ё‘)::‘ ‘1 "и. lE'iÑiöflßNö" if a ` I 
' "Làù-,îa'k “Лада. ` fooi rrr-'f :“= -il #il ¿il '«"' i’ .l f._ 1‘- » »MAME u' ;,»'".' ‚1 i ) 1“f."`).'“'ì vii : *   

 

lad.. 
~xA 

:.„q ‚‚ - -ï '4f-.renin 'n 1 1;в‘‚кк'в.ч‘‚ _' ï'- Таз ‚ГЦ-9“! ~»» 
' #Alti iin' k'ivánsz?! ‘.:mtyl- а -1' В..." "U дым: 

lIPLIIaNö JEN'I'L‘.' ’ 

ЬепКе_!‚д;‚_1М1ак-е ùjra? ‚ ,i :im ._; m'. 

"i "I" мы“. 
х 

igen , igen ! 

IFJ. JENI'í HzNö. 
...H f~ . I Hol? 

/ì 
‚‚ n _.¿ 

\ 14219511- . / 
Az istenért! siess! -7'Látlak holnap éjfélkor itt! — 

most el! /" ' 
//(Ifj. .Imis Jeni; el.) 

 

`f.- . 'f -— ' -;n'.»'\’~ u 
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N еду-1111111’ j elenet. 

LEÜKE, késô'bb _A 6111111; 9111351‘. 
L ‘БЫ K E.“ 

(Az ifi. Ienö Ienò' utŕ'n bámul.) 

A’ hüvely levnnult szem’eimròl: lstcn! most’ébredek! 
-- Tehát van valami jobb, nemesi) а’ gyülölségnélì’s b0- › 

521111111! ’- tehàt éppen az 501111, boldogitúbb, a’ mi annak 
ellentéte.: a.’.szerelem! --`_ ((ißnäßlkßd'ß) Igêî, igaz! én esz 
köz ‘гонят-‚еду 110521110 aggnak kezébenhffr-g Huhl! tehát 
110111: 111а5а111,_‚11е111 61111110‘, 11а11ец1 egy »nyœnorult `eszköz! 
-- .,¿lîépei‘nefbglllq На1111, nagy ísïen-,kéxésemeti а, Те észt 

111151319119111 ,n . »- 11е111 amai шва-110101? @zon ördögböx, 
mglylyelnagyetyám neyeltl. ang’yal‘lá fölnemesedni? e. 

A . (Fnl’lf’ei) hixszene" mozditó lélek-keblemben, 11’ te lehelletedif 
-- Eel! elgáznlt ‚тегештёкчд1‘213а11111 önállási 505011111 meg 
szillá'rd‘kézz‘el! -l--akarjb- ’s veled az isten lesz'! -F- . — 

‘ ’ ' '. f `‚ — n OREGVAUÁSZ.> _ 
(Közeledilrç Lenke'hez érve'n , am“ nldalra muta( vmerre-äzjfjn'ïem'f' "l 

l _ :Íenô' eltávoxotb) = l \ ` 
‘Ki az ott? 

__ _v _ L E N K E (maga'ban.) l 
11111 mma n_enez, kömeiauöl Mszanadulni, gunosz: 

sors !, -- what még tettetés kell! >--- _'- :Fennxmgom тшеш 
kérded azt? 69 évet tíiltöttél e’ vidékben.,. ’s én 111551111: 
útmutatód?_ ‘ ‹ › A 

‚ ö н n c ïv‘A Dn'lÁfs z („найма ` 
А’ leány halloz! -- hah! az én gyanúm! - (111163011 

De nem, nem! —- ki kell öt fürkésznem. (Feminism) Igen ‚ 
Lenke! én ismerem öt: Jenö Jenö, az ińú! - ö él még 

. csak és atyja, és Salamon! -- Jer karjann közé Lenke! 
szivjon eröt szived, -— ne csüggedj! Мёд kettö, ’s a’ bo 
szú’ nagy munkáját bevégezted; а’ harmadik az enyim! 



56 , ` / -lósum MucLósg: 

v; n _ ' Ll-:ggKz-E.' ‘г _ _. ¿1_ 
Atyam! köztünk tisztaba kell jönni a’ dolqgnak! — 

Te megcsalt‘ál engem! è All, nézd e’ gj'önge'tagokat! — 
öldöklésre, pokoli boszúra .számitotta-e ezeket a" menny’ 
‚ига? -- _ ’ i 

i _ _. öliEG vADÁsz. _.._._._. A 
,Lenkâ'lltzzgp ‹ ‚ __ __ . ,_„. ,`,. .5 

. 131:.: а ‚=' " ‚ щшкквде :"‘ :‘` ‚ .n — :‘...п;‚—‚ 

4 're méseimet elfojwaad, вне шт kéfgeffëimin 
dem: а’ mi juhu' „внаем-“шт КеЫешЬёп i '- 91min: fog 
lïy'ok,' áloms'zeŕtöl Aneheziillï’ ‘s‘zëmliéjakkalë szunilyadf'ak а’ 
Szép Szelid àsss'zonyi‘ïïérz'ëtë’kfée’flsiirafa‘g keße'l’ben; lszi-- 
чёт pulizia-'lieti ‘és üress'fw Le1kem-1wszúra'fhwësz‘eve ,‘ 
mint a’ lá'nczczal’v'terlièlt fall ,megsz'oktaQ "megézèrëftebiï 
имеет '—= ’ ’is-` аптеке »mar шут Szol'gaî‘ g'öimyea`és»,`v 
àllása n‘ekì!t Menem tù’dfägl1nem"gyanit0ttä§1ìiiiként'_te- 
remté a"‘sz'e1i‘t Istenyl'n‘agäsra‘keltèxi az embe’ŕi’ testet); 
miként iranyozta égnek tekintetét, ’s miként tuda lelké 
ben mennyet nyitni,l ’s szivében egy штат uolangico ’s 
iiavöziw érzéseknek! i _ ‚ 

__ ‘ I —:-‘› -r "1 
OREG VADASZ. 

Lenke! шаман gyermekVen'g‘em vadolsz vte! — Nem 
‘Мод-е, miként штат szalaañi? думал futili', én!A Adó 
rian 4Örs! —-‘ miként rejtegettelek- Ingame` 'vész'ek 5) alatt; 
mig a’ medve опиши Кб2е1еш|›еи„‚'1’вг ammiènyf dúltaïfelf 
a’ vész’ avarjat? ~- miként fódte keblem gyöngëd‘tagjaif 
dat a’ diihöngö víhar ellen _: .mikoi‘ a’ te édes gyermeki 
arczod, lanyha alomban _pihenïfezièemenë -- felet__ted-e 

. —‚ .i -.' .1» . — ‚ „1vol-x.. rosz leany, mlért tevém en mind ezt? ` _ ‘ _ 
:i а‘: ' _ „2:. m ‚ ;‘- ’ Juf.: ‚‚; i 

Ь ‘в .l1-@Num .. '_-. ч "и? ` . 

‚щели, öreg-I `nem vfelecltem'!L —-- az Adörianok’ ke 
vélysége ’s dühe гей; gyáváva ’s dajkavá. .-iéged», ö'reg“ 
Ürsl — nem ~a’, szeretet’ ‘мне , nem atyai' szent ér 
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zet; Т nem édes anyaî , szerelemdús és remegö gônd! 1 
-- „Те nem а’ szeligl galamboi:l ölelted lfel; az 11311 vér 
aser. viuea .tie magaaaalfll, — Mit kivansz tölemë, — m. 
111101118 évvel, gyermek még; .-ki fejét «a’» szeretö anya’z 
kehlére-hajtanà; ‚111дме1111111е11е1 еше111ё11е2е11 az estelì 
harangkor! -- `’ehm‘ivé tettélengem д; vr. Üriilj veszél-yes' 
mivednekgqterved sikerültl ‚‚—- Те tanitád -leányodat a’v 1&1. 
helletetmagáha {051111111 _-,--y Kehleei’` Vpolclálmn ért meg? a? 

` ten', mellyet kábultanwégre kelle hag'tanom! ‚ ~ 1:: хит! ' 
" шт”: ' ‘ ..1‘- " ‘ы ‚ ‘ l mm1 1‘ '- - - ' 1.! 

.. OREG vA‘DAsz. ‚‚ , ,', -:|- l ‘1111111 ш - :'.‘-~‘--. ‚12) ‚дн‘ ’ ’ 'r ŕ -~ 1-1 »1J-.Mahn 
Megállj gbnosz g'yermek! most értelek mzáu‘!P — Nem 

a’ vallás’ szent sugallxía‘t‘úggeszti (5" szemrehányás’ mé 
rég-teltfïs'zaväit ajkadrà'lrìi'ën'f'! -í- ììierï:""`aì ‘elèö leí’e's ax‘v ‘ 
gonoszra, nehéz csak! Miko: Jenö Andort, e'l'è'ö''ân‘l'iiözà‘îíil 

i ßjzâu: igazságos 'boszú'mnak, ,esçlt‘ad a’ verembe: akkor, 
111111111‘1111че1111‹1111„11$г‚‚ #www w1 -- 
‘т www 11111411111111: 1% 1111‘ё1‹°‹11е;‚„:1191 
“BX-HF 11114111 #ms in‘lëlëß» _ч‘‚‹э11’з1„1ъ„119111з1ч1е1‹‚т 

@Safin ‚' ‚:. Щ‘; - 'u1-‘1 'f5 ` . 21:11’ 
.l - ,l ‘мы: ‚Интим-‘1 A. :'.b‘l‘ñ‘ÉwI-{Eîxm 's '(gmä l“ 1111:’„111111' 

--v ' гад‘ ‘. «fw .I -- ' :im: 1‘1! 1‘ -— ‘! :.!.‹› Sza'liacÍ-ei nekem szeretnîl? ‚ . ‚ ’ . .\ 
в‘ --‹.‚‚‚‘‚111 w1., ’ l -11 ‘= ‘юг-к: :i '.'m ~z». 

‘ .-'ßnboîlùlm‘~' ‚‘ :‘— köìñzáfg .v"jll`,'_ggtz~.~~.u.un. ¿ulm-Hu ‘fu-N 
1- ~- I- l' -- — *A ‘Jï’gs'az 1: ~; ."x 11"! i .. ‘Н l* «"‘l » Áml'szakadjon (szlvèäqzptïeîftesltyeír xekjl á‘m wfonagolS-fI 

jànak'izniài à’ hös ápànàk, lâ véëzéz‘eli I_i'i‘elegítl‘eh bpszrl'y, 
dühében az agg Örs! — mit árt ë "- hiS‘zen ‘а? ре1у11ев 
Jenö Jenö, a’ kigyófaj’ édes. ölelése kárpótlàs mindeze 

._n‘. 

' kért! — Hah, kétszinü gyermek te! szegpeiml-nemf esal 
ńak, -- te szereted Yöt! — De nem jQl számitottál! -- 
‘аду teljesitsd, mire szent èskü kötelez! - vagy ha nem: 
tudd meg, hogy azon ábrándozó kölyök, meg `f0gia alta 
lam tudni , minö füszert szittak hátyjai keblökhe! ’s ki 
nyitá meg nekik а’ vesztés’ kapuit! 
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y LENKE„ l _ 

.Y Sz'erelem! - Te hibáz'sz atyám! -- Hol venne a’ 
szereleln e’` s_ívatag kebelben'magát? -- Te gyiilölni там; 
ш! - ah,~ мат! volna elvesz'ni! A’ hala! irtozatos';I de 
tizf-év óta márangyal lennékk nagy isteneln’ szepfeg‘êben 3 
’srgyermek kezeimet -emelnémwimàdva fel tronjàliozafhogfy‘ 
szi‘vet adjonynek'ed, öreg Örst’s Atanitson megliocr'sà'ta‘ńi! 41'» 
’S iiiltesze‘d-ei‘aion ‘ifjïIróL iiogy harem testvéré-iiek 'gyilé 

Ковш; szerethetné? ›- inert ln‘a'gam'lmondom azt‘meg ki! f- fel rólaxn? hogy szerelmemet, ha szeretem б‘, 
túlélhetném!l — ’S ö ártatlan és' s`zelld! ’s én biintessem? 
me, Y ‚..‚:.з w ‘ц. ‘ ‚‘ ‘ ‘ el „1 l' 
` f ` OREG vADAsz. ‚ ч -и:. ` ‘ ‘rz df. :sv 

I’. 

loin níncsen. *M ç ., . ‚иду fig'. 

_4 A’ Jen-6k Icsak` шт; агщааьфд; тшдёцащок} . ¿man 
n»,v -~»-.>-` \\`. LENkE_î'5;.-.:I;".; . u-, ‚‚_ 

_ ’s mit мы èn nekédzëÍ‘iìnÍgyf‘iíoklofëiánifotfàa' 
kelilenibe? Te _ön vérëdben lfòré'ilfxfo‘dI Ineg magadat'! À'> ц 
nam’ mrkalml мешал ki, атеизм gyöngëa ‘мы. 
dat, Т а’ tengiiy gyel‘meketf’lâzI Í‘s'ilîèretlen yi'läg’ Еда!" ` 
машинам, T hogy a’ kifejlett hölgyet a’ kárhozatnak vesd 
oda! — De ha bukni kell; nemesen bukli'atoky `cs‘ak'! — 
’s im! lerazom а’ nemtelen salakot magalnról, `--" "s el 
lene mondok minden tettednek,„îs minden szándékodnak! 
-- Én, Adòriàn Lenke! nem eszkiiz tölibé, hanem a’ szé-_ 
kely hölgy! -- miként istene’ kezeböl Вега!‘ vki! -I Ш 

.kehleml yadd a.’ наш: nekem! 
бввв ‘ыпАвгд " 

Mit натощак 

DENK E._ 
Meghalni! 

A' kin-‘iig logiyirn‘lill.A ` ‘ 
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SZEMÉLYEK 

бвве vADÁsz. 

LENKE, n' leánya. 

JENÖ JENÓ, „z mail.. — « ‚ 
JENÖ JENÓ, «z ifjabb. ‚ 4 
„Nesßfiń'glsf n* ’ 25. i (U1 L'. i? А П ` 
E156 ` I Másodík Ё Szolga. 

4 à 

Fngyv'cresek. Szolgrík. Nép. 



нАвмАшк lë‘lazLvolwwás.I 

-¢»¢e>-~ 

Elsö jelenet. 
Az elöja'tékbani terem. Est; izövéhxekek ëgnek. 

Inösß JENö JÈNö. 
(Siehe jô'; az elsô' szolga utána.) 

Lovat! nyergeljetek lovat! -- az, melylyel а’ renge 
teget összekoboztam, halva dölt e1 alattam. (5101511 el.) TMi 
ke és A‘ndor, az én levente íìaim, oda! - 1107111611111? 
tek? semini nyomukï (Az атак шипы.) М1 az? -- Ро 
kol’ ármánya-e? AJF ez káprázat! nem, nemlT egy 16, csat 
togo kengyellel, 1‘ер1116 кащаггап _. TEgy 1o, újra еду 
1o, 111‘а nélkül! 1 а’ hegy’ olgalan rohan'erre! ,- Aigy а’ 
fergeteg jö! -- TKárhozatl'f‘ “ _ 

(А' rohan6,lónak dübörge'se hallalszik 11‘ felvonó lu'don.) Í 

 

Második jelene't. 
lnösß JENö JENö, 2ik s'zoLGA. 

'lik Ноты. 

Uram! _. 
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lb. JnNö JENö. 

Szolj, mi bai? Arczod, душа kífejezésével az örült 
ijedelemnek, felbösziti lelkemet! ` 

\ 2ik ls z o L c A. 
Kádar urfinak lova roban a’ felvonó bidon a’ чаша! 

ln. JENö JENó. __ 
А’ кааагег - а’ hai-maaike mar? — а’ ю ura'nél 

kül, ’s minden nap еду lo ига nélkül, - ’s mindig a" 
rengeteg felöl. ’ ’ ‘ 

_ 2‘1‘ s z о L G n. 
Mit tegyünk г’ 

1D. JENö JENö. 

Mit kérdesz engem, gyava bérlett! -' Mint az (Луч 
martalékjat, úgy ragadott meg вина‘! engem; Т az ész állt 
meg agyamban! ’S a’ düh fojtja meg az akarat’ erejét. _ 
ищу vilag! nogy е’ зб‘ёО’еп láthassak! i - Minek jo 
a’ ló ига nélkül! mi pokol-armany lappang a’ vadonban 
ott! — Tvagy ‘pái'toskodó fìaim’ daczcza ez’! _kik vérrel 
szerzett örökükön összeveszetten, az atya’ szivét ragad 
jak meg?1' — Fel! mindenki Юга iiljön; szövétnekeket 
gyujtsatok! verjétek a’ чём" harangiat félre! -- keljen a’ 
nép fel! '(Szvlga el-)' Huh! mint el vagyok itt hagyva! ki 
vagyok én? -- meg Jenö Jenö! a’ leggazdagahb fönemes 
a’ terjedt Székely плащ! öt levente ûú’ atyja! "в 
egyedül! . 

(E155 szolga síeh'e jö.) 

П П 

1D- JENO JENO 

Készen “душ-ее szúlj! - Hol Jenö? hol Sala 
топ? — ah, ezt én kergettem el! 

/ 

l56 s z 0 L c A. 

Uram! egy öreg szénégetli latta tegnap, azon idegen 
öreg найди. ki Сага!) idö от а’ tengerszem melletti gun'y-~ 

\ 

~ 
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hóban lakik; mikent vonszolta a’ Kádár uriì’ testét, а’ 
kénbarlangba ; be ! - 

10. JENŐ JENŐ. 

Halva? egek! ’s nem zúzta szét а’ gyilkost? 
155 SZOLGA. 

A’ szénégető öreg, 's alig bírja tagjait: de Jenö ur 
ii, ki most tudta meg a’ dolgot, oda sietett. 

Pl l! 

ID. JENO JENO. 

Utána hat! Lovat! ют! vessünk egy arkányt 6) 
ember sorokból а’ rengeteg” nyakába, ’s fojtsuk gyiirüjéa 
be a’ vadont mindent szörnyeível! J 

155 s z o L G A. 

(Elsiei ‚ a' harang megkondűl.) 

II I — 

_ 11)- IEN() JENO» 

Buszúra vén Jenő! T tehát így vesznek rendre Iiaim! 
- elvesznek mind; az ég könyörületlen, miként én az 
voltam! minden oda! a’ nap hunyt el. а’ hold szakadott 
le, kiaszott a’ csillagos ég! Т- Mike! kedves levente 
ñam, Mike, hol vagy! (eh) ` 

` r 

l 

Harmadik jelenet. 
SALAMON, később LENKE 

(A' második felwmás' első jeleneü vidéke.) 

_S A L A M О N (gyorsan lép fel.) 

Az éj’ fátyola a’ fenyvek fölött vonul el, ?s- engem а’ 
szerelem üz! - Nem jó! - ah, ó a’ perczeket nem szám 
lalja mint én! (штампа) Három testvérem tiint el! ki 
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rejti meg ezt nékem? Estve, miként én most, lopództak 
'ki az atyai várból. Ha itt ármány lesne rám! rablók gyíl 
kosok! -- de hiszen jó kardom itt! jöjjenek! -- Csitt! 
lépteket hallok! - az ö léptei azok! halkal suhannak a’ 

‚ völgy’ fövenyen! esördiil а”3‘:=ъ1у!"--д ő ах!‘ most az! ott 
leng árnya elő, minő gyorsan! 

(Nyitott karokkal szalad Lenke' eleibe.) 
l l, . . 

nnnxm 

(Gyöngéden hárítja el az ölelést.) 

Salamon! egy szavam {ran hozzád. 
s А ь A m'c; N. ` 

. ‘ ;м W, _ ‚ ч“ 

Az enyím is egy csak! —- kelettel délig hangzik-L _’s 
szól minden fűszálban, minden csillagban! Én ’s a' szó 
egy, - szeretlek! 

l 

L н N К E. 

Szeretsz-e“? _ . I. : .m u l. 

вдьддмоп. d ‚ 
x 

Van-e egyéb a' világon Lenke.x mint szerelmem г.‘ . ‚ 
. ‘в f ‘- - " 

LENKE. 

Szeretsz? - ’s kész vagy. akaratomat teljesíteni? kér 
dés ’s fürkészés nélkül? 

S A I. A M О N. 

Szólj, és megvan! 
' Ir 

. ‚а... 
. LENKE. 

ß 

I 

_ Ármány lappang itt Щи !4 --- többet most nem mond 
папок! -' ha szeretsz, ha éltemet ohajtod: шт’! egy 

.hold mulva visszatérhetsz; itt e’ helyen, megfejtek néked ' 
mindenn! most el, el! I 

. ‘SALNMOLLv 

Táv0zni?~!---*Soha!. ’ ’\“' 



Az mómÁNox :és wxőu. 65 

L E N K E. ‘А M_.. _ 

Szeretni, ’s táwozni!v 

SALAMON. y 

- Mit kívánsz tőlem? - Mi jutalom vár, hu szavad”, 
fogadqm? -- Látlak-e újra? 

L E N К E. l 
( Az égre mutat?) Ц t 

Szeretet az, а’ mit most én teszek! - 's а’ szeretet 
égböljő :r Istennél а.’ jutalom! - Te látni fogsz! - igen! 

n “ex 
в‘ a 

s A I. A M o NL" 

-Te parancsolsz! ’s én hódolok! e Oh , Lenke! szi 
vemet hagyom itt néked! ’s vérzö'sebety vìszek‘a’ mags; 
méban! Még egyet mondj,~szeretsz-e? 

" LENKE. 

Én Szeretlek! -'- igen; az élő ísten'tanúm! én sze 
retem az egész világot! -- а’ mindenséget l'ölelném szi 
vemhez! én szeretlek ifju! mert jó vagy te , és szelíd! — 
’s most eredj! ’s térj egy hold mulva vissza! x 

s А L А M 0 N (magábaul) 

'Megyek! mivel ö akarja! de messze Elem távlozoml 
_." titok fedi sorsát; ármány les itt! ezt momia; jóffey 
hát tulajdon javáért; tártsuk szemmel 6:’!Кёыйпоуенёмщй 

_nu 

_ _‹„._____ . .| 

n’ n, 

' “Negyedik jelevneitttiun 'l 
LENKE. 

Igen! én szeretek! -- de le jó ifjú nem értettél en 
gem! _»Szeret'ek! ’s szerelmemnek köszönhetek! élte-det! 

Arvz'zkò'uyv II. Jaó‘t. 5 
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A ;- De a’ kit én szeretek; Jenö Jenö az! a’ szép ifju, ör 
angyalom! kíért a’ hideg földböl felasnánn a’ vad Jenöket, 
gyilkos 611! - csak еду hold’ emlékezetét törleszthetném 
ki életemljöl! (Jobbra tekinl, 's inegi-eilen.) I 

т . ' ö‘töaik Jelenet. 
JFJU JENö JENö, LENKF. 

L E N K E (maga'ban.) 

|Egek! ö az! — 1111 hozza öt ide? jobbkor mint aka 
ram, ’s midön atyámat _varom! 

IF. InNö JENö. 

(Éle'nken közelx't ; meg-ill ; зайцы.) 

Lenke! itt vagyok! johbkor ugyîe mint vartál? -- 
(Gúuynyal.) te szelid gerle! te földi angyal! kinek kebléhen 
a’ menny lakik! 

i 

LENKE. 

0h iiju! — 1111 hozott téged ide, e’ vészes órában! - 
Т minek vagysz a’ leplet fölemelni, melly sorsomat fódi? 
- А11, hidd, nem örömosztó е’ tadas! - Atyámat várom; 
ellenséged ö! — miért? - nem шага‘! titok ellötted! jei‘ 

‘ éjfélkor; most siess! mert a’ pillanat átkot rejt lnéhéhen !T 
- ‚651611101‘ 611611111‘; SZÍVellleÍI tz'n‘om ki elötted lelkelli’ 
itja! i'irtúzatos ezen óranak elöérzete! -- De te Lenkédet 
még nem ísmered; gyülölj vagy szeress: én igaz leszek 1’ 
— ’s te itélni fogsz! ' ` ' 

IFJ. JENö JENö (kkrdoi von.) 

Itélni! - igen, a’nagy istenre! 611 1161111 fogok; de — 
most e' pillanatlian! .` ._ „_ P 



` 
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ьвыкв. ' 

`Jenö! 

In. JENö ìßsö.' 

igen, álnok' kígyú te! kinek tarka kiilszíne, játszi 
fényével csáhítja a’ szemet! ’s kinek tekintete igézö, mint 
lide'rczé! -- Pokol’ leánya! ísmered-e a’ kénbarlang'ot? - 

\’. 

LENKE 

Ig'en!- ísmerem; te boszulò Cheŕub! szép arczoddal, 
’s а’ lángoló karddal, melly a’ paradicsom’ kapuŕelött vil 
log, mintegy éji üstökös! — Ne hidd, hogy eltagadjam 
шва а’ mit tudok! hogy elhazudjam а’ mit t'ettem! -- Is 
mex'em! átok e’ szúra, te szerencsétlen! 

l 

IFJ. xßNô' JENö'. 

Ismered azdn barlangot, hol a’ lehellel;` halál? ~-- 
Nem, nem! istenemre, nem lehet! Az ég hazudta-e ar-` 
czodra a’ szelidséget? Egy ang'yalnak mennyei топа 
sait feszifette-e undok poko'l’ szellemére? -- llarmatbúl 
нише-е tagiait az,irtózatosnak, kinek neve leány,l чаша 
.ördög' --' 011, BZÓlj! emeld azon dicsö tekintetet-föl rám! 
melylyel mint királyné hóditni ‘s parancsolni tudsz! - 
Típorj haragod’ mennyköveivel 1е! ’s nevezz hazugnak! 
mondd hogy ürült vagyok! ‘_ ‘i'csak mentsd шагам ---- 
inèntö sìavaidon csiìngök, mintr а’ I_lullàmok közt küzdö 
a’ szabadjtó sziklán! — mondd, hogy ártatlan ‘аду! ’s add 
а; életet nekem! Т ' ì ‘ 

LENKE. 

шара, 'szép Jenö! hiába! — Ismerem ama’ kénodúyt; 
átkos kaxjaim. ölelték а’ haldoklúJenöket e’ csalfa szivhez! 
én láttam szeluciket’megtörni; fúle‘imb‘en csendült meg а‘ ‚ 
vég halálsikoltás, ott hol lehellet а’ 11211211! — Én, а’ te - 
szelid Lenkéd , kinek arczára az ё; hazudta jámborságàt! 

5 Ill 
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— Mit ватт ram, Jenö Jena! — nem tudoaI-e, ногу 
Adórián Leuke àll elötted? 

n п 

IFJ» ’ENO ПЗЫО. 

Hall! what te! тег-шеи sarjadék! most'èrœkïmin 
dent! ‘темп igaz‘, nem Моих; nem agyom-alkotta ré 
тек? igaz a.’ mit hallottam; а’ puszta, a’ meztelen то 
vicsorítja undok arczát felém! — Félre! — fol-ansa e1 at# 
czodat! „ne“ tekints rám azon szemèkkel, mellyeket egy 
istennétözl. охоты! — Len-ke, szòlj!l mert istenemre, élve 
nem hagyod el е’ helyet; hová tetted Mikét, Kádárt, An 
dort? -- 1101 az én kedves szelid öcsém Salaunon?l 

L'EÑKE. 
(а" harlangra шины 

l F J- J E N ô {Ё N ö (karaat emelve.) ‘ 

Legyen hr3/Lt isten irgalmas néked! 
Ъ l ‚ „ENRE (te'rdre hull.) 

Megállj! -- egy perezig még; én nem ‘шок! - mint 
az aldozar nevel-ek in: maid. ewa! — Шла‘ nem akarok, 
- az égre! ‚— nem akamk élni! De minekelötte éltem’ 
terhétöl megfosztanál, hallgass ki engem! -- Hiszen а’ 
vesztö helyre Мат; bönösnek is kihallgatja `az ш’ szßlgaja 
gyònását! ' 

IFJ. JENö JVEN'ö. 
Rövíden! 

L E N к E (fölkel.) 

‚ Mikor aryaa, а’ vad Jena ‚ища, undok- arńlánynyal 
lopòdzott atyáim’ 'várábal- nagy atyám felra'gadott; еду sö 
tét rejtekben lappangtunk, három hósszú nap, és három 
éjelen! — Alig néhány lépésnyire tölünk, haladtak e1 a'v 
Jenök’ gyilkosai! De а’ boldogságos szíiz, Мне: ifju keb 
lem hév imádsághan eu‘lelkedett fdl , megtartá. véltemet!y 

l 
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IFJ. :EN-ö J выб. 
Irtózatos! ` 

1. в N к в. 

А’ vénhedt oreszlán; ища `közé szoritva lopott el а’ 
Vborzasztó vértanyáròl! — Aix, Jenö! van-e ад’) ezt leírni?. 

-- Az èhség örültté гей; száradt ajkaímat а’ köny’ nedve 
enylu'té csak; e'jjel а’ kúhor vadak közt haladtunk ‘бы: 
шт, fazya, ’s fajaalommal! --' Aaorian Lenkénekn 
hat чём" örökösének l! еду deszkafödele nem volt! melly 
vihar ellen födné megfagyott ‘так! \ 

IFJ. Jl-:Nŕí JENö. 

l Megállj ! ne szavald el kinodat! a’ te édes> ~hanged 
szivemig hat! ’s te ördög ‘аду! kinek meg kellìhalni. 

L E N K E. ' n 
Meg Rell halnom, igen! ki akarna élni? nekem jóté 

temény а’ halál! De neked k1' kell engem hallgatni! 

‚ _ {гьщвыб JENö. 
Mit mondhats'z még! 

ьвыкв 

Mindent! ‘палец semmit sem mondottam meg», ’s 
neked Юта‘! КеЦ lelkembe, ’s tudnod miért kel‘l шефа! 
nom! mert kell, --ige'ulJÍ kell! - <Szünef.) Jenö! nem e’ 
szivben ért meg а’ terv,fme1ly házad’ szerencséje fölött 
rombolt el, min't а’ ий‘гагаг!‘ — velem átkos .munka тёт 
нём, példa nélkiili! -- Gzege’ vídéliére szgi_la_dtunkl öreg 
atyámx'nal Егаё1у1эегд mind‘en‘t elveézfetìl'Egy család’ v¿it 
ka ’s певица, volt gonosz öi‘öksége! ’S ezt lehelte ö 
gyöngéd lelkemhe, mikor jó és ròsz közt, meg ‘гаммы 
nexń tudott az! -- На éhredtem, ha lefeküdtem, ha imád- ' 
va emeltem éghez kezeimet: mindenbe, то}: vegyült a’ 
Jenökre! -- ’S miként az évek мамаши, а’ gyülölség 

` . 
l 



70 ‚ JÓSIKA MIxLós, 

szívem` magvaba edzödött, ’.s valómmal olvadott össze! ’s 
’s ezer gyökérágban fonúdott minden idegeimen kei'esztül! 

IFI. JI-:Nö JEVNö. 

Hah! a’ pokol-miv! 
\ 

LENKÈ 

Térdeimen, а’ szenvedély’ "в. vakhit’ babonadühével 
’s künyeivel kértem, azt a’ dicsüséget istenemtöl: 0511111 
110111111 megboszúlhatni! ’s üdvös dolgot hivék kérnì! 

IFJ. JENö JENÖ. 

Lenke! szegény Lenke! 

LENKL 

Oh! igen, szegény Lenke! -- úgy jöttem ide tiz év 
mulva: órias akaI'atban, eltökélt szandékban! boszút al` 
lani és meghalni! -- —‚ Atyám fényes reményekkel ke 
csegtetett; 611 megvetettem azokat'; ment romlattsì'tgom’ 
pnklahól, еду hang jajdult fúlemig: neked meg kel! hal 

l 110111, - _ ~ 
>Il ï” 

IFJ. JENo xsNo. 

Átok-az irtózatosra, ki az` inten’> Qzép mivét igy el 
gázolta‘! :- igy -eszközzé törpitetteà` ‚ .’ o ß ¿a _ 

‚ «. _ ьвыкв. ‚ ` 

‚ Kevés szavam van még'MìOzzá'd` zîenò! utolsúk! - 
Inigön. ineglaìttalak, pgy nap _emelkedett keblemben! ’s 
ér'íèsek 11211116 ,° Ifiellyl'ellnröl‘au'i'dig~ iépzetemv’s fogalmam 
nem volt, tolonganak szivemhez! -` voit valami hennem: 
egy isten! — egy belsö erö, melly ön magamnak adott 
vissza! -- szerettem! - e’ szó megfejt mindent -- ak 
kor kezdettem' lenni! azota felelek magamrol;- а’ 1111 $011, 
‘121 а’ 1101101’ kénye tette! 
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exFLJENö 112115. ‚ 

Ьеп1<е1 szànlak! ¿- de а‘ szép csalódás elröpìilt, 
azon angyallal, kit imádtmn! — 0110111 sivataggá vált, 
leány! nlert szerelmemet llamvasztád el, lnelly lehelletem 
volt! - az ég bocsàssa meg néked ezt !V — De mondd, 
hogy tndtad Salamont, a’ szelid Salamont! "Sz'ivem’ felét 
megölni? Ha а’ töhbi nem birta szivedetf'ineginditani: ez 
1е11е11е volna! istenemre, ez igen! ` 'g 

ьвы‘к в. _ . - 
Salamon él; (Térdre lwlL) 01, ígen,`él! --- én mentém 

meg öt! (МИФЫ Ez volt elsö jó 1е11е111! — akarva, dia 
dal-‘érzetteL mentettem meg öt; `- ölni csak kábultan 
tudtam! `^ ’ ` 

in. .1r-:Nö 1111161‘ 
Salamon 01! -- óh! ég! ’s te mentetted megl? — 

Lenke ! az egy lépcsö az égbe! 

\y A i L в N к в. ‚ 
Én, Jenö! -'- de Mike, Kádár, А111101‘, karjaím közt 

adták ki lelkeiket. Ezen egy jó teit, ne széditsen‘ el ifjn! 
Háromszoros gyilkos áll elötted, kinek meg kell llalni! 

IFJ. JENô JENô. 
\ 

_ Lenke! én meg nem öllek! pedíg ellenem vétettél 
legtöbbet; mert e’ sziv csak egyszer tud szeretni! ’s te 
elorzád szerelmemet, mint Jákob az atyai áldást! 

LENKE. 

Ne vond kezedet vissza! — а’ mitI kérek töled, a’ 
` halál! -- Salamon él, ’s te д fogsz 01111! két élet, ha. 

rom hxalálért , a’ llax'madikért, vedd az enyimet! 
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IFLJENÖJENä ~ 

— ’ ~ Ш]! 0h Leuke! -- а’ gonosztevöt memes 'lmszúl'nnák 
штат: — а’ gyáva eszközt, nem tudom , szànjam-e 
‘югу megvessem! ' 

' LENKE. 

Jenödlll- megvetni! --- ez a’ haláI-csapás! 
IFJ. :ENG JENò'. 

De van, kin -megbosszúljalalë t‘éged is, testvéreimet 
is! — öt; а’ vénhedt lélekmérgesitöt, keresem fel! ama’ 
pokol’ öpredéke't, ki igy elmarczonglott téged! ’ 

r I .VLENuß 
Megàllj! -- az égre! ‘- megállj! -mit akarsz! -r itt 

`а’ 11111165! 

IFJ. :Esö JENô. 

Tenni ш, a’ mit tennem kell! — , 

| (Az ifju Jenö J'enô' cpy sikoltr-íssal` összerngy.) 
h « î y 

llatodik j elenet. 
l 

А z ÈLöBßxßx, önkß‘c vADÁsz. 

öREG vAnÁsz. 

(Egyik szikla-csůcson áll ‚ КеяёЪеи `iv.) 

, 1. в N к E. 

MÍ ez? — Ö összedölt! (A’ „лишает iekint.) Hah’ te 
atyám! ’s nyil az ifju’ szivébenl — Isten, isten! (Melléje 
мы) ö meghalt! (БЫКА ‚ körülfekinh) Mit keresek én e’ pusz 
ta sîvatagbanl? —- Ni` mind kiasztak а’ fák! -- a’ fü el 
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мамам! — forró homok terül itt! -- a' ваши inga‘doz 
пак! -- (тайм tér) l'Te vagy az? te fekete ember! hosszú 
'eziist szakáloddal? — Tudod-e, miként üvöltötted vész 
kent fúlembe, Воду: élni a’ legnagyobh teher!` -- Élj'te 
На‘! --- Édes Jenöm! édes/kedves völegényem! вата’ 
szárnyai nyilnak! menäasszonyihajlékom’ mennyezete alól 
füszer lehell! -- jövök! ' v 

(A' barlangba rohan ; - szíinet; — egy ¿les eìkoltás hangzîk.) 

ö в E G VA n Á s z. 

(Sieîve i6 le a' sziklákon.) 

Lenke! Lenke! «Leérkezikys а’ barlang‘forkánáx мы mgy.) 
кем, késöz —— Lenke! lmien tevéa ezt! —— mjért itt, е’ 
barlangban! — --' itt, és éppen itt! (Szakállát 1épi>Leány0mE 
szép leányom! jer ki, 6h jer! ne 'csalogasd öreg apádat. 
(Fölkel.) Gyilkos! -- megyek, megyekl (A’barlang felé мы,’ 
ёвие‘тцй ы közeledöket; megáu.) Hah! még еду nyilam van! --- 
(Ж! (A' „ma relé vom.) 

lletedik jelenet. 

lnösn JENö JENö, sALAMoN, szoLGÁK (зимними 
kel). Fucvvßlmsnrl' ’s >Az ELöBnJEK. 

Í 

. 'l Il lr 
IDOSB IEN() ДЕПО 

Ki az oma’ szikla körül? ¿man sie.) Hah-s а’ nam! 
а’ fìam Jenö, halval' ’ ' 

u' 

Il Il 

IFJ. JENo JENo.v 
{Eume'l, fölemelkedik kissé , ‘kezével a' fölglhöz támnszkcdva, ‘ё! ülíí 

‹ helyzetben.) 

Isten ноша atyàm! —- ne boszńld meg fiadat! _ 
Isten’ {идете érte öt1`- — ah, vesd el а’ ёуйпювяаваг! 
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- Fogd az ekèt kezedbe.' -- ’s legyen héke а‘ szekely ‘ 
íîildön ! `\ 

In. JENö JENö. 
(Lele'rdel íiához, 's fölsegéli; еду szolgn i6 elö , 's az Щи J'enô' Jonö 

I’ìle'sig/ emelkedve ‚ feje't a' szolga’ va’lla’ra. nyugtalja.) 
Нет! te meg nem halsz! Te megmaradsz nekem! 

n 

S A LAM Q N (oda sîet.) 
' J 

Nem, te meg nem halsz, édes jú batyàm Jenö! a’ 
nyil nem наши mélyen oldaladba; engedd, ногу kivon 
jam azt! (Х nyilat kihúzzao Legyen isten aldott, e’ seh nem 
lehet halalos! —— Те élni fogsz! — - Vigyétek ‘туа 
)nat bÍZtOS helyl‘e! —- (az 5t ta'mogaió sznlgálloz fordul.) {те-“153 
sehe utan ! te e'rtesz ahhoz! ’s ifrletérölV felelsz nekem! 

Il 'l 
IFJ. JENO IEN() 

fa’ -szolga'iól és Salamontól segI’teìve föla'll; az tirer.; vadász'n' sziklákon lm 
lad fel; еду csůçson me‘gáll, I'ját feszI'ti. A: ifju Jenô' Ienö ra' muiai.) 

Ott a’ g'yilkos ! \ f ’ 
› . (Ke't szolgítól segi'ttetve el.) 

ID. JENö JENö. 

Amaz ott? Y 

önEc vnnfksz.l ' 
Élve nem leszek a’ tietek вона! - Ismersz-e ven 

Jen!!! te fekete lovag? -- ismersz-e? -- Adórián Örsall 
elötted (Feliebb balad a* „таков; meg-ill.) Hamm riad а’ sirban, 
a’ negyedik halálos выше“ — Ram ismersz-e? ven дуг! 
kOS te! (Feljebb balad.) 

In..`1ENö JENö. 

(Utánn rohan fel`a' sziklákra.) 
.lx 

Félre ti mindnyájan! - Te ‘аду’, az átkos öreg? 
te! -f Fe'lre! senki se kövessen! Ö nz enyém! 

I 
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(а’ ma'eík szílda-csůcson, nyilai illeszt ivére; ellöví, 'a в‘ nyil Salamon 
menen furódik а‘ földbe.) ` 

ide! 1110! 

S A L A M О N. 

(Felragadja n' nyilaf.) 

Hah! nyoni'omlt, hihàztál! (A1- ММ Jem? utóléri az meg 
vadászt; birkóznak , 's bitkózva ellüimek а’ sziklák 111521. ) _ Mär а’ 

széditö tetöre értek! — atyám inegŕagadja! - (Selamon а‘ 
` szikla'kon halad'fel, 's a’ legmagasb csúcson megáLl.) Most {ига 

nek! _.. ‘(Аз idô'sb J'enô' J'enö ‘ё az Greg vadeísz еду másik szikln-cslí 
cson tünnek fel.) _- Fel mindnyájan I! -- (Az egész színhelyet` ka 
ríìlfogja a' ne'p, ailalt 's a' szikla’kon állanak; еду csoport, sz'óvétnekekkel 
a’ szíklríkkal szemben mega'll; ’s fölfelé vila'gítnak; -- az öreg vada'sz és 
az ídösb .Tenô' Jenô' újra ehühnek a' sziklák közt.) ‘A-q Siessünk! _ 
atyám ingadozik! -- Hal1!«ke'sö! '- -- Mint ketten az ir 
túzatos melységbe zuhantak! --~ (Salmer- --- A' 11111141‘ koppanása 
lmngzilf.) 

А‘ ka'rpil lpgßìdm. 

 ‘О `<



JEGYZESLK. " 
l. Azsî g: tüzes üszök. Ej t e l: Кара. g Székely панк. 
2. 6 f6 : lovas székely. 

3. Fiú»leány. A’ székelyföldön,`ha egy családban a’ .ñ 
maradék kihalt: a.' legidösb leányt fiú-leánynalà некий‘, ’s az 
egész örökség rászáll. ` 

4. Торогйуёи: ‘farkas. Slzékely szó. A’ közéletben to 
portyán-féreg. 

5. Vész. Eg‘ymásra dült 's összerothadt Гайки," nevezìk 
igy a' székely havasokban. 

б. Á r kán y : hosszú .kötéL vè’gin egy hurokkal (@dñíuge) , 
melylye] vnd ménesekben а’ lovakat ‘так ki. I 

\ 



PAP ummm, HONLEÁNY’ оды. I 

Ilonleány’ (lala. 

Birod , lovag , szerelmemet , 
És hirod, 0 hazám! 

v De sorsotok búval telnet, ‘ 
De nincs mi régi csendemet 

` Felhozni tudja кат. 

Mezöben a’ zugó elemk 
Zászlòk felett süvölt; 

Miatta búmat érlelemv, 
Mind veszteség, mind gyözelemf 
сваи gyötrelemre költl 

Lovag, ha harczod’ elhagyád, 
Hazàm mély gyászra hiv: › s ‘ 
’S hogy szebb nap, 0 hon, keljen rád, 
Lovaghalàlt 'kér ладу csatád: 
Иерей] meg árva sziv ` *' 

Í 

PAP иконы. 

A77" 



’ А’ hivnek man! 

Мг Emme, A’ vímsz'ró. 

А’ virasztó. 

9 

A csillagpalyan gyászfelhök eveznek, 
‚Мыши, jobban born! a.’ lathatár;' 
’S а’ lány’ kehlèlren kinok ébredeznek, 
Ki kedvesére var. ` ‘ 

Hûs, bérczi szellö kelj fel a' ‘важен,’ 
’S tengerbe hajtsd az ég’ падает; 

'S lagyulva védd шаг!‘ harmatos Inezöken 
\‘ Y 

А Hold ’s csillagok ha föld felett kígyúlnak, 
Nein téved el, kit gerjelem vezet; 
’S az érzö Кате]: hiiven egybeformak, 
Mig felpirul kelet. __ 

PAP ENDRE. 



‚вы‘ „мы, Ь’Аьнкьёг. 

\ 

Вшуакёр. 

lsmertem a’ паука: 
Hogy kezde érieni, 
Játékait felejté, 
Nem szi'mt esdekleni; 

Elvágyotvt a’ magánybol 
Зайдите; érezön, 
’S mert tárgyát nem~talàlta, 
Unalmas árva lön. 

’S nézzétek férj’ karában 
Újjá ищете él; 
Keblén iidvek teremnek, 

ì Magasbakat reméll. 
Nem vágyik, а’ magna , 

‚ Zajtól elzárkozik, ' 
’S szerelme’ kis köréhen 
Angyallá. ‘Таити. ‚ 

im» ENDRE. 

79 
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80 PAP ENDRE, Kömr.Y 

Kölm; I 

Sir а’ lány, kedves'étöl" ` 
На ravol el'szakad; ' 
’S viszońt ha ища, ismèt 
Könyüje fölfakad. 
Akkor könyének árját 
Gyötrehne пуща meg; . _ 
Ekkor szelid s'zemében 

Mosolygó csepp remeg. 

` PAP ENDRE. А 
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Azon idöben, mldön а’ tengerek’ királynéja Velencze, 
lehellö, élö dicsösége volt а’ világnak, midön dogék’ pa- - 
пища, ’s a’ Casa d’Oro nem viseltek még halotti fátyolt: 
a’ 15-dik мама’ elején élt ama’ gyönyörü pal0ták` egyi 
kéhen, niellyek, mint tiindérmesék hajdan коты, апа 
nak .most is az “то elött, еду illy tündéresarnokban 
mondom, lak'ott Visconti ваты herczeg, а.’ miláni volt 
uralkoaonak kisebbik ña. ’ 

А’ pompás épületnek helsöje mindent felülhaladoit, 
@nit einher-ész fényiizes'kényuriság’ és gazdagságról csak 
vképzelhet. _Arany és ezüst szövetek, bilior és rózsaszin 
metszett bárson'yok, minden neme а’ nehéz selyem anya 
дойти‘, vírágkoszorúk és tömör czafrangok, drága m0 
zaikok, vagy keleti szönyegekkel bevont földezetek, ma 
ha’goni, czedrus, rózsa és ébenfafbélések es bútorok, 

_ Italia’ müvészeinek legszehb festményei, szobrai; szóval 
minden, mit a’ gazdag respublica’ fényszaka csak шиш 
tott, Pénis, Genua, London vagy _Teheram kölcsönözhe 
tének,- minden ott vala mintegy gyíilpontositva, а’ pompa.' 
es fényüzésnek e’ fejedehni tanyájában. ‘ 

Е’ paleta’ márvány erkélyeinek egyikéhen ült, ‘югу 
jobban mondva, hevert,'aranytól nehéz biborpamlagon еду 
ifju. Vonatai kitiinö szépek, szemei és папе: hóllósötétek. 
Arczz'm különös sápadtság, egész Майдан bágyadtság mu 
tatkozék. Ezen itju volt Visconti herczeg. 

\ 6 ь 
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Egy fköle'xnelt alakú, széles vállú fériì termett egy 
s`zerre elötte,- a’ szunnyadni kész‘ülö elött: Hosszú fekete 
palást számos redökre hajlitxìa takarta férñas idomait. Ké-Lr 
pét fél ç'ilarcz .fedezte, melly kol" divatjakint száján alol ‹ 
elfüggönyözve, egészen ismereflenné tudá, tenni a'z еш 

"Ъе1‘1. Állásában kiidézö biiszkes'ég, túlfeszithetöerösl’lly, 
’s egyszersinind mi durvasàg, le'lekrögösség mutatkozék. 

„Ki ‘аду te г“ mond" éber indulattal Visconti. » 
„Еду 1в111е1‘е11е11; haràtnak hafalmas, ell‘ennek губи 

lletlen. Minek nevezzem magam nálad, csupán rajtad all. 
Válaszszl“ Шу hangzott а’ felelet, 'érczkemény a’ hang, 
és me’ly vala. ‘ v . f ¢ 

„миф-911191 nem értem. Nem ismerek Velenczében 
személyt, kinek barátsàga hatalmasbá, ‘аду ellenessége 
kevesbbé bátorrá tudna tenni. Giovanni Galeazzo Visconti 
herczegnek örököse elött állasz. 

Keserü gún;r öinlék el az ismeretlennek mozdulatán, 
elharapott nevetés kongott el az álarcz alatt. 

„Emberl 111011110111 neked, el ne felejtkezzél magad 
yrol, mert öseimre eskůszöm, mérges törrel szakasztom 
fel titkodat.“ ’S e’ fenyegetést rokon mozdulatok követékì 

Az ismeretlen еду lépést elöre téve széthúzá palástja’ 
redöit, ’s еду talpig fegyverkezett `lovagot mutata.- l 
’ Visconti, inintha okot lelne megnyugvásra, helyze 

tébe visszaesék. Nyugtan mondá, ’s mintegy hizalomtel 
jesen: „Nem ‘аду az, mineklenni gondoltalak. Lovagi 
alakod jot áll éretted. Orgyilkosnak véltelek, ’s arany 

_ láncz függ nyakadon. Ülj 1e nálam.“ 
Az ismeretlen'megdöbbenve szemlélte> a’ fegyv`ertelen 

ifju’ hìdeg nyugalmát. Fekete palástjába búrkolódek ’s ek 
kép felele: „ ’ 

„Venqégszivességet csak barátilntol szoktam elfo 
gadni. Mig‘nemtudonifmi vagyle nekem, addig сваи 
egy ismeretlenl áll elötted.“ 

_„Szòlj, mit kivánsz г“ \ 
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'„Tudva van elött'ed, mond keresztbefont karokkal az 
ismeretlen, miképen a" tendai- grúfné, meggyîkolt .'ityáuì’r 
legjobb'harátjának vözivegy‘e, kezét és veley minden jogait, 
féijériiiv mai-amm, а’ hmm-ias Maria Fiuöpnek, aiyäa’ 
kö'zépsö Íiànak ajá'nlá. ' f ‘ " A " :J ` "‘ 

-"„Szegèny.La'scari Beatrícelmmond szánó sohajjal 
visconii. ' ’ ’ ‘ ' ‚ ` 

„Szánakozásod épen olly nevetség'es, niint millyen 
igazsá'gtalan.“ Vilszonzá boszonkod'va az ìsmere‘tlen. i 

„Isten’ keze ваша а’ bünöst;“ 11101111 felàllva helyz'e 
гены az ifju, „мы férjének'vag'yona'enyém is ты . .. 
Еасгп 0 (l ane liilegfosztái jogaiktól az örököseket, ’s mit 

az álarcz e161. 

а’ liitfe'lejt-ö gyámaiya’ sáfársága ézeŕze,` azt' elvesztege 
ten’di‘I a’ fejedelmi orgazda. `Ebül Мене“ 363251311111: Aebül 
ке11е1‘1ез2111е.“ ` › j l ' I' ‹ 
I Y- l-Az`isimieretlennek pillanatai mérgesen’forogtak', sze~ 
meínék felàére kidülledett,` ’s lángszikrákat lövellní látszott 

„Maria Filippo 'aiyjáròi öiökölie Lombaràiai, ’s ieujes 
joggal hìrja- azon дождем 1в;›11111‹е1 nöje’ kezével дует‘. 
ökei‘a’ Föpappáy lett híbornok adáJ `öszve, ’s a’zszent szék 
erösité` kötésüket.“ Mond elfojtott mére‘ggel az ismeretlen. 

„Fülöp 25а1‘1101ц'511111и1е116213111 széknek ellenerel is! 
6 atyáim’ or's'zàgát bit'oro‘ljfa, jobbàgyait zsarolja, ’s isten’ 
átk‘át kisé‘r'ti.“ Mònd nemesv hévveli az egykòri fejedelem' 
kissebbik öi-ököse. ` 

„Nem -vzigyok se’ tizek’ elnöke, se’ fogadatlgn 1133’ 
véd. Teliát nem bírú, nem pártvitázó. Kérdezní jötteïek, 
akarsz-e ünnepélyesen lemondanijogaidról, ’s félbenhagyni 
azon alattomos ingerlésekkel, mellyek tulajdon testvéred 
nek, Fülöp herczegnek alattvalóit ellene zendltni czéloz 
zák? Akai'sz-e évenként húszezer zechint, és Fülöp’ lia 
J‘i'itsiâigiêita vagy pedig — — — У’ ‘ 

. Hallgass pokol’lküldöttje! Nézz magad’ körül. Av 
vagY 01ly koldusfészekben senyvedek-e, hogy illygyalá 

‘5 
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zat/os ajànlatokat ‘ели! merészelsz tulajdon csarnokomhan? 
Hej Rodrigo! Romeo! Felice! Guido! денек elòl“ 

E’ szora a’ teremnek ket lattatlan ajtaján szembe egy- .` 
mással, mindenikéböl három-hároln apród jelentA meg. 
Ròzsaszin és fehér selyem szövetek'aranynyal -dúsan hi 
mezvékI takartak ez ámorok’ legszebbjeit, kik tiszt‘elettel 

.meghajoltak urok elött, ’s mosolygva шипы; ki gyönyöriì 
homlokaikról a’ vallig íîiggö fürtöket. ‚ ’ _ _ 

„Fussatok hatan hat felé; gondolaixn Velencze’ leg 
nagyobh müvészeivel terhelten `érkezzenekvissza. mégnlla. 
Masaccio ’s Lorenzo. Ghiberti a’ szobrasz el ne 
maradjanak. Úri vendégemnek nem te'tszik csarnokom. Ha. 
hároln 4napok, alatt utólsó ñìggönyig-új ée szebb alakban 
elöttünk nem alland a’. palota’ be1söje,-. ollyanhan pedig , 
mihez képest e’ mostani csak Lazzaroni-tanya: иду, erez 
tetni _fogoln тете]: azt, hogy egyvisconti hiában paran 
csolni nem szokik. Ell“ Ezzel az ismeretlen felé ‘опыт, 
fejedehni föintéssel vön tôle búcsut illy szókhan: „Lovagl 
ha Май’ fkraakagat nem шрам, te'rj vissza a’harmadikY 
nap’ estején. Gsarnokom reméllem tetszendik, ’s Viscon 
tit, a’ fejedelmet nem fogod tan koldusnak штат többé. 
Isten veletll“` _ l ` 

` „Kevély Visconti! az eg ‘Мед! Valóhan kar, hogy sors’ 
‘ végzete megfosztott a’ milani siivegtöl. Harom lnap mulva 
látandasz, akkor vagy ellensé'g, ‘аду baratként elválan 
dot.“ Monda az ismeretlen. és eltiint. 



Y_11. " 
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lgen egyszerü, ’és csodás alakzatú kis gondole snhogott 
.el ¿"Rialto alatt következö napnak. éjén. Fekete volt Yfed 
_1ezet_e, _iek‘ete a’ talaj,V evezökhp és lobogo. Lassú evezése 
temetéßi menethez hasonlítá inkàhb, hogy sem mi Вата! 
шавсодйошего’ ,mkqs sz'ivkalandjához. A’ -lapátok’ egy 
hangú lássúsága, eve‘zök’ némasága, koi'm‘ànyos’ шест; 
emelt a'çlakja, вата!’ а’ csolnak’ egész kiil'söje ellentetben 
áll‘va letzv olasz hold’ bájo'ló шагам, esodás érzést ger 
jesztett a’ iiézöhen,-mogorvát, de_nem szokatlant, bor 
zasztót ,l de regényest. 

Hasonlókép’ egyszerü, de kaczér szabású kis gondo 
la. Кредит. el gyorsan ama’ fekete mellett. Ezüsttel pár 
kányzott világoskék vala ennek szine, hófehér lohogokkal. 
Fehér' ès kék selyembe öltözködött suhancz vitte annak 
4gyors kormányát. Evezoiv sötét palástokhálévén bnrkol 
va, иду látszott mintha csnpán egy könnyü kar öntött 
volna illy- sebes életet а’ lelketlen fagépbe. Midön а’ fe 
ketét majd majd túlhaládandott kék gondola` azt megpil 
lantát,v siìrüebbekké lönek ennek lapàtiìtései, ritkulának 
amazéi. Ñehány perez olly köZel hozta сжег, hogy midön 
a"két kormányos egyxnás mellettelsuhanni akarna, alig 
esék közikbe egy nyomnyi т. Mindkettönek rögtön meg 
döbbenése mutatta kölcsönös meglepetésöket. A’ veszteg 
lö fekete kormányos а’ tegnapi isxneretlen valla,l шаг mesz 
еще ешахааон kék gondoláé gedig maga Visconti herczeg. 
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„М1 мегеппев kalandl“ mond magáhan а’ fiatal 
herczeg. „Menjiink kövessük öt halkkal. Signor Grandeni 
go vàrhat még“, gondolálI a’ fekete korinányos, ’s tetté lön 
a’v lgondolat. 

