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Qin 



.'l' 

semmi se' emel nyelvet inkább mint annak általános be. 
hozása a.’ jó társaság” köreibe, mert szükségképen hai 
longóvá kell válnia, ’s ezer új formát, ’s kellemes fordu 
latot nyernie, mihelytt állandóan rajta foly a’ beszéd ollya 
nok közt, kik sok világot láttak, ’s jó l'zlés’,|` miveltség', 
sok oldalu ismeretek” birtokában vannak. Csupán ez által 
lesz а’ nyelv alkalmassá bizonyos nemeire а’ literaturának, 
és pedig épen azokra, mik légnépszerübbek lévén legki 
terjedtebben hatnak a’ közönségre. Illyenek a' színdarabok, 
’s regények, mellyeknek nyelve feszes, ’s idegenszinü 
marad mind addig, mig а’ költő nyelvét nein valóságos 
életből veszi, hanem valami képzelt világból kénytelen 
kölcsönözni. Itt is, mint sok másban, ok és következés 
egymáshoz közel, és egymást feltételezve állanak: a’ 
magyar nyelv nem jó társasági nyelv, mert feszes, feszes 
pedig, mert nem a’ jó társaságé; ’s tovább: drámáink, és 
regényeink nem találnak tetszést, mert nem egy valódi 
nnomabb élet” képei, illy képek pedig nem lehetnek, mert 
ez az élet magyar alakban nem létezik. 

De a’ mint nem lehet öröm nélkül látni, miként 
egyes talentmnok ezen nehézségeken a’ legújabb időkben 
olly szépen diadalmaskodtak, ’s literaturánk' ezen ¿lgén-y 
nak a’ köztetszésben helyet csinálni tudtak: "ngy az is 
igaz, hogy ezen a’ magyar nyelv ellen támasztott vád 
most már inkább ürügy, mint meggondolás' szüleménye, 

1* ' 



4 GRI DEssEvvFFY AURÉL , 

és valòságos 0k. Két köriilmény van, mellyböl ez világos. 
Az elsö Erdély’ példája, (‘в ez iránt minden, ki ez országotl 
ища, veleni egy véleményen lesz) hol а’ magyar nyelv köz 
divatu lévén, а’ jú társaság’ köreiben a' legszebb ajkakun 
könnyen leheg, feszességét `s0h_a sem érezteti, ’s ezer szo 
kás, ’s Шум-52111112 forllulatban gazdag, mel‘lyet mi ma 
gyarok nem is ösmeriink. Másik az; hogy ez az egzész 
ellenvetésky töbhnyire сваи azoknak szájáhan forog, kik 
magyarul vagy épen nem , vagy csak igen feliiletesen tud 
nak, szeretvén önhibájokat a’- nyelvre tolni, mellynek 
s’ajätságait nem isnierik. A’ mi nyelvet az, einher roszúl. 

‚ tud; azt rends_zerinb fásnak, 7s _ügyetlennek szokta tartani. 

’ А’ magyar nyelv’ rögtöni' ‘behozását a’ társasági 
`körökhe én prédikální átallom, mert ш kivilietlennek 
hiszem, és tudom hogy nincs semlni а’ vìlágon, m'elly min 
den eröszakipròbatétel ellen, olly visszarugú erövel bir 
na, mint épen a’ jó társaság’ viszonyai. Ezeknek fö ele 
me egy bizonyos szellemi szabmìsáig,n melly csak maga 
мата 1101` 11е1уе$,=’ 1101 fqnák törvényeknek hòdol, ’s ezer 
lńòdot talál minden kivülröl jövö kényszei‘itési próhatétel 
alól kicsúsrzni. `Könnyeblre’ sphaeráhan valami roszat kivin 
ni jú móddal, `mint eröszakolva a’ legjqbbat. E’ tekintet 
ben темы, mindent csak az egyesek’ meggyözödésétöl, ’s 
józanahb ideák’,'terjedésétöl lehet, és kell vá‘ŕni. Elöhb 

f azonhan hogy'sem valtalanos divatúvén- váljék a’ magyar 
‹ ’yelv а’ kérdéses' mezön, sziikség'hogy az egyesek, fér 
iìak és asszonyok, tudjanak magyarúl, és mivel ezzel azon 
osztáiyàban a’ hazañaknak, mellyröl itt Еле; beszélek — 
értem az elökelöket, ’s vagyonosokat -- az ére'tt k0rúak-' 
nak egy‘nagy részére gézve mär alkalmasint elkéstiink, 

._ a.’ jövö тает kell itt leginkább fordìtani íìgyelmünket. 

Ember’ jövendöjéuek természet’ ajánàékin túl nevelés 
az alapja, ‘ enne'k pedig hogy sikeres legyen, Воду kiegé 
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szitö részei egymàsba ne ììtközzenek, 's egyöntésů egész 
leg'yen- eredménye, egy bizonyos vezérgonlfolat által -kell 
kormányoztatnia. Annak, kitöl а’ nevelés függ, щита kell, 
hogy a’ `nevemlékböl mit akar "csinálni. Elökelö magyar 
szülökhék гены, ha csak valami különös hivatás miatt ki 
‘vételes pályára- nem szanták gyermekeiket, azon kell Ién-V 
nök, под iìaikhól miveltlelkü, és „на, af külföldön 
becs'ii-lettel felléphetö, hazájok’y dolgaihan jàrtas, királyok 
hoz `-hiv-, politìcai helyezétünket józanon felfogó, вышка‘ 
melegen szeretö hasznos polgárokat képezzenek -- “эше 
tesen alkalmasakat arra, Богу a’ hazai állapotokhan v01 
taképel'r,v 'és hathatosan gyakúrolják azt а’ befolyási részt, 

' melly polgári helyzetükhöz a’ türvény által kapcsolva van. 
Ezen föc'zélban kell magyar ifjak’ пече1ёвё1эепшйпйепЮге}: 
véseknekyösszepontosulni. Leanyaik’ sziveibe pedíg szük 
ség hogy olly érzeményeket plántaljanak, mellyeknek befo 
lyása alattál ezek jó табака‘: nevemi, ’s года tartozû~ 
iknak а’ közügyekbeni törekvéseiket érdemek szeri'nt mél 
шумы, ‚ ’s érteimes részvéttel kisérni kèpeseklegyenek., 

Az ideák’ ezen rendszeréhen jelesen a’ ñúkra nézve 
{б 11е1у jut а’ diak’ és magyar дует’ alapos isméreiének 
nem belsô becsük miatt, mivel amaz а’ classicìtàs’ nyelve, 
emez pedíg sajátunk; падет csupán ugy mint egyetlen esz 
köz а’ hazai dolgokban szélesjártosságra szert tenni, iga 
шашки! gyakorolhatni, polgártarsainkra behatni, ’s $11 
ves, és állandó közlekedésben létezhetni hazánk’ нами. 

Ezen, talán nem épen szerénytelen шашлык meny 
nyihen felel meg a’ nagyohh házaink’ feles részéhen «Ша 
tozò nevelési rendszer? —- Kisded korában magyar dajka 
környezia’ -tint, ’s van eg'y idö, mikor ajkai magyar nyelv 
nél egyebet nem dadognak. Más-e ez mint a' hazának 
megelözöleg adott elégtétel, mint elöleges megnyugtatás 
а’ lelkiisméretnek, hogyigy a’ szülök inajd igy biztathas 

/ 
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sák magukat egykoron: „fiam gyermek korában igen jól 
tudott magyarul" ’s bár inkább soha se' tudott volna ha 
zäja' nyelvéből csak egy szót is, mintsem hogy az, minek 
a.’ férfi” ajkain hathatós szó gyanánt kelle vala harsogni, 
király' éslhaza', ügyében a’ gyermek szoba” gyáva játékává 
lett légyen lealacsonyítva. Mert lme alig keriiltjii aÍurszár 
raz dajka' ápoló kezeiből, általadatik a’ bel- vagy kül. 
földi nevelönek, ’s idegen, és nem nemzeti gondolatok': 
foglalatosságok”, és erzemenyek” körébe'lép által...Tanul 
németül francziául , angolul. Sziilóitöl magyar szót úgy is 
alig hall, naponkénti társasága németül csevegő hasonko 
rú gyerkőczékböl áll; legfeljebb háromszor egy hétbenvet 
szen а’ nyelvmestertöl magyar Órát, ha t. i. eza” szeren 
csétlen óra nem ütközik össze valami más t'oglalatosság' 
órájával, mert akkor mi természetesebb, minthogy ennek 
háromszor közt kétszer áldozatul hozzassék? Magyar írók” 
olvasásáról, hazai körülmények, visszonyok', jelen Шары’, 
és szellem, studiumáról szó nincsen; rövid magyar historia, 
's a” nevelés'vége felé egy kis felületes magyar törvény; ez 
mind állnak sommája, mit az ország' jövő törvényhozójá 
пак hazája felől tudni szabad. А’ többi idő a' szülők, ki 
sebb, nagyobb belátása szerint kielégítő, vagy felületes 
testi ’s általános tudományi kímlvelés közt foly el. 

Léteznek ugyan, ’s hála istennek! napról napra-sza 
porábban egyes dicséretes kivételek, ’s ezeknek jó sikere, 
megfoghatlan, hogy a’ többségre erősebben nem hat. A’ 
közép sorsnak” nevelési rendszere hiányairól itt szó nincs 
mert azok а’ mondottakkal sokszor épen ellentételben áll 
nak, a’ tehetség, nem léte miatt pedig egyes tökéletlensé 
geik sokszor menthetők. A’ mit pedig a.’ magyar nyelv’ 
felületes tanulásáról itten-mondottam, éppen иду illik а’ 
diák nyelvre, mellyben azok után mik körültiink történnek, 
még mindig а’ magyar nyelv' vetekedő társát látni, ’s nem 
inkább ugy méltánylani azt, mint általános miveltségi esz 
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közt, ’s biztos utat-a” hazai ügyek, ismeretében erős ala 
pon haladni, meggyőződésem szerint megbocsáthatatlan 
káros elfogultság nélkül többé nem lehet. 

.I 

A’ feljebb leirt nevelési rendszer - ’s bizony nem na 
gyítva adtam elő -- egy-fő tévedésen alapul. Fő dolognak 
azt veszik az illyen вышка’ nevelésben; a” mi csak má 
sodrendű, és'fordítva másodrendünek azt, a’ mi a’föv do 
log. Erkölcsileg föképen éldelő és csak mellesleg 
ható, cselekvő emberekké nevelik íijaikat, a’ mikor 
épen fordítva kellene cselekedniük, nehogy ezen rendszer 
által gyermekeikben а’ jövő jobb embert már előre elfoj 
tsak. Értelmileg 'a' magya1"'1niveltséget alája rendelik 
az általános miveltségnek, a’ ï míg ennek amazt hordani, 
és mintegy emelni kellenégílnnen van, hogy az így nevelt 
emberek idegen szempontból nézik azután tulajdon honi 
ügyeiket, ~’s ezt a.’ hazát majd amerikai, majd linczi ide 
ákkal ítélik meg, ’s akarják reformálni; innen az. hogy 
a’ hazai dolgok' szerkezetébe soha bele nem illvén , alkal 
mas és kielégítő мины kört választani maguknak nem tud 
nak. Mar pedig az a’ szerencse, hogy az egész emberi 
nemre, vagy világ részekre hasson valaki, több századok' 
lefolytata alatt is csak egyes kivételes lényeknek Jutott; 
- a’ mindennapi embernek kisebb kört kell választani, 
különben csekély ereje siker nélkül eloszlik. A’ legtermé 
szetesebb hatáskör tehát minden emberre nézve Ea' politi 
cai kapcsolat, mellyben él: a’ haza. 

Ez mindenütt igaz, de kettősen igaz minálunk. Olly 
országban, hol a’ polgárok mind egyforma jusokkal bir 
nak, a” miveltség pedig magas fokon áll, és minden clas 
sisok közt elterjedett, megfogható, 's talán meg is bocsát 
ható a’ cosmopolilismus; illy országokban egyes polgár" 
kötelessége a” haza iránt nem igen szigorú, elvonulni sok 
szor szerénység, bízvást mondhatván magában akárki: 
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„a’ mit én nem teszek а’ közügyekben, ш másnk Башка! 
jobban helyre pòtolandjá .‘5 — De olly helytt, hol a’lpolgá 
rok’ némelly os’ztàlyainak törvény¿,` és valkotmámy olly vki 
tiinö ígazokat, a’ sors 0115r nagy javakat adott, hol né 
mellyeket ваше’ örökös törvénylwzókkà teuf. 1101 végre 
az általános miveltség még` jolly hátra van,A ---.á1l“y окна; 
han mondom mjnden' Штаб „не1уегешещ‘дещрощац éle 
tével, eszévçl, ’s míndepœexfejével adós а’ haz-anali', ’s 
ezen aqússágát leńzetni, szem; kötelesége. 

ß I- __ Y .,.~g.1„,_....¿„ ‹ и щ 1’„‚‚ 
Еще}. kötelességek’ telie'sítése azonbanl neml xmindig 

könnyü, ‘аду ‚кепщез, пены az ppszágfnßm-.lépen Aegéx 
szen канва, lkgevés vanfhemqxgmìfa’ phanäasiàhoz 4szńl, 
‘аду az éldeléísi идут; шедгыешд, —..во1с1щ1‚щ›1га’ si 
lánylpmsm az„elöitélet,~. цЁ‚;Те1е1;е1е$‚,—шеъЦу ¿gyaknama’ 
Ilegßzen,geul),î iröfrelwéfst nalaamansaggal. rizen,.f.ßqmk az 
так, водой’, иглу, 1113201‘; 10611ц1ёв’дтёгетёшкещ.115311 

v .meh га; щ!‘ . а’ fvizsga :sum-»elw ’ @l0-wm.;.felwlîßI maw 
fekszikmÍs a; _lniflegtölsb , za' kútî fenekén ar‘xjòl' mit 
плащ: iigyében teszünk,G aÃ'vi'làg, fs/Eurßpa‘ eddigelé 

llegalálbb~ igenfkqveset tudoltnülliúság вена: ваш; nsztek’ 
fêljeâíïêë‘êtöì ,kelïés megelégedést ‘Yäfhatf- › А’! hazàiì' Pálìáäa 

ßnállunylöpmegtagadást, ’s áldpzatokat Юта; ezek .cs‘ak 
Jelliesqdés, ~é§ erös akami ¿Il_tal;l lèlaetségeselüY.v _ állandó 
lelkeseqésfpfgdig., és valólqg. erös -akarat, femberi kehel 
ben .cs_akfaïmellett támadhat, mity az emberi ész jél meg 
"три, tökéletesen kçresztüllátott. A’ csak ¿félig meddig 
felfogott , 7s’némileg csak séjditett ügyek és érdekek mel 
lett еда}: вщираъйяй 1е1кевеаё$е1с 1о1юёпатёдьфгеп gyii 
_mölcsíìliet nem Ьр211а16к.»М&в„щёв2ё_гб1‚ре-(115 az La’ ваги 
sága van az еш1›ег1‹й3уе1‹п@1:1,— под оцуфёщъ melly 
е1вб1е1ппгесге. а’ legsilányabbnak látszik», jól kiösmerve 
mindenrészlet'eivel fel'fogva, minden összekögteiéseihen (e 
Маше, дёдов erövel ragadjameg az'embeŕi ещё‘, 2s an 
пак a’ Lggédesebb táplálmányt nyuj’tja. vNappcŕnként так 
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ezt valósulva az emberi islneretek’ külömhözö ё13а11‘а11ё2 
ve. Férñak, kiknek lelkí ’s elmebeli felsösegét tagadni 
nem lehet, tudomàny’, ésmiivészet’, nyelvészet’, és fel 
szá-molás’, ipar’, és mesterségek’ тент, milly gyakran 
pazérolták egész életöket, 0115r kérdések’ megfejtésére, 
miket а’ beavatlan meddö parányisàgoknak néz. vÍgy es ïmeg 
sokkal inkáhb igy áll a’ doing a’. hazai-ügyekne nézve. Az 
а’ 1111 a’ járrartmnnak-v elsö tekintetre unalom, és vlwszl'lßálg7 
tárgya, mikor azt közelebbröl kiösmertük, historiai kifejlé 
sét, belsö okozatjait mclink), jövöjèt sejdítjük,l mikor át 
látjuk 520105 összeköttetését az egész.’` boldogságával, 
önjavunkkal, ’s felvergödésünkkeL-,ellenàllhatlan szen 
vedély gyanánt fogja magálmz vonzfanifàz elmét, új világ» 
11j 111111 nyilt mega’ lélek ваш, ’ë 111115211 még egészen e1 
nemkorhadt, késze'n all a’ jó liazaíiih-:Kötelesége teháw а.’ 
szülöknek- a’ zsenge `'ifjusa'lg’ -îinœlligenláńban а’ hazai 1101 
gok’ ismerete’ biztos alapját márjńkßr‘ letenn'i, hogy ig-y 
а’ 11а2а1 tisztek7 teljesltése a’ kevessé buzgókra nézve kön 
nyitve legyen, ’s 010111 súlyok alatt görnyedve 'azokban e1` 
ne lankadjanak; а’ lángszivüeknél реф; a’y hazañui szenve 
dély«,-fèretlen _es vïéa'telem fuélküli hemßkedések шт 5111е1, 
és haszon nélkül ki 4neApiiarologjon. , ,_1 ;.;‚__ „г- ~ 

‘1:1 121m! l. 1.5. ' 

Ugyan ezt kifvànja továbbá azon neposziálynak érdeke 
15, 111е11у11е2 illy szülòkv tartoznak. ‘112011152.’ —р11111011 állunk, 
hol intlézeteinkmen.~ tetemesY módositásoknahike'll történni. 
Kiraly és orszag, mammalian ’s а’ шъььщошыуцк'еи 
irant egy vélekedésben van; (15а11‚ап61‚;1е11е1 a’ szò, nii-. 

— csoda vezérideákrlak kelljen е2е11п1025а11ва1 igazgatni, 
melly irányt adni neki, )nelly ponton àllania meg. A’ 
forrongás’ illy elliatàrozó szempillanatában nem ezerszer 
károsabb-e'a’ tudańlanság, minteaïnyugvasß vagy тре 
dés’ úráihan? ’s akár lwgy iissenek ki ezen mòdosiiások, 
nem kivánatos-e, hogy megvltatásukban es megalapitásuk 
han az ország.’ àllodalmának alkotmányos elementumai, 'àl 

‘Ё 
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lásukhoz, ’s igazaikhoz szabott irányban részesüljenek? 
Fő helyt áll ezek közt a’ vagyonos aristocratía, mellynek 
ezen esetben észszel, és lelki tehetségekkel kell adózni, 
mi ismét csak ngy történhetik, ha tagjai a’ hazai ismere 
tek’ minden ágainak tökéletesen mesterei. ’S mikor ez 
nem történik, lehet-e csudálkozniok, hogy kárukkal bomlik 
meg az eddigi egyensuly, 7s az egésznek belső oeeonomi 
ájába hirtelen, és felzavaró változások jőnek? 

\ . 

Szörnyü prosa mind az , a’ mit én itt mondok, egé 
szén а’ tetlegesség' világából véve; de szántszándékkal 
kerülöm a’ szenvedélyek’ nyelvét: mert ezen sorok azok 
па]: számára vannak írva, kiknél mindenek előtt az értel 
met kell meggyőzni, hogy azután a’ lelkesedés belőle Щи 
plánta gyanánt sarjadozhasson. Maradjunk tehát a” dolog” 
gyakorlati oldalánál ezentúl is, és lássuk a.’ most divatozó 
rendszer” további kifejléseit. 