A’ kék- csolnak_keresz`tül а’ Rialton mellék-csatoŕ- y 
nàba tériilt, és onnét ujra más sikátorokra törvén végre 
egy keskeny de magas háznál megállott. Velenczének 
legrégiebb _épületei közé tartozott ez, ’s kiilsöje meg Atil 
la’ koi-¿mak viselte szellennét. Magais szögletes homlokfa 

iìlegi'áin erkelyei? n’s` n’ piu‘trzi1 xju‘go‘l~kn1fitog: 
'@@îmßlë a”. 361111411‘?! mimiek-Í Ш“ _11ё1а1ё11ё1‹.е3‚ été» 

’ 'nieu'yègk y.iiiëg¿nîiv'ïs' kijeleltëmgáië faz Мирный 11115511} 
“nok ,- ‹111ё11у1е11 г‘ ¿nime-i1 ‘piag‘y‘ 1111‘ ‚йасйёфа fifi" 'a6' 
‘g'eiê’ „101131141ё1111аа1а111‘111к11з"ёзёйекаийёёёйъёпёёйёьё 
‚111111111‘ Visconti ‘eséi'getëfej r.-iu‘áig' 'émail-mii? 
m-cz-‘oi‘ńyïtziff'éii his ajfójif .rányifglgyajfwff;f»e 11111111: 

_ 031111?"т 1111110 y' "á'zf-'ifjú "hei'cz‘èî'gíè't'1legi;I 'föídälßatii'î‘lcgáìfjnöliliál 
` ш’? 111111111? "111110101: ¿reif ‘115541191; ’s felöuiir‘e Ватт: 

szämráì‘áiì fâíyosok; osz'véäïgö’fräiiybáäilŕôńß‘fqlä 11111116 
kol'iv,ñ ’s ‘egesz ltiìmkelege _. Aki'rizötg~-fîililalziltfi i'ifaxïfiialç’î'v’ë'gì’è 
'egjfkis lvasàjifil'ioz jìltotiak ,1' A:nelly _iniegira'l‘z'olv'a'g 'ë‘ë‘ Íiiifestç 
v‘e :win: ‘ ou'ylçepi; 4nogyfafz á'. _píñç'zç‘ fal‘á’ńaià "iönif 111111111 
Aminimi 1111111"‘ше3к1111111ъ1ще111е11; nem vala. "Fëléfte i’ëkòhy, ' 
de'liosè'zú ‘acz‘élkulcs 520131611:` 111 а1131ё1111а10__ ziirljúkliá/‘bëg 
:nelly nein kevéshszelg’ m'incföfs'ze'r fortïult’jzm'e'g 'záljäf'fîâí ' 

_'A’ fáklyás itt megállott, Ъ’ а‘ 1‹111с$01 az ajiózáirnák tůl' 
_ -só lyukába tevé. Visconti lnagárá csapta't'va áztfgf helián'y 

éher'ifokon felrepiilve, magát Italia’ legszelib hölgyének 
karjai köztt talàlta. Az isinei‘etleń, a.’ mint Visconyt‘i mel- 4 
lett elhaladt, parancáot’îadá evezöinék; v’s a.’ fekete'gondo 
la szélltül ü'zetetfvészteljes fellegként repiilt à’ csendes 

\ шаг-“швы; VNenàmyy piuanat шина ö is.1<i«sz.-i11<m,v ’s 
amaz Ösi liáz"ajtaját nyitvá találva, a’ töl'ib lépésnyi 11111 

» 'han hilado.' fáiiiyavnagot köyeté. Maga; az emmen kis 
талон; pîncze’ oszlopa'inalê egyike mögé rejtve, Миша, 
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mig Жить; iávozmi, ’s miami iepieiiltömié-iiëiii'haná‘ 
i‘ej‘ieiie mëiiöi ìöïglfiiiia’ fàkiyaseiébe-fiépëgf — ‘ - 
“" ~`- ¿„M‘iia’ печей г“ orditá a’ 'megilepettn‘ek fůlébe. " ï' ` 
д" ‘Вёвйкёйе ‚111111-121111’3711'е1е1е11:` „Battista“ ‚ ' 
e 4' Щдва111ё1г1’1111111111 hafl‘ça'bbzin az ismeretlen, çsereljük 
k_i álarczúnkat, pa'lásltunl‘i’ és s'üvegeínket. ‘A’ 1fz'ikllyiîtt îile 
¿Élod'ì ‚Жмём еёгу‘в2б51е111е11’111“‘111а1‘а’11в2,"11113 mene-y 
kedhetel . . semmi tétovàz'ás . . . én iiáŕäncsolom.“ _ 

Battistänak a’ véletlen meglepetes 'kilòïlît'ä'liátorságáß 
de életfentartási> vágyja, ujrarvisszaadá‘áztl Szövétnekéi;I 
еду oszlop-karikáhgi helyhezve' tört 111111011, "s védö ~¿111:515 
ban vái'ta ellenet. ‘ _' ‘ 

,Ql'feLní'egeté'seilet"nevetenn 'î'ltt kell' hogyumaŕâdj. Él 
ve ha engedszi, halva 'ha vivsz.“ l f 

\„Inkìáli_h ha‘lok tusáiban, 1111111 ё11зёё11ё1зё5119 esései 
közöttf‘; mond elszánva. Battistafw ' ` Y. I 

'„Érte1ek“ felel m0s0lyogva~ ¿Z ilìlßelîetlen., „E’ pin-` 
czentat . csak urad is‘meri.A Félsz, hagy .az iinnepek alatt 
vissza nem térend, ’s a’ hü szolga idepusztu1.“-- A -; ‚ ‘у 

Hallgatása. felelet vala. ..:;‚ ._ 

„Mindegy nyomorult“ mond az 1вше1‘е11е11е111е11е1111 À 
mgm; Y_,~,Embeiek"«végparàja -még ki nem; 011151 SZálldO 
kom’ iángját s0ha;- egyi‘a‘lacsony _bérszolgával több ‘аду 
kevesehb, mindegy. Akarsz-e Ё kérdem utòjára 1“ ‚. i 

ц8011а‚ seuil“ А д ' 
'Rövid tasa- útán, mí1‘birk0zás volt inkább hogysem 

viadal, földre-iterü-lt a’ szerencvsétlen Battista, kit az is 
me‘retlen а’ szo'mszéd pinczének oszlopához kötöze, liosszń 
palástjával övezve 1511 aerekai és az oszlopot `akkép’ hogy 
kaxjai se lennének szoros kötelék’ békóitól menttek. Az 
ismeretlen most már hideg nyugalommal szòla. 

„Battista! rabom ‘аду. Éltedet megkímélem, de 11111‘ 
déseimre felelni fogsz. Öszinteségedért 111 ez erszény.“ 

s 
\ 

f 
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:Arany’ .c_söngése biivvesszöként hatott a’ szolgára. 
Szorult allapotját, menekedhetése’ lehetlenségét, söt ha 
lál’ félelmeit is felejteté vele a’ fényeé éI‘cz, ’s a’ köztár 
sasag’ akkori legnagyobb nyavalyajaban, aranylazban sin 
lö e’ nyomorult, úrát , jótévöjét ’s ön таза: elàrulni bir 
ta; mindent mindent Mammonért! ‘ 

A’ párheszéd, melly most közöttük szövetkezett, il 
lyen formanhangzott. _ 

„Щ: szolgálsz ?_“_ __ __ __ _ _ 
",Velenczétî“ f _ ‘ ‚г. ‚ ;‚‚':;; 1‘— ‘ТЁ! 
„Mi czim_alatt @if _ ’ 
„Doge’ csolnakosa.“ _ ._ :___L _ 
„M_i hozott 011у_ 510105 _viszonyhe д’ 11е11с1е55е1 г“ 
„Á’ dogëvalë“ '_ f] ' ‘ 
„Viscontivalffi _ _ _ _ _ _ _ __ 

„Amazzal gyors lapatom, V'ezzel a’ "töŕténetï‘" „Azon kis ajto hová‘vezetë’“ "' и”: I l '_ 
Batti-sta'hallgatott. "‘f "”"“‘ i 3 ` “д 
„Szolj` nyomorùlt; vagy felo'lilom-ny‘elved’. Ной тем 

^ Viscontië’“l -- — _"'r-U‘ - „A’ Doge’- nöjéhez .— . .“~"'-""" ‘ " ` 
' ‘.iz.: Rettentö sziìn vala. ` › 

Ekkor» halk nesz hallatszott a’ kis cslgagrádicson. 
‘A’ iiatal herczeg’ közelitése új bátorsàgot y¿Ida Battistának. 
_Öt’ elég közel lenni. gondolva , torkànak mindenerejéhöl 
папа; '„segitségV‘ ‘ — 

Második kiáltasra mar nem volt ideje. A’ fekete _lo 

‚—‹,.\ . 
. Jbl. 

ай: 

‚ r.' 

vag, mint orozva tamado krokodil, egy ugrassal mellette` 
тепле“, ’5 öt izmos öklével homlokba vágván, а’ kötö 
zött szolganak kinok ésdiihzsaroltaszaját övjével kitömé, 
’s azt ekkép’ csaknem teljesen hangtalanná tevé. 

Most odahagyva Battistát, annak palastját, 'és Hive-_Y 
gét vette niagara, a’ faklyat kezébe ragadà 's á’ kis aj 
tonal йегшейм Meg nem nyilott; demintha lleszédet hal 
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lana.i Fiìlét az ajtóhoz illesztve következö szóváltást vön 
ki. A’ hangok’ egyike hölgyszózatok’ legédesb, legze 

' nésli, leglágyabbja volt. 
„Ajánlom neked meg egyszer'szerencsétlen bar'átnéln’ 

iig'yét. R-eménylem telljesitended fogadásod’ l“ mond a’ nö. 
„Mindent! éretted mindent, asszonyok’ legszebbíke, 

bàjteljesbike! Hiszen minden szavad еду elet nekem, ’s 
t'izszer elek, ha mikor parancsod’ telljesithetem. ваша! 
bennein Angiolina, Lascari Beatrice lnentve légyen.“ 

‚Её áldjon ez’ édes моём >angynlom-` Hiszen tudod, 
hogy Orombello rokonim’ legkedvesbike, Agnese *) pedig 4 
kérlelhetlenebb ellenségem. BüszkeMaino Га] nem feled 
heti velt kisebbitetését.` Ö nem csak engem gyülöl, de 
rokonim"=és-"bará'timat is üldözi . . . ’s 'most шаг isten ve 

`led! Nyujtsd még eg'yszer kezed’l“ 
A’ szeretö hölgy szenvedélyesen nyomá ajkaihoz ked 

vesének kezét, ki azt, a’ selyeinpuha'rablók közül kisza 
baditva, kéjittason borúlt le az eben-fokok’ egyikél‘e, 
szédiìlten , es magas gerjengéssel karolván ät szive" höl 
gyének ingatag térdeit. ' д ` ‘ 

„Kelj fel, Gnábriel,y életem’ élete kelj föl! Ne tedd le 
hetlenné az ugy is ollyr bajosat; ollyr keseríit.“ ’S mint bá 
gyadt lilioni пала le kedveséh'ez, szabadon lengö ваш 
furteinek rengetegjével boritva а’ reszketo iijúnak l'xomlo 
вы. ' Ez öszve, meg -öszvecsókolva a’ bibort-tapodó lá 
baeskàkac, vez-gre eszmélemyer've relpauant, ’s rövia, de 
forro kézcsókkal bu‘csúzott. ’ 

„Ne feledd Orombellot . . . . [sten veled! шеи ‘ге 
led!...“v "` 

Midön a’ kis ajtú nyilt, еду а1а1ршп0а$1<оиё1с а’ fél 
nyiláson. Angyalnak hinnéd, ha csókolodva nem kapod. 

l 

'y olmo Ányèzè. ‘_ \ 
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Íg‘y mint látod, egy hatalmasb varázs által leïgézett 11111 
dérkét vèlnél niagad elött, tárt karokkal, és -lengeteg 
helyzetben la’ távozó kedves után esdeni. -Szótlan ajkai — 
fg'qlìg ¿nyitvák — szerehnet, ’s gyönyörü vonásinak v¿_iszve 
sége mennyeket lehelnek. Szemének minden sugára: egy 
hang, meuy úrjat egyenest а’ 1ё1е1111е2 11111. ’s 111111611 111’ 
illy auaslmn, Шу feStÖÍ fényapaiyban, ’s a’ liliomhaiiú 1‘е 
dözet’ egész dússágában, ama’ c_.sigásan fiiggö fokok’ egyi-I 

_ kén látod, aztlhinnéd, IPhidiàsznak(A egy márványszobra 
áll elötted, eleven, szép , gyöngéd, és vakitó feliéŕ, min-` 
ilen'idoìn'ai? minden 'vonásaival -Hellas’ kéjttanitó mytho 
52111111 е1111ё11е21е1б. ‹ ' ` _ I n 

А i „Isten _v_eled Angiolina !‘\‘ kiáltffelszenelemittason meg 
egysyzer a’ daliás ífjú, À’s ezzelI kulçsáitlevonva maga után 
csattantá az ajtót. ‚ ‚ ‚д ‚ i 

Aziisnierétlen némán »vevéxbaljába szövétnekét, jobb 
‘ kezéhe szoritva törét, (mellynek‘ maroklata, és hüvelye 

csipke’ módjára vala iinom aranyból kidolgozva, .’s. drága 
kövekkel kiraqkva, “mig haláltadó >danmskvasàt áludtver 
ioltositá: Midön а’ yszomsszéd pinczé‘n'haladnànak,..melly 
nek oszlopához 4Battista valai kötözve,y különös szózatok 
törék meg а’ lepteiket visszkongó ürnek hangtalanságát. 
Zsákba fúlladò àllatj’ nyöszörgésehez hasonlitának azok‘; 
mi elhangzó tompa hörgéshez, mit ñgyelö sem" yehetne- ki 
tisztán, annál kevésbbé telljes‘elszórtságban andalgó sze 
relmes. Neki most minden érzeményei,- egész valoja olly 
szorosan egyéolvadtak sze'nvedèlyével, hogy saját lépteif 
nek mogorva nesze is úgy hangzqit ñiléhe , mint egy túl-y 
világnak messzi hangja, vagy 1111111 Velencze’ zaja, a’ sz. 
маги’ tornyárol hallatott. 

Az ismeretlen, yösnszevissza kóvàlygott pinczék’ 052 
lopai között, több' ízben megjáu'va` ugyan azon nyomokat, 'I 
mig végre а’ ñatal herczeg is iìgyelmessé lön vezetöje’ 
lépteinek bizonytalanságára. 
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„Battistal te tan álomiarú югу. Emléked’ elalvád; 
add ide a"fák1yát, szövétneke-leszek magamnak. Köves-s.“ 

Az ismeretlenneli' rögtönös Jnozdulataiból öröm mu 
tatkozék. A’.parancs telljesitteték, ’s most Visconti' ment 
ешь 1 

csaknem az utósò 1101102а111011у111а101 Ytevék, midön 
rögtön megalla a’ herczeg. Az ismeifetlen peilig'még mind 
`101111 markalia szoritott törét hirtelen hüvelybe rejté,` ’s 
magat palastja’ bö i‘edözetébe hurkolá. 

Nem voltak csakugyan elég gyorsak mozdulati arra, 
hogyfa’ herczeg, mar hi'uìelyébe induló vasanak csillogó 
maroklatat szemügyre nevette volna. 

_ „Hejhl Battista!“ mond bamulva Visconti, mi gyönyö 
rü töröd van. Szólj, hol iszei‘eztedv azt? Add kezembe,> fogd 
meg addjg a’ faklyiat.“ ' 

Az ismeretlen megdölibent, nehámy perczíg 1010111 
zott/ Végre fegyverét övéliöl ’s késö/bb hiivelyéböl 1111011 
va, ezt a’ herczegnek atada, mig vasát markaba 520111 
va, két lépést hatralt. 

`‚‚ 

„Hallod-e Battista! vte 011у kincscsel lrirsz, mi elég — 
lenne egy fejedelem’ váltsagara. Adil íde a’ 1011.“ l 

’S atnyu'jta Viscontinak az egyetlen egy fegyvert, 
ше11у ö nam voit. “" ' 

„Bámulasomliól alig jövök magamhoz. Legszebb'tör, 
mellyet életelnhen láték. `Н01 lszerzéd azt Battista? Mi 
csempész czimbora’ emléke, vagy tan mi liravói"‘) _osz'taly 
rész? . . . De mindegy , semmi közöm vele, mondd mit 
kivánsz érette? . . . “ ` 

„Kegyelmes Ur! nem adoin el“ felel tompa hangon az 
ism'eretlen. l 

") Bravónak nevleztetnek Olaszországban a’ bére'rt felvehetiî 
zsiványok. ` 1 
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„Meg kell lenni Battista, még akkor is, ha уйдут 
nom’ felét kérnéd. Most magammal viszem kíncsedet; hó- ’ 
пар jer utána vagy áráért. Jó éjt!" 

E’ szócsere közt már az ‘этап , vagy is a’ c'satorna’ 
partján találták magokat. Nehány órapercz alatt Visconti 
herczeg а’ kék gondolán, az ismeretlen pedig nem soká 
saját fekete csolnakán lebegének. 
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Ногу olvaáo e’ történet’ szövèsebe inélyebben hasson: 
Bzîìkséges kevés szóval a’ mil‘áni évrajznak érintenem azon 
néhányyonásait, mellyek beszélyünk’ körülményeivel szo 
rosbjian összekötvék. ` 

Gian Galeazzo Visconti Gahrielnek atyja, 
1378dik évben foglalta e1 rán‘iaradott fejdelmi székét.` Ez 
emelé a’ töhb századok (на hires Visconti hazat dicsöségé 
nek legmagash pontjara, miután maganakyés maradéki 
nak Venceslaus пацаны a’ herczegi czimet kieszközölte. 
Pisa, Siena, Perugia, Padua, és Bologna hódoltak ne 
ki, inidön — az olaszorszàgi kiráiyi czimet majd majd fel 
veendö — 1402. elleneinek fondorkodása altal merges ` 
jtalnak áldozatavá lön. E’ fejdelem , ha egyfelöl korlatlan 

` nagyravágyása által' magának száunos irigyeket gerjesztett 
lis; más felöl tudomànyok és müvészet iranïti hö vonzal 

ma, ’s azoknak hatalmas реп-10111511 által egész Italianak 
kicsikorta tiszteletét, ’s méltanylasát nem csak szomszéd 
jainak, hanem Europanak is._ Ö volt az, k1' helyre allítá 
а’ piacenzai egyetemet *), azzal рана: öSzveköté, ’s egy 
nagy könyvtart alapita. Ö volt ki a’ koi" müemlékeinek 
legpompásbjait, különösen a’ gyìinyörl'i milanoi doinot 
epiteté. Начата а’ század’ legnag’yohh emhereinek vala 
középpontja , ’s kiterjedt hirodalma müvészet’ leghiztosh 
menhelye. '- ’ 
_dL-...__ 

") Universitas. 
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` E’ Víscontinak maradt három ñja Giamma r i a , Fi:l 
lippo Maria., és Gabriel, kiknek — mig törvényes 
kort érnének - gyámjokul а’ milani tanács által Facino 
Cane, senatorok’ leghatalmashja, ’s а’ néhai fejedelem’ 
laarátja rendelteték. Meg igen ñatalok valának ez árva 

‚ herczegek, midön Facino Gane meghalálozott, ’s а’ meg 
gyilkolt nagy fejdelenmek nagy országa közöttök feloszta- ‚ 
ték. Könnyelmüség, egyenetlenségek zs а’ k0r"szelle1né~ 
vel’ közös minden hibái e’ ñatal Viscontiaknak, néhai aty 
jok’ _hatalmát nem soká aláásták, holnályitàk dicsoségêtî, 

` mìglen a’ mindig keskenyebb és ke'skenyebb korlátìok kli 
zé szorulva, végre teljesen öszve nem roskado'tt. Loinbar 
‘dia’ гашиша]: nagyobh részét egyes hatalmash polgárok 
keriték könneik közé., ’s szolnszéd polgàrzatok *) seni ha 
lasztàk el a’ kedvezö alkalmat Ibirto‘kaikzwViscontizik? 1‘0 
vására öregbiteni ,‚‚ avvag’y azokba, шишек valalxa 111151551 
han voltànak. _ujra beleülni. Igy vették е1‚а’ Firenoziek 
_rendre рации, vicenzat, véronat, Breseiai, ’s wub 
más városokat. Az idösbik,'Giamma.ria, miutám néhány 
évig uralkodoti, kegyetlensége általalattvalói elött 4gyii 
lölrségbe esvén, 1412. öszveeskiivésnek lon áldozatává. 

E’ fejedelmi örökösök"ifjabliika (Займы, egy volt — 
mint láttukl -- Мамы-52113’ legszebb ifjai közül,4 ’s hq szeà 
rentúli` könnyelmüeége', hiressé lett paizarlásva, ’s а’ iszép-A . 
nem iránti korlátlan szenvedélye tehetlennéd tették >is 4o't’ 
nralkodásra: ellenben tudományok, és müvéázet iránti 
hnzgósága, lelki müveltsége, ’s jo зима öt"dicsö atyjá- ' 
hoz leghasonlóbbá, ’s mindentöl szeretett- és tiszteltté te 
vék , miért testvérének hidegségét, sot gyülölségét is ша 
gára vonta. Gabriel lierczeg keveset aggòdva. birodahna’ 

. gondjaival, maga helyett azoknak liordozására többnyire 
' máskit nevezve, csupán a’ tudományok, és szerelemnek 

élt. E’ tájtt latta meg o számos kalandjainak egyikében 

") Status. 
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Angiolinat, a' velenczei doge’ világhíres szépségil пей‘; 
’s szivében tamadt indulat’ hatalma т’ azonnal Velenczé- l 
he ragadá, hol еду nàgyszerü ösi palotabol lmaganak pomf 
pas lakot készitve, mint egyes polgár ugyan -- ug;r ne 
vezett in co дышит — de fejedelinikép’ ’s mondhatni ki 
ralyi pazarral élt. ‹ l ' ` 

Galeazzo’ шаг gyámjának az ‘onzésìt ’s nagyra va 
gyásàról ismert Facino A(lane-nak épen olly gazdag, 
mint szép.’s míndenkitöl ahitott 'özvegyel Lascari Bea 
trice, a’ tendai grófné, ylehet hajlandóság, de hihletöhb 
rabeszéltetés’ következésében másodszori-házasságra lépe4 
Maria Filippóval, néhai Visconti’ masodik там, ki 
épen olly jeles szépségü, de feslett életü vala, ’s ата 
tol örükölt javainak legnagyohb részét mar elpazarolta volt. 
Beatrice’ kezével nem csak ‘a’ ,tendai grúfság, lianem mind 
azon varosok és kastelyok is Fülöpre Aszallottak, miket 
Beatrice’ férje Facino, gyámsági satan-saga alatt liírtokàba 
ковша. E’ hazassag' vetette meg Filippo’ nagyságának 
alapjat , ki egyedül uralkodék a’ щи egész Lombai‘ilián , 
’s Piemont7 része felett.k Az akkori föpappal V. Mártonnal, 
lanyjíu‘oli` rokonsaga Filippónak nagy befolyással volt e’ 
.házasságral ki miláni süveg ala rokonaban a' romai szék’ 
föoszlopainak, ”s a’ nem sokkal ezelött hármas fövegeik 
'töl megfosztott elle‘npápàk’ задом ellenségeinek egyikét 
szerette шутит. ` ‘ 

Е’ Fülöpre nézve nag-yh'asznú szovetseg azonlianA sze- ' 
-rencsé‘tlenné tette a’ szép tendai grofnét. Egyliekelésök 
мал csak llamar megnyiltak Beatrice’ szemei', ’s ki еду 
nagylelkii ilaliás férfinak `szeretö Кайф közöii len-ni gon 
dolta, inagat rögtön еду feslett erkölcsü hálatlan pazarló 
nak hatalmaban talala. Beatrice’ , vagy yis most mar Fü 
löp’ jobbagyai'zúgolódni kezdének, `mei-t a’ zsarnok her-1 
czeg folytonos kegyetlenséggel adóztata szegényeket, kel 
letén túl alig губы/‘611 költséggel udvaranak fényét, ’s ele 
gendö táppal aranynyelö kalandjait. Egy vala különösen 

Ám'siöuyv 1I. Ад‘:._ — 7 ' 
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" szivének választottjai közöttr uralkodú raj'ta, es nöiársai 

felett; rajta cselért-ö ravaszsága, же]: felett pedig;ì kitünö ` 
szépség, ’s varálzsh'atású éneke атм. Ez’ épen olly forté 
lyos , mint bájoló hölgv vala Agnese del Maino 

` Beatrice’ palotás dámáinak egyike. Ennek eg'ykor Ve 
l’encze’ dogéja udvarolt, ki а" _màr teljesen körülháló 
поп, vele ковш minden bizonnyal megosztja, ha Angio 
lina’ iijabb szépsëge, ’s szelidehb erénycket igérö kedélye 
nem vivja ki azoIx-elsöséget, melly az adriai `tengerfeletü 
királyi pálczát, ‘de egyszersmind а’ cserben hagy'ott bü'sz 
ke grófné’ halálós gyülölségét is maga та“ húzfa. 

Еду ösi nemzetség’ nagyreményü тает, Milàno’ 
legszebb leventéinek egyike , Orombello di Venti 
miglia, a’ velenczei doge’ nöjének közel ròkona volt az 
egyetlen egy ifju, ki Beatrice’ sorsát teljesen' felfogni 
értette. E’zen Наш! nemes, hahár Fiilöp? nöjénél töblí év 
vel ifjabb, imádás-vegyülte tis'ztelettel közeledett a’ her 
czegnéhez , érette а’ szivéböl gyülölt Fülöp’ “атак szor-- 
g0s`an felkereste, ’s 'semmit nem mulaszta,v akár lovag 
никак’, akár álarczos iinnepek’ , акт’ pedig véjl zenéze 
так’ alkalmával мёда: ollykép’ паштет, mikép’ ~azi: 

Iolasz leventék — miaön szeretnek -- szivök hölgyeivel 
„еще“ tenni értették. _ 

На kedvesen vette is vBeatrice a’ jeles Orombellúnak 
szenvedéseibeni hö részvétét,” ha а’ szép iíjúnak érdekesl ` f 

à ' мышцам, ffçraani nenn mao ngyelme, ’s1amja’gyönyörů` 
pgngései ïekötelezettje, .söt barátnéjává. tették is va’ bol 
dngtalan fejedelmi- вы: nem vhagyának xnég is Beatrice’ 
vilàgismert erényei sem hiú vreménykedést а’ szerelmes if 
jú7 szivének, sem homàlyt а‘ fejedehni nö’ hirének трин 
len fükörén. Tudva az elsöt шагам Orombellótòl, тазо 
dikáról pedig közvélemény акт biztositott le'vén a’ velen 
czei doge’ nöje is, Orombello7 rokona, а’ szeretett, es sze 
retö Angiolina, mindent elpróbált Beatrice’ sorsának kön 
nyebbitése, és rokona’ szerelmének jutahnaztatására. A’ 

A 
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terv Milano’ zsarnokàt megbuktatni, ’s Facino Gane’ 112 
veg‘yének jobbágyait Filippo’ vas-igájátúl mentesitve, az 
egész örökseget Gahrielre átszalitni, Angiolina’ hö agyá- \ 
ban fogantatott. Kedvesének a' iìatal Viscontinak közhe 
jarása altal gondolta `ö sikerülhetendönek tervét, ki mig 
еду felöl saját örökségének hítorlójàt szemlélé Fülöphen, 
más felöl Oromhellónak is, mar vgyermekkori barátja volt. 

igy, annuali а’ körünnények e’ beszélyünk’ kezaetén. 
Így találjuk azokat olasz hajda'nkor’ rajzaiban. Elfeledtük 
emlitni még azt,- mikép’ Agnese grófné еду olasz hölgy’ 

szenvedélyének egész langiával esengett a’ szép, és dekeny Orombello után; mikép’ _hajteljes kecseinek öszxŕe-` 
ségét annak köriilhalózásara forditá, ’s szerelmes ińúnak 

- Beatrice iránti nemes, soha ki nem elégitett ’s tán épen 
azen-t olly csüggedetlen szenvedélyét, -:nelly a’ szép Agne~ 
se’ iìgyelmét ki nem kerülte, örökös дата!‘ szemlélte 1111 
шада, és Oroxnhello között. 



‚ _ 1V.' 
‘ . 

Harem nap haladt, ini‘alalov lehetövé mutatkozott a’ le 
hetlenség ’s Visconti’` palot'aja az y utósò iìiggönyig új alak 
ba öltözve.v China', Hindu’ es Persia’ szöveteinek legdń 

' sabhjai, legújabbjai fénylettek 1e aran;r és ezüst lótusaik, 
palmaik, és harangvirágaikkal gazdagon aranyzott 111111111‘ 
kanyokról. Peking’ és Japan’ tiindérmazos oszlopföi, szob 
~rai, és lnedenczéi vetekedtek a’ hófehér elefántcsont, ra 
ragyogó gyöngyliáz, és hama békateknyö czífrazatokkal; 
miket, mint a.’ iilegramzott czedrus, és ébenfa bútorokat 
is, mi büvhatalmú tündér’ gy'öngéd újjai látszának odafa 
ragcsalni. A’ tag teremek napsugarban mntatkozó egyes 
szineknek lnindenikét visszajatszottak egyenként, mig vol 
tak ollyanok is , mellyek e’ szinek mindenikébölgollyr baj 
teljesen valának öszveallitva, hogy azokat a’ szem, üveg 
prizman megtört sugar-szivarvanynak vehette volna. Az 
akkor élö hires Masaccio’ es Paolo Ucelli’ miivész 

ecsetei pótolak ki a’ hiányokat, miket a’ 13dik szazad’ 
legnagyobb miivészeinek Cimaline’, Giotto’, Palme 
rucci’ és töbh 'masoknak fresco festéseikbe idö, ‘аду 
gondatlansag becsusztatott. ` ` 

Hogy rövid legyek: pompa ’s aranyfény olly ладу 
52е1‘11 е5 meglepö volt, под alig tudnád elhatarozni, vaj 
jon nem felesleges-e annyi fény mellett meg szaz, meg 
száz szüvétneknek is égnie, ’s ha vajjon nem ezek köl 
csönözték-e amattól azon varazs világot, melylyel а’ tö-` 

*i 
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дуёпуагапйк’ szétagazó kai-jai e’ büvcsai‘nokok’ min 
ilenikét , olly vkeleti'pazai'ral'elönteni Мышцы‘? 

' De a’ lelketlen fényt ezúttal az elet’ ihlete-szellemlité. 
A’ köztarsasag’ nagyjai., félelmes‘és hatalmas tizesek, 
ezerévü patricius törzsökök’ még там lnaŕadványai, se 
natorok és condottierik, Iliiliornokok, és piispöfkök, mü 

vvészek és költök, keleti ’s nyugati tudosok és más videge 
nek’ szeszélyes csoportjai tarkáztak Velencze’ leg‘szebb , 
legielesb, legdaliáhb hölgyeinek liilior 'és gyémätnt fedez 
te alakjaik кат. ‚ l 

- ,Doge’ sziìletése ваша‘ taxjtotta fel ez alkalommal Vi 
sconti, egyszersmind liamultatni oliajtvan Velenczével pa 
loiájaiiak legiijabii eireiiiiezeséi. Az ампер mellyet adóii 
töhll napokig tartandó volt, ’sy mint a’ kor’ divatja magával 
hozta, az elsö i‘negjelenés álarczos. ‚ 

i 

jaî„közü1, ’s ezek is nem soka megérkezének. Kiìlön 
. 1ёрсрб1кеп vezettete'tt fel a’ köztarsaság’ ‘бабке; ‚шеЦуёК 

nek antvverpi szönyegek és шага viragokkal diszlö> s_zéles 
márvány fokaik csak az altal különliözének az iinnepi gra 
dic‘sok mgsikától , hogy _azon a’ herczeg’ìfegyveiflioi‘dozói, 

(Евы: а’ vEloge’ és nöje щита‘: meg Velencze’ ладу? 

és. testörei, emezeken “ещё, mellyek csifipán 'xdoge’ sza- \ 
mara nyiltanak 4meg,l Ali'elsö- kamarasaì,/ és nemes `apri'ul‘jaai 
tisztelkedének,- aranyzoinanczos faklyatartokbúl szórva ещё‘ 
az iiiiiios szöyëiiiekek’ kék liimgiaii. Maga Visconti тайга 
gab» íìïlto’zetében inentfa’ f_ejedelnii -pár elébe, azt kevés 
de _szives szókkal aÄlépcs'özet’ utosó`nyugterén elfogladvva, 
a’ нишу-1 fénynyel pompázó dogétI elö'lmenni engedé, ’s _ 
maga a’ páratlan szépségü Angiolini'it v'ezette be. KeletiV 
viragerdö Vmöge гейши siposok, dobosok >és tarogatok’ 
harsogásaival fogadtak (же: a’ nagy csarnoklian, mig min 
dig messzelib, yés messzebli vonulò f_öliajtàsok, lbfâimiil't‘iisu 
ßogások, es iiszieikediiv iizijloiigaiiok-- aiiak iua‘iára гегем 
röl teremnek a’ hatalmasnak, es a’r szépńek érkezté‘t, Olasz 

_ hon’ mar akkor hires hangaszkarainak 'zenéitöl «шаш 
‚ ад‘ Y Sly. и . r 

A 

\ 
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-'gozottat A’A doge-párr’ számára külön üléá vala készitve, 
yniinteg)r négy lépcsömagassàgig felemeltebb; niellyeknek 
mindenikét' egy egy api-od foglalta el,V` arabmesék’ király- И 
íiaival vetekedök ’s a’ nagy vendégp‘ár’, legkisebb paran 

_csainak teljesitésére áhitok. _Gyönyöriien kidolgozoit, drá 
gaküvekbe szegett czébrabör vala hiboivánkosra ‘еще, 
Angiolina’ kicsiny так elfogadnî, mig а’ ház’ ига, ak 
kor тают keleti показ szerint, nehány indiaisawl’ ii- _ 
nom redöi кант törökî‘ìsen, ’s mondliatni csak nem а’ fe-v 
jedelnii nönek lábainál ‘lieverészett АН; érkezett шея; а’ 

l` doge, nehány perez пища már kezdék levetni selyeni 
dominòikat és könnyiid álarczaikat а’ vendégek, maga a’ 
fejdelmi рак jarvan elöl решат. A’ fényröl, gazdagság, _ 
vàltozatosság, és pompakéjröl, mit e’ gyors át'alakulás 
maga utàn'hagyott, azon varázslátmányrol, mit Visconti’ 
palotája e’ pillanatlian nvújta, csak és csupán csak azok 
nak lehet némi képzetök, kik az ezeregjy éjnek fénybü 
veit ’s Scott Walter’ gyönyörii regényeinek felségesb iin 
nepképeit бы kèpzelö tehetségök’ tükrének keletnyugoti _ 
pontjában egyesitni birják. ` ‘ 

Csupàn eg’y alak volt а’ csarnokhan, kinek fekete 
egyszeriisé'ge ‘шест ellentéthen áliott a’ köröttçi fény’ 
tarkaságával. Felemelt alakúQ széles vállú férfl volt „ат; 
kinek _nagyszerü idomait hosszú fekete pala'ist, képét pe 
dig шёёг mindig шаге: fedezte. Állásában biiszkeség, túl- ‚ 
гезшьеш erösúly, ’s egyszer‘smind mi lelki durvaság mu 
tatkozék. А; olvaso шаг talaikozott ez’ alakkal, ki most 

'iartós 'egyszerüsége által а: egész gyülekezetnek шагаю. 
vonta iigyelmét.' g 

` „Herczegi m`0nd Angiolina Viscontihoz -- ki lehet 
azon fekete iáláŕ‘é'z'os», ki olly nagyon kitiinik a’ шахт 
fényesek küzül? Különös szorongaiást érzek, midön sìe 
meim övéivel ta1à1koznak?'~ а’ mindig rajtam ñìggökkel.“ 

l Visconti’ szemei a" szép hölgyéit kiséi'e'k, mig azok 
a’ f'ekete álzirczoson állapod'ának 11i/ieg. v « 



 l \
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„Az -- lszép herczegné -- egy ismeretlen ismeröm. 
Három nap óta harmadszor latom. Milani Fülöp’ kiildött 
jének tartom öt’; alkudozasaihol itélve, aligha nem ama’ 

’ hires csillagjóslo, kiröl Italia’ városai annyi csudalatost 
beszélnek.y Szegény` azt vélte, hogy Visconti Gabor kol 
dus; azért hivám öt ünnepelnre. Azonban aljas nem 1е 
het, tartasa méltóságnak ’s mozdulati kevélyse'gnek hor 
vdozvátn hélyegét. Ha. megengedi fennséged; üdvözölni fo 
gom titokteljes vendégemet.“ ` 

Angiolina’ karjának egy hájteljes mozdulata felsza 
badìtván a’ herczeget, ez tisztelettel meghajolva odaha 
да iilését, ’s az ismeretlenhez -‘közelitett 

‚ „Üavöz ’légy lakomban ismerenen! örvenaek tégen’ 
vendégim között láthatni. Mit mondasz ünnepemhez?.~. . “ 

„Ноду Visconti herczeg használnî siet egy rövid éle 
tet,~n1a, mint а’ maganyos Lìdó’ holdogúl elvonúlt ven 
dége, holnap Velencze’ dicsöségének irigylett vendéglö 
je.“ Felelé az ismeretlen. P 

Visconti elpirult e’ vàratlan czélzásra, melly múlt éji 
kalandjának azon körülményét juttatá, eszéhè, miszerint 
gondolaja az ismeretlennek fekete csolnakaval öszvetalálfx 
kozék vala. ’ у ` 

„Az élet csak élve szép l“ mond tréfásan Vicsconti -î‘ 
úgy mond a’ Divina Go media’ halhatlan költöje, ’s 
magam Anacreonnal tartva, ~ 

„Csupán a' mára go-ndolok, 
A’ holnapot ki ösmeri! . . “") 

D 

_ ~ „Anacreon mondja, ha nem csalatkozom, azt is, 
" hogy: a’ legördiilt vidam' órát egy halandó sem nyeri 1011 

110 vissza , halálnak frigyese 0, ’5 az élet csak еду pilla 
nat. . . .“ Mond mosolygva az ismeretlen. 1 

н ") T6 amuseer yéleì yoì 
T6 д’ 0109101’ ‘cig Oïâev. 
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„Tehat nem csalatkoztam benned'; 1е musák’ és 11111 
vészet’ baratja vagy. Jer, tekints szét csarnokonlban, 
tan némi élvezetre talalandasz. . . .“ A’ ñatal Maecer 
nas mi idegen 11111051 gyanitván az álarcz alatt, a’ feke 
te ismeretlent karon fogta, ’s mindenek’ bamultára-terem 
röl teremre hordozta, mig a’ müvészi csarnokha érkeztek, 
melly akkori divat szerint egy pompás, 0521011011011 nyugvó 
rotunda volt , _miivészet’ legielesh rexnekeit magaban 
foglaló. ` 

A’ magasra nyúló falakat mesteri festések disziték, 
oszlopokról `pedig, és dúsan aranyozott parkanyokrúl re 
mekmiivek -, míivészet’ minden -agailiol —- tünének elö. 
A’ földiìzetet legdragabb mozaikok, a’ roppant magassagú 
ablakokat pedig draga áron szerzett üvegfestèsek boriták, 
mig a’ holmik’ elhelyhezésére szant asztalkak külön nemü 
marvanyokbol а’ pompás kötésü «naga kéiiramk’szekréá 
nyei és ñokjai pedig iilegrámzott eben# mahagonli- és 
rúzsafakbol valanak mestersé'geseny összerakva. (ГМ/‘11111111 
phoenîciabeli , róinai, ’s régi gö'rög basreliefekLcso 
dason metszett agatkö, onyx és- calcedon billikon’lok, a’ 
tenger’ s_ötét keblének legszebb opaljai, klarisai, gyön 
gyei, és remek csigai, Ya’ föld’ gyomrának рейд‘; legdú 

I sabb érezkövei; szóval nem csak természet-buvari 1111111 
sagok’ ezell nemei valanak ama’ csarnokban felhalmozva, 
hanem müvészetéi is. Mestermüvek, mellyekï‘mint Bal 

rzac mondja, a’ csömörig' mesterségesek; îöszve` halmo 
zott 1nüremekek,`magatl а’ müvészetet meggyülölte'tök, ’s 
az irántai buzgóságot elölni tudók. ’ 

Mind ez csodáltatva щипцы/115011101, alig lattatott leg 
lkevéslié i's hatni >az ismeretlenre , ki a’ bámulás’ ‘аду 
méltanylas’ legkis-ebb jele nélkül mozdulatlan -volt az el 
ragadottak , es néma. gerjengö hizelgök között. 

E’ csarnok’ külön osztalya régi és újabb fegyverek’ 
gyiijteményéb tarta. Minden nemei az a’ tajban ismert 
nemzetek’ fegyvereinek valának 011 а’ fold’ rozsdazó 3310111 
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ráliól мамы régiekkel liékés harmoniábah vegyiìlve. Azon- ‚ 
ban neliany olas'z toi' a’ méltanylasnak legnagyohb mérte"A 
kéhen részesült. Különösen еду vala —- de mellynek niég 
szege sem volt а’ fegyverszekrényen — шеПу szembetünö „ 
szépségével asszonyoknak is niagara vonta Iigyelinét. An-r 
giolina kezéhe vette azt, ’s’nehany-perczig bámulta. Leg 
finomabb müvészeti'i olymposzi alakok valanak azon, csupa 
terinésaranyliól kidolgozvák és drágakövekkel итак 
Amor’ és Psyche’ lelike szerelmei, Diana’ és Endyinion’ 
ábrándjaif Jupiter’ és Europa’ kalandjai mint meg annyi. 
liajvirágok csüngének le annak csipkézett hiivelyéröl‘; de 
itt ott ragyogó kövek’ nagysága 'meg is kétkedni hagyta 
a’ пени, ha vajjon müvészi, vagy értéki elsöség-e az (мг 
А’ doge’ nöjének szép kezéböl mas hasongyöngédségü ujak 
lia ment атм е’ fegyver, ’s midön Еду kézriil kézre men 
degélt, nem еду olasznö sziv> dobogott elgondolasára mind 
azon szerelini kalandoknak, miknek ezen irigylendö. tor 
néha ища lehetett. Hasonlokra hányadík ne emlékezett` 

‘ volna édesen vissza? . . . i, 

„Szehlí'fegyvert soha sem làttamf' mond Angiolina 
körülállokhoz. „Hol szerzette azt herczeg г“ 

„Еа5йа10прпа1 kell megvallanom fennségednek, ez az 
еду darab ege'sz _csarnokomban az, mi nem tulajdonom , 
legalabb ma még nem.“ ‚ i 

„Kar volna meg -nem szer'eznie herczegg“ mond а’ 
doge , ’s мам шьъец. ` 

,sRelllêllylemfenyéni lesz, ha mindjárt kincseim’ie-> 
ш adom àrában.“ ‚ ~ 

„Szabad-e tudakolnom Не i“ kérdé gazdàjától _fenn 
szóval a’ doge. 

Visconti pirult. Neki еду tetszett, mintha' a’ doge’ 
hangiàban különös nyoinússág, személien mi ‘ем; nem 
еще“; viiiamszikra ragyogott ~volna. Pirulasa mindig ter 
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jedöbbé lön. Annyira szokott'fesztelensége rögtön odaha 
gyá. Nyelve lelánczolva, Маши‘ reszketö алый nyilvak. 
A’ csend szusztalanná. lön ’s mindeneknek szemei a’ дата! 

herczegen. 

Ekkor érczcsengésü mély szózat emelkedék fol a_z 
osz-lopoknak egyike mellöl. ,`,Enyé1`n!“_ — mondá az -- 
hallhatólag. E’ váratlan „enyém“ yszóra minden szemek 

` а’ fekete islneretlenen fiiggének. 
,Visconti az alatt magához jött, érzékeit öszveszedé, 

шоке“ könnyiiségét ’s mosolyját visszanyerìe. 

„Иду van Signor! mult éjjel kissé nagyba датам,“ 
mond nyugodtan az ismeretlen. „A’ herczeg yvolt; а’ sze 
rencsés, vele еду istenné kaczérkodott, kinek egyetlen 
mosolyáért egésì Velencze esdeklik. A’ koczka neki ked 
vézett, bár hatalmaniban áll vala széditö szerencséjéheni 
szòrtságát hasznomra forditní. Kész pénzem elegendö nem 
volt, ’s e’ tört záloglga engedéni.“ ` 

y"Utóso Àszzivai minden kandiságot kielégitének; de an 
Ё nál nagyob'b töviset hagyának Angiolina’ dobogo szivében. 

Szemeit Viscontira emelni nem meré. A1’ gyanú, mi keb 
ш aúia, rettentö vala. ' 

` Visconti nem tudá mit gondoljon? Csak azt tudá, mi 
képen ш’ az ismeretlen nagy bajbol mente ki', miért rá. 
hálás tekintetet vete. Azonba’ szavaihan спят: ha ész 

revett is, kulcsot azoknak lelni nem tudván, hem adott 
helyet ollyas gyanúknak, minöket Angiolina’ remegö keb 
le táplált. ' 

А’ doge-pair odahagyván а’ inüvészi csarnokot , min 
denki sietett а’ palota’ teremeinek zajosb öi‘ömeiben ré 
Szesülni. ‹ 

„Be szép gyöngédség vala“ --' mondá nöjéhez a’ 
doge --- „Viscontitol elhallgatni a’ltör’ tulajdonosànak ne 

/ 
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vet. Pedig ketszer is kerdém azóta töle, ’s mind ketszer y 
ш erösité, hogy nem tudja.“ ‚ ' 

'4 

„Nekem az az idegen nem tetszik, “ mond Angiolina 
a’ nelkiil, под meggondolta volna, mit, es vkinek? 

.tem .. 

Miután Visconti ’s az ismeretlen magukra maradànak, 
megszorita ennek. kezét a’ hcrczeg illy szokkal.> „Ismeret 
len! tetted’ rugójat nem értem, de gyöngedseget méltány 
lani tudomÍ Szólj, mivel köszönjem baratságod’? Te еду 
Viscontit kötelezel barátoddà. elmes ,hazudságod által.“ 

„Visconti! baràtod nem vagyok. Söt mi töhh, nem is 
Iehetek. Ha leköteleztelek, igazságnak nem' ищет 'ro 
vására. A’ Юг enyém.“ _ v 

„Hogyan?“ mond вашим Visconti, látván mikep’ az 
ismeretlen valóhan övebe шт a’ >drátga ‘вашей. 

„Lovagi szavamat adom, hogy enyem. De nem töbhe 
е’ pillanat (На. Ime, tartsd meg azt örök emlékül. Vajha 
ne forditanád soha adója_el1en az'adományt. Töhhet> most 
nein _mulathatok ’Meg csak egy jo танцам; Nök’ karjai 
között ha lszedelegsz, vajkaikról csókokat, ne имеем, Àes 
terveket vegy, azok mézet, mérget rejtenek ezek . . . ._ \ 

,-»Szives fogadàsodert köszönetp’s e’fcsekelyseg emlekül. 
Isten veledi“ .- . . . . .Ezzel -- miutan'a’ draga tört Вашим 
gazaajanak ‘(таком kezebenyomta -- sokasàg köze ve 
gyülve a’ doge’ nöjenêk нага’ möge sunnyogott , és sú 
lyos kezet annak gyönyörü vàllára teve, e’ szúkat выгода: 
„Angiolina vigyázz! inert milani fegyvereknek epen olly 
éles a’ ‘так, mint mi szep hüvelyük.“ Az ijedt` nö lmeg 
fordula,"skepere tettetesnek ütven. fel Щиты, hamul 
va monde.: ,',Signorl nem isxnerlek . . . Szavaid’ nem er 

6‘ 

„Signoral —‘ inond csipösseggel az isméretlen --- 
Velencze’ dogeját ha megcsalod is. . . Milano’ fejedelme 
buja terveid’ ваша nem lesz. Isten veled! !!‘ 

i 
< 
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_,E’ szòkkal teremröl teremre vergöglék, mig végre 

egészen el nem tíint. Nyugtalanitó gyanúnakes `halátlos 
rémnek' hagyvan martalékúl Velencze’ legérdekesh leven 
tejét, ’s Italia’ hölgyeinek leggyönyörübbikét. 

_ Battista xnég azon éjjel felkeresteték; fellioltan 1111111 
ha vitetek, hol a’ történtek’ rövid elöadasa ‚1111111 lelkét 
nem soká. Visconti’ megbizoit gyontatojának vigaszaiv kö 
zött feladà.. 
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V. 

Történeti’mk’ fonala más szinpadra vezet. A’ binascúi kas 
télyïkedves malato-helyök’volt Milano’ fejdelineinek. Ma 
ria Filippo, nöjèvel, egész udvaraval épen _ott múlatott 

'midön Velenczében a.’ szép dog'enö ’s Visconti hercze'g a.’ 
boldogtalan Beatrice’ швы könnyitni tervezék. Jó" этак . 
ineml sejdité minö vészthozók ama’-tervek, mellyek szere 
ltett baràtjaik’ `boldogitáisukra olly hö erzetek között léte- ` 
sììltek. --` i ‚ i 

Nehany hónappal e’ Velenczébentörténtek мы‘ kü 
‹ lönös lzaj lcpé ely Binasco’ ll'atárát. A’ kastélyhan nyiìsgö 

cselédek’ kelése, a’ hel‘ységnek мотивы nagyohli soka 
dalma , lovagok, fegyveresek,. trobadourok, hangaszok, 
szemfényvesztök, alakosok, és nyeglék’ *) ininden nemeí, 
éjenkénti nesz, és tényes vilagitás, taraczkok, hosszú csö 
тек’ durranásai, ’s pompas ytíizî jàtékok mutattak, Воду 
a’ nuca, mi renakiviiii iinnepet iii. _ ‚ ' ‚ 

Е’ fényes ünnepesték’ egyikén, a’ tiìndérileg világi 
tott kert’ árnyosli részében ügetett három lovas. Egysze- l 
rü lovagruhak sötétlének a’ li‘ö redözetii palastok alatt. 
Széles fehér итак lengének le képeikre, miket fekete 
domino-alarczolà titkolanak. Homloknal felhajtott széles 
kariinajú kalapuk alól süri'i Añìrtök hullanak szét, k~ettöjek- 
nél sötétbarnak, harmailikanal aranyszökék. Paripàik leg 

*) титьки)“. 
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nemesi) Andaluzia faj" ivadéki v_alanak, telvék spanyol 
kevelység, és maur lélekkel; elevenek, gyorsak, oko 
sak, és kezesek. 

„Mit mondasz alakomhoz kedves rokon? Nemde is 
merhetlen vagyok ?“ kérdé làgyan csengö hangocskával a’ 
szöke lovas szoniszédjainak egyéketöl. 

„Olly ismerhetlen mint igaz gyémánt y.'Silkövek között. 
Látjuk, hogy. gyémánt, de mível nincs hasonlói között, 
félre értjük értékét.“ Mond a’ kérdeztetett. 

„Vagy mint Cynthia süríi felhök mögött; világát sej 
ditjük ha arany szarvainak задай nem bájolnak is.“ Mond 
то hangon a’ lovagok’ máisíka. 
_ „Sinoril ne feledjétek hogy lovag vagyok, ’s hizel 
gesteket gúnynak vehetném . . . . De nincs idönk trle'falni. 

Y Te Orombello -- „mond komolyr hangot шт а.’ szöke 
n 

lovag“ -- teljesen azon léssz, hogy Beatrice xnég ma, 
in_ég ez’ ói‘ában kapja leve1em.‘ Ö szeret engem, ’sfké 
résemnek engedend. A’ herczeg az alatt nalam marad. 

\A’ nagy szökökútnál varunk гад, kedves rokon. A’ platán 
erdö nincs гладит, nem de azi; mondád г“' _ 

„Иду van Angiolina“ --~ mond >Ox'ombello ’- „legsö 
Ч tétebb , legbiztosb hely öszvejövetelünkre. ` Jerünk, vezet 

lek én.“ I 
' Nehány árnylepte fordnlatokon végre a’ Ablatámerdöbe 

éiftek , hol fáradt lovaikat ágakhoz kötözve, Orombello 
tölök elvált, a’ fejdelmi vnönek Angiolina’ levelkéjét át-r' 

Y adandó. .-` ‚ 

Szivdobogva lépe at а’ fényes varázskörbe. Ezer, meg 
ezer mécsvilág nappalitá. ej’ sötétét. Messziinnen Малайзии. 

` itt ott fak közé rejtett lantpengések, trobadourok’ lágy «1a 
lai; másutt meg szerelmet ábrándó párocskákg 110111111! 
czokkal, hol pedig a’ nélkül mutatkozának ingatag 111111 
han. А’ kert’ különféle pontjain allo csarnokok’, erkélyek’, 
és fedett tornáczok’ ablakainak aranyvilágánál `fériì fejek, 
és hölgyekéi ,|nutatkozának, kik Afáradva kei-ti andalgásuk 
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tól, а’ kéj’ es fenyüzesnek ezen asylumaihan keresének 
menedeket, ingert, ‘аду kipihenest . . . . ‘ 

Hogy a’ három alakosnak titkaiba hetekinthessünk, 
szüks-éges rövid типа: adnunk azon dolgoknak, ~mili a’ 
velenczei ввиду“)! fogva jelen napig törtentek. 

Làttuk, h'ogy a’ milani fejdelempar’ házassági viszo 
nyai a’ legszerencsetlenebhek valának. Еду 1116161 fogva 
kül'o‘nösen legnagyohb iigyelmét'nöje’ lepteire щита Fi 
lippo. A’ gy'anù, mikepen Beatrice’ szenvedelyes tisztelö 
je, a’ nemes s_zivü es mindentöl szeretett Oro‘mh'ello, nem 
csak -nöjenek, hanem jobbagyainak is szivöket «Не idege 
nitni kész, >bizonyossz'iggát valt, nemiketséget-oszlato ada 
tok àltal, miket Filippónak részint a’ mero veletlen, ré 
szint pedig titkos bar-ati kezére játszottak'. Ezek közé tar- ‘ 
tozott különösen Signor Gran denigo, velenczei no 
bili, tizek’ leghatalmasbbika, ki közelrokona leven nöje’ 
részeröl Filippúnak rele egy kezre játszodott, ’s a’ катат 
saság’ nenxelly nagyfontosságú tervet elárulá fejedelmiï 

Orombello megjelent ugyan штаты, de soha illö 
tisztelet’ korlatin túl nem lépven, sem magaviselete Bea 
trice’ részeröli bátoritást nein mutatvan: soha nem nyújta 
alkahnat a’ kenyúrnak, iniszerint titokhan forro diihenek 
ellene szahad rest engednie lehetett volna. Filippo nem 
szerette nejet, Azonférlìak közüli volt ö, kiknek атак 
minden asszonyert hevülni kész, csak nem felesegeikért,l 
mig más felöl mindent ткань el neznek, .hogysem‘ a’kész 
akarva 'elidegenitett nö szivnek más erdemesby tárgy‘ ‚ 
hozi simnlását; azon igazságtalan bolondok közé , kik eleg 
hiúk gondolni, hogy öket hideg szeretetlenségök’ ата 
ra is- szeretni lehet;' ’s eleg gyáván önzök’ megkivánnì, 
miképen egyik félnek teljes szabadossága masiknak örö- ‘ 
kösrahsàgan alapuljon. Illyenferjeky voltak, -vannak, es 
_minden idöben lesznek. Ezek ноге tartozott Maria. Fi 
lippo. ` --- 
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Érintetti‘ik швы), hogy Beatrice’ palotas asszonyí 

nak egyike, Agnese del Main o, szenvedélyes lsze 
meket vetett Orombellóra. ‘Ezen olasz véralkatú hölgy, 
mig egyfelöl a’ milani fejedelemnek térden nynjtott‘kegy 

l _ieleit, yés esküit elfogadá, masfelöl hö szerelmet, «és szen 
‚ vedélyteljeset erzett ama’ halvány ifjú íránt, kinek képét 

a’ tiszta, de relnény nélkiili szeretet’ mennysugara lel 
‘kesité. Sokszor lata, töbhször halla (it ’s lantja’ édes ze 
néjét kiralyi kastély’ ablakai alatt a’ szépv grófnè; de mint 
под а’ ‘lagy панда trobadour soha szive’ hölgyének nevét 
ajkain ki nem bocsátotta, méltán kétkedheték а’ minde 
nektöl irvnadott: ha vajjon nem épen ö-e az, kit ez édes 
epedések illetnek? ‘. . ‚Вдиодуозвё; — ha tán keserii is 
— üdvözlettebb лёг-аптек, hogy sem bizonytalansag ked 

lvesb szinekben. Еду teli hold шагами kies éjje‘l женат, 
midön Orombello’ ajkait lépenv illy keservesen epedö hang- ~ 
szellein hagya oda, bizonyosságga akarvan valúsitni ket 
kedéseit Agnese , ‘ fehér patyolatha takart тете‘ Ьосвйг 
tott Ie ablakan a' kedves lantos’ lahaihoz. „Szerelmes hú 
songasod — -mond a’ levelke -— megimutna végre palo 
шик’ márvanyszoln'ait is. Oromhellol' en szeretlek. Vagy 
titrsadA hatalmas ищет; de ne félj; Ámor’ tegze koronà. 
kat ad és vesz. Jer éjfélkor lakomha,l midön lantom’ ze 
nejét hallod, nyitva lesz a’ Кекс ajtó, csókjai’ legtiizesb 
jeivel щей а’ merényt kedvesed.“ ` 

ОгошЬеЦо niagan ШИН, keveset gondolva bíztossá. 
gaval, _ eletével, az irt helyre, és idöre megjelent, ’s an 
nyival kevésbbe sejditheté a’ lest, mivel a’ terem, hová. 
rendeltetett a’ fejdelemné’ halúszobaja melletti volt. Ballin 
lása nagy vala, midön Beatrice’ вещать а’ duca’ këgyen 
czét latta maga elött, könnyü éji ruhában és kecseinek 
egész kisértetében . . . Körülte minden kényelmet, gyö 
nyört és szerelmet sóhajtott. 

„Hol‘vagyokH“ mond az elamult szerelmes. 
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„Hogyan 1“ -- 11101111О1о11111е110 — „в2ёр'51‘01`11ё, te 
hát mindent tud? Ah! mint félreisnierém szivem’ 11111161 

nyának baràtnéjat. Bo'csánat szép Agnese! Ez orátol года` 
legszivesll Миша 01‘011111е110.“ .- '» 

„H6 szerelem legyen jutalmazóilszép leventef‘fs'e’ 
szokat legszédito'bb tekintet kisérte. 

l ̀„Ah,1hol'iiog"I en“l -- mond inagán kiviilt Oromiiello- Y 
,gaz angyalok „душа. . föld drága gyöngye, nemének. 

/ koronaja . . . az isteniBeatrice'szeret engem l“ ’ 

Е’ szók elárulták a’ régse'jditett titkot. Villám’ mod 
jàr'a sujtàk azok Agnese’ szivét ’s a’ miláni duca’ nejét, 
’s vele Omnibellot elveszték. ’ »_ 

Rettentö‘volt a’,vdiih-, а’, vágytárs’ szivét faggatò. 
воввш‘гагу‘111110111е31е1е11:в2еге1е111’ kinjait„ ’s az órától 
óta asszonyat feláldozni állhatatosan el lön határozva.« 

Orombello, átlatvan keserves tévedését, ’s a’vészt, 
mellybe vigyazatlansága Beatricét Sodorta, её’ miutàn tér 
denállva könyörgött а’ fejetlelmi -nö’ szeplötl'en nevènek ki 
méléseért, kétségbe esvetavozott a’ veszteljes teremböl,” 
’s magát azota udvarnál nem mutatta. 

Ágnese ellenben mindent elkövetett Fiiliipet `nöje el 
len felingerleni , lelkét gyanúv‘al eltölteni, ’s ot’ napon 
nan durvábllf; es s'zîvtelenehbé tenni Beatrice iránt. Töllb 
,között a‘sszony'ának szekrényéböl levéltárczajat kilopva, 
’s levelei közzé Orombellónak nellany soi-ait becs'úsztatva, 
azt a’ fejedelein’ kezébe jatszodni nem atallotta. E’sorokat _ 
válaszúl irtavolt a’ megcsalt Orombello maganak Agnese 
nek, mellyben a’ fennebb erintett éji találkozasra megje 
lenni — néhány szerelmes kitételek között -- igéri, és 
eskiiszik. 