Vegyük azt a’ nem ritka esetet, hol а’ nevelő idegen. 
Ez az ember az, ki а’ gyermek, eszére, szívére , gondol 
kodásmódjára leghathatósabban fog befolyni; befolyása 
nemzeti, ’s hazai szellemü bizonyosan nem lehet; de te 
gyük fel, hogy második nevelő is van a’ háznál magyar 
nyelvtanitó czim alatt; а’ gyermek elött rendszerint 
az elsőnek példája, vélekedése nyelve lészen nagyobb fon 
tosságú, ’s könnyen megtörténhetik, hogy a’ kettő közt 
bizonyos különbségek, és ellentételek létezvén, a’ még 
éretlen gyermek a’ nemzetek közt tegyen hasonlításokat, 
mikor a' különbség talán csak az individuumok között létezik. 
Ezek a” has'onlitasok nehezen fognak а’ hazára nézve ked 
lvezök lenni; Az illyen gyermek a' nélkül is, olly gondo 
latok’, ’s ideák, körében él; hol а’ hazai érdekek bemene 
telt ritkán találnak, lakása gyakran szinte a’ hazán kivül 
van, játszótársai vagy idegenek, vagy ha magyarok is, 
épen azon helyezetben vannak , mint ö, 's lehetetlen hogy 
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idegenné-ne váljék мадам. Legfeljebb olly машины le 
нес/гены külföldj nevelö nem ártalmas, ‘аду épen hasz 
nos, hol a’ szülök rendesen magyarul beszélnek, ‘аду 
különhen eleven , és àllandó részt vesznek a’ hazai érdek 
ben. De a’ külföldikövezeten, ‘аду más, teljességgel nem 
magyar atmosphaerákban a’ felesszámú idegen befólyások 
nak legalább az еду magyar nevelö’- személyéhen ke‘ll _ad-' 
ni némi ellensúlytl; különben ña'tal törvényhòzónk hus'zonà 
négy esztendös korában мышцам fogja elkérni a’ fö R. 
В. rablajan а’ felolvasott izenet? talán nem épen~ темам 
magyarazarját, ’s мандата lész kényœlen, mikor мазок, 
пыапы talán sokkal kevesebb miveltségüek, közhelybeha 
gyáasal szólanak. На. ekkor nem pirúl, "nincs'mit örülnünk y 
sima nevelésén, mert az benne a’ hazañtfelfojtotta.- Ha 
pedig arcza. ég a’ szégyentöl, vagy kénylelen lesz- féríì k0 
rábanvas szorgalommal virasztások között pòtolni им 
mit а’ g'yermek'sokkal könnyebben швы, vagy magát etre 
elég erösnek nem érezve, mindent a' mi hazai, örökre oda 
’s félhen hagyand. f 

Ne felejtsük el az 1825-diki országgyülést. Hány me- ~ 
leg kebel Миома а’ félszeg nevelést, melly мы nanralva 
volt hazájának иду szolgalhami, mint kivànta volna! 7s 
Мг lenne maradandó ez а’ benyomás, nehogy a’ szülök 
gyermekeiknek örökségben adják а: azt, minek kinjait шаг 
magok sinlették, ’s öket vagy némaságra kárhoztassák, 
‘(аду annak tegyék ki, hogy önlábaikon menni nem tud 
‘чёт, úlmutatóra legyen szükségök, ’s a' legiobb шипы 
mellett а’ legelsö szájas Команда]: legyenek prédájává.. 

Idegen nyelvek’ tanulása, -- a’ németet mint teljesen 
elkerülhetetlent nem is emlitem -- nem csak kivánatos Иг 
sasági tekintetben, de más szempontokhól is hasznos, söt 
szükse'ges. Eszköz az, hecsülettel jelenni meg ладу vi 
дадим ’s kiilföldön, magunknak nagyszámú, és Вавилов 

/ 
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ismereteket szerezni, 4xnixzeli az ~izìést§ sokolduhìsàgot àd 
az-elmének. Nemlehet шт шаехедге тмщышг csalt 
hogy атак mëg штат; ащокм шаошш yhozni nem 
мама. 0150s ménséklettel kell ш .üzni, mint ‚винт, 
mim egyik, #föb’bível összehangzú ¿LgaçA а’ jó nevelésnek', 
mem bál-ványt csinálni Ье101е,“‹‚ше1&у11е1< мышцы. tömjé 
nezünk, ,és-gmúdira‘lealázlgi‘. v.A’«¿dievatlmn mos-taïmnnzia 
nyelvet sokaknáliazfrangol v_àlmtta fel. Bizonyámynincs 
душ, If'mellyen gomiolknzó,A és, sza'hadlélkü вшъегпеп 
méltú isnìerçteketznagyobb Amemxy'isnâgben gyüjtenivlehetnß, 
Щит‘! &1!8011‚ .fsb-ha ezért kivánják sokan, hogy azi: дует 
!lleke‘ik ,mánkis‘ded korukban, néha épen a’ szárazgdaj 
КМ)! _’|›вви1к5ё1‘;‚‹:ш31у а‘ szanaék legaiább dicséretes. van 
ßkom azonhan ¿ezt-lem egéazel hinni, ment gyakran .ta 
pasztalom, воду ez a’ studium,~idomitóval, ’s lovászszal 
Yaló angol besßé‘lgetésen. ’sìegfeljehbpegy ke't divatßs~re+ 
gény’. olvasàsàn túl memmegyen; Le‘gyen ez azonban akár 
моду’,- soha semfsz'abad elfelejteni, ногу ezek a’ jüvö шк 
vényhozók , ’s Ország’ nagyai, ha mindjáu‘t úgy beszélnek 
is angolul, mint Sir Robert Peel, ‘аду Lord John Russel, 
az angol parlamentben sulla sem‘fognak megqzólalnïi, "s 
cselekvési mezejök, a’hazàjókbani~zü1dìzasztalok’ 'két olda 
lán terúl el. ' c ы ” ` ‘ ' 

Vagy talánidegen, literaturák‘ höseivé “такт 
vehjj _gyermekeiketê` ytisztelem, ès-»méltánylom én aah-a’ 
Mrnevet, -mellyet e’ mezönvegynémelly`hazágnkíiai ollybö 
mértékben arattak, ’s ismerem az okok’, és kköriilmények’ 
azon összetîiggését, meliyek ezen jelenség'eket аптек, és 
szülik; de tagadom hogyazok az itt emlitgtt nevelési rend 
шашек ‚1ейе1: volna eredményei.> Söt inkább még> az is, 
a’ mi ezen nemben ладу és szép ищет, hazai ‚а1ар0ц 
épůlt, ’s a’ hazára sugáu'zoti:r Невы; hogy pedig а’ jelen 
‘паев’ legjelesehb tagjai, nem az шеи len-t, пашет` az 

‘l 
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_ zal ép‘en egészén ellenkezó nevelési rendszerben vet'ték 
miveltségiiket, а’ mîndennapi tapasztalás böven tanitja. 

És mikor útazni megyen a’ ‚Запад màg‘yar itfiu, becsü 
letére válìk talán az kokosamb emberek elött', ha пища 
elötte terra incognita, ’s vazt ílletö kérdésekre felelni nem 
tud г' А’ külföld igenjòl tudja a’ csak mulàtság végett úta 
zó üres urtìakat azoktól megkülönhöztetni, kik а’ sziiksè 
ges elökészületekkel lellátva jelennek meg, ’s hazánkñai 
közül ищите azokat uecsüxi, kikA a’ мы’ éraekei’ e16 
moz'ditásáhan legszilárdabban munká1k0dnak,` ’s külsö 0r 
падет is illy czéllxól utaznak. Kef-tös реф; az elöké 
ищет, mellyet a’ külföldre menö magyartól meg lehet ki-` 
vánni; egyìk: általános- helyes ideák azon országfkròl, 
mellyeket látogatni`meg'y;`-- másik: szol'os', és körülmé 
nyes ismerete a’ hazai állapotokn'ak. Но} az едут, vagy 
másik танк, ott az utazás’ eredményei , mind az indivi 
duumra,` ymind hazátjáray nézve igen kétesek, ’s minden 
esetre késöbb pótlandó hézagok maradnak fen, meri; á.’ 
külföldön tapasztaltakat, а’ honi dolgo‘kra, csak mint re 
sultatumokat lehet шпинат, а’ resultatumokat pedig ’ 
ezen esethen, csak az összehasonlitásbòl l‘ehet hlïzni, ösz 

_ szehasonlitani meg ismét csak az képes, ki mind a’ két 
összehasonlitandó tárgyat ismeri; A’ dolgoknakmem ve 
lején‘,l hanem равна nevén indulni, а’ fònnák’ azonsága 
так, а’ belsö különhségeket észre 4nem venni, és igy 
analogiákat, hasoplatosàg-okat ta-lálni ott, hol> tulajdonké 
pen csak különbségek шашек‘, а’ leglńzonyosabb múd, 
fonák itéleteket hozni, az мышцами pedig czélirány-~ 
talanul', «és kàrosan munkâlodni. ' ‘ 

’S valamìnt egy részröl а’ hazaî dblgoknak eme töké«' 
letlen ismerete azoknál', kik a’ külföldön мамы, onnan 
jobbitásî- és ‘томаты tervekkel térnek haza, az egészre 
nézve csak káros lehet, ’s bô kútfeje а’ czélirány‘talan , 
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7s kivihetlen tervezéseknek, épen ugy nem kevés 520 
nakozás fogja e1 a’ szivet, ha egy nénielly 1110511011111 ha 
zánkiìait latjuk, -- értem itt azon véghetetlen becsületes, 
és derek embereket, kik hazájokhoz а’ legmelegehb indu 
lattal 1150110111011, -de fenák nevelésöknél fogva a’ hazai 
dolgokban 10521; 1011111 110111 képesek. Önérzésök azt súgia 
nekik, hogy többet érnek, mint sokan azok közül, kiket 
csak (azéri: tart jú hazaiiaknak a’ világ, mert magyarul 
folyvást beszélnek. És még 15 110111 birnak elég erövel egé- l 

`szen új életet kezdeni, -- 110220 járul az emberi gyarlósag, 
’s a’ megsértett önszeretet’ ingerültsége, félre térnek pol 
gártársaiktól, ’s mintegìr mesterségesen elszakadva mind 
attól, mi 110220501’111051111 110111111 forr, készül, 05 fejlik, 
vagy 10110 kap, kárhoztatják mind a’ czéliránytalant, 1110131 
lyet 11011‘01111 110111 tudtak, mind a’ jót, 05 ›11‹1102101е51, 
1110111 nélkülök jöve életre. 

Ez mind meg aniiyi a.’ közönségre néve kán-0s , az 
individuumra nézve pedig piritó , 05 1111105 helyezet, 1110111 
101 gyermekeit megóvni minden atyának szent kötelessége; 
idegenszellemü nevelési rendszer mellett pedig ¿az illyen 
eredmény csak nem elkerülhetètlen, 

Köz ‚а’ ра11а52: hogy 11111101102 magyar nevelöt 111101 
111. Én ezt 110111 -tagadom Mindenütt ritkaság, ’s nàlunk 
52011105 magyarázatot 110111 11110110 0111101 fogva mégv inkább 
mint 111051111, az olly einher, ki a’ szülök’ kivanságainak, 
’s a’ nevelés’ szükségleteinek ismeretek’, és miveltség’, 'cha- t 
racter’, ‚05 magavíselet’ tekintetében tökéletesen megfelel 
jen; vagyonos szülöknek azonhan ezer mòdjok van maga» 

- kon segiteni. Ki hátráltatja öket meg akkor, mikor gyer 
mekeik а’ 520102 dajkanál vannak egy jó erkölcsü, 15110 

lait dicsérettel végzett , tehetségei- 05 igyekezetére nézve 
reményteljes magyar ifjuval alkura. lépni, ’s azt maga ki 
képzése végett , különös tekintettel nevelöi pályajára 11111 
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földön útaztatni? Illy так bizonyosan kaphatók, ’s magát 
az experimentumot шли mint egy esetben а’ legjobb siker 
rel láttam megtéve. 

Vannak szülök kik inintegy félnek fìaikra nézve а’ ma 
gyar nyelv’ befolyásaitól. Elfelejtik ezek, hogy az értelem’ 
világáhan összeköttetésben Ы! minden egymással; egy is 
meret, egy neme a.’ tudomànynak, nem hogy ártana a.’ 
másiknak, de inkàbb segíti, ’s ez föképen igaz a’ nyel 
vekre nézve. Nincs гена: min aggódni а’ gondos anyának: 
ńjaik bátran tudhatnak magyarnl, olvashatják az ат: 
könyvet, ’s beszélhetnek gyiiléseken а’ nélkül Воду Lord 
Byrontòl, ’s Bulvertöl Eugène Suetöl, ’s Balzactól búcsút 
kellene venniök. Az emberi velöben igen sokra van hely, 
ha az anyagok jó szerrel vannak elrakva. Abból, hogy 
Vörösmartyt értik, ’s Himíìböl еду két dalt könyv nélkül 
ludnak, nem következik, hogy ellbukjanak a' sima parkét 
ra, tánczosnéjoknak lábára. hágjanak, pipaszagot попа 
nak a’ szálonokba, ’s a’ mi minden más véteknél nagyobb, 
ungrisch-deutsch beszéljenek. Tudhatnak magyarul, sze 
rethetik hazájokat, ismerethetik iìgyeit, а’ nélkül hogy ezen 
veszélyek’ fenyegetö örvényébe merüljenek , szülöiknek 
társasága, azon magaviseleti példák, mellyet azoknak tere 
meiben látnifognak, (же: mind ezektöl megörizendi. Úszhat 
nak, kardoskodhatnak, lovagolhatnak, tánczolhatnak igen 
jòl; — а’ honi nyelv7 tudása ‘же: ezekben bizonyosan nem 
года hátraltami. 

Az а’ valóságos félelem, mellynél fogva e’ hazában 
а’ magyar nyelvtöl sokan még mintegy irtòznak, ’s ад 
durvasággal, és miveletlenséggel elannyira »identiñcáljàh 
hogy az egyik’ nevénél пища“: а’ masik jut eszökbe, igen 
mulatságos ienne, ha. nem húzna olly sajnos következése 
Же‘: шада után. Arístocratiánk’ гады elfelejtik, hogy még 
иду is, ha ez igy ienne, сна]: tölök fúggene, ezen а’ ba 
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jan segíteni, ’s példájok által jó ízlést, és miveltséget 
terjeszteni. A’ nemzet elért arra a’ pontra, hol а’ jobbat 
felfogni, és kívánni, ’s az igazságot, még ha keserü is, 
eltürni képes. Hálával azonban csak attól fogadja а’ lecz 
két kinek tetlegesen bizonyított jelszava. „Mindent а’ 
hazáért.“ Azoknak kik honukért keveset, vagy semmit 
se’ tettek a’ miveletlenség elleni panaszok nem igen jól 
állanak. ' X. 

- Ez az irtózás a.’ magyar nyelvtől talán még mélyeb 
ben alapul, mint a-"nemzet, csekély mivel-tsége felöl való 
ideán. senki iránt. se” akarván vigazságtalan lenni, azt 
nem egyes'embernek, hanem azideák'iés fogalmak, bizo 
nyos divatba jött fonákságának tulajdonítom, melly osztán 
а’ nélkül hogy helyes, vagy helytelen volta iránt, csak 

egy szempillanatig is gondolkoznának, minden, magyar 
nyelv' és nemzetíség' dolgát, érdeklő ítéletekre olly mér 
tékben befoly, hogy sokakkal önméltóságokat, nemzeti 
biiszkeségöket, ’s azt a’ mivel magoknak tartoznak elfe 
lejtetí, Mindjárt ki fog tünni, hogy mit akarok mondani. 

'l 
a. 

_ Semmi se’ mindennapibb mint az~,'hogy bécsi szom 
-szédink (itt csak a" népröl тайны-штаммы‘: а’ nevet 
séges historiákat, anekdotákat, “miket az emberi elmésség, 
az” emberiség' ostobaságára ezredek olta ráköltött, mi re 
ank magyarokra fogják. A’jó tréfa olly felette becses dolog, 
’s még a’ rosz is, ha csak némileg nevettet, ebben" а’ szo 
morú világban olly igen витает‘), hogy nekem ezen szo 
kás 'íránt csak azon egyetlen egy megjegyzésem van, hogy 

‘ ostobaság, és együg'yűség az egészemberi nem’ közös 
tulajdonai lévén, nagy igazságtalanság történik egyéb 
népeken, mikor'valamennyi ‘ a’ földhátán akár mikor el 
mondott ostobaság a” mi rovásunkra iratik. Ennyit akkor 
mikor magában а’ dologban fekszik а’ furcsaság. А’ meny 
nyiben azonban ezen tréfák sávok” nagy részét a.’ bécsi 
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szónak magyaros kiejtésétöl kölcsönözik', senki se’ fogja 
сайт tagaani, воду, részrehajlatlanul vévén a’ dolgot, a’ 
német szónak magyar kieitése, csak egy szikrát se’ fur 
csáhb, mint akármelly más nyelvnek idegen ajakkali ki 
mondása., pèldául a’ francziának angolosan , ‘аду ola 
szosan то 'kiejtése под német szomszédìnk'az illy 
magyaŕ-német kimondáson nevetnek, az nekik épen úgy 
szabad, mint ńekünk а’ magyar szó’ németes elfacsarását 
kaczagnunk. De -- ’S itt kezdödik а’ fonákság, mellyet fel 
jebb emlitettem, -- nem ~véghetetlen furcsa-e, mike;- kö-k 
'ziiliink olly'ano‘k, ШК magok vagy'sehògy’, ‘аду igen r0 
s‘zul tùdnak' magyarúl, ‘пока: csúfolják' И, kiki a’ német‘et 
magyarosan ejtik? vHogy az‘ illyen esetben ‘a’ Её‘ fél каши 
m'ellyik nevetségese'bb, az olly érdekesfkétség, mellyeizàén, 
На megfèj'fëse olly'kömiyü nem'voln'a, eg'yném'elly hazánn 
ila’ magálm'téritésleA végeìt Aa" magyar;` tudós társaságnalQju-~ 
talo'mkér'dvés душам -11a’a.î0'x'l‘<()dnáunf'ajë'uñami. Én идёшь 
más példát, hol valamelly nemzet, öntisztét, 7s önmagàt 
feledve, ma'g'à magát, иду‘ mîntha k'ülföldî lenne, kinevet» 
né, nem hallòttam, ’s ‘а’ doIog vmelly magáhan kicsinység 
nek шик; erkölcsi сешшеъвеп—егрп1уавоаавипк’‚едут 
legszomorúbb j'elen's’ége,_ inert' sajátsàgunkról -való megfe‘` 
lejtkezést , biìszkeségünk’ feláldozá'sátï, "s hazai-«ügyeinlçre 
nézve külfildi szempontot árul el. ’ 

Igen érzem éńfml n'e’héz'ezeket Aaz igazságokat megiz--_ 
leltetni‘azokkal', kiket îlletnek. Ollyl helyezetbe tették ma.-Y 
дока‘, hogy úgy шпал’ nem is шт. hozzájokfelini..I Агат‘, 
kîkre` пакт legínkább hizelkednék ̀ önszeteteüinlmèk "r- Lasz 
szonyaink — -siiketek mind az0kfra‘,'a’ miket темпами. 
Könyvet тип: a’n'yelv’ dolgában ?V nem шаман, щеки nem 
é'rtik. Orszálggyiilëslenl видный? а’ кагшпа felgyült-,bájos 
alakok tolmácsaiktól kivonatban‘kapják a’ beszédeket. `Az ` 
illyen németre fordl'tott, töredékekben adott-m‘agyar hazaûság 
hizony nem igen lehet „душам. Vagy наш-ы ham jár 

Arvz’zkò'uyv I l l'. МИ. â 2 
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junk, reggel és dèlben, délután és estve, úton útfélén pré 
dikaljuk asszonyainknak a’ magyar nyelv’ szeretetét? de 
ök mindenre ráunnak, a’ mit sokszor hallanak; az unalom 
àltal xtehaìl: nyelvünknek nálok szép jövendöt nem készitünk. 