Vala még Fülöp’ udvaranál egy hatalmas ellensége 
Beatricének. Rizzardo del Maino, Agnese’ testver 
batyja. Ez, "linden befolyàsát arra hasznalta, mikép’ 
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Fülöp’szivétnejétöl elidegenitve, azt mindinkàhh Agne 
se’ hatalmába szoritsa, remenyei, kinezesei nem czéloz 
van máshova, mint oda, hogy a’ duca ‚еду vagy más — 
ùton nejétöl szahadulva, Agnese iiljön ama’ trúnra , inellyl 
nekY uran ugy is már egeszen úr vala. _ 

_ Ti'ilfelöl Beatrice’ jobhágyai _kezdenek békétleniilni, 
titkos kiildöttsegek es kérelmekkel asszonyukat ostromol 
ni, .miképen ö magz'tt ’s övéit, Filippo’ таз-1511111 alólmen 

.tesitni‘ igyekezzék. Nehanyai ezen iromanyoknak valosáf 
gos öszveeskiiveshez:valának hasonlók, de iniknek vegre 
hajtasára Beatrice segedkezeket nein csak nem душа 

1 soha, sot komoly kitételek’, es helyreigazitással töreke 
dek a’l pártütök’ fondorkodasait elnyonmi, 1111 nekie , a’ 
neptöl imádva szeretettnek, mindig _is sükerült. Ez iro 
nianyok is ama’ leveltárczàhan tartattak, inellyet Agnese, 

' Filippo’ kezeihe játs'z'atott. 

_ Feszültseg es v_iszálkodásnak le’gmagash pontjàn lanak tehát a’ fejdelnii házasok’ viszonyai, midön 0101114 
hello '__-î _ki mint_.moi_idam_Agneséveli talalkozása utan ma. 

g'atgiiîd’varnalinutatnineln akarta е lVisconti’ es Angioli 
, naÄlev'elei által érkezesiik felöl ertesitye, két napi tàvija 
'éiejökiie ment, ‚отце; fözön 113111111’ kivitelélien sagt-_ 
ienaof"~ _. K 1 _“ 

Angiolina, azon i'n‘ügy alatt, hogy testvér nénjet a.’ 
milani canczellz'tr' nejét ,fogja falusikastelyukhan inegláto 
gatni, szahadságot’nyert ferjetöl negy` hetekre Velenczéböl 
eltayozhatni, Visconti mar az elött tizennegy napokkal tel7 
jes’i'ncognitóba tettev magat, ’s _mig egesz Velencze Sig-_ 
mond császàrnïál, Magyarorszagon lenni gondolta az einer` 
‘p_onnan `zárt ablaktáhlájl'rpalotának _hatalmas urát, Gabriel 
inagz'it, .roppant csarnokánaklegyik szarnyahan megvonya', 
mliîndenfeijel talalkozott auna’ gyönyöríi hölgygyel, _kinek 
Szepse'gedicsöségétß. delisege, irigylet-t kincsét vtette a’ 
kies Italianak. Késölib Angiolinát ntjáhan megelözve , Itit’ 
a’vinilauni herczegseg’ határfszelén ûronrhelloval едут‘ Не“ 

_ 8 * 
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va'ì‘ta, hol a’ szép nö,'magát mondh'atnám cherublià' in- Ё 
кат) lnint férfiva alakosicva, а’ кв: наш lovag’ тете 
ben' tette Vhatralévö utjat. А’ ЫпавСЫ var’ kertjébeni lila 
tan erdücskéig kisérte (же: az engedékeny olvas'ó. ’ ` 

„Angiolinal eieren’ еще!" _ mpnta штамм 
geilen' átiilelve-kedvesének karcsn derekat __'„m‘it nem 
tesz a’ valo szei'etet. Mi életünk’ акций egymâsért, inei‘t 
идущих‘ legtitkosablijal, legföbhjei öszvehangzók. <All! ’ 
ini'is' lem'ie az élei’szeretet nélkül? csak annyi`I iiiixit's'ze 
rëtetl'élet’ hiaval. Szaz élet kellene -irc-‘skein Angîoli‘lian'i! _de 
ñëm a’zéŕt hogyïszazszor éljek, hanem воду szátzsiioi"itall 

.jalŕ‘éi'ettem kedvesem, _ eg'yetlen szerelmem . . . тё 
nem ',ì; . mlndeneml . . .“ I ' A 

„Édes, édes Gaboroxnl“ mond, Visconti’ ifjú‘iiie’lléñéì 
snmnva а’ kedves _ „папа most „штаты; `mi any. 
501 au nekea. Éij te éreaem, eljünkfëgymasér'ßne ‚мы; 
haijunk, fmervt halva is csak érteiifélek . _. örökre . . _. “ 
öröläre ! l! I_Ianem nio'sì't' 'nincs'i‘äëjë öì‘êllŕè‘zni. Ñe néheztelj 
ha ka‘rjaia каши kifëilöaik nöf‘iif‘1inust'~niinden'más 
szeretne lenni, esak nein ‘gyenge 'L Ñ'yů‘goâj'a'i‘heifciëg 

-. jef nézzuk ‚мы irekénenkeanek mèneink', ‘a‘îtáîgyàií 
,lombok’ harmatos `cs_i'pkein ragúdók." Alkora'h válamit 
sejt, cs_ak akkor szokott illyképen kapalózni. Mi'liaîo'cl 
dall ‘l1aràto_m?‘f ’ ' "mg" ` " “ ß 

А’ kep, meuyet ¿am метры-нише miem-imm' 
bajosan упадка, kedves volt >és 'l‘è'gényes Egy tiiů'll‘e'ñ 
alak egyszeŕii" lov'agöltözetllen ", ' sztikc"l 'i‘úrtök ‘iköl‘üllèii’gzte 
aiig'yal fövel; siempáv, mellyxiekmsötét‘kékjéiièn*`ä"_l1old‘ 

Inyilfkos виды-а гевхкеъёгг; arczvonasok, мы; 'hèìsolilö-î 
kiltA ‘сваи miivész-e'cs'et remekellìetî' es 'szaj' magàban 
élète't' edenitni képes. Mellette Visconti'ñatal, -Il_zilë'tiiiyifìtfe 
камины, ьадуааиекеъе szemeivei'; ésengö_'_`-käril_ì`riià",‘ 
é‘s közel ho'zza gyönyörú‘paripùk, szarvas lábakkal, -arabi 
lag vonott arczéllel‘, tart’oŕrlyukak i, Iszines ‘szalagha font 
sörénnyel és- kevëlye'n h‘ordott'lengö ‘таким. A’ k‘ép 
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körletetplatanerdö, fényinazat Apedig e'jvilag’ atlatszó nyi 
rokja tette. ‚ . " 

„Talan szarvast, «аду mi mas “1111111` rejt a’ киш 
да1у, ezy teszi öt’ nyug‘talanna ‘шт Orombello hol 

‚штат .olly вона? . . . Её1е11, Angiolina, igen паду faha` 
vertiik fejszénket. Batyainat ha -nem szeretik is _iolihagyai, 
de rettegik, es türhetik. ’S -lia --' mit hinni okoni van _, 
Beatrice segédkezeket nem nyujt, tervünk épen olly liasz- ` 

‘C фаната valanoik , mint minö ves'zélyteljes. 
ryan Visconti. ` . ‘ 

„Ö fog . . . neki kell segedkezet nyi'iitnì. Varosainak 
nagy rèsze mar idegen hatalmaknak hodol, ’s hol 520111 
széa fejdelmek nein foglalnak , ott egyes polgarok 11110101 
jak az nralkodo székeket. -Partütés’ izzó штаты hara. 

" pozik a’ felénk hatarzatlansag’ hamvai alatt. Gsak egy rög 
tön inger — mi, ha Beatrice felöl jö, hatásat semmi eset 
re nem tévesztheti, — ’s o.’ tl'izvész atalanos. Mielött e’ 
hold’ szarvai teljes tanyérra kerekülnènek, Visconti Gabri 
elt kettös korona ékiti! Mond férfìas kevélységgel а’ lel 

_kes hölgy, ’s hószin kezét Visconti' ajkaraI téve, fojta el 
annak kiilönlien kitörendett ’ gerjengését. 

E’ pillanathan inindkét paripa, mintegy öszvehangzo 
elleningertöl késztetve, félehnesen hortyoga; sulia'ncz la» 
liaik ijedve карандаши а’ hariuatos gyepet, ’s mindig neve 
kedö liorkolasukv налета vészt gyanitatott. 

‚ Mond _komo 

‘ -Alig volt idejök, alarczaikat felaggatni, midön еду 
par hatalinas kar Visconti herczeget, masik pedig nem ke 
теме izinos, Angiolinat -- `észrevétlen rohanas altal --- 
tökéletes rahokka tette. ‚ f 

-, Visconti, küzdes utan, balkezét kiszabaditvan, Юге 
hez kapott, ’s azt draga hiivelyéböl kiszaliaditva, tama 
dojara enielte. Villamsebes fordulassal tarta fel ez a’ fegy 
vert, pokolkaczajjal intézvén e’ szokat! „Ho ho! Visconti 
Gabriel! пер töröd ez úttal elarula személyedet. Mondtam 
аду-е , hogy òrizkedjél adója ellen forditani az adomanyt.“ 
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Visconti’ agyan kinosan villámlék at a’ niultak’ еш 
léke. Félelmes ellenében ama’ titokteljes ismeretlenre ta 
lalt, kinek valósàgos kiségét, 'bár tisztán nem tudta is 
még , de csakugyan sejté; mint nem kétlünk , hogy а’ ii 
gyelmes olvasó is rég sejditi. _ Régebben azoknál, kiknek 
megcsalatásukŕa egy álarcz, ’s hö redözetíi fekete palást 
elegségesek. Igy történik sokszor, hogy legközellii 520111 
szédink egyinást 'nem ismerik, mig azok, kik ha távol is, 
de magasról néznek le, az' egésznek minden részleteit, 

' ‚ és viszonylait tekintettel átnézni képesek. 
A’ letartóztatott herczeg’ ajkai habot túrtak dlühökben. 

Az ismeretlennek egy sipolásara száinos fegyve'resek er 
`kezének, kiknek »regén'yes alakjaik , a’ minden oldalròl 
éirkezö~ mécsfénynek világatòl még regényesb 521111 köl 

ycsönzök, egésziték `ki nein épen érdekteleniil' elöbbi‘ké» 
piinkct‘. ‚ ~ 
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Láttnk imént, mint lepe at Oromhello - odahagyva ti 
_tokha leplezett tarsait -- ama.’ t‘énykörhe, mellynek eji 
sötétét ezer mecsvilag hajolta. Hangászat, haria, es lant 
kiserte dalok, pompás tüzi `111611011, "в elenkseg’ minden 
neme zajoskodtak amaz iinnepen, mellyet Filippo 111166011 
ja’ tiszteletére adott. 

Beatrice, az annyit szenvedö, es alig szenvedett nö, 
tánczcsarnokok’ nyomasztó fenyetöl üzetve, tágash sza 
badhan kereste azenyhet, mit semI köröttei pompakej, sem 
rahalmozott hizelgesek’ tömege'jadni `nein ltudámak; oda 
hagyva tehát a’ teremet, magánosan andalgott a’ tiindér 
kert’ illatáijában. Lelke multtal vala telve , agalyjának ré 
mei pillanatra tàvozának. Szeretet, ifjuság, korányos $211 
álmak, es anda képzetek foglalák e1 egesz szelleniet, ’s 
uolaognak —— ha fuwiag is — a’ »boldogtalamy my ke 
dely-apalyhan találta. 61’ Orombello , kinek reszketeg lep 
teit jo vagy gonosz nemtöje azon lúgosha v_ezette, melly 
nek árnyaban epen szivenek hölgye andalgott --- Beatrice. 

Meglepetes, mind ket reszröl egyaránt ладу vala. 
Beatrice szànó baratsággal fogadta Orombello’ sz'envedely 
súgta kitételeit, de magaviseletehen seiinni nem volt, -mi 
a’ duca` nejehez ne l’ett volna 1116. Meltóság, önerzet 11111 
tek ki az engedö kegy’ és мышц’ viragi közzül is. An 
giolina’ levelenek olvasása köztt hirtelen kedvváltásokon 
nient keresztül valója. Beatrice nem volt az elet’ korányán, 
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l lle képélien, melly az érdekesnek- kellelnét szépség’ baja 
\ val egyesité , volt valami, ш rendkiviil szépek közé cme 

lö. Rozsakor’ szelleme latszott azon‘lengeni, mintegy re 
piilö félben búcsú-csókjàt nyomva a’ vllalvz'my kepre, ’s meg 
azon lneleg helyét az életösz’ nemtöjének -atengedve Vo 
nasinak szabalyossàga , ege'sz kiilsejének mintaszerüsége , 
de különösen szenleinek kinlondhatlan lelkessége, képét e’ 
perczben azon faragott lz'unpńklioz tették hasonlóva, mely 
lyek — liogy а’ maguk teljes szépségiikben elötünienek — 

— .'!?ШР“‘.“9Ч »emiliana keine» Hire-1e kava .tl'ozàsai_, l’s" ma:i'i-_Íi'gtiinös~- szfv’mòzgaliiiak, iúe‘i’iyèkÃn/giò 
‘ila’ _leveìë‘nek ` à‘t'olŕa‘sèisaräf’lelkélíeïifkèletlâ‘èìtek , "Ép'en 

‘011511111’ьёъшпдёйд‘ййпёёгеё"фёЁёъйёЫзй ~wdlmk ’_ ‘ А’ 
"ёеуейъ еЁЁ- zifjì'll` vk'eji'f‘taslon' "sz'it'ŕa ‘liet а‘ тёёей , 'nii Ф?’ siëìï‘lef 'î'e'l'ö gzoììiiiïiiàït f'ò’l’y‘á ‘КШЁЁГЫЫНЫЪ‘?11113 'È'e’ax'ri’ce" kebiét 
italiana; reattive, ‘ï .,f‘îlŕila gieïfêft‘ïvtt‘ïg. l."f‘lïilä‘st‘i‘" 

...@i'ilfë l Yêê‘ft¿Hilti-*Séëinè‘iiéfziïefl"âz‘vŕï it?? eîâilqgliaif‘wlëëa’l ëë’öëth“§¢fl¿%fï?“v ,é'llî’ïîë‘fîifmî 
.même uëgáóëŕef Ё1, ,"liéfftâii 21,. @ik „forli“ ' “ëêziëń‘ïk‘f‘ 
_i;‘sëkì‘ëszßńi‘b £121; miden", .fânitêéii @$21.011 г’: mfg. "î‘ö 

. згнгпггёдёпёёр.‚‚°?9’Ч‘!’Ё’Чё‚„“ё’®1ёё7 miente’ .e1-iw 
fïsiê‘ffiiieffïfiéii‘âigif 01S“ .teñir-iff', Feliz. in @im .116* gyet meg egy'szë'r‘," _utójai-à, '_¿nnïè'n‘fésie мамаши! teni 
iei-dggmëì ’è‘ä‘fîìeijèséii 'agi-¿iff 'n‘eátñféi‘këzëf klimw 

.Hv .. \ 
.,nln ‚ 

i " у?! {Щафуад тьёйвёёёйёйчпйпйеп 1‘11ЁОЁЁ`11101Ё ‘ 
‘si ' " ' ‘è‘iölt' 16201?‘,"'ёв"1113/Штатам‘ ‘helv «aifïìgiçi’lmzä‘ïïä ' ‘__’_féji eiiíii ‘íijbtf‘ńágyszëriffëwuk’ emv 
gggl'ására bit-ja. 

r 
i 

i. _ hzertllien`talalta' L1a'mis'_àlr'iiolis ‘Ё’г :Niki äf"ixiiliiliu~§ŕeiîlklŕlïö » ' __Ãgnes'eí _'_Íiätjjia' ‘íl'lizí‘zgiizifo ià‘ltà‘l B_ëati'i‘câñïvomaba 
¿âhz'iißäfviä.ìiëliëßi‘iöeieef itiei‘i'e'tyëifèiî wette 
at, @istinti-Seek@ áraiö’îiiffet‘wälß~"e* wwf, 
ntek azonnalifëgyjërêsek _'z‘ilta’f"e'lvàla‘_sztatv‘a'A liilif'cfzoltatah’ak 

‘193058119_‘ез^ё1ё’2"1}щ1г&1ёкз11.‘:_ nféaxiiçe. ananimsaganali 
tfixl‘ilatz'tlian , fejea’ieìhin‘ ŕ'liai’ancso‘lta iîòroli’iïiielii# 

’ 320110000 ‘ h'agyatni ; ` Íle's’eîln fńßtù’gildt‘lèlkeissë'g‘e l" ìs'èihfńiël‘ 
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to fenyegetozései, sem fakadó könnyei nem inditak meg a' 
kösziviit, ki feji‘lelmi nejét asszonyainak kiséretélien szo 
bajaba hurczoltata, a’ boldogtalan Oromhellot peilig sötét 
liörtönlie vetteié. 4 ` ' 

Ezen Beatrice ’s 0ro`mliello közötti meglesettlieszél 
getés’ töredékiliöl tuda meg Filippo azt is, miképen a’ pla 
tanerdölien rejtvék Oroniliello’ czinkosi. De hogy azoknak 
egyike legnagyobh ellenének, a’ velenczei Неделе]: nöje, 
a’ keilves Agnese altal iildözött, masika pedig tulajdon 
testvére lenne, azt ingyen sem gyanita. Ehvészthozó pai" 
метана; volt tchat köveitkezése amaz -elölihi czikkely’ 
végével eriiitett meglepetés is, mellyA a’ milani kényút’ 
hata’luiabakerité , nena csak az :üldöztetcdit not, ’s annak 
velt kegye'nczét, lianem а’ niegismert'ellenséges testvért, 
’s lanhak nem душам: kedvesét is. - ii. 

A’ zajos ümiep'et halalcsend valta fel` A’ zene meg, 
sz'iint» Ala‘kosok s/zëlei'leztek. Mécsek és вычета-161; 111 
lńtàlttak.l Pegyverzaä "менты: mindenfelöl, ’sfama’ fényt 
меди éjnek liajnala , i'ilio'go'i‘ina ßlîeliogleitkieiy штативы‘. 'n 

‚1:‘:1”. t. . ` ' ›` ‚ ;‚ “з ‚. "i 
.£.'.Z' ).«Éi» . „14111133 ц-;‚ gw?. 

" f :H55 1 ' 

a “1 1 l 1 .i \ I* 1 

" ' l“ "-.»-*"‘.-5:'. ‚ «V‘fziifv» « -’ 'f 
‚ .i i :_ 'i l i( 1 Ц l í 

‘1 ‘1: i i _ 1 fg; ~ 
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VII. 

\ 

Térjiink vissza a’platánerdöbe. Visconti nehány fegyve 
restöl körözve féríias nyugalommal várta volna be зонт, 
ha imùdottja.’ biztossaga, és becsiilete koczkàzvák nele 
gyenek. Алушта: nemének, az illyes veszélyekben, csak 
nem mindig tulajdonos lélekielensége, pillanatra legaláhb 
megmenté a’ felfedezés’ veszélyètöl, mitöl inkább rettege, 
mint нашим. Lehetö mély hangon inondá, hogy ö a’ her 
czeg’ aprodja, ’s könyektöl kisért ñatal keservei, kiilö 
nösen pedig azon lovagi szellein, melly ч- mint Ищи}: — 
a’ fekete ismeretlennek tetteit igen gyakran bélyegezte, 
oda панды; а‘ dolgot, miképen a’ fejed‘ehni fogolynak a’ 
szolgálatára szükséges apròdot шагам! vinni engedteték. 

Angiolina, ’s Visconti, ваш nliasuk’ reuentöségéz. 
mélyen érezve , meg inkáhb aggodának Beatrice’ meg 
0romhel1o"sorsán. lsmerték ök a’ milani начат‘ ármányos 
cselszövényeit; Agnesének Fiilöp :feletti папаша‘, Angio 
lina elleni тащит gyiilölségét, ’s a? felbösziitt Fiilöp’ ön 
kényét; гена: mindenwl rettegtek. Irtózatosak “так а’ 
köriilmények, mik különben is annyi vészszel teljes fog 
ságukat, még iitózatosbba, kinosbbá tették. . 

De мены: angyal lebegett, ki jótékony kezekkel 
oszlatát> e1 szemeik’ elöl a’ kétségbeesés’ nyomasztó fellegeit, 
ki élvezni вата öket ott, hol mások zsibbadtan sinlod 
nek, élénken gondolkozni, és tervezni, hol mások ha 
lalmeredten alélnak. E’ felettök lebegö nemtö volt а’ sze 
retet angyala! ' i 
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0h szeretet! --- mond egyik lángelméje azon наша‘ 

nak *) mellytöl kölcsönöztiik heszelyünk’ törtenetét -- men' 
nyi es minö a’ te машинам Mi gyorsak tanácsaid, ’s heh 
kimerithetlen találekonyságod! Hol a’ liölcs, hol müvész, 
ki valaha olly dús lvolt, vagy lehetne találmanyokban, 
мы minövé te varázslod at mind azokat, kik a’ te ösvé 
nyeide't követik! ‚ 

Alig nehany órától та fogoly Angiolina mar kitervez 
te szahadulásuk’ végrehajtásat. Nehány szókat, a’ Viscon 
ti’ tárczájáha füzött pergamentre ónozvákat, ha sógorának, 

‘ ‚.а’ canczellárnak kezehe juttathatna, mentve lennének. Е’ 
gondolat упадка а’ szeretö’ agyát , 's tette is valván, re 
menynyel tölte el kehleiket. Csak kezbe szolgáltatása’ mód 
járól nem voltak meg ti'sztában, mig nem века, maga a’ 
véletlen làt’szott elösegitni tervöket. 

„Ahi“ mond Angiolina komolyan es csiiggedezve, 
„lilondtam иду-е meg Velenczében, hogìr nekem az а’ 
fekete yeinher nem tetszik. Killönösvisszairtòzàs fogta el 
lelkemet, valamikor azon> alakosra estek pillanatim, ’s 
midôn pompás iinnepedrôl тают“, mazsa súly esett le 
szivemröl, haben' mazsás teheŕrel {пай}: is azt видал! hú 
csl'lszavai.“- ' ' ' 

„vera ki fejeabol azon smet agyrémet Автомат,‘ 
édesem. Reménylj szivem’ kedvese . . . az eg nem ладу 
el hennünket.“-. ' ’ . - 

„Ah l“ -- mond siro sohajjal a’ csiìggedni indnlt nö 
mz'tr harmadnapja hog); meg van irva levelkénl, ’s meg sem 
mi kinezesiìnk annak kezhezitesére. Remenyem haldokolni 
kezdene , ha más terv nem Литва agyamban.“ E’ видна, 
lllionikezere bocsata homlokát, mellynek simaságán mély 
gonaolkozasnak нашим; то nyoniai. ‚ ' ' 

„Ne búsulj en kedvesem; kedves edes Angiolinám! 
Filippoy nem fog merní semmit типам testvere ellen , sem 

 

")» Boccaccio. 
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alleged. ._,Z`samQk,/ů»de szellelne inég is lovagias. _Ö egy 
._. . . Visconti“, ._ . . . mond kevélyen Gabriel. . 

. ha azatkqzqtt 101, melly _eaaig çuçnsegi'mk’ ke 
zébe jußtott,1 ne legyen, _mostt'an szahadok "011121111:з `. Az 
aiïulta el szeinélyedet , az fogellened bizonyitiiigff- ls¢'1h.ji:it_a__ 
Angiolina. _ ‚ ._. .___ _; ,- ‚ 

„Igaz“ -- volt Visconti’` felelete — „a’ Ш:1 árult. el . 
_. ,_. Чаще“ fegy-ver! De ne búsi'xljkeqveseni.. Filippo nem 
fog eröszakotkövetni elleneni.“l „чад“? _ ‚ Í 
__ „На ellened nem й és ,e_z___1nìnden vigaszom is__-„ de 
hat _szegény- Beatrice, szegény Oroinliello? Magamat nein 
is enilitem. A’ ~wielenczei dpge’~ nöjének J'Q hirétï,l _becsüle 

_ tet, eggészlétét, .inelly'halalos ellenének, a’ legboss'zúva 
gyohb , legcselkedyelöbh asszonynak ,mindenhato __ke‘zeil‘ien 
van, kihagvom a’ ymérlegln'il. Mik'ezek _azon _xoppant 1196г 
Éésekliez ke'pest, mellyek jatékunk’ Jialsagabol.__keletkez- 
nek? Egyesïeinbegnek nyonioni píipdene’_e1lenébèn _azon 

oriasi vagyonhalomnak, _mellynglg,_,dús_ ___tekencseiben egészhirodalmak’ boldogsagatakanva . ’S mind ezt ищу 
eszem 1‹ос211г31211\111„г . . ‚вывела! Е1111 lteihßinbiiii nyonija lel 
kemetl“ rebegék a’ szép ln'ilgy’ `görcsn'êtngatag ajk_ai._ 

„Ne aggódjal , Angiolinám, változandoságan vilagi 
dolgoknak. Зак nagy ügy törpiiltvekkép’ pulyava, .nyo 

. mot sem дадут maga utan a’ tiii‘ténetek’ rònáin, mig a’ 
sorsnak csupan egy kedvezöhl» szeszélye vilagrazoliatás 
sal övezte volna fel azokat, ha -- mint szépen Imondja 
hawaiian köuönk‘ _ _ _ _ _ - _ ‚ . 

_ ‚(Шу kiinnyenglnein _veqnéa’jövô reggel, ‚ l 
. Mit annyi év _adott olly _haj_ja_l_, inséggeL‘ *) _ 
в’ регсгцщддуёпуёга natal' _tqrQk hauaia a) 111111111 

. \„ 
_Il 

série hangok’ legéiieslijeit. Csaloganynak Шара, ha Pe 
.4 "‘) Roleau. ’ ’ if," - ‘ А ' 

A "”) 0 nostra vita, nh’r è sìzbellaiáp vista . 
Соте perde agevolmente in un mattino 
Quel che'n molt' anni a gran pena s’ acquista! 

l’eftrurcq. д 

‘x" Y о 
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trarcaíiak еду Ь2е11'11еЁ611е111е`1’1е111 "olvailott'volna „мы; 
hangokka ajkainÍ Igya’ inint vîan,'_.~a'ztv szeretö ` 
ralip'ar Iegalalib úgy Ahogy nyai‘i‘lej’fszëlleine 5213111 
1011;`111111дб111‘а lenge s'z'ar'iì'y'a'in 'részketöliref""Víszhangok’ 
301111111,= m‘iket lioldog'talan szei'elein".s'ajt'oîl,n i'ieinllehetnek 
szivrepesztlti'bbek, nein; faîiilal‘oinilúsabliak." ч "l 
и уйду te“À fil'ionilf'lelragadtatvalr'Angiolina, ini’ 

`J`1taïi’ka'inirajolli’x kesken'y" abla'kiai'a niaszott'yolna ,7 inellynek _. 
eros'rostélyai a’vkertlie 'szolgalanak „'lëiïvagg‘y ,te sz‘ëp 
éiiekèsj? ‘(11111111 “szivëïo'foily tisz‘iaf, Aji‘oiii‘ij"iiìëoig‘oa~f trozo', 
‘ha isiéiii’iéleiçväz, ‚гриф-‚11111, 1111_1а111‹111”_11‹115а11 reige 
ii', ` lia i'i'o vagy ’s ,",tiiiigiogis‘ég‘g f_os‘z'i'o iiioiq'oion4 
szàh'ai'i’ìz'fzaif‘,iiiìiársaaöiiiii j а ‘ál‘áotaiiii ‘is näloii’koiie' 
inekïiëiì'fhìfé szenvedély‘eï nag'ysagaban' ' veled nierközni 
kész. Mondd ki vagy te? Akarsz-e rajtam segitni? . _“ i 

„Miéx't ne г“ -- feléle’ az 01уа11еК011у“ё(1е$'_5262211 ki 
viilröl — „szerelmein’ lia neniwérdeklikélrésed', tied va 
gyok. ‘Mindi-"m, 'ini annak arnyalia evsik, pI-okole.“ 
’ ;,‘$2а1уа1й k'étesek, ’s Ji'iogorv'ak eg‘ysz'érre. De édes 

hangotlû'm‘ègha‘zudtolja azokat.' IÉn liizoli'` heiuieil.'~ Itt À_ez 
irai; vida ваше a’ oaiio'zeil'a’iiioz; Mindçni-e', mi "oiouea 
êze’ńt'. 'l 'iŕdvödreg szeréliií:le'gdfi'lf?ki’irlék'f,î lkênys'zerltlek, ~ne 
ié'ioi'azzai." öiszagok* 'soi-'éh' figg" leptei'aeii; lsfoghi, fuss ." . '. 
1е1›‘111;‚‚“ _ _A', ‚ o.. ` 

„ чдйдудё’?“ ‘- 'ino’niŕßa" d'h'iîlgy nemml‘at’liatófniosoly 
lvalí 1i- "„"l‘elìat orszja‘gok". corsa van kezféi'i’n Al‘i’ijzfótt?"ltfl‘é'g'i‘. 

l 

.in 

ozoktäiii azt’sàéiiffogôiyr"iti’eiinoeliár‘iiiìioä 111111911 säen i 
ь faliisi 'kastelyalian .Nagy vendégeket ‘."szegénïì, 

’lie'iïhia'ba‘ 111111 L i Isteii’v'eieo мер dogenôl .' Isie'n ,vg 
l‘ea'széi» alii-bang ¿lilou-_" ‚и — ‚‚ i fui fr» 
' ‘ "Ё‘Ёвд10‘1111аЁ lelkèlièn‘ rettentö> l‘sejtês' 'v'illògott ' K'a'rja 

v mintegy önkénytelen utana nyult a’ mar leliullott, iromany 
nak. Hasztalan; mint ama’` parittyas, kinek agyan halalt- ’ 
,ado kövének eldoliasa `köztt villan keresztíil a’ keserves 
sejdtté’s, lio-gy az, kit romlasra. kitiizött, önön atyja — a' ' 

\ 

\ 
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már agyon zúzott -- úgy játllott félörülten, eszméletvesztve 
Angiolina, nem (или, de sejtve önszerezte vesztét. 

' „Mi bajod kedvesem ?“ szúlt i‘észvevö hangon Viscon- ц 
ti, „miért ollyr rémülten? Szalladságunk’ (лай. iitött. A’ 
cancellár tudósittatva állapotod felöl eszközökröl fog gon 
doskodni; ’s a’ gyönyörii lantosné, ki hangodra ismert — 
tán mi lánykori baratnéd -- a’ s_zép lantosné mondom. “ 
I „Éltetek’ hattyudalát pengetü“ mond egy mogorva 

yszózat; наш: mögött. _ _ ‘ 
Magas feleinelt termetìi alak nyúlt fel elôttök fekete 

palástban. Egyik kezében liosszu tör, másikában еще‘: 
lampa csillogott. Künn a’ szabadban, a’ dalÍosné' шам 
'mas éneke папаши, mind inkáJib, és in_kabb тают) hang 
apalyba olvasztva а’ század’ папаши lantosátnak` e’ 
verseit: _ 'l _ _ _' „Гц; ` 

,Veramente siam noi polvere e om‘brä ‚ „ 
Veramente la voglia cieca e ’figorda, 
Veramente fallace'è la speranza.‘ *) t' 

‚ „ЪТадТыёц!“ — Май: fel kétség-be esés’ .lhaingián 
Angiolina, miutan az _elöttel állo факт megpillaniá. — 
¿El vagyunk'vŕes‘zxe! A’ f_eljie'te isinei‘etleng‘lf, ‘ _ 

_ „Fekete, de nem. ismeìr’etlen.~ _szeniíeènlie‘ 
özecske! .. . Angiolina! nem isínersz szavamra.,1. „_ res?. 
ketsz . . .“ ' ‘_ — 

Уйвсоцйдф! latta, hogy az _elöttük termett alá‘rczos 
nem’a' fekete ismeretlen. Agya. sötét ysejditésnek a'à‘ahe 
lyet. Félelmes _dogejar a’ hatalmasrVelenczének _intott e’ 
pillanatban'eszébe. ~ ' ‚ _ “““ 'ì 

-_x 

„Angiolinal“ — mond, leoldva àlarczát,„ Lombar 
día’ canczellárja -- „пот ragadott könnyelmii Бытие 
lyed? . . . Visconti li‘erczeg! itt jobbom, jeléüi annak, 

l'. *) Valóbau árny , és por vagyunk ," 
’ Valóba.’ vaktán elve’sz szándokunk, 

Valóbamolly cselékony a' remény. \ ‚ ' 
__ Petrarca. 

» ‘и.’ 
‚ 
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hogy kinos elöerzesei, mellyek kepen olvashatok , ez ut 
tal helyén kivüliek. Fennseged bennem имею ьагацас 
tekintse.“ - ’ 

А’ fogolypár szabadabban lelekzett a’ canczellár’ ba 
toritó szavaira, kinek _- mint ö тома — ertésere esven 
az ifjú herczeg’ kalandja, _rola termeszetesen a’ doge’ nö 
je датой eszebe. Tudomasa leven ángyának Viscontivali 
viszon'yairöl is, sejtven egyszersmind Gabriel herczegnek 
—- ha masképen nem — alnev alatti kiséretét, ’s 11052 
szasb ваша mulatasát, termeszetes, hogy Angiolina’ biz 
tossága felöl aggódnia kelle, kivalt midön a’ doge’ altal 
tudtokra adott erkezesnapja reg 4lehaladt a’ nélkül, hogy\ 
Angiolináról egyebet tudnának , mint аж, mikepen ö Ve 
lenczeböl szerencsesen elindult. A’ canczellar tchat Vis 

conti’ elfogatasanak hirere Юга ült; Binascóra erkezett, 
’s csak" llamar каштан а’ fogolìç fejedelem’ tömlöczét, 
акте `ismert атакам örök’ шага nelkiil egyszerre csak 
hátuk mögött тепле“, mig a’ szerelmeseket, kertre nyiló 
ablakaiknal , а’ szép enekesne teljesen elfoglala. A’ can 
czellár, titkon, nein igen szivelvemuràt, inkabb a’ min 
denektöl kedvelt Gábrielherczeghez szitott; kia’ felett hogy 
a’ canczellar’ hajlandöságát mar gyermeksege ota birta; 
nöje’ testverének is szerelmeben re'szesült. - 

”‘ ‘ „Mit e’ perczben cselekedtelszép angyom, túlhaladja 
’ veszelyben minden eddigi tettedet. Legsajgobb ellenség 

tek’ kezebe adtad elted’ , es a’ herczeget;“ mond a’ can~ 
спеши‘. ‚ y' __ ’ 

„’S azon bajos enekii hölgy volna. . .“ 
„Agnese del`Maino;“I szol Visconti’ вычета a’ can 

czellar.l __ ' 
„Rettenetes !“` так fel-Angiolina. 
‘„Vesztünk bizonyos l“ mond keserün a’ herczeg. 
„Talan nem ;“ mond a’ canczellar. „Meg ez ejjel, 

ez (напал, e’r perczben mentve шашек. Itt e’-_ku1cs, a’ 
Äkert’ nyúgoti картах! szabadba vezetö. Jertek, nincs idönk 
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темам‘). Angiolina! „мы. евъе41|›е,_-:1199’55 севсщеа’ щ? 
I jemiiiidenhol ‘тает-наш ieiiet. @.Henczeg! ne'feleqie,»hogy 

Lombardia’ canczellárjalmn niinilen idÖDen, és minilenńvif 
s'z'o'ny'ok- дышит» baràtjára ,szanitliatanm ‹ Беда’ ,köpe 
тек, es l'ra'lapokkaly . . . nienjiink . „Ж; _ .,.__„._._ ¿,m'". 
"i" E* pilliim'zitbanI kiilcsaörgésekiîfyas_,rndak’ ,csikongasa 

hällfátszottf" A’ ‘ïemwzellarnak alig-.fyoltdiieje íniagara .__liiifizniç 
aioiiï ̀ titkosfajtócskáv`t ,‚ -mellyen iinéntxesznevetlen .-_liesiiJi-'«ß.i1t,r 
’smak elötœiiaiioit almiianimmoiçwm ., __ ..‚‚ _ 

"I ’ „МШШ’с -e vmond nyugodtannilß ikevélyen-a’ felel 
ńi'e's kényúr «r-„veienczébe'n mintfiegyszerii viiimieire~t1en 
csamokoalia . .flépwmg » midön feketeicsoinakon ueqaei Ri 
alto. alatt Кеды fogott ; midön szövétnekese .voltamszeijelineg 
Ikalandidnak,l там gonosz' tei'veidnek.,I es ига. kezeim 
köztt тратят. ëleterlnek; midön» a’ _lìattista’ tiilajilona'i.-Ó 
nai: veit мёда tönaiuiadd-a lesz v_ala-.af-dogenai, .fieke 
te alai‘czos’ >nagyl'e'ikü pártfogasa'. ценам vrmidön ‚штате; 
cselëktöl szümii' kértem, ‘э а‘ mindenelçpöl Миши: «1i-aga 
törrel 'ellen‘ségeinï kinoseit 'szaporátámm nein goniloltainl 
Ногу my' hamar, illy köri'ilmények-«kögätt ’s e’- helyienv le-_ 
en'a-a'iaiaikozas. эти-- ien magaiii‘veramioi mit „мы: 
ъе’пазапю евешепг. _ — -.;‚„„;;‚‚‚ ь 

_ Filippot mind- ezel általarffelidézett,körülménsekli __ 
так“ iaimk, hallar a’ f_eketeisiuexetilenbeìn nein keres 
tiik is~ Milano’ ‘мишках, ki az> elienséges капище: 
fondorkodásinak' ki tanulàsara álnefv.- esifuhakalat'tnelia 
Velenczélien tartozkodni szokott, МУЗ!‘ miota ka'lapdoi` 
testvérének vi'szonyaitfftudni open ugy. endekében allott, 
mint is'merni а’ köztarsasáíg’ titkait.._lìzé1ît küvettevolì ama’ 
bizonyos éjen a’ kék gondolat, melylyel Rialto alatt чёт‘: 
lenül öszvetalalkozott,»,hol, épen ‘а’ koran seintestvé 
rét, hanem súgorat Signor Grandeìiigot. _-__ n_énii, f_ontos 
iitkokai-feifedezenaoi _ vana von.,l '_ „т; . 

Ez naal ninas шеи szorwl Smm ckövèiniink. ag мы 
testvér’ ollykor megvetö, néha .tiizes ‚ minilig kevélyen ki 
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idézö beszélgetését ;' jegyeznünk csak anyit szükség, hogy 
o Filippo tartvan attól, nehogy testvérén elküvetendö erö 
szak ellene lazitsa nem csak orszagat, hanem egész Ita 
liat: új alkura kivant bocsatkozni Gabriellel, neki szabad 
sagot, és nagy sommakat ajanlva, ha hogy jogairol 1e 
mondani, 's meg birtokaban lévö osztalyreszét Lombardia’ 
sceptrunia’ ala bocsatni kész lenne. ' 

Azonban a’ kiilönben is ollyr büszke Gabrielt annak 
tudata, liogy hatalmas szövetségesének, a’ milani can 
czellarnak segélye altal jövö óraban mar nem csak sza 
badsagat és Angiolinaét is visszanyerendi, söt altala еду 
kor tan Lombardia’ koronajat is; annak tudasa mondoin, 
hogy szabaditojok 0115r közel all hozza, ha lehet,L xnég ke 
vélyebbé,` még követe1öbbé-tette, annyira, hogy midön 
Eilippo tölök elvalt, magaval vitte egyszersmind a’ hala 
los gyülölségnek is irthatlan mérgét, ’s testvér öcscsének 
kiméletlen kifejezéseitöl böszült, vesztést forralt nemA csak 
ellene, de minden czinkosai ellen is, kik akar tet-tel, 
akar szóval, avvagy csak hallgatva is segédül szolgalan 
danak nöjének, és Orombellónak. 

Tavozta utan elöjött a’ canczellar, ’s rövid s‘zócsere 
_utan --- mellyben kivalt Beatrice’ sorsat, és Oronibelloét ’ 
köték lelkére а’ szabadulok - elszökési -tervök’ kivitelé 

hez kezdének. Azonban, mig (ik а’ canc'zellar’ lampajanak 
Генуе utan több földalatti ösvények’> keresztiil vagasa altal 
igyekezének a’ varkert’ nyúgoti kapujahoz: lassuk Sze 
gény Beatrice , ’s az artatlanul kinzott Orombello mint 
tíirik sorsuk’ csapasit? ' ~ 

I 

.finir/:ayoo II. Aoi.' _ o 
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VIII. 

Мама“ a' fejedelmi nö fogságra hurczoltatott, férje ösz 
vehivatta fötanác’sát. A’ miláni fötanács -- mint akkor 
idöben olasz birodalmak’ legtöbbjei — fériìakbol атм, kik 
sok századokra felágaztatható származásuk’ érdemén НИЦ,‘ 
nem igen dicsekedhetének mással. Gögteljesek, nagyra 
уйду“, önzök, és hizelgök valának. Hüséget fejdelem’s 
hon irant nem ismerök; de mindig kényére szólók és cse 
lekvök a’ kényúrnak, kinek kegyétöl Íîigge ôket meg 
vagy nem lnegtartani azon helyen, hol nagyravágyásuk 
nak adózva, egyszersmind az ország’ taranak zsarolva 
szerzett kincseiböl is osztozhatának. Ezek -— habár Bea. 

trice’ ártatlanságaról meg tökeletesebben meggyözödve let 
tek volna is - nem átallak vala a’ duca’ liünös nézeteit 

имевшим elösegitni söi itéletökkel is törvényszinesítni. 
Illy tanacsnokokat, fájdalom! minden kor, és minden or 
на; mutathat; illy kezek között volt Beatrice’ sorsa is , 
kinek egész fötanácsban nein vala Щи barátja más, mint 
a’ canczellár ’s Orombellonak egy tavoli rokona. 

Az öszvehivatott sènatorok nagy többséggel végezék, 
miképen itt nöi 'hiiség’ értése, és felség elleni pártütés 
forogván kérdésben, a.’ tetten talált, de vétkét meröen 
tagadó csábitó kinpadra vitettessëk, mig швы hevallan 

' dani kenyszeriték. Filippo, kinek nem annyira pártiités’ 
-- minek biinétöl feleségét maga is мышцами lenni vél 
te - hogy sem házasságtörésnek bebizonyitasa volt érde 

_ il 
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keben, mohón kapott ez eszközön mint legczélravezetöb 
bön. А’ uolaogtalan ifju what valoban haŕmaaszor is ki- ‹ 
kerdeztetven, minthogy Beatrice’ artatlansagát mindannyi 
szor állhatatosań vitatta, 'kinpadra hurczoltatek'. 

Orombello’ natal idegei az elöttök ismeretlen 115151111 
lomnak elsö diihet ferliasan kiallak ugyan, mert Beatri 
ce iranti szerelme legyözte a’ kinpad’ örjöngö daemon 
jait, de a’ szivtelen fötanács ismételt próbat rendele, ’s 
mar sem akarat, sem férii lélek nem birak meg többé az 
anyag’ törekenyseget. Emberi elmét felülmulök valának a’ 
kinok, mik a’ szegeny ifjunak meg eletmeleg tagjait ösz 
vedúltak. A’ gyarló termeszet’ erögátjai ki nem allvan e’ 
fajdalom-art, öszvezúzott értelme hebégö nyelvénel kere 
sett menedeket: magat és Beatricet bünösnek valla. 

my auaspomjara a’ szö'rnyüségnek érkezœk neszéf 
lyiink’ törtenetei. Az nap, mellynek estejen Visconti’ es 
Angiolina’ lt'lileit Agnese’ gyönyörü hangjai bajolák, tör’tent 
Orombelló elsö kivallatása. 

Lássuk vegre mi vitte a’ szép grófnet Visconti’ 16111 
löczenek ablaka ala? ч . 

Szenvedélyében, hiuságaban megbántatott volasz 11615)’ 
nek elsö kitörese természetesen hoszúvagy, viszontorlas. 
Ö, es Rizzardo'semmit sem` mulasztanak, fejdelmet, es 
fötanácsot odairányzani, mikepen Beatrice, mint hazasság 
törö iteltessek meg.` Hogy ezt kivihessek, okvetlen kelle 
Orombello’ vallomásànak is hozzajarulni. De Agnese, miu- ' 
tan boszujának telljcs merget vágytársa’ vesztere öszvesi 
te, szivenek .Orombello irantil vonzalmàt legyözní nem bir 
ta. Új Avi'szonyok új remenyekkel kecsegteték, miknek eleg 

`biztos alapul ritka szépsëge , szamtalan kecsei szolgáltak. 
Miután а’ derek ifju, ismételt vallatasok utan is szilardúl 
erösité Beatrice’ artatlanságàt , ’s a’ tanacs kinpadhoz fo 
lyamodék; Agnese kevelysegenek felretetelevel, mindent 
elpróbalni akart elöbb , hogysem imádottjának deli taait 
kinpadnak atengedje. Levelctßirt neki, szenvede'ly es ger 

__ 9 , 
` .~. 
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jengö szerelemteljeset. Kitétei örültéihez valànak liasonlúk. 
Kérte öt’,` hogy чаша VétkeSIlek vagytársat , ’e e’ tetteért 
életet„ szabadsagot, szerelmet igért neki. Szóval hullam 
zó érzelmei hujalázzá. fajulanak. Orombello f’elelet helyett 
kinpadra ment. ‚ Е2_с$а1‹11еш örjengövé tette a’ grofnét. 
Öt’megmenteni, minden áron magánévà tenni, lerös'el’i feltevé 
magaban. `1Azon éjen tehát mellyen Orombellonak új ki-l 

y nokra kelle viradnia, kezébe -vevé lantjat, ’s a" kertbe 
sietett ,_ honnan tolvajknlcs’ segedelmével titkos ajtón.A 
Oroinhello’ töinlöczébe juthatott. Utja. Visconti’ fogházanak 
атака alá. ‘те, 1101 — .a’ foglyokat lszép szava elhájol 
van --- olvasó elött már ,tndva lévö módon _lön megbizott 
java а’ gondolatlan dogeno’nek, kire részint hangjarol, 
(meri azt a’ cs_erhehagyott vágytars jol ismerte) részint 
szavainak tartalmáról, de kiilönösen azon köriìlmény által 
ismert ra, mis‘zerint ez, a’ Vislcfonti’ iömlöezében~ -múlató , 
a’ cancellárlioz, sògorahoz folyainodott. E’ fontos fiilfede-A 
zést, ’s'a’ gyülölt Angiolina’ levelét maga izlei’ébemliasz 
nára‘forditandó Agnese (a’ fenntebb emlitett) joslo нача 
kat énekelve, kevély ’s boszús gondolatokat Liorralv'a tà» 
vozott tölök, nehány perez mulva O'rombello’ nyirkos szal 
ma-nyoszolyája. mellett hii gerleként nyögdécselö. ì 

Penészlepte ваш: falak’ köztl: hevert a’ lelkes ifju, 
fájdallna’ súlyàtol elgebhedve. Mint megszenvedt, de nein 
kedvelt kutyafhevert redves nyoszolyàn Lombardia’ leghe.-1 

- talmasb nemzetségének ivadéka. Наш/151113’ képét szénfe- _ 
kete fü‘rtök óvták a’ nyirkos hidegü cseppek elöl„ mik 
zöldbarna gombákhól, kamraja.’ boltozatán hujan tenyészet 
tekböl, izzanak 1e honilokara. Minden csepp új kinokra. 

i rezzenté, ’s eszméletét azon nemében tarta az éhrenség 
nek, melly középút forróláz, és vonaglas 111121511т Nemes 
vonásinak mindeïnike hélyegét hordozta _fájdalomnak; gyà 
szos kötésii, nyitott könyvhez hasonlitottak azok, melly 
nek minden lapjai csak fajdalom, csak szenvedésröl szóla 
nak. AEgykedvüleg emeltea’ grófnéra nagy sötetkék sze 

I 
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nleit,n lnellyek идущим is A’s'yzépekAI 'al'élti'iit` fs' fl'nindent 

i jelen‘tök I I П‘ Ь. I:I'.;..'i:'.;Ii г ‚‚,0гр1п1›е110`! sziveln’ balvanpafûrombello’l igy kelke 
iégea’ ialalnom? Italia'. aiosösegëi, „looagk'aiyozfèioiooyéil 
levenItIek’IlbégIsIzebbiketI,Iegy V entimigliat `kell nekeIlIn 
iii 'tolaloomg es igy .‚ szolj éiiem’ szelie'ioéi “osalé'egy 
édes, еду .üdvezito szotb.- .„’_s_ запаха.’ pusztaira вашем 
Agnesed ,n.„IÄ'î’Ste llallgatsIzI. .l . te meg llallgatllatsz mi 
korIvAgnese sir, könyöifg, esdekel, es koldul . . térdIeJ'l` 
allva kolaiii . . (Agnese, шип fejedelinek kolaolnok . . . 
ki elött koronas ШК térdeltek `. . . kit 'Italia istennökent 
bàlványòzlu’ I Lip-.t I I . :_ -I „ I 

or'oiiii‘ŕello naikliai 'emelkëiiëk iekiéiiol’î’fàiäszto éro 
‚ тем szoo‘aoii'oiia ki- ŕon'ojii-önnyiil'i ol‘aëŕ‘ Мёд ii‘iileg l 

kez‘éi Agnesé'iiiol, ’s nehaiiy‘iiéiciigioìeito тайные: ' ‘ ' ‘ its". ‘З‘Юд‘ ‚ъ ‚ы be tekin'tve’i’fiìjl‘a lel'oskàdottl` ' ‚ 
` ` " " 4l i .- =:..'.‘ п’ "l `- l‘sìiiiiiîl` l -‘ “mi i OrolInbellolIIIIstenem! te-szölni nein ищу, 

И .. 

I „Egek. _ 

‘аду nem aklIar'szl‘. ." zok'OgaIIaz 'i'ńdllla‘t'osailfîszferetlì.zI` I _ Oroxnbello llallgatott.` _ „Ч _ I _ 
Ki e’ képet latja, :_sz‘emeinek álig‘ I ' _ 

' Eg‘yqii'ölg'y даты1;„с„«‚м0щг;чем, Sziiiizo 
szein',- és é‘ktelen’llosszlï'lì'ajzattal; szédítöïllïecîsiek', A'é‘s syl 
phidtermettel f'térden vanszorogva ^ koldul“, iiistenz’finexiében, 
nenlsz'erelmeh csak тыкать egy liyoliiol'liltuléiliyiolf,- 
kinok Май gebbedötöl, 'marélì rolladt szalman fetì‘e'n'gůtöl. 

I., 

Höigy kit o’ doge’ iiiiiiooii,4 kit -iiiliiaiiofùiejo mit kit Lom- ‘I 
b_ardia ii'a1vanyoziii„._ID_e lki vtIllIiijalî-f- `lInontl а’: Divina 
ColnpdiaklialllatatlanIfköltöje.-- l") ‚и; _ Y 

„Ki tlßdja, видный‘; sFůl’ ì. ï‘ ‘iÍ Ё; Jim1.. H i «i 
» o делаю ligado szeßzélyét?, 

` _I 'Ki`_nézi átàma’tiiokrnú'I _ _ _ _I _ 
’ 'Rllgóit, шум kedo'lysii“ ‘ " ‘ 

i '/- iih'il'ì." ' 

") Ваше. 
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„Nem kivanom“ -- mond túlzó szenvedélylyel а’ holgy v 
-— „nem k/ivánom töbhé , mit elég balga чаю]: eddig `ki 
vánni töled. h_Nem akarom, Beatricét eláruld, hiliásnak 
valid,y _csak Аж kivánom, hogyvelem jöjj. Mindenlkész 
szabaditáisodra; szaz lépésre ‘а: а’ hintó , mellyr téged és 
engem’ Magvarországba visz. lHatalnias Cilleiek rokoniin, 

_ ’s maga a' kîi‘ályné az. Jer ‘дает, ott szeressük egymást 
. ott eljünkI egymásért édes'em'. Ah jer, _vállamon visz 
lek a" hintoig . . . jervelem . . . Orombello! al1! vminden 
mit “Пей koldul cs’ak az hogy szeretöd . . . ágyasod ‘lehes 
sen' Agnese del Маша! . . . ’ 

„Agnese l“ -- mond >tiiredezve Oromhello, ’s ` alélt sze 
щей; =а’ zokogó hölg'yrel emelé —- „Agnese! te szeretni 
tudszP гена: érœni is fogsz engem. Az indulat,_l a’ кашей 
ben dühöngö, mit te szerelemnek nevezesz, csak еду 
csöndes kerti tavacska azon érzelemtengerhez képest, 
mellynek hnllámjai egész valómat átfogták, a’ Beatricének 
мамы. nn‘nén' szököm. Ez'veszelynné а’ fejedele'mnö’ 
allapotját, kiéit ha meghalhatok, eleget éltem.“ ' . 

‘ч . „Nem_, _floh nem, Orombello! neked ÍélniI kelli‘neked 
nem выпад meghalnil . . Eredj, fuss .nálam .nélkül еха 
ladj! én le Ymondok rolad! _. 1._Oi'om'bello tan egykor . . .“ 

’„Soha semi“ — mond .a’ szerencsétlen levente -- 
A„sohavseml Téged szép grófné .csak megvetni, de nem 
szeretni lelietne nekem . . ‚. Én maradok. [sten теща!“ ‚ 

A’ hölgy'eles mozdulattalfemelkedék fol fetrengö ШНУ 
zetéböl. Itlomteljés tagjainak ’s rúmai arczvonátsi~nak‘mo- 
gorva öszvehangzása (ещё! volt és rettentö. Mi ment’lé 
дуги véghez e’ pillanathan Agnese’ keblében,1 ш 1е irni 
nem, felfogni is c_sak szenvedélye's nönek lehet. Egy má 
sik eleop atm' egy masik рыб allow elotfed, kevély 
ségének egész dússágában , kétségbe estének egész tel 
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jében. Egy távozó О епопе”) kinek rangatag ajkai, ha 
nemak is, de jóslúk valának es rettentöek. 

\ 

Mi lett legyen következese e’ kalandnak, tudjnk. 
Orombello inasodik kinvallatasat kiallni nem birvan, ma 
gat es Beatricét bünösnek isineré. 

’_S halàlos itelet lön hozva az arulók’ fejére. 

_Á 

" ) Cebrenus’ leánya Párìs’ elhagyott kedvese, ki Trója' "еп 
` tét mcgjövendöló. . 
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IX. 

Kevés hetekkel e’ tönemek man két szép, alak штаты 
а’ velenczei dogepalota’ teremeinek egyikében. Arczaik 
rol Szeljeteŕ,y és önfeledés упадка. Remegö kezeik egy 
más hevéböl osztozának ’s szemök’ kiilön ‘Лада ugyan еду 
sugárba olvadott, `Köröttek, bennök, és kiviilek minden 
csak szerelmet, és csupa szerelmet lehelt. Az élet’ néma 
élvezetét. Az élet‘ édenét. 

Palotás asszony jött -- Angiolina megbizottja -- za 
varni e’ boldog csendet. ' 

„Mi az г“ kérdé pirulva Angiolina, lehetöleg rend 
beszedve érzékeìt: „A’ doge шаг ватт volna шеи’ ta 
nácsából г“ ’ 

„Nem,“ mond hamis mosolygással а’ csendtörö: 
„nem a’ doge. Fennséged parancsolá, hogy ha Milánból 
jönne hirnök, jelentsük azi.“ 

‘G „Add ide а’ душам: Porcía, mond nyugtalan hév 
vel a’ szép nö , reszketve nylijtva Качай nyaláb és levél 
‘пап. — 

„Egek !“‘ — szòla nehéz sohaijal Visconti — „elöérzé 
sem súlyozza lelkemet.4 Vajjon mi ‘днём barátínkkal г 
Szegény Beatrice !“ 



l 
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Remegve типа fel Angiolina a’ nyalab’ aranyzsi 
norjait ’s тайн) szemei e’ sorokat olvashatak. 

„Lombardia’` szamüzött canczellarja dicsöséget , 
és rokonos ишемии, a’ velenczei dogenö 
nek!" " ` 

„A’ rettentö tett végre hajtatott. Masodik kinzas ha 
I„nlís vallastételt, ez рейд, mint tudjatok, halalos itéle 
„tet llozott a’ szerencsétlenekre. Beatrice, azimadottfej 
„delelllné, Orombello’ vallomasa altal elevenig sebhedve ,' 
„hamis vadlojavali'szémbesftést követelt,"mit a’ fötanacs` I 
I„törvényeink’"értelmében ‘(Не meg nem tagadhatott. Szem# 
„besités 'történt, шуба’, 'fötanacs’, ’s _az'egész udvar’ je 
„lenlétében. A’ boldogtalan ifjú két fegyverhordoz'onak 
„vallaira- tamaszkodva vanszorgott elö az oszlopok каши 
„Kepe.~hala1sapadt-, _ egèsz alakja вябкруефс es; szanakodast 
‘„idezö vala. Beatrice szelid szelnre hanyasokkal illeté а’: 
„halil0k1ot, ’s mintbéke’ angyala tekintett a’ me,¿,'bantóljaI.I 
„Figyeleln legfesziiltqbb, ’s az egész jelenet lélek razo 
„ша- ‘7‘1 ‘ ".:f.:¿.i ‘ ~ 

’ 3 „’»Beatricel -- mond; a’ szerencsétlen ifjú, цех-сидит 
„re emelve szelnoit, ’s töredezett hangjaban а’ ifajdaloln’ 
„an'gyala reszketett.: _;Beatricel megbocsathatsz-eâ‘t-iz., 
„.A" Шара‘! eröt- vett'törékeny testeln'len ‚ш‘. Ninos. Каша: 
„toay annyi kin ,_ annnyi-fajilalomrol`,.mitëén szenvedék te. 
„értted . . . Agyam мышц. . ’s nem'én, a’ faidalom szo 
„la lelkemböl . i. .*)‘-De most, midön veled szembesitve,y 
„sir’ szélén allok; midön illy fekete hazudsag örök кашу. 
„zatra vesztene , itten az igazsagtalan fötanacs , szivtelell 
„zsarli'ok, ’Is az egész vilag elött tiszta lelkem’ egész tel 
‚дети kialtom: Beatrice büntelen! . ;‘ Orolllbello e’vszok 
„kal öszverogyott, ez erökedés az életel‘ö’ csaknem uto 
„só запада: zsarolta ki kebléböl. 

“) lo som-ii 's ii’ i. 
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„E’ pîlianathan sziv dobogtató kurjongások, pórláza 
„das leptek meg a’ iiileket. Léleks'zakadva jelenté testö 
„rök’ hadnagya, hogyr a’ nép irtozatos diihöngések каши 
„kialija oronibeuo’, és Beatrice’ fehnentesiiésökei. 