És pedíg mi szép szerep van nyuitva asszonyoknak, 
minden szabad orszaghan! A’ férj, és а’ liu, a' testvér 
és a’ szeretö, mindnyájan asszonyi kebeltöl varják a’ ше 
legséget, melly n_emesebb iranyaikra ömöljön. Tôle так 
a’ férlì шинам az út’ megkezdésére, töle jutalmat a’ 
kivm babérért, une vigasztalást a’yhiaegségért, az 111116 
zésért, mellyet tövises útjan talált. ’S a’ mi asszonyaink 
olly annyira távolállanànak eme’ rendeltetéstöl , mellyre 
öket köx'ülményekv határoztak, természet alkotta, közvé 
lemény hirdeti? ’s csak épen nálunk nem volnának min 
den jónak, szépnek, nemesnek kezdöi és ápolói? ’s >csak 
épen Magyarorszagban nem lenne igaz,Í hogy feles része 
a’ nagynak, és szépnek, az mi «тем, asszonyi szem’ su 
garaiból Муз. ki, ’s ismét annak árnyékaban hala el? --- 
Чад egèszen csalatkozom, vagy рейд igaz az, ногу még 
а’ mindennapi élet’ 
felsöbb szint , bizonyos kimagyarázhatlan érdeket csak 
úgy kapnak, ha штанов, nemesebh érzések fekszenek 
аптек. f 

k közülaokan idegen földön keresnek magok 
nak feleséget. Politicai összekötfetésünknek természetes 
következése, ’s forditva épen olly gyakran történik. A’ 
házi élet’ boldogsaga 011)r véghetetlen fontos az embreri 
viszonyokban, ’s annyira ñigg a’ sziv’ érzéseitöl, ’s a’ cha 
racterek’ egybehangzásatòl, hogy ezen (б feltételekhez, 

kat tenui igazságtalansàg lenne. De valamint 

Nagyaîn 

még maso 
külföldre férjhez ment magyar 
nemzetiségét uszœlni köœießek, аду а’ капшаяекъы, kik 
magyar férjet talaltak, h‘izodalmasan vai-ja а’ nemzet, 

lèhaságai és lelhetlenségei is bizonyos‘ 

leanyaink azon országok’ ’ 
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hogy új liazájok’ érdekeivel összeforrianak. Hódolás апок 
nak kik е’ szent Миша‘ melegen felfogtàk, lelkesen tel 
jeljesitik! Bár штык tölök példát vennének,- ’s szapo 
ritanák két rövid esztendö’ multával bájaikat a’ magyar 
nyelv’ tudásáwal mint emez; nevelnének lelkes ñakat a' 
hazának, mint egy más; lennének védangyalai minden 
hazati’ igyekezetének, mint egy harmadik. Áldás azokra, 
kik kebelöknek_nemes hüszkeségét hazánkba elliozták, 
nemzetiinkre általvitték. ' 

l' »'S nyugodjanak meg а‘ gondosszîvů anyák a’ `sors 
ìránt, melly czélirz'myosan magyarúl növelt kedvenczeiket 
чаша. Nçm vagyunk ugyan elsö ország Europában se’^ki-_ 
terjedésünkre, se’ politicai álláspontunkra, se’ literaturánkj 
ra nézve, ’s igaz hogy igen sok tekintegtben Папа vagyunk; 
de csak töliink ûigg »felvergödnL ’s erkölcsi és anyagi 
erönket, miveltségiinket, ìntelligentîánkat kifejten‘i, mi 
helyt felfogtuk valòságos helyezeliinket, ’s nem rugaszkod‘ 
va el nem érhetö ehimaerák ищи, az elnyerhetöt, а’ so- 
ha ki nem vihetöne'k áldozatul nem hozzuk, gyaràpodó 
nemzetíségünkböl, ’s öreghedö jó voltunkból pedig törvé 
nyes politicai kapcsolatunknak nem ellenségét, hanem 
új, és erösebb alapját, és szövetségesét csìnáljuk; nii 
kox' гена: egy tizenegy millio lakosú, négye'zer négyszeg 
mérföldet magáha záró termékeny orszàgnak politicai he 
lyezete, ’è állása által а.’ lléke’ malaszljai, és külsö bá 
torság állandó birtokúl jutottak, ůsei’ bölcsesége pedig 
szabad elemeken e'pülö országos alkotiuànyt, 's minden 
tökéletesedés’ шум méhében viselö helyhato‘sági intéze 
teket adott, azoknak kik törvény, birtok, és показ ál 
tal a’ küzdolgokra olly tetemes befolyást gyakorolhatná 
пак, hanási körök’ szl'ik volta felett panaszkodni, а’ legne 
vetségesebb gyengeség, és vagy léretlen, ’s határtalan 
úriási nagyravágyàst, vagy pedig mínden, meg а‘ legtisz 
telesebb nagyravágyastól is üres keblet árul el. Talá'n Мёд 

2 'k 
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szebb dologâvolna azuanggl -parlamentbem vagy fŕanczia 
kamrákban tündökleni, .-némeií professornak vagy olasz ‘_ 
marchesenek. — török szuliáînnahl' vagy ehinai mandarinnak 
lenni; dea minelmtáumay а’ SDIS,4 af _gondvisellés ide vetett: 
talán nem ‘тара 111011111 tenui,Í hogy ugyan mi vvovlna az, 
ha' végvalahàra- jò> меду-2101‘ 111111111“ VlgmljifA „Csillagg' дуа 
nánt «inni-¿fel egész nemzetuvelŕg'ítt.,_ milli‘o‘lïxliokra liatnj, az 
@immuunl felserdült es aypauémzóaeg’ V_szelçs „n_znyajanak 
neki induit nemzetet aicsö útjaban elöre m'szítani, дым; 
desi középpontul szolgálni, jó izlés’ és elöménetel’ tár' 
gyában példaként ragyogni, hivatalban, vagy hivatalon 
kivül а’ közjòt elömozditani, talán nem épen megìfetemll‘ů 
sors“ ’s,;olly.,szinpad ,_ mellyen sok keseŕüség melletŕ à.’ 
vléieknek. kényeßebb ingerei táplálás nélkül nem maradnak, 
’sfminél több'ekaz akadályok, minél nehezebb a’ feladás, 
annáL-méltóbb, biiszke és nemes keblekhez annàl siitge 
t'öbh, 'annál‘szükségesebb a’ fellépéá, ia’ megkezd'és.A 'I’S’jebb 
af regkisemm а” 1едв2111ю1111 www@ magepak, ‚д‘; 
ban szerényjil~„de, ha‘thnióîsqn munkálni, 111111110?’ 11161?‘ ‚её 
életetidegen ,érdekek közt; 919111111: , fs nen'nzéltli qolgginkf 
tudatlanságálbanqervadozyeh~ hideg s'szívvel,_lésA niîgölnteile 
niil vesztegetni, ¿Az anyák te]_1á,t,_ niiilkçŕhllx‘lásw'p/á: 
lyára. szänták„ _’s ‚агга сде1уца11д9вдд;‚п9у911ё1;1'111111111}, 
talán nem- épen sokat mulasztatnçk el yelök , Ihaïj‘ketjfgy 
nevelik д _ „во“, мамаша); .l'nçls‘zpqg'Z 'polg'árai" flehe'ss'enek.’ 
Minden lellgeg @,nya, haí‘l'nár ltiqrljességgèl:vánlnßzèmiivkellene 
a’ két veszff‘delem Кбит,‚111е11едер11е11[одёщрёуеё‘афюда 
.sintï éirzeni,n ‚110134„ 419211111’; töfgéßälmpßzágápàlg _tereinéiheìi 
lelkesen szólalt meg„ mintlia а„11ё1}1е‚11__‚аы1гад13;1е‚110311111. 
let ritka meßgergéggei, tndta Ее11;11‚11сщ01111,‚ еду franczia Убий 
villebenÍ Pedig- gyönyììŕiien iìgmjázortt. l Érezni l‘fo’f'ffn , l I»hogy 
a’ kettöt összekötni, hogy ezeket a’ virágoknt la;“ig'il’elálliçf- ’ 
sziillí.szqborra._ „ráaggatnh ,igen zépmdpl'qg); de lïog'yì az 

mAH-.ß ollyan embeç, .an 011уа11521111110‚0ге1а1д11е1111а1ю$‚‚”_ yiln‘él 
ezek а,‘ у1гг1д011111‘еэ csóván fiiggenek,’tnïajdpnkeiien'îñeìál 
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férfi, kiilönösen рейд; uïaî világban valóságos anachro 
nîsmus. ` ^ 

’S nem csalatkozom та", ha azt mondana, hogy azi: 
а’ diszt, azt а’ hir nevet, ш а’ befolyást, mellyet af 
magyarországi közélet’ mezején yaratni шт, `a’ magyar 
vagyonos aristocratia щей jól tudja,y néha шип kel-letén is 
túl, méltànylani. Маша mindenki а’ czélt, de igen kevesen 
a’ módokat. Папуа: láttam 'hivatal , megkülönböztetés 
után афиши, midön az шаг, mellyen а’ szükséges isme 
щеке: megszerezni kellett volna, kigúnyolta! Папу fele 
séget,A ki mindent elkövetett еду részi‘öl, hogy férjét nem 
zetétöl‘egészen elvonja, más` részröl pedig annak számára 
érdemczimeket gyüjthessen! Hányszor halotlam panaszt, 
mikor más valaki, csekélyebb eredelü kapta el a’ hiva 
talt, mellyre ti alkalmatlanokvoltatok! Hányszor jajga- ` 
мы és siralmat a’ Кот’ szelleme felett, m'rvel a’ кашп 
gokban то részvétlenség által, а’ közvélemény’ igazga 
таза: kezeitekböl kieresztettétek, és az, a’ mi шаг most 
keletkezik, {биде}: nem ñìgg, hatàskörölökön tú’lfekszik. 

Hidegen szólottam a’ tárgyhoz e’ lapokon, ’s csak 
önönös felszámolások’ szempontjából tekinteltem azt; ре 
dig talán melegebhen is lehet vala ömledeznem‘, ’s érzé 
sekhez beszélnem, mellyek hazámiìai' kehelökhen egészen 
шаг: még e1 nem némultak. Mert hiszem ez а’ föld, ez 
а’ haza, ez a’ nemzetiség önsàjàtjok, apáinknak keres 
ménye, becsületök, jövendöjök ennek becsületével jöven 
ищет vagyon összekötve. вы: csak ennekAadhatnak,~ 
diszt csak ettölvárhatnak. Ébredjen fel végvalahára büsz 
keségök. Ha önmagokat nem érzik elég erösöknek kivet 
kezni а’ tespedést, mellybe sülyedtek , ’s eröt venni a’ sze 
mélyöket környékezö akadályokon: так meg legalább 
serdülö gyermekeiket attól a’ szorúltságtól, mellyben бл 
magok slnlenek. Ne vessék meg а’ vár’ kulcsát, mellyet 
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megnyerni kivánnak; fogiák fel a’ nyelv‘et, а’ maga egész 
fontoságában mint eszközt, hatni a’ ne'mzetre isniereteket 
szerezni, nemzetiséget emelni , szives közlekedésben ma 
radni honosaikkal. Szabaduljanak ki penészes elöitéletek’, 
’s asszonyos babona. félelmek’ békóiból, ’q gyözödjenek 
meg, моду csak tölök fúgg megvalósitani elémenô évkorunk’ 
simbolumát: a"mive1t `nemzetisé get, ’s a’ nem 
zetesedett miveltséget. Ha erre körülményeînk’ 
hideg megfontolásában , ’s tulajdon helyezetök’ minden ol 
dali megtekintéeében elegendlö okot, ’s állandó ею: niég 
most sem találnak: ugy én liazám’ aristocratiáját gyógyit- _ 
hatlan betegnek vagyok kénytelen kinyilatkoztatni. 

l. 

'i 

GnóF DEssEvvFFY AURÉL. ` 

\ 
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Változó tanúk. 

a 

А hold hallá eskemet, 
Több hizonyság kell-e meg? 

Jegygyürümön elpirúlva 
Reszketett az alkonyég. 

Elhorúlt az alkonyég; 
’S еду kiszenvedt hó utàn, 

Mint a’ hold, úgy gerjedelmim 
Elfogyának lassudán. 

És azota nem merek 
Égre íöltekinteni; 

Változo tanúk elött nem 
Hü szerelmet eskeni! 

SÃ Rosv. v 
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P sAnosY , DíNÉHEz. 

‚Выйдет. ‘ 

Az isten álmodék 
Két szép пары; 

тешеы, az alom, és 
im —— alkotott. 

Alkotta. két едете‘! , 
Miktöl magali 

Elveszték fényöket 
A’ e'sillagokl 

‘_ ’S azóta, моду-м húnysz ‚ 
Meglespek (Я: — 

’ Csak akkorfégnek а’ 
Szégyenkezök. -- 

sÁRosY. 



sÁRosY , HozzÁ. 

l 

I 

Нота. ‚ „ 

Küzdök,» mikem az amm 
Kit а’ hon’ átka nyom; 

. Lelkem beteg ,‚ mint nyár’ llevén 
Elégett liliom. 

Miért van ez? На ‘гётКе2ёш‚‘; Y “l 
Ó lány, kiáitsdvkì rein? 

Шея’ а’ наш, vagy litl'îòda't 
Én el nem áruìám! ' l 

` Élet virálgzik ai'ezmnp'n.,Y- ‘ч. n (_ 'l .` 
Воду volnek дат beteg? 

Mi нашли, щ lei, inil peni, 
Ki tudja‘, mondja~ meg? 

Vagy, hogyha elrabolhatád 
Ó Dine hékemet: " 

Szived fölött, két donlb alà 

Temess e1 engemet! 

...Il :I ._ P _' "ï sÁRosv. 
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A’ тезис“ rózsa. 

Rózsát sz’akasztott a’ leány 
Kedves hantról a’ temetò'n: 

De, nem birván fájdalmival, 
Elméje tébolyodva lön. 

’S mellyet keblén visel vala, . 
Mina’ palm’ emléke gyiii, ` 

i Feltüzi a’rpiŕolss- rózsat ' ‚ 
Fürtére öntudatlanúl. _ ц Y 

És megy keresni `völgfyeken , 
._ Minden hokort tövön karol ; 

Megy, ’s vissza jö Ь- ‘de hasztalan’: 
‘тети; rózsaja nincs sehol. ä 

Majd еду nyugott folyamhoz ér , 
- ’S a’ mint csalard tükrébç néz :_ 

Lat еду halványpiros leányt , 
‘ Haján az ö virága vész. 

l „Add a’ rózsát, halvány leány“ 
Mond, -- „ott az ö szerelme van 

` Örülten a’ haboklla kap, ' 
- ’S fólötte a’ hab - elrohan. — 

вАЁозх’. 

'¢‘ ‚ 

‘ \ 
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SZEMÉLYEK 
l 

FALUSY, gazdag kereskedó. 
csATÁRY vlLMos. ` 
DENGELEGY SAMU. 

SZADÁNYI LÁszLó. 
oBscURIDEs SIMPLIciUs. 

szÉLszAKY ARTHUR. 
KÃKAY'MÁTÉ. 
szAMosY 

BoRsAY CSATÁRY’ barátjai. 
'BERKY 

FA-JANKÓ 
BUTYI BALÁzs 
FoGADós. 
PINCZÉR. 

"Anm, FALUsI’ húga és gyaml'e'anya. 
RÓZSI, szobaleánya. 
MEZEYNÉ, ADÉL’ nagynénje. 

g inasok 

Törtéuík Pesten, és környékén. A’negyedik és ötödik felvonás. 
а‘ három elsönél egy hónappal késöbben. 
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.ELsó FELVONÁS. 
(Szabad vidék Pest mellett; hátul kert.) 

 

Első'jelenés. 

с s A T Á R Y i 

(hátul nyugtalanul néz ki а’ szinfalakon, 's hirtelen előlép. Bo 
` ‚ szúsan). . 

‹ CSATÁRY. 

Már látom nem lesz belőle semmi! (Épen olly hirtelen I 
elrohan.) - - 

s z AD Á N Y 1 

(azon pillanatban а’ másik oldalon föllép, 's csodálkozva néz utána). 
Miből nem lesz semmi? -- Egek, hisz’ ez az én ked 

‘(за barátom Vihnos! Mi haja lehet? иду rohan, mintha 
a’ zivatart nyergelte volna meg. (Kiált,) Vilmos, Vilmos! 
(El utána.) ' ' A 

О B S C U R I D E S 

(k1 az alatt a' kertrostély mögött állott , kilép). 
Per amoi-em Dei! hogy élne sokáig ez a” mai ifjuság? 

nem csoda, ha mind phtysisbe. esik; hiszen иду rohannak, 
mintha az egész physicában csak a’ szelekröl tanultak vol 
na valamit. Jele hogy korán! szabaduliak ki ökemék а‘ 
virgács alól. Mit akarhatnak itt? Az első már darab ideje 

.kerengi ezt a’ házat: de revel-a. már visszajőnek. (A' azin 
falakhoz közelit.) 

_z 
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CS‘ATÁRY А‘ karen fogva berohaunak, 's Oh’scuridesbe iit-' 
SZADÁNYI közvén, nz elesik). l 

s z AD Á N YI.v 
»Pardon 

_ ‚ OnscURrpEs. 
Ad mille garamantás! 

CSATÁ'RY. 

i Micsoda так Philisteus ez ë’< ‘ I 
ов s CURLDE s (мы). 

Mâsodlk jelenés. 

csATÁRY. sz’ADÁNYI. oßscURIoEs. 

`0B soURIDEs. 

Uraim , ismerik-e Quintilianust г 

- CsA TA'RY. 

` ‘на: az úr is‘meriße'Kazinczyt? ‘ ' - _ ` . 

ОВ$СПВ1ЬЕ$.; 
`Kazinczky г quis lhominum г 

~ l ‚ ì c'sATÁlrY. 
Ö a’ töhhi között, az illyen forma emherekre mint do 

mine elárissime, egy panegyricust >i'rt ;" a’ költemény igy 
kè'zdödik: - Brekeke, hrekeke,_koax ~- v 

„fl - „овзспвшвз. 
l Memini, memini‘; hihetöleg‘Aristophanes' hires co 
maediaját forditotta le. :Hat tudós einher volt, vir erudi 
tus! — talán épen eruditae societatis memhrum? 
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GSATÁRY. 

А’ mint veszi domine claris_sime! De szabad-e tudnunk, 
kit valánk olly szerencsések — уаду akgrám mondani — 
szerencsellenek а’ földi'e teriteni? Uraságod’ külsöje, еду 
retteneies tudost mutat. ' 

‚ _s z А D Á N Y 1. 
Szinte dohos a’ tudománytúl. 

O'BSCURIDES. 
Azon örvendek. Dënique sic est, régi proverbium: 

Volucris-ex` pennis noscitur. --- Énvaiéban tados vagyok, 
e's pedig Obscurides Simplìcius , Nobilis Pannoniae , Phi 
losopliiae et artium libel-ahum baccalaureus, nec'non - --- 

›“ ‘ " ‘ GSATÁRY, ' 

¿Et cetera, et cetel‘à; a’ töhïbit иду is képzelhetjiik.` 
De kérem, mi vonhatá el baccalaureus ига: а’ с1азз10115011 
tol, ’s hozhatá ide а’ szahadha г 

oBscURInES. 

Engeln а’ classicusokiol semmi sem vonliat ei, en azo-` 
kat ладу 115821111111111уу.;11е111111:‘111110111.;.1ехе111р11 gratin az 
Aeneist: Arma virumqnecano -- -~ ‹ ‹ -~' «il 

'f ‚Чд’ 

А CS'ATÁRYÃ \ 
Elég! elég! megeskilisziìnk rá, hogy az 1'11’ _egész 

'\' 1 Virg'ilíust könyvnélkiil tudjà',""1nint :iy ièîfi'ëèzeni baktei‘ 
r énekèl. 

szA‘n'Á'NYr'.` 

Hanem meg sem tudjuk, mi l'izte ide'a'T S'L'a‘lràd lei' 
mészeilie г ‹ 

- ‘ ‚ - ons-nU‘Rmßs.I ‘Ми: ::.—‚ 

‚ш-шаошац -if y ‘ ‘v3.40 
¿wma/,gv 1U. м. 3 
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csATÁRY. 

Alkallnasínt zsebében hozta ki olvasni Lucrécz` költe-_ 
ményét а? természetröl. 

oBscURlDEs. ‚ 

О rogo; az én zsebéimben ugyan lnindig» van egy két 
clçssicus; de most egészen más okbúl jötteln: én ezen 
Мыши itt (А’ kert felé mum) а’ kisasszonykát taniloln. 

с s А т Á n Y . 
(Obscuridest hirtelen Vmegragadja). 

Mit? az úr azon angyalt tanitja г Szóljon az istenért! 
\ 

o'BsGUllIDI-z s. 

Per alnorem Dei'! ereszszen el: me HerclèÍ az úr meg 
fojt (Kfszabadul.) Így tudòs emberrel csak barbarusok тёп 
hatnak: Gelidi Scytlxae, et quos Germania paruu'it horrida 
foetus. 

csA'rÁRY 
‚ v жмых“ На ha ha. 

vciascun-mns. 

Мёд‘ nevetnek? Uraim ez impudentia! egy hozzám 
hosonló tudományu emhert, elöbh megsértení , postea ki 

д k,nevletnL А 
1 csATÁnY. 

Mano sërtette meg az ига‘! az csak forrú tiszteletem’ l 
jele vòlt. 

1 

i ousculumus.l 
Gratias , tisztelet‘ 

csATÁnY. 

Én az ига! annyira tisztelem, mint a' classícusokat: 
пока: bedig sokkal jobban ismerem, mint ön gondolná. 
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De csak mindenek előtt mondja meg: ki azon angyali 
_leány? hogy' lehetne hozzá jutni? szerelmes-e már? 

\ OBSGURIDES. ` ' 

Szerelmes-e már? -- Az én tanítványom, és szerel 
mes? Jupiter omnipotens! 

CSATARY. 

Hiszen ön, mint olly nagy barátja a' classicusoknak, 
Ovid’ könyveit а’ szerelemről csak magyarázta neki? 

OB s СПЕЦ) ES> (haragosan). 
f Én ezen fàjtalan könyvet? — Ez új megsértés. Do 

mine! azon leányról ne 'is kérdezősködjek, mert azon le 
ány - 'azon leány - egy jámbor leány'. - A; classica 
sokkal engem el nem csábit; jol tudom én mennyire isme 
rik a’ mostani úrfiak а’ classicus'okat, ’s ha olly járatos 
bennök az ur, én most ezen mezőn keresztül a’ házba me 
gyek, mondjon arra egy verset Horatiusból. Alázatos szol 
gaja. (tudun) v Н ‘д 

. A , y I "1..1 г , 
‚‚. _. ` сзАтАкч5:(роз2и=ап). „A, 

_ 0h igen szívesen: Tntus bos yetenim rura perambue 
lat; vagy mint derék “Идиш; magyarra fordította ; ba 

-tran jár föl ,» alá. réteken, ’s а’ többi. - 

o B s c U В. 1 n E s (танцам). 
Uram , “ez gorombaság ! 

с s A T Á R Y (rá sem ügyelve). 
Hogy Virgil1 tengeri szélvesze ragadna Garthagobal 

De még i's'szépen kell vele bánnom, különben igazan nem 
lesz belőle semmi. " _ ' ` 

szADÁNYI. 
\ 

Miből nem lesz semmi г’ 
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cq'ATÁRï-'~ "' " ‚ 
" Hogy-azon a‘ngyali'lèáńyt ineg'îsmerjem. " i 

oB'scURIDEs (ham), 
‘ваш в‘ЭЩ‘НаПЁ‘аШаК: - Juventus' Ventus'f- '(E’i.) 

' - — ‘."}::«!. ’ ч 

. SZADÁNYL 
Barátom, én egész életrajzát tudom.` --- De tudòsunk 

elmegy. . ’ ' ‘ ‘ ‘ y в дй п-ц «"` 
:.‘.\:`;'.- ‚ ----.---~-- “; ’— f f l 

llár-madikfjç‘lenés. 
V“ ‘ .'s -~ `.-`-^/"‘.441 ' .‚’ 31.: 

csATÁRY IszADÁNspx~ ' а ‘ ‚ .‘ ,~. ‚ n ‘rrfî‘ß ‘ ‚з ’‹› q »su- 1-..‘..; . 
У а 

— ffnáaafmehjëai.' ’Az istënérńjlbepzélj; ki ‘мёд 'ahgyäli 
" ‘шт; -’;;" :y Ё" ‚ 1 U «"„aä ’ 

" ‚Т‘ .\_» -Hri d.' "м! ’;; ;3;|‹’1.‘‚‚‚ ._ „А. 

"В" ‘.‘:-:;э`$‘. ".Li ‘f szADAN-.YI‘ ‘ "53m-w. 
Az barálom l Adél, Falusy gazdag kereskedö’ душ 

leánya és húga. Az elött Doriingernek итак; de nemessé 
lévén, nevét megmagyarositá; а’ шаё’уагваг azonban nem 
terjedt tova'ml»i le-Ikében': ö атм}; n_n-ost l"isrellensége‘. _ 

д .ïhì'n là' ¢ ›‚ 
GS ÁTAIRR/(çürèlmeuenüq‘ „ _I ,_A щ. 'M_ _ ;‚. ‚г‘. ‹ - . ‘ ’ . ‚ 

Beszélj a’ leányrúl. ‘ 

x s‘zADÀN x11. l А" „и“ 
` LánczOS lobogús! talán szrerelmes „Яд hel‘e .2l 

с s AUT Áìi .v ¢ 
l y *l тетей ‚Фа1р1533’в3йё3 (Чай! виех’ер’ёеёщэкдёк _ha 
темы}! ‘ìbv‘áïñí terjedńé; -M’s te várbsi’fgavalvlér, y csak 
ymoslï veszed észreë` ‚‘ ’ ` 'J ` А 

"v :l 

s z А n Á N Y I. 

Mindjáu't sejdítém ; de а‘ léámy menyassz0nyg- _ 

" “мы-т. ‹ ‹ ’-f «mr —‚‚ ‘« 
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ds А ‘г Á д Y. 
Barátom megfojtalak l 

SZADÁNYL 

Az semmit sem használna; fojtsd meg inkább volegé 
nyét, ugy sem lenne értte nagy kár. 

с s А т Á R Y. 

’S ki az а’ boldog, vagy boldogtalan? ‚ 
F s z A D _A Y IÍ 

Szélszaky Arthur. n l 

l с s A T Á в Y. 
Hogy a’ szél szagg‘atná el. т Miféle ember? 

_ SZADÁNYL 
Egy francziából angolra fordított németnek magyar 

kiadása. . 
с s A T Á к Y. 

Ha ha ha! alkalmasint tele nyomtatálasi hibák 
kal. — - 

SZADÁNYI. 

Soha sem is volt correctura alatt. 

C S A T Á RVY _(pálczáját rázva), 
Hiszen, majd az alá veszem én. 

s z A D A N Y I. 

TeI “погоды! Mit vétett neked az а’ jámbor г 
csATAR'Y. 

Még kérdezed? Egy ollyan leánynak mer vőlegénye 
lenni, а’ kit én szeretek. 
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szADÁNYl. 

De neki talám több oka volna haragunni rád; mivel 
olly leányt mersz szeretni, kinek ö völegénye. 

GSATÁRY. 

. Ne gunyolj' az istenért! inkább segíts rajtam; hiszen 
látod hogy a’ gutaütés jár körülem. - . 

I 
s 

' SZADÁNYI. 

segíteni? No de barátom, légy nyugodt; a, dolog 
roszul áll ugyan, de még roszabbul is állhatna. -- szél 
szaky ugyan vőlegénye Adélnek, de csak gyámja” aka 
ratja serint; bizonyosan ‘шары, ő nem szenvedheti Szél 
szakyt. 

с s A т A R Y.I 
Az angyali teremtés engem szeret! 

l szADÁNYL y 
Azt már nem tudom ' F X 

c s A т Á к Y . ' 

Kell hogy szeressen , vagy - — 

l- szADÁNYI. 

Jó, jó! én is azt akarom; de csak hallgass meg, 
különben czélhoz nem jutunk. - Lásd, a’ vén Falusy iszo 
nyú fösvény, ’s megnemesítésével sem vette föl ősi tulaj 
donságunkat, а’ pazarlást; de mindazáltal is szeretné 
Мета’ férjhezmenetele által új nevét egy régihez csatolni. 

ISzélszaky régi család’ ivadéka, ’s meglehetős gazdag, "s 
azért ígérte neki leányát“: de emellett egészen külföldi ízü, 
’s ez, a’ külföldről származott Falusy előtt nagy ajánlás. 

с s A T Á R Y, 

csak a’ leánynyal beszélhetnék. 

Il 
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SZADÁNYI. 

Könnyebb egy kereszténynek török harembe, vagy 
épen Mahomed, paradicsomába jutni, mint férfinak ide 
Falusy' nyári lakába; ’s még nem beszéltél vele? ` 

GSATÁRY. 

Csak a' napokban érkeztem Pestre, kiindulok a’ vá. 
rosba, egy gyönyörü, egy isteni leányt pillantok meg, 
utána megyek, ezen kerti házba lép be: azóta minden nap 
itt járkálok, ’s csak néhaxlátom az ablakon, vagy kert 
ben. - Ez egész szerelemem' regénye. ,_ 

szADANvL 

Bajos, bajos. l ’ _ 
c s A T A n v. а 

Héj! a’ zavarban el is felejtem. -- Barátom, а’ jó 
szerencsèvan velem. -r Falusynak а’ szomszédunk 5000 
forinttal ados, l’s a’ pénzt rám bízta, hogy íizessem le 
neki. ’ ' 

. SZADÁNYI. 

Brávó! csak siess: bizonyosan kedves vendége 1e 
endsz ha pénzt hozasz. ` 

O c s A T A n Y. 

Te Laczi, hát valóban vőlegénye Adélnek az а’ Szél 
szaky г 

x szADÁNYI. 

Valóban; de mondom a' leány “nemszereti, hanem 
gyámapja egy kimondhatatlan makacs ember, 's így kevés 
reményünk lehet, szándéka' változására. -- Hanem bara 
tom, sok furfangságot követtünk mi el; tudod mig osko 
lába jártunk Debreczenben, és itt Pesten; hát még jura 
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\. 

ms korunkban; talány csak rászedhetjük ezen vén 2311 
` gorit. 

- с s А т Á в Y. 

Az isten adja! ’s ha megtörténik, mimljárt'vígjátékot 
irok belöle; de ha meg nenytörténik, magam játszom egy 
szomorlìt, alnollyan теща ne’met szellemben. 

_ s z А 1) Á N Y I. 

Csak nem ugrol a’ Dunába г 

GSA'LÁRY. 
ì Nein; de hogy még is hüvesèn haljak meg, limonádét 
iszoml -— Hanem félre a` tréfával, legelöbb is a’ leémy 
nyal kell besze'lnem. — Igaz, ismered öt közelebbröl? 

szADÁNirI. 

Ollyan lelkes, mint szép, ’s eleven; itéletem szerint 
elmés l‘látorság legkönnyebben мамам тег; -- Anyja 
derék ass'zony volt, ez neveIte (и, »- ’s ваша, nyomorgú 
lelkének minden hefolyásàtòl megörzé. Egy „от olly 
leány, mint mi rég ohajtottunk. 

n 

csATÁnY. 

’S illy l'eányt еду zag'yvalelků és nyelx‘n'i embernek 
adnì! ‘ ` 

s z A D Á N Y 1. f ‘ 

Jaj , mit nem тем az elöitélet? 

usATÀnY. 
Ugy van! szomorú (apasztalás hazànkban: ha egy 

lelkes hazafì útazásainak dús tap‘asztalását', a’ külföldön 
tanult javításokat hazájára alkalmaztatni akarja, hydra 
ként támadnak ellenségei; de illyen lovagja а’ szélrend~ 
nek, átszelel három országon, itthon semmit sem tudott, 
semmit sem tanult , ’s esze’ hiányát, пища’ hiányával 
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akarja födni, mindent csúfolva, a’ mit agya föl sem ér. 
Csak szeretném tudni, míg a’ jót gyakran olly átalkodtan 
üldözzük: honnan származik ezen buzgó majmolása a’ kül 
földi rosznak. ` ' 

D E. N G E L E G Y (a’ színen kivül énekel). 
Természete а’ magyarnak (föllép). Hogy - _ 

Negyedik jelenés. 

VOLTAK;DENGELEGY. 

s z A D A N Y 1 (nevetve). 
4.Ez ugyan eltalálta az o'kát. 

GSATÁRY 

Hìsz’ ez Dengelegy Samu, 'régi pajtásunk. Samu mi 
csoda szél hozott ide? 

S A M U. 

Isten hozott pajtás! Hát a’ házasság” szele. 

CSATÁRY. 

Ez lágymeleg tavaszi szél, de igen gyakran esőt és 
zivatart hoz. ’S ki azon boldog leány, kit szived’ király 
néjának шаман talán Zsuzsi, kinek мандатов két 
dudával, `s egy czimbalommal szerenádot csináltál? 

s A м п.~ 
Semmi nádat barátom: a’ Nyiren a’ legszebb erdő az 

enyim , 253 hold; én fat egetek, ’s házam is zsíndelylyel 
van födve. A 

s z А D Á N Y I. 

Hahaha! felséges magyaráztja a’ szerenádnak. 
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CSATÁRY. 

Vagy talán 'Julcsa, kivel Debreczenben а’ pallóròl 
а’ sárba sikamlottál? ` ~ 

SAM/U. 
Gsáléra узы-сок pajtás: én еду pesti leányt akarok 

Nyirbe vinni; szép‘èt mint a’ tulipán, és gazdagot mintl 
egy ладу prépost. 

с s A T _Á в Y. 

És атак 15` dudaszóval jelentéd ki szerelmedet? 
‘ s А м щ 

De bàràtom, шаги‘; kitettem magamért: _habám’ gyám~ 
apjáx‘lak jószága szomszédsàgomban fekszik; a’ tavasz 
szal ott voltak, ’s én hola’ кают, 1101 а’ аеъгшещ 
czigányokat hozalttaml ki, ’sÀollyan muzsikát pendíttettem, . 
(ШК) újjú! hogy Aaz embernek a’ lelke is csikorgott. 

yszADÁNYI. ч Y 
’S jegyesed’ nevét nem szabad tudnunk? 

s А м U. ‚ 
De под’ nem barátom! De még nem jegyesem, csak 

most так kéröbe. _ Hat Falúsy Adel! (A’ haz fem mum.) 
Itt lakik, еду új, de dúsgazdag nemesnek húga. ' 

l 

csATÁRY. 1 ‘1 ._ 
Mit heszélsz г 

s z А D Á N Y 1 (Csatáryhoz). 
Ne félj harátom, Szélszaky az egyik extremum, ez 

a’ másik; te köztök а’ juste millieu ‘аду, ys ma csak а’ 
‘ gyöz а’ világon. f 

CS A T Á R Y (Szadányn'lhoz). 
Inkáhh sajnàlom, mint félem a’ s’zege'nyt. 

s_zADÁNYI (Csatáryhoz). ` 
Ki tudja, talán Маша‘; vehetjük. 
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\ _ ‚ 

SAMU; 

Mit súgdostok? talán bizony -- - 
с s A T A R Y. 

Csak szerencséden bámulunk , és örvendünk. I 

s А M U. 

' Talán ismen'tek а’ leányt г 
s 2 A D A N Y I. 

Ismerem, valóban angyal. 

SAMU. 

Hej gondolom nem is lesz ollyan menyecske а‘ 
Nyiren. ' 

с s A T A R Y. 

` Mi is épen hozzá készülünk. ‚ 

S A M U' (megütközve). 
Hozzá? ‘ 

с s A T Án Y. 

Csak meg ne ijedj; nem épen .hozzá, a)“, gyámap 
jálwz, - azzal dolgom van. 

l 

s z A D A N Y I. 

De tudod-e , hogy vőlegénye -van mátkádnak г 

SAMU. 

А’ manót? ’s ki lenne az? 

s z A D A N Y I. 

Szélszaky. 
s A м U. 

Ismerem: ollyan seprűnyéltermetü kenderlábú. Ott 
volt az utósó restaurationkon. (Botját emelve.) Hiszen csak 
akkor tudtam volna. 
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csAT‘ÁRY. 

De azéri; ne félj Sáma! te derék légény vagy; $17 
gyen volna Szélszaky elött odáhb állni. (Szadányihoz.) Bá 
toritsd‘szándékában, tudod könnyebb zavarosban halászni. 

szAnÁNYI. 

Barátom, csak дат] utàna а’ dolognak, mi segitünk 
“шва csepvérünkig. 

SAMU. 

Nem is íjedek én meg'egy könnyen. — на: ti веди 
Q. lek? (Kezet fognak.) 

MIND. 

Utósó csep vérünkig ! 

s А м Ц. I' ' ', I 
Mint Zrinyi Miklús.y ' 

’ с s A T A в Y. 
És most menjiink. 

ötödik jelenés. 

(Szoba Falusy’ kertih’ázában.) 
FALUsY, ADÉL, >oßiscunums az ыаышъаъы jónek. кемъь 

SZOLGA. 

\ _ жцъпвт. 
Meg kell lemii! 

oßscURIDEs. 

Ugy van! meg kell lenni! 

A D É L (Юге). 
Még sem lesz meg. 
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\ \ F A yL U S I. 

мышку férjed l'esz. ` 
о в s с U в 1 D E s. 

Szélszaky férje lesz. ’ 

` ADÉP ('Qbscnridßsbez). _ 
Мёд professor úr is szúl а’ házassàgról; talán p0r 

lepte könyveibôl olvasott felöle valamit. ‘Gsak illy (Быков 
emberek ne beszéljenek azy élet’ dolgairól, azokat nem le 
het iskolában tanulni. 

oBsc'U’RIDEs. 

y’ ` ' beflzraecôr, an elet’ regul'áít ¿"Iclaseiensok nagyon 
kifejnenék. ' 

_ ’ ‘ÄDÉD 
; ADefhizonyosanwegyik'sem"kivánja., hogy ollyan fér 
‘так nyujtsalu kenemet, «kit‘szivemböl' útál'ok.' ‘1 ‘ílffî‘f 

FALUSL 

ш ‘ ЁЧШЁ’ kf!" mâllllßdînén il„lii\l°0m..-v ‘1 1 ‚а ..«,-1_ 
A ADÉL. “mh ' 

De édes hácsi ! .if-:Wl 

.MMU "»ù'm qmrim !-p'À-LU|S‘.L«_~` " Én csak Szélszakyné’ рама vagyok. 
‘1. ‘f’ ‚’ .‚ ‚одёсцд1црддш. ::;‚‹ -f ’ . 

l.Szélszalq'nel_„diwsöséges név.. En еду epithalamiu 
mot irok. I0 Hymen, Hylnenee i0! —. .l‘ \ -.= y т nl. 

szOLGA (belép). ‘ 
_ Haw-ml itde-gç‘h'l'lï 4%: az~: együi'f- mime ‚Щит ’j Pénzt 

lxozolt. ‘ ’ - ’ 
` ' 1511 L U s Y. ‹ 

I’énzt?y csak vezesdbe наша}. 
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‚ s z о L G A 

(az ар“ kinyítja.). 
Méltoztassék. 

J 

llatodlik j‘elenés. 

asAi'rÁRY, szADÁNYI, DENGELEGY belepnek а’ Шир 
` ` ‚ 

ajton. VoLTAK." 

szADÁNYI. 

Alászolgája! (Köszöntések.) Szerencsém vanyl‘rçlgut‘atnì y — 
C_Satàry Vilmûs ига‘. 

J _ .‹ .‚‚. 

GSATÁRY. 

Engem Tasnayfúr, adóssága’ léíizetése штативы 
брпёг, ’s тома бп’едаек azon szerencsén ---' -21 ` 

FALUSY. 

Magam is valóllan 'nafg‘yoh öx‘vèndek hdgy“'Ta'ë’xíayr úr 
emlékezik rúlam. f 

ADÉL (félre). "“r'- ¿w \ gli', 
Mit látok? с: azon ifju, kivel minap találkozám. 

'44' , ^' ' ` vl GSATARY/ 
\ 

Öl igen во“: emlékezik ön’ becses шага, ’s kivált 
Adél kisa‘sszonyt olly elragadólag dicséri, hogy ösz шаг 
daczára is féltem szivét. ’ ` _ " 

РАЬПЗЮ 

` ноёу’юьешедрг hiszen húgomatrsoha` seurlátta. ’ 
ì 4 DÉL (Юге). 

Ezen Щи igen érdekel. 
\ 
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V - 

cs A T АКТ (félre). 
Ezzel megjártam. (Fennhangon) Oh de annál többet 

hallott felőle; valóban szerenc'sét kívánhatok önnek húga 
hoz: messze környékünkre hatott szépségének, kellemei 
nek, ’s lelkes bajának hire, kik мамаши Öt, boldognak 
tartatnak, ’s irlgyeltetnek azok által, kiknek ezen szeren 
cse nem jutott. ' 

'ADÉL 

F Mindezt ön egyedül bátyámnak mondhatta volna; ily 
lyen nagy hizelkedés hiúvá tehetne, ha' hinném. 

d s A T Á R Y 
(Adélhez közelít). 