„Ez sietteté vesztöket. A’ por, mellyr lázzadni mindig 
„kész_. mig szükség’ nincs egyébbre , mint ordito torokra, 
„1ё1е1шезгпе’вщёйовя1й1д mihelyt'komolyabb eröfejtést ki 
„van azí’ellenhatás. Nehány c‘sapâtja a’ helveta testörség- w 

’_„nek elegendö volt -a’ dühösköiló' hydra’ fejét leverni, mi 
„те, n'wnlba hömpölygö dörgésként enyészett e1, hall 
„kal a’ népzaj. _Filippo t’elböszülveh e? liázzadàstóli, mellyet 
„nöjének , és Orombellónak tulajdonitni kësz vala, ‘дёшев 
„w1 reszkew мы irta ala az шлемы; . — 

„Midön' Orombello, a’ vesztö helyre hurczolt'atott', 
„Be`at‘rice’ ablaka alatt vánszorgottf'vo'lna, eg'ysze'rre meg 

_ „úllott, egy _közel àlakosnak lantjàt kezébe vevé, ’s та 
,-,szolgáinak karjaitól темпам, a’ fàjçlalom’ töredezett 
„hangjan énekelie e1 hatiynaalat, niëliy а’ nelyeit hogy 

`„leverte volna, söt feléleszté Beatrice’ szellemét. Аида _ 
„szemei kéjitta'son мышцах keresni a’ hangokat ’s губ 
„nyörii arczának halványsaga rögtön bib'orra'kelt. szere 
„tet, égnek ezenszeplötlenleánya Штат“ elfoglalni-egész 
„lényét, ’s ki .egyftelljes életenát mint-szlve’ hajlomásival 
„dicsöen megküzdött. nö, vala. ismeretes egész ‘на; elött, 
„az életliůcsúnak e’ lkomoly pillanataban legszenvedélyesl» 
„érzelmeknek engede. Orombello’ szeretve, és szerettetve 
„muli ki!! . - . ~.' 

f ' : t» l . 

Angiolina «мы nem olvashatott. Szava elfogodék, 
szemei homályulni, tagiai g'örcsösen reszketnikezdének. 
Jútékony kezekkel árasztá ki a’ természet e’ perczben a’ 
könyük’ forrásait. Hullamzo melle zokogó köny-özönre 
fakadott. ' ' 
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_ Visconti félre akarta vetni a’ nyalábot, gyöngéd rész 
véttel ápolgatva kedvesét, midön Angiolina’ labaihoz еду 
finomúl kidolgozott börtekercs hullott ki a’ nyalabbol. Vi 
sconti felemelte azt.~ Aranymazos miniommal míiveszileg 
irott sorok tündöklenek azon, ’s fólötte pompazó betükkel 
vala olvashato: I 

„ßrombello’ hattyůdala.“ 
„A' beke’ angynlát látom 

„Lebegni hů lelkem felett 
„Ahl néki en megbocsátom 

„Hogy engem nem szerethetett. 
 

„Ha élvc ö nem üdvezít 
„Mig itt a' földön niúlatok . . . 

„Halála által istenít , 
„Mert vele én meghalhatokl“ 

Angiolina’ kivanságára Visconti tovább olvasott: 
„Beatrice’ sorsát elhallgatom,“ mond `tovabb a’ gyász’ 

terhes level. „A’ szelencze, mellyet ezennel a’ milani her 
„czeg’ kiìlönös parancsára a’ velenczei Doge’ nejenek ¿tt- 
„kiildeni kenyte’len vagyok, szóljon helyettem. . . . . (Ö , 
„sem fogja soka kiserteni a’ boszús eg’ ostorat) . . . “ 

„Agnese del Maino , letemesztö furdalasainak marta 
„locza, ama’ gyasznapon öszverogyott, ’s azota., legki 
„sebb remeny nelkül, _elet és halal között sinlik. Nyava 

— „lyájat vonaglasnak lehet inkabbl nevezni mint köl'nak.l 
„Öijöngestöl ment perezeiben Filippót, es ön magát atkoz 
za. Bünhödö kinoknak is vannak határai. Bar az örök 
„irgalom megelegelne borzasztö szenvedéseit, ’s lenne ke 
„gyelmes a’ szegeny bl'inösnek lelke iràntl“ 

Eddig a’ canczellar’ levele. 
’S most mar a’ szelencze nyittatott fel. Beatrice’ jobb 

keze vala benne, meredt ujjai köztt szoritva egy drága 
tört. — 
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igen jol ismerének. ' `V I J". i 

 

' ' „_|"\\ ь ~-| r \»\ .’{\‘¢‘ \ 
A ’ l д '~' Ё ll- Í‘Q‘Í" * ¢ 4 )D 1J» 

' l 

~ .d l ‘1 п" 
\ 

u 

I 

‹ 

a v ‚ ‚ .. Y _ в. _l ~ f ‚ ‘- ` n'fn, \.f'_¢'^"-~'~ ‘М 
‘и- ~r~ 

‘) Beatriote di T 

‹ 

41:- _ г. 

Ч ‚‹_—‚‹. ›’.‚—— 
l 

A 

À 
l O' 

.I"l| ‚И l ‘ ' 

1 
va‘v‘ ’ l 

` д s . l‘ в 
Y. \ 

‘ v 'l ‘a l ~ 
l ‘ I l о \ 

О i ‚д ` . Ó 
' o l ‚ I п 

' n. q ч c о\- '\ a L Ú I ° 
n. u.' ' и \ _ r .«}~. ’‚.‚ \ i 

‚ г —‹<’‹›‚‹>‹-—. n 
‚ 1. »l ‘ | y l; a i" ' l д“ ‘Н ‘f` l ‚ ц Il ) a: l \ 4 p д l _ i- «ux ,A Lf» l`p~r P 

'» ‚ \ ‘ 
0 n ` 1v g ' l " f .t Ö l VIS. ‘ l* ‘ _ ц ` . \ f“ ,;"\\ ’àl °‘ , ь ‘ 11x ‚ 

' ' ' « ‘l- ь I o y* rv ‘v- 454 \ ь 'A' «r t.' ‘ l "l ` — ' gg! ‘P Ji’tì- n" . fr ed ¿'04 JLA '£13' 'l «"h" "t ‘Ji .\ 
- о 

i \‚‚‹- v c* a a l` ‘ \ nl '\f I ‚у ‹;" ’ à'»¿\'Í.|l: g ` в Q - 1 д ь l» l о t --~ в ,-1. u ~ n n .a |"~ .l ’ ’ l 
Y 

.L I . ' ‘ ' "g o ' q . n: ¿wwu'ì -‘ д I - _ n . n ‚ Í l ( ` ' ' ' ‘..д l l ‚я ‚!‘Ъ".—"ь lll 
А ‚ 

l 

u 

._ ’\ur-'a ъ I D" l r : l 0‘ ‹\‚‘и\› l 
I» u l .h J ._¿Jr 1J ‚\‚‚ I' ` nul., < \ „A l... ‚ I ‘ lì, ‚г 

\ ~ .‚ ' 
,c ъ f §r`\‘l‘ ’ ‘I ç ‚ч \\ 41 ,p\ "l, .n f" f .n ‚‚‚ f» n v )lia u ¢ n n I ‘ \ ’ ~Í в.‘ «‘ „.a.. n l() o l l l ~ 
_ v. 1 ‚ ‚ .. p 's l qc r. ‘ ‘s ‹ ° lf \ 'l ‘n ’ ь a .’».! ` З". t 2 l i ъ j) 1 r l' D ’ l 1¢i u 1 l1 

` « ` . _ i. u » " ' u i ~ . 
~ | î ìI i’ ¢ s i в‘ »;«~"' a с. Y' :\|‹ :Ix ,l ‚ 

\ t ’ 

` i ~Í`~¢`-Öc u l q d (r x ."\ l v g'. „L ' , ч 'f ‘ц, ‚ 11,. ’l i ,ßfv .r l l я a il. 5,! ‹-’ p uV ¢\ l I ~ ,. ' Т ‘ ' ' 
l . ' 

y.. ‚- f ` - ‚ . \ , 
‚д о` ’ ' 1 ‘‹- l! ч’ с ' .\ ¢ q ‘ l- . г In a( ‘ _ ц :l v .Il c l 

| ~ ` ' ~ ¢ "‘ -L ‘ ч \ ’ ч ‘4 Н l I | I I 0. l U 'i i l . ii». ‘4.. l . 
l 

п 

i 1 ц ` n g v ’i f. i \ I . ‘ c.' 9 ’ ‚ ’ 1‘ "\l\ J.` l 
v 

- v v n. H' h - д! ‘ъ 
l I ь ._ , д 

i 

. . . ‘ ‚ ‚ 
. l I l _ i .an 

‘ l ‚5 1 
_ ‚ ‘ e 

I l . 
. 

` . 

Ü 

f 

' . 
` Í 

‘ ъ 
» 

v 

д 

l 

I 

\ ‘ , 
l 

` I 
I О 



‘Ан’; nomás, A’ PATAKNÁL. 
\ 

A’ „мамы. 

ó csörge kis patak 
Ha mondanad nekem, 

Olly hosszu lesz e’ mint 
'Futasod, életeln? 

zolaello partidoo 
Viragok fejlenek, 

упадок napjaim 
Valljon leendenek? 

Jòl zengi itt madar 
Koranyi énekét, 

’S mint béke-partokon 
Vigan mosolyg a’ let. -o' 

Ki штат évekei 

De üilv ’s örömtelen , 
Vigalmi bajiilat 

Ahi oszd meg én velem 

"Ám'l ‘гл/1.45. 
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'14 vim ‘ммАв , швов’. 

' Ul vártoronyba’ lánczokon 
Radow magányosan , 

Hol hajnal nincs, kelö sugar 
Nem siit vilagosan. 

Hajtiirtin mar csak árnya leng 
Ifjúkor’ évinek, — 

Szemében еду szikrája sincs 
Kihamvadt fényinek. ~ 

’S пике‘; szivébe’ hordozott 
A’ két ‘над-тег, 

Hervadva szerte hulltanak -- 

Remény ’s emlékezet. 

l 
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l 

` n. 
/ 

Az aja» ‘штык ’s azon 
Faklyák пиджак, 

гашуак’ kiseretebe" net 
Dvornikok allanak. — 

И 

És nyújtanak Radovvnak _at 
Kegyelmi iratot: l 

Mikep a’ czar kegyelmezett 
’S szabadsagot adott. 

„Az ösz szabad“ --`rebeg-1Radovv - 
„’S пища nyög — igat е ‘ 

. Nein! mondd a’ наша!‘ jó кат: ‘ ̀  
E'löbb szabad ваш; 

Ha föl nem ebred jeg sziyen _ 
Hazám iránti kegy , 

Щ fog kimúlni eletem, 
Mig a’ nap ejre megy.“ 
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III. 

“еду oldalán sürün mozog 
A’ гайка nép-tömeg, 

’S miként temetkezés fölött 

Halotti dal zeneg, — 

És sirt emelve' dombosan 
Rá lombot hintenek 

’S'emlékül gyász kereszt helyett , 
Tërtt kardot tüztenek; 

’S а’ вйгЬап mélyen szunnyadoz' 
Raůów a’ jég- пакт; 

Meri; honja’ sérvét érezé 
’S x'eá irt nem kaputt. . К 

vÁLvl TAMÁs. 
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A' генез 

Nyilt ablakoln melett 
‚ Figyelve nèzdelek , 

Alatta ‘шайба 
'Jatszik leány-sereg. ._ , 

А’ vigaaok каша 
' Egy sappadt lany vagyon , _ 

Víragfîìzér virit 
A’ szöke потоков. 

De ö olly bús szegény 
Nem is tekintne fel; _ 

Kérdém „a’ többivel ‘It . _Il I 
Miért nem énekeF‘? 

,Ah ifjïi! rtudllatod, 
Téged szerettelek, 

’S штат múlt паров 
Masnak jegyeztenek.‘ 

‘Мы! TAMÁs. 

Ärw’zIs/iò'uyv II. ‘kò'li у dl() 
Y 
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Népdalok. 

—г1.‚‚....‚. 

Vén eml‘rel'` ,wiijinnleán'yn 
9 

А leány ‘надо: ü1tet„ _ 
’S vìdaman ig’y énekelget: i 
„Foganj, [одет] sz'ép virágszál, 
vGalamboninak Штаны.“ 

"l 
/ 

A’ kis virág magasra nö, t 
Sngárrn, mint gyönge fenyö; 
Sok szép legény megkivanja , 
De letörni még korallja. 

Bimbút hoz mar szehbnél szebhet , 
A’ Ищу nézi ’s 'énekelgetz 
„Nyilnal nemde szép virágon , 
Ha volna, ki штатным.“ 

’S egy rút özvegyemher, és ven` 
Násznéppel jön , те‘; kérvén ‚ 
Ekko: a’ leäiny virágjahoz 
Szomoruan igy soliaitoz: 

¿i 

 _ \-/
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Oh ha azért neveltelek, 
Dértöl , naptól öriztelck: 

' Hogy «так keze” szakaázszon , 
Hervadj el inkább száradon. y 

` Most tudom már, hogy az agg nép 
Jobban kap azon, а’ mi szép, k ‘ . ‘ I 
Mert az ifju, mig neve áll, - f 
Ő már maga szép virágszál. 

. y о‘ s - l ‚г.‘ 

\ › ’ A 10" 
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f A’ szégyenlös leányka. 

‚Ые légy olly szégyenlös ` 
Maradj kis hugocskám, ` 

. Hiszen pajtásaim, 
,- . . Kik ott jönek hozzám. 

— Nem nézöben járnak , 
Noha nötelenek , 

_ Szelidek, tréfásak, 
Ör/öm lenni velek. 

за] bácsim, eresïzszen, ‚ ` 
f Mikor én úgy félek , 

Annyi legény каши 
Kiket nem ismerek. - .t 

А’ kenne mék ткань, ' f ̀V 
Majd ott Gyuriczával 
Elleszek én jobhan 
Szomszédunk’ iìával. 



f gumim ,: xápmuox. 

' III. _ 

[Mért yag’yok lkris leány! 

Anyám , tánczba mehetnék , 
Minden leány ott van. X 
„Kicsin vagy még gyermekein: 
Jobb neked а’ szagban," l. 

Anyám, játszani mennék 
Nagy leány-sereggel. 
„Nem, hol sok a’ nagy leány: 
Kicsin ottan nem kell.“ ' 

. ‘l 

Anyám, fonóba mennék, n 
Tudok én lna; fonni. „А: f j . 
„Nem: uw @wie WY 
шт alunni-Zi. -. 

“Mn aí I r. ‘=‘‚`‚ 
Oh istenem,“ mit tegyek г 
Mért vagyok kis leány! 1 _ 
Hisz’ a’ mit nagyok tudnak”! 
Én is megtámilnám. ~ ‚д 

nm 1 
 . ll. -17"'. ,i1 

i149 F 
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P A'Vì'ieiieìelü’ ’sîßì’tâìál 

Fiam, te 'sántikálszî’l’ 'that 
та‘; megrugott a’ lo.’ """' ’ " 
„Nem anyám, "aratt'am’: ‚ч ' 
Megsél’t'e’a’ Sal-16.*" - "i t'VA i. ‚ 

in ` -. .-" „я "e ‹ i" ' hl "I_Lq“ u.:`> ‹ .'41- v «.1 ~ 
,s а’ lioszorúmiiam ,- ‚д Y; ¿_ f 
Kítöl siivegedenà ‚т! “Щ ¿n 

I "лещ tùaom n. .'Èillëkiio ßìLLl A“ 
Trefat üzött veleni.“ , 

,i . "‘v-'fu-:t :su .'m'l , МУЗ”; 

Almatlan ai’ ¿"Wfp, 
Tnlnn meiëg ‘ё’ nii‘ii НМ‘ » 
»New щаш‘к‘шн mises* ' 
вы адыаед is raz.“ 

’ r 'im .mor-_1111550 

"›‘‚-‹ 'cdi X11-i :".v 3’. fi 
Y ̀Ша1в11езавидуют,‘ ‘n ‘мы 
’ Kéméld megfsehedietpn. "ì ‚и; 

„Keresnem kell anyám 
' Gyógyito szereket.“ 

‚_‚ 



„Oda megyek, а’ hoi 
'Megsérte a’ sarló , 
Ott nyilik еду vixjág ‘ 
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„5 A:z .::'I.".:',::; ' 

,'j ‘д _; 'r- Yai-H 'f “г . 
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I. ç .. «I "un n ‘gill {Ini Ah? 

V. 

Barna legény. színes leány. 

is9 lány” fehér arczajára 
Reá süt а’ dél’ sugara, 
Ha tudnám, hogy elégeti, — 
Takarltót; vennék neki. у 

„Van szeretőm a’ ki venne 
такты, ha kellene, 
De mivel ő barna gyerek, 
Szeretné , én is az legyek.“ 

’S ha barna szín az öröme, 
Jó kedve hadd teljék benne. 
Barna legény, színes leány, 
Illy egy párban nincs is hiány“ 



вишни’ , мёгшьок. 

A’ jegyesek. 
«in» _, -'~‘f,' :fg-.g1 

‘ Lelkem’ szüfgsgömefgyöńgy'vioìamt, 
Нога olly ёйег‘гёг‘ъ’ `i1_lyè1`_x kórán?" 
Мёд álomtól piros 'g‘yöńge'àrczàd ‚ 
Éj lepi kökényszemed’ шагах, 
на Канада’ тнёв'ёъасыраевд 
Piczin ny0m0d’~vi‘ñgy tövis lesí; 

„Örömöm’ csillaga l’uvölegéhyem , 
Közel ligetbe van sietésem; 
Harmat, moha, ’s ‘Мёд, miért щенок. 
Harmatot napégette képednek, 
мощи szedek nyugàgyul Dejednek, 
’S virágot völegényi keblednek“ - 

Lclkem’ ваш ёгбше, gyöngyvìolám 
Minek e’ Штанги‘) gondod rea'un? 
Gyöngyebb harmat képemre lehet-e 
Mint ajakad’ méze , ’s lehellete? 
Szüz öled fejemnek bársonyos аду , 
’S keblemen temagad legszebb ‘над. 

szxLÁGY. 
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De ah sem his На, 
Sem kis lz'my nem vagyok; 
Én nagyra мы; legény 
A’ lz'myért olvadok. - 
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Egy, шагами Мата! 

Orosz - országból. 
, 1.;:Д:н!’„‚тп Ы 
‚дц‘цц t» Y". lrélni egy kmföldiröl j', 

Alkalmasìnt lehet, mìhelyt ì 
Tudjuk: mi nemzet, és ńiinö ' i ` 
Kormàny Май ем, és nevelkeçlett: 
А’ nemzet’ , Ország’ állapòtja tuöxbbnyire 
Az eggyes embereknekI is máx' llélyege. 
A’ lelkes, elm’és, és erös‘ 
Embernek àllapot'j'a o'llly'amì itt," 'l 
Mint egy oroszláné, kitpgy l ,_ y 
Nagy таз-катка z‘árvalv fogäìì‘ái'l ‘ран’: i 
’S erejének olllyan has'z'r'nigï'fëlël'érzéqsé, mint 
вы òriásé, kit мишка? ¿"fçaél', 
Она]: сёгаеш mászkálni'kéńyœlen. ‘ 

м " l`í!A 
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v 

д J rìi‘nz‘zf. ,'iuz‘qs‘r ¿man ‘pmi n uw.: 
' ‘п: »Y1 I" nim mig-_1m u? 
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xlsnnunv sÁNnoR, BÚNAK 'rERuászE'n-z. 

Búnak természete. 

А‘ bú такие ‘ш marád, 
Акт‘ fakèregböl, akár 
Arany pohárbúl iszszuk azt. ‘ f 

` 

Aîlelkes, és а’ vakmerö. 

А.’ solis keréknek küllejét а’ vakmerö 
Megkapja , ’s abba hagyja ат; megint; 
А’ lelkes, és ‘акта’ nagy hel? 
Ragaszkodik, ’s ‘аду gyöz, vagy elt’iportatik. 

m. 
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P f Középszerűség! tégedet Legboldngitóbb állapotnak tartanak f 

A’ földön, és méltán; az emberek; ‚‚ 
Kettő, mi meg nem szenvedett, 
’S nem 'szenvedend-meg.tégedet s0_ha: 
Poézisg, és а’ szerelem. ' 
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Az ,18 . . ki farsang ‘Едет fQlyt yle a’ шагом“ -- de 
elmúlta az örömkeresö мышь társaságot nem hagyà kie 
légitve ymulatsziggal — söt а’ böjt’ estvéire is elhata а’ 
hawk’ yágya; és ha nem ‘сдвига, vmég is egyéb pompás, 
Azajos estelezésre sok ,helyen öszve jöve az elegant ‘над. — 
Egy yillyen ладу társasaghan mulatának most is szamos 
vendégek --- két teremben vala elosztva a’ tàrsaság; ai 
egyikben, korosabb rérsze,A шик-азиаты töne az estét — 
а’ másikllan рейд a’_ñata1ság vala együtt, шейха, _kávé-` 
va1,_ és sokféle édes csemegékkelmegrakott asztal körii'l. 
l-- I‘tjú assz’onyok, és vleámykzik tündöldënek itt szép öl 
плетение“, köriilvévef hodoló факт; kik ismélt‘csapa- _ 
макет- távozának a’ bajos körhiìl, vadászataikrúl., és 10ь 
vaikrl'il beszélni. — Az asztal körül azonban eleven` csevp 

i gés. vala ‚т- de middensk мы: kitüntek, 'fa’ szépH . .—'.‚ 
Апгогащбгпёпак eleven, és, elxnés észre'vételei. Aurora 
— egygazdag árva Найду — ńénjénél ‘а ki e’ társa'ság 
па]: egy Юта. tekmtetü tagizìiA vala -- tartózko’dék ugyan; 
de önállású charactene, -elhatáijozotyt ehnéje, és gazdag 
jövedelme nékie egészen ñiggetlen sorsot szereztenek --- 

_ mellyet .a"tár,sasá.gban felvett módja is kimutatott.A — Ö itt 
мышца vala az egész теща-шарах — irigység, és 
ismét utànzás’ tárgya I11eme’ jfirabb részének. 

. ‘_ i i 

Legnagyobl» vala a’ zsibongás, midün beiépe egy kö 
zép idejii komor képii úr; ki köriilnézve'n ‚лада‘, ismét, 

Ärm'zliò‘uyv II. М’!- 11 
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ńgy шашек, visszavonulandó vala, ha Aurora, észreve» 
vén öt, fel nem kiàlt — „Gróf Rédesy! islnét el akar 
bennünket hagyni? nem méltatja frivol társasàgunkat je 
]enlétére — "de mi azért is itt tartjuk, biint`etésü1 --- ül 
jön mindjáu'í'i ide mellém, és beszéljen; ha egyebet nem, 
az idörül.“ — „На parancsolja #- mondá ez ген; gúnyoló 
hangon, talán még érdekesbb tàrgyat is tudnék elöhozni 
— р. 0. iudjzŕe шаг a’grófné, hogy Мн’) Linden’ quietá. 
шва eifogadtatott, és ‚Ногу elhagyà ma Pestet? — Aurora 
e'lhalaványodék egy kevessé, de csak hamar szokott mes 
tgerséggelY -- érzését leggyözve -- а’ pillanat’ талант: 
апшшжйпйп magát ---- csipös feleletre késziilt, midön 
Rédesy шаг elhagyá опыт, és еду Generalishoz közeli 
te, ki idejére nézve` ugyan nem ille’k ezen könnyiided 
наше, de egyetlen szép наш leányahoz чаю szereteté 
késgteté (пес, itt talánxa’ többitöl nem kedvelt felvigyázó 
ként iigyelni azokra, kik szép Línájához közelitének.Y - 
„Épen most hallqm --- l'gy szól ez Rëdesyh'ez -- llogy né 
hányan Lindennek a’ katonasàgbúl kiiéptére nézve azon 
kérdést is`teszík, miböl fog élni? kinek a"`gagén kivül 
nem vala semmie is. -- Közelebbŕül nem ismértein ugyan 
az ifjat , de sok dicséretest hallok róla «измены; ès ak 
kép kétszerte sajnálnám kilé'ptét. Én mindig ат: véltem, 

»hogy anyja jó birtokos magyar fàmiliábúl lévén, надо“: 
neki eleget élelmére.“ — ,’,Igaz« — felele Rédesy -- Воду 

_ anyjának volt birtoka, de' ezt az atyja tühbnyire el'tékoz 
là - Linden’ anyja ńagyon ваш egyszerii falusi leímyka. 
vala , kit iljú koromban jò'l ismértem; az akkori liaborús 
idök, a’ mi viilékünkbe is sok külföldi látogatókat 110211 
nak —— а’ magyar vendégszeretet nyilt ajtúkat tarta ezek 
nek lnindeniitt 4- Lindenünk’ atyja is igy jöve BártosyJ há 
záha, ki szép, és kellemes társaságú ñatal tiszt levén, 

‘‚ csakhamar' megnyeré a’ kìsasszo'njr szivét’ ès némelly ne 
hézségek мал ‚ ‘kezét is. — Gondolom elég oka volt sze 
дед)’ Luisanak ezen hirtelen' lépést megbánni -~ ö fér-- 

. \ 
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'jèvel' idegen" országokhan vala 'sok idöíg, honnan ища 
többé Нет‘ tél‘t.' Ilaîála után Linden ñát katona-nevelö 1251.2 
ba ада, me1lybölG`íxstáv,` nehány esz’tendeje, mint tiszt lé 
pe-ki _ ’s mindjárt ‘шт-жмём jawn,I az ott-támadt 
zendülések ellen rendel-t s'ereggel. Atyja idöközben meg 
мы‘; de felesége’ vagyonábx'll (illyl keves marádt мам, 
lm‘gy Gustáv'kènytelen más >sze‘riés: módrul 'iAs'gondoskod 
ni. Ez рейд‘; reá nézve nagyon nehe'z ищи; mert ö ka 
tonaságra nevelve , tökéletesen kimivelt катода —- jò tár- ‹ 
salkodó --- de más allg“ -— ‚задают, sajnàloìn — mon# 
dá. fejcsóválva a’ generalis — midön mindketten elnémulá 
nak, -fa’ közeletükben lévö heszélgetök, kiket а; ablak’ 
draperíája választa e1 tölök, vonván magokra ñgyelmöket. 
„Мёдг is igen kéméletlenül папы te véle — igy szól еду 
natal asszony, Aurorának barátnéfa, ehhez, kivel мыш 
ben a’ thea-asztaltúl elvonult --~- csak meg ne папа; te « 
szereted öt, аж lneg kell vallanod- és méltó is vala ö erre 
minden tekintetben.“ --- „Az igaz-felele Aurora- de nein 
szenvedhetém tovább elbizottságàt, mellyel engem gyermek 
kénl; akart kényére nevelni — nem lehetett többé eltůrnöm 
örökös ~szemrehámyásit,_mellyek, bär a’ szerelem’ hang 
дав , még is mindig`0l1y sok дешевой talanak bennem 
hogy végre egész létemet meg kellett` volna kedvéért vál 
ltoztatnom — pedig.“ - „Igaz — félbeszakaszta a’ 11111511: 
és az is, Воду egy idötül fogva, kivált miòta el kezdé azon 
unalmas щекам’ házát kedvelni, ö is olly pedant komoly 
ságot veve fel, és sokat veszte azon kellemetességböl, 
melly тег társaságunk’diszévé tevé az elött.“ — „És g0n-' 
dold csak, éppen ezen unalmas emberek valának okai veg 
sö ln‘ouilleriánknak. Ö ат kiváná, hogy én, -- mìvel на 
tyámnak némelly dolgai ‘давай azon prokátorral, és igy 
házunknàl , és aszt'alunknál látám- öt Ь íìgyelemmel 
legyek ezen társzlságban is ezen elnber- söt felesége 

" наш is, kit vélem egy piqueniqueben megism'értete - de 
még hogy illyen néppel akl‘iorA is összeadjam magamat, 

l ‘ 11i 
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ha bar a’ socíétébül is volna ott valaki. Ez mar sok vala 
boszús levék - szóváltás következett - ö nein engedett 
és teljesen elszakadtunk.“ - „Szegény Linden - mondá. 
szánakodó hangon a’ barátné - már csak ne quietált vol 
na — most mit fog tenni?" „A’ mi a’ quietálást illeti --‚ 
monda Aurora - ez nem csupán én miattam történt - ne 
ki af katonasághoz hajlandósága nem vala, és sokszor 
mondá, hogy azt mindenesetre, el fogja hagyni“ -f- Most 
bomlani kezde a’ thea-asztal' lìöre -- ’s félbeszakadt е’ be 
szélgetés is ¿- tavozván az ablaktól е’ Linden’ sox-sinn bár 
kiilönbözökép résztvevő két pár. „ng, 
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9 

А tavasz minden kellemeit kihinté a’ vídékre, örömöt 
zenge a’ természetnek minden szava. — Kies téren halada 
еду pompz'xs utazó kocsi -- grófi koronás czimer ajtaján. 
A’ benne ülök azomban nem gondolának а’ természet’ újńló 
bàjaival -`- a’ìkocsi minden felöl hezarva- menté az ártalmas ’ 
tavasz‘iv szellötül, Aurora’ hószin börét, mellyet még csíp 
ke fátyol is' fedett, mellette l‘evö négy паров férje elöl. 
Nem csuda, hogy illyr állapotban ö reál sem hatà 111118116 
sen _a’ tavasz’ szépsége — de ha szemeit valamelly kìilsö` 

‘tárgy -ollykor el is voná hitveséröl, töblmyire csak деват 
lás ,köve'tkezetß és nem kedvezö hasonlítás valami angollal 
----mellj országhól csak nehány hónap elöit tére viszsza. -f 

‘ç . 

Aurora, úgy látszékymás gondolatokat forgata fe 
jében — csak alig шеиаса rövid feleletekre, férje" észre~ 
vételeit, mellyet elég mindennapiak is valámak,A bain'y ö 
ëzeket hizalmas fontossággal ада is elö. Most is hevágván, 
ńem igen érdekes, de pompásan tett leirásába, kérdé, 

'l lia még messze vagyon-e azon jó harátnak lakása, kinél 
ina ebédre' he fognak térni -- „Mär messze nem lelxet - 
1'е1е1е gròf ‘пешку - én ugyan még nem voltam nála, mi 
óta utunkból едут visszatérènk; de ezen vidék elég is 
mér‘etes elöttem - gy'ermekkoromban sokszor valék hará 
tom’ sziileinél“ --‘-- félbe szakaszták itt beszédét, a’ kocsi 
nak sebes АЮаиПша, és zökkenései - a’ lovak megijedve 

,4 
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az út mellett levò ‘вы méröi-lobogóktúl, elkapák a’ k0 
csit. — Ijedten такты segétségért Aurora, mig férje а’ 
kocsi ablakokkal veszödött , midön máx' a’ földmérö gyors 
futással elejét vevén a’ lovaknak, elsö Кара meg nem sa 
и: veszedelme nélkiil az egyiket, és segéd embereivelv 
megtartá а’ ragadókat. — Aurora elhágyadtan düle Капа“ 
ra. az б: kiemelö megmentöjének — de egyszerre az ijed 
щ’ halvanysàgat, а’ legelevenebb‘ biborszín там fel а!” 
czán, midön Lindent ismeré meg; - azonban majdnem ha 
sonmás ikrének gondolá öt Aurora, midön a’ fóldxnérö, 
a’ kin némi szinváltozást véle >elsö pillanatban észre 
venni -- most egészen hideg, ’s idegen hangen kérdé 
т, Ва még parancsol-e valamit — elnémúlva inte nemet 
Aurora fejével —- és az itjú, штат hogy а’ kocsi ’s lovak 
rendben vannak , ’s шпал Térlakyt közelitni feleségéhez, 
meghajtá magát, és hirtelen, штате: sem-várva, tà. 
vozék а’ шщош. — Aurorát az 1ijedség, és meglepésolly 
igen mcgzavarták vala, hogy Linden' tartóztatására nem 
juta sevlnmi, külömben gyors feltalálású eszébe. Férje 
megtudván egy segitö` parakszttól, Воду már nem messze 
vagyon' báró Kerendy’ kastélya, гей beszélé Ваш! nejét, 
Воду оды; gyalog folytassák útjòkat; lde ez> elkedvetle 
'nedve, keves то múlva vissza kivánkozék a’ kòcsiha — 
és csak а’ csinos kastélynak, az аж köriil vevö parkból 
ewgünœ ébreszté от fel, el'foguuságabúl. ' 

A’ мы úrnak nyájas udvarisága segitette szép ven 
dégét, hogy, lecsillapitván 1Ге13’ек5ейф йпфйат, szokott 
elmésségét tündòfköltesse. -IMég néhány ‘ещё; érkezék, 
’s ezek’ körében, nlintegy задай e1emében`, egészen {ещ 
dúlt a’ diadalmakhoz s_zokottïgrófné, kinek ittistömjéne 
ze az egész társaság. -- Az ebédlö'terembevvezetvén a’ 
шт 1_'1r vendégit -- körül ,nézé шага‘; nehány az udvar 
hoz гаммы: кат, ’s kérdé (Же: — „remeténk hol mandi? 
„Маг reggel megmondzâz,y hogyv ebédre neming visslza tér 
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ni, nagyságos uram" »- felele а’ nazi kaplan, -- „ват 
10m —- mond МЮ Kerendy.- шаг igy délután musikával 
sem mulathatjuk а’ grófnét, mert quartettunknak legjobb 
tagja hibázik; de estefelé meg jö bízonyosan г“ „Legalabb 
azt mondà elmentekor ---- felele ismét а’ bai-at.“ Igaz hogy 
ö sokszor napokig is elbolyong az erdökben -- márcsak 
ma ne tenné -- ismétlé a’ házi úr, asztallioz iilvén, hol 
szép szomszédjával foglalatoskodva, egészen kiemelé ezt 
eléhbi eszmélkedéséhül, feléln'esztvén benne legerösbb 111 
дщаш —- Ь’ tetszenivagyat csuaaltami, 's noaolokat 
szerezni. 

A’ мы est sétàlasra készteté a’ társaságot. „Mar most 
meg mutatom — igy szól a"l1ázi Ш‘ — parkomat is, melly 
nek v‘egy kevessé elavult izlését nem sokára jobbitani re 
ménylem- ezen kisded épületek mind elfognak enyészni, 
’s az egész ültetvény nagyobh szabást nyer — „Р. 0. ezen 
remete lakás --- mondá Te'rlaky“ ---- „Nem, ez egyedül fog 
talán meg kéméltetni —-- felele a’ Ваш-шеи ezen remete 
séget, nem, mint ‘показ, Jfa-kép, hanem eleven reme 
te lakja, ki néhány hét-valait házomnak nélkülözhetlen tag 
дача leve, -- ö mindenben leggyorsabb segédem, velem 

l lovagol, musikál, parkom’ planmnait талона, mellyben 
mindig neki vannak legiobb gondolati; — de mit dicsét’em 
öt, legjobb lessz, ha vendégimmel megismértetem -- ko- \ 
moly kep, és ösz szakál legalàbb nem fogia (же: vissza 
ijeszteni e`,szent laktól -- csengetvén ezzel az ajtón,y ha 
mar megnyilék ez- és egy divatosan öltözött kellemes 
arczu ifjú lépe ki belöle, ésl kellö nyàjassaggal köszönté 
a’ társaságot. -- Aurorát М", ’s horzadás felváltva futá 
el, midön а’ hàzi úr remetéje't нет bemutata —— ísmét Lin 
den vala ez -fde fagylaló tekintete, ’s hideg “тамада 
semmi. jelét nem ada elébbi érzésinek. -- „Mar most ven- - 
dégleni kell bennünket Delín baràtomnak kis celläjában“ 
— mondá a’ Май úr, -- ’s egy kìs csinos szobába lépé 
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nek,- melly ugyan a.’ temete-lakás’ egyszerüségét valamen 
nyire képezé, de musika, mathematika, ’s rajzolo szerek, 
és'könyvek-egyelitve , ’s' néháuy szép festések а’ falon, 
nem illének egészen össze faragatlan ásztalok, ’s 1111103 
búl készített székekkel, mellyekre leülni, remeténk пуд 
jas hangon ‘készteté a’ társáságot mondván, hogy ö ugyan 
`letett a’ yilág’ lliúsági ’s gyönyöriiségirül —- egy gl'myoló 
tekintettel Auroràra -- és egészen legyözte magában, lel 
ki idvességét gátlú vágyait, 012050111` de ma illy bájlò . 
gyiílekezet által ismét késértve vag'yon. —- „Menjiink te 
hát musika teremünkbe - mondá a’ házi úr -- harmatos 

már úgy is a’ fü; -ítt majd magbirálhatja а’ társaság, szent 
atyánk’ lelki àllapotját. ‘ 

Musikával'mulatkozván többn'yíre a’ tâmaság, ez» és 
az egyéb beszélgetés és játékok közben sok iigyességet, 
mivelt 0111101, és társalltodási 'szép tulajdon‘okat mutatott 
a’ reinete. Mind ez, az elmultaknak visszavaráslásával‘, 
Aurora’ szivét nehezité, és a’ társasá'gnak ítjabb részében 
már irigy indulatokat kezde gexjeszteni; mi a'zomhan a’ 
t-ársaságnak tölíh na'piA e'gyütt mara‘dtával' nem sok táplá 
lást nyere , inert al'reme'te keveset mutatá magát a’ veu 
aégek között, úgy, 'hogfy Aurora' а’ 11121111’ és vendégei’ 
tìgyelme által elfoglalva, egy szempillan‘tást sein lele Lin 
dennel szólh'a'tni; ---_ de ennekl mindig eg'yforin'a hideg 
idegenség‘e, még inkábli'pedig‘vidám, változatlan, zava 
ratlan kedve, annyira felingeŕlék öt, hogy mìnden 11111111 
mat-haszuála, csipö's söt’megvetö , azonban csak Linden 
nek magának érthetö séi‘téseket keverui beszédeibe, mely 
lyek. meg nagyolib boszúsàgàra, olly nyugottan, és egy 
ke'dviien hagyàk ezt, hog-y haeze‘n súrlódásokat‘még is 
uéhányszor nem viszonozza , újra majdnem kételkedés tá 
madt volna Auroráhan, ha nem csalàie’ meg egy rendkí 
vüli hasonlatosság. ~ 
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„Hol vevéd ezen embert?“ - kérdé Térlaky volt uta.' 
zó társát, csudálkozásàt fejezvén ki Delin sokféle iigyes 
ségein. „Hozzám еду pesti prokátorral jöve — felele ez 
némelly határbeli pereimben fóldméröre lévén szükségem. 
`Nekem az ifjú,l itt dolgozvàn néhány nap, úgy megtet 
еще“, hogy пишем igen jó feltételek alatt házamhoz ака 
ràm venni, de ö minden bizonyos kötésnek ellene mondott; 

l legaláhb addig,Y mig jobban megfognánk ismérni egylnást 
— és a’ remeteházat, mellyet épen el akarék döntetni, 
vál'asztá. ideig то lakásának.“ „Hol veheté ezen neve 
lést -h mondá. Térlaky — megvallom, illy mulatságos em 
bert, musi magányomban olly kivánatosnak tartok, позу 
ezt niinilen barátságom mellett iparkodnék elcsalni «Лед , 
ha nöm olly különös antipatiát‘nem mutatna’ellene. 
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Szétoszlottak a’ vendégek bárò Kerendy’ kastélyából, és 
a’ házi úr is követé öket. — Remetéje magán marada. — 
Еду munkában töltött nap után, éjfél -lepie meg eszmélke 
déseiben — mellyekböl menydörgés, villám, és az abla 
kàt verö zápor költé fel- nem érezvén meg álmot sze 
mein, ezen levelet irá: „Gyöztem, kedves barátom, 111111 
denkésértö lelkeken, és szent lakom elcsendesedett ma 
gányában, csak véled kivánom megosztani diadalmam’ örö 
mét - gyöztem 'elöször а’ lángokon, mellyeket a’ késértö 
еду pár igen szép fekete szemböl lövelle ellenem - gyöz 

` tem еду egész sereg kis dàemonnkon, mellyeket bájló еш 
lékek’ alakjában tüntete fel elò'ttem а’ setétség’ 1elke_ — 
gyöztem végtére a’ meghántott hinság’ fegyverein, mellyek 
ön érzésem’ felgerjesztésével ingerelní, és reá szedni aka. 
rának. — Máx' most bizhatok 'magamhan — neked köszö 
nöm ezt jó geniusom, ki elöször -emeltél ki azon szédelgö 
e'letböl, mellyben jobb erön1et`, hiú örömök, és becsnél 
kiili dicséret’ vadászàsàra tékozlám -- te mutattad meg elö 
ször ígaz rendeltetésemet, l’s а’ tiszta örömöt, meIly а’ 
munkás, hasznos életböl fejlik.“ -— ’ 

Еду szokatlan zörgés a’ remeteség’ ajtaján, félbesza. 
ваша ezen levelet -- és Linden kinyitván, еду ifjú 1é 
pe be , kinek különös szép ’s nemes képe öt meglepé. -f 
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„А’ közel városhól jövök — úgymond ez, de eltévedvén, litban 
ére a’ z'ivatar — isméretlen vagyok e’ vidéken, és igy 
csak illy késön érkezék- báró Kerendi’Y kastélyához, kivel 
szólani kivánok, -— sokáig hiában zörgeték a’ mar bezárt 
kastély’ kapuján midön ezen hajlékban világot làtván, ide 
fordultam.“ -- Linden nagy készséggel làtá el az utazót, 
és kérte, osztana meg véle reggelig szük lakát inkább , 
mintsem hiában próbálná. az alvú háznépet felkölteni. 

Beszéd közben megtudá Linden vendégetöl, hogy ö 
a’ föváro'sból jö, hol orvosi tudományt tanult, ’s mar egy 

f évíg gyakorlott is — tudtára esgvén, liogy báró Kerendy 
liázi orvost kiván tartanî, tanitói ajànló leveleivel jöve 
most, inagát annak kinálni. --- VAÖrömmel halla Linden, ' 
hogy ig'y еду lakó társat nyerend, kinek egész módja 

y mar is megnyeré hajlandóságát; 

тёы) napokig kelle várni a’. báu‘ót,4 ez ideíg rea 111111 
Linden az ifjú orvost, hogy nála maradjo-n, --. és mindig 
több vonzgódást érze iránta. — „Mar làtom, úgymond, 
megvalósúl rajtainis amaz általam gyakran megtàmadt ál- ' 
litás, hogy azon tulajdonsàgok vonznak hennünket leg 
erösbben másokhoz, mellyeknek liijával érezzük magun 
kat — 1111 ketten nem látszunk- öszveilleni, én vigkedvii, 
könyelmii, heves чадо}: -— ki hinné, hogy simpatisálni 
képes volnék illy melancholicus, komoly természetii sze 
mélyességgel.“ „Én sem vale'k mindig illyen, т monda't 
.sohajtva az orvds —— részvéted kedves Gustávom, olly 
enyhitii _ir szenvedö .sziveinre , hogy nem sokàra meg f0 
-gom né'ked mutatni ennek seheit —‘ csak hadd meg egy 
kevesé érni isnieretségiinket.“ -- „Az enyim mar elegen 
dö érett“ -- felele Gustav, azonban nem akará zaklatni 
111 111111511, türlietetlen tuanivagyaval; >de annak 151111 
nyilatkoztátásat ö maga teljessel elözé meg --- elbeszélé új 
barátjanak e'lte’ minden történetét, hozzá téve'n, hogy ezen 

l 

› 

` . 
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' иском nem nagyon fontosoknak véli, nert' mínden pasti ' 
ismérösei be vannak azokba avatva, és hogy incògnitóját 
itt sem reményli, hol sok làtogató jöhet а’ nem igen mes 
еще levò гёчаговьы; sekaig fentarthatni; —— „de ez lega 
làbb egy ideig módoíîl душ, úgym‘ond, élelmemet, mellyet 
egyedüli baràtságnak, söt talán szánakodásnak is 826821511 
ni nem akarok, olly munka által kéresni, meHyèt" tán 
nem akarna Kere'nd'y‘ többé tölem eìfo‘gadni , ismervén 
elébbi helyhçztetésemet. _'- Mig ez #mind kifejlik, fogok 
talán va'lamelly Шаг 1е11а161111‘, meli'yèn éltemet nemcsak 
mint henyélö, mulató, — hanem mint hasznosan шапка 
l‘ò (ада az emheri társaságnak, folytáthatom; azon пагу 
ъасуашы, vki те; ‚ aty-ám’ jószîágit 4'ljirja, ’s‘szapor'itjm 
nem~várhatok semmit- — ö még legjobh korlreli‘v egésàéges 
ember - iparkodó de fösvény gazda, és a’mint hozzám irt 
utolsó levele mutatja - mellyben sègitségért fett kérése 
met nem legkémélöbb mòd’ megtagadja nem legszivesbh. 
Midön quietálásom után, látogatására akarék menni — 
minden , mit ròla hallék, visszataŕtóztata utamtól; és igy 
inaradtam inltáibh` пишем-505211311“ magányban, mig ve 
le a’ véletlen tö'rténet ide hozott.“ - „Boldog ‘аду - 
mondá az orvos -- hogy ennyi rexnények’ vesztéß, illy kön 
nyelmüséggel tud'od tůrni.“ --- „Gsak képzeleteket veszték 
--- тома Gustáv -- semmi мы. Aurora’ bájképéröilevon 
ta job” meggyözödésem, а’ csaláu‘dl fényt, miolta а’ maga 

,valóságában látám öt, mint maga magának, és манда 
nak bàlványát. -- N agybátyámtòl шт s0ha` sem vártam 
--- штат, hogy ö a’ hazasságrúl vnem mondott le, és 
ho'gy még Ynem öreg -- igy azon hir', mellyet hallok, 
hogy házasnlandö'; réménytül nem (они meg.“ 

` Щ eg‘y inas'jelenfé'Kèrendy" érkezését; és Lind`en sie_ 
te- М köszönt'eni, -'s új barf'ztját bemntatni, kit kedvelt re 
metéjének ì meleg 1айсвёл‘ейе, és' tetszetös öntartàsa olly 
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hathatósan ajánlának Kerendy шт, hogy csakhamar há. 
- гады: 11i шума leve. 

х 

Nein sokára ezutàn azon nieglepö мы vevé Linden: 
hogy nagyluityja` hirtelen megholt, egy nappal elöhb, 
mint kézfogást akara tartani kijelelt mátkájával és igy, 
nem шел közelebb rokona, ö leve örököse vagyoná. 
nak. — ` 
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„Jaj de elfáradtam - mondá Jutka, az öreg kulcsárné, 
általmenvén egy előszobán, mellybe szinte boros palacz 
kokkal érkeze egy öreg kopott öltözetii hajdú, fejcsóválva 
hallgatván а’ szomszéd ebédlő-teremini] kihangzó zajt - 
édes Józsefem, adjon kend csak egy pohárka bort, már 
a’ sok futkozásban úgy elfáradtam, és megszomjúztam - 
no, az igaz, szép gazdaság ez, ha boldogult úrunk tudná, 
még a” sírban is megfordulna." — „Ne bánja Jutka asszony, 
felele az öreg, hol az úr tékozló, asszony pedig nincs, 
több v'ajpénz ’s más illyféle esik majd а’ kulcsárné” ládájá 
ba, mint boldogúlt urunk alatt, ki minden garast kétszer 
megnézett, minekelöttexkiereszté kezébőlnésxmég is tud 
juk , hogy“ Jutka asszony akkor is talált módot forintokra 
gyüjteni ‘a’ garasokat, hát még most.u - „Úgy-e , mondá 
ez, talán ingyen futkoznék hát napestig —- hiszen tegnap 
ez a’ sok vendég még éjfél után is zajgott a’ háznál -— míg 
csak elö tudtam szedni azt a'-sok elrakott ágybelit, ezüs 
tőt, és más mindent, va.’ mi szegény urunk alatt eszten 

' dönként se' jött napvilágra, többet szenvedtem, és fárad 
tam, mint hónapokig ezelőtt. Hát még mikor annak az 
istentelen új szakácsnak kelle kiadnom, ki csak úgy bá 
nik tojással, vajjal, mintha minden fáradság nélkül ingyen 
kapná az ember — no , én mondom kendnek József, ez 
nem sokáig fog így tartani, azért jobb nekünk nem soká-' 
ra ezt а’ «rendetlen házat elhagyni.“ - „Úgy-e minekután 
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na' segitnl fogtunk ezt ki ürelsitni‘k‘ — lnondá József — 
„ehez úgy is elegen lesznek. Mar tegnap а’ ló-'szerszámo 

` kat, -k0csit, régi ruliakat, ’.s töhb eifélét, a’mit az isten 
ben boldogult úrv ладу becsben tartott, csak úgy' 111111116 
kozgata el, ifjú urunk, mintha semmi'volna, — csak igen 
jó szlvefvan, és ezzel nem kellene másoknak'visszaélni.“ 
-- „Mar 11011’;г foghatja kend pártjat, manda Jutka, -- nem 
akarja-e kidobatni a’ kertbül а‘! a’ szép gazdag puspánt; 
mellyet kend minden esztendöben magamyirt ’s tisztoga 
tott -- nem акта-е е11111а111, hogy kend korhácsal járjon 
a’ gyüjtök után? alig van itt hétig, máx: mindent fel akar 
forgatni,` és minden régi szokásínkat elrontja. ‚ Látom én , 
hogy kend maga is haragszik azért. '-- Két nap 6ta шаг 
egész „методами tette, hajdan csendes házunkat 
katonátk,A vármegye’ urai., 's tudja, kik nem'nyargalnak 
ki ’s be kapunk0n,' melly olly ritkán nyilott vendégnek 
ezelött — és mindezekkel mi veszödünk --- hat még az a.’` 
sok штата.“ - ”: ’ 

l 1.112“ f. 1;.‚' ‚ . ‚ 

„Még tokait ho`zzon kend,“ kíáltà'most egy inas'ïaz 
ehédlö ajtóból, és dörmögve mene József. -.-- A’ teremben 
zajgó 'vigság vala‘- hosszi'i asz’tal körül üle màr a’ cse» 
meténél еду igen külümbözö tagokbóli társaság -- most а’ 
lxázi úr' egésségét ivákjßés váratlan érkezett Szerencséjén 
örömüket jelenték. — >Linden annál szlvesebben köszöné, 
mivel igaznak tarthatá ezen örömet -- lla'gzt nem tulaj 
donithatáf'is személye iranti vonzddàsnak. ‚ ' 

I 

Ebéd utàń némelly régiségeket nézegettek а’ 7811119 A 
gek, mellyeket az öreg úr gondosan örzött vala. Egyik e’ 
közben kérdést teve, lia örökségében Linden is nem vél 
nè-e legdragabbnak azon ritkasagot, melly talàn legke 

’ vesebb éveket számlál, bátyja’ hättramaradt, kincsei között? 
- Linden nem értvén ezen szavakat, a’ vendég hitetlen 
esóvála fejét, liogy nem tehetné fel róla, mar hetet tölt 
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vén itt, még se’ látogatta volua meg a’ szép remetét, ha 
csak vesztesége felett vigasztalni is мес. — „Remetét? — 
Kérdé Linden megleipve «-- ki az? „Еду szép leány — fe 
lele a.’ kérdett, kit mindnyàjunk elött rejtve tartott ugyan 
а’ boldogult, de a’ kinek hire még is, mint valamelly ér 

_ deklö mese, az egész vìdéken elhata. --- Еду fél órányi 
ra а’ kastélytól van ‚еду kápolna az erdö’ szélén, e’ mel 
lett: egy kis 11112,- fal keritéssel ч ott lakik, mondják, 
egyedül, már rég Ош bátyja’ szivének bálványa —- egy 
erös szolgától , és két' nagy komondortol шт, úgy liogy 
lakja’békéjét idegen látogató nem igen zavarhatja. --- Ész 
revevé most Linden, kit а’ шгёупадуоп érdekle', hogy 
az öreg Plebanos, ki eddig egészen sz'ótlan vala a’ zajgó 

‘tàrsaságbam ладу szorongás’ jeleivel közelite hozzá --- 
kétséggel küzködvén, szóljon-e е’ közbe. —- Linden lát 
чём, hogy valami fekszik szivén, és а’. vele beszèlö ven 
dég elfordulván , inte az öregn-ek, biztatván öl: kimondani, 
a’ mi zavarja. — „ыадузёдоз uram -- igy szúlaz öreg 
illetödött hangon —- ne roszalja, a’ mit а’ legiobb 521111101; 
búl mondok; d'e kötelességemnek vélem ezt. ‹ Ne zavarja 
szegény àrváknak békéjét, kiknek egyébli védelinök nincs, 
mint az isten --- elég más módja vagyon nagyságodnak ké 
nye szeriut mulatnì а’ világban — hagyja békével шока‘, 
kik liékénél egyeliet nem kivánnak, és senkit sem шпаг 
nak a’ világon; meg vallom, ‘а; szivemnek hallani, milly 
dévaj módon beszélnek olly minden tekintetben tiszteletre 
méltó személyröl, mint a’ millyennek én bizonyithatom 
azon leányt, kit boldogult urunk hitvesévé akara tenni, és 
kinek sorsát utolso szempillanntáiban- az _én felvigyázásom 
ra bízta; de mit {едете}: én гей, nézve, ha nagyságod. — 
„Az isten mentsen meg — szakasztá. félbe Linden félig ne 
vetve, ’s félig még is megindúlva az öreg iu" elragadtata 
sán — hogy én zavarjam valakinek békéjét -- hiszen mégl 
ваш; nem is штат seinmit is tisztelendö úr натоща 
nak lètériil - nekem semmi kétségem nincs, hogy ö egé 

\ 

l '‚ 

\ 
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szenolly tiszteletre méltó, mint .bizonyitá tisztelendö úr 
sajnálom, hogy bátyám’ halála által megfosztatott várt sze 
rencséjétül, és mint örököse, kötelességemnek vélem, а’ 
mennyire lehet, kipótolni veszteségét; legaláhb azzal,' 
hogy segitsek tehetségem szerint állapotján._ —- А’ Plebános 
még nein tudván, bizhatna-e egészen а’ vidám ifjú’ 322111111 
11а11, egy kémlelö tekintetet vete erre. -- „Elhigye пагу 
ságod, mondá végre komoly hangen, hogy ezen szegény 
аг‘та; csak csendes magányban kiván elni. Itt’közelitvén 
töhben а’ 1эев2е1б1с11ё2, elhagyá az öreg patronusàt, és a’ 
társaságot is“, melly még vigkedvüen estvélig együtt 111а-‹ 
rada. De Linden egy meggyözhete'tlen àbrándozástúl e1 
fogúdva, nem olly ñgyelemmel teljesité háziuri köteles 
ségét, mint eddig mindig azon vendég, ’s ez öreg pap’ 
beszédét forgatván eszélien. --- Tiszteletre méltú személy? 
mit ke'pzelhetek e’ nevezet alatt? egy élemedett szépsé 
get, ki а’ világot megunvàn , mert ytalám általa meguna 
tott --~ ide jöve regényes jelenésével hálókht szöni, mel- 
lyek már elgyengiiltek; de meg is az öreg Ple'bános’ félel 
me, és a.’ hir es bátyám. '- Ezt'ugyan mind iigyes in 
triguenek is köszönheti; de meg; is шаг ezért is nem 
mindennapi jelenés lehet. -f Igy tünödék Gustav, inidön 
már a’ vendégek távozának. ‘ Baráíja-költé fel áhránd0-- 
zásibúl, ki\kom01yképpel jelene meg elötte — „megval 
10111, igy szóll: én nem elégszem meg dolgaid’ eddigi 
elömentével, kedves barátom, mulatunk, és az idö es 
pénz tékozoltatik -- e'n nem ezen úton gondoltam volna 
elérendönek olly nemesen Теней czélodat. -- „Ne hai'agúd 
jál, momia Gustáv kérlelvén barátját: lásd ez сваи azele 
je; meg is meg kelle magainat ismértetnem vidékünkkel; 
es а’ közel'lévö galrnisonbeli tiszteket v_endégleni annál 
inkàbb szükséges vala, mivel ezen elzeredhen kezdék 
szolgálni; várj csak egy kevessé, olly solid gazda, és 
minden jónak elömozditója leszek, mint 'csak kivánhatod 
— а’ te tanácsoddai kedves Andorom, mindenre képes 

ÁrvízÍaö/Lyv II. 115!- 12 
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nek érzem magama .“_-- „Tudod — felele еще: - dolgaim 
kényszeritnek nem sokàra téged’ elhagyni , de a’mint 15 
merlek, nem fogok tökéletesen megny‘ugodni sorsodon , 
mig azt maskép’ nem látom alapitv'a; maga’a’ jó akarat 
nem biztosit elegendökép’ állhatatossàgodról. Ha “3111152 
tott életmúdod csak munkát kiván, és nem adja meg egy 
szersmind legiobb örömidet, meg fogod anni nem sokara` 
— mindeniitt váratlan nehézségekre taláilván , mellyekkel 
kiizdeni‘sem türedeimed, sem tapasztalásod. Sokanîvisz 
szaélvén ezen hiànyokkal, csalni fognak, eokanl untatni 
a’ nélkül, Воду képes volnál menekedni tölök.“ --- „De 
mondd meg гена: mit tegyek? kérdé Gustav -- mutasd az 
orvos-szert, ha felfedezéd bajaimat.“ è „Én csak egyet 
tudok —- felele baratja — házasodjál minél elébb. Keress 
magadnak'egy 011у leányt, ki elméd’ és szived’ kivánati 
nak megfelel, és а’ ki még is а’ ладу vilag’ örömeihez 
nein kötvén magát, házad’ körében képes boldogságàt fel 
lélni, és ezen kört veled is meg kedveltetni. Mert más 
külömben el fogod ezt nem sokára hagyni, és akkor visz 
sza esel azon zajos világba., melly még mindig kedves 

_ mosolygassal int feléd.“ — „Ó te bölcs, ki mindent elöre 
`lzâitsz, és mindig tudsz jó tanácsot adni, gyujtsd meg te 
hàt diogenesi lámpádat, és segits keresni szép képednek 
originàlját — 1ду szól Gustav nevetve — én még nyomát 
sem leltexn.“ - Tökéletességet nem lelsz а’ vilàgon -- 
felele Ander -- azért inkahb némelly külsö tulajdonokban 
türj e1 hiányt, m'int szivben, és elmében; de amazok 
igen is Ваша]: read , nemcsak szépség,. de némelly ele 
gant külsö múdok is, a’ mellyeket _a’ nagy világban то 
élet olly llamar megád; szabaditsd ki elmédet ezen 1:16!) 
bi élted’ elöitéleteibül, és igy, tágulván a’ kör, mellyben 
ker‘eshetsz, fel fogod találni azt, a’ mi éltednek boldog 
sàgát марша. 
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V. 

Maga maradván Linden -elavult komor lakjában, gyorsan 
fogott a’ szükségeseknek ‘Ш újitások, javitások , és szépi 
tésekhez -- de csak hamar megvalósodott barátja’ jövendö 
lése : `mindeniìtt váratlan nehézségekre мы: türedel 
metlensége, melly mindent olly llirtelen aka‘rt valósitni , 
mint elmejéhen feltüne, és még is mindig érz'é az erre 
szükséges tapasztalásnak hiányát. 

Elkedvetlenedve шаман ki egy estve egyediil, 
_ észre sem vevé, midön az erdön által, egy gyalog топ ‚ 
ama kápolnához ért, mellyröl а’ multkor vendégei közt volt 
emlékezet: eszébe jutott nagybátyjának щита, kit, ed 
díg sok zavart munkától elfoglalva, majdnem egészen el 
felejtett; 's fölgerjede ismét érdeklete. Af'csinos, rejtett, 
lakàs a’ kápolnával öszvekapcsolva, kövel keritett ud 
varaval, és kenjével едут, а’ cs‘endes beke’ шнека: 
képezé: mert а’ házakban is, majdnem mint az emheri 
képekben, van valami, mi egy bizonyos charactert mutat. 

Be vala шахта ennek s'zük kapuja is. -- (давит, nem 
igen tudván mitevö légyen , a’ kerités körül a’ ki lengö 
reseda-illat közt járkált midön guitare-hangok lepék meg 
a’ kertböl , és nem sokára egy bàjoló Sopran, illy éneket 
zenge: ‘ 

’ 12 * 
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Csendes ё] ‚ de szép nyugalmad , 
Reám nem tel-jed hatalniad, 
Csended nem hat szí'vemre, 

-Besetétült szemeinre 
Szegény borúlt‘e'ltemre. ‚ t 

‘ Май’ййг. 

‘Ма1у111а!\;- kialta a’ hazból egy más ‘asszonyi szózat -- 
jer be kedvesem — artalmasnéked a’,l1armat menj 0s 
car, hozd be Guitarját.“ -- Ez mar sok, mondá. Linden 
Malvina, Oscar - 05 ha rliáu‘fa nem, legalabb lant. És 
011 ebböl az ossiani paradicsomból' kîzarva, itt a’ falnál 
s'óhajtsak. — Világ lálszott az ablakliol, oda siete; de 
épen а’ tablát zàráy‘be еду 1101102, csak ezt latá. meg. A’ 
11ар111102 110201110 halgatodzni. Ugatas anna 01 {100110110 
11011 az idegent. ` 
het puszta falaknál 05 csak ńtjara világita az abrándozo 
Gustáivnak. ‚ ,f ~ 

Gustav egészen felvidulva, 05 011101110 15111010150д01 
sejtve, egész éjjel alig alhatott; а’ 11а11011а11а1, 05 planu 
mokat forgatván eszében. — Más nap reggel 1110д 110111 volt 
ugyan magaval tisztaban, de sétalni menvén, észre sem 
vevé, hogy ismét a’ kapolna’ útjan , 05 nem sokara a’ kö 
keritésnél alla. -- Most a’ kapń nyltva volt, 05 5211110 

` 01110111 maga. is, mìdön magát az udval‘ban 1010. Ott 110111 
0 vala senki, de a’ nyilt folyosón egy ritka szépségii iìatal 

leanyka.` iilt egy kis asztalkay elòtt, mellyen еду lkönyv fe 
küdt kinyitva — de a’ leány nem ebbe , hanem kifelé lat 
szek meredt szemmel 1102111. Linden csudàlkozva köze 

lite hozza, 111011 02, noha rea fúggeszté szemeit, semmi je 
101 nem adá. a’ meglepésnek, söt 05210 50111 151152011 venni 
jelenlétét. Midön mar egészen közel vala Linden, fel 
ugrék, és a’ legelevenebb pírossag válta fel képe’ 01011 
hi halavz'my fehérségét -- „Kivan itt -.- kiálta az ijedség 

hangiàn: —- Oscar, hol vagy! — Еду igen s_zép gyermek, 

A’ hold> fölkelt --- de 110111 mutata egye- K' 

‚д. 
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ki egészen Ámernak illett velna, szökött mest 'egy mel 
lék ajtebúl e’ Psichéhez, es csudálkezva néze »Gustávrm 
„Megbecsássen — mendá ez, a’ szép felleV ferdulván — én 
mint szemszéd, látegatásemat akarám tanni, és valòban, 
hátyám’ öröksége legszehb részének ismérném mest, ha 
itteni szives fegadás is ö rele,- reám-_ által 521111111." - „А’ 
1111 isméretségünk aligerdekelhet- valakit '-“-‘- felele а’ szép 
ь- mi a’ legcsendesbb magányban kivánunk élni‘q és 
helyheztetésünk ellyan,V hegy legnàgyebb elvenultsángiear 
штаммы‘ meg’beesásen báre úr', hegy ha bar láte 
умению“ köriilniényeklren' nagyen örvendetes 'velna is, 
sersunkßilmest azt 'elfegwdmink nem engedi. “ Akadez 
“1.1165 гев21‹е1б hangen mende a’ leány e’ szava‘kat '- kis 
öccsei‘kivànc'sî szemekkel visgálván'áz alatt az idegen' je' 
lenést.f‘-- ,",Oscar felytatá tördelt hangen a’ széfp*r '-¿5 nem 
jö meg nén'énk? „Nein látem et — 1'е1е1е а’ fifi-'de ne 
félj edes Malvinám, csak làtliatnád milly szép 1’11 е2 a’ 
bàró.“‘«-.‘-Linden valúsedva làtáa, mit eddig, sejdite,~ — в? 

-szép‘leány vak vala es a’ részvét’ rlegfàjdahnasabb indu 
lat-a-Afegá. el érzékeny szivet. „Becsánatet kérek --- mendà 
elly .hangen , `>melly szive’ illetödését kijele‘nté - nem fe 
gem `iöhbé- akaratja ellen zavarni magányát, de veled, 
kis barátem ,‚ közelebbriil megismérkedhetem , иду-е? meg 

- fegsz láìegatni а’ kastélyban? ett játszunk/majd együtt.“ 
--- „És а" Tatár — mendá örvendezve Oseár -- иду-е te 
is гей iiltetsz a’ Тайна? mint az öreg Jezsef, mikel*- ett 
veltam Bártesy úmál г“ „ Meg sekkal szebh -paripáira ül. 
hetsz mest - mendà Linden -- es bucsút тете‘ zavart erze 
sekke-l. Bär mi nagy lett velna is vágya‘ländennek, ismé 
telni ezen látegatását , azt meg is elfejtá'; a’ szèp szeren-` 
csétlen’ Вере а201111а11 sziìnetlen elette velt, és legnagyebb 
részvételt. gerjesztve szivében; 50115201” akara felele 
dakezedni‘hàzi népénei; de félwén az által gyamit gerjesz 
teni; inkább minden nap gyal'eg, ‘аду 1611111011 sétált a? 
ká'pelna felé‘, а’ véietlentöl reménykve alkalmat, 101111111 
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ra fonni az .isméretség’ fonalát. De ez nem la-tszék пей‘ 
vezni nekie; töhb napokA lefolytaval csak egyszer tet' 
szett'.nekie, mintha, midön а’. kapu ею“ levagnlt el, 
мышцы láttavolna; - ki- azonbai'i most nekie nagyohb, 
’s valamivel »teljese’bb‘ termeiiin'ek«Y-tetszék,>A hajftìrtei- bal»> 
данными, ’s fazf» egész képe szinesehh , .-és »eleveneblivj 
cnek.y — yZavarlwti нажата е’. 'jelenès altal', ~ ‚гоьуша; шт 
jat a? közel И!“ városlia', egy ismérös katanaç tisztet 
látogatni. А’ kis _varosbanÁ épen zegy lova'gmüvész tńirsaŕ 
зад -mutogata nyaktörö mesterségét; barátja’ ï-odamenvén 
Gustav is követé l(it ;1 egy kis török ló ötlèk itt yszemébe, 
és barátja’ csudálkozasára ,’ ïa’játék шаг: , s'. sietenmegwenmi 
a’ jámbor, штамп kis állatot. Oscar штаммы ez 
ajándék, ki nem sokára büszkén , és örömteltenmegy'sßi 
reg gyerinektöl kisérwe a’ falún at', jelentfmegèkedven‘f 
czén, а’ kas'télyewu. .Nem maa elegge мешал: existan 
nak . .-ijamieluu;v ki мощам vezetvén `(it. vfmimienkl‘l‘pi 
igyekezettmagához édesgetni kís vendégét --‚1‹ёрев"1‹бпУ‹-г 
чеке: szede elö, és yelcsudálkozék‘a’ßekféle,isménetekem 
mellyeket ezek’ szemlélésénél теме 9’10 étes» gegennek: 
--. „És kiwi .tanultad te mind ещё‘ кёгаещшшп ‹—-‚ 
„ cecilianu, Malvinatúl, „és mebanos man -mmeieleaî 
gyermek ---. szegény Malvina, y‘ha 'én лещ-‚Штамп, neki, 
sokszoi- elunna magát, ha шишек- ‹1013а— чагуопьа’ haz 
kíîl'ül‘ì és-ha én elvasok,` ö magvyaxázza, ‘a’mit-.nem er’ 
tek. Ó! ha` Bámtosy- úr nem halt volna meg., elküldött 
volna engem Pestre az oskolaba ,"Ott типам-таит 
en сока“: mindig ezt mondtanûecilia, haf sokszoœ enf is 
szomorkodtam vele, mikor ö ólly'nagyen sirt.ff‘-..-.-_Kics0a 
da cecilia? _ kéraé Linden. _ „hat a’ nagyobbik‘inéném 
--~ felele Oscar -- Bártosy ш nagyon szerette öt -de d l 

még is sokszor sirt, és ezutan megölelte мамам, ésen 
gem, és аж mondta: ne búsuljatok rajtam,'jól1esz ‘101 
gotok, engem az isten megsegit. És ha osztán Bártos! ’ 
úr jött, hamar letörlé szemét, es olly szépen mOSOlYgO“ 
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reá, ~pedig csunya volt ármBártosy úr -- nagy veres 
bajusza volt, mindig megszúrt. vele ha megcsókolt, az 
után az arcza is igen veres volt. Ó, én- magát sokkal 
jobban szeretem , mint Bártosy urat , habár tanítatni akart 
is, ésén igen szeretnék tanulni, és Pestre menni — de 

'még sem .volt ám ö olly jó, mint maga д . egyszer úgy 
megkorbácsolta azt a’ szegény kis Miskát, mert egy üve 
geb emmdhogy magam is sírtam 'vele, “és ha мандат, 
úgy kiáltozott és pereit,- “nem is voltak illy szép köny 
vei, és" mindig pipázott, sokszor:v úgy, zbefiistölte szobán 
kat, hogy szegény Malvin'va' «szemei még jobban fájtak. 
Cecilia-’azi mondta nekie, ha" panaszkodott: várj csak, ha 
Bártosynédeszek“, különszobádleszen, a” hová soha nem 
fogbemenni-pipávak“ nem. a"; -. nm 

и _1 1‹ 

_Sokáíg mulatkozott Linden az eleven gyermek” be 
szélgetésével, és sokat kitanula tőle, a” mi a’ kis csalá 
dot illeté. Egy öreg nénjérül beszéle Oscar, a’ ki elébb 
kis gazdaságukat birá, melly ennek 2 év előtt történt ha 

, lála után , Cecilia’ gondvíselése alá jutott. -— А’ városrúl 
beszéle, mellyben ők elébb laktak Malvinával és any 
jukkal, ki olly: sokat sírt, és mikor ez beteg volt - 
ugymond - eljött а’ nénénk Geciliával, és mikor az anyánk 
megholt , elvíve bennünket egy nagy kocsiban , és vigasz 
мы Malvinát, ki még akkor látott egy keveset, de akkor 
olly sokat sírt, hogy egészen megvakult; pedig mondta 
neki a’ néném, hogy mindig jobban elrontja szemét, 
de ö most is sir , kivált mikor Vilmos itt volt, és aztán 
elment akkor meg is betegedett." - „Kicsoda Vilmos? 
- kérdé ismét Gustav. -.- „No, а’ doctornak fia; mi 
kor még a' városban. voltunk, mindig feljött hozzánk, 
mert atyja is а’ mi házunkban lakott, meg is látogatott 
ő nem sokára hogy ide jöttünk, akkor, mikor elment, 
igen. szomorú volt, Malvina pedig mondá, hogy most örök 
re elválunk tőle - és igen, igen sírt, már most nyu 

J 
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gúdtabb ö még is, шеи 01111 mindig' vigasztalja, és Ple» 
llanos úr is; -— Gilli igen ,okos am, csaknem olly‘okos 
mint maga Plebanos úr. Malvina jobb is azota', 'mióta y 
itt' lakunkv és békességes'ebben türi Майн; .f‘kivalt mig 
Ba'rmsy nr en, ,és cmi minaig везти пе1‹1е‹,‘ hogy maja 
а’ városba fog véle`menni és szemét megorvosoltatja. l 

, ‚ д в‘ ‘ . 

Elvala vegreY а’ kis f vendég; elevenen тайский 
öröme, midönf'töbl'iszöri látogatásra biztatáaGustawl- Ez 
nag`y mérté‘lcben „meg í'a'laindulva, minden, â’..mít 11211 
lott, -,1nélyen«~‘érdeklé .é'rt;„«-,eltökéllé"magában, '.‘eze'n ,kis 
familiànak iállapotJát 'kitamtlni ,‘ és. tehetsége` szerint ,'i ál 
dozatokkal' isl segitni rajta. Б: I.Iút.ev(i;_szandéka - az'onhan nem 
sziilt megnyug‘vástK/és részvéte majli-nemi szenvedelyes 

/ li'ezde lenni. ‚Я ‚ 
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› ‘т: 'f ’. »'.nìńn't .n .."›:‚‚‚‚‚’ё‘‚. u ‹ ‚ ‚ 
Más ‘пар Gustáv ,. eröœnvén шага: 'n'émelly >szergeasmbh 
delgaihet, tiszttaríúja töbh jelentéseilköz't, ïelébe-terjesz‘ 
telas adòsíjehbágyek lajstremát. lEgy Мне mutawánl; 
memiá, a.’,-lmldeg1îltïúrhépen наша ‘еШцчаймграгапсю‘ 
leitet;v ezen ‘ищет-цветным; саяыа ййгё’бпецдша 
га“, ,..méitezrassék helylienhagyni» ezen 'renlleléstí4 швы 
ë:;mindig ,egyik esztendsötiil .a’ мета геыёз“г- „Talán 
nag‘yen szegényê‘f‘ee-hfkérdeGu-stávß ‘f ,~,«Igaz`, hegyïaz; 

‘ és ûöbbnyire ágyban‘fek‘vä beleg- ‘еще-‚шины -de'ïva'ii 
вещ- egy serdìilö yiimaz delgezhatnax ésßliaiilyekot- ment 
ségiil rfegadnánk. ---_r-~`-w-'„ìMagam .megvfegexn visgál'ni e* 
delget , mendá Gusta-v elegedet’lenülfmagàval, 1103уйу‘ 
lyeseket. mindedd-ig Издавна. Illetödve правым, hegy а’ 
»ama-:alan tartett .rend szexint д ‚пещмюыоъп vala gieb-Y 
báigyaiïïdelguk; heIyre атм’ Amulasztaïsëlt;‘jebb, чай!!!’ 
i‘endet 1 szabni, és агата!‘ següent а" v'reír szerúltaken, 
erds'. tökéletté .len bena-e. 'Több трека? мы ‘erreiïéë 
elvena- .-magánv az et: érdeklö köze1-_ sz‘en'szedságtúl- isi 
Végezvén delgánaskeaagyát, és lfelvidnlvàn je cselekvést 
kenetòA érzésekiiiLf-mintegy: `ůnjum]lnaz'älisáill ïveÍvë iïtjáiî 
‘Щётка reggelén а? Cecilia renieite'ség: (ele, miként nez 
мыса? ‘гамма а’ ›—1ьё1м›1ва‹:, `és hema yk-afpcsen тает: _». 
Deiim‘ég МЫ: ётпешеъ akarvan szere'zïni падала}: , láftegia 
шва je ванные, ~jeltére Yezen szegény’ iiízvegy lakjáhez, 
kinek kibecsiilteiésériil szeiett “вице; Egy rengyes Шу; 

-‚‚ . ' ‚ ‚ ‹‘- n. '- 7 l; ._ ‘ '\ 
’ . . ‚ u’. ‘ v ' ' l Í д ‘ _n - until., . ‚ 1 _ _ .1. l. .‘.- . ‘ 

l 

‚ч. - 1 y ‚ ' 
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hó’ alacsony ajtajan, szük, de csinos szohába lépe, és 
meglepve alla meg az щиты; - egy asszony az ágyban 
fekiidt, elötte alla egy kitünö szépségû alak, levest tölt 

`vén egy kis tányérra, mellyet a’ beteg tarta, ijedten 
— néze hátra Gustav’ heléptekor, és elpirulva süté le szemeit. 

—- Gustav, Malvina’ hasonlatossàgárúl Ceeil‘iának isme 
ré , és az egész jelenéstül mélyen érdekeltetve, iidvözléÀ 
a’ szépet, — az sem adta idegenségnek jelét , ltermeszeL 
tes nyiltszivüséggel feiten Gustav’ kéníéseire, köszönte 
Oscàrhoz то szivességét, ésy Malvinàt, a’ mint mondâát, 
nem akarván sokaig шага: ваша; -hamar того“, mi 
nekutána me'g a’- 'beteget вышел ‚шамана volna, kit ,’ 
úgymond, jó erkölcsei es Aszenvedé'seï pártfogásra erde» 
mesitnek. Elfogúdva. ezen jelenéstül ‚едет: és esalta’` 
шеф szavara esmélödven fel'ninem‘kis erötetéssel for 
¿ulm a’ivszegény asszonyhoz. г Emiel: hosszas zavart 41ae 
szélgetéséhen .elly М шишщоышшмоду ezt :nemkíe 
vana semlni mässal felcserélni; Éva-asszony nem fogyott 
ki Geeilia’ dlcsérésébül, `(it «minden‘s'zenvedök’ angyálának 
vnllván;;,.körü1áll‘ásosan elbeszélé `minden 4jótéteményîeirt; 

és erösité ‚‘ Ногу::саа1:_в1.огговг‚ароъавада1с fköszönheti él 
tét, inert nélküle; tégen >elvesz'ett “Ива nyomorúsagában; 
T.- „De nem is welt ат .egy emher'rds az egész falúban, 
kitmeg nemzsirattanvolna‘, midönishaliottuk, подражат 
nah-innen költözni, „most félyesztendeje.“ ‚а Ёэшйёпмат 
lânak ezt téendökäî-i-Akérdé Gustav. ‚— `~Az asszonyßném 
akart тали szólni, es csak .Gusta/iv’ :bátorltá'sái‘aß'foly 

' жажду beszédét-z „Boldogult tekinœ‘tes мы: т011::01са. ' 
0l nagyslágos >urzun,- az különös `.einher velt, м: gon? 
delta, a’ ki szegény, ах‘: mindenre гей 1еЬеЬ-чепц1фёпё-1 
zeL Ö megsz'erette Geciliát, kinek mióta nénje щенок, 
jobban kellett mutatnia magát a’ remeteségen kivül; es 

‘ mintlrogy szerelmes igereteire csak megvetéssel {Не}: Ce 
cilia, ö elkezdé üldözni, annyira, hogy elakarànak въе 
gények «позы, eladván kis ‚Магадана‘. ›Е1:1:0г niegliete'-- 
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gedett urnnk még ткань szîvére vette а’ dolgot -- meg# 
mondta a’ Plebános úrnak, hpgy elveszi Ceciliát, e's kérì 
szòszóllójának. Eleintenem sok kedve volt,> g0nd010m, 
szegény leánykának, .de Plebános úr гей beszélette 612 
elöadta neki, mennyi jetv tenet, és hog‘y megjavithatja 
majd testvérei’ sorsát, és a’ szegény jobbág’yokét is; igy 
csak гей vették имиджа. — Örült is azzegész‘ falu.“ -- m 
Ш egy inas belép'vén, vendég’ érkezését jelenté a’rfika-.v 
Stélyb‘an, és Linden kedvetienül lepetve meg, hagyá. el 
az özvegyet igérvénfnekie:l fog „мы -go'ndosk0dni.=.-.« «n 
du' Y» ;-.|1 1 ‚ ' ‚ Н "" 

' yAlíg.~t11da- eröt venni magán, hogwvendége а’ fuga?-V 
dás'on ne lássa: -niilly igen nlkalmatlalnA érkezése ; ‘ de 
kevesebh >erötetéséhe keriilt’ ez, megpillentya'm vendégét; 
GróßLRédesynvolt ez», ЖЕ -varosnan létekm: mindígtolly 
megkülìillmöztetöleg,l és szivesen mutatkozott iránta, а‘! 
mi annaleisméretes kqmulysága' és-»gànesològàsa mellett, 
(Зак „ацвщ äi‘vendetesel1h~volt Lindenel'ött. ‚ Mostis szit~ 
ves nyájassággal fejezé‘kí örömét, `sorse?4 шаман; vano» 
там‘ ,- „De régen nemj volta‘miitt; тома körülnézvén 
шаги’; 'gyermek › kmom’. rvidáun óräim emlékeztet ezen -lakás 
itt jó anyjával, mintE kís gyennekek, s`0kszor jàtszánk 
együtt-,ïezóta ваша igazsa'tgtalan` haragot:kezdett elle 
nem,"- némelly' мамы ügyért, és többétnem látánk egy 
lnást. Megvalloxn azonban igazán, ногу nemcsak egye 
щи адшащад; Шут harátomat-látni,»hozottgma ide, n0 
ha‘azfëis elégß- ösztön lett толпа; egy más tárgy is érde~ 

_ кат-‘выдать Egykís kápolna vagyon itt a’ паштет; 
és mellette еду magány Ми ennek lakosai'lsorsát szeret 
ném itt megtudni.“. -eft Linden szinváltozással hallá ezen 
шапка‘; — féltés’ gyanúja szálla szívébe -- némán várta 
Rédesy’` beszéde’ fòlytatását, a’ melly ада“ ö ismét könyeb 
ben lélekzék. --- „Ezen так’ szüleit én ugyan’személye 
sen nem ismértem - mondá Rédesy, de nénjök egy tisz 
teletre méltó nemes lelkü asszony, еду шка teremtés volt` 
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iSS _ nnznmánv AMÃLIA , 
l 

ценен maga kedves baràtom! - Soii, így hivták (it, 
kisded koraban elveszté anyjat; és atyja is, ki szegény 
lévén, elsö hátzassáigáwalv csak vagyonszerzésre vàgyott, 
nem sokàr'a ezután szive szerint, második frigyhe lépett. 
A’ kis Sofi, kit\- а’ természet belsöl adományokkal gazda 

› gon ellátva, külsö kellemek nélkiil Надо“, atyjatul, és 
mostohájatul csaknem elmellözve, szoniorúan tölté sei-dii 
löz'zifjusága’ idejét, annyival inkáhb , hogy a’ iìatal _hölgy 
nem sokara еду angyali szépségii l тащит ajanaékeza 
meg iférjét, ‘kir is ininden szeretetüknek , és iìgyelmiiknek 
_lön targyava. Soli, kinek lelki telietségeit leginkabb 

` atyjának e'gy háziî'baratja.szerencsésen kit‘ejtettne:v érezvén 
a." részvét’ ’sszpretetïhiiák meg is- az'on targyhoz `köté` leg 
snpfosahhanmagát, nie1ly»,mindI ezt töle elvona, =‘- a’~ ,kis' 
Jùha"x'szépséger,‘..’s szelidA „шага meg inkálibnmegnyeré 
nénjéneki'szivétçlzeswů, ki ,"elvonúlt.l maganyabam. ‘azon 
hazi 'barat’ lsiegfits‘égéxçel `,~ Наш‘ maga kimivelés'ére ‚теме: 
le; elnièje ésllïelke’nek kincseill'en~rrészesit1ii iparkodek Juli 
МЮ‘ Азоп1лап1$о11 'munkalkodásinak ~sikere't neni ` ‘заката 
meggyengité a’ maga ниш gerjesztea olvasás’ vàgy'aJu 
Italian; ki ennekV àzany'ja’» könyfveíwközt sokkal kecsegte~ 
több картам lele, -mint az eddíg olvasott szaraz'tudoma 
„ум, ’vagy Миша; oktatò küny'vekben, mell-yeken‘ßóli 
am nazi bam’ianacma oivasnte es каши: öcsevel. 
ü', ’ f; r- Jip.. ' 'kh 'ç‘ ‚ 

‘М Julia’ anyja;dingyV kedveilöje'voltaz akkorri izlésii én 
zelgö,romanolin-alf,- шашек mélyen; beliatánakpa’ мамка? 
ifjl'i`~‘ërzés'ére, ‘és ‘elfoglalvám eleven'képézeletét, ‚темпе 

‚ senek egészen Ahamisy iranyt admit, = Soli ezen'jo'vetései‘ 
közt sarjadzo’gyömot хита! кегевыютепе‘ешщшштоду 
egv Yúj érze'stiil elfoglalva, iìgyelme. nem foglalatoskodott 
olly' íszünetlien, mint eddig, öcsével. Egy iìaial'kato 
natisßztnek взывает-1ш1а5110в1’:шё1уев hatanak витке; 
ki mind“, Soll’ ler'de'mének'¢f,-rzeté|'lxefm, `mind стал a’ Машу’ 

` lied-vezö 'vagîr'onli'e‘ßlilv allapotjaras-nézve, megkülönbözte 
l 
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te iìgyelemmel, és _venze indulattal közelite hezzá, és 
nem sekára szeretetét, es a’ jegygyürü t-is megnyeré. 
A’ tizennégy esztendös Julia, ykit: meg mindenki esak дует 
meknek tarta, remz'injai által nagyen kerán felgerjesztett 
érzésivel, napenként látván az ifjú szép kapitányt, nem 
sekára minden remànjai’ höseit, ennek képéhe öltözteté, 
és eleven 1 képzelödéseinek, és ezek által megindúlt szivé 
nek tárgyáúl vevén et, titken táplált álmedezási közt, 
tetszék шагам]: szerencsétlen szerelmében. 

Еду estve, ,Iu1ia’je1en1étében, зонт, ki testvére’ 
szembetiinö búsengásànak ekát ynem is gyanitá., jövendö 
beldegsàgárúl beszéle jegyese , és érzékenyen festvén 

l ezt, és érzéseit, édesdeden magàhez vená az ifjú шапка 
jat; egyszerre Julia, ki mindig halva'myabb lön, ájul 
va foraúlt 1e székérül.' нём nénje, а.’ кариапу segitsé 
gével ismét e'letre hezá, de i’ndulatesan самца ezt el ma 
gátúl, és kitörvén könyei, at’> szebát a’ legelevenebli 151] 
dalem’ jeleivel elhagyá. Világet önte ezen'jelenés Julia’ 

‚- állapetjára, és bizenyesságet szerze magának nem seká 
` ifa titka felett Sofia, de ezzel vidám kilátási is b'eherulá. 

Inak;- inert, liegy’örülliete bel‘degságán, melly kedves Ju 
Байта]; szerencsétlenségével járt? 

Meg kell vallanunk, hegy а‘ szépség mindig azen f 
4 bái marad, melly az úgy nevezett erösnem elött, minden 

más tnlajdent némileg hemályl‘ia berit`-- szegény assze 
nyi nemet valóban nem lehet'nem sajnálni, hegy illy 

f véletlen ademánynak beldegságukra elly ладу befeiyasa 
vagyen, csak arra nézve is, hegy mestani helyezetök 
szerintftöblmyire cs_ak szerelmiikìin alapúl allásuk a’ vi-v' 
lágban, melly видим hatàrezódik e1 nagy részt hasznes, 
kellemes volta éltüknek, és az, melly mértékben hat 
Ваша!‘ az emberi tàrsaság’ даты, és igy` melly mérték 
ben teljesithetik e’nemesbb viszeny alatt emberi rendelteté 

` Söket. Ч‘ 
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Sóíi nem sokára észreveve, hogy jegyese ábrándo 

zóvát,` komolylyá. lön, és sokszor észrevétleneknek velt 
szeniei tüzesen ñiggének Лиана]: minden nap szebben fej 
ниш bajain. — 

$611 1е11:е5еп, szenvedélyesen szeretvén, a’ legmé 
lyebb fájdalommal tapasztalá ezt -' de nagylelküsége nem 

` sokára душе szive’ indulatin. — Gsak azen öreg házi ha 
rátot avatván titkaiba, ennek segítségével, ajándékleve 
let készitett, mellyel minden „душа: testvérének ada - 
a’ mi nélkül tudá, Воду sziilei a’ szegény kapitànyal ösz 
vekelését nem engednék. Ezután útjához titkon minden 
késziileteket- megtevén , kinyil'atkoztatá eltökélett 52:51:1 
dékat. Nein is engede testvere’ könyeinek ’5 kérésinek — 
altal ada'J ennek az ajandéklevelet, és búcsut vévén meg 
lepett atyjaltúl, és mostohájátúl', kikben Juliához vonzó 
indulatjokon, Sóíi’ érdemének érzete majdnem eröt 7611 
csak наша: а’ posonyi Notre Dame klastromban vala, 
és a’ noviciatusba bévétetett. / Ш; ismérkedék meg testve 
гешше1, ki ifabb лампы, ott а’ nevendékek каши: von. 
— El vala ö mar sziileink által jegyezve, de ezek meg 
halván, én pedig még nagyon ifjú lévén gyámságára , tu 
tora a’ klastromba ada öt, mig jegyese fogna onnan ki 
hozni. — Súíi hugommal szoros barátságot köte, és mi 
dön ez kilépett a’ klastromból, гей. vevé ‘штатным, hogy 
a’ noviciatot szinte hagyna e1, és lépjen ismét а’ világba, 
aldozatának mar elég sikere lévén, minekutánna Julia. 
öszvekelt a’ kapitánnyal, és ö nekik hagyta vagyonát, 
maga pedig még is kellemetesebben éllietne a’ barat 
ság’ körében, szabadságban, mint a’ szük falak között,y ’ 
egy olly (Истец, mellyhez semmi belsö vonzódás nem kö 
té` Еду év múlva Боба egy anyai rokona utan, vala 
melly kis örökséget nyert, mellyen szomszédunkllan azon 
kis rész joszágot vevé, 1101 a’ klastromi választott patro 
nusának szentelve, a’ kis kápolnát, és a’ lakast ö epi 
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tette. Testvére elsö szülöttje is kérésére ezen névre ke 
resztelteték, olly ígérettel , hogy ha ezt több gyerme 
kek követnék, лещ fogna nevelésre àltaladatni. Ki lép 
vén a.’ klastromból, Malvina sziìletése után, Sóñ elho-A 
га magávál a’ kis Cillit, kivel remete lakábúl húgomat 
sokszor meglátogatvátn, ennek barátságáb'an, és a’ kis 
Cilli’ nevelésében lelé minden boldogságát. -— Testvérem’ 
Маша után, fe'rje elköltözék ezen vidékrül, és ö mara 
dék-nélkül halván meg, ezen“jószág én reám шпон; 
de nem sokára én is elhagyám e’ vidéket, és töhb éveket 
tölték idegen országokban utazva. Visszatérvén шеф!‘ 
tém szegény Sótì’ наши, ès а’ kapitànyét, kit érzékeny 
hitvese nem sokàra követe. Hallván, llogy Juliának 
mind a’ lle'u‘om- gyermekét anyjok’ halála ‘шёл, magához 
vette Sofi — de hallván ш is, hogy Cecilia Bártosy’ je 
gyese, feleslegesnek tartám наших minden gondoskodá. 
somat, mig most a’ szegény таким; megfordúlt, és e1 
падают sorsuk англ vonzódva érzém magam, nekik te 
hetségem szerint segedelmemet мамам. 

Lindent ezen beszéd’ vége új zavarba hozà, nehezére 
esett, подумав segélje azokat, kiknek вокзал ö olly 
eleven és sztves részt vön ,y -mellyet az mit most hallott, 
még ткань nevelt; és még is lmeg kelle magának valla 
щ, hogy Réaesynek mina eaaig yahnoz wm» дога vön, 
mint nekie, a’ ваш, idegen, majdnem isméretlennek. 
Gustáv', — ösztönét követven hogyfminden idegen gond 
viselést, vagy lekötelezést a’ kis csaladtúl elnlellözzön, 
de nem is lévén képes ígen‘titkolni felbuzdúlt indúlatit, 
Rédesynek а’ szép remetékkel eslett isméretségének mód 
ját öszintén elbeszéle; nem lxagyván érintés nélkül ér 
zéseit, e's vágyódàsit, bär ezek csak méglmint ködbe 
borúlt képek, határozott alak nélk-ül lengének köriile. 
Szives részvéttel vevé Rédesy ifjú barátja’ bizodalmas ну! 
latkozasit, átlátván 'azonban, ногу ш az ídötül, és ked 
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vezö körülményektöl lehet csak varni a’ jú elhatarozódast, 
erre nézve minden tetleges befolyastól óva magat. 

_ Mas nap délutan Oscar lé'pe be hozzajok ---\ szemére 
hànya Linden, miért olly sokaig nem latogaia meg?` 

v„'Ó -f- felele ez — én igen örömest eljöttem volna minden 
nap, de Gilli nem engedé, azt mondvan: под ne alkal 
mauaiíkoajam olly sokszoi- а’ baron, ae ma maga kinase 
kiilönös jo kedve van, '_îlnióta a’ beteg Éva asszonytúl 
megjön, sokaig beszéne Malvinanak, 'miny jo aolga van 

Y annak most, és magat igen dicsérte; azian azt mondta 
nékem: menj ,ì el ahoz a’ jo baróhoz, és mondd meg néki, 
liogy az egész falú aldja ötet jatéteményiért.“ — „Bar va 
lamelly nagy aldozatba kerìilt volna mind ez! -- felkialta 
Linden -- hogy nélnikép’ érdemem volna illy édes jutalom 
ra.“ Rédesy, mosolyogva ifjú baratjanak elragadtata 
san, oscarhoz foi-mnt, és, elgondoléan baratjanak ki 
vànatìt, kérdé, mit beszélt még ezutan Gecilia?_- „Én 
örömest megínondanam -- felele Osea; -- de ö , és Mal 
vina, mind a’` ketten megliagyak eljöttömkor, hogy ne 

f beszéljek hiabavalósagokat felölök; inert ezzel a’ baro nem 
gondol, csak elúnja magat veleni;n és azutan nem fog 1611 
be szeretni.“ `„ Ne féljy ettöl —- monda Linden --~ csak 
beszélj batran mindent, a’ mi eszedbe jút, e'n annal job 
han foglak szeretni, ha öszinte lèsszfiraniam. De mit hoz-_ 
_tal itt veled? „Képes könyveket — felele a’ gyermek — 
mivel maga a’ múltkor olly szépeket mutatott, nézze csak 
meg 'az enyéimet is. Lassa ezt Vilinostúl kaptam — irt 
is hele minekelötte a’ varosból eljöttiink.“ Linden az iras 
ra tekinte, és örömlepve kialta fel -- ez Kerèndy’ hazi 
orvosanak neve,\ és kézirasa. Szegény Vilmos, tehat 
azéri olly szomorú , azért for'ditja legnagyobh iigyelmét 

` а’ szemnyavalyakra! --- „Hat isméri maga Vilinost? — kér 
dé Oscar --- иду-е jó, és okos is Vilmos? én szinte 
úgy szeretem mint magat, de Malvina is szereti öt ma, 
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miker Cílli lnagát úgy diesérte, mindjàrt azt kérdezé: ha 
— senlit-e Vilmeshez? 

Linden Osczêtrtl az öreg ‚Ищет! elöre az istáleba en 
gedve'n lnenni, llevá. ö igen kivánkezett; elbeszélé Ré 
desynek, a’ init tudett Vilmesrúl, hezzá tevén, hegy 
miden Kerendyt hirtelen el kelle hàgynia, ainaz épen egy 
nehéz betegnél tável lévén, az Óta nein is látta, és igy 
nem is szelhatett vele arrúl, melly vidékre hivá et új ren 
deltetése. ‚ „._ 

w.- "Ñ-l’( ‚ ' - ; v ' ~ -»',Ezen'küriìlinényeket-haßználni kellt, mendá Rédesy: 
de-niég niedját nem tndenr; kis vendégünkY azenban ne 
tudja Vilinessal vale összeköttetésedet, ellJeszélené testvéri 
nek',I ésfez egy szép örömöt rentana'el. ‚ f . ‚ , 

escárt-.edaig ‚ют‘, es а’ levak, es minden mit u»Í 
ion, úgy` elfogiauak, nogykönnyn von nekik vimos’ 
Lind‘enneli .ismeretségének minden emlékezetét benne eh 
törölni. . 
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vil. 

„Örvendetes hir! — mondá Linden, belepvénRédesy’ szo 
bajaba, ki meg pongyolán üle reggeli pipájäval -- meg 

' tettem mar minden lépeseket Vilmos iránt, (it hizonyosan 
befogadják шанса!!! Physicusnak a’ vármegyen; шаг most 
csak az a' kérdes, hogy’ intézziik ellegiobban az ismét 
Кий“ г bar renxényem, hogy minden részriìl isniétlátás 
leeń'd, teljesedjék! — Én most mindenek elett Vilinos 
nak siirgetöleg irok, közölven vele, init шага nélkül 
reszere а’ hivatal iránt tettexn , hogy jöjön sietve.“ — 
„Elöször a’ terrain-t kell vizsgálnunk, mellyen inunkalódni 
akarunk, felele Redesy: ezt bai-atom katona letedre tud 
nod kellene; meg fogjuk шип, ha gyorsan, vagy 1as 
san lehet-e lialadni: a’ kezdet az elsöt igéri, mert egy 
nap (на sok nyereség, а’ шашга szerzett kilátás.“ ¿ 
„Nem hálalhatom ezt elegendökepen néked — monda Lin 
den - ajánló leveled nelkiil, en isméretlen nem jutottam 
volna ennyire.“ - „О! a’ mi azt illeti 1- mondá. Redesy 

l mosolyogva --~ шаг elegge ismeretessé teve niagát нага 
Linden , a’ legjobb módot választván erre,. шаг hozzám is 
elhatott szakacsának, és pinczemesterenek hire. 

Delután a’ remetelakást meglátogatàk. Linden, Ré 
desyt, mint holdogult nenjök’ ismeröset, es legiobb barat 
neja" наша: inutatván be , mind a’ ketten szivesen fogad 
‘знака’ testverektöl. ` Mindent reszvettel, es kedvtelve 
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`s'zemléle Linden- a’ kis làkásban: házi bútort, Cecilia’ 
foglalatosságinak tái'gfveit, еду kis üveges alxnariomot, 
mellyben könyvek valának, fegy. pianot, és guitarret; a’ 
falon Ceciliánakegyne'hány»igen -csinos rajzolatát; а.’ kis 
lxelyesen intézettI gazdaságot, gazdag zi'ildséggeldíszeske 
dö kertét. ,- De még inkább ‘гонка, és gyönyörködteté 
öt, Gec'ilíának szelid szivesnyájassága, és `szerl-í-nysége 
mellett még'gis elméjének ésv '.lelkének kitünö jelessége, 
magaviseletében решу, mellyj jó izlés, és'illendöség ellen, 
senuni .hihát nem árult el,- lamat kedvezö természet ajen 
dékoztagyengéd énzés, ,nelly а’ világ’ isméretébül, és 1111‘ 
sasági jártas's‘ágbúleredö kimíveltséget olly szerencsésen 

' pótoljat‘ úgy, hogy ellmgyvdn'Linden a’lkislakást, még 
inkàblrérzé éndekletét, elxagailtatàsát; .és Rédesy’ itélete 
is öszvehangzott ifjú baràtjának érzelmével. ' - 

|11' ‚Н?‘ n. ‚4.2 ` „Geeilia- mondàwisszamentükben Rédesy ч- niár a’ 
természettiil, folly egyenes,`n`y1'lt, éles elmét, 'é's józan 
itéletet, nyert; `és :izv kiîlönöshelyheztetésében olly biztos' 
ra ‘еды: ki,-» hogy gondolnám: legjobb volna öszintén 
bánnunk vele,- és dolgunk’. eliutézését reá. hiznunk; ö legn 
jobben fislnérintestvérét, ¿és' 'ennél fogva "legiobhan fogia 
tudni‘o mikép’, fog Ixatni LreálVílmosnàk mogjelenése. ‚-—— ‚г 

БНН ‚‚; 1 ‚ ‚ ` ï я 

‚ Más nap reggel Lindencaiig идти св111ар11111 nyug 
talan indulatit, a? reniete-lakásba siete;` az папа-111111 lelé 
Веста‘, egy. öreg sz'olgával 'tanácskozva. Ez, Linden ér 
kezvén, знати, Cecilia pedíg elpirult‘, és‘ meglepve, 
söt бейте láÈSZék ezen vàratlan jelenésen.` -f- Érzé, hogy 
illy hamer ismételt látogatás szükségessé tenne Gustávnak, 
bär milly kimélve értésé'readnia, hogy ezt а’ jövendöŕe, _ 
helyhe'ztetésök tiltja; máx' pedig nehéz volt real birnia 
шага‘, 11033г Gustávnak .kellemetlen érzést okozzon; és 
Gustáv meg nevelé штатива‘, midön látogatá'sának ment 
se'geülegy különös , és fontos ‘жгут! valo`Í közléstA emli 

l" 
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te, melly nlagaval Ceciliaval, egy .kettös'beszélgetést ki» 
vanna. „Maradjunk женат itt 'az udvarban -- mondá. Ge 
cilia zavartan -- ha везтёгйшпек 5е1еп1ёй®а1кш1й1у volnaf'~ 
Ezzel egy pndra a’ haz elö'tt lefülvén, mellèje inté Lin 
dent; ez öszve's'zedvén eln1'e'jét,`melly szemeitA ищете,‘ 
шкаьъ _Gecilia’ szépsége körül . foglalatoskodott;` volna’; 
elbeszélé Vilmossal valo i'sméretségét, rés'l minden't, a’ 
mit mostaniallalioig'arl'il .'iudott; végre, .\mimod’ Oscar" ké' 
рев könyve beamen or anni-m, так lévö összeköfœtesé 
be, milly lépéseket teve ennek következésében', îé's mell»y\' 
biztosfreményt мене!‘ baraijànakfa’ jó штат, ‘ „Та 
xrúja lévén magam'töbh szere'nesés opera'tióknak, mellye 
ket véghezv ‘т hara'tomf — igy fejezé be beszédétîLinden 
-azt gondolain: Malvina,- еду `gyefrmekseige’ baratjaiúl 
legörömestehb fognarvvissza ny'erni szeme’ vilagat; de nem 
tudvan még is mílly benyoinast fogna okozni- ennek ineg 
jelenëse, szükségesnek ищет, fszolni elébb h'arafom’ el 
jöveielé‘zül, шеи ö megliivól leveleinre, `rèmiénylein, nem 
fog késnì iatog'ata‘saval.“ Egy:pillanati gondol‘kozas'utan 
igy feleltfeüecília. „вешать sorsunkon.'V legméiyebb 
матки» einem, és ezt/nein mutathatom'massal joh 
ban, mint tökéletes bizoda'lommal, Áés öszinteséggelz' ‘Vil 
mos,- testvéremet- kisded koratulismérvén," man дико: 
legkedvesebh jatszò tarsa vala, egyszersmind tanltoja is; 
mert idös'lr leven,v legnagyolib öröme volt каюты’ kis 
Malvinaval», ‚а’ -mit nekie мы iskolaiban tanńltí Igy 
nevekedék velök> azon штат; шеЦу most isÍö/szvekiiti 
sziveikeß; bar a’ sors elvalasztva tartja öket. Elfogom (е 
hat mondani-,~-Vil|nosnak irantunki viszonyait kezdet та, 
maga fog legiobban itélhetni e’» szerint a’,baro, mi lé’ 

‚ gyen most jo szan-dékarafnézve legalkalmatosabb. "- Vil' 
шов’ 'atyja arms volt, és fiat is annak nevelé, ki azon 
han; -- ismérvén atyanknak némelly elöitéleteit — a'mint 

‘e 

az övé-meghalt, és maga akaratat követheté„e1lìagya or 
" vosi palyaja'it. New sokara выпал кешёшек familiank’ 

i 
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-szerencsetlensegei is edes atyánk’ halálaval, mellyet 
anyankf'sziintelen lietegeskedese Кб‘е1е,‚;в01‹ег1 benn/ün-l 
Не‘; Malvina is edes anyánk’ ápelasálian nein vett fel egy 
szeiiieire jött hajt, .melly elinulasztva seliesen resszabhi‘ilt, 
mig ‘еще anyank’ lialála után, a’ sek sii‘ás egeszen 
inegvakita et. _ Ezen ~szerencsetlenesetQfnem vala ke 
рев Vilmes’ hüseget inegtanteiitani, sött ¿iv `nnnál inkábli 
esdekleti Malvinánál, liegy valósitsa al yfrigyet, mellyet А 
jebb idökben kötenek. Termeszetes, «liegy >ez nein f0 
gadà lel ezen nagy lelkii ajánlást. De Vilnies gyözni 
renienylett'Malvina’ ellenvetesein, es ennek elhatái‘ezàsz'it 
sziinetlén nehezite, újra estremelván et ekaival, es ke 
i‘eseivel , mig vegre mi a’ váresbul elti'ivezz'ink. 'Ekker Vil 
ines'ís, egy nagy haz’ szerencsetlenci‘idájálian, edesaty 

. jänak egész örökseget elveszte; azenlian- ezen i'ij csa 
pás' sem gyezött Vilmes’ remenyein, es felteteieiii. Eljeve ~ 
ide, biicsi'it venni Ma'lvinz'itiúl, de csak egy fide're, az e1 

~ hagyett ervesi pályán akara i'ijennan keresni szerencséjet. 
„Nein fegsz tölibe felölem liallani т igy szela Malvinahez 
:- minekelette elegendö tudeinányt nein szerzek, vhegqy' 
bajeden segitliessek, es elly .he1ylieztetest, melly mind 
kettenknek egyesülende sei'sát liiztesitsa, vaddig legy nyu 

l gettan, keped feg lelkesitni, es ei'öt adand minden aka 
dályt legyözni.“ — Bármilly sek fájdaimat ekeza` is ezen 
elvalás Malvinának, meg is vigasztalta et a’ jövenilö’ re 
menye', inig azen ketseg nein’kezde tàniadni benne, >hegy 
lelietetlen velna szemen az operatie; sziintelen ezen sze 
i'encsetlen eset’et'fergatván eszeben, -ez által felebredt 
szeinerú kepzeleti mindeg inkalili csi‘iggesztek remeiiyet. — — 
Sersunk’ veletlen `vàltezása alkalniat nyi'ijta' ugyan, idegen 
ewes z'iltal prebalni szeme’ gyógyitását, en kesztetein is 
et erre, inert igy elliatárezva jövendejei'i'il, biztesabban 
varhatná. Vilmes’ eljövetelet, feliiientve leven a’vketsegti'il, 

‘ melly et annyira kinezza ha„ a’ init rettegekgeiidel- „ 
111 , lelietetlen velna az operatie, könyebli velna Vilmestel ` ̀  ' 
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elválni igy; niintha ô àltala vesztené el utolsó'remenyet, 
"s meg kéresenek ’s -fájdalmának kellene. ellentállani; 
»lia pedig ezektöl meggyözetve. reabirna Vilmos szeren 
csetlen sorsát övehez- kötni, sella-'sem tudna megnyugod» 
ni Vilnius’ sorsan, örì'ikös szemrehànyásokat teven magának, 
hogy ez általa fosztatott meg szebb jövendöjetül. -~|- 3211161 
latja Malvina, es sokszor гей vette 111а‚‹;ас‚‚е2е11 októl 
meggyözetve, a’ .nehez elhatározásra, de közelltve‘n az 
idö, hetegség ё111г111е11113е1‘1е116126561, annyi'ra eröt vettek‘ 
rajta, hogy ezektöl egesz lète felhàborodváni, lehetetlen 
ne lett az operatie. Meg sem az ö kezetöl jövendtehàt 
elet, vagy halál! ¿- igy soha‘jta -- sirt, es mint egy hü 
ségtelenségnek tartván elhatározását, ezen ńj érzés an 
nyira .eŕtit vett rajta, hogy szinte könnyebbedni látszék, 
-midön ismet elhalasztá. a’ 501‘5' а” lehetöseget, melly illy 
küzdésekre adott alkalmat. Der-az 6taA 61611111 ketsegei új 
erövel leln‘edenek fel. Most isxnet 'szin‘t'e úgy retteg Vilinos’ 
megielenésétül, mint elöbu а2’ idegen amstel, 65 ‘111; 
11105’ fájdalmá'n búsúl, ha vállalata. szerencsetlen (051111160 
111.’ Szemrehanyásokkal kinozfza magát, miert nem 111152 
nálta az alkalmat, Vilmost illy szerencsetlen helyezettül 
niegmenteni, les 11111‘ vigasztaló -okaim sokszor megnyug 
tatjak is , ‹ ez nem sokáig tart, isniet felebredven fájdalmas 
kepzeleti, l'iionnan elfogjak öt, ¿es titkolva csak anual ki 
nosabbá ‘lesznek , mig végrèismet panaszokra fakad faj 
dalma. -f- Mindezek igen nehezitik most az elliatarozást, 

_ mellyet reám 1112 a’ báró; Ha Malvina’- mostani állapotját 
veSzelll fel, azt vélem: 501111 lenne ‘Шлюз-‘газу más àltal 
megelözni ‚ vagy öt idegen nev alatt 1102111 ÖSZVB Malvina 
‘1:11. hbgy igy láthatnank, minö benyenlást tenne rea a’ 
lehetség, mellyet, most elvesztettnek velven, olly igen* 
sajnál. Én attól tartok, hogy ismet feléhresztene elöbbi 
erzesit. Bocsásson meg, hogy olly vàratlan örömet, 
mellyet reszvete szerez, ellenvetésekkel fogadok, es 
higye, hOgy azért nem kisebb mertekben erzem, mennyi 
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hálával tartozunk jóságáért.“ „Bár valo érdemem volna 
ezen szerencséltetö hálára --- monde Linden, de látván, 
lxogy zavarba hozza Ceciliát, llamar az elhagyott tárg’yra 
iordità. beszédét. —- Én azon gondolatot igen helyben ha 
gyom, úgymond, hogy Vilmost _idegen név alatt mutas 
suk be Malvinának; csak azt kétlem, hogy egynek 11111 
nyátúl élesedett érzékei nem fogják-e, bár Vilmos ké 
pes volna is hangját 'elváltoztatnL és érzéseit legyo'zni, 
korán elárulni titkunkat. — Hogy’ volna, ha öt némának 
adnámk ki? igy szerencsétlensége mintegy simpathiát 
gerjesztene betegéhen, és ez talán kevesehbet idegenked 
nék töle, és az általa teendö operatiotol; azt is lehetne 
mondani, hogy ö Vilmosunk’ barátja, és ez töhbet bizván 
iigyességében , mint а’ nìagáéban, öt kiildé'maga helyett“ 
— „Megvallom -- mondá Cecilia —- hogy mind ez nagyon 

4nehezemre fogna esni, azonban én ezen tárgyhan olly 
mélyen érdekelteteln, ногу még kevesehbet bizok itéleteni 
hez, mint másban, hol nyugodtabb elmével fontolhatnám 
az okokatt' Minden esetre örömest elfogadom, а’ mit a’ 
111110,.131‘01 Rédesy_, és Vilmos legjohbnak vélnek'; meg 
fogok itéletükön'nyugodni, és pontosan _teljesitem 521111110 
kukat, bär milly nehezen essék 15 а’ szokatlan szinlés 
testvérem íránt.“ ---- Most Rédesy lépe he az udvarba 
ö 15 helybenhagyáßustáv’ tervétj „És hogy titkuhk an 
nàlnagyohb biztosságban maradjon-úgy. mond --‚ én , ha 
megengedik, elviszem vélem Oscárt, ki minden jó szán 
déka lnellett eláutulheltna` Vége levén lnindennek , Linden 
tüstént postát küld, a’ mint reménylem, örvendetes hirek 
kel, és részvétem szerencséseket fog találni. “ 
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Harmat resz‘kete meg ya’ viragokon, lriis szellü elozé 
'meg a’ nap’ nyari hevét, midön mar Linden .a’ kertben ша 
la, nem latv'an, nem érezvén a’ természet’ gyönyürét;.min 
den mozdulata elméje’ nyugtalansagat jelenté;v abrandoz 
va haladvan=e1öre, szinte megijedt, midön egymas .alak 
tüne ki еду sötèt fa lugosîiól, ki .csaknem majmolni lat-` 

e1meriilését,'és felindultsagat.’ Közelitvén a’ jele 
neshezA „ te vagy Vilmos —- igy szólita ezt — te sem 
maradhatsz гена! szobadban, és agyadhan? el `liiszein: 
téged meg mélyebben érdekelhet ezen kö’v‘etkezésteli nap“ 
——-‘ „Nyugodnil slohajta ez: ma! -- lgondold, -liogy ez 
a’ 'szèp tiszta napfény, ma szemeibe fog sngarozni, ‘аду 
elhunyt reményeink'en lenyugodm’, так’ sötétben hagy 
van az angyalt, midön új felkelte minden más lényhör 
vendeztet!" „Nyugodjal meg ‘baratom" -- monda Linden --- 
‘еда ezen` szépen felkelö парой, a’ tegnapi zivatar мал, ~ 
szerencsés jeléiìll sorsod’ jobb fordulatanak; gondold, 
Ведут’ 1›120йа10ш‚1е3501›1› késziilet ладу munkad’ szeren 
csés véghezvitelére; ,és mitöl ‘еще Vnem mondadvtegnap 
szeme’ vizsgalasa után, kitörö örönunel, hogy mar több 
yope‘ratiokat tevél szerencsésen, mellyeknek kimenetele 
sokkal két‘ség‘esebb volt.“ „Ov igen — [е1е1е‚\Г111110$ — ha 
(i neinMaLvina volna, csak azon édes érzés fognal most el 
szivemet, Воду altalam ma vissza fogja nyerni szeme’ vila- ` 

De ö! kinek lattara megindulnak _ gat egy szerencsétlen. 

l 
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sziveinëlegmelyebli erzesi, liegy bizzamkezemhez, 1111 
dön reszketek, 1111--сва11„‚а2011 gendelatnak щеке]: elinein-v 
lien helyet adni, lieg’y «Нет. .heg’y egy mezdiilatátu'l 
kezeinnek, ñigg, egész -jövendüje egy folly lénynek, ki né. 
kein inind'enem. “ „Elliidd - felele Linden _»liegy igen 
kepes vagyek felfegni erzesidet, de bizem a’ gendviseles 
liez, bizemszerencsedliez,liiigyessegedhez, es leginki'ibli,~ 
akaraieil erejehez; lattam .tegnap »ennek ysikeret,_,~midön 
az‘elsö viszenlatásnal „ elly sek ide -mu1va, ¿es illy helia 
tó köi'iilmények ~között elly jel jatszád nema szei‘epedet, 
esl-kepeaffvalal kemely .íigyelenimel vizsgálni v.azen szeinel 
ketymellyek ellyls'ekszei‘, edes erzeseket árulván el, pil 
lantanak read.v Azeri-ís sürgettem az‘eperatiet, „летать 

iaöimgy-vìan készüledesre, a.’ ketseg, i‘elgei'jedtség, -töbli 
töbh'erötivenne..-- De nem is leven idiini-.tegnap a’ sek 
nyugtalanságbankerdezni, kerlek fejtsdineg ma elet 
temf: «miert мыши illy sekara, травмами iigyessege-f 
det, Malvina’ isinet lz'itáséit г“ „Elöszöi‘ г- felele Viliiies _ 
idejenek nag’yen'gyenged Кота tanácsessái teile az dpei'a 
tiet lialasztani,--~iiiig kifejlödese megállapedván, ereje ne 

Ivekednek; de neliez isvaz einliernek niagáliez biznii ,illy 
targyban; egy prebátúl, a’ màsiki‘a halasztám azt, g’ 
melly egész jövendöniet elhatái‘ezandja., mindig meg na 
gyebb biztosságet akai'váml szerezni inagamnak.“ — „Jöji 
mest veleinreggelizni; a’ magánes tiinödes, 4csak 11111011 
вйгоаас -fegyasztjaff — Vilmesfkövete, ваты.- A’ reg~ 
дек , 'bármint erötete is таза: Linden , elfegedàsán gyöz 
ni, es valamelly lieszelgetest kezdeni, meg is mind а’ 
kétreszröl majdnem szetlan vala. Ezután elkis'ere‘Gustáv 
barátjat szebájába; ez eleveve eszközeit, es mindent 
rendbeszedven, ’s úji‘a megszemlelven , '.eröt. vön»> megille 
tödesen, es csak tiide'niányái‘a. szeritái` tehetsegeit , 1111 
dön Linden az instrumentumek’ láittai‘iiA meg jebbaii шефа 
‹1111а,‚ a’iiiint‘ veszelyes es ketséges àllapetban, mindig 
könyeliben nyer, es tart fen báterságet az, a’ ki aliban 
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'cselekvöleg, mint a’ ki csak szenvedö, vagy szemlelökep’ 
vesz reszt. — Vég're nyolczat iilte a’ nagy, ólomn‘eli'ezékii 
òra a’ffolyesón ,`- Linden fogatrii parancs'olt; nem’s‘okara 
-egy'könnyii_pli-«tieten alla' 'aihhúz' el'ött, es Vilnius öszve 
szedven szereit;' dobogó szivvelÍ iilt fel. ‘ ` ` -~ 

G'sak hamar 'a’kis kapòlna ею“ volt , ineliyliöl epen 
a’ testverek, -az öi'eg Plebánństol kisérve, lepének ki, -- 
Malvina’ kepe lialvàny, de nyúgodt vplt, elkészülve min 
denre , ’s lelekben erösödve'. Az öreg Plebános Света“! 
felváltva, egy pillanatig sem Вадим: el т, mióta. гей ad 
ta magát az operatióra. Cecilia 'megrettene, a’ barátokat 

A megpillantvan, kik komolyan, es nemen köszöntve, 3211.1 
lának ki a’ kocsiból; de nem sokàra eröt vevén magen , 
eltávozek Vilmossal , a’ sziiksegeseket elkesziteni. Minden 
rendben leven, Cecilia úgy helyhezteté magat öcscse meile 
Eegy fejér kendövel, hogy ennek megvilagitandott szemeit, 
azonnal elfedhesse; nehogy Vilmost meglátván, a’ ише 
’1е11 me'giepés ártalmara. legyen. -- Vilmos, ‘halvàny kep 
pel ugyan, Где eltökélve, eles, vizsga ритмы iiiggeszte 
выведет’, ki felsòhajivau az gg relé, jen ad, hogy kez 
dene тамады. ' ` 

Egy kines hallgatò szempillanti'is ,' mellyben meg a’ 
lélekzet is vis'szaszorult a’ jelenlevök’ feszültIkebleikbe, es 
еду felsikoitás , erre Vilmos‘, ki‘olly ritka‘ erövel le-_ 
gyözte eddig indulatit, nem vala képes , az öröm’ 'elsö pil 
l'anatabanl me'ggondolásra --‘ öfllat, hala az 'ege‘kneki` ki 
álta fel.v .Hiába volt Ceciliaä iigyessege, ki ‘a’- 'visszanyert 
világosságot olly’ hirtelen 'elföde szerencsés- testvere elöl, 
ezen ísmertf kedves ‘szó'zat' visszahangzott- szive legmelyebb 
rejtekebül, és egesz юге‘: megrázkodtatá. Vilmos! -- 
igy kiálta fel, yes шаман szemériil a'f'takaròt, "s nem 
hirván érzéseitl" ájultan diilt annak karjai köze. 
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Nem soka tartott azonban az ijedség, mellyetl ezen 
eset okozott, csak hamaŕ visszanyeré Malvina éltének, 
és boldogságanak l'öntudatáß körülvéve szeretetef tar 
gyaitól, kiket a’ legédeshb öröm tölte el, egy l'ij boldog 

, létnek visszaadatva , olly napot éle, melly csak sok szen- ' 
vedések’ potlására adatik némelly halandóknak, egyszer 
éltökben, és a’ mellynek töbhszöri ismétlését nem vol 
na képes megbirni az emberi sziv. -- Délután megérkezék 
habzú, izadt lovakon Rédesy is, Uscarral , kinek öröme, 
ha nemv legmélyebb, mindenesetre leglátszatosabb , _ésv~ âza’ 
josahb vala: egyíktül a’ másikhoz 11511111;.1‘11е1ге1е11‚:"—в11‘1 
és minden‘tl'ilkedvüségeket elkövete , mellyekA máskol" Gef 
с111111111’к011101уа11 visszaiartóztatva, ma4 minden intés m'ìlx-l ` 
kill maradtak. 