Igazságtalan volna a’ szépséget, és érdemet méltó 
dicsérete” канаты megfosztani; ’s csak kevésséxmele 
gebb szivűt , hogy” ne ragadna el ön bajaival, ’s hogy, ne 

' kényszerítne magasztalasra. Valóban magam sem véltem 
egyesiilhetónek ennyi varázst; de kétségem csak erősebb 
hitre vezetett, mert most meg vagyok győződve. 

n 

szADÁNYI 
(ki ez alatt Falusyval beszélt, ki türelmetlenül nézi Csatáryt, félre). 

Brávo Vilmos! még nem tanultál ki. 

DÉNGELEGY x 
(ki, ez alattlobscurídest méregette). 

De már azt elhiheti а’ kisasszony ,- mert én is mond 
tam neki. ' 

_\ mé L. ' 

Azon örvendek, ’s már ngy valóban nehéz rajta ké 
' telkedni. " 

- с s A T Á R Y. 

Én szamtalanok” boldog követje vagyok. 
0 B S C UR I l) E s (Szavdányx'hoz közelít). 
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А FALUSY 
‚ L , - ‘(hirtexen» мы és Gsatá'ry küzé gzökik). ‚ 

— Uram kéremî, hat azon.-pénz? 

` ‘1дзцццв’гуаёьу} ’ 
‚ ì -«'-"'=~ L. ‘‚’ 1431:. ‘ ‚ ». _‘ А man() ‘,r'lgyfen~ pé‘nzedůçfde utt. (Fpnnhagou.) IElbo 

,MV1 L, ‚х ‚1..1 ."f \ »fe 
z0u1 дышал. ' ' 

. ‚НЧ i, 

о в s с URIBE s (szadányihoz). 
Domine perillustris! ‘ 

'_‚1 _ i; ‘ ‚-":1‘ J 1“. .‘ ’ .'c'x'vf'; ‘1’ 2 |'.`-' 

a» .-v-Islzmn’áxmïl. :i f- »i 'yan m» 

Servus humillimus! (шт-(1111.) 
оввштмвщ; ‚ 

m. › ,(b‘ë‘zúsßn Nêllß* @www ‹:‘1:.1‚.-:;«‚;;1 
r l ‘ 

11 A "¿ï«'ipALusvFßunwkůs'f f'*w@mwh' 
"" 'on ne 'tessewkà‘radoznfi"émise-rem szàuaèäŕà; 614m: _\ 
16141111 iïpliòn‘lénhënek: ”’ H ‘" _ 
liv-wv» y ‘- fwn-_u »ä “'‹ i-fïùzn‘: ifm?) 1- -1 1’:::: ‘ -; 

".« " ~ 'rp-_ul 113.31.” „uid 
Nein над, iff áll az én négy sziìrkém, új híntómmal, 

111251; vçttem a’ kzsilboivválsáron', úgy röpül mint a’ sólyons. ‚ 1.1 . 

i _www ‚ Az istenért .ne üljön ön rá, szìlajok a’ csikok; én sze 
rencsémnek tartanámv, ymfég çeg’j'glz‘er4 tehetniv tiszteletemet. 
«. F~M«..U§nff(mekévl‘em‘d).v „‚ ‚Щ ` 

Nekem is nagy szerencse v'olna, de` én délutäfn’ne'mg 
érék rá, ’s holnap Bécsbe 'útaz0m; пас gyalog megyünk. 

l 

‘9’! -` “11. .'- j '1 ' 115111‘ Авч (Adëlhez). _ I "Н. 
тема‘; elöre jó штате‘: kivánok а’ kisasszßìiifìŕà‘k’ 

Bécsben , Ми‘ igen sajnálo'm -- 

s 

` ' ' ADÉ 1.. - "-“ 

Uh engem bátt'yám nem visz el, én itglwn> mffxradok` 
\—_ 

\ 

1 
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F A L U s Y (félre). 
Hitel és bankrot! már ismét leányommal beszél. - 

(Fennhangon) Nem, öt nem vihetem el. - De kérem ha 
tetszik. 

CSATÁRY 

(Falusyra nem is ügyelve). 
Ön tehát itt marad! ezen szó szívem” iidvének nap 

kelete, és lankadó reményem újra éled :_ mert én (nt talán 
láthatom. Tartsa meg Bécs Canova' Theseusért, mi а’ me 
(Всей Venus’ eleven példányát bírjuk. 

oB'scURIDEs. 

Medicina és Venus , hogy illik ez össze г 

s A M U 

Ez már ugyan czifràzza. 

ADÉL. 

Köszönöm; de ne folytassa; mert ha így megy, még 
talán а’ nemzeti musqumban is helyt szerez számomra. 
(Fem.) Alig birok nyugodt maradni 

с s A T Á R Y 

(titkon Adélhez). 
szívemben ! 

'FALUsY l I ‘ 
(kit ismét Szadányi foglalt el). 

Az átkozott rám se’ hallgat. (Fenuhangon.) De kérem , 
ha tetszik menjünk. ' ' ‚ l f ‘ 

CSATÁRY. 
\ 

Kérem, kérem! ön holnap танк, ’s ma annyit gya 
logolni ártana; azon pénz, mellyet Tasnay adott, nincs 
ugyan nálam, de lesz a’ magaméból annyi, az mindegy. 
Az egész , kamattal együtt 5000 forintot tesz. 

¿www III. ш. 4 
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FALUsm 

Sôt még 3 ft. 19 és Z; rész xrral váltóban шины. 

csATÁRY 

(kiveszi târczàját), ' 
(35:11;` tessék kérem nyugtatványt irnì felöle. 

FALUsY. 

Kérem tessék az oldalszobába jöni; tessék, tessék. 

csA'rÁnY. 

0h kérem, en az ill’yes шпината igen alkalmatlan 
vagyok, föleg a’ számokat igen útálom, inert korunkban 

' jóra alig lehet szamolm. Magd Szadanyl hai-atom lesz olly 
szives. 

szADÁNYL 

Ül‘ömest. (Elveszi Csatárytól a"tárczát.) 
F А L U s Y (Fell-e). 

Ezer Ваши-01! El nem vonhatom Adéltöl; pedig a’ 
leányt elküldeni illetlen. .(Fennhadgon.) 0h kéremi minek 
fárasztaná ö magát, Obscurides úr megirhatja a’ nyugtat 

. ványt. ` 
cs ATÁRY (fell-e); 

\ 

Ördög' és pokol! Hàt nem rázhatom le nyàkamról ezt 
az öreget? (Fennhangon.) De kéreni — neki talàn — — 

F AL Usi( (hh-telen). 
Semmi fáradságba seni kerül. -- Professor úr tessék 

nyugtatványt irni 5003 ft. 1 9 és И; rész xr. felett váli‘óban. 
OBSGURIDES. 

Quietantiam super --- -- 

' _ . FA'LUSY. 

. igen, igen, igen; csak hamz‘njl 
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lADÉL (félre). 
Ezen ifju nem`csak szívemet, de házunkat is za 

varba hozza. ‚ 

GSATÁRY. 

De professor úr talán nem tud magyar nyu gtatványt 
írni? ` 

o B s с U R I D E s. 

Depraecor, tessék több respectussal beszélni felölel-na; 
én öt- nyelvet tudokf такт, görögül, hungarice, néme 
tül és tótul. f.. l 

_ C_SATÁRY (félre); 
Hogy fulna torkodba mind az öt. 

FALUS“ 

Hát csak hamar, csak hamar. (Obscuridest az oldalajtón 
betaszítja). ' у 

c s A т Á R Y 
(ismét Adélhez szökik), 

Szép kisasszony, én *itt egyl furcsa világban tünöm fel. 
'ADÉL 

Valóhan ideje volt észrevenni. 

_ . с s A T Á n Y. 

Az 'istenért ne nehezteljen , kénytelenség! 
FALUSÉ 

' \ 

Mindjárt készen lesz. (Adél felé megy.“ Szadáuyi és Donge 
legy elébe állanak.) 

SZADÁNYL 

Tetszett-e már a’ magyarszinházban'lennì? 
>FALUsY 

(elfojtott haraggal). 
Oh igen is -- nem - _ 

o 
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ADÉL (имение). 
Bàtyám igen rosz ища, ö még meg scm nézte. 

l с S A т Á в Y. 
De reménylem а’ kisasszony -— 

- A1) ÉL (Юге). 
Hála istennek, hogy másra jött beszédünk. (Fennhaugou) 

Ё“ гешуназд úta, там щЁпаец пар ott valék. 
t. l GSATÁBY. _ 

Tegnapînem valék olly sz‘erencsés láthatni' önt. 
ADÉL 

Boszul érzém magamat. 

_ ` FALÚSL 
vÍ‘Tem'fis kelI oda lninden nap тент. 

Y c S А ‘Ь AR Y. 
(шт Szadányihoz.). 

Gsak az a’ rolnai moly hamar ne. Миша‘: .е1. 
szADANYI (timoh). 

Majd segitek rajta! (Falusyhoz.) Engédelmével,. én а’ 
nyugtatvány után »nézek, `igen lassan шагу. ` 

FALUSY. 

0h angyali harátom , tessék. 
s Z A D Á N YI (el oldalt). 

/' ' I i 
с SA TAR Y (Юге). 

Csak egy pitlanatig „шашек szivemböl. 

DENGELEGY. Im 
De шаг azon а’ тегщошоп én lis örvendek.' 

I 

o в s с п'в‘ж DE в‘ (гъепь kunt). 
Per amorèm dei ! ‚ ' 
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FALUsm 

‘ Mi baj? _ 
s z AD Á N У]: (kirohan). 

Bocsánat, olly ügyetlenül léptem az asztalhoz, hogy 
а’ tintát az írásra öntém, 7s most a’ majd kész nyugtat 
ványt újra kell írni. 

FALnUsY (félre). 
Átkozott dolog! >(Fennhangon.) Véletlen eset! véletlen 

eset, magát menti. 
sz A DÁ N Y I 

(titkon Csatáryhoz). 
Barátom гала? ha most nem szólasz, ki tudja mikor 

lesz alkalmad. 

` cs'ATÁRY (fen-e). 
Mit tegyek? ha'h! ez. felséges gondolat, (Fennhangon) 

A’ tegnapi előadás pedig igen érdekes vala; egyjeles ide 
gen darabot, Kisfaludy Károlyl eleven vígjátéka: „на 
rom egyszerre“ előzött meg. A7 hösné, mint а’ kisasszony 
tudni fogja, ön' szép nevét viseli, a'4höst pedig Vilmos 
nak, akaram mondani, Lajosnak híják. » 

FALUSY (félre). 
Hála az égnek, hogy másról beszél. 

GSATÁRY. 

Az előadás mint mondám, így sikerült; ’s helyenként 
elragadt; például midőn Ormy , az átöltözött; remete, Adélt 
megpillantván, ezen szavakra fakadt. (Adélre czélozva.) Hah! 
milly bajos szemek, milly termet, milly elevenség! 

s z A D A N Y I 
(csodálkozva félre). 

Mi lesz ebből? Valami különöst sejtek. 

c s A T ÁR Y (mint előbb). 
Még nagyobb tüzzel mondá. Ormy а.’ következőt. Mint 
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vágytam ezen шага, hogy kegyeddel tanú nélkiíl тиш 
Sak, (keröleg) hogy kegyeddel tanú nélkül szolhassak: be 
lölem egy imádója ömledezik, ki egyszeri látására örök 
hévre душам. ` 

lleœaik jelenés. 

szÉLszAKY belép. voLTAx. 

f f c s A т A в Y. 

’S ekkox- vetélkedöje lép föl , de ez nem ‘ее: semmit. 

F A L U s Y. 

Szélszaky úr! 

с s ATA в Y (Юге). 
Mi az ördög? játékom igen természetesen foly: de 

csak tovàbb. ` ' ’ 

szAnÁNY1(_fé1re). 
Felséges! ß 

SAMU " 
(félre, Szélszakyt паче). 

Ez а.’ barazda-biuegetö! 

A D É L (Юге). 
Nem tudom hol nagyobb a’ zavar, szivemben-ç, ‘аду 

kivülem ? 

F A L U S Y 

(fennhangon Szélszakyhóz). 
Csatáry és Dengelegy urakl (Timm.) Az 'elsö pénzt 

hozott, most` itt bohóskodik; de ne [éljen, mindjárt megme 
nekszünk töle. 

— szÉLszAKY (шум). 
" 1 ‚(шт -- bien. (Fennhangon.) Es freut mich -- örvendek. 
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n csA'rÁnY (nimm). 
’1)е-ё11 llelll! (Fennhangon, míndig czélzással Adélre.) De 

mindent felülhaladt, Lajosnak, а’ vadász alakba öltözött 
boldog szeretönek játéka, midön а’ rem-etela-k elött ked 
vesével találkozik, 7s ez kérdi, mit löttél? valólmn sziv 
rehatòlag felelt а’ szerellnes vadász. Egy íìhnülét hallot 
tam, meg is lestem; de nem löttem meg: azt véltem Adél 
énekel. Gerliczétláttam; de nem löttem meg: inert ollyan 

‚ szelid mint AdéLÓzecskèt is láttam; de ahhoz sem löt 
tem: mert ollyan karcsú mint Adél! — На violát látok, 
mindjártAdélre kell gondolnom; lnajd szép gyöngyyirágra, 
akadok, mindjárt Adel’ liószine jut eszembe, 7s mind un- ' 
talan valami szépre ötlöm, ’s mindig Adélre kell gondol 
nom. — Higyje e1 a’ kisasszony, hogy igen mélyen érzem 
а’ mit Lajps mond. Az `einher örömest néz а’ csillagOS 
égre; olly vonzòk а’ szép szemek is. Igen is megnéztem, 
egyenest a’ szivbe lövèllenek. 

s z É L s zAKY (Falusyhoz). ` 
Herr von Falusy ! was ist dass? 

F А L U s Y. 

Nenn látja г a’ tegnapi magyar komédiát producálja. 
s 2 É L s z А к Y. 

Igen , de -'- az az Adel név --- . -- 

.FALUsm 

Benne van. _ 
‚ с s А т А в Y. 

’S most, ha а’ tisztelt társàság nem unatkpzik: Bal 
kay’- a’ másik álremete’ szavaival fejezem be az egészet. 

ADÉL 

’(jelentöleg, félig magában). 
Már eleget hallottaln. ' 
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c s A T Á в Y. 

Ki ezen Szívért titkon eped, és akkor boldog: ha ézen 
bajos körben élhet, mint én most; ha ezen kis bársony 
kezet foghatja, (megteszi) mint én most; azt ajkaihoz szo 
rithatja, (megteszi) mint én most - ' 

‚ o B s c UR 1 D в s 
(ezen pillanatban kezében a’ nyugtatványnyal kilép,l ’s az ajtóban el 

bámulva megáll). 
Steteruntque comae! 

_ s z É L s z A K Y. _ 
Herr von Gsatáry , igen is lebhaft játszik. / 

cvsATÁRY. 

Oh! az én publicumom igen szelid és kegyes! Remény 
lem, nem fogadta roszul; mindjárt ki is kérem а’ recensiot. 
Adél kisasszony, mit felel erre г 

ADÉL. l 
Ha saját nagynéném volnék, a’ darab szerint ezt fe 

~ lelném? „Megbomlott а’ világ’ tisztes rende, hogy а’ nap 
alatt illyes történik l“ 

A 
I 

s z É L s z A к Y. 
Okosan! 

ì ADÉL. 
De mint Adél, az az, ugyan azon пути’ Adélje 

azt felelném. „Ha rókát látsz, - ahhoz sem lösz, mert 
ollyan hamis szeme van mint neked!“ 

s z É L s z A к Y' (gondolkodva). 
Das hat was zu bedeuten. 

s z AD ÁN Y (félre). 
Még. ezt nem láttam. 

x CSATÁRY (félreL 
Angyal! 
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W SAMU. l 

Pajtás , feljöttemkor Nádudvaron teátromban voltam; 
de engemúgyse’! ott sem komédiáztak ollyan jó], mint te. 

OBGoURIDES (előlép). 
Itt а’ quíetantia! ' 

C s A T Á R Y (elveszi). 
Hagy olvassam t ( Mormogva átfutja.) Pomponius; Mela ! 

Y I domine clarissime, ez ollyan roszúl van magyarul írva, 
hogy nem merem elvinni; hiszen kinevetnének ~vele. 

o B s c U R I D E s. 

Hogyan г 
‘c s A т Á в Y. 

Hiszen Tuhutum’ lovász legényének , jobb orthogra 
phiája volt; pedig a’ jámbor alkalmasint írni sem tudott. 
Ezt el nem fogadhatom. (Elszakasztja.) ' 

o B s'cURID E s. 

Horrendum nefas ! 

s z É L в z Ax Y; 
Welche Indeczenz! ` _ / 

' F A L U s Y. 

Kérem мата — - ! 

CSATÁRY. 

Nem tesz semmit, majd Szadányi barátom ir egy 
mást. Domine clarissime tessék öt bevezetni. 

FALUSY. 

Nem, nem! (Fen-e.) Már csak el kell gyámleányomat 
küldenem, különben meg nem szabadulok “Не. ‹Репп11ав50ц.) 
Kérem, Obscurídes úrnak dolga van, ’s bocsánatot kérek, 
de gyamleányomnak tanulni kell menni. Adél! eredj szo 
bádba Obscurides úrral. 
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с s.A T ÁR Y 
(hirtelen ’s t‘ltkon Adélhez). 

‹ n» ‘. 1" ` Édesk‘isasszony, csak még egyszer 1egyen`szerencsém._ k 
A D É L (titkon). 

Emlékezzék rám! (Fexmhangon.) Ajánlom magamat! 
(El а’ másik oldalon Obscuridqssel.) 

.l csVATARY (félre). 
A’- vén róka most egyszerakijátszá tervemet. 

` ' F AL'UsY. ' k _ ‚ 
Én pedi-g'malgam- megyek'S'zadányi úrral a’ nyugtat 

l ványt írni, addig az úr lesz ollyan szíves, ezen urakat 
mulattatni. 

s z É L s z A. K Y. 

Örömest! t ' 
\ F A L U s Y (Szadányihoz). - y f 

Tessék! 

с s A T Á R Y (titkon Szadápyihoz). 
Barátom! már siethetsz. 

SZADÁNYI 
el oldalt,“ 

FALUSY ' 
t 

Nyolczadik jelenés. 
CSATÁRY, SZÉL SZAKY„.DE N GELE GY (egy darabig állnak 

’s egymást nézegetik). 
s Z É L s Z A K (Csatáryhoz), 

Uram! előbbi, majd nem pajzánul üg kedve nagyon 
megcsökkent ! ' 

I _ _ csATÃRy, l y ‘ 
Tudja-e; mi köŕetkezik, ha a' napl leszáll? I 1. szÉLszAKY.4 ` 
.Guriös'! lmi következnék? az éjszakat 
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G'SATÁRIY'. 

Eltalálta, az emberek elalszanak; иду van kedvem 
mel is: mert baglyok között nem tudok huhogni. 

s 2 É L s z A K Y. 

Kérem , mire magyarázzam ezt г 

CSATÁRY. 

AMost nem érek rá ybővebben kifejteni; fizetni kell 
mennem; alászolgája. (El o1da1t.)-' 

. lSAMU-(féll'e). . 
Én egyedül maradjak -itt ezzel? -- Bizony nem én! 

'(Fennhangon.) Én meg tanúnak ~„il-tun alá. magamat. (El oldalt.) 
 

Kilenezedik jelenés, 
SZÉLSZAKY, később Rózsi. 

l . 

szÉLszAxY. u 

Welch insupportables Volk! -.- De még is ez a’ Csa 
táry ravasz embernek látszik; vigyáznom kell, hogy össze, 
ne jöjön többé Adéllel, mert а’ mint észrevevém, jegye 
sem nem részvét nélkül hallá abrándozásaít. Ge est fatale! 

RÓZSI (föllép),v 
s z É L s 2 А к Y.“ . 

Ah! itt jő Adél” ügyes szobaleánya, ez geglthet raj 
tam. (Rózsihoz.) Ach mein Täubchen! ' ` ' " 

_ yRózsL 
Mi tetszik? H ' 

s 2 É L s 2 A K Y. 

’ Én irántad igen мамаша lennék. 
RÓZSL 

Igazán? hiszen azt sem tudom miért. 
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s z É L s z А к Y. _ 
Vedd e’ csekélységet elöre. Ismered ezen Gsatáry ига: RózsL 
Штат. ' 

l s z É L s z А K Y. 
Gyalfázd le öt kisasszonyod elött. 

l RózsL 
Hiszen semxnit sem tudok felöle. 

szÉLszAx Y. 

Beszéij, hazudj akármit; csak azon ‘lé-gy, hogy kis 
áaslmnyod töhllé ne lieszéljen vele; érted? 

-nózsr (юге). 
Е2 valami Ifoszhan töri fejét. (Fennhangon.) Gsak yennyi 

kell? hiszen ez egy iigyes szobaleánynak g‘yerekség.'De 
inéltóztassék kinienni, az inasa keresí. 

`fszÉLszAKY. 
S0? (El középen.) n 

- Tizedik jelenés. 

DENGELEGY (be oldalc). nózsl 
I 

DENGELEGY 

Ah! kis babáni isten hozott! 
RózeL 

Alá'szolgája a’ tekinteteé úrnak. 

I SAMU(fé1re). I 
Ugyan capitalís еду szobaleány! Mindig azt llallottam, 

hogy elöbb a’ szobaleányt kell megnyerni, ha а’ kisasz 
szonyba szerelmes az einher. (Ròzsihoz.) Te nekem ладу 
szolgálatot telietnél. 1‘ 
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nózs‘l. 
Én? — hogyan? 

SAMU. 

Te, eszemadta kis. nadalyal. —- De ne félj, én is 
megszolgálom. (Pénzt ad neki.) Lásd, én a’ kisasszonyodba 
szerelmes vagyok; szólj egy jó szót mellettem, ’s aztán 
add tudtomra. Megláttalak az oldalszobaból — csak ért 
ted jöttem. ki. 

CSAT'ÁRY (az ajtón kíkiál't). 
Jer Samu! írd alá magadat! ' 

__ s A M U. 
Isten hozzád! (El oldalt.) 

Tizenegyedik jelenés. 
n CSKA T ÁR Y kilép ugyan onnan. R Ó ZS I. 

_ с s A T AR Y. 
Szép kis teremtés, jé;- közelebb. (Megfogja kezét.) Mondd 

meg: а’ szobalgnyok' mellyik osztályába „tartozol? az 
iigyes', pajkos, vagy hívek közé? 

n e} s I. 
Mindenesetre а’ hívek közé. 

c s A T Á R Y. 

Igen, de te pajkosnak is látszol; tehát а’ pajkos-lü 
vek közé tartozol; 'smivel pajkosság ügyesség nélkül 
nem létezhetik, azért te ügyes-pajkos-hlv szoba leány 
vagy. ’S hogy megmutassam mennyire szeretlek, egy igen 
fontos dolgot bízok rád. Ezen levelet, már két napja hor 
dom zsebemben, (levelet ad nek!) add át kisasszonyodnak, 
és eszközölj választ reá; én a’ машинам! vagyok 
szállva tizenkettödik szám alatt. (El oldalt.) 
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ч тиепкеиёаш jelenés. 

` RÓZ SI egyedül. 

Mind a’ három шт ez tetszett nekèm legjohban. -- 
Mennyire esa1atkoz0m,’egy рпзща levèl‘et ad. (птиц 
Щ; ni! hibáztam,f-,egy б: forintos 'banknotába van та‘ 
kal-va. Alg! legaláyzatosabh мощами a’ lovag úrnak!- ez 
az; igazi в2еге1ешпу11^е3у szobaleányszívnekl-Az elsö, az 
a’ szeles Szélszaky (a' pénzc vizsgálja) három Нажав‘; admis; 
a’ nxálsodik,` az az engemugyse’ tekiptetes ш, egy танец; 
ez pedig Щ pengöt, "s'a’n‘félett е3у1в2е1е$ейгешё1Щ em 
berf- 'Ennek kell a’ kisasszonyt mégnyerni, vagy én 
szétszaggatom szolmleányi diplomámat, ’s rongyait еду 
lgoldogtalan sz‘erelmes таким: айошдгодгёъвщ pisztOl-ìáha, 
hogy agyon löhesse magát. — (Ега’ középeu ’s а’ ъещв S2615 
azakybn ütközik, ez tántorogva kérdí.) - 
- ‚ szÉLszAxY. ‚ ` l“ ‚ 

‘ь Hät hogy’ állunkêm: А ‚д. ` 
‘ nózsi. 

А’ mint látom, ros‘z'ul! (El.) i .' —.‚ 
11.‘; мы; . .. 

‘ щ и‘, ‚ ; ;‘_-.: 
' Í Tizçnharmadik Vjen-més. " ’‹ ь” 

szÉLszAKY, ‘Невы’ csATÃRY. DENGMELEX'GY. `szA 
DÁNYI. FALUsI. ' 

À sz'ÉLszAKy. _ _ l д “„W 
_ l vFatale Sache! .vîsszahinak‘qQ vërbgbgg’œgy sietQs dofw 
logért. _Adélt nem is láthatom. (A’ gmgbiçk‘kille‘pnek 01mm); А 

' "LLÃ'I ... I O "_Íq( 

Köszönön'x alásson, - îl'lyen 'tárë'ihau'flñìndîg igen ‘":S'ziì-r Yes 'fvendégem мы; "5 -ì - V"';,~=‘-' ' ' “1J 
_— - . g l ‘ ç ‚ z i _ Ч" . 

SZADÁMyI-(félreX-Í» з. ¿'12 :ß ',.".~.. 
/ Szürnyü udvarias ! 
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sz ÉL'szAKl. 

Én recomenffálom magam'at. - sürgetös dolgom van, 
а’ városba kell mennem. ’ 

FALUSY. ‘ f ,' ‚ 

f Mi is oda szándékozunk. На xetszik, egy‘üttmehetünk. 

csATÁRY. ‘ . и :_ 

DengeÍegy‘úr’ kocsij’án? ‘ _ . ' 
FALUSY. ' `— ’f 

De а’ luvak igen „парк. 
n 
GSATÁRY. 

0h! там vigyazunk! a’ lovak meg is „так шаг 1a’ 
várost. 7 

D в N GEL E GY. ‹ 
Semmit se féljenek. ‘ 

FALUsY. 

De öten „душ. ‘i3 
` ` SAMU. 

Elférünk. Négyen а’ hintóban', én a’ lovakat hajtom. 
Dicsérni nem akarom magamat; del tökéletes kocsis va 
gyok. 

szÉLszAKY. _ 
Маг а1)1›ап`ёп is vetélkedem alìgârkivel. 

‚ csA'rÁRY.r `~ 
А’ КосЫвзёдЬап? ez dicsö tulajdonság! (Szadl'nyihoz.) 

Te pedîg barátom ebédelj velem; а’ ишшасав’ örömün 
nepére шагам: ki еду pár champagnei palaczkot. 

 

f@ * * › f ;_-‘„ FALUsY. ' ' 

Mindjart egy part; nem пазы’ salí? Nó én még вона 
sem так‘ ezen hires hort. v ' 
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u 

c s A т Á R Y. 

— Szívesen meglnnám önt is. 

FALUsm 

Köszönöm! igen sok foglalatosságom van. 

s z É L s z A к Y. 

Keinen Champagner, ez isteni nectár ; valóban göttlich ! 
s A M U. 

Én csak а’ diószegi mellett maradok. 

FALUsm 

.Ha tetszik! (Mind el, középen.) 

Tizennegyedik jelenés. 

A D É L hirtelen kilép oldalt, maa в ó z s 1. 

ADÉL _ 
’S ezen levelet ö adta? hogy” merted elvenni? 

RÓZSL 

Hiszen'én nem vettem el, ö nyomta kezembe". (Fék-e.) 
Még “pedig egy hatalmas kenőcscsel oda is ragasztotta. 

A 1) É L (az ablaknál). 
Ott mennek mindnyájan! Mit nem rejt ez a’ kocsi? 

Noé’ bárkájáhan nem lehettek különbözöbb lények. Csa 
táry, Dengelegy, Szélszaky, három imádóm együtt. Ezen, 
minden bajom mellett is nevetnem kell. , 

n ó z s I* (félre). 
Utánok néz! rosz szobaleány volnék, ha nemtud 

nám kit keres а’ pillanal.` _- ` ' 
‚ . ,Ú д › ADÉil (snndolkozva). M 

Eddig megvetem а’ férfi népet, de Gsatáry, különös 
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viselete mellett is élénkenhatott reám. Különös visele 

l - te? -— de hát miért lett volna különös? Ő engem szeret, 
tudtomra akará adni, {s máskep' lehetetlen volt. -- Sőt 
esze, ehnés fóltalálása, ’s melegsége dicséretet éröemel- ' 
nek, Nekem még beszélni kell vele; de fáradjon ö, 7s ke 
ressen alkamat, én csak azért sem fogok azt nyujtani; 
hogy állandóságát p'robára tegyem. 

R ó z s 1 (эфир). 
Szegény Csatáry l 

A D ÉL (ijedve). I, 
Miért г Y 

‘ в ó 2 s I. 

Ő boldogtalanul szeret; 
ADÉL. , 

_ Kimondta azt? - De még is, lia ismét ide jőne, hát 
(akadozva) _,- tudod, -- ne vezesd be hozzám. 

RÓZSL 

Hát elutasítom. 

ADÉL (hírtelen), 
Azt sem mondta senki. 

n ó 2 s I (félre). 
Értem, hát maga bemehet. Egy ügyes szobaleány so 

kat tud segíteni. 

A D É L. 

Mit beszélsz? 

"R ó z s1. 

Csak bízza rám а’ kisasszony, majd okosan bánok én 
‘ vele! ‘ 

¿wma/.y0 III. ‚ад‘. ` _ s 
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_ » 'l‘ìzenötödik jelenés. 

o Bsc URIDES oldult kilép- v o LT AK. 
‚ ` 

òBscURIDEs.y 
Kisasszony , kérem alássan , nem вещах visszajöni г 

АВЁЬ. 

Semmi esetre ! ne is kinozzon! 

о в s с U в 1 D E s. 

Kinozni a’ tud'ományokkal г Didicisse íìdeliter artes. 

ADÉL 

Hagyjen föl avval! az, а’ mit`az Ш‘ tanins, csak а" tu- , 
dományok’ parodiájá. Hányszor mondjam lnég, Воду én 
мы nem tanulhatok; бы; bátyám csak lelkem’ tompitá 
sára fogadta: hogy elvonjon az élettöl, ’s еду ollyan tu 
dós ködbe horitson, melly ìnég férñn is штатов; hát még 
asszonyon? Én сваи’ batyám наш: tiszteletböl szenvedeni 
önt magam körül, de öntöl tanulni nem fogok, nem aka 
как, ’s шаг korom sem arra-vaìó. lAla'zszulgálja! (El oldalt.) 

RózsL 

A’ sziv’ professora. уж: nem kell шаг az észé. Ér- ’ 
tette professor úr? kinöttünk a’ ferula. alúl. Servus hu 
штатив! (E1 мы»; . ` 

\‚ ’ ‘ 'oBscURIDBs (elbutulyny 
Servus hum‘illimus! 0h! asszonyi шт! О gens ini 

I mica Minervae ! 

(А‘ kárpit legördůl.) 
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'o 



MÁSODIK“ FELVONÁS. 
(Szabad tér Falusy’ kerti háza előtt.) 

Első jelenés. 

csA'rAnY. sz ApÁNY}. 

s z AD А N Y 1. l 
Az öreg Falusy épen most indult a’ gözhajòn. 

с s A т А Ry. 
Bizonyos г ` 

V SZADÁNYL 
Magam láttam. l 

с s A T А в Y. 

Nyomban használjuk az alkalmat. 

s z A D А N Y 1. . I 
Ugy van ! Adéllel beszélned kell. 

I c s A T А R xp’. 
Menjünk mindjárt. 

s z A D А N Y I. 

Ne olly hirtelen; az öreg keményen megtiltá akár 
melly féríi’ beeresztését; ’s а’ vigyázatot Obscurídesre 'és _ 
Szélszakyra bízta. 
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csATÁRY (nevetne). . 
Hah! borzasztò dolog! Hat ezek a’ népmonda’ ваг 

kányai, kik a’ királyleányt örzik? az egyik так 'senten 
наш, а’ másik franczia-német fölkiáltásokat okád (й: 
helyett. 

szADÁNYI. ‚ 

Örökké bohóskodolullát mit tegyünk? ' 

csATÁVRY. 

Mit tegyünk? -- Ha máskép’ nem 1е1хеФ, mint тают 
hösök, agyon verjük a’ sárkányokat., ’s a’ tündér раю 
tába rollanunk. 

szADÁNYI. 

Ezen eröszak árthat ügyünknek. 

csATÁRY. 

Söt máx’ csak esel, és eröszak használhatnak; mert 
legnap délután Falusytól megkértem Adélt, ’s ö kereken 
megtagadá. tölem, fs egyszersmind kinyilatkozék, hogy 
Adélt, csak Szélszakynak adja: mert ennek hatalmas csa 
láäjávali összekötés лещ valami igen ладу és hasznos ke 
reskedési merényre nyit útat; pedig Adél’ apja, ki maga 
is igen gazdag, ’s Falusynak nem igen közelröl~rok0na 
volt, hogy leámyámakA a’ gyermektelen Falusy’ roppant va~ 
gyonát is megszerezze, Adél’ gyámságát иду bizta ezen 
fukardira, hogy csak ahhoz mehessen férjhez, kit Falusy 
választ.l ’S most szegény папу az öreg‘ 'n'yervììgyának 
àldozatja lehet. Csak ‘beszélhetnék vele, pedîg haladék 

'nélküL - 

szADÁNYL 

A’ két 6r, csak nem fog Iörökké helyén állnî? 

'.- ' с s A т Á n Y. 

De tàvozzunk; it; jö Szélszaky! 
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Második jelenés. 
SZÉLSZAKY, BUTYI BALÁZS, FA-JANKÓ (a’ házból 

` jőnek). 

SZÉLSZAKY." 

Hát vigyázzatokrám! Először is, hogy’ áll rajtatok 
a’ liberia? (Fék-e.) Formáxlan ûgm'ákl nehiaban, más ina 
_50km nem tehettem szert, pedig Falusy meghagyá: hogy 
saját cselédim által'vörizteäsem hazát, mivel ö inasait ma- x 
gával vitte. (Fennhnngon.) Hát értitek-e, а’ szolgálatot? 

BALÁZ& u x 
Értjük nagyságos uram! hiszen mi már ez előtt is 

szolgáltunk. 
s 2 É L s z A KY. 

Micsoda hivatalban г 

JANKÓ. 

Előbb béresek voltunk az alföldön; később kocsisok, 
mégpedig anglus lovaknál. 

s 2 É L s z A K Y. 

Entsetzlich ! miért nem maradtatok ott? 

BALÁZ& 

Mert követem alássan, “elcsaptak bennünket. 
szÉLszAKY. 

Miért? 

J A N K ó. 

Mert azt mondák, nem tudunk a’ marhával bánni. 

‘ s z É L s z A K Y. 

n És itten mit akartok csinálni? 
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I BÁLÁZ& 
> Hát itt talán már csak jobban sül el. 

' J A N K ó. 

Csak ott is tanultunk valamit. 

SZÉLSZAKY (félre). 
Felséges emberekre akadtam! de híjában а’ szükség. 

(Fennhangòn.) Figyelmezzetek jól; ide álltok a’ kapuhoz, és 
ha valaki jő, ki a’ házhoz nem tartozik, azt küldjétek el. 

J A N K ó. 

Ной г 

SZÉLSZAKY (boszúsan). 
Hogy az ördögben lehettek ollyan buták? Ne eresz 

szétek be , értitek ? 

BALÁZ& 
Értjük. ---- Hat ha valaki jő, ne ставший}: be. 

szÉLszAxY. . 

Ugy! 
JANKÓ. 

De hát ha senki se’ jó? ` ‚ 

szÉLsz A KY (hírtelen), 
I Azt se ereszsxzétek Ige. 

‚ BALÁZ& 
f Jól van! ‘ 

I 

szÉLszAK/Y. 

. És hogy valaki meg ne csaljon, hát senki‘vçell se eresz 
kedjetek szóba. ’ 

I A K ó. 

De ha megszólít. 
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r г“ '_ s-zÉLszAKY. 
Mondjátok, hogy nem tudtok magyarúl; ngy is ne 

kemicsakaidegen cselédek kellenek. (Balázshoz) Te fran 
„так mondod magadat, ’s а’ neved Francois. (Jankóhoz.) 
Te pedig angol vagy, és neved'John! Magyarul átaljáhan 
beszélnetek nem szabad, akárki szólítson meg. 

BALÁZS. 

_ . Цен} de hát micseda nyelven mondjuk meg, hogy 
nem szabad magyarál beszélnünk? i 

/ ’s z ÉL s z A K Y (boszúsan). 
Morogjatqk ‚акгёд2 mit, csak be ne ereszszetek senkit. 

Értitek? különben elcsaplak. (EL) 
r Q 

‘ Harmadik jelenés. 

-FA-JANKÓ, BUTYI BALÁZS. I 

JANKÓ. 

Hát te - - hogy'is hínak téged? 

BALÁZ& 

Hagyd el; hiszen már el is felejtettem. 

JANKÓ. 

De én ki nem állom ezt a’ nagy úri szolgálatot, hol 
az embernek még becsületes nevét se’ hagyják Heeg. Az 
tán még magyarul beszélni sem „szabad. 

B A L Á z s.» 

Pedig ugatni csak nem tud а’ becsületes ember. 
r JANKÓ. 

Átkozott gondolat volt ez tőled ide jőni Pestre. 
\ 

s 
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BALÁZ& 

Hát mikor azt mondták, hogy itt szerencséjét teheti 
az ember. 1 ‚ ‘ 

JANKÓ. 

Szép szerencse! ha egy becsületes ember kérdez, 
hát csak morogni kell rá, mint a" kutya а’ pitvarban. 

вАъАды 

Aztán belőlem még farancziát akarnak csinálni! - 
pedig af dongó rágja meg. azt sem tudom hány lábon áll 
az a’ faranczia. L 

JANKÓ. 

` Hiszen neked még csak jó dolgod volna, de „engem 
meg akarnak anglizirozni; pedig keserves dolog az be; 
csületes embernek. ` ' L ' 

BALÁZ& , _ 
Tudod mit Jankó? álljunkedabb. ' ', 

JANKÓ. 

De hova melgij'mk? hiszen alig kaphattuk ezt а’ kis 
szolgálatot is. 

.l n!" x i BALÁZS. w a 
Héj! biz’ иду van az. De nézd csak, ott j húron} úr! 
_ . JAINKÓ (kinéz). _ 

Kettő megállt; az egyik erre ballag. 
nI 

BALÁza 

Te, hiszen ez a’ mi tekintetes urunk, a’ kinél bére 
sek voltunk. I ‚ v ‹ . . 

J A N K ó. ` 

Ezer járom! biz’ az ö. 
‘l a.) 
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Negyedik jelvenés. 

GSATÁRY, VOLTAK. 

GSATÁRY (félre). 
Itt két inásfáll őrt; még pedig ugyan ügyetlen ш 

kóknak látszanak. (Balázshoz.) Földi! 

B A L Á Z S (incl-og). 
E’ talán néma ! (JankóhozJj Hallod-e г 

J A K Ó (moz-og). 
c s A T Á R Y. 

Hisz’ ezek inkább örebek, mint emberi örök gyanánt 
viselik magukat. — Talán csak nem harapnak? Megpro 
hálom beeresztenek-e ì? (А’ kapu felé megy: Balázs és Jankó elébe 
állanak és morognak.) A’ manó üssön dolgotokba, miféle em 
berek vagytok? (Mol-Ognak.) Hiszen ez az én két volt pa 
lócz béresem, Jankó, Balázs! 

J AN ó magukat elfelejtve , hirtelen. 
B A L A z s ‚_ 

Mit parancsol а’ tekintetes úr? 
\ 

с s A T A R Y. i 
’ Hahaha! Megszólamlatok valahára. - Hát Balázs, 

mit csinálsz itt? 

BALÁZ& 

Engem nem hínak Balázsnak. 

í CSATÁRY. 
Hát hogy”? 

BnLAzs 
Nem tudom. 

— vcsATMuf. 