.a -. 
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a. Y .'.‘.",;,".';" : ‚ x. 
’5MM ez szörnyüség V_.mondá Jutka asszony nagy bo 
выпад’ mint «egy határ asztalos eszközben, а’ folyosón 
megbotlott —- ez már sok! máskor sötétben bátran me 
gyek itt mindenfelé, most világos nanpal is alig tudom: ez 
a’ kastély, vagy nem? elébb a” sok vendég, most a’ 
sok mesterember asztalunknál alig férnek el; azután 
egész nap az а’ sok lotás futás; egyik szegeket kér, a” 
másik enyvére eczetet,Í a’ harmadik festékébe olajt , 
kivált az az ördög kárpitozo egész пар’; hol czérnája, hol 
mije/fogy el, és még a’ fejét-cselédet ís'elfoglalja segé 
dül." --- „No az igaz, monda Miska, az inas, Jutka asz 
szony nevendéke, és kedveltje : már ha. még is a.’ maga 
menyegzöjéhez készülne urunk, nem lehetne csodálni, 
hogy egész házát felforgatja; de máséra.“ — „Bizony be 
elégedhetnék ő kelme Doctor uram, a' régivel, monda 
Jutka: és megköszönhetné azt is; nem hiszem, hogy ott- - 
hon külömb légyen neki. - „De tudja-e Jutka asszony, 
hogy már a' faluban azt rebesgetik, hogy a.’ doctor’ me 
nyegzöjét, nem sokára más is követi; és hogy Gzilli kis 
asszony igen tetszik urunknak.“ „Mit mondasz? — kiálta 
ijedt hangon, Jutka asszony - no elvihetné biz a’ -- - 
de nem hihetem: más kisasszonynak kell annak lenni, 
a’ kit illy gazdag báró elvesz, csak íllyes liatal katona 
szeret tréfálni a” leányokkal, és őket ámítani - a’ micso 
da kevély ez, biz elhiszi neki. “ С, Majd meglássa az 
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asszen'y — kezde isniet Miska — már azt asszenyuiiknak 
rendelte az isten , akáir> lie'gyan.“ ,’,Asszeiiyiinknak? --` 
viszenzá- lieszi'isan Jutka '- 112 en asszeiiyeiii ugyan ,nem 
lesz, azt mái' akker. is nieginendtain , --miden beldegi'ilt 
uriiiiknak annyirafelve'tte 'az isten azîieszet. 
esak Miska, hegy liegfyL jettel» te arra'valf gendolatra-Wqff 
„Hiszen mendtam _mar-,i‘hegy a’ faliiban-»lieslélnek felele; 
nein'is csiidálnáin, -inert Jezen áiiiïCzilli kísasszeny, es jÓ 
ís.“- „Micsedal -gkiáltafziirérgesenzJutkW-i ,egy kevely 
rz'itai'tes tei-enités, a’ kinek seminie 11111051,` es meg` is jeblif 
пак veli iiiagàt inásnál; alig hegy egy ket sze't szel az ' 
einberi‘el‘.“ „ De iniertl ъ11111111 liát annyit oda _unendß't 
Miska -- hiszen miéta a’y ‘100101; itt van, többet laknak 
ett, mint itthen; mest 15111111: elly türlietetlen hegy .ai 
vz'iresbel nein jenek meg a’ keesik, mellyeket meg akin* 
vái'ni, a’ levasz 111111‹1"ё1‘01‘ё1_1а‹1'е111уе1’5е11,‹е5 аи‘иблаг 
lianevezetgeti ширмы, — csakliegy inindjái't ineliessen, 
es lievainegy? isinet aïkápelnz'ihez.“ „Ez hibáznekmeg 
menaa eiiiaiavanyôdva Jnika, _ Misra, halgateazai esak, 
es' идут 11111111е111е1е ,- ha meg-valesedik ez, hadd tudjaiii 
mindjárt, akker öszveszedem lielmimat, es niegyek. “ 

V„Mit ácseregsz itt az útlian -- niendaïi` mest Jezsîei', 
egy nagy tükret vivenkenesztiil a? felyesen -- menj, es 
segitsa’ deszka ládákat bentanif‘` „Hát megiöttekiiiár 
a] kecsik г: kéraè Jutka. ---- „Meg ein — felele Jezsefm-g 
inenjen esak az asszeny 15,1 liegy-nrunk _ineginendhassa_, 
heva kell mindent rakni', _inert e ely akar menni.“ >Der 
inegve kevete Jutka ezen tanàcset; l de meg zajesabb len 
resz kedve, miden Lindennek liirtelen'tett , es alig ertett 
re‘ndelesi teljesiteseben, es az i'ij buterek’ elhelyheztetese 

'lien feglalateskedvàn, kipillanta az ablakeii, es urŕit se 
besen i'epülni la'itá delezeg sárgáján a’ kapelna fele, 

De mende ‘ 
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Lindennek elébe tünek a’ `kei'tbiil Cecilia’ tejer 61111 
zete, al 1111’б1ова11 hamar oda' kesztete; еду kis `asztal 
kara rako'tt 1111;011;‘дуйппшссчт:у de'keze nyngodott munka 
jan, es leh'a'jtott 1`бге1’11хё1у’до11с1б1агок1эа latszek meriil' 
ve, keszl'e sem vevén Gustav’ »közelitésén most 11111111 
lantvan, eleven pirossag шва-дыры; -de Gustav ijedten 
vevéfeszré , ‘ hogŕyi‘kön'yek 1’аду0д1аК’в2еп1е111еп, niellyek 
egy 1111105-1`ё511д101111111161›11‘ге1111\5е1е11м1в Iàrnlak el. ».ìEzen 
észr'evetel annalïàintkabli 'felzavarafLinden' .'erzes'ilaî. m'ert 
nein‘vala kepes okatïsejteni.- ‚ y; ‘1; E». ; „л“: ammini 
XI: z 'm'- ‘ ’ ‘ ’ ‘ Hm fîëiif'ii". zr.' .II il'u f'n'n 

М" Közelitvé‘n ¿Cecilia sirtfiìàigy' szel megii1et'ödive,'-v l«Mis 
niiffokozza yezen fajdahnat? nem'iva'liiafìmeg èzt-egy-oily 
imratjanak, »ki @nét ‘oda auna, liny :kun-yekwl Ine'gmeniw 
nn“- „11111 `feleleV ez ‚‚ шжщашнкеъувгетгец lijken; 
una f oily-csekéiy, моду gyenge'ségeni’ meno .unpœœsfenek 
veszeni e"mëglëpétest`, midön‘igyï‘elliagyani magamatwa# 
дамам egjçr fgyterinekes‘lagysagtól.“!;,Ez `csalcf=eg=yehes 
feleletnek mellözesefî- mondaf‘Lindenêszemorú hangen ш 

_ n'ein akar- vengmnubizodalmaval' szei:elieseltetni'`,»- nein ki 
vanja' -reszvetem'et‘ff *„ó , f ne мешает-ы: ,~ feielezcecilia 
elfogul'tan: inkabb ellieszelem, mi'okozta megindulasomat, 
bär ta-lan ki 'is'nevessen‘ azertß’ :'Vfílinos és Malvina azt 
akarjâkl, hogy len is а.’ ’varosba vkövessem; öket, 'es -bar 
'igenfszëretem öliet, és eg'yelnrant-.is érzem, hogy nem 
igen lehet 'mast tennem, neliezemre'esikïmeg is, .elhagy 
ni ezen- helyet, шеЦу11ег011ув011Гё1е’1161, les hol cse'mdes 
eltemetmunka'kö'zt, nem epen li'asznos czél nelkiil', gon 
dolám 'megis ïfoly'tathatni'; a’ jövendöröl gondolkoztann, 
és szemlélvénkex‘tiinket, elgondolam, milly elh'agyatott 
Amaganos leszen itt minden nem-sokara,- es ez vala ока 
könyeimnek, pedig milly gyeng’eseg, olly valamin szomor 
kodni, a’ mi az ö boldogsagukra. szolgal.“ ` 
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„Ohne tavozze'kT innen Cecilia, szóla‘az érzés’ lege 

behatobb hangján Linden»l maradjommaradjon' 05 520 
rencséltessen itt.> engem, és mindent a’1mi,körülvesziy На; 
010110110 . ,mit én. magyarázni most hiália. 'próbálnék Ceci 
lial. ha‘érezne mintI 011; legyiink mi risiboldogok, mint 
testivéref, y»legyen 011у0111!“ ’— › Cecilia; bárelevenen erden 
kelte 11101 Linden’ személyessège, ésfsokféle, mit ismén 
retségäk’: ideje alatttöie-tapasztalt, rokon érzésre gei‘jeoz’-` 
10 11011111, ,olly _kevéssé‘| engedte Aeddig kifejleni ezen'linn‘ 
dulatit, ésr olly tisztán megóvta magátv minden illy 503 
ditéstül is,_ 11053’ teljesen meg vala lepetine;i de annàl ker: 
vésbbé is volt most képes titkolni, vagy rlecsendesltîni,'oni‘` 
egyszerre`-eltölté l(it,- könyei 0101 veîvének rajta, 05 110111 
tudott mit sem felel‘ni ,l sem elvonni magátznem -birta Gu 
stav’ karjai közül., ki magálioz 5110г11‘11111а’1520р1‘е5212010 
leánykat, -mélyen 01‘20 а’ boldogságot, `‘010113101:020115201110 
pillantzâis` egész jövendöjének-igére. г :w "1 .t - i> 

' ‘ ’ = 1.:1 iÍ‘l ‚" Mimi 

‹ ' „Mohdom én, ‘..liogy itt van min-,ra kiálta Oscármesw-r 
lszirülwehiszen 1áttam,qSzel1o't 011 vezetgetiï а’ Ílovasz.“' -~-- 
Е1011е 51010 'Linden osearnak, kit vimos, Malvina es a? 
Plebános követének, 11101 szerézvén Geciliának ez által‘; 
еду kevesé lecsillapiimizavarjàt. „Miért 110111 jött 110 111111110 I 
jart -lmonda Oscar, fe1éjeszfaladván---`-már regen várjuk, 
kiváltíiilli, ki mindnntalan ‘1111102011, ha jönße mar: tud 
ja-e miért? olly fagylaltat‘ készitett., a’ :millyent maga igen 
520101,. azt féltette, hogymajd elromlik, ha nem jö. Most 
csak jöjön az asztalhoz, ‚ ment Gilli megharagszik, ha 
meg tovább váratjuk, ö bizonyosan a’ [ад/111111101 van, 
majd ide,hivoxn.“ Ezzel ismét elszalada a.’ gyermek, Ceci 
lia ils kilépett a’ lúgosbú'l, 05 még könyezö szemekkel, 
Malvina felé sietve, ezt indulatosan nìegölele, kérdö te 
kintetet vete rea a’ kis társaság. Linden megfejté nekiek 
а’ kérdést, örvendjetek vélem - ugymond — Cecilia az‘ enyém, 
és 011 а’ legboldogabb halandó l“ Alig talált meg szavakat 

l 

\ 
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mély vlte'eszyrétökg' >midön kocsizölfgzés ha1latszékf,~vadï'mdvar- 
‚Ьап. ВёЦеэу érkezék, és örvendve»-fogadtaiívńnyìöiá'úsáb 
` ltámar beavattaték: a’- familiaffńjföröméhe.z„Mán'nwstïzm1nd=i 
выше}: ‹ :megl rlévén. ab magamészgyif. .úgzymoud ‘reuen-bis 
kikárem az ‹ ‘enyimet ¿1. nem ‘идут zsnëp, hölgyet ш erre' вы 
вы машощаюы' ae шведы-дну mgjam.„ame1Ly-mga4 . 
nos тише’: а" viraguan ‹ elfc'alejt‘m` vélem‘, ‚ és. атташе: 
рЫоЦа; egyffsz‘ererea» familiaì'hiányát. r ‘Оксаны akäxszfeì 
ñmnrlenm'? .én'i'téged mindeme foglak мышц. ышаьея 
esak këdyedàäé‘szenî‘ _()scár' l'eereszgvên.ölelö'karjaitg'isiœ 
morú 'hangçlb kérdét „Dé ha éna’mag‘a iiaflesz'ek, íseìhëûìlhî, 
sem мамы nem lesznek тьме nénéim, én pedig едет 
igen szerete'm,Y még jobban mint падеж.“ „-Ne bú'súlj vazon 
й. ymomiáJ »Rédesy -;--.~ azért выше. úgy néneid Amalrmìiuík,i ‹ 
és szeretheted öket, mint eddig, meg is. годами: 'sok 
szor látogatni,"vélem és мышцам.“ Oscárxkicsapongò 
örömmel száz kérdést tön, és a’ gyermeki ö'römnek egész 
indulatpsságával, melly még nem kénszeritetik, emlékezet 
:fatal hàtarc винт a’ reménynek, mgmt jövendömlaog 
sági képzeleçében. És ezen'jövendö‘az' едем. kisztársa 
ságnai: olly@ szépen nyilék. megz, olly gazdaguörömekçt 
igére, és olly édes _képzetekkei4 kecsegtetéy ‘шеф’, hogy 
majdnem Oscàrrahegyütt felejték , talámsötét'árnyé 
kokat mamma@,wlmiA а" Sgép sugmo _képekmœœ ezekwl 
впадают газет megnyitaksziveiket az*é1et"1eglnld0- 
gitóbb él‘zeêségaelli;ja’- reménynèk!`r.:-;x-„ „‚ ;‚ 

Я‘. ‚ ‹ ‚. 1:1. . ` 'ï .yu-z’ .‹ im .P-"l‘ 

n1. l., -:- ' ы ‘к Ш‘д" ‚ ' --'-`“~\'Í'. Ё‘ f 
yl `‚ . ‚ 

(‘у ‘ '_ ~»\`- ь‘ ~ f, u; _› ‚ . gdm; 2": 
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X. 

Sz'ámes tái‘saság telté be а’ casino’ nagy teremet, es fé 
nyes velt a’ piquenique, melly a’ levei'seny’ alkalniàval, 
sek idegeneket is oda vent. ’ Ki az a’ szep asszeny, ki 
Várdy prekáter’ felesegevel jz'irkál? igy kei'dezek egymást 
többen; valaini cliinesei' lehet — iiiendák neliány dá 
так — nem tudem mit találnak rajta elly külenöset, ezen 
mindennapi jelenesßn. Egyik ezek каши kiilenösen meg 
vete tekintettel méregete lergnetievel az ide'gen szepet, mi 
den egy ytetszeles külsejü Щи einher kezelitven ‚ y elnemu 
la a’ gúnyszó a’ pempásan öltezett Даша’ _ajkain, es ijedten 
ejte el szeme’ segedet,_mit felkapa, es visszanyiiita а’ nieg 
lepe. „Báró Linden! - mendá Aurora csudálkezás’ hang 
ján — már hárem esztendeje nein látánk itt, ini попа is 
met kezenk ?“ „Tériaky grefne! felele ez szinte elly han 
gen, ,megismei'ven szinte a’ szepet, ki nagyen váltezett 
elválásuk eta, МЫ körülményiin hátrálának eddig, egy 
Кот! elteni’ keret ismet meglátegatni.“ „Hallem — mendá 
Aurora —- liegy egeszen Geszner' idilljei’ medjára. el inezei 
gazdaságálian here Linden, ezt itt leteker senki seni tet 
te velna fel rela; en itt neiiiileg а’ medìval дан, mest pe 
dig az erzelge genre meg a’ könyvekben is ńntat, az elet 
lien pedig epen nem találtatik шаг.“ „Köriilmenyek fejtik 
ki az eniberek’ гелей: tulajdenikat, mellyek addig magektel 
is sejtetlen eltek bennek — felele Linden - egyebii'ánt a’ 

‹ grófne’ varázsköre mindenkit kivetkeztethet termeszetéliül, U 
Árviziënyv II. ha». i4 
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nekem szerencsem leven azon varazskorban elni, igen ter 
meszetes, hogy baja reani is hatott, 65 az erzes majdnem 
elnémula elmessége elött.“ „Hallom — felele Aurora, rosz 
Szúl mkolt boszúsaggai —— miként а’ ketértelmü compli 
mentekliez ert meg a’ bare; gyakorlasa nem leven pedig 
talan ebben , ez természeti tulajdona lelIet.“ „Ez is csak 

vaz elöbb emlitett bajkör’ llatása - felele Linden -'- melly 
olly könyen kivetközteti az embert természeti valósagai-> 
bol.“ „Úgy vélem, épen forditva van a’ dolog — felele 
Aurora.` — А’ tolongasban elszakadva, mellekerìil Linden, 
mos/t О . . . . .generalis mellett lele Inagat, ki öI-ömjelentése 
utan ismet-latasukon , trefasan Adorgala öt, hogy ismet 
visszaterni lats'zatik regi rabláncziba. Felelet helyett epen 

. elejökbe jövö felesegének mutata be Linden a' generalist, 
ki 161111 heszélgetés után ismet maga maradvan Lindennel, 
örömmosolygassal igy szòlt: „mar illy Leonora mellett kö 
nyii Fieskót jatszani , ha azon Julial nein vesztett volna is 
annyit szepségebül, mint ezt lathatja baratom.“ „Igazan 

` sajnalom hogy, legalább a’ mint az elöbb‘ emlitett kiilsö 
valtozas mutatja ,`Aurora nein szerencsés.“ „Ó mi azt il 
ieti --- felele a.’ generalis — -nem--kell itt azokat а’ követ 
kezéssel elcserélni, szepsegének fogyta., nem belsö szen 
vedesbiil, mert 6 rea az erzés alig hat annyira, lianem 
egy súlyos nyavalaliól tamadt, mellyetö farsangi merséklet 
lenseg, 65 gondatlansag alt’al v'ont Inagara, maga is érzi 
most veszteséget, 65‘ ez altalgerjedt kedvetlensege, es 
nevekedett szeszelyes‘indulatossaga meg inkahb ritkitja ima 
dòi’ 65 ismerösi’ körét, mellyet csak pompas haztartasa, 
es szamos mulatsagai kepesek enyire is megtartani. De 
nézzük csak öt, melly megvetö impertinentiaval méreget 
ott egy, a’ tolongashan fenu akadt, asszonyi tarsasagot.“ 
„Ceciliam is köztök van — monda Linden --’ sietek szaba 
ditasara.“ Elérven Linden a’ tolongas’ helyere, epen ak 

_ koi' talalt útra az öszveszorúlt tarsaság, meg halla azon 
ban Aurora’ gúnyolo nevetéset. „Elég derek', egészséges 
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szelnély — mondá ez, egy те‘: kisérö iíjú urnak -- de Lin-l 
denben jobli izlést tettem volna fel; az egész alak olly kö 

'zönséges,lolly mindennapi.“ „Meglatszik, hogy Linden csak 
par depit vette el; gondolom Воду ezen este eléggé meg 
liiinteti Ш.“ Édes mosolygás jutalmaza ugyan ezen hizel 
kedést; de ezt csak hamar isxnét merges pillantatok «так 
fel, midön mindenfelé halla a’ szép új jelenésnek dicsé 
retét. ‚‹ y из 

‘I4’ 
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Panasz. 

‚ Ö 

„Bezzeg hazánk’ iìgye most jobb kal-ban volna, ha öseink 
Kissel liölcsehbek! Nemde г“ ---~ Mi душа рапавыг 

Hassatok és а’ jelent használjátok! nehogy épen › 
En mondja а’ huszadik выпад а’ mostaniròl. 

 

A’ köln; dom. 

Vanda: ha Kölnbe juœndsz ’s namúlo lelkea elámul 
А’ аайёз kornak csonka remekje те“; 

Kérd meg'. „О szép töredék te szakasztott képe мамам 
Mért àllsz тележки, mért derekatlanul шг“ 
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ViddNei‘thumbei-landx’s lánczeld le a’ “тандем, (i) 
Felyjen ezer kliny'bár _la nyegiönfutànaf lQLSziv: 

ё‘; elitelte az‘ esz,.«az=ei‘ek;ieg’l szelleme-„;îsńiïgmeiinyla.“- ‚ 
Mert a’ szabadságnak gyermeke'lsfgyilkesagelç 

Еду nem'e lnere. 

Je anya, peldás ne, tündekle disze nemenek 
Hat magzat, liü ferj valija, ’s a’ köz-szeretet. 

Szent liely Aez e vander! szent helylye kenyek “так, 
Mellyeket a’ reszvet hinte zekegva rea. 

Felre a’ gyáiszszal! a’ lielt ineltebli gyezehiii zenei'e! . 
` Mei't az erökseget vivta ki tetteivell 
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Egy m-ás-lkì'a._ 
d 

Gyermeke’lted'ves anYat; neme födiszt," félj'efegy'angy‘a-ltŕ 
Nemtö§étf`vèszte benne az eniberiseg. . › :a ‚: ‚1. 

Ferjeaz elh'n‘ny'tnak múló emleketf‘emelt: melly ~ - « 
L'enne zkin‘iulliatlan' kinjai’ neniajele. 
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v'ágy. 
` 

Meg egyszerl engedd vàndorok’ istene l 
Meg futnom a’ fold’ messze -vidékeit 

’S túl e’ Iieteg hon’ szük hatáu'in 
met mmm» ligetekre szaunom! 

Künn lelkem olly sok bámulatost мы, 
А’ teuben elnalt századok’ hamvain ` 

A’ tettben élö nemzeteknél 
’S (еще törö ñatal hazakban. 

A _A’ hét halomnak városa ’s meghukott: 
Nagysága' roppant oszlopi, мазь‘ 

Népröl regélnek mint al harinas 
Bércznek elaljasodott lakoi. 

v' v l \ 
A’ Themse’ partján, ’s nyugtalan z'n-jain 
Hol két világ fel kincseivel tolong 

Еду napnak élte meghaladja 
A’ Duna’ hónapos ériìtését. 

’S a’ tèngeren túl a’ levegö szabad, 
’S mit liinni шт; késik az ó ‘ЕЩЕ 

Platúnak elvét, ладу Vashington 
Létre liozá a’ vadak’ honáhan. 

l 

‘ .215 
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Ben a’I lenyögtük mult’ kora gyérdicsü , 
De mint dicsönek bòkol а’ vak jelen 

És a’ jö vendő századoknak - 
vásznon olajhires öseket hagy. 

l 

E’ hon nem érté érzeni még magát: 
Mult ját nagyot nem szülve leszunnyadá; 

Ma oktatóit sujtogatja 
’S bennök lelöldösî a’ j ö v en d ő t. 

Azért csak egyszer vándorok” istene ! 
Még egyszer engedd törnöm a’ lánczokat, 

’S túl e’ nyomorgó tartományon 
Életadóbb ligetekre szállnom. l 

l ‚ 

széKÁcs. 
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Найти’ biliari.“> 

„нов, ,diese hölgy , szep kiráilyne!- l 
ОПУ nagy, elly szent a’ kelielnek! 
>He feliászim zsámelyedliez 
Felrebegve esdekelnek. 

Szep, diese vagy es liatalmas, 
Gyöngy- ’s aranynyal ekszerezve,l 
Oldaladnál a’ kii‘a'ilyfei'j , w » 
Mint а’ пар sugárevezve , 

’S fajdalem van ii'va megis ' 
Hemlekednak szi'iz вата, 
Halvány arczed szenvedesnek 
Nema, csendes, tert sugára. 

Szep szeiiiedbel neha-neha‘l 
Nagy , neliez csep’ gyöngye sei‘ked,ì l 
Mintlia inely neheztelesnek 
Súlya nyemna dra'tga lelked’. _ 

Nein vagyunk-e hi'ik elegge Vagy szegeny a’ sziv’ szerelm'e'e`> f 
Nem tied-e minden erzet? 
Nein tied-e minden eline? 

I '.v l " 
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Te a’ gyermek’ hö ixnaja, 
Te az ifju’ langolasa, 
Te vagy a’ hölgy’ erzeménye , 
Te az agynak végfohasza! \ 

És a’ férii' öriigyelme 
Veled alszik, veled ein-ed, 
Szent nevednek надежна 

Szive dohban , lelkeI eled! 

Hon, dicsö hölgy, szep kiralyne! 
Olly nagy, olly szent а’ kelielnek! 
nö fonaszim zsamolyounai ‘ 
вы’ fokáért‘ esdekelnek ! 

’S a’ minö szent, a’ minö nagy 
’S óriási hö szerelmünk , 
Gyaszbgrúdat földeritni( 
oriasokka lenaünk: 

Kerd, ’s kitépi mind fejenkint 
Verzö kelile’ hI'i, b ar a tj á t; 
Tompa, néma 'fajdalommal 
Neked `adja egy "magzatj at; 

’S a.’ ki minden volt szivének,_ szive’ nöigyet öriuessei; 
’S a’ javak’ legföbb malasztjat, 

. Éle tet' kejérezésse1!_„„_; n,... ;’. 

’S fol magasra! ‘ iöl lobogva! 
Oltarodra szökken vere! ‚ a 
Üdvöd es viragozasod _ „, 
Egyediili tette’ here ! “ 

l" 
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133’ атм, igy sir а’ dalnok ,_i Í 
Kehle e'gvén, szíve fájván , 
Nema éjfél’ sátoràlian ,i 
ВЫШЕ’ Ösi hantin állváll, 

És minek szó és minek lant 
Hangot adni képtelen me'g, 
Mint а’ gyémam гала’ ölében 
вида-атм könyüjén ég. 

És а’ szent hölgy, еду istenné ‘ 
‘ ""Meltósága’ fónségében', l 
‘ ' ’s fó1dimégis,-mintanyának f 
“i ~ìítiny' remegve szép szeméhen, 

‘ТА’ SÍI‘ÓÍ egy néina csòkkal I _ 
‘г дЕе1в20гЩа két karátrá; _ — ‚ 

' Arcza’ шаман áttör a’ kedv i ` 
Mint borún a’ nap’ видах-а. 

Ah! de kedve mint a’ csillàm 

` ' Megszületve màr enyészik: 
' 'I'sten-arcza újra ‚дат ölt, 

— А’ sebes sziv ‘Яга ‘011510 

„Egyenként --- igen, szerettek! 
Aha! de едут, --- szétoszoltok! ‚ ` , 

` . Шу íìak közt hogy leliessen ‘ 
Az anyanak szive homage“ ` 

GARAY. 
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Te а’ gyermek’ hö пища, 
Те az Щи’ `lángol_ása, 
Te vagy а’ hölgy’ érzeménye , 
Te az agynak végfohásza! \ 

És a’ féríì' örñgyelme 
Véled alszik, véled ébred, 
Szent nevednek папаши 
Szive dobban , lelkeI éled! 

Hon, dicsö ._hölgy, szép kíràlyné! 
Olly nagy, olly szent a’ kebelnek! 
на fohaszim zsamßlyoanal ’ 
Búd’ lokámérf esdekelnek ! 

' "S а’ minö нем, а’ minö nagy 
' ’S óriási hö s'zerelmü‘nk , 

Gyászbgrúdat fólderítniI 
Óriásokká штык: 

Kérd , ’s kitépi mind fejenkint 
Vérzö Ке1›1е’11й„1›а1‘:5ът5‘5п; 
Tompa, néma 'fájdalommal 
Néked ìadja, еду ‘шаман át; 

’S a’ k1’ minden volt szivének,.; „_«- ‚ 
'Szive’ höl-g-yé.t òrüléssel;> 
’S а’ javak’ legföbb mallasztját, 
Éle tét' kéjérezéssel!` „д 

’S f‘ól magasra! ’ föl юноша! ‚ 
ouarodra-szökken vére! ‚ д“; 
Üdvöd és virágozásod l ‚4, — 
Egyedííli tette’ bére ! “ 



iiAzÁn’ BUJA. 219 

Еду imad, igy sir a’ dalnek , 
Kehle egven , szive fajvan , 
Nema ejfel’ sateraban \_ 
Rakes’ esi hantin allvan, 

És ininek sze es ininek lant 

Hanget adni keptelen meg, 
Mini а’ gyemant т б1ёЬеп 

'Draga-nszian kenyiijen eg. 

És a’ нет helgy, egy istenné ` ' 
‘ “Мышцы fensegelien , _ v l 

_ " ` ’S (они megis, mint anyanak " 

' ‘“ ‘Köny remegve `szep szeinehen, ""‘A’ siret egy neina esekkal' _ 
“мышца ш kama; i ‚ 

‘ ` Arcza’ gyaszan attör a’ kedv 
` Mint berún a’ nap’ sugara. 

Ah! de kedve mint a’ csillam 
` ' A`Megszületve mar enyeszik: 
' 'I'sten-arcza úji'a дат ölt, 

— A’- sebes sziv i'iïra »verzîk 

„Egyenként - igen, szerettek! 
Ah! de едут‘, --- szeteszelte'k! › ` , 

' _ Шу iìak Кбит liegy-leliessen 
' -Az anyanak szive beldegë’“ ` 

ему“. 
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Jezus es' а’ gazda. ‚ 
g: „дм,“ .1' f а!" \ 

Á 

Ваши termetére magas, nyulank ferilli volt, inkabb 
sovany mint szikar, a’ .környékben szintúgy vnevezetes 
hoszú sasorraról mint fukarsagaról, szintolly szegeny a’ 

— jútettekben mint gazdagsagban liövelkedttzï ваш); mezei 
gazda volt. 

Mint minden halandò felett ugy _ö felette тегу jó es 
egy rosz angyal virrasztott, kiknek mindegyike. szorga 
10шша1 jegyzé fol, küiön-különltabiara, kannt’` erényeit 
és bí'meit. ‚ ̀  ‹ _ l 

Amaz Gabriel', ez Lucifer volt. 
A’ mérlegnek, mellyet Gabriel angyal kezeben tart, 

egyik cseszejébe a’ jócselekedetek’, masikaba~ a’,l rosztet 
tek’ súlya vettetik; ’s а’ csesze’ sülyedese va‘gy-'emelke 
dése mutatja, mint all az einher, kinek tettei fontoltatnak, 
közelehb az iidvliez, közelebh'a’ karliozathoz. 

A’ merleg Balintra 4nezve .igen hasonlatlanúl allott: 
az egyik csésze tetemes súlylyal törekvek ala »felé mint a’ 
vizbe sujtott kö; a.’ masik könnyen, mint az üres gabna 
fej, fólszinen lebegett. Mondjam e’ nektek, hogy amab 
ban bünei; ebben jótettei voltak? 

Gabriel es Lucifer а’ merlegre tekintenek. 
Az ’ördög éles, agyarkodó hiúz-pillantassal; az> an 

да! aggodalom’ es szanakozas’ szelid tekintetével. Mind 
kettö eleget latott. 

5‘, f, г.‘ 
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. „Szàzat egyre, l Gabriel — monda Lucifer, gonosz sze 
méböl а’ karöröm’ kigyója csillogván -- az ember enyim 
lesz.“ ’S hallható vala fogainak öszszecsikoritása, ’s lát 
ható kezének görcsös'ràngása, mint mellyet erejébe ke 
n'ilt viszszatartóztatnia a’ martalékròl. 

Az imádkozó angyal lehajlott szép fejét leirhatlan édes 
mosolylyal fölemelvén. „Meg nincs elveszve minden 1 “ 
ugymond, de kezeit titkon tördelve kulcsolá öszve. 

`E’ pillanatban ваши; egy iigyefogyott embert-árstól, 
ki nála az éj’ vihara ellen menedéket keresett, megtagad 
ja az enyhes tanyát és a’ feliìditö falatot, mellyet ebének bö 
ven oszt. ’S a’ mérleg nagyot billen. 

„Elvesztém ötl“ mond szomorún az angyal ’s $111! 
nyait elrepülésre emelinti. 

De ónsulyúakká váltak azon pillanatban szárnyai, 
mint òriasi hatalom által lenyomottak. Megette Jezus a1 
lott.' - 

„Kicsinyszivü! — igy dorgálá, féríìas-szép arczàn 
komolyság- és mosolyvegyülettel, az isten’ ña. -'- А’ per- i 
nyévéhamvadt szikra is- fellobanhat, ’s a’ remény mint а’ 
világok’ térsége véghetetlen; hányan veszték el szemök’ 
fényét, és újifa megnyerék! hányan siketiìltek meg, és 
letten. nauokká! nanyan buktak e1, es keltek ismét foil“ ‚ 

,Az úr mîndenhato l‘ 
„ваши bünei mellett erényekkel is, bár keves'eb- ’ 

e bekkel, bir; ö istenfélö ’s magaviseletében erkölcsös: 
csak fösvénysége ’s ebböl származott embertelensége vi 
szik öt mindinkább a’ kárhozat felé. Magamra vállalom, 
öt megtérimi.“ Manda Jezus. ’ 

,Uraml -- kiálta görcsösen Lucifer, sz_emeit az isten 
ség elött betakarván , mint ollyan ki a’ napba nem néz 
het -— ez ember’ órái számlálva vannak: ö huszonnégy ora 
alatt enyim.' 
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„Huszonnégy (на? Megpróbáloms“ mond af szerel-y 
mes Jézus: „'s‘ha meg nem'tér, legyen tied'l.“ Еще! ha 
iaaék nélkülI а’ földre шпон. -= l ` ' ' 

A’ nap vépen ut01s`ó bucsúcsókját nyòmta kedvesének 
homlokára, a’ fóld’ legmagasb hegyére, mint еду jó anya, 
ше11у gyermékétöl útra megy; ntána az ég csakliamar he 
bòrult ’s kiki biztos hajlékba menekvék Yaz éj’ Sötéte elöl. 
Csak JézusKrisztus vala az ‘Непал, egy igénytelen, fá 
radt utazó; jobjában a’ vándorbot ’s bal hónaljában egy 
kis bútyor. ' ` 

Еду háznak tarta, mellynek tágos udvara ’s ehhez 
kapcsolt hoszú széríije az alig aratott gabna’ asztagaival 
мкм allow, A’ на: Bálinté vala. 

Jézus az ajtón kopogtat, egyszer, kétszer ’s ‘коров? 
tat harmadszor is. ‚ 

„Egy szegény vándor kér наши tagíaínak enyhet ’s 
védet az éj’ bizonytalan homályá ellen, а.’ legkevesebbel 
is beélégedöl“ mond, alázatosan ’s esdeklöleg Jezus.. 

„Isten’-'nevében! — mlm ki durván"s eligazltólag 
Bálint, -- ki af’ legke'vesebbel ís beé'ri; annak minden 
bokor ad выпад.“ v ' А ’ 

’S Jézus zúgolódàs пенал mvább ment;~ a’ szomszéd 
viskóban pedig szives fogadtatást és enyhes nyughel'yet 
nyert. — 

„Köszönöm, atyámfìa! — mond Jézus másmap regge 
gazdájához -- под а’ hajléktalannak мамы; adál ’s fala 
‘ода: az éhezövel megosztád. Ha ninos ellenedre, kevés 
ke Миша‘; kicsépleni segitem,‘ mert, Штат, napszámosod 
nincsl; ’s én мы?’ fejéhen örömest megteszem.“ 

,Az шеи megàld érettefì'nond afsze‘gény paraszt, ’s 
megszor'itá a’ felebarát’ kezét. - 

А’ vander реф; а’ konyhÄba megy vala, égö szenet 
vön a.’ tüzhelyröl ’s az asztagba. vete', melly a’ szegény 
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eiiiliernek egyetlenelvelt, mellylien egész nyara’ veres 
„щеке, jöve tele’ minden iapiaiéka теннис. 

А’ szegény embei‘ esszecsapa kezeit feje felött. 
Az asztag ime lebbet vetett! а’ sarga lang millie 

nyelvekkel nyaldesa a’ gyulekeny anyaget, majd szelle 
keletkezett, melly elebb terelgetve, utebb suliegva kerba- l 
esela а’ veszes elemet': millie szikrak repdestek, inintha 
csillagait akarnak азарт-11111 a’ fiistfelleg altal elborult eg 
nek, fe'lfele, ’s ezikkazva liulltak isinet ala az elhamvad 
tak ’s repiiltek isinet fel az ujra felelesztettek. Az asztag 
egy langteineg velt. Vegre reskadezni'kezde az elethalein, 

‘ а’ szel elcsendesiilt, a’ langlinindinkahb halvanyiilt, mest 
ineg egyszerv felleliban, ’s erekre elalszik. 

}, A' szegény eniber kétseglieesesebei csak mest téi‘V 
inagahez; felei'iilten nez a’ gyaszhelyre, liel inindene sein 
iiiive len. De eh свода! а’ pusztitó ti'iz csak a’ szalinat 
emeszte'ineg;> a’ kalasz’ magvai sértetlen iiiai'adva, tisz 
tan mint a’ leggendesabb cseples, szeras, i'estalas utan 
halemra seperve ’s mennyis'eglien ketannyii‘a szaperedva 
mint eddigi terniései! 

_ „Hegy’ elegszel meg ez i'ij medda1?_- kérde mese 
lyegva Jezus az embert -- neinde gyei'sabb, tisztabb ’s 
jutalinazehli г“ l - ‚’ I . 

,Igen megijesztel‘, inend a’ szegény paraszt, ,de az 
isten aldjen meg niunkadert !‘ ` ` ` 

Mindezeket pedig palankjan alt а’ dús Balint latta 
és папаша; ` . 

011 hisz’ ez igen felséges, gondola magalian a’ fukai': 
mennyi munkabért kimelek meg igy. Hala, liegy galinain 
nak meg lcsak egy resze van kicsépelve. ’S az epen mest 
erkezö ’s mar tegnap megfegadett munkasekat мы külde. 

\ i 

Ekkor pedig egész sietseggel, szemei ei'ömtel ra 
‚ gyegvan , tiizert ment ’s hegy nyereseget egy pillantattal 

atlassa , asztagjai’ mindegyikel'ie egy egy kaneczet vete. 
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ADe дам a’ dolog egeszen maskep iitött ki: az ehes 
langok mohón ragadtak meg a’ nekik nyujtott taplàlékot 
’s mire Balint körülnéze, gyaszos hamvaban fekvek a’ tö 
merdek elet, mellyben ö` csak egy par perez elött meg 
annyira biiszkélkedett. ' 

Ki iria le Balint’ remülését ez iszonyú meglepetésen? 
Ajkai görcsösen öszvekoczczantak, arcza elhalvanyult ’s 
labai ingadozanak alatta. Borzalom volt ranezni! 

„Mit miveltél, gcndtalan? -- dorgala т Jezus; - 
honnan vetted a’ tiizet г“ ‘ 

,Tiizhelyemröl‘, mond liideg ‘ты-нём: törölve Balint. 
„А’ pokol’ oltaráról -- szóla‘Jezus, — mellynek aldo 

zal; hitted-e, начата-3, hogy az atkozat’ tüze áldast hoz 
то г“ ’ ' ` v 

,Az {Мел »met engem.‘ ` 
„Magad altal'; - mond szeliden dorgalva Jezus Kriez 

tus — ’s jegyezd meg, a’ hanyszor jót teszesz embertar 
soddal, 'annyiszor kamatra adod penzedet; es a’ hanyszor 
megvonod töle segedelinedet, mindannyiszor egy örcsilla 
god húnyik el: amazt az isten kezeli, ezt a’ gonoszleiek 
oltîa el.“ 

,Mindenem a’ mim van, az úrtòl vagyon; az а: ad 
ta, az ш vette el; legyen aldott az úr’ neve‘ mond meg 
indulva ’s jobbulva Balint. ' 

Jezus pedig kezét a’ megterö’ fejére teven monda: 
„Kedvesebb ennekem egy eltévedt ’s megtérö hiinös, ki 
lenczvenkilencz tisztanal.“ Balint felpillanta. ’s mennyei 
fényözönhen lata maga elött Jezus Krisztust, ’s leliorúlva 
iinádá. az irgalmassag’ kútfejet. 

A’ merlegen pedig a’ büncsésze nagyot könnyült; az 
angyai örömkönyekre fakadt; Lucifer ajkait mardosá. dii 
heben. 

k 

GARAY. 
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А На jnacsi grófok’ iakjanak egyik 1е1‘е111ё1; ejfeliket 
era utan szekatlanul latjuk meg vilagesitva. Eliben negy , 
fentes abrazatu alak, redes heinlekkal, inely fentelgatasek 
lia meri'ilve 'tanakedik. Öltezetiik keresetlen, teblmyii‘e 
felse eltenyekliel alle, niutatva, hegy siettüklien 013111152 
tékessagra iigyelni idejek nein velt,4 lianeiii mit legkeze 
lelib ertek, --- öltek-fel.` Szeineiken nein annyii-a 1013710 
110$"111‘а$21г1$‚ inint felzavai‘t aleiii’ neliezsege 111; hang 
jok inkabb’ Sariego -- minnm más шок’ nyugaliiiat kernel-J 
nek —- melly csak neha, egyiknek lievvel vitatett 13212511 
ga’ védeliiielien ter ki hallhateliba, de liainarjsinet lecs'en 
desiil, néniileg a’ közelge dergés’ ineginegszakadt iiiera 
jaliez hasenlitva. — Elettük ire szerek, beirt ’s tiszta'paA 
pires szeletkek nagy elleval hevernek, melly ntebliival 1101 
egyik 1101 inasik nyirbal , inig hatalinas ekekkal taniega 
tett gendelatit tarsai elett ereinest tiilajden igazságat 111111 
vandela'g, elinendja. --- Talalja-el mest a’ nyajas elva 
se, 1101 es kikkel vagyunk? Hegy az i'igy eletben jare -- 
ani'iyit iiiendhatek, inert az einlitett kiteresekben hallliatek 
valanak hellyel-kezzel: „neki el kell veszni, - ha> ez 
meg az nem'tertenik, a’ liàál elkeriillietlen, - meg ez 
egy úten van remény eletehez“ ’s a’ t. Tan valami genesz 
teve felett vitatjak szigeri'i biraji a’ vegiteletet? Nein! fl 
gyeljünk csakLA’ szemszed szebaból egy szegény lieteg’ 
seliajai liallatszanak idenkent, lkit ez ejjel rögtön 111112111‘) 
dasra liitt ervesai ei'övel megakaranak gyegyitani, de a’ 

15* 
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mi csak a’ mindegyiktö'l kiilön ajanlott ellenkezd'útakon 
sikeriilhetendett, ’s Inelly vitatkozasnak veg eredmenye 
egy hosszú ’s a’ tanakodo collegaktúl ajánlott ellenkezö 
szerekylnöl июль egy haratsagos gyógyszer-íiizert Inagaban 
foglaló orvosi rendelmény lett, hosszú mint egy elsö rangI'I 
vendeglöi et-lap, Inellyet a’ szánandó beteg okvetetleniil 
‘hevegyem плазма!‘ ketseges- а’ kaczagó gyúgyszeresznek 
pedig liizonyos hasznara! ’ 

‚ . ` 
\ ^ iA 
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А t'öváros’ éjjeli lámpái csak alig pîslogának máx' itt-ott, 
’s a’ végképen elcsöndesiilt útczák’ egyikében egyhanïgú 
lábkopogása liallatszék egy tán elkésett kalandornak, ki 
ben hama: éji ört gyanitlxatnánk, hacsak, еду lámpás 
kalauz lnem menne illö távolságban elötte. Messzebbröl, 
nevekedö robaiial mindinkább közeledett egy‘másik, de se 
besen futó nesz , melly vàndorunkat utobb megállitva, 
visszatekinteni kényteté, ne talán épen4 ö utána fusson 
valaki onnét hol most volt, valami elfelejtett dolog iránt 
tudakozandó, -- a’ mint épen e’ perczben a’ futó mellette 
terem, ’s segitség-kiáltásßal lábainàl összerogyik. Az oda 
tartott lámpa еду sovany halàl-szin , de sokat> jelentö ér 
dekes ábrázatot világita-meg az elbukotlnal, ki a’mint 
gondatlanul rá kapkodott felruháiról itélhetö vala, közép 
rangúnal magasabb helyezetü lelletett. ,Megölneld elvesz 
tenek! szabadits-meg a' gyilkosoktóll‘ ezt rebegé megtör 
delt hangon‘térdeit karolva át kalandorunknak, ki aggód 
va, tekinte-köriil miutàn meglepetéséböl magàhoz kezde 
`16111; de nem látott semmit, sötét volt az útcza és síri 
csend legbegett a’ kialudt lámpak felett. _— „Hol vannak? 
kik vették iizöbe г“ kérdé ntóbb folemelve földröl a’ halvány 
itjut. ,El innét tiistént,` csak minél messzebb akárhovál‘ 
rirnánkodék az ,' ’s szinte magával voná a’ bàmulót. -- 
Еду kapunai megállapodott az elöl~lámpàzó cseléd és 
csò'ngetett. „Én itt lakom --“ mond jelentéssel éjjeli van 
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дошли аи-Ы mindenütt szorosan sarkon követett ifjuhóz, 
kérdő pillantatokkal nyugodva annak összedúlt arczan ’s 

`vzâlrvz'm, most már ő mit akar? ,Csak fel barátom, vígy 
engemet magadhoz, bar ki légy -- ha teheted, jutalmad 
el nem marad, azonban jót (езда: egy szerencsétlennel. 
Csak fel! hamar --- hamar — !‘ ‘вйгде‘тё még egyszer ’s 
szinte első lépett-be az ajtón menekedni vágyó. - А’ 11a-_ 
za tért házi úr gondolkodva követe lépteit, de egyes em 
bertöl kinek semmi gyanust külseje nem mutatott - ön 
cselédei közltt mit .‚ féljen gondola, ’s a.’` kapus ismét beza 
na hátuk megettazajtót. 74- :.:: n 32.5. ,ŕ 
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Egy kis író-szebalian vagyii'nk lieva a’ ket esmeretlen 
erkezett ’s kikkel itt gyertya-vilagnal kezelebln'el insges 
merkeiiiieiünk. Едут —— а’ mi m- — kis «zömök jei tap 
lalt. test.. nyajas ajanlkeze alii‘azattal нашем kenyelines 
haie köntöst einen, mig venaégének а’ nyugagyen iieiyei 
ьштат“, heva az mintegy enkenytelen regyett: „Az isten 
ert! yaz úrnak baja van l“ kialta felelteztelien meile nger 
va а’ ‚ gazda, ’s aggódva, de mintegy csupa пойдет}! 
iiieréiiez пунш ,Semmil egy kis gyengeseg! a’ selles fii 

Atas -‘ felelt az, — izzade hemlekat'letöi'ülve felier se 
у lyeni kendejével.` „Öiinek nyiigalemra van szükséger 

viszenza nyajas megnyere szavakkal a’ gazda — ’s mivel- 
a’ sers illy külenös úten esszehezett henniinket,` fegadjen 
el hazamban egy nyugtate agyatl“ - ,Igen, igen! -mend 

. lievvel szeritva gazdajanak kezet a’ vendeg -- igen,` agyat 
es nyugalinat baratem, inellyet elly regelta nelkiileznem 
kellett. Tegye veleni mintjenak ища az ш, hlgye-meg, 
halatlant nein erend szivessege. ‘ -- E’ szavak elly mele 
gen elly egyszeri'i-pengyelan valanak mendva, hegy inin 
den gyani'it, mi lett velna is nemi csalas felel a’` gazdaban, 
egyszeri'e kielthatanak, — ’s e neki is lianasa külenes` 
vendegevel elly Iiarati i'esztveve, Могу irania a’ szerencset 
lenbe legnagyebli liizedalmat, enthete. Ezei-t a’ feszesseg 
kezenk minainkain» mun, mindenik nyiiian invent, a’ má 
sikkal szelni, de megi’s a’ vendeg gazdajat niegeleze. ,Én 
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ugyszólva gyilkosaim’ kezei köziil menekedtem meg -- kez 
de , miutan kényelmes ágyba helyeze magat a’ vendég 
gyilkosaim’ keze наш,’ kiknek mas’ eletet menteni köte 
lességük. --- Én -- de nevem ’s rangom legyen meg titok 
az in' elött -- legyen elég, hogy magam sem tudom mi 
ért? orvosi kezek köze jutottami‘ „Bizonyosan valami 

-gyengelkedes — -“. ,Gyengelkedés — igen, gyengelke 
des , mit 6k halalos Барак keresztelenek. Az en testem 
ép haratom ha. hervadt is; de e’ helsö mereg melly lelke 
men evôdik, nem hagyja azt virulasra jöni. Most remeny 
lem, megvagyok szabaditva, csakhogy kezeik köziil kisi 
kolhattam. Most megmutatoxn minden joslataik’ джипа,‘ 
egesz tudomanyuk’ szégyenere, mint kapandjak e’ laza iz 
mok természeti rugósságukat vissza, ’s mint cserelendik-\ 
el idegeim nöi ingeriékenysegiiket feriìas keményseggel. 
- De hagyjuk el ezt, csak azt mondja-meg Мат-‘3110111: 
szamolhatok-e önnel itt egy ананас de rejtett tanyára, hol 
kivant nyugalomban erömet, egeszségemet ‘девка-Карина.“ 
„Mie'rt ne? felelt alazatos illedelemmel ’s szolgalati kesz 

\ séggel a’ gazda, mint azt a’ vendégelien gyanitott rang 
щита -- шеи ne? ha segithetek önnek kellenietlen he 
lyezeten. Tekintse hazamat tulajdonaul ’s elsö мощам: 
hen, magamatl“ ,’S most hagyjon nyugalmamnak, igen el*> 
vagyok hagyadvai‘ „A’ mint méltóztatik parancsolni -'--“` 
felelt fd hajtva ez, ’s lassen а’ maga’ szobajába vonultz»I 

l 

I 
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Ez alatt a’ négy gyógy-tanár’ vitatkozása kivánt siiken'el 
bevégeztetett. A’ gyogyszerek részint megńjitattak, ré 
szint némi változtatassal ismételtetnî rendeltettek. A’ be' 
tegnek _be lgallet venni, a’ szó’legallopathiaibh ertelmében. 
Mi elött elmennének azonban, meg egyszer akarták látni 
a’ szenvedöt, még egyszer akarta mindegyik érveréséböl 
önnézeteit a’ nyavalya felöl világositani , magyarázni , - 
mégegyszer akara mindegyik szorgalmas bevevést,` melly~ 
nélkül gyógyulásról szó sem lehet -- "s óvakodó magatar~ 
tast ,-'- melly a’ gyógyszerek’munkásságát segitse - a’ b‘e 
teg'nek ajánlani; azért Iássu, kémlö lëptekkel szobájába 
men‘tek. --' Щ csendes volt már ekkor minden és' sötét, 
kialudvan az éjjelianécs. Az ágyban derék horkolás kal 
latszott. ,Betegiìnk alszik‘ - mond lassu súgò hangon 
egyik orvos: „Ne haboritsuk nyug‘almá “ - mond a”ma- " 
sik. „наша beteges sopor, ‘аду plane lethargia"“ okos 
kodék a’ harmadik. „„Nekem' e’ symptoma ném' tetszik col 
lega uramék -- tevé bozza а’ negyedîk, -- neki azon mix? 
‘шага mellyel ma é‘lt, lehetetlen aludn'ia!““ ,Nézzûk meg'i‘ 
lön a’ kò'zös határozat. Gyertya hozaték, — 'S a’ bete‘g'" 
mindegyre jó 121111 horkolt, takarói közé bùva, Воду 'csak 
az orra látszott-ki. '- Az elsö orvos ágyhoz közelit: ,Ec-A 
ce a’ paroxismus! milly piros a’ orra’ hegye !‘ „Tan a’ cri 
sis álland be 122ас1згё1дда1г“ v mond a’ másik. ,'„Lehetet'len , 
inég nincs itt а’ napja“‘ —- elenveté a’ liai'madik. „„Ta 

e ` « 
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pintson тем-‘шага az elsöt a’ negyedik — nem lehet-e 
apoplexiától fé1nünk?““ --- Az макета а’ takarú ат nyúl 
’s egy kis tudós hallgatás után: ,a’ pulsus ---'ugy mond 
-- erös és teljes, millyennek még вона sem tapaszltalám, 
csaknem — lehet mondani --- normalísl‘ — „Mit mondtalh 
én? — kezdi diadallal a’ második — а’ tegnapi mixturát` 
repetálni kelll“ — „,Adjunk~be tüstènt egy kanállal‘okos 
kodék а’ hau’madik,l ébren иду sem akar be venni‘“ ’s az 

‚’ asztalon álló övegböl készült headni. A’ beteg’ мадам 
„ а’ takarót elmozdítjálç, lassan és vigyázva olly helyezetet 

adnak мы hogy а’ nyelés megtörténhes‘sék, ’s .most едут 
csakugyan .szerencsésen'betöl-ti a” késerů higséçgot._ l De 
még a’ nyeldeklöt sem érte-el, mvidön Amán- а’ beadó ‘orvos’ 
szemé közist` volt i‘smét a’ Acl'issist eszközlendömíxturq. А’ 
heteg haragosan feliil ágyában kör'ül' néz ’s еду hatalmas 
káromkodáshoz/akar épen kezdeni, midön csak hamar 
eszméletre jöve'n , az ágyhól kiugrik az owosok’ közösbá 
типам, mofxdhàtni tán rémíiltére Кв; -— ,Hisz’ nem ez a’ 
patiens‘ , — mondá vaz elsö 0rv0s."„Ho1 a’ méltóságos ш?“ 
kérdék most mind ай elijedt inast,l mert ez voltèaz аду 
han. „,Én -- én — nem tudom -_- lpebegé az egyr'e Y_száiat 
tisztogaïva még most is a’ késerjí szertöl --- én al’lultam, ' 

$¢¢ mint bölcsen штаты: а’ tekintetes um . „De Воду jöt 
tél af beteg’ ágyába г“ „,Azt lelkemre mondomrmagax‘x'lńsem 
tudom, csak egyszer itt а’ sarokban f‘elébreîlt‘em‘,A -a.’.sz0- 
ha éötét volt, azt gondolám mágam szoliájában vagyqk , 
двум kerestem hát àlmos fö‘vèl, mellyhen újra jó izün el- — 
aludtam.“‘ ,Horrèndunn felkiált egyik 0`rv0s, а’_ patiens 
delírál, liagymázában el топ, máskép nem lehetl‘ l_Az 
Orvqsok most néma fçntos képpel ,oft Ваша]; а’ remegö 
inast a’ méltóságos úrnak jelentérst` teendök а’ szökevény 
patiens {ею}. Tüstént inasok küldöztettek szélt, à’ lház’ 
minden zügja kikutattaték; de a’ heteget nem мала sen 
ki! — A 
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Reggel пучки era fele velt mar az id_e, miden даты!‘ 
esmeretleii heteget csendeseii, csak lahuj-liegyen lepve 
inegtekinteniakara. Mai' ekker ehren velt az ’s a’ дата nya 
jasailkéraeieie; mini aiuai az ijael alan? ,Nagy0n,je1_„ 
feleltvelegiiltei‘ a’ Ветра: elly jel, inintmaiàtöhh henapja 
h_egy'nèwnf „Ennek щите штат, Nein .is lehet az~-inas€ 
kent;` esak egyszer azen sek kellemetlenszinü szagú ’s 
Кий allepathiai kevei'ektel lehessen nient a’ hetegwtiistent 
könnyehhen ei‘zi magat. Higye-el nekem en, a’ terine 
szetnek keves segitsegref van sziiksege ,_ csak jól valasztva 
ekesan ‘hasziialtassek az; de _ezek az allepathicusek lattes. 
messzely Маша tömìk hetegeikhe az _artalmas gyegysze-_ 
reket --,“ ,Kerein ne emlitse, а? gyeinr'ein‘einelyeg г}, 
„Milly sekkal felsegesehh ennel Hahneman’ д tudemanya !-_-,- ,fjI 
A’ heteg kétes pillantatekat vet a’ heszelei'e, — az felytatç 
ja:v „tapasztalni fegja en egy par het ala‘tt mint felidülend, 
pediglalig feg ket vagy harem pei-ecskanal töhhet- heveiinif‘., 
A’heteg liirtelen felült az‘agyhan: ,az istenért, taiigcsafk‘I 
nem decter г‘ „az az hegy Medicinae Посты —- himele- az 
de liemeepatha l“ Betegünk egyszerre agyen kiviil ‘lett 
ijedtéhen ’sl gyers eltöztehen keservesen telkialtett: „Te 
hat isinet ellenseg’ kezehe keriìltein? ’s mellyet elkeriilt 
nek veltem, mest (‘на magani rehaiitani az öi'venyhe?“ 

l 
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A’ doctor csöndesitni akara, megnyugtatni iparko 
dek ;> mind hijaba! Ö eskiivest tön semminemügyógyszert 
többe be nem venni, bar miliiomodnyi reszecskeje ienne 
is az csak egy cseppnek, es csak ugy шагам ha f doctor 

1 

' megigere, többe gyógyszernek csak nevet sem emiiteni , 
annyival kevesbbe oiiyas vaiamit mutatni, vagy б: lieve 
’vésre biztatni! ' 

Ez aiatt reggeiire hivatanak, meiiynel a’ doctor kü 
iönös venaégét а’ wie monden aI-név., alan csaladjanak 
детища. — Egy videki úr is iiit az _asztalnal , sogora a’ 
doctornak, egy elet-kedvelö vidam beszedes úr, ki méla 
zó hetegünkkel szokasaként hamar es könnyen ösmeret 
seget tuda szöni, ’s leszólvan jói a’ doctorokat, mitöl 
sógoranak-töie szeszelyesen ugy печени miniatur-rend 
szei'e sem lehete ment A- annak ilgyeimet magara-vona, 
’s hajlanaosagat, mit jelen kurüiményi kunt min-aen más, 
csak doctor nem nyerirete-xneg, ‚ vidor es gúnnyal füszeres 
nelöa'dasa egyeiöre is elegge resz'ere hodita. I 

nz egy par mit еле“ а’ falusi штаты ’s' kniunßsen 
az ö‘igenzkeliemes fekvesü ’s egeszséges falusi iakat dicse-' 

` re, ugy meliesieg ajaniva lietegiinknek egy fordulút tenni‘ 
vele oda, honnet ha eiunja magat'~ tetszese szerint a’ varas 
`ha visszajůixet mindeg. Neki azl ajaniat feiette megtetszett, 
ö tiìstent utitarsul igere magat _csakhogy a’ doctor-ok’ kezei 
köziil minél messzehb menekiiessek. ’S mivel messzecske‘ 
esett a’ fain, veszteni idejök nein leven; reggeli‘utan tits 
tent a’ falusi úr’ kopott csezajahan, hetegünk'magat ös 
Ineretienné teendö'kö'pönyegelie Imrkoiódzva — nregindui 
tak.' ---- ` —` ’ 
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van aktennészetben, kiilönösen tavaszkor, ‘Мани elm 
gadû-leirlmtlan М}, mellynek‘szokatlan éldelete a.’ lelket 
mintegy k-edves r en rengeti, minden érzés, milk 
aen-.genoom e1 lanszik h yni um тамады a’testet; nog; 
új,¢lnég izeletlen ygyö örökben részesüljön a’ nyiló ter' 
.mészet’igézö pongyola kebelén. — Ki naponként Миша, 
e'rezheti ezeket nem érdekeltetik annyira általnk: denn"v 
ki, _mint betegiink , illy :regen вещание máx' a’ természet’ 
egyszerü de leghatóbbfszépségeit; lehetetlen elsö мат 
tásokkor némi magasztaltságba nem мы ‘а’ léleknek ‘Язв 
galodasai közben, lmellyilt‘ minden ещё!) nant, fogékony 
шахта tesszi, hogy oeztatlan iìgyelutével a’ kedvelt га: 
gyak fölött lengliessen wak. --' ’S ezen ok tevéV eleinte 
utasainkat némává. 'Örsei- ligy некий}: a’ falúsiurat---- 
kezde ugyan holxni kedvenoz. штат! értekezni; de ш. 
sa ‘аду hanananná ‘ещё, vagy ‘мы щёЦсЩ hagyá, ‘газу 
egy--kurtàn ígenlö „üm‘f-'mel kieléglté , ’s igy а’ beszélge» 
tés’ “не мышцами-таят, maga magában Ванна 
dott-el, mig végreaz ‘пиццы örsei'nehezedö pilláin Шот 
más.; nem Чаи, a’ -nyelvetis elmémitvafy’s атак nyers › 
hangiait egy штаны tompa мощами pótolva. -- 

Az in. eraëßzélbencwamdon lf_asl e'gy ,aombnalg meuy 
nek lábánál, épen пот .most мыши jumtmk, еду tiszta 
fon-ás caövgedezett. A’ lkocoi люфт, ‘Öltsei mintegy bel 

\ 
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sö ösztöntöl “дата felocsúdott, ’s társa színte ébredve 
mereng'éseibg'il iìgyelemmel tekinte'a’ kocsi elé , bajt gya 
nitólag. ,Ez az elsö'állomás — szól Örsei úr —- kocsisom 
már túdia; e’ forrás mellett, 11а éjfélkor jönénk is erre, 
meg kell neki »«é.1lnia, mellyet sok kincsért nem 111155412“ 
nék ugy el, hog-y minzlen gyógyszert feliilmuló hatalmas 
cseppjeiböl 11е ne vennék magam meg1'1j1'tàsára‘,„’s most 
készůleteket tön а’ leszállásra. „igen de igy délelött csak 
nem fog inni az úr_?“ ,Miért nem? söt önnek is innia ke11?‘ ~ 
Ez a’ szokatlan pongyola ,k ell‘ Iigyelmessé tevé betegünf 
ket. ,De erövelfcsakfnem önti 116111111?‘- тома-«11101116; 
lyan ,' ’s min‘dèn csaknem illy uton Abeven; gyógyszeri ke 
шашек, 1111ге161111051; fut, forkába szállt kes'erü emléke.' 
„Erövel nem; del ez'maga kinálja mag'át, 'nézze csak!“ 
’S ekkor f-márfmerülve 15 volt az e’five’egreV mindig ma'gával 
ho‘r'dezot't` messzelyes‘ kristál-pohár. „Nézze csakf! 'nem ra 
gypgóbb-e hegyeink’ minden bo'rainàl? ez а’ fisztasagr, ez 
az 4újitó hidegség :-- ehi“ ’s most mint egy szemfény-“vesz 
tö’1kezében', -máruiii'itve voltr az öhlös pohz'xr. „Önnek ezt 
meg'fkell izlelniel“ ’s ~a’ po‘hárismét Itelve volt. ,Lelkem 
[аду meg igy ‘reggel а’ hideg' ítaltól- "mentegetödzék 11е 
tegünk' végig »borsó'dzva h'áta a’ gondolattól is. „Ne 11135‘ 
„йеъ- biztma- Örsei — az én felelöségemre, csak bátra'n, 
le vele!“ És a" pohár viz, mintegy keresetlen bájukkal 
igézö szenae 1eányka,'-o11y kinalko'zorag csiuogott а’ nap’ 
“хана megtbrtä~ sugaraiban, "s “az azi: nyujtó öreg úr olly> 
öszinte, minde'n kalmáriság nélküli arczczal` aján'lá azt, 
hogy 'ta'u‘sávn'ak4 mintegy önkénytelèn ke11e~tt ‘папа Iryulnia, 
’s'l’bár új 'hideg horzàlmak köztt, yfélig csakugyan ki i's iiri-' 
té azt, nem травмы-111111115 közbèn egyehet, mint -hogy 
\a' legjohb gyógyszer is rosszabb nágla. Мёд egy ладу kö 
korsót megtöltve Ürsei úr, mint mondá. -- ebédre valót, 
а’ munka után pedigfnehány pohárral jó izüen elköltve a’ 
hely’ szinén -- ismét folytaták útjokat; „’S hog’y’ éŕzi ma 
36.1611?“ Kérdé társát eg'ykis haladás után. ,Rosszul nem,. 