Hogy” nen: tudhatod azt? 



‘76 Y - GAAL JÓZSEF, 

BALÁZ& 

Tudtam, de elfelejtettem. 

J A N K Ó (Balázshoz). 
Mit fecsegsz? hisz” nem szabad magyarul beszélnünk? 

_ BALÁzs 
Ezzel szabad, hisz, ez a’ mi tekintetes urunk: ez nem 

senki; nem is valaki. 

J A N к ó. 

Bizon nem is akárki ám! Ezt talán а’ házba is lehet 
ereszteni г’ 

вььАиа 

Hát hogy, ne”? U v 
csATÄRY. I 

Mit dunnyogtok? ‚ ‘ l .- .J.~ JANKÓ. ~ l 
Hát tánacskoztunk: a’ tekintetes urat be lehet-e a' 

házba ereszteni? ’ 
с s A T Á R Y. 

’S be szabad mennem ‚г 

‘ в A L A z s. 

A’ tekintetes úrnak szabad. 

G s A Tk Á R Y. 

Hat kinek nem szabad? 

J A N K ó. 

A’ nagyságos urunk azt parancsolta, hogyha valaki, 
bár akárki jőne, hát senkit se ereszszünk be. De a’ te 
kintetes ur - — ' ' ~ 

l ' GSATÁR'Y (nevetve), 
Értem! (А’ házba megy.) 

*u 

\ 

o 
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e l Ötödik jelenés. 
SZADÁNYI, DENGELEGY, VOLTAK. 

SZADÁNYI. ’ 

Vilmos szerencsésen a” házba jutott, most mi csak 
azon legyünk, hogy senki se háborgassa. 

SAMU. 

Hiszen már én ugyan részemről senkit sem eresztek 
be. De Laczi, hidd el, jobban szeretnék én magam is ott 
benn lenni. ' 

SZADÁNYI. 

Már minek? hiszen Vilmos javadra dolgozik, pedig 
tudod ö ügyes Щи, ’s előbb ráveszi а,’ leányt, hogy hoz 
за‘! menjen, mint te magad tehetnéd. 

SAMU. 

Az igaz ármányos egy ember; de épen azért félek. 
Már egyszer — hiszen tudod - Debreczenben még diák 
korunkban elkaparitott az orrom elől egy'leányt. 

SZADÁNYI. 

Ah! akkor még szeles diák volt; de most ne félj, ö 
másba szerelmes. 

_ SAMU` _ 
Aztán tegnap is az apja előtt, nagyon furcsán komé 

diázott. 

k , sz A D А N Y L 
Annak ugy kellett lenni: te nem értesz hozzá. Épen 

azért comédiázott, hogy Adél láthassa, miként nem ö maga 
szerelmes belé, hogy ő csak másért beszél. — Jaj_bará 

.tom! а’ nagyvárosi leányokkal, igen czifrz'mk kell bánni; 
minél többet, minél szebbet, ’s néha minélhbolondabbat 
cseveg nekik az ember, annál hamarább hódolnak. 
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ì SAMU. 

выдают! már én részemröl ide abl'aka alá hozattam 
volna а’ vaczi czigányokat.> 

r 

§ 2 A D Á N Y r. 
Az épen nem illilc. De nézd ki jö ott? (Kméznek.)' 

JANKó ì 
k'k М! «sutto vn. а’ kapunál lellottak, egymáshoL BALÁZS s l e g g A ’ 

v 

JANKÓ. 

De ez a’kettö шаг valaki lehet, ezt he nem éreszèjük! 
BALÁza 

Nem bizon! 

J ANKÓ (kinézve). 
Nézd, nézd — amott jö а’ nagyságos urunk! 

BALÁZ& 

ß Meg az а‘ köcsögkalapos úr. 
 

llatodik jele/nés. 

voLTAK, szÉLszAKY, oBscUluDEs. 

szADÁNYI (Защита). 
`Ezekei: a’világért se ereszszük be. Vitéziil viseld ma 

gadat.` (Fennhangon.) Alázatos szolgája! Ürvendek hogy sze 
rencsém van önhöz. ‘ —‘ 

s z É L s z А к Y 'Alászo1gája! 
SAMU f Jó reggelt! 
о в s с U R I D F. s Servus hulníllimus ! 

s z A D A N Y I. 

бы hihetöleg а’ szép reggel esalta, ki? 
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SZÉLSZAKY. 

Oh épen nem! Adél kisasszonynak egy Morgenvisitet 
akarok csinálni. \ ‘ ’ 

l ~ s 2 А D АН Y I. 

'S ezen nag‘yhirü tudós úr, kíséxjetében г 
O B S C U R I D E s. 

Én csak szállásomra megyek. 

‚ s A M U. 

Hát itt lakik az úr? 

\ 

OBSCURIDES. 

Igen is, igen is. 

x _ SAMU. 

Hát tudja mit? én meglátogatom az urat egy pipa 
dohányra. ' w 

_ s 2 É L s z A K Y (hirtelen), 
Kérem, Falus? úr elutazott, ’s megparancsolá, hogy 

házába semmi vendég se eresz'tessék. 

SAMU. 

Menydörgö robogtát! hát az úr nem vendég? 

s 2 É L s 2 А к Y. 

Kérem , de én egészen más vagyok. 

s z AD ÁN Y I (Samuhoz). 
Csak ne ollyan vadul. 

SAM U (nem ügyelve). 
Más г mi a’ sallangos Цитата , más? 

s z É L s z A к Y. 

Der Mensch ist vvüthend l 
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SAM U. 

Mit? теме kit iitend? _ villogó háború! 
sz É-LszA'KY. 

Kérem, kibeszél az'ütésről, én nem szólottam arról; 
az úr félre értett, ’s hogy az többé ne történjék, én а.’ 
házba megyek. Alászolgája! (Ezen szavai alatt a’ házfelé hát 
râlt. Samu nyomában utána, ’s midőn Szélszaky be akar szökni, Samu 

kézen fogja, ’s laz ajtóhoz áll. Szadányi nevetve, Obscurides Xhűlez 
dezve néznek. Az inasok szájtátva g’ kaputól oldalt állanak.) 

» , sAMú 

Ide be nem megy! 

‘ s 2 É L s 2 A к Y. ‘ 

Uram ! ezt nem tűröni. 
n 

О В S G U R I D E S. 

Inter arma silent_musae! --' Én beillanok. (A’ kapuhoz 
lopódzik“, mellytöl Szadányi és Széls’znky valamennyire elő léptek.) 

s A M U (Obscuridest meglátva). 
Takarodjék! ‚ - 

0 B S Q U H I D E S (megijedve elugrik). 
Rogo humillime' ! 

s 2 É Ls ZAK Y (boszúsan), 
Ez az úr csak bemehet saját szállására? 

SAMU. 

Nem, azt a7 szepes'ségí Aristotelest sem eresztem be. 
(A' kapu melletti lóczárá ül.) Most én leszek itt a’ strázsa. 

‘ -s 

x ’ SZADÁNYI. 

Barátom! ne hevçskedjél ollyan nagyon: te Szélszaky 
urat megbántottad. (Szélszakyhom) Ne vegye ön rosz neven, 
ö félre értette szavát, de nem volt föltett szándéka sérteni. 
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s 2 É L s z A к 1. 
Én vìlágoèan beszéltem. 

s z A D Á N Y I. 

De nem magyarul, ’s ez okozta а’ tévedést. 

s A м u (£61111). 
Mit fecsegsz tey a’ tévedésröl? hiszen magad mondtad « 

s z A Dy Á N Y 1 ('Samuhoz). 
Békülj nieg! illy vadon semmire se’ megyünk. (Fenn 

hangon.) Samu! te Szélszaky ига‘: roszul értetted, ö nem 
akart téged megsérteni. ' 

s z É L s z A к Y.' 
Valóban nvm. 

` . 

.S31 MU (fare). _ 
A’ рангах’ vigye ezt a’ confusiót! (Fennhangon.) на: én 

se’ akaráun megba'mtani. ` ‘ ` 

szADÁNY‘l. 

Így SZODt а’ hékeség! .(Samu’ és Szélszaky’ kezeit egybe 
tesz'i, ’s ezeu pill‘auatbau Kákay fóllép.) 

lletedìk jelenés. 

VOL'1-.\.K,KÁKAY. 

KAKAY. 

Ah, itt hékét шашек. Charmant! ma kiilönüsen sze~ 
rencsés vagyok. М reggelt!` 

SAMU. 

Hält téged mellyik ürdög hpz ide? 
KÁKAm 

A’ divat, baràtom а’ aivat: а’ nobel világ erre szo 
Ко“ reggelenként sétálni. Én gróf Тонны jövök, ила] 

Ärvz’zlsò'nyv III. Íaó't. 6 



's2 GAAL JÓZSEF , 
\ 

donképen a’ grofnétól; (titkolózva) mert köztünk maradt 
szó legyen: a, grófné belém haláligszerelmes.~ 

s z AD Á N Y I (megvetőleg). 
A-z úrba г szegény asszony! nagyobbat bukott az 

angyaloknál. 
. ‚ к Á к MY.. 

Kérem, ez megbántás. J 

l szADÃNYI (hidegen). _ v 
Hagyjon föl vele, иду is annyit ШК!’ már el, hogy 

ezen csekélység könnyen ráfér а’ többire. 
KÁKAY ' . 

Kérem , kérem. 

SZADÁNYL 

Nem méltó perelni a’ dologért, mert mint bizonyosan 
tudom, gróf Torzíék még tegnap előtt elutaztak. ‚ , 

K Á K A Y (zavarodva). ` 
Elutaztak? -- иду - már visszajöttek! ' .. 

7 SZADÁNYL 
Lehetetlen, mert Olaszországba mentek! (Mind nevetnek.) 

K Á K A Y (elbutulvit felelni aknr)_ 
n 

S A M U. 

Most az egyszer Kákay pajtás ügyetlenül dicsekedtél. 
SZADÁNY'I. 

Hagyjuk abba. Mi lenne uraim, "ha -a"..békekötést, 
egy víg reggelivel ünnepelnök, ott azon mulató házban. 

f ' . 
SZÉLSZAKY. ` 

Szívesen fogadnám, de most meg kell köszönnöm. 
KÁ‘KAY. 

“Azért tehát, most a’ reggelinél; legjobb lesz kibé 
külni; jer pajtásom! én is veletek tartok. 
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s z AD Á N Y 1 (félre). 
Ez az ńtcza koptató is г 

SAMU. °- 

Вали! ne vonogassa magát az úr! (obscurideshez). Az 
úr is eljö, hiszen nem haragszik, poharak köztlegkünnyebb 
а’ békûlés. Mit tart felöle? (киев razza.) 
l 

oBsCURIDEs. » 

Poculum est caritatis vinculum. 

s z A D Á N Y 1 (szélszakyhozv), 
Kérem fessék. ` _ 

KÁKAY. 

Mit habozol? (Karjánál Гора vanja Szélszakyh.) Jer, llgy 
is еду szép történetecskét kell ellleszélnem, melly köztem 
és нага Kökényesi кант esett; tudod -- a’ kedvese так. 
Eine _famöse Geschichte! ` v., 

_ з2Ёьз2Акж’1 ‘ 
Ha épen akarják. 

‚ s 2 А D Á N‘Y ì. 

Menjünk. (Mind el.) 
BALÁzs 

a' lòczára iìlnek. 
JANKó ., 

Nyolczadik jel_enés. . 
` ($20Ьа Р‘ёпп’зу’ házabau.) 

A - Rózsl, késöbb csATÁnY.' ‚ 

1262 S I (а: ablakhoz тегу). ‘ 
А’ mint látom, hösünk Кбит. Szerelmének valúlmn 

6 'I 
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szárnyakkal kell bírni, különben nem tudom,” hogy jutha 
tott be, hiszen lakásunk úgy öriztetik, mint egy elátko 
zott vár. De már lépteit hallom. ' 

‚_ csATÁnY(mwQ. 
Jó reggelt! Szólj hamar“, mit mondott а’ kisasszony 

levelemre г 

RÓZSL 

Mit mondott? hát még kételkedhetik rajta? rosz ne 
ven vette. 

с s A T A R Y. 

Az istenért! 

R ó z s I.' “ 

I Mint meg is érdemli) az illy merészség. 
с s A T Á R Y. 

Hát te csinos alakú sátán , ' nem hirtàl‘ kimenteni г 

в ó z s I.. 
Sátán? Ez a' hála, hogy kisasszonyom' hajlandésá~ 

gát irántam koczkára tevém? 
с s A T À R Y. 

Mi haszna volt. De szólj, mit mondott Adél? 

RÓZSL 

Hogy a’ tekintetes urat hqzzá ne vezessem. 

G_SATÁRY. 

De nekem beszélni kell vele.“ 
RÓZSL . 

Azt épen el nem tiltotta; de én be nem vezethetem a' 
tekintetes urat, hanem reménylem , а’ ki őreinek daczára 
eddig tudott jőni; az segíthet magán. ` 
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с s n I'r A n Y. 
Ha mondom , beszélnem kell vele. 

` Rózsr. 

És pedig tanú nélkül; tehát legalázatosabb szolgá 
lúja., (Él a’ középen.) 

Kîlenczedik jelennél. 
GSATÁRY, kélöbb ADÉL. 

CSATÁRY. 

Ez is minden asszonyi csellel, kibélelt szobaleány. 
De imádottam, hála, istennek, nem nagyon látszik öt meg 
hittjévé tenni, mert különben csak dicsekedésböl is töb 
het mondott volna. Hanem most itt hagyott а’ faképnél. - 
Mit csináljak? (Balra mutat.) Tegnap erre távozott Adél, ha 
máskép, nem lehet, az illendöség' daczára is szobájába 
kell rontanom. ' 

AD É L (kilép). 
‚с s A T A n Y. 

Hála az égnek , itt j ö maga. 

ADÉL 

[tt beszédet hallék. - Ah Csatáry úr! jó reggelt! 

‘ CSATÁRY. 

Ez jó is, szép is és boldog, mint a' teremtés” elsö 
hajnala lehetett, a’ homály-borított világnak. 

ADÉL 

’S miért épen а‘ mai reggel olly tündöklő? 
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с s A T А R Y. 

Mert nekem Aurora minden bajában, ’s egész Шеп 
segéljen tünt fel: ’s én imádva borulék elébe. (Kezet csókol.) 

ADÉL. ‚ _ Oh ezek igen pogány beszédek; keresztény leánynak 
nem is szabad rájokllallgatni. Hanem bátyám már elutazott. _ 

с s A T A R Y. 

Én szivemböl kívánok neki szerencsés utat ! 

A D É L. 

Ugy gondolám, ön csak őt keresi: 

с s A T А n Y. 

N em kisasìs‘zony ! én csak _ boldogságomat keresem ! 
ADÉL 

Az istenért! talán tegnap azt is itt hagyta; 's nyug 
tatvámyt sem kapott felőle? No jaj önnek, ha bátyám úgy _ 
elzárta mint а’ pénzt! _ 

. G s A T А в Y. à 
Ön tréfára fordítja szavaimat; pedig azok kömolpyak, 

mint а’ szerelem? epedő búja; érzelmeim'forrők, mint a’ 
szerelem’ lángja.“ \ 

.' k, ADÉL 
Ma meggyőződöm a' felől, a’ mit tegnap tapasztaltam. 

с s А T А в Y. 
’S mi lenne az? 

k ADÉL 
Hogy ön igen jől tud conloediát játszani. 

O p 
I 

-GSATÁRY-. 

Ha lelkünket egy istennő” ihlete fogja el, mindenre 
elragadtatunk. ’ ' 
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AVD É L. F 
Kérem, beszéljen prosailag, mi czélból 'fáradtlde? 

csATÁk Y. 
Az egekre! hagyjon fel ön' azzal az egyidóml'nprosával, 

ngy is az egész világ, egy híg prosaiság' végtelen óceánja, 
mellyen csak a' pénz’ szele képes hullámokat emelni, jre-- 
gyese'pedig órei által elzárta _a’ hajlékot a’ világtól: így 
tehát ön” körében, csak a’ poesis létezhetik. ` 

A D É L. 

lAz az csalódások ! 
z 

CSATÁRY. 

Nem; csalódások csak à’ küszködő világban vannak. 
A’ poesis érzelem, ’s az nem csalhat. _ 

_ ADÉL 
És mi következik ebből? 

с s A T Á R Y. 

Az , hogy én a’ kisasszonyt. szeretem, imádom , és 
(térdein) viszont szerelméért esedezem.“ . 

A D É _L. ’ ‘ 
Ez pedig nem poesis, mert vígjátékra nagyon ko 

moly, ßzomorújáltékrav kevéssé komoly, lyrára pedig rl 
metlen! ` 

óSATÁRY." 
De a’ lélekhen találja rímeit. 

t! ADÉL 
Legalább az enyémben még nem hallom csengeni. 

с s A T Á R Y (feláll). 
Hát ön engem nem szeret? De“ valóban megismerem: 
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eddig‘i víseletem által kevés ОКО‘; adtam szerelmére. На 
nem gondolja meg édes kisasszony, (выдает-е másképen 
szigorú gyámatyja elött, ki önt ezen gyáva Szélszalky7 эш 
mára ollyan keményen örzi? ha komolyan ’s nyíltan akar 
tam volna szólni , ö bizonyosan дают nyilatkozásomat: 
de épen abból következtesse szerellnem’ bensöségét, hogy 
kész так ön так ршапагга, szokott víseletemböl kivet 
kezn'i. Én дм szeretem tisztán, forrón és hiven: sze-_ 
rettem elsö pillanattól, mint ismer‘etlent, kinek nevét, 
állapotját nem tudám; imádtam és imádom önben a’ bájos 
leányt, nem tudYa, ’s nem akarva tudni egîebet; -- ’s 
ön engem nem szeret? " 

A D É ь (епыедььет). 
Szivemböl! 

с s A T A R Y (lmet гадать) 
вшеьшг ez az a’ szó, melly engem mennyeí bol-` 

dogságra , hi! 

A D É L (feleszmélve). 
Ne értse úgY, hagjjon kiheszélni. 

es AT A R Y. ‚ 

Nem Adél, ön engem szeret, kell hogy szeressen, 
vagy -- 

` ADÉLf ‚ 
Vagy, vagy, vagy, argyon ИМ magát; ez igen gyön 

géd szerelem-ajánlás. ‘ 

csATARY. 

Kisasszony! az istenért ne tnéfáljon! »illy hideg gúnyt 
üzhet boldogságomból? (Búsan.) 0h! én önben csalatkoz 
tam.l -- Azon szép leányról, kinek elsö pillanata engem 
elragadt, azen lelkes leànyról, kinek elsö szava engem 
elbájolt, kinek varázsa, lelke minden embert meghódit; 
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nem Itehetém fel, hogy egy embert szerethessen, mint 
Szélszaky. 

ADÉL. 

’S ki mondta önnek, hogy szeretem öt? 
. f 

GSATÁRY. 

Szereti őt, mert jegyese; szereti öt - mert engem 
nem szeret. 

ADÉL. 

Ez nagyon helytelen következtetés! Mért nem lehetne 
éÍlen mást szeretnem, vagy senkit Se’ szeretnem? 

CSATÁRY. 

Ön szerelem nélkül nem lehet; szerelem a’ levegő, 
mellyet а’ leányka; szomjú keble szí: a.’ nélkül hölgy nem 
élhet; - ’s ön ifjusága’ szépsége’ teljében ne’ szeretne? 
Oh boldog Szélszaky! 

ADÉL 

Ugyan az istenért ne említse ezen nevet! 
с s A T Á R Y. 

Mert hallattára , önnek vére forr ! 

ADÉL (félre). X 
Milly örömest vallanám ki szerelmemet; de illy hir 

telen —— (Fennhangon) Elég felőle! ha fele igaz annak a' 
mit ön mondott, иду őt többé nem. nevezi. 

GSATÁRY. 

Csak a.’ kisasszonytól függ ezen так nevet örökre 
elfelejtetni velem. Mondja hogy engem szeret! 

A D É L.Y 
Ezen unszolás. 
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‚ с SA ‘г Á R Y. 

нас tagadja ön, hògy engem „еще 

v ‘ .ADÉL(fé1re). 
Mit feleljek ?“remény nélkül ищут, nem akarom. 

_ GSATÁRY (юге), 
Habozìk -- 4jò jeu (Fennhangoa.) ’s ön nem tagaaja? 