\ 
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-- mend az hatarzatlaniil. „De jehhan kellene lennie uta 
na mint velt, csak liegy keveset ivett — menda Örsei — , 
innen-vaina ki legalahh meg harem рощи-1111, ’s en `fega 
dem mest a’ pacsirtakkal'versenyt dalelnal“ Щ hesszas 
ertekezeshe meri'ilt a’ hideg vizrel ’s har eleadasa mest 
nein elly fi'iszeres mint miker a’ decterekrel szelt set hely 
lyel kezzel eleg vizes is velt; tarsanak meg sein keri'illii,L 
te-ki Iigyelinet, inert iszík ez a’ je úr elly — szernyi'i sek 
vizet ’s inert altalahan' elly` iszenyúan vizes? — Katena 
c'satakròl heszel, мат-корт: ’s kalandjait einlegeti. 
Ürsei‘av'val щита utiv штат; miker папу iccze vizet ivett, 
inilly idekhenl inilly hidegen fiirdött, - ugyliegy elede ag 
gedalinait hetegünknek csak az enyhite nemileg, hegy az 
eszkez mellyet Огней ugy latszik egyedi'il es mindenre 
давший}: artatlan egyszerü — liideg viz! 

ЧП; 

_ ...‚..‚;’. 



240 _ _ xovÄCs PÁI. ‚ 

VII.- 
О 

1{а311110ву Cornel es Móricz vaianak a’ testver grófok, 
kikheszelyiinknek f_ö szerepeit viszik, ’s kiket meg ed 
dig vvközeiehbröi megösmerkedtetni türeimes oivasònkkal, ‚ 
alkalmunk nem. vala» -- Koran apatianui maradvan , az 
anyai neveiés különhözö befolyással‘birt a’ kiilön veraika 
tu grófiìak’ kifejlende lelkiiieteref- Cornel, gyerinekse 
getol fog'va'ineiyen gondolkodó, »inkabb borongú mint de 
rült'kedélyii, csendes, Inagaba zart, e’ meliett a'legsze 
iidebb ’s erenyeselib sziv vala: Móriczot könnyelmíi vidor 
kedély, eleven tiìzes ver, pajzansagig csapongó, e’ mel 
lett nem a’ legiobh sziv jeielek. -- Az anyai szeretet’ bál 
vanya termeszetszerint a’ virgonczabli Móricz leve, ’s ez 
(it, a’ kiskorú gyermeket'mar csak több pajkossagra 520. 
badita fól, mig a’ sötetebb eszméletii Gornel meiiözve lön, 
a’ mi ismet ot csak iankaszta testben és lelekhen; ugy 
hogy mar serdiìlö korabam a’ bus-komorsag’ sötet fóilegeit 
iiordoza homlokan. Kesöbbi következmenye pedig е’ пе 
VeIéSllek, -- vagy tan inkábh csak anyai banasnak —- lett: 
hogy Móriczból egy viruló testü keliemes ifjn vait; min 
den melyseg nelkíil, .’s sziv-rejtekelien, könnyen bizonyos 
штат-101101111 sejtethetö: ’s Cornel egy igeny-teijes 
ugyan, de halvany nema kepet nyere, mellynek minden 
völgyíileteböl egyegy betegseg kandikait-eiö, szótalansag 
mélyen ható itelettel lieiyegze szeliemet, azért társasaga 
kevesektöl keresett, mi öt csak elidegenite a’ viiagtoi. -- 
А” jószágnak egy pedig kitiinöhb része idöshségi jognái 
fogva az eisöszülöttet es igy Cornelt iileté, mi nem kis 
szalka voit az itjabh testvér’ szemében, ’s ezert amazt et 
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töl megfosztani volt a’ czél`mellynek elérésére lelkének 
minden erejét megfeszité Móricz. És рейд‘; nein csupán a’ 
birtok-vágy volt az egyedüli ösztön; ö hazasodni akart, 
de a’ там mátka’ вашей keveselvén m¿isodsziilottsége-î‘t,l 
csakI ugy igérének egyezést ha beteges ваша’ javait is 
jo úton-módon magáéivá teheti. — Most hat neki orvo 
sokra volt szìiksége , kik ваша: l‘mind addig betegen tar 
tsàk, mig lassanként a’ jószág-birásra alkalmatlannak 
nyilvánitathatik testi és lelki gyengeség míatt. — És azon 
родит}, hol beszélyünk kezdödik, a’ сие! шаг közlitve is 
volt, „тег: Cornel egy évúta sziìntelen szobàban s_zotos 
vigyazat alatt orvosi kezekben volt,"s mindenféle körök 
ешьте gyógynhanan neteges auaporja relai. ó hola-kol 
rosnak volt kiadva. Öccse számtalan jeleit tudá ennek еш 
szám‘lálni ’s orvosai hiven támogaták állltàsait. Azért a’ 
szerencsétlen szüntelen egy meghitt szolga altal örizteték 
’s mivel mindig csak alom köztt kellett az iszonyú Мце 
leknek ища шифайкошйо]: mellyekröl a’ beteg semmit sen'i 
tudhatott: szinte maga is mar ellxitetve líinui‘ettenetes ¿tl 
lapotja felöl ’s onvosaitol gyógyulást „аду наш: цегиАшоп; ` 
ban illy hosszu ,idöl ем"; sem érezvén.. Играет; jó vagy 
ковш. vanozást magában: a’ reménynek Egyltiìtkos‘sugara 
kezde ̀  '1__elkébe bami, ’s egy iszonyn gylanu~,vébredni belsef- 
jében gonoszszivü testyére yellen kiben a’ valo rokoni rész 
véniek csak legkisebb мы sem sejt‘hétéçiuy among 
шт ‘Перейти- тфдёчёё akefi‘gy‘ìzödni #3; @les 
{ешь _feltevé azértvlìnagasl’ianwha jo alkalmatdelendi, el? 
men'iwmwczéwh ’s @e.ei11i~re1jfawieiwkees imm: 
té egyñejjeli orvosi tanakotliáïs',alatt.,` melly. kJiilszinböl щед 
i'an шишек a" beteg felettqszokatlan idojlien _i'slMT- Moni; 
еще; megzavarta' a’ мифы’ _esemény. i I Igel-festem lniŕidenfe-g 

.' lé a’ szökevényt, deslikeretleníil. ßetegiink î- kiezentlil 
Cornel grof fog Ienni --_, _ú‘tbanvolt >¿ililevjzlàtt,íh‘ßeiìi'll" "'_ 
(дней, дйрзиадага. _ 

Árvz'zkò'nyv Iìl. leà't.` ‘ c ‘ 16 
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Egyikéhen a’ legx‘egényesebbv bakonyi völgyeknek, fe 
kiìdt *** falu, Ürsei 111" mezei jószága. A’ hegyes 1652 
fával, fris levvegôvel, ’S egészséges Топаз-‘126111161 tarták 
a’ boldog fekvésü helységet, lapálya élelmi szerekkel 1616. 
el illô mértékhen a’ szorgalmas fóldmivelöket , ’s eg`y fat 
lan domhján még szölötökék is virultak, bár a'vszokott 
hiivösebb bakonyi lég-mérséklet ritkán hagyá а’ gerezde 

|`ket tökéletes édességig érni, minek jò következése lett, 
hogy a’ bennlakók, részegeskedésre minden kedviiket el 
veszték, megmaradva vér frisitö istenadta forrás 1126111 
1161, mellyeknek a’ válegathatásig bövéhen valának. --~ 
Ürs'ei úr’ kastélja épen a’ hegy-oldalban, közel az erdö 
séghez volt épitve, mellynek csarnokárul а’ völgyben lek 
vö kis falucska, mint valami csalogány-fészek а’ bokorban 
vala látható. — Több sziìkséges gazdasági , épülete 
ken kivül, még számos lakó szobák valának а’ fö 61111161 
11е2 újonan ragasztva, mellyek sem kényelmességre , sem 
izlésre nem mutatának, 1161111 VendéglÖi, ‘аду ñirdöházi te 
kéntetet adva a' kastélnak. Az egésìet szép, és tágas kert 
körité, párosulttan ben szép a’ hasznossal, melly'nek te 
kervényes sétányai kinyultak hüs fák alatt egészen az ere 
deti erdöbe, hol a’ mester kezek miìvét egyszerü 1611116 
szet váltá-fel pongyola hàjaival. -- Útasaink sötétessel 61’ 
tek a’ leirt lakhoz ’s Cornél még útközben nyilva'm‘îtván, 
mikép neki ma semmi kérelme nyugalomnál egyébb nem 
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чаша: új gazdaJa e’ kivansagat meltanyelva, meg muta 
ta neki помада: ’s egyedül hagya, a’ таит ösmerkedest 
helnapra ‘шт-т! maganak. -- Cernelnak, mi eleszer 

` is feletlött új szallasan, isinet a’ szerfelött sek viz velt. 
Iveul ket pintes palaczk allt asztalan messzelyes peharral, 
egyik szeglethen egy tele dezsa, masikhan kad felig hi' 
deg vizzel - tevek az egyszeri'i liúterzat’- fehh reszet. Cer 
nel meg nem feghatta e’ szernyi’i vizesseg’ ekat, de titkes 
herzadaly feta-meg hatat niagyai‘azhatlan ekhel, melly sze 
i'encsere megis almet nem i'izve, e, hihete a’- mai kecsi 
zashan elhagyadva csak haniai‘melyen elaludt. -- A’ viz 
tel meg almahan sein szahadulhata. Melytavakat gazelt, 
hideg fiirdehen didergett nyiigtalan hahek’ kellemetlen le 
csegasa köztt, mig vegre alma valesiilni tetszek aiinyii'a; 
liegy e terineszetes lehicskelasra ehi'ede fel. Épen e’ pil 
lantathan emelkedek a’ kádhel egy niagas sötet мак ’s 
liesszu szerü feher pakróczha hiirkeledett, miden éhrede 
grefunk a’ nesz utan ferdulva, szemeit а’ kaal-a, ’s annak, 
lfelhuke al-niinfajara inereszté. Meg nem tudá. megkiilen 
heztetni, vale-e a’ mit lat, vagy csak csedalates aimai 
nak felytatasa, miden'a’ pakreczes szörny hesszu sevany 
szaraival a’ kadhel kihagva egyenesen az agy fele irany 
za lepteit. Cornel felült liii‘telen agyahan mint kit varat 
lan ijedeleiii riaszt fel alinahel ’s a’ kezelge kisertet' is 
dehhenve az Еду’ szelenel, szelieri'a mei'evi'ilve megall.A 
Nehany mased-pei'eznyi sziinet а’ kelcsönes hamiilat’ inin 
llen jeleivel. ,Mi daemon heza'ide az iirat г‘ Kerde vegre, 
diderge al-hangen a’ чай Nepti'in. „Én tai'thatnám ent tel 
jes шагах valoai aaemonnak —— feieii eeméi — ш еинепуг“ 
,Miker fazeni, trefalni nem szeretek --- felytatamniaz ke 
iiielyan, -fakarki legyen az ш, gzanjon-ki agyainhel, 
nekem fiii‘des utan izzadnemA kelll‘ E’ lianghan sekkal 
шип hatai'ezatsag, ’s Gei'nelhan ünemsag ha felenkségnek 
ne mendjam - velt; minthogy’ez моют liesszan-fentel 
gatva agyahan maradt velna, melly tette veget is vete 

46* 
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minden tovabiii czivódásnak , ’s a’ hivatlan vendég 52010 
sabban hurkolódvapakróczaba minden mentegetödzes nei 
kül el is foglala helyet a’ kiszailtnak. - „’S hova fekii 
gyem most? kerdé Cornel, ----~ ha. ön izzadni; en aiudni 
szeretnek.“ ‚ 

.'Keresse szoliajat -- mond a’ fekvö meg most is va 
czogva, -- hizonyosan rosszul hotlott ide, ott. a’ csenge 
tyíi-huzó, канва-11165, 's tiistent cseled> jö ki útlIa 131121 
tandja. Gsak engem ne haboritson mert izzadnom kell.“ 

Cornel az 6 világ’ tiindéres kalandjaira gondolt ’s sor 
sára bizva magat megranta a’ csengetyüt. A’ jósiat sze 
_rént csakugyan cseled jött, ki mindjart atláta a’ tevedest. 
Cornelnak t. i. a’ szomszed iires szobába keilett voina te 

lepèdnie, — mellybe_ ment, annak шеи-1011 szallúja, ki 
az alatt mig Cornel aludt megiövel esti setáiasahól, ’s a’ 
csak hoidtúl viiagitott homalyos szobaban gyertyat sem 
gyújtva 52011011’1'111‘116 kadjaba iépett, mellyliöl kiszaiiva a’ 
meglepett Corneltói, izzadhatasat ön-agyaban teljes joggal 
követele. — Átszalitatva igy teved,t kalandorunk rendes 
lakaba remenylett nyugaimat megis el nem erhete , söt 
borzadva keilett hallania, hogy meiiyek 6161 olly iszonyod 
va fut most ismet orvosi kezek közé jutott. A’ hely t. i. 
hol most van egy hideg viz gyóg’y-intezet, aiapitva a’ mar 
ösmert Ürsei úr altal tuiajdon jószagán ön lakában esu 
pan a’ szenvedö emberiseg’ enyhitésére mii-kedvelésböl, a’ 
heiy’ fekvesetöi ’s egeszseges forrasaitòl ösztönösztetve e’ 
nagyszerl'i vallalatra. -- Cornel ezeket hailva elhaiavanyult, 
’s közel volt az ajuláshoz, mellytöl megis a’ keznel ievö 
hideg viz , az illyesekhen mar tapasztalasból jartas cseled ai 
tal epen jókor, mar fel forgo szemei közé alkaimazva -- 
szerencsesen megmente. ,Tehat ismet orvosi kezekben? 
sonajia ‘comet maganoz 1611611 kábuiasauói -- mit те: 
16111 0 151611 ellened, hogy ennyire kisertesz?!‘ „Semmit 
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se féljen nagyságod - bíztatá а’ beszédes inas - semmit 
se féljen; а’ mi nagyságos urunk nem doctor, egész há 
zunknál egy szem pílulát, egy szál herbathét sem talál, 
aztán érvágás és köpölyözés épen nincsenek divatban. Itt 
minden orvosság csupán az isten-adta hideg viz, a’ mint 
a’ fóldböl fe1buz0g,’s higyje-el nagysád, ezzel urunk csudá 
kat tesz, mert ez mindent meggyógyitWCol-nélnál e’ vi 
gasztaló szavak sehogy sem találtak viszhangra, ő minden, 
pakròcz alatt, minden kádban egy-egy rémet sejte, ’s alig 
‘ага а’ reggelt, hogy gazdájával a’ tovább utazás iránt 
szólhasson ! -- 

l .' .Ivi il.. 
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огвей úr a’ gréfenbergi viz-gyúgyintézetröl hallvàn, majd 
‘olvasvám végrenxeg is плодами an; meg nem тва 
tott а’ gondolattól, honálmn tulajdon falusi Магадан ha 
sonlót állltani fil. Ö, az ò iskola’ gyògyászaival вона meg 
elégedve nem volt, 's miutáń (же: szoval, csipös elméncz 
kedésekkel, eddig hol csak lehetett eléggé szurdalá: most 
kaputt az _alkalmon tettel is kifogni rajtok ,' ’s igy hozń. 
létre az intézetet, mellyet «most csak újsàgaért is вокал 
látogattak, ’s 1101‘ Gornél is az elsö éjet olly gonosz elö 
jelekben olly nyugtalanu‘l tölté. — Korán reggel máx ágya 
ею“; àlla Örsei li'lr, mint az intézet’ igazgatója, ki az es'te 
wnéntekŕöl шаг értesitve lev'én sietett дом tenni a’ швы 
’s ha sziikség, kibékéltetni ösmeretlen hetegét intézetével. 
Ö, а’ mint Cornél félelmesen \rápillanta, вашем enge 
llelmet liétt a’ tegnapi zavarról melly csupán egy дома‘ 
lan inas’ szelességéböl származntt, )s igéré a’ lehetö leg 
kellemesb helyrehozását а’ hihának. Corné] hidegen kö 

' r szöné e’ iìgyelmét gazdájának , kinyilatkoztatva egyszer's 
mind ногу ö tovább íntézetében maradni nem ккал. Örsei 
ш teljes szabadságot ada vendégének tetszése szerint ten 

' ni,` kéré legalább intézetének egészben megtekintését , 
l mi közt Gorńél felöltòfzve,` elindulának a’ ketten keresztül 
{дозу-‘штык felé. (лишен elbeszélé Örsei úr ven 
,dégének intélzete’ eredetét, szerkezetét, annak jelen ál 
lapotjáx, kiemelvén többek közt, hogy _ö épen nem doctor, 

y 
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söt'epen azekat gyi'ilelese hii'ta a’ gendelatra, mellynek 
intezete ,_ letet keszönheti. — Illy nyilatkozasek terme 
Szetesen nemi engeszteledesre hirtak Cernelt ñii'dese irant, 
a’ mi vegre, ’s a’ reggeli füszeres fris levege elly kedve 
ze hatassal valanak testei'e es lelkere, hegy egeszen (11111 
va erezne magat ’s az intezethel tavezast пледы laiszaték. 
— A”ferrasek’ kernyeke igen regenyes keppel lepe meg 
Cernelt. Rangi‘a, kerrar’s nemre kììlönhöze vendegek le 
pek-el a’ szazades hikkek köztt csavarge arnyas setanye 
kat. Щ iiiesedva, ett kiszahett vizüket iddegalva, танца! 
haratsages heszedhe merülve, ‘мощь vig dalekhan is 
ömledezve elly kedves neszt gerjesztenek _magek körül, 
melly altal a’ meglepett Cornel egeszen elhajelva igazelni 
Везде Örsei úi"l allitasat liegy a’ hideg viz- inindent nieg 
gyegyit, ’s ha ervesi шов nemi iidv elerhetö, alihez csak 
hasenle intezethen nyujtathatik ined! Ezen gendelat keh 
lehen lassankent hizedalemma melegült, mellytel eszte 
neztetve fölfede magat gazdaja elett; elmenda hegy e Haj 
nácsi gref, kit testvere lieldkerosnak mend, ’s ezert mar 
regóta ervesi felvigyazat alatt tartatett. — Örsei ш‘ erült 
a’ szerencsenek melly intezetet a’ gref altal erte, ’s min 
den jet igert, de kivalt a’ ferdest ’s liideg ‘пи-ты ajan 
la, mi altal lia tan haja velna is, mindenesetre rövid iden 
meggyegyiiland. — Gernelt a’ reg’ eldelt szahadsag ’s 
azen gendelat, hegy nein sekara önallapetjarel bizenyest 
tudand, de meg а’ legreszahh esethen is, a’ remeny — 

› baiaioi megmenekedve testhen es lelekhen epen leplietni 
а’ cselekvesi palyara pelgar tarsai kezt, — inind ez men 
dem et tulragada inagaii, ’s fellengzöhh lett erzeliiiekhen 
szavakhan liegysein Örsei urnak csak ferrasaig terjede 
szi'ik fegalina megei‘thette velna. Ö mindezekre csak 111 
deg vizet ajanla ’s igereteket ten újra, mellyek csupa ineg 
szekashel szinte tudta nelki'il emlengenek-le ajkairól. Ger 
nel et csupan liallgató iìgyelemre kerte iranta; de ki tud 
na egy kurnzselenak nyelvet метит, ’s Örseiúi' mar ter 
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штат fb‘g'tä мета es uicsekeuö van: шты 
tin ugy-tui ‘нашему bar ëpen amén von д" мы‘ ’s et# 
iièkvarazs выдаёт ablàkon áltai epen стен-душ szöi 
gaitak; ö mind e’ineil'ett az et ytirizö cseled’ vallasa еще,“ 
egeszl éjeken' alt'a’ ilegnyiigainiasaiiban aiudt ’s igy hold 
kt’n‘sagra‘` 'csak A:hájiandósagotl "seni mutatctt; de hajának 
kell lennifi'ëíiiönlien meŕt lettvolna orvosi kezek ката’ 
‘дёд‘6вЬап'Г1‘ё’у’ЪКоЬК0й0й‘БгВеГ ki az e'gyik Hajnacsi 
grof, 311161363фуфапёдёгйшёх" hallott is vaiamit' sógorá' 
tol;l ’s o'k'oskodasanak'követkëzmenye lett hogy par nap 

vallait egeszhfi'ŕi‘dödakäsag ‘kezde suttogni‘Cornell‘ói mint 
_egy ai-nevÍT-a’latt lappa'ng'ó- 'nagy sziìletesü òriiitr'öl , kinek 
ësalaiiîa‘iŕegrentenyet _iielyezé ‘ шов: Örsei щ’ mindent meg 
gyqgyitoj‘iiiäegvizénei ' ' ‚ Y 
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" "löńyörü 111111111111- volt. l A’l -'fiirdß veńdégek «':sapatokra` 
oèz'ììì'v‘á‘ 131111911; fa’ -hpmàlyos erdö’ s'étànyáin; vagy 
á’ “kèrt’ müvész keiekkel álkotbtt äí'ń’yàs lugasàiban- 111111111 

‚ tek'. coma egyedül‘séfan, 1111111 111111111; '-- busfkomolyan, 
домашних’ aan' at‘iha'g'át, midön-'egy'ßlugas me1'1ett«_ 1111 
1511111111111 »aj-hmm; h'atak ruleiti-imèuyeknek euenanhat 
falrŕùlf'ègyszerre а’ lugasbań 'te‘rmett megt'eldntendö a’ ked 
vîèB'fnang-forrasc. Kétf-höïgy- 1111 1111;` -»m1115511 himzö rá 
íńáòskàlmellett, a’jñäta‘labb k'önyv'vél` kezében, amannak 
felolvas'và.. Gornél’ rögtön megìeienése íge'n váratlan lehe 
te `nekik, meri: zavarodva, az idösb ijedelmes sikoltással 
nigräńak-œl !1е1уб1‹1‘й1‘—ше11е1‹ейп1‘111331611, 1111 Cornel épen, 
а’ 11у11а11111111;а111а a’ 111111111111111111’ 1111111 egészen el nem fug 
ja. Ö maga _is mëg" ‘döhh'ent, sajnálva а’ nök’ akaratla'n 
nabö'rgiàiäsáf, de miiiaen szo nelkül vissz‘avonulni, a'fœar 
шаг? 1111111111111111 nen? éh'geaé, azért nyajas uavari 511111111 
kal boç'sánatot ‘kért‘l `történetes bebotlásaér't. Ez -- Мн‘ а’ 
legnnomabb esdfgklö"hang,- az' elijèdteket- magokhoz nem 
hozà., ’sůt az idósb"-ń6' kétségbe esétrten këzde segif'sëg 
utáñ- kiáltozni. Neliány ös'szefutott “Мёд-"в sz'olgákkal 
telt'jmeg «_egyszerre ай 1_115ав,‚ kik meglèbetve‘ kérdezkèdé~ 
nek 4‘a’ `ba'j utám , mellyńek semmi nyoma nem'Jala làthatö; 
--""s е! alan a’ segélY után kiàltozó häïg‘î 'kezén fogvá 

»iqàbń tvársát szó nélkl'il Còrnélra mutatŕa mençkvési öröm 
. kann 'ki suhant~a7` lugasból, ’s utàna a’ többi. -- Corné! 
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egyedül maradt, a’ jelenés’ megfoghatlanságán elámulva , 
’s képzelmeivel az eltíint báj-képen merengve, melly utó 
hatásul еду 1110111111а11а11 édes kábultságba. sülyeszté lelkét, 
hogy az egész, varázs álomul tünnék fól elötte , mellynék 
királynéja az eltünt leány, vàltó angyalként нём-110111100! 
1ё1ге‹1е2б lelkének üdvöt integete. -- A’ mint e’ szellemì 
hatás gyengült, ’s érzékeí mindinkább valóra ébredének, 
azon helyen lelé magát, 1101 elöbb а’ kecses hölgy iilt, -- _ 
а’ könyvecske mellyböl az olvasott elötte, ’s. egy igen li 
nom kendö mellette megbecsíilhetlen kincsekül heverének. 
`_,-Jvlohón dugáyzsehébe a’ könyvet ’e a’ kendöt -- forró 
homlokát- megtvörül‘ve vele -- keblébe rejtve índulì az erdö’ 
magányaiba, ~ hol kandi Iemherek lépteit nem lesik, hol a’ 

` korlátlanul kitörhetů érzelmek’,iidv-tengerében l'iszva ma 
ganfilq ralenti lény'ekŕ выпад-301110311 képzelhesse. _- в’ 
Vkallzîmdos esemény némi zavart okoza а’ vendégek .közt, 
sokféle balhiedelmek ’s mondáknak gyújtva fáklyátńinel 
Alíyekïv .,boldogta’lzîml gró‘funk’ örültségének rovásáráeokféie 
alakba‘n bprongolták-be a’ tàrsaságot. -Az elijedt nö csak 
azéri; 13 hogy üres lármája ki ne/-nevettessék ’s ok nélkül 
annyignépet а’ lugas eléhe ne, csöditett légyemrna‘gylitva 
`adir. 'Jelö a’ dolgot. 4Lehel: hogy a’ nyilvàn ör‘ńltnek tartott 
ifju’ váratlan megjelenése — olly lugasban hol minden férñ 
nélkiu кит а’ netalán 111 kiwrendö öqiönges’ veszé 
lyeinek — pkozá. képzelgéseinek 0ll`y„sz0kat1an munká‘s 
ságát, hogy szem-meregetve, fel állò hajszálakkal tán 
még Vfogait 13 rájok vicsorgatva tiint-fei az, szerény 110 
csánat kérés közben is elötte; elég az, hogy e’ hal eset 
fólötte kellemetlen hatással volt mindenkire annyira, hogy 
Örsei úrnak vendégei nyilvániták, ha örült hetegét csuk 
va nem tartaná, tüstént elhagyandók intézetét. — A’ viz 
gyógyász igen megleve szorulva. Ö Gornélt meg nem 1111111 
hatá annyira hogy ok nélkül еду asszonfbizonytalan ijej 
delmeért, mellynek elötte kevés valószinüsége is volt - 
csukva tartsa .- de hatahna sem volt erre; azonban ven 
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degeit is szerete ’s- intezetenek liitelet gyaral'iitanl minden~ n 
kep’ iparkedett. Úgy egyenlite hat ki az iigyet, hegy meg 
ígere Cernelt sziintelen es mindenheva szemelyesen ke 
vetni, hezza adva liegy a’ legreszahh esethen is a’ deleg 
nem sekai'a kedvezehh alaket vaItand, inert e addig en 
tezi messa es itatia heteget mig az mindeiiesetretökelete 
sen felyegyuland! - Evvel a’ deleg, har Cornel' hitelé 
nek teljes nieghnkasaval , neniileg lecsillapítva len! 
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Baking almokban машет а’ vnagròi ’s iin-niagara 
pihent hosszas holyongas utan Cornel egy terebéiy bikk’ 
szazados töveben, tavol a’ kerttöi es forrasoktól, hova a’ 
vendegek' каши ritka ’s csak elvetve szokott jutni. Eiötte 
kincsei, a’ selyem kötetü könyv ’s hofeher kendö -- tej 
foltok a’ zöid pazsiton -- heverének , kedves kepeket va 
катка liirtokosuk’ ele, egyeaün élaeleuu valo helyeu, 
melly eddig meg mindig sötet borúban környeze leiket. 
Ábrandjaiból egy gyönge erintes казне fol, mellyet vailain 
erze. Örsei ш voit, ki liaratsagos mosolylyal тише а’ пе 
fasan szökevenynek nevezett kalandort, hazamenesre int 
ve ôt, inert az est közelgetett. Cornel egyenesen a’ lugas 
han latott hölgyekröl kerdezösködött, ’s ‘Мани! kapa,\ 
hogy az asszony egy tiszttartòne, leanyaval ki a’ hideg 

'iördö hasznalataért van itt. ,Tiszttartòne г‘ gondola meg 
пикапе magaban Cornel, ’s az a’ draga zsebkönyv ’s azon 
iinom himz'etii kendo — г — de am legyen, mért ne lehet 
ne egyik tiszttartóné jobh mòdu iìnomabb izlesü, mint a' 
masik? - ’S most Örsei úr faggata öt mint iieszthete ugy 
ela’ hölgyeket elöbb , a’ lugashan? — (ЕМ-116111163 csak 
most eszmélhete tisztan vissza a’ történtekre ’s meg nem 
foghata mi lehetett oka aina’ larmas összefutasnak. Örsei 
úr akadozott, a’ то: megmondani atalia, шеи ha а’ van 
hamis, ugy vendeget vele meghantja; ha igaz, ugy csak 
ingerli. ’S igy a’ meglepetést, az ösmeretlenül rögtön be 

l 
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tekintést а? homályos lugasba -- próhálgatá okul adni, ’3, 
еще! Cornél körüi-belöl meg is elégedett; lde»minhmonda'x, 
most neki helyre kell hozni a’ hibát, ’s szállásán a’ tisztelt, 
asszonyságot megkövetni. Örsei úr megszöppent. Еду 11111 
sodik làtogatàs, kivált annyi mendemonda után~01ly nya 
v'alyát hozhatna a’ làzadt idegzetü nöre meliyet egész ba 
konyság’ mínden forràsainak víze el nem olthat; azért 1‚е‚ 
akará beszélni Gornélt föltételéröl. ,Igen, _de nekem okve 
tetlenül mennem kell hozzájuk ё virata “певец Cornél . 
a’ kisasszonynak ott hagyott könyve ’s kendöje is nálam 
van, miket mint idegen javakat magamnál nem tarthatok А? 

„Én leszek ollyan hátor -- “ 

,Személyesen akarom, maganmak kell azokut bi1-to 
kosnéjuk’ kezébe le tennem ~--‘ érösité Gornél. 

„Igen de az az asszonyság olly kényés, illy késön 
nem is fogadna látogatást - “ 

‚миг egy tiszttartóné mindenkor szeg'encsés lehet há 
zánál láthatni —‹‘. 11101111 némi büszkeséggel G_ornél, nem 
annyira büszkeségböl tán, mint hogy Örsei’ ellenvetései 
nek gátot vessen. I 

„Ez 11111111 igaz -- folytató. szorongva. Örsei úr -- de 
mégis, а’ tiszttartòné is sokféle, egyik iìnyá‘sahb mint a’ 
másik, — és ök koran is szoknak feküdni.“ 

,Ezt megfogjak elöbh tudni; de több, ellenvetés àztán‘ 
ne legyen. Hallja az úr? -—- ’s itt gallérjánál fogva meg 
állità társát Cornél ,- hallja az úr, én ma еду kincset leltem, 
mellynek birtoka nél'kül fóldi üdv nem gondolható, ’s az úr 
az ehhez jutást akamá gát01ni?-`Azt elöre jelentem, lwgy 
e'rtte kész “так megküzdeni minden akadálylyal ’s mit 



‘254 4 KOVÁCS PÁL, 

csaknerö ès ész, fegyver és csel tehet f- elköve'tek min 
dent annak megnyerésére. Most ért az úr, - "vezessen 
engem a’ tiszttartónéhoz.“ -— 

Örsei úr elrettent ezeknek hallására. A’ I beszédet 
mellyet nem érte örjöngésnek папа, az erdö derekasan 
homályosult, 's ő egyedül egy emberrel ki most rajta iga 
zolhatja а‘ felőle terjedt köz-véleményt. Ez Örsei urat fe 

-lette szorongatá ’s pillanatra nem ища szóljon-e és ho 
gyan? ellenkezzék-e vagy engedjen? - Ha enged el kell 
öt vezetnie a" tiszttartónéhoz; ha ellenkezik, fölingerli 
maga ellen az örjöngöt ’s itt az erdőben segítsége nincs! 

„Igen igen - ugyvan - l“ rebegé végre, 's lépteit 
kettöztetve sietett hogy csak emberei közé jusson, kik 
közt bátorságban lehessen különös vendége ellen, kivel 
mint látja --- tréfálni csakugyan nem lehet. 
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Cornel el velt tekelve, nia-meg a’ штампы felkeresni 
A’n (мы nr féiénkebb és “мышь von подает man» e1 
lenkezett-velna, annyival inkahlr, niivelvendegeheii egy 
szei"sinind nagy urat is tisztelt; ahhan mindazaltal meg 
egyeztek liegy ö is vele inehessen a’ szekatlan lategatas 
ra. --- A’ tisztartene, leanyaval velt a’ szehahan, ’s lié-_ 
mi zavaredast nein titkelhata e’ varatlan tisztelkedesen," 
kivált inert mar az ide is egy kicsit kesecsken velt. Ger 
nel al-neven mint egy felvidekî közhirtekes mutattatek-he, 
's elég szerencsejere, a’ liemalyes szehahan a’ mai delu 
tan’ veszedelnies hesenek meg nein ösmertetek. -- A’ tiszt 
111110116’1а111›ев1ё11’-в2111‹ё1›е11 a’ lugesi esemenyt liezá. epen 
ele ’s elmenda mikep eket ett egy helend fiirde vendeg 
niajd .halalra íjeszte ’s egyszer’sinind Örsei urat 11011101 
ni kezde; inert az ellyas heteget esnkva nein tartja? Ör 

.‚ sei parazsen i'ilt, mekegett valamit minden egyhehangzas 
nelkiìl mi inkahli henne gyanitathata mest egy eszszegenyt; 
de eseled jett értte, ’s zavaredasahan nem is eszmélve ar 
га mint ijesztheti el Cornel újra a’ neket ha gyertya-vilag 
nal ra esinerhetnek — tavezett, nagyekat lelekzve sza 
hadultahan a’ szeles udvaren. -- Cornel elberzadt a’ hal 

lettakra. Egy rettenetes v_ilagessag kezdett deri'ilni ада 
han. Ötet hat a’ fiirde-vendegek helendnak tai'tjak, kit 
zarva kellene tartani? e’ gendelat irtezatesan raza Fel al 
maihel ’s те; ii‘tezatesh len lelkéiiek, i'egten atlatasa test 

s ä \ 
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vére’kgyalazatos tervenek, ki б: ez Юга! elsö sziilötti bir 
tokaitól akarta ìnegfosztani. Ez egy törtenetes intes elég 
voit ellebhenteni a’ шум: önviszonyairól. Érezte`mikent 
ö- ielekhen es testben ep, ’s ez bizodalinat ada önmagahoz. 
Egy, gaiadul letiport jogok’ vedöjenek meltósagat öltve 
magara — keu nu székéröi meg mindig szótaianul miaou 
a’ gyertyat behozak. 

,Asszonyomi — igy kezde, megelözve a’ tiszttartóne’ 
raösmereset — a.’ bolond, kiröl szót> ‘ей, kit becsukatni 
akarna ’s ki ma akartalanul oily ijedséget es zavart oko 
zott а’ kertben - en vagyok. На ezt tudom, semmi eset 
re sem itt, sem a’ lugasban, sem eniheri szemek elött ai- ' 

- talaban .meg nem jelentem volna , mig e’ felöiemi bal ve 
leménynek igen könnyen es rövidúton. veget nem vetek. 
De lelkemre mondoní, melly eddig tiszta minden szennytöl 
asszonyom, en eddig ön-tudatlanul eltem, ’s ez nem ön 
hibáan, hanem kiirüimenyime, ’s egy gazlcselszövöe, kit 
fajdalom. nem nevezhetek. Asszonysagodnak köszönhetem 
hogy öniieiyezetemröl feivilagositott, ’s-ezért haiamrasza 
mollIat. Remenylem rövid idön más szerephen lependiietek 
föl önök elett. -- Meg a’ kisasszonyhozl van egy par вза 
vani. E’ könyv es kendö hirtokomba jutottak a’ mai zavar- ' 
nai, kivantam öket l’birtokosnejuknak visszaadni. E’. pil 
lantatnyi ösmertseg eddig eltem’ legföbb java, ’s a’ remeny, 
más körülmények közit meg töIIbs-zör taialkozhatnì -- 'eife 
lejteti velem a’ mult napok’ keilemetlensegeiti‘ És menni 
ада“. _De a’. tiszttartóne nem a’ közönségesebb asszonyok 
каша tartezott. , ii megérté cornet’ sok jelentem „мы ’s 

_liar a’ raösmeres.’ eisó pillanataban megdöbbent a’ különös 
összejöveteien, de Gorneit vegig hallgatva egy fajdalmas 
meghanas ваша-шее; lelket, megbanasa alaptalan iai-Ina 
Давай, ’s meghanasa kivalt Corneit jogtalanul sertett -vad 
janak. „Urasagod -- kezdé öY nyajas udvarisaggai maraszt 
va, az таит -—‚игав&30а nelieztelhet ram. Én önt meg 
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bántottam ártatlànul а’ legérzékenyebb oldalról. Azonban 
ha ez eset öntudatát mint emlité - adá vissza ’s világot 
gyujta önhelyezete fólött; иду 11111318 111111116111 kell а’ lör 
ténetnek, melly bennünket illy csodás úton közelebbi vi 
szonyba hozott. — А’ 1111 engem illet, ipanrkodandom hely 
rehozni könnyelmüleg ün iránt elkövetett hibámat ’s mig e’ 
helyett едут; lehetünk, kikérem társaságát bůvebbi ösl 
meretség’ fejében.“ Gornél; Fszellemi létezését е’ pillanat 
tól számlálhatá. Ö most egy eddig ösmeretlen világ’ kü 
szöbén làtá шага“. Új pálya nyilt neki rózsás meészeség 
ige Yew@ el »elötte ‚ fr' szlvfzfmagyaràzhwannémelmelŕń 
äì'lllf, lelkében erö" keblëben akamai 181111111 ‚щиты 
egy jövöt штата, тецугырщдешйэ КЁРМВЛВЩ lebe? 
tçtt. ’Smind ennek texfgmtöjefvgronka- ащвщтодёём 
Ilya vqlt, "kyi mind >eddig 0111211111111111 115$е1е1111в1111с111111е1к111111 
_Yŕillßêünäöiß ’S lléma réäzvéœ, 1116115' JÍÓ Szixébül exedvén 
,il-"Änd ‘19111111 bizmólag lehegett, „többetjelßmtß mirati-.$11k — 
ÍÃFSB дтгаёвр mßllynek. @supé-maf `v-nyelxf-Í,mism-im1917541@ 

613191- :Tf- 1У0111-—ё11‘ё1‚‚.’Ш1‘Щп-‘90Шё1ю!1’ 
‘182111111’ ецн‘ёхёы- és ßlégedetten 12s mjeswhol» 
ill’gsëgìlêlb lßgließsegßeiëbk nemsányekkelßgyfiìildi 111111111? 
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Pár пар-щит‘ egészen megváltozott a’ fúrdö társaság’ 
véleménye Gom'él felöl! Ö mest a’ legeszesehb lelgmüvel 
tel»h_’s iìnomabb Шина}: tartaték, csak azt nem foghaták 
meg: honnét e'gyszerre e’ ладу УЫЁОЙЁВЗ Azonhan Örsei 
úr ezt igen te'rmészetesnek találta ’s állitását, „hògy a.’ hi 
deg viz пишем meggyógyit“ a’ legfényesebben látá iga 
питал Gornèlban, kit egyéh orvo'sok êvekóta egész 
подшипника megorv'osolni nem -tudtak; ’s teljes dia 
мы ‘‹й1111ер!ё'5111пё2е1ё11е1: Azlzon napon, ‘mellyen Cornel 
elöszörìjelen't 'meg'a’- tiszttartòné’ társaságáb‘a'n а" kerti sé 
tányon ’s miiídenek’ iigyelmét'v ’s szivét viseletével lńegnye 
ré. -- Cornel e’ meglepetésétïà’ "fársäságńak észre nem 
vevé, nem veheté észre Veronkája’ boldogltó társasàgá 
han. Az а’ leány csakugyan egy ang'yal is~v0ltl Maga 
ваш) körü nevelés büszkeség nélkül; mély érzelem, ììres 
élzelgés nélkül; :mgyal jó sziv, együ‘gyüség I nél‘kül 
—- ezek valának lelki bájai, a’ jobh'izlésü fértìut könnyen, 
de nem keresve lelánczolókö e’ тент szép is volt és 
kiilöńösen vonzó külsej’ü; de tudta nélkül nyert szíveket, 
valamint а’ körüle lepkélkedök’ üres hódolati iránt egészen 
ñgyelmetlen шагам. - És illy leány’ üdv-osztó körében 
élvezé most Corpél az eddig csak ведет‘ légédesb viszo 
nyok’ gyönyöreit, ’s illy szellem-dús lény рота most neki az 
eddig nèlkülözött mindennemü barátság’ hijányait. -— Veron 
Ка ¿i hozzá igen nyá'ijas, társaságában élénk és kedv-keresö 
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velt; har jött/ek pillantati, mellyek egyszerre titkelt 1111 
felleggel heritak lelket, ’s az ettel menekves, latszett hegy 
erejehen kei‘ül. Anyja is igen haratsages velt Cernelhez, 
de szivessegen nemi leereszkedesnek hideg helyege vala. 
eszrevehete, mi grefiinknak feletle is velt nemileg; azen 
han sekkal csekelyehh észrevetel, niintsem e’ miatt hel 
degsagan megmest legkisehh `cserhat is erezhezett velna. 

Egy delutan, varatlan jelenesnek velt isinet a’ kezös 
sétany tanńja. — Kellemes nap velt, melly minden ven 
deget, ki csak lephete, a’ kerthe csala. Ott setalt Cornel is 
a’ tiszttarteekkal, miden regten, egy ferñak keztt alle vi 
deki kep vena magara iigyelinet. Ö eleszer ellialavan‘yiilt, 
-’s nyemhan a’ harag’ biher langia futa-el ai'czat. -- Ve 
renka eszreveve a’ valtezast, ’s nenii ijedelemmel kerde 

* Cernelt hegylete felel. Ö mar ekker nem hallett, Verenka 
mellel egyenesen azen ösmeretlen úr fele tartva, 111161 6 
szinte észrevetetek, de he neni varatett. Az, az epületek 
fele akart menekedni. Cernel futasnak ered, heei'i ’s feld 
re löki a’ ketsegheestten segely utan kialtezet. — Masfe 
lel Verenka elsikeltva magat anyja’ karjai keze regyett. 
A’ vendegek megeszelva, а’ tiszttai'tenenak, ’s a’ Cornel 
tel eresent telden tartett» idegen úrnak siet'ének segitseget 
vinni.V Nagy lett a’ zaj, magyarazhatlan minden elett az 
eset. ',Vallj mest agg genesz! -- erdi'ta Cornel — 111116 
szite ellenem a’ legigazsagtalanahh tettre, hegy verengze 
kermeid keztt tarts, inig aiiiaz vedetlenjegaiinat gazul ti 
perja?l‘ _ 

„Mindent nagysag'es uram -- csak eresszenl“ riman 
kedek a’ prehan Cornel’ lahai alatt lieverö. De az eri'e 
összefutett vendegekhen , segitseget latva, regten' mas 
hangen kialtzi: „szahaditsatekvmeg az erjöngötel, tiìstent 
aldezatja leszek vail diilienekl“ ’S az i'gazsag mindenek 
elett az 6 reszen latszek lenní. Cei-nel eleitel fegva 611111 

—‹\— l 
\ 
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ш voit a' Штаб tarsasagnak bemutatva, ’s liar'darabóta 
mar csendes viseiete 's так kedves tarsaikodasa, ät e’ 
gyani'i ат! fóimenteni kezde; ki tarthata megis e’ varatlan 
tettet masnak, mint a'benne lappongó örjönges’ egy új ki 
töresenek? — Keves perez mulva az idegen vendeg ment 
ve volt, ’s Cornel erös каюты gatoitaték таит szan 
dêkanak kiviteiëuen. — Hogy а’ fin-a6 venaégekkei uraga 
olvasóim tevedeslie ne jöjenek; ei'teniök kell, hogy a’ Cor 
neltói megtamadt idegen nem volt mas, шт testverének 
Mòricz grófnak hazi orvosa, ki ket év-óta tarta mar Gor 
nelt betegen, ’s hiteies bizonysagot tön ellene, inikent az 
többfeie testi ’s lelki gyöngelkedeseknel fogva, júsza'gai’ 
iiirasara alkalmatlan, azert testverenek gyamsaga alatt 
kell inaradnia. - Cornelnak Örsei ш’ magasztalt hideg vi 
ze annyiliói Лампы‘, hogy szemeiröi, mint latúk a’ fatyol 
lehullott, - "s шов‘, szauaasaganak отцы, egesz. jöven 
döjenek gyiikosat inegpillantva, bar igenieröszekosan 1.611; 
ki benne az utalat’s a’ boszú’, testverenek (детища eilen: 
inenthetö tan, ha nem .egeszen javalható ris a’ med, inely 
iyel maganak rövid igazsag'otszoigaitatni' akart-i .-z- А’ do 
ctor szaliadon erezve'niagat megkötözt'etni siirgete Cornelt 
ketségbelesett.,szemtelensegeiien,y ,'epen az ö ykeresesere 
уже: hazudva, holott csak >Öi'sei'úr’ gyógyintezetenek hire 
csaia ide annak.v inegtekintesei‘e. т- (iornel V-ineltesiigglzl'le 
pe-elö: ,Engem meg kötíiztetni, I’slegyl illy nyoino'r'ultcsi'i 
szó fereg’ szavara , ki nehany aranyert lelke’ yiidvet kesz 
‘от ешаш‘г‘ incnda dörgö hangen, melly a’ reinegö or 
vost szegyenében ’s lioszújaban, össze-raza. ,Én grof Haj 
`nacsi vagyok, tudjak meg az итак foiytata a’ köriilaiiok 
hoz -- ’s liizonysagul feikerem önöket , adtam-e itt letem 
Вел csak legkisebb jelet is valamelly lelki hajnak, -- inert 
a’ minapi vak Миша is csak a’ gonoszul rain költött Штек 
nek következmenye volt i" „’S ha lett voina is nagysagos 
uramV — kezde diadallat a’ meglepett Örsei ш, öriilve hogy 
a’ baj nem recidiva -' ha lett voliia is valami, mit art? 
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‚ hisz’ а’ hideg viz mindenth meggyógyítl“ A’ tàrsaság mé 
lyen мандата, biróùl illy szövevényes ügyben senki jó 
zanon föl nem állliatván; de lassanként Ы: kezdék látnì az 
igazság'ot, ’s természetesen a’ grót’ részére pártolánàk. 
,Én az urat -- igy végzé Cornel a’ doctorhoz szavait,t — 

« bär érdeinlené, meg nem kötöztetem ugyan, de ezennel 
törvény’ elébe idézem gaz tetteinek igazolására.' - A’ (аг 
saság eloszlott, észrevételét az esetröl kiki magával vive', 
’s свет! lett а’ keriben. -- Cornel sietett а’ tiszttartòné 

szállására, liogy öt iS. а’ dologrúl ‘бытовым; de leg 
nagyohb megütközésére, ajtaját‘ csukva lelé, ’s egy cse 
маты mély 'fàjdalmára папа, hogy az épen kevés percczel 
elöhb, nagy sìetve mindenét ott Ваш/‘а, leányával együtt, 
ki а’ kertben elöbb rosszul lett — haza палатой l meghagy 
va hogy holmijét еду шаш kocsi holnap t/üstént мала 
vigye. — тем: bucsúzatlan ’s a’ mi töhh a’ legro'sszabb 
veleményben reune -- hagyak-el at', шеи ön ваша: fe 
ledve eddig itt tartózkodott, ’s testvérét kényes iigyében 
méltó kérdöre vonni késett?! Ez fölötte kellemetlenül ha 

ta lelkére. — Most máx' tenni-valója век] sem volt az `~in 
tézetben, hol egy liolnapot, éltének legboldogabbikát — 
ha a’mai esemény közbe nem jö -- egész elégülésére $61 
um; azért Örsei мы szivesen hucsut véve , ваши, ’s 
kértére intézetének is jó hirét `vive шагаю], neliéz gondok ` 
köztt шва}: шаин haza felé. — 
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XIV. 

lsmét a’ városban vagyunk, 's ugyanazon 111121101,` melly 
nek egyik teremében beszélyünk’ kezdetén lynindjárt ama’ 
névezetes orvosi tanakodásnak tanúji valánk. Bár nem 
messze vala már éjfél; itt mégís némi élénkség uralkodott 
a’ cselédek közölt, kik holnap nevezetes ńtra késziilének. 
Urunk, killen a' ligyelmes olvasò méltán Móriczot, Cor 
nél’ testvérét gyanithatja , selyem kárpitos ágyán pihent 
már, de álmatlanul, még nagy tervekkel‘ foglalkozva. Hol- Y 
nap Sz -— ra volt menendö Jeledi grófhoz , mátkájával je 
gyet váltandó, miután az akadályokat legyözte, тает báty 
iának elsösziìlöttségi hírtokaiban annak eltüntével meg 
erösitve. Gornélrúl nem tudott semmit. Az, két évi szo 
bában lakása után màstól nem mint orvositól ösmertetve, 
ál-név alatt Örsei úr’ intézetében könnyen ellappanghatott, 
’s mi Eután fölkerestetése Móricznak eddig nem sikerült, 
csak az0n.v0lt hogy házasságát addig mig iìgyében az elö 
kerülhetendö testvér új zavart nem okoz -- tökéletes'áégre 
vihesse. — А201111а11 tizenegy óra tájon a’- mondott éjjel, 
jövöjéröl épen a’ Iegingerlöhb képzeletek’ közepette, a’ mel 
lék szobákon keresztůl, Móricz bátor lépteket hall feléje 
közeledni, mellyek cselédéi alig lehetének. ’S midön épen 
а’ kárpitot szélthuzná felülve ágyáhan a’ szokatlan neszre - 
megielenik elötte Cornél. -- Megdöbbent Móricz e’ kiìlönös 
látogatásra , ’s mohón Наша-те; a’ mellette lógó gazdag 
fogantyúju,csengetyü-húzót, mers elsö pillanatra, Cornell, 

i O 

\ 
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kl azeta egeszseges pires szint nyei‘ve tüzesehh szeniek 
kel -- sekat valtezett, meg nein ösmei‘e. ,'Mericz nein es 
mersz? kerde eccsevel kezet fegva, az eretetett nyuga 
lein’ tempa hangjan Gernel. „Ah -- te vagy hatyam? — 
rehege az - szinte elijesztél --- -“. A’ csöngetesre ese 
led jött, kit Cornel vacsera .keszetesi paranccsal kennye 
den vissza “шипы isinet ’s mest hahei'itatlannl inagukra 
inaradtak. ,Én vagyek igenis -- kezde emelkede hangen 
Cornel -- az eli'izött, a’ jegaihel kajannl kifergatett test 
ver, ’s jettein, nein hegy heszutalljak a’ -geneszeken, de 
legalahh igazsaget szelgaltassak inagamnak törveny’ i'itjaii, 
az engem artatlanul elnyemni akai'ek ellen.‘ Mericz elha 
lavanyult, valamit rehege erthetleni'il, zavarva, de az 
(iernelt heszedé'hen fel nein tarta. ,Mindent tudek - fely-I 
tata az --- gyalazates cziniheiad, a’ penzzel meg veszte 
getett ei'ves lahaim alatt нечем а’ perhan, ’s ett vegzen 

— de nyemei‘u eletet ha mindent hiven meg nein vallett v01 
na.‘ Ezt csak azert mendta Cornel, hegy eccsenek leliete 
iii-es nientsegeit inegelezve, azt az egyenes vallata hir 

\hassa. ,Te engem - menda ставь - alemjarenak, 'held 
keresnak, iigyefegyettnak дам-ш а’ 'viiag elettr, hegy 
születesi jeggal -engem шею javaimat kezedre kei'ithessd; 
’s en'mest idegen eniherek keztt szeres vigyazat alatt,` а’ 

Y rain fegetthajnak seinini jelet- nem adtam, set szahadsa 
gemhan mint lathat'ed, gyarapedtam testhen es erehen. 
VTe en rajtam szellemi gyilkessaget akaral elkevetni öcsein, 
szelj l ‚щит‘ е’ szörnyü tetti-e Ё‘ — Meriez latta hegy tei'-y 
ve elariilva van, hegy eselszövenye kihenyeledett Ваша 
еищ ’s igy minden tagadas hasztalan, set csak ingei‘le 
lenne; azéri töredött szivvel, felenk hangen'kezde: „Ba 
tyaint te lelkemig мы, ntalates terveinet felfedezve — 
mramui esmerlek. De halld legalahh nemi mentseget feke 
te tettemnek. Én szeretek, _’s a’ leanyt kit szivem valasz 
ta csak elly feltettèl nyerendem-meg, ha veled egyferman 
esztezhatnam. _Én tehhet akartam ’s erveseiii’ tanacsahel 
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а‘ leggazalili tettet követem-el' ellenedi“ ,Hat csak‘enn’yi? 
kerde meglepetve Gornelfl’s netted» bizodalmad-lnein voit 
liatyadhoz hogy öt az egyenlö osz-laïiyra felszúiitottad vol 
na? En» e’ вице-1631 különbsege‘t ‘ugy 'sein szerettem soha. 
Ketten vagyunk öesem, jut niind'eniinknek miböl elni, hii 
egyenlôn osztoznnk is. Живи-052161311 16пё11уеве11111ев2 
köziendem, legyiink újra testverek, mik -lenni fmárï 'csak 
nein megszi'inenk;‘--'Moricz iial'at'oi, ’sLa’ benne i'ijra fele-- 
партией szertettöl athatva »iiòi'ult r(Ioriiel’ nyakalia, ’s 
megertisitve 1611 а’ testveri frigy,meliy majd összeköthetleni'ii 
vala 'mar'szeltbomolva I- „De a"viiag eiöttbaty'am -- kez 
de örömeböl komolyaiib valora' es‘zmeive Móricz --~ a’ ‘на; 
elött hogy igazoljuk tettemet? 011! én a' szégyent tul nein 
elhetnein-nieily opsniany-tervemnek napfenyre jöttevel lel 
kemre'haromlanek: “ —- - ,Mindent elintézünk ugy a’ mint 
/legfîobb --- feleltv jó szivi'ilegv Cornel. Én most 'egy ,viz 
'gyógyintezetben voitam. Ám hadd szenvedtein legyen ez 
elött nemi bajokhan, miket orvosaim megneni gyògyithat 
tak eddig; a’ viz minden szennyet elmos, ’s legi'ijabban 
mondjak hogy niindent meg is gyegyit. Én ennek igazsa. 
g-atiapasztaltam ’s most gyògyultan allok itt! Tölibe mi ` 
_gondja a’ vilagnak? ’S i'gyf minden el volt egyeniitve a’ 
ket-testverközt, ’s gyöngedeiiiien ’s nagyolili csendesség 
gel mint gondolhattuk volna; mit egyediil Móricz töredel 
Ines vaiiasanak tuiajdonithatunk Cornel’ neines ielke mel 
lett, ki most különben is szerelmi viiagaban mindent jobh I 
oldalról- szeretett tekintei. -- A’ holnapi i'it azert einem 
maradt, ’s Cornel annyival inkabb igeré öccsenek а’ vele 
utazast, mivei vemnkaja is ёреп Sz-i, ’s igy Móricz’ 
leendö ipa’ tiszttartújanak leanya volt, kit 6 meg a’ fúrdö 
intezetben nöi'il venni felteve magalian. —- A’ feikelö napl 
alig lövele szélt elsö sugarait, ’s iñaink mar útban vala 
пак , inennyei aimokon merengve Sz- tele. ~\ f I 
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А gróiì Камы’, nova ntasînk szálltak, egy kis dombon, 
izléssel rendezett rangol kert’ közepette állt, honnét szabad 
kilàtás engedteték mindenfeléß’ vidékre. Utasaink est-tá 
jon érkeztek meg, ’s а’ hir/re hogy az uraságok sétálni ‘аль 
nak, nem sokáramegjövendök --- Cornel kapva az alkal 
mon, штате magàt а’ tisztanói lakhoz, imádott Ve 
ronkáját meglependö! Azonban itt minden várakozásán, 
feliil egészen ösmeretlen знакомы fogaamték. A’ dolog 
megfoghatlan volt elötte. Ö egészen zavarba jött. Tudako 
zúdott, kérdezösködött ’s végtére is az sült-ki az egészböl, 
воду шшапоек Örsei úr’ hires hideg viz-gyògyintézetét 
még nevéröl ,sem ösmerik, és sok dolguk шт‘; idejök 
sem vol‘n'a ñirdökön mulatni, annyival ткань inert ezen 
kivül jó egészséggel ,is áldá. meg épen az egész családot! 
-- Cornel meg volt ‘штата, ’s ennek tudása, шаг egé 
szen elnyomott fàjdalmakat ébreszte lelkében. Szégyen és 
boszú, папа‘; és kétség dulának keblében a’ kastèl felé 
illdllltában; ugy liqgy egészen elmerülve töprengéseibe, 
észre sem vevé, midön az úton, mellyen magáról feled 
kezveindult, egy lugasba то“, ’s most felrettenve álmai 
ból annak oldal-padján еду hölgyet pillanta meg. De a’ 
meglàtás ’s а’ látottnak némi ijedséges felsikoltással el 
tünte — egy pillantatban történt, иду hogy Cornélnak min 
den нею erejére volt sziiksége hogy meg különböztethes 
se, álom-e vagy való, mi most szemeit kápráztatá. A' 
lugas ugy volt alkalmazva, hogy az т rajta keresztül vitt, 
’sigy не: nyilása levén, a" tünaér lény igen könyen @1am 
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1101011; 110 11033’01111 ámulatba 11020 Cornélt az, hogy ugyan 
02011 11110111 2зе1›116111101 ’3 110111161, ше11уе1101 11101‘ а’ gyúgy 
lntézeti kerthöl ösmerünk — 1010 az iires 03210111011. Egy 
boldogitó sejtés villant keresztül lelkén, de 11111111 még 110111 
mert, azonban kincseit magához véve lázadt indulatok 116211; 
siete а’ kastél felé. Már együtt volt a’ gróñ család, ’s 
116211611 а’ boldog Móricz, 111111611 Cornel а’ könyvvel és 
kendövel kezében, а’ 1ег0ш6е`10ре11 ’3 1101111111011011 az ajtó 
nál rögtön 01110 maradt. A’ tiszttartónét 1010 a.’ fényes 
116111011 Veronká'val egyiìtt, ki a’ 2‹;у‹0‚‹;:у111102е11 jelenések 
re emlékezve, 1101111 aggodalmak 116211101111110 а’ 1105611 10 
1‘а11а11 vendégre. Móricz 1102011 fogva szòtalan bátyjàt, 
mint testvérét mutatá-be a’ gróiì családnak, ’s а’101у01 
11111111 1101 rész’ víszonyairól lehullva, а’ legkedvesebb 11 
lágosságban tíint-fel. -- Móriczot kivéve -- mindnyájoknak 
а’ dolog. A’ grofné 1. 1. 100111010! együtt 1111111 31411121 
101‘10110 ,volt Örsei úr’ gyógyintézetéhen, ’s Cornélt hason 
10111011101 01011 63111е1‘0-ше5, — 1111 1111101 11101 11111101‘ olly 
kétse'ges körölmények köztt is kedvezésével boldogitott; 
mennyivel nagyóbb örömmel 10111010 а21, 113210110‘561011 
most felöle - ön 110201101 1001110’ kéröjeül fellép'ni. Móricz 
meghökkent, de bátyjának azon 111111010 gyöngéd bánása , 
melylyel iránta bár a’ legnagyolib 1011103110111 11301101011 - 
110111010 1010 61, а1111у11а1 111110116 inert Veronka is sokkal 
örömessehb látszék Cornélnak, mint neki nyujtani 110201. 

y Midön e’ történet köztudoinásra jött, ki 1011 1101110 
gahliÜrsei urnál? Е2\011а1 az ö 111102010 301101 nyer't, mert 
Cornel gróf’ felgyógyulását mindenek csak 110111 tulajdoni 
1011, ’s 6 111031 még büszkéhh'en hirdeté mindenfelé: hogy a’ 
hideg 112 ш111110111 meggyògyit; bár mi, kik e’ - 1ар011011 01 
tal közelebbröl ösmerkedheténk meg a’ körülményekkel - 
tudjuk; mennyiben lehet csak а’ 50 viz-gyógyásznak is 
igazsága? ! 