'À ADÉL. y 
yÖszìntén терзают, hogy Szélszakyt nem szeretem, 

’s bât bátyám’lakaratja, szerint, ö jövendö féxjiem, de ezt 
mindig ellenzeni fogom. Ezt azonban csak azért hozäm 
fel, hogy izlésem mentve álljon бы elött, kérem azonban 
semmi merész következést se származtasson belöle. 

~G,SA_TÁRY. 

Jól' vàxt! énV hät elmegye'k reménytelen, és помоги; 
len! Magamba temetem érzelmeimet - ат]; viszonzásra 
`nem találtak; panaszokra fakadnom pedig tilt büszkeségem. 

AD ÉL (félre). 
Istenem! ismertesd meg б: velem! 

CSATÁRÄ. ` 

Mi elött távozom édes kisasszony, сна]: azt mondja 
meg öszîntén, mit itél felölem? 

‘ ADÉ L (nyájason‘.) 
Ан hosszabh Iisllneretség.; ’s töbhszöri Alaßtogatás> мал 

akarom megm’ondani.. ì 

l с s А TÁRY. 

’S ön ohajtja töhbszöri látásomat? Tehaitl hogy meg 
mùtassam, milly nagy kines elöttem önnek legkisebb ked 
vez-ése: én, ki olly forró reme'nynyel jövök, most ezzel 
is megelégszem. ` ' 
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ADÉL 

Ez,szép! 

\ GSATÁRY. 

ы Emlékezzék rám édes kisasszony! (Kem csókolja; ы 
Ьёъёреп.) 

‚‚‚ 

A D L (ниша 1162). y о 
Derék ifjú! csak egy p'illanatot tehetnék lelkel’lbe';l 

csak Bgy próba eri'isitné érzelmeid’ мощи, mellyeken 
ugy is alig birok kételkednî,y milly örömmel mondanául 
neked е’ szót; szeretlek! (El.) 

л 

Tizedik jelenés. 

(Szabad hely Falusy’ háza. elótt.) 

JANKÓ, BALAzs(a’1òczá'n имен), szADANYI, DENGE 
LEGY, szÉLszAKY, KÁKAY, oBscURIDEs fóllép 

nek; kesóbb csATÁRY. ' 

\ _ KÁKAY. j 
газет ital az aßchampagnei; a’ mai is jò volt, de 

tegnap este gróf Malminál. 

s z А D A N Y I. 

Az атак alan merit el az ür. 

. ’KÁ‘KAxz 
Ma ön igen vagdalózú. 

_ \ 
n szADÁN'Yl.' › 

Igen! meri'. különös kedvem van az igazságot nap 
fényre hoznì. 
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s z É L s z A к Y. 

Маг eleget pereltünk , kérem békeség! 

с s A т А к Y .(kilép а.’ kapun). 
szADÁNYL 

Isten hozott ‘Шлюз ! 

szÉLsz'AKY~. y 
Kérem , mi joggal 'volt az úr ezen házban? 

с SATÁRY. 

’S mi joggal kérdi azt az ш‘? - 
szÉLszAKY. 

Наша az úr — -- 

csATÀRY. 

Mit halljak? 

szÉLszAKY. 

Mondom наша az úr! 

с s А TIA в Y. 

Lánczos lohogós, hät heszélj en! 

szÉLszAKY. 

Én nem szoktam beszélni, én csak cselekedni szoktam. 
\ 

CSATÃRY. 

-Hält cselekedjék. 

s z é L s z A к Y. 

Az а: egy incselkedö , egy álnok ember !- 

oBs'cURI'D Ès. 

Temerarius, refractarius. 
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GSATÁRY. 

A'mit ezen penészes diák kalamáris mond, arra nem 
hallgatok; de az úrnak mondom mérsékelje szavait, mert 
majd én fogok cselekedni. n ~ 

SZÉLSZAKY. 

Az úr, leselkedései és íncselkedései által, ezen de 
rék kisasszonynak becsületébe gazol. . 

l 

CSATÁRY. 

’S egy illyen országok” szélhajtója meri azt mon 
dani? tüstént vegye vissza szavát, mert különben, ked 
vencz nemzeteinek minden“ hadi gyakorlatit megpróbálom 
az úron: németül lnegszabdaloln,v Напиши! keresztülszú 
rom, angolul leöklözöm, ’s ha ez mind nem elég, egy 
darab ónnal. töltöm meg üres kaponyajat. ' 

s z ŕ: L s z A КУ. 
E’ goromba megsértés ! 

с s A‘T A n Y. 

Tudja hogy kell lemosni г 

s z L s z A к Y. 

Pisztolylyal uram ! 

с s A T Á B. Y. 

Akár ágyúval. 

I о в s с U 11 I D E s. 

Kérem , pugnare thracum est. 

и . I x А к A Y. 
Kössünk békét ! 

<CSATÁRYn 
Se'mmi béke ! (Szndányihoz.) Barátom, te segédem vagy ! 
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SZADÁNYI. 

szívesen! 

» SZÉL szAKY (Kákayhoz).' 
‚ Те pedig az4 enyém ' 

vme. A 'r Á R Y (kimutatva). 
Azon fák alatt! 

‘S‘ZÉLSZA‘KYl ‚ 

Mikor? _ ‚ Y ‚ 

A с S A -T Á R Y. 

Egy óra mulva l (El Szadányival jobbra.) 
' SZÉLSZAKY (uma kiált). 

Ott leszek! (El'Kákayval jobbra.) 

OBSGURIDES 
l egymást nézik. 

D E N G E LE G Y . 

s А м U. 

Hát mi nen} duellálunk г 
N 

_ o В s c U R ID E s 
(szelenczéjét oda nyujtvlgn). ,l 

' 'Placeat! 
\ 

'(A’ kárpit. leesik.) 



HARMADIÉ EELVONA'S. 
____-..._ 
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HARMADIK FELVoNÁs. 
(Szoba Falusy’házában) 

Elsö jelenés. 

A D É L (az ablaknál) , R Óz s I (berohzm). 
ßózsL 

Az istenért! az egekre szerencsétlenség! 

_ A D É L (megijedve). 
Mi történt ?"beszé1j ! 

RózsL 

Még semmi sem! de minden történhetik. 

ADÉL 

Mi? szòlj nyilván. ` 

RózsL 

Дай! einher Наш! is. ‚ 
ADÉL. 

ногу’ а 

RózsL 
Pisztolylyal, ágyúval; jaj! tudom is én, micsoda min 

denféle gyilkosA fegy‘verrel agyon akarják egymást ~löní, 
szúrni, vágni, ökl_özni. 

` ADÉL 
Öklözni? Kicsoda l ‹ 

Árqz'zkò'nyv III. ш. ’ l 1 
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I ` Rózsl. 
Mind valamennyien. ` 

ADÉL. . 

De kik г _ ‘ _ 
" ` Rózsl. 

,_ на: ki más, mint Szélszaky, Kákay, Szadányi, Сза 
táry. Jaj istenem! ' ‚ 

ADÉL. 

Megholòndultàl? kimondta ат? 
RózsL 

Задай ñilemmel наносит; de várjon‘kisasszony, mín 
dent elbeszélek, szépen, rendében. 

A D É L. 

Hamai'. ' \ - Y l 
' Rózsl. ‘ 

Mivel Csâtáry úr ide а’ ham, az az, a’ kisasszonj-, 
hoz mert jöni, Szélszaky öt а’ kapu elött megtámadta, 
összevesztek, párviadalra lu'ttàk egymást, egy (ига múlva 
pisztolyra, ott azon fak alatt. (АЬ ablakon вашим.) Мшаещ 

_' hammam. 
A D ÉL. 

Az istenért , ha (i elesńék г 

RÓzsL 
Kiesoaa г вшшкуг 

I A D É L (hîrtelen). 
Nem , nem , Csatáry! 

в ó z s 1. 

Allá! eleget tudoln (Fennhangon.) De én a’ kisasszony 
helyzetében ткань félteném jegyesemet. ' ’ 

I 

ADÉL’ 

Hallgass ! 
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nózs 1. 

Az îg'az, На‘ volna azon derék úrért. 
ADÉL. 

Èozsi! веке‘! minaig több eszed,..ès mereszséged 
volt, mint kedveltem; de most az egyszer használd min 
den cseleidet! Мел], fuss Мишей, vidd véghez, Воду а’ 
párviadalból ne legyen semmi. Mondd, e'n kérem —- ha 
engem szeret — -- 

nó из: (iudul). 
Futok! У‘ 

ADÉL 

Nem! állj meg! ne mondd azt; mondj а’ mit akarsz, 
csak engem ne emlits. De az'istenért tedd ш, hogy ne 
vijjanak. 

n‘ózsl. 

Én saját személyemhen csak nem щиток. -- .Leg 
alább а’ kisasszony’ akaratiát kell kijelentenem. 

1 

ADÉL (inagában).l 
' Istenem! hät hiba lenne arz: ö halálos veszedelemben 
forog, és miattam; nem: söt keménység volna; (бы): ke 
gyetlenség! ` l 

Rózisi. 
A’ kisasszony ide hivatná - -- 

ADÉL 

Nenn! az nem lehet! _ 

nó zsl. 

на: mit mondjak? 
ADÉL 

(Bebes elhatározottsággal). 
Siess; mondd kéretem,v ne vijon meg, lla baja es 

nék az leirhatlan húnak ienne ока! y 
r uv l O 
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‚ nózsL 

Sietek, mi elött ismét megváltoznék szándéka! (El 
sebesen.) 

ADÉL. 

De fog engedni? fog-e engedhetni kérésemnek? Ö 
ollyan büszke fériì, mint én büszke nö vagyok, ’e а’ he 
csület’törvényei visszalépní n‘em hagyják. - Egy szeren 
csétlen lövés , ’e az itt ablakom- szemeim elött! Istenem, 
gondolni sem merek га. (El 01am.) 

Második jelenés. 
(Sza'bad hely fákkal.) 

csATÁRY, szAnANY1(fö11épnek.) 

c s A T Á в Y. 

A' csatamezö meg iires. ` 

szADÁ‘NYI. 

Igen'nobel két ellenünk van, ’s azok rendszerint 
mindenütt hátramaradnak. — De meg sem kerestenn Szél- t 
szakyhan annyi hátorságot. 

csATÁRY. 

`Nincs is: csak a’ champagnei hevité fel. Fogadni 
mernék шаг elhamvadt, vagyìnkáhb elgözölgött lmjnok` 
tüze.- ' 

szADÁNYI. 

Az könnyen meglehet! 
csATÁRY. 

" Gyönyörü dolog! azon nemzet-mixtura Szélszaky, kit 
az isten a’ külön népek’ teremtése мал, elhullott ада; 
)un gyúrt, "s a’ szerencse-vadász Kákay,vva1òdi fashio 
поте Поп‘ Quìxotte és Sancho Pansa. ~ 
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SZADÁNYL 

Mindenesetre valami aifélék. 

C S ATÁRYfkinéz). 
lm közelít valaki ! ' 

sz ADÁNYI (kinéz). 
De evvel nem vívunk pisztolyra ! 

с s A. T Á R Y. 

Valóban nem; ez leány. 
_ ‚ `szADÁNYL 

Pedig Adél’ szobaleánya. 

с s A T ÁR Y. 

Mit akarhat ez itt? 

> szADÁNYL 
Talánúméja küldi kemény parancscsal а’ viadal ellen. 

csATÁnY. 

Az isten adná! 
G , 

Harmadik jelenés. 

VOLTAK, RÓZSI. 

с s А T A в Y. 

[sten hozott ! hová. olly sietve г 
X RÓZSL 

Hála az égnek hogy itt vagyok! különben sietésem 
miatt meghaltam volna magam a’ helyett, hogy a’ tekin 
tetes úr, életét mentsem. 

cs ATÁRY. 

Valóban? ’s mi gondod életemre? 
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l‘RÓZSL 
A'Iekíntetes ш’ élete felső helyről, rám van bízva; 

azért is tudtára adxom, azon kemény tilalmat, hogy meg 
vini- ne hátorkodjék! 

çsATÁRY. 
„ Szép, -- de hogy engedelmeskedjem, tudnom kell, 

kitől származik. 

RÓZSL _ 
Kitől? — Ha egy olly роща hozza mint én, mai: 

tudni lehetne, hogy csak a’ bajos Adél kisasszonytól szár 
mazik. ‘ ’ 

v c s A т Á R Y. ‚ 
Talán hogy Szélszakyt agyon ne lőjem î ’ 

RÓZSL 

Oh ha módot tud ön saját veszedelme nélkül agyon 
ищет, miattunk tízszer is meglüheti. 

с s A T A R Y (örömmel), 
Hát valóban életemet félti Adél г 

'Ov 

RózsL' 

Ezt sajatképen nem szabad lenne niegmondanom, 'de I 
valóban иду van, ö kéreti önt, ne víjon meg, mert ha ' 
baja esnék, az шипами búnak lenne oka. Érti, ha a’ 
tekintetes úrnak baja esnék. ' 

C S A T Á R Y (félre Szadányihoz). A' ~ 
Barátom bizonyos, ö szeret! ‚ 

ASZADÁNYL 

’S mit teendesz most? 

cs A‘TÁR Y. 

Kiállok! Szélszaky előtt hátrálni? ez elviselhetlen 
szégyen volna. ` ' - 
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,/szAnÁNY1. 

A’ szegény leányt kínozni fogod ugyan, de én sem 
tudok menedéket. 

„ с s A T Á R Y. ‚ 
Eddigi büszkesége megérdemli ezen kis büntetést. - 

(Rózsihoz_) Mondd meg imádott kisasszonyodnak, hogy ag-k 
godalma életem felől, boldogá tesz; ’s tedd öt bizonyossá, 
hogy engem semmi veszély sem fenyeget! 

BÖZSI. 

Hát nem fog megvíni? 
CSATÁRY. 

Mondd, hogy engem semmi veszély sem fenyeget! 
szerelmem iránta halhatatlan, ’s igy nem lehet meghal 
nom; mondd hogy Szélszaky, ha még tíz nemzet” sajátsá 
gait zavarná is össze, nekem még sem árthatna. 

RÓZSL 

De ez kisasszonyomnak nem elég! Ő - - 
с s A T Á R Y. 

De elégnek kell lenni, már máskép' .nem lehet. Azért 
csak siess! (Kézen fogja. ’s elvezeti.) Mondd neki forró köszö 
netemet, ’s ne féljen semmitől. (EL) - o 

s z A D Á N Y I. (utánok megy). 

Negyedik jelenés. 
DENGELEGY, OBSGURIDES (a' másik oldalon rönépnek). 

a SAMU 

Itt lesz a’ háború! 

0 в s с U R I D E s. 

Sed rogo! nem а’ legnagyobb bolondság ez г 

I 
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‚ SAMU. 
Ugy van! Már én illyén esetben jól megcsákány0z~ 

nám emberemet, ’s azzal vége volna... 

. OBSCURIDES. 

De uram, én félek itt lenni. 

SAMU. 

Tulajdonképen nem is illik, hogy ide jöttünk, ha 
nem szeretnék egy illyen comoediát is látni. (Körűlnéz.) Tudja 
mit? üljünk ide а’ bokor mögé; innen“ mindent láthatunk, 
’s minket senki sem láthat. ' 

s oBsoURIDEs. ’ 

Ez jó gondolat! (Elől egy oldalt “álló bokor _mögötti мета 
ülnek.) 

Ötödik jelentés; 
VOLXTAK» SZÉLSZAKY, KÁKAY föllépnek. Samu pípára 

gyujt- ‘ 
l . 

szÉLs'z'AKY. 

д Itt volnánk! hanem barátom, én ugyan egy szikrát 
V sem félek, de még is a’ Scandal végett igen szenetném 

ezen duelt- elmellözni. 

KÁKAY. 

Én, bár csupa Courage vagyok, még is hasonlóké 
pen inkább a’ békülést szeretném. 

_ s z É L s z AKY. 
_ Mit gondolsz? millyen ember az а’ Csatáry? valljon 

el fog-e jőni? 
KÁKAY. 

xElfog jőni. Csodálom hogy eddig itt nincs. Barátom, 
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hidd el, ez valódi héros! egy Ritter! ollyankbátor és vak 
merő, mint csak egy Zampa vagy egy Fra-Diavolo lehet! 

s z É L s z A K Y. F 
Talán csak még is meg lehet engesztelni г 

K Á K A Y. 

Magam is szeretném. De csak egy módot tudok rá. 
SZÉLSZAKY. 

’S mi lenne az? 

KÁKAY 

Hogy őt megköve'sd ! 

szÉLszKKY. 
Unmöglich? 

N KÁKAY. 
' Különben lőni fog. 

r SZÉLSZAKY. 

Én igen gondatlanúl cselekvém: а’ kihivásnál ollyan 
yakmerö voltam. 

l SAMU (félre). 
Inkább boros! 

SZÉLSZAKY. 

Azt, bár természetes Couragem is nagy , egy részt 
а’ champagnei teheté; de átkozott hamar kigözölgöttl 

K Á K A Y. 

Magam is ollyan józan vagyok. 
SAMU. 

A’ félelem, igen józan portéka! 
SZÉLSZAKY. 

Csak most látom a’ bajt egészen át! Én őt agyon 
lőhetném! 
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“V 

s A м U. 

Vagy ö téged ! 

_ KÁKAL 
Persze ! 

s z É L s z A K Y. х 
’S akkor Pestről “futnom kellene ! 

K, Á'K A Y. ‘ A 
Alig ha nem! ' ‘ 

_szÉLszAKm 

’s házasságom Adéllal talán semmivé lehetne. ` 

KAKAm 

Az is megtörténhetik. Azért barátom csak igyekezzél 
jó szerrel megbékülni. _* 

I 

s z Ё L s z A к Y. 

Csak lnöglich volna ! Воду’ tegyem г 
кАкАт 

Mondd, hogy nírtelenkedtél; kérj bocsánatot, hiszen 
ez nem gyalázat: hányszor tettem már én ezt meg? 

SZÉ‘LSZAKY. 
De ő ez által még pátrablrlesz, ’s még inkább fog 

Adél után leskelődni. 

ÉJÁ K A Y. 

Ez igaz, nagy baj; de előbb csak а’ nagyobban se 
gítsünk, majd az ellen is lelünk eszközt. Én megvallom 
hogy nekem a’ párviadal épen nincs ínyemre '- kelle 
metlenséget okozhatna. ` ' 

s z É L s z A KY (megrettenve). 
Jaj! már itt jőnek! 
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‘ _ патом}: jelenés. 

csATÁRY, sz ADÁNYI далек. "г‘оьтмь 

с$АтАнУ 
Eljöttek végre? már máspdszor v`agyunk itt. 

n szÉLszAKYßk 
Uram, én gavallér vagyok! 

с s А т Á в -Y. 
Темп fogjunk tüystént a’ dologhoz. 

szADÁNYL` 

nt a’ pisztolyok! (zse'béböl ш piszwlyt ы; ki.) 
szÉLszAKY. 

Í Mi is hoztunk. 

кАккж 

[tt Valllläk! (Zsebéböl pisztiolyokat vesz ki.) 
csATÁRY. 

На ugy tetszik, löjünk az hönévçl. (Kákaytól egy pisz 
tolyt vesz el, kl a'rmásíkat Szélszakynuk adja, ez reszketxïe veszi el.) 

s z É Lys z AK Y (titkon Kakayhoz) 
Barátom! ugy тети; a’ nap elborúl. 

\ 

KÁKAY (épen‘ugy). — Y; 
Békülj meg! 

S A M U. 

Most lesz a’ hadmel naad! 
c s A T Á в Y. 

Uram, ha -megköveiz, még kész vagyok visszalépni! 
szÉL szAKY (magaban). 

Hah! ö шт fel! ez .jó jel! neki sem lehet sok bá 
torsága. (Feunhangon.) На megigèri, hogy többé Adél kis 
asszonynyal nem beszél. 



1 08 _ (мы. JózsEF , 

csATÁRY. 

Gsak vijunk meg! Én csak barierben lövök. Ön 
álljon oda (am, odalm mum, шеПуеп Szélszaky ш). Én pedig 
ide. (Az ellenkezö szinfalhoz megy_) Barátom Szadányi панды) 
vonulj, ’s ön’ segédje is. (Megtörténik.) Baràtom egyet csat 

— tant ищет, mi