KovÁcs PÁL. 
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A’ рез‘! magyar szinhaz’ inegnyita 
saker 1837. 

Сумы: az érdem’ hajdan eres szava, 
És a’ sevargas, melly kikelet gyanant 

Simúl az eltempńlt szivekhez, 
Áldva nyiló f‘eganatnak örvend. 

lFut mar az aleni, ’s nemzeti feny teri'il 
A’ csúfes ejnek час! 'hiredalmain 

'0h heldeg ehredes’ vilaga! 
Oh szeinerún keresett iidüles! 

Mi sekszer esdett durva csatak között, 
És hanyszer a’ diszt, ’s lieke’ javat szege 

Parteskedasnal a’ kez iìdvnek _ 

Hangja feled: de hijahan a’ hang, 

iiijaban ömiön a’ iiiesún fohász. 
Nincs ett viragzas , hel pnlya her miatt 

Hasenlik a’ nep. Frigy vezerle ‚ 
Roma’ kezet, az emelte швы. 

Zi'igjen le Karpat’ herczeirel шт; 
Zaklassa harinilly sek török a’ наш: 

Nein lesz, lia frigyhen el, Sajóva; 
Held sein ülend Buda’ hires ei-inan. 



_268 _ IionvÁ'rii cvniiIi.. , 

Ah! itt silanyúit földig az ösi let, 
A’ veszek’ arjan dini tudò magyar 

Itt latta romlasat. Gyalazott` 
Visszavonas! . . . De mi fólvíditó 

Jósiat , \ ’s mi zaj leng most Budavar feie г 
C_salódoin? 011 nem! Pest’ ege nyajasúl, 
»l ’s’a’ régi karczpaiyan szçndült 

Vigado'zas feiesiti lanfjat. 
4. \ 

Im! sei‘ken a’ tai, es liuzog а’ gyönyör, 
És hö reményseg hangzik az ajkakon, 

És 6, az aggasztott- hazanak 
Aiigyala nyujt azörömhöz illy szót: 

„Nagy Attilanakwvere, dicsö magyar! 
Tölib szazad ingott mar el az ösz Dunan, 

_ Miata leik'esiut atyaia, x 
Hüven az eg’ vezetö kegyehez, 

‹ Ismet leszalltak Hnnnia’ terein. 
Ш; liiztos elet’ karja‘közö'tt valál, 

Mig szendejámborsag, ’s köz iigynek ‚ 
Gondja nevelt г iìaidban ösztönt. 

Harczod’ riasztò csattogatasiiiói' 
Ке116 ьогощап’ lombja vinili föiéii; 

Melt bajkor elszant tüz födözte 
‘ к «111018111 ragyogó hatalniat. 

Beked’ ‘МУЗЕЙ isteni feleleni, 
És valtozatban dús ipar erlelé. 

Nagy volt, ki törvenynek haioltan 
Oszlopola köre’ szent iranyit 

Í 

y 
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Nyilván mosolygoit ‘a’ megelégeilés, l y » 
Nein foi-rt irig'ység, mostolia чад miait 

Gazságra nem fordúlt az 'erkölcs. 
Önmagadij az erény magának. 

\ 

e Самым nöuél, mig csak az álnokúlt 
Önkény bitorló daczczal elö nein àllt , 

’S önfénye’ csábjától vakúltan ‚ 
Gzéljaidon hitet irtva nem dúlt. 

Innen csirázott a’vliuta nemzedék. 
Eltiint az áldett jó, az {дай kihunyt, 

’S а’ szépnekI édelgüvaràzsa 
БЫ‘; az ídö’ вина] ingerétòl. 

Ön ln'ineidnek súlya. nyomúla rád: 
Hogy mint parázson ш haladó arany, 

w'l‘isztúlt kehellel üdvözölhesd 
A’ gyönyörün fakadó jövendöt. 

Örvendj! dîcsöit újolag a’ nagy ég. 
Frigy szárnyal ismét мышца fólött. ’ — ‘ '_ \ 

Igy fejlik a’ közjó’ virága, ’ ’— l. Igy gyarapúl az örëk miuiveltség! ' д 
Mi verseny акт hokrosodò sikert 
Terjeszte шаг is rajtad el a’ tudàs; 

,l És g.’ müvészet luelly igézö ~ 
' Щ, hol ешь» csata, ’s шок omloit! 

Majd душ‘: lievednek vágyadozásihoz 
Innen liocsátand fényt az igaz’ kecse; 

’S a’ tiszta szépnek, tiszta júnak 
Innen adand rügyezése diszlést. 

.n 
I 
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Örvendj, levlvád a’ buia kur’ nyügét. 
Kitárt karokkal hi magyar а’ шкыу: 

Esküdj’ dicséhez, és hatasod’~ ` 
Érdemeit koszorúzza nyelved." 
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I‘ Еду delczeg Ifiiihez. 

Тем: csak indúlsz, es seni epeszkede 
Gendem, sein e’ kar teled elirtani 

Nein kepes a’ ezelt, melly valednak 
Щи tüzet viliarekha denti? 

Tehat csak пишет? Balgatag, erzed-e 
A' kines aggast, erzed-e a’ keserv’ 

Si'ilyat iniattad? Hah! te nierdan 
.‹ Q Nézve ken'usz, ’s van örömmei шва 

\ 

Az4 al hinarnak ferde sudainlatit, 
’S nem lated a’ niely, a’ sekeri'i inecsart, 

Tatva feszeng, hegy elehe kapjeii. 
Melly 4lahaidnak nyemdekanal 

u 

Y Oli! папу kehelnek sirt ter az 'ertelem, 
Ha dureza lazeng gegös iranyain. 

Ali! iiines vidainsag ett, щи а.’ sziv’ ‚ 
Vagya inegett genesz Биде: atkez. — 

De nein, tan'acscsal nem kavarem tevahh 
Баста’ zajúiiai. Hasztalan erdekel 

А’ bn. szemeaböi viiian a’. den, 
Melly sikerét мышца szeinnak. 
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Menj , eid az ahrand’ gyilkos eröszakit; 
’S i'iszd a’ pironsag’ mostoha zatonyat. 

Menj . . . . 0h gyalazat! meg vidamúlsz , 
’S gúnyra vonúl szövevenyes ajkad? 

igy, igy verödik nema hiively каши 
A’ hetyke bimbo teli fagyas мал. 

вып-шик а’ döri'iit , ’s nein-erzi: 
Hogy lesi mar aszalassàl a’ der; 

Nein erzi: hogy csúf varja silany höget; l, Mig a’ tavaszhoz hü csira f_ölvirúl, _ __', im, 
’S iidvös mosolylyal fejti szeppé .\ . 

А’ becs пап: dagado gyümöicsöt. 

 ::. |  | \ Q ,‘а  A a-  Г‘  ullI'`  ‘lc‘î‘lì  ~
_- ц" I ‘Не; 1ro ’ 

f.- д’ дм“ if l 

I f t ‚ :I ‘д _ ‚. 
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y lîerzsenyi ваты’ ЬаЦЁЬКоЕ. 
Mit hallok, ö mult, Berzsenyi mult-e ki? 
Ö, а’ dicsöült lantnak erös hive? у 

„б, kit megihlett sziv, ’s nagy elme 
' Hoi-da fölül az enyészet’ ài‘ján? 

Ö ,' kit esalékony т soha el nem ölt 
Jeles tiizéhen? Hunnia gyászosúlj! 

Ah, öt csakëretted- fogyaszták 
A’ mágasabb epedés’ borúi. 

Egek! mi tamis mi nehezüle га, "f I _ _ 
Ha ища méltó gerjedezési шт т“ v 

Árpádnak eIfaj'zott hatalmát 
I Lágyan‘evö pullaságra. térni. 

Mért'korcsositod diszedetloh magyar? ` ‘ 
’S lia ykardnnk örvend nyalka hevületed; 

Vagy 0h! ha jóléthe'z sovárogsz, 
Meri ölelea csalatasoa’ éjéta A ’ 

Nein hoz r'agyoglàßt а.’ hummm erö , \ 
Mint ep virůlmányt nem szül‘azon fa-rész‘, 

H01 egy titekbgn kàrósitú 
Féreg örül az авт“ beleknek. 

Árm'zhönyv II. Ад". ` 18 ’ 
У 
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Hajdan nem illy nép villoga Заказов; 
" ~ Renault, de még is 'faliorodat Lajos! 

Tisztelte Карту; 0h! nem illy'had “ 
Nyujta sikert Hunyadynk’ szavának. 

Volt, volt emésztö kárhozat aïhazáu: 
„ De dísze még sem rogygyana. cs`úf miatt; 

Meri; dúlt ügyéhez fériikarrnak 
Langja feszült, ’s leveré az шаг. 

De most, nagy Árpád! most puhaság’ ölén 
_ Tompúl az érzés, féktelenül az ész , 

’S a’ czinkos ‘Не: csak remegve 
Наша dicsét az aiyálc’ korának. 

És ,‘ oh gyalázat! mint csapodár kolomp 
A’ döre nyàjat, tébolyos izletü 

Gsábokkal úgy csöditi ковша: 
A’ наши az okúli szilajság. 

нот vakúltan ln'inös idö, шаг 
Nem igy roliantak hajdan az ösapák, 

Kiket nagy érdemmel magasztalt 
Berzsenyi 0h hogy az ég is olly шт 

f llonvÁ'ru cvmm.. 
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Èletpliilesepliia; l. ’ 
п 

l 

Neszmely’ derltô nedvei szalljanak 
A’ gyenge mellü Sara’ lepeival, 

Kancsekha, Endrein, ’s tarka jerczek 
Essenek elesitett гавани. 

А’ hi'is ligetnek illates arnyain, 
Szames kiralyt'elt liarsem alatt, elehh, 

Mint újra teljek a’ fegye held, 
Összeütendjilk öröinniel a’ hl'i’ 

’ u 

‘ Huiiytara kelyliünk’. -- Szedje csatazva a’ 
Gyaszes hadaknak gyei'meke verpires 

Bahérit; es a’ fenyre vagye 
. Lesse liatahnas uranak ege _ 

Szeiiijjal szeszélyit tar tövisek kezett, 
’S kenile szemekkel: ininket az ejjeli 

Tanyara inegtei‘e madarkak’ 
Vig csevegese mulassen, es a’ 

Szegi'i'irtii Reza’ hajdala. Fris fiizert 
Tl'izziink herunknak gyöngyii‘e, ’s gendjaink' 

Tel'llét Lefhéllez kiìldjük állal 
Áldezatúl Ktesüphen’ dühenek. 

1 8 "i 
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Éijiik; de bölcsen, éliük az eletet, 
Endrém! mulandók kedvei, kéjei; 

’S csak az miénk, init a’ jelen nyújt. 
Rank, o ki ‘ища, mosolyg e holnap 

Phóbusz? сваи egy'szer nyil tavaszunk; havat « 
Zordon telünk majd rank ha fuvalja, meg'- ' 

Sztinnek „мышцы, elliagyandnak 
' A' `Kegyesek`Í"s koszorunk iefonnyad. . 

свАпАк. 
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r 

Magyar pàrtvidéki тайм’ даю.’ 

Szük Vtengeriinkre -hús 
Halotti lámpaként 

Hint i'óllegek közül 

’s a’ mint habok fawn 
A’ szende fény terül, 

Nyomán, a’ természet. V 
‘ ’ ‚ Älomba szenderül. . f 

‚ . 

‘А’ néma partokon 
i ’ .Mély csönd uralkodik, 

’S ki azt zavarja, szép 
y Hon! nem mutatkozik; 

Dicsö едва’ fölül 
Rég elvonúlt a’ чём, 

’S a’ vércsaták’ helyén 
" Ma békegaly tenyész. 

Dühös tatár elött 
Nem bolyg e’ tàjakon 

Kiràlyod, oli magyar! 
Törékeny csolnakon. 

Hairezokra nem kel a2’ 
' Mély álmu Frangepán; 

Sasfészke romba dölt ` ‘ 
A’ puszta szirt’ fekán. 

A’ hold rezegve fényt ; ` \ _ 
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’S а’ rom fölött buján 
Repkény ’s babér lvirúl, 

Alatta bajnokok’ " ` 
Sok ezre porhanyúl; 

's а’ nyugvó hösöket, 
Kiket bús rom fód el , 

Csatára kémlelö 

- Ör nem riasztja fel. 

Velencze mátkáját 
Ölelni наш alá; 

A’ mátka hütlen lett, 
’S örvénybe burkolá; 

Gályài шишек; 
у - ’S zsarnok parancsokat 

A’ hékes Ádrián 

Többé nem osztogat. 

Az rettegett Uskok 
Sem jö raholni шаг, l 

’S nyájával а’ pásztor 
Dühét nem félve jáx‘; 

A’ messze csillogò 
Tüzet halász там, 

Ki hon szeretteit ‘ 
Bátorságban hagyáf 

\ ' y 

Vész , mellyet emberész, 
Emberka‘r alkotott, 

Nem éri a’ sajkást, 
' ’S a’ gnyönge csolnakot; 

Szelek ha engedik 
Biztos ma нищета, 

О Hon, hajóznav hár 
` ‚ Feléd nyugat ’s kelet! 

csÁszÁR. 
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01 évvel ezelött, midön а’ martinschiczai vesztegintèzet 
be vezetö ponipás út megnyittatván , Sussákon az einlék- ' 

. oszlop fölállittat‘oti, _nem sokára egy ösz vakI-foglalt helyet 
annak talaptzatán, kia’ nap’ forró lieve,V vagy а’ dühön 
gö éjszakkeleti szél’ dermesztö hidege elöl a’ hatalmas kö 
töineg’ árnyékába lvonúlva; 's ha а’ lankasztó délkeleti 

vsználtöl iizött terhes föllegek folytonosan záporoz-tak, egy 
kiizel házikó’ messze kinyúló eszterhája 4alá. menekedve, 
inkáhb ahitatos arczczal ’s fohászokkal, 1111111 zajos rim-án 
kodással inditá könyörre ’s alamizsnaadásra az átmenö 111-’ ` 
veket. --- f, ‚ ‚ ‚‚ а 

i ц Y ï' ‘ L 
Szakadozott barnnvörösslznkmány, ’s fejér foltos da 

ròcznadrág fódé aszott tagiait, ’s 511111111’ keskeny szalag 
szijalikaljvon fö1kö¢özve-bokaira~ 'rimes агс2а’ számos 
redöiben mély bánat látszoit fekiinni, mellyet zart szemei 
csak nagyiltottak,` ’s eziist haja, 'homlokán kétfele oszolva 
ínkàbb , mint válasziva, hosszú göndör fiìrtökben csüggött 
alá széles vállaira; siiveget nem viselt: hozzà levén agg 
feje szokva az eleinek’ viszontagságinak daczolni. —‘Ме1 
lette egy, körülbelöl 112 éves lyányka szokott üldögélni, 
kinek rongyaihan föltünö volt a’ tisztaság. Gyöngéd k0 
га’ ellenére is lehetett ártatlan'~arczán a’ bú’ nyomait sej 
tení , ’s ладу két kökényszemében olvalsni, hogy ö а’ nyo 
mort, mellybe a’ gondjára hizott aggastyánnal egyiitt he 
lyezve volt, mélyën érezi. -- Ha volt kebe1„melly az 
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ösz’ foliászíra hidegen maradhatott, meglágyúlt az a’ deli 
leányka’ gyermeki hizalommal teli tekintetére, melly olly 
érzékenyülten 'mondác ,ali, ne higyjétek, hogy rest va 
gyok a’ dologra; gyönge korom sem tartóztatna a’ mun 
kától, ha tudnám, hogy képes volnék annyit keresni , 
hogy e’ nyomorú világtalant is táplálhassam; de mint hagy 

' jam öl: шагаю? ti azt nem kivànhatjátokl‘ ’S ha illyen 
kor egy liilléi‘ esett kisded tenyerébe, örömmel vivé ш 
az öreghez, ki hálát mondva a’ könyörületes adakozóra, 
többször érzékenyen szorità magához a’ mellére"simúló 
капут; ’s fölemelve fejéi, -fmimha az eg`ek’ gyönyörü 
azurjába akarna tekinteni, áldást zokoga reá, ’s lekonyit 
va' azt ismét, tisztes fürtjeivel'boritá e1 a’ leányka’ szelid 
képét, ’s egész lelkéböl nyomá szüz homlokára csókjait. 

ß ki a’világot csak `:némikép isméri is, ’s az agg kol 
dust mélyebb iigyelemre мета , könnyen meggyözödhe 
tett arról, hogy más 'pálya volt szabva földi zarámdoklásá 
пак, ’s hogy ‘a’ sors’ ezerképen változó viszonyai súlyo 
san érték ya’ jobb élethez szokottat. вы, azon nemes ma 
gatartás, melly minden mozdúlatán mutatkozott, a’ mél 

-‘ tòságos , kifejezésteli ai'cz kétségtelenné tevék. ’S az an 
gyalkán, kit а’ kegyes ég, melly jóltevö нет akkor sem 
szünik meg velünk éreztetni, midön büneinkért sújt, nem 
töként láiszoit nielléje rendelni, ki nem` vette volna észre 
elsů pillanatra , hogy az nem szilagokközött született? — 
De, mély titok fekütt а’ vak’ egész lényén, ’s 6 szorgosan 
került ki minden beszélgetést. Mit felöle megtudni lehe 
шеи, az volt, hogy az öreg Miho -'-- mint öt легенд‘; 
több év óta Tersattora került ‚еду kis leáńykával ’s egy 
más emberrel, ’s hogy mielött а’ SllSSáki yemlékoslzlopot 
fölemelék, egy közel ház’ kapuja alatt szokta a’ könyö 
rülö hivek’ adóját szedegetni. 
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II. 

1 

, . A 

А talapzat egyszerre iiresen maradt. ‘ Napek ’s hetek 
multak, de a’ vak Mihe ’s a’ szep Jalzsa — ez velti 
neve a’ leanykanak — nein veltak lathatók; ’s eltüntek 
rel az'eszlep' kezelehen lakek nein tudtak felvilagesitast` 
adni. -- Mar feledekenyseghe kezdett inenni ‘a’ je ereg ’s` ‘ 
gyönged kalaúza, miden egy szep eszi este setainhel visz 
szaterve, az eszlephez közeledém,/’s a’ mögette leve ke 
paden egy alaket pillantek meg, kinek lassu zekegasa 
magara vena iigyelmemet. ноша inenek, ’s halat arcza 
rel leemelven, a’ felheld‘ tiszta vilagahan »Jalzsara ismei‘ek 

— Те itt, kis Jalzsa, ’s egyedül? kerdem vigaszta 
le hangen; ’s 1101 az ereg Mihe? ` 

- Ah, bar e is in iiiheine, viszonza а’ iyányka; 
de e nein fegja i'inszelni a’ kenyerïi sziveket. 

-- Meghalt? 
ï l 

‚ -- Nein, de heteg', igen heteg; ’s azt mendja, hegy 
elhagy nemsekara engemet, inert meglial. Ah! ö akker 
heldeg lesz, nein feg tehhe fehaszkedni; de én, nyeme 
rú, en . . . ’s itt zekegasa szavat elfejtetta. ' ' 

Midön isinet szehoz jutett, elinenda, hegy je erege 
mar másfel hónap eta nem' niezdúlliat ki кит/116111116! 
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erlitiensege iniatt, melly egyszerre megiepé, ’s hogy eddig, 
nem akarvan az oszlopnal egyedüln'ilni, hazaini jart, ’s 
könyöi'gese’ gyiimölcsevel tengette öt; de most ra únvan 
а’ kiiiönben is szegeny falulieliek, tovalili kezdik útasit 
ni; ’s a’ kolostornal, hova, inert sokan jarnak, az öreg 
Mihó mig magat liirta soliasem ment ugyan , hatra 820111.‘ 
jak bögréjévei az erös» koiausok. ` - 

Én vigasztalam tit., ’s igereni, hogy szannikra iiiztos 
elelmet fogok eszközöini; ’s mondain neki, hogy köves 

‘\ ‚Н I I .n 
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III. 

_ Föl' a’ tersattoi monostorha sieték; ‚Даша szótlanúl ’vet'ettf' A’ csöngetyü lneglìendült, ’seal monostorból Cog? 
ledztìn aiya lépett Шаг’ ` ‹ _" — ‚ — ‚ _ f1! г ‚ ‘ m ;п 

` e up i »l ‘УЗИ: - - Alz-J'l ‚ .,„gm-ç-„Egy naiaqkloiiivíëiiçk v'olng’f’éz'îílârs'ëgé àtyaság'blr 
v_igaëztàkääáïa, ingnilíáuu;„e’` I_eáll‘ykä èlà‘í’èïfèhí‘l Miìáfb'èíl; 

Y nini-neg. _, su kér¢m~~ ¿algen _nnen lL{.giìßgàii'z'calmi ’,' 'è' 
wiinlnemi „штраф; шт: аЁ'дйойрЁ: kâlàllïz'lo'ïf 

r‘n; (Him n „_ f_- ‘а?’ 
а. г "= ‘i 1 ~f › m 

' _ ’_ìiiig'ëiièm; 'iiall'ńèmflìeavenensegge' 1,;fa’fl1eanykmni. 
íiágytfúk' „мам a’ hosszú шаг köìëpßsöknek, fs‘ 
„ат-‘тьмы: А” sok ltßhalmozn‘tok kößcfmeilyek a’ 
száraz falakkal keritett szölök köz'ül‘ïmintì-megahnyi dim 
ladozó sziklahegyecgskék emelkednek ki, végre egy félig 
rdíñba dan; „шаман haziko @meimmune,V meuynek 
egyetlen, 'összeraggatott papirosdarailkálkkäiïkevont ahla„ 
k'áibòl‘î'aàs‘lv'x"nyögéá‘ìiätbtta-nieg iiiìeinke'tl‘ банда egyedül 
akárlrl‘îíëni‘énnï ,^ "s ‘nii’ 'addìga’ 1bn-mème ’ ewa мамаша; 
Kévé‘é pinan'át там ивтгём а’ мпукь; ’s i jelenrè, hogy 
az öreg sziv'esen veendi látogatásunk'at; de fegyelöre csak 
az atyával magával s_zeretne egypár perczet tölteni. Алла! 
fogv?, egyedül ment` Tie-Coelesztin, ’s én» Jalzsával kin ma 
raqtàimj föltettem’ázonban'," e' nyomorú 'kiinyhóvól nein tá~ ‘ 

'voz‘ní_, ~n‘iig AM_'il'ió’ à'orsáról n-évlni‘bizonyost nem папок; ‘ " 
\ 

_ | 

l 
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f iv. l 

Cbelesztin atya >nelnsokárzi megnyitá az ajtút, 's mi ma; 
nyájan a’ szobában valánk. Lámpa nem volt abban, ¿ha? 
nem a’ tárva hagyott ajtón nyájasan világitott he a’. réte-\ 
gezett fölhök közt liolygó hold’ eziist fénye.' Csekélyszal 
шага teritett pokróçzon fekütt az öreg,"’s daróczát‘taka 
г011ё11111аз211ё111аа”111е1е11е еду viz-es- _csóbány_, d_unŕàn‘fá# 
1‘Ё15011`2вё111101Ё”в‘ 1161111 valának; a’ szoha’ mih’ilen hút'oŕà 
egy rozzant asztal, két magas, `‘5111111’116611111), lliièlly‘’"s'äfëit 
gyanánt szolgála, ’s láda. valä,‘"`iì1ellyiiën mińälŕëttöjö'lz" 
czondrái hányva_:vo1tak, egy faszegen ékes hüvelyü tör 
ñiggöttl, egyletlen diszitményelgi’ csup‘lals'zl ialaknakfJalzsa, 
közelazöreghez szokott, szinte „af földön ’s d_aArócz'daraw 
»l1l bereiken szalmámfekünni. ' 

. ‘ ‘. 
` ‘Н ‚и; “„!` 

A' '215.'. 

` ‘ Ińi‘la" . — Az én napjaim,.,sz(gla llasslii hen'gone’lv'ak', ,era-Ar 
zem, meg vannak ,számlálvag ’¿s eléhb, _mint:átkljlçiiìzömA`- 
atyáimhoz, elmondom, mit eddig szorgosan örzö’it‘kebçl’elgz.; 
Tudja meg Jalzsám is, ki ö; ’s ha mgholnep lslronlmlnllfiiîA 
nyüzend, sirassaiïbennem azt, „ki `(it nyomgrbaiI ugya'ny‘g'e' 
szeplötlen útra vezette. i. ,1, ц _ l ' 

'.'f' . u: 'iwi . .. 

Itt elhallgeùoùt. ‚(Жду látszék,- mìntha története" e'gyês' 
adatait futná keresztü1magában„_ Halovány orczáján valt; 

‘Anzi x» 

va kinos mosoly ’s harag tükrözöiiek., Jalzsa zokogva hoi _ 
rúlt uz öregnek a’ hold’ rezgö ‘3265601611161‘1115113111‘2011 
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I авт kepere, ’s az erzekenyen csekela meg a’ szerelines 
gyermeket. 

Mely velt inegíndi'ilasunk , mint yünnepelyes ’s szivre 
hate a’ néma jelenet. Egy kenyü gerdült le а’ je Geelesz 
tin atya’ szemehel, 7s ajkamen hi'is fehasz lehhent ki. Ему-1 f 
tyúdalat .valank 'hallandek egy emhei'nek, ki, mint reg 
gyanitam, a’ kezensegesen jeval felüleinelkedett. 
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V. 

l 

Даша а’ явашыуоп: mi a’ ket sziklaszeken годам IIe 
lyet; ’s az örëg szolni kezdett: 

- Bosznia hazam , Kolassiii .sziilöheiyeni , nevem: 
I z s а n o vi с h M iho. Honoin’ мамам vajdainak hös vere 
foiy ereimlien, inert anyai agon tölök vettem szarmazasomat, ‚ 
1s’ò'seim közi'il többen kiizdöttek S'canderhég ’s a.’ Hu'nya 
diak alatt a.’ felhold’ dölyfös szarvi ellen. Gyözött az vég 
re, ’s Bosznia’ nenies Наша): nagy resze, rettegve a’ vas 
igatól , oda hagya a’ szeretett hazat, idegen föidön kere 
sendö menedeket, ’s videki eg alatt szabad léiekzetet. Ki 
ket a’ honi telkek’ kiolihatatian szeretete Юта meniii nein 
engedett, tölihnyire Mohamet’ abraiidit, törvényit ‘5,320 
kasait valanak kenytelenek elfogadni , ha ön nyngalmukat 
’s eltöket, mint szinte kedves öveiket az önkényii мать’ 

` diiiíe ellen egeszen biztositni актах. ~ Gsak kevesen ma 
li’adtak hiven ösi vallasukhoz, daczolva azxiziamot köve 

ШК’ kegyetlen vakbuzgóságaval. - Ezek közt volt csaiadoni 
is; melly bar a’ ноша nyi'ig alatt .szörnyen inegörbedett , 
’s hajdani dicsösegenek arnyékat is alig tarthatta fen, ne 
velt meg koronkent hösöket, kikla’ felhoid’ zsarnok ura 
sága eileni harczokhan ontottak veröket. De, vailasunk 
та“ is gyakor sarczoiásolmak valank kiteve; vegre osi 
gazdag hirtokainkliól majdnem teljesen штата, annyi 
teikiìnk maradt csak, mellynek gyümölcse, ha nein épen 

\ 
` 

` 
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kényelmes,- de gond ’s fáradeeg nélkńll'é'leire meg mindig 
elég vala. ‘ ‘ n ’ -- ‚ 

Így öröklöttenx' én családom’ nevét, vallását 's ósi 
birtoka’ kis részèt. Férj lettem; nemsokára е3у‚11\1та1',‚ 
’s utóbb egy leánynyal álc'ìa meg az ég; ’s én' boldog y 
valék. Büszke voltam gyermekeinibenì kiket serdiiltöklren 
legszeblieknek hirdetett а’ nép messze vidéken.A Fiam tá 
horba ment, lyányom-at a’ дед-ё]; Myrosl'ovich vette 

' nöiil, sarjadékaszinte egy ösi nemes boszniai cs_aládnak. 
— Két év múlt el; Наш becsültetett vitézségeért , ’sfvöm 
boldog vala leányom’ birtokában. De, -eljött‘az idö, hogy 
az ё; próbára tegye 'erényemet Súlyosan érte egyik` 
csapás а’ masikac; rettenetes volt mindenike, ’s csak olly 
sziinek kellett lenni, mint enyémf hogy össze ne r0skad~ 
jon а: iszonyú súly. alatt ....De‘,r шашек az úr' neve 
örökre! 

` 

_ Nömet fájdahnas., hosszú nyavnlyáeial után,` halál 
rngadtaV el, ñam аа görög виапаазйдгпёшогйъап‘теней‘ 
e1.' Keriiletiinkbe а’ szunan új neger külaött ’s en Зуб 
kerébö-l földúlá. családomat. д 

_ v El-Mekhir,Y Шу hivák az й} héget, k1 Syria’ ege. 
nek@` egfesz _forróságáthozá magával» csöndeßvölgyeinkbe;lv \ 
hires!) volt szeráli, mint táburi vitézségéröl.- Buja vág'y.‘ < 
határt nem‘ismért: elötie'a’ némberi-szépség csak rejtek-~" 
ben volt bizios, ’s melly irámplàngjq gyúlt, nemvoltrfszem, 

` „ещё; 75119111 akadály :nellyI tôle azt megója. -~ Tudta вы; 
purga, leányum, ’s öri‘zkeaetr, wle, mint gyönge juh ai: 
rengetegfréhes farkasától. . :d _ › 

De ki» mondhatjaÍ meg, папу szeme van. a? zsar# ‚ l 
noknak, kit ezer душа kém szàllong körül, «kiknek mind 
egyike újahb és ńjzibb álnoksággal iparkodik mélyebben 

А’тзмт H. ш. 1 19 
( 
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fúrni magáx kényúraf kegyébe? Megsugák El-Mekhirnek,4 
', hogy 1016111 alatt lakik а’ környék’ legszebb‘asszonya; ’s 

ez elég vala buja kéjének. Vöm szokailan szolgálatokban , 
tova kiildetett, ’s leányom, addig példátl'anúl, атакам. 
hivatott. Majd én'idéztettem eléhe; ’s eleinte kérések, 
utóbb fenyegetésekkel gondolt bennünket buja vágyai’ 101 
jesitésére birhatni. --- Megtört ostroma erényünkön , ’s a’ 
bég boszút lehelt, iszonyút, ve'reset. — Vöm lett elsö 
áldozata, ki árúlásrúl vádoltatván, mintha a’ görögöknek 
volt volna czimlaorája, sinórral végezie virágzó ñapjait. 

Könnyebben gondolt 111051 vétkes czéljához „111111111 
111. Mint vigasztaló lépett föl а’ i'ájdalmában súlyos nya 
valába 05011 özvegynél. Én reszkettem leányom’ életeért; 
de hár húnyt volna el, akkor nem levék 011 fóldönfutóvá, 
’s ö sok keserü könyiitöl szabadúlt volna meg. . . . De, más 
ként aka‘rta az ég ‚ ’5 legyen 6 àldott miiveiben! 

Роща fölidült, ’s a.' >bég’ látogatása датам) 1611; 
de lyány'omat vlcßak- jelenlètemhen làthatá. Terhére lett 
ne'm sokalirzl.y sz'emélyem , ’s terhére süker nélkůli 10.10 
gatásai. Kemény lelkülete nem tudà’soká 111111111’ szelid 
se'g’ fátyolát, mellyet vöm’ halála óta 611611, ’s mellyen 
‘гад lieve, bár mint eröködött is azt rejteni , akaratja el 
len olly sokszor'áttiinék. Czélhoz akart 6 jutni, rögtön, 
eròvel; ’s 1101 521111011 engedékenységével nem boldogúlha. 
1011, hatahnàt tökélte el használni. Nyomorú teremtmény! 
azt gondolá; hogy а’ hü nö’ erénye lankadni fog, ha erös 
támasza, a’-»féi‘j, mellöle kidölend, ’s nem шапка, hogy 
vad tette csak irtózatosbbá. tevé öt mind ürökre az 611110 

csét ismérö, 's .férjét imádó’ hölgy’ szivében. — Én és 
leányom, ki férje’ halàla éta csupán Jalzsájában — mei-t 
Jalzsa te, unokám ‘югу nekem -- látszott 01111, minden 
re el valánk készůlve. 
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lMint terlies fölleg az egeket vere Karatag’ her 
czein ,1; melly, yhar az alkenyi'ile nap’ hiheratel pire'slik 
nyiigati perenie, nein tarthatja seka a’ keiner, keleti felé- ‚ 
hen rejieze villamekat; иду jett lakunkha egy este El-Mi 
kliii:.~ Mesely ült ajkai köri‘il, /de melly sejtete a’ kezelge 

~ vihart, melly kehelehen zi'igett. ‘Тай hevvel tapadt egy 

' .r 

’l elere a’ szemeit elehen jatsze szerelmes,Ja1zsajarel el nem y 
ferdite Perganak. halevaiiy, egi szelidsegi'i arczara; majd 
he erzelineirel kezdett szólani; nett indi'ilata, ,’s Perga 
eléhe heri'ilt, viszenszerelmeert esdekelve, a’ magat csak 
Allah ’s ,.prefet'aja elett- meghajte dölyfes heg. — Perga', 
mint a’ kines aliiiakhólehrede, eles sikellassal szekött fel 
helyerel, ’s kai-jaimA köze vetve inkahh, mint teve gyen 
ged. szi'ilettet, Iesengett: .mentenem meg -az iszenyú iilde 
zetel, kit lelke i’ital, kitöl szive iszenyedik; ’s mellemre 
herúlva keseri'in zekegett. --- Szikraze szemmel, venagló 
arczezal, гением‘), tagekkal allt fel a’ megszegyeni'ilt шва: 
11011; 11а11в111‘Ы102д11ар011, ’в rettenetes hangen derg'e kiV 
veghatarzatat, iiiendvan к ,init eddig szelidseg-.’s engedé 
kenyseggel-kegyelemkénthiaha keldi'iltam egy'sze'p 116157 
1б1‚‘_ 1111‹‚в21"е111’ `i'iriiejava valek leende, azt mint heg, ha 
talei'iiinal teendem sajateinina egy gai'ir szelganehen. Mi- l 
nekelette harinadszer szallna a’ nap Mostary herczei möge, 
eljevendek meg egyszer, ’s akker ten ajkaidhel hallan-g 
dem.,¿ eli-asszeny', Avz'ilaszedat: ferjül akarsz e’4 engem, 
‘аду ke'nyúri'iL‘ -. ’S tavezett. 

Ki 111111'1еда".11111ов‚1111ар0101‚ inellyhenPergam ek 
1101’ vala? Kenyükkel szeineinhen vigasztalam a’ hangesan 
fuldeklet; ’_s maj-det, majd a’ sirankeze kisdedet szori'taiii 
zavarterzehnektel hatalmasan dehegeatyai mellemre. 

A’ könyi'iezen tagita „Perga` szerúlt kehele'n, faj 
dalma enyhült , ’s hanathez szekettszivebe n_emi nyugalem 
ВЕЩИ isinet. Ь” Egy nap niúlt- mar a’ kiti'izött hataridehel, 

’ 1 9 ° 
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’s iyíanyom’ tökéiete штампы ant; inkaini медным, 
sein mint El-Mekhir’ iiuja hevenek éngediri. E' liatár'oza; 
шва“ könnyen hajiott tanacsomra, hogy a’ nehez мы 
elejét veendök, honunkat elixagyjiik. Terviinkliev c'snpaiil еду 
hí'i szolga avattatott; csekéiy dragasagaink ’s meg cseke 
l'yeiib kesz pénziìnk leende inin’dei'i’, mit inag-'unkkai vien 
denk. 

Be‘aikonyuit a" ina-sodik nap, "s a’ septemberi' tisz 
ta, de holdtalan eg’ sötéte kedve'zni latszot terviinknek;l lo 
vaink készen valának. —- De maskent volt megirva a.’ sors’ 
örök köiiyvehen. ‘A’ gyanakodó zsarnok’ keiiiei észrevev'ek 
a’ harom Шла}: egyszei'rei szokatlan nyergelésetì ’s El 
Mekhir, epen miden máilïainkkalï iiilielödenk, szobanklia 

, Iepett. 

Sza‘tra'- itt` elhagya a' h'eteget, hidgg «так szàila 
полноты‘; méiy meginaulas’ ’s keiiiét faggato штык’ 
jelei mutatkoztak sapadt arczúlat-an. ‚ища: keresöleg 
nyújta ki karjait, ’s vizet kert. Minekutana. szoinjatehy‘ 
hitette, ’s a" rahajolt leanyka’ reszketö‘äjkaira forte csók 
jat nyoma , mélyen fohaszkodott, ’s imigyen тушь: 

Ñ А _ 

` Miily'kinosan' lepett meg liennüiiket a’ lieg’ lszt'ei‘ii'eiye; 
mint iparkodank zavar'uiikat elrejteni, ’s-mint tört* ki f0 
konkent dühe az iranta hideg kelilíi hölgy’ ellenelien; МВ! 
szas volna részletesen eimondani. Ö tervünket tuda, ’s 
нынешним Porga'nak nem voit цене; lelke’ egesz‘ereje 
vel мы а’ tör'tenendöket. Ah, irtózatos est, -kinos emle 
kezet! . . . Tör viilogott Porgam’ johbjaban; tör, имеющ 
töli egyedüi mentöje. '_Vadi'il Юлию!‘ dühében yEl- Mekli'ir, 
eilnyi lelki eröt, egy gyönged nemherben ö nem души. 
Esengtem en a’ kegyetlennek, hag'yna {61- v'egre'siikeretien 
ostromavai; d’e"szavaiin^ csak ingereitek, csak атм па 
gyitak, ’s вал-ада’ egy pillanataban markolatig inertie had 
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sárát Borge? ценам. ¿Lyányßmat elet nelkül нише rogy 
‚ ni, `~a.’ ¿kezébg'll Неве“ iört fölkapni, _’sy игра’ 111111ё11е11 
magia kivül. leyó liés’. .szivélle Asllifï'li., Pekem ‚т Perez’ 
munkája volt . ’s Jalzsát reszketö karjaimba __rngfnlvaiv ’ 
az ajtón kirohantam. l 

‘NéiniinI de gynrsgn lo'yagoltunk .hü size‘lgámmal egész 
' .einen` im, ßr’hçsak шщщд nm hivökvïm'agnnkat Relais-_ 

sinktól, állapodánk meg egy völgyben, közelv а’ dalma 
tiai Ватт-0111102. Este Narentába értünk. Itt, a’ vidéki fól 
dön, `1111111211111;251111111 szenvedélyem csillapbdott, ’s kábulásom 
enyészett, kezdém érezni szörnyü veszteségemet. A’ Шпа 
10m gyözött axmyi vihartól еще“ szivemen; forró Щи ha 
talmazott е1 rajtam, melly leginkább ` agyvelömre hatott. 
Szolgám’ hü l.'Sipoléisa "s egy öreg némber’ orvoslása meg 
mentettek а’ haláltól, de szemeim ‘Лада elhagyott. Ott 
láttam utúlszor Jalzsát, а’ дар’ fényénél szemeimnek ked 
vesb gyermeket. -- De, nem volt nyugtom Narentában: 
inert штат,‘ hogy közel vagyok honomhoz; ’s messze 
íizött engem а’ kinos emlékekkel teli földtöl óriási 151111211 
mam! A’ mint fölerösödtem, ruhát cserélve, tovalbb indúl 
tunk; szolgám hajót bérelt, ’s több napi tengeri út után e' 
partokon szàllottunk ki, mellyek minthogy а’ dicsö magyar 
koronához mondatnak tartozni, nem egészenaidegenek egy 
boszniai vándornnk. Gsekély pénzemet -`- mert a.’ magnnlg 
hoz veendö dràgaságokat honfeledtem -- hosszas nyava 
ly'ám ’s útazásunk fölemésztette, eleinte szobácskát bérle 
cselédem Tersattoban, ’s napi munkája’ dijával táplála 
henniinket. Két éve lehet , hogy az ég e’ támaszunktól, is 
megfosztott én Jalzsálmnal e’ puszta házikóba .v0núlva, a’ 
könyörülö emberek’ alamizsnáiból tengödtem` A’ kegyes ё; 
végre elégli szenvedésimet, ’s atyáimhoz és kedves enyéim 
hez szólit engemet. Egy fáj szivemnek, e' gyönge gyerme 
Ее: egyedül hagyni a" világon; de, nagy az isten’ kegye, 

‘ hatalma; ’s rólad, 011 ártatlan gyermekem, nem машет 
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'Imam ńiggf'ö ‘wrt kappa, meliyel 'anyaa’ gyilkosát "s kes 
дума рргоёхщёф külare ‘а: e’ kar Mahomet’~- Yimrzidicso 
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Eztunondva is’mét ineliére szoritá а’ liozzá simúló' 
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VI. 

Masnap delgaiin "*ha szelitettak, liennan csak egy het 
múlva te'rhetteni vissz'a. 

A’ nap Mente-maggiore’ kettes hércze fölött allett, 
f miden a’ f‘ölseges Ludevicaean Tersatte ala erkeztem. Két 
harangecska kengett a’ kelesteri terenyhan, szeineri'ian, 
mint e’ szentelt erczek kengni szektak, miden halalt hir 
detnek. Tevahh küldeni keesimat, ’s a’ magyar kapu inel 
letti esvenyen fölsietteni а’ menesterba. 

Ceelesztin atyaval talalkeztam a’ teinplemhan, ki 
gyaszravatal’ összerakasaval feglalateskedett. ' 

—- Helnap mutatandunk he engesztele aldezatet az 
Iz s a n 0 v ich 0 11’ utelse sai‘jadekaei't a’ Mindenhatónak \ 

\ menda az atya. ’s johhemat fegvan, a’ közel teiìetöhe 
vezetett. 

4 Egy i'ij sirl mell'ett terdelt zekegva a’ kis Jalzsa. 

--- lttfekszik a’ sussaki vak; szela Ceelesztin. Ahi 
tates yfehasz szallt ki ajkainken, ’s niagunkkal vevén a 
vigasztalhatatlan Jalzsat, visszatertünk ia' inenes‘terha. 

‘. 
\ 

' f 
A' 
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Coelesztin’ közbejarasara egy _kegyes , gyermektelen 

özvegynöykivel af haliottakat közöite, magahoz veve a’ 
kis Jalzsat; ki, .mint Coeiesztin mondja, -even'kent fris vi 
ragokat visz szerencsetlen папаша’ fakeresztjere. 
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‘=Enrlék‘ezés свёмтег " 
‚ » — ‚д а? ,1r-'1u mi 13"‘ » 

Pest. Martins’ 25d. 1839.) 
-;‘|‚‹ ‘ `тем! 5’; '1" - ‘— "1113.: 7:.: 

Но! zúgva elfoly áŕjäia'lf'l’iszánam- "шт 13:11 
Állsz neme. cseniïben,`f‘kedyes ИЗ 1111611?“ ‘Ё 
Kehlemre régi ńapjeid'iiatänakï; ‚Щ „$151?! 1i if ` 
Légy áldva ; én' öledböl eljövék. 

. ` -.Í_»-i : im.: " 

Nem Pálya 11119“; Szivnem volt svêz'érem; д’? 
А’ sors’ esizliásahhajtott engemet; Í' "JHM ï 
О е’ csapást 121162611111161 nein érem ,f i ' '2 1 
Kérdezd a’ sirt, melly mindent eltemet. 

uil-Í 
. __. 

-;1..! g5, 

Szivemnek válnilkin és g’yii'trelem voit, 
Ifjńdan 111111,г sokat remé'lltem'én-,~ - дат’ 
De а’ vezérfény tölylaé nem‘világolt, ' l 
’S homályba tiint el minden‘szép remény. 

A’ fájdalom , hogy még eszmém’ se birjam , 
Szilaj hatalmát üzte kebl‘emen; 
Csak könnyem nein volt, liogy magam’ kisirjam, 
’S ènyhet találjak gyàszösvényemen. 

Jöttem, mint eszköz, mellyet gép igazgat, 
Vendég levék kihült le'nyek között; 
А’ nagy világban nem vártam nyugalmat, 
Magányt nem lelt, kit sorsa üldözött. 
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A’ ~gyors idö их“; csillag gyult ’s kiégett,Y 
Az ösz után гады uralkodott, ' 
Lánczát leràzta majdan a’ természet , 
’S iíiů szellönek új lomhot hozott. 

’S e’ „знаток közben elnyugvànak 
Elsö fáJdalmim а’ vesztés felett; 

Csak зуд“, душ `kuiirt viwlnâgllelliet m‘ggqlgak , 
Ha lángra g'yúl, ha érzi, hogy szeret. 

югч- f» 1r. ‚м.‘ 

És szenvedek; ’s e’ lassu hervadásban , ‘ 
Bár merre teijjek., ln'in -emlékezem-, _Gfx 
Ràd, немец щаошь finekralkpnyahan, v l; 
’S pillantatidra, ,néma адепты! ’ i ‚мы: .1 . 

“ НЧЩ’ 1" ‘М `-" “Ё 1"."1‘! 
Y Ott a’ kebel voli minden a’ kebelnek! 

Шифр gyakorta ‘имиджем; „i ‚.‚ ,f 

lMit едут: elzáriaï mlgy:lfáljflzilolm.v ‚и; «,- u. .r 
’S szememhez ‚ш а’ könnyek, (11ай'1е1пе|‹„п:;‘ ‘А 

. —:› йщ7тщк.и ' l MH' 
O, ’s e' könyárban olly enyhet találqk, 

Milly égew‘û.’ йддётш Yalïaìnr ‘ f 'v‘rzffà 
Bús kehlembena’ hervadó viràgok ' ‚- .‚ :.:Ql _ 
’S halvány kepek шт nyerneln Юта‘. ц 'n «nl 

‹-:‘›.‘. ’ Twin: "-, Шт- “‘ ‘,.mm'i Р 
s A PAP ENDRE. ›„ 

l' «Y ¿1j ' '.', .f 

¿i „i ...[1 .- '.l.‘.'!‘. \' ’ l Ä. С} 
‚ l f " i ‚ .n .". 

I i I‘ ` î. l ’il 
d i IVA' ,.ÃÈ‘: --`!' 1 r 

-~ l 1 z l "l, 1 l ‹ 
‘ ч: \ l 
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_I/ 

A’ вступал» 

Meghalt, kit en szerettein, 
Kehleiii liús temete; 
Sirjan liidegkereszt van, ’ .. Fajaannanifiieina акт-Ч:- “тли 

‚ .ir 'i ’L_iil'xi 
Anyam, hezz rezsasza'l'at", f\‘-'»'_ 

Melly mest kezd-'zsei'igeñiff‘í" Tan nein feg az-leanyed’ ‘Мн’ 3*", ' 
Keiner-e iiienii? fever“ 'qîû‘i'ï _ 

‘ ‘ '.-i"..i 'intl .olaf-i 

 

Nezd a’ ‘ setet -kepei‘sen ì'-! «if-J». 
Keszeri'ik inganak , ` 
’S ett, ' a’ выезд’ йбуётчё »il » \ 
Rózsak чад-аудит ._ :n: . l 

’ PAwENiin'fz. 

v , д‘ -‚ .. Ai. l , 
м ;‘›‚ i _ pn' '_ídp 

\ I’ f ` 
‘n 

. l к 
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.ma lz' „ima ‘la 

.\. B: Palocsny 'l‘ivador “сан. 
x ‚ гЛЦНГГП’ЖГЁ 11i) .12.. ,...f..1..,f Nn' Q'l' 

‚в. 

'ïï‘ï‘xh-f. ЕЩЁ m “и 
x 

.fri "т’азт‘ь; «дм: .':sìju'é »Hawai цитатам ;,;«-. 1 
Az Щи’ napjai, 
Nedvéëzösämieehámakï .mma-.z 
ММ“. ИЛЁЁЁКЁЁ’ЁХЧЁ ё-и'кг v "fj' 5:. 
Az ‘Лет’ шва 4képe»A ¿1.a „т “ 
Elötte fényben Ш; i ¿fg-:q ‚ „‚ д; 
Felé, Мг merre lépe ‚' _ 
Szép Маша szau.„_- .‚ 'q .'- 'f 

.x 

Mit büszke gondolatja 
Méltóvá szentele, 
Az szivét általhatja , 
’S kész (еще kebele. 

Érzelme’ tengerében, 
Hol lelke kényben él, 
Tündöklö szépségében 
Sok решен gyöngy felkél. 

Ha éri gyors hevület, .‚ 
Hullàm hullámot hoz; 
’s mellén а.’ lelkesüler 
рамке“: áradoz. 

N 



д мг п‘ш. 

<Igy a’ [откат kicsòrdul» »4 1. 
Vadon‘hegyek köziil;y _‹ 

.És vissza indi-inem fordul', г‘ ‘ 
Tovább , _tovàbb 1611111. 

'31;—`1Ё.1 .. Y ii iì 

Zászló lobog; röptére «`-.=-J.». 
Az Ifju vágyva néz, \ 
Zajlón ragadja ‘Юге i 11’. ‚’1 
’S csatáha szállni kész. 

’S mi vàgyát felköltötte," 
Ногу szive fenndohog , 
Magas‘ czél leng elötte: 
Való , намаза; , ’s jog. 

Azt veli; kebelébeii 
Mindennek illy láng gyl’il , 
’S à’ rest anyag’ mélyéhen 
Nemesb életïvir/úl. 
És mka an kítarva, 

‘ Miként felhötlen eg , 
Nem felve, sem nein v‘afn'vaiî 
Kimonglja aiit‘mindégí 

De éltiink’ belsejébe 
I.Alig néz, "s látja. már , 
E’ fìilf'megannyi nep'e ` 
М1 keskeny körben jär; 
Keblét szép' ’s‘ júra' nyitva1 
Mi ritka emb'eißél , 
’s а’ john erm puszutva 
Emészti hin czél. ‘ 

És ekkor elköriti » _- . 'f 

Az egésztöl magát, 

301 
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7rs egy lesb-,killen flejauil 
Szerencsecsillagát. 
Erosz’ Иду втгашга 
Hö szive lobliadoz, _.: ‘ .' - 
’S a’ puszta fo‘ld’ Миша 
Ujabb rózsákat hoz. 

De sülyed szép világa,_f 
A’ boldog érzelem 
Volt, mint tavasz’ ‘ища, 
Rövid, 0 szei‘elem! 
’S mint lángzó pára’ fénye 
Sötét ё)’ fatyolàn, 
Leszáll a.’ sziv’ reménye, 
’S helyén örök hijámy.4 

Megmérgesitve ища‘ 
Létét, bal sors kit ér, 

.Azért álmok’ barátja, 
Pusztult magányha tér. 
Lángképzemény’ karjára 
Чай kedvvel égve dül, 
Melly zúg örvény’ mòdjára 
Az életszirj; körül. 

Sasszárnyat fíiz magánakf 
’S az ég felé ш: '6, 
De czélja’ nagyságának 
Csekély а’ sziik erö. y 
Rejtélyes alkonyába 
Kétes sejtésnek jut, 
Nem lél alapra. Юга. , 
Le ’s fel többé nincs ut. ’ ‘ 



AZ IFJU. 

Lepletlen, ridegge lett, 
És diszehei'vadett 
‘никем felti'in _az elet,- 
’s e an fai-antan oit. 

A’ csillag hi'iny, egehen 
Melly úgy szikraz vala , ’ 
Mei't hegy selles tüzehen 
Nagyen is langela! 

A’ palya végre jara , 
Kizajlett a’ ke el, 
Az elet’ szep 0 tara 
Lerentva Vsülyed el. 
Ей ne ’s heker felehe, _ 
Bús szel leheg köri'il, 

‚ А4 multker’ rencselt kep'e 
Reiiijan melilepve ül. 

KöLesEY FERENGZ. 
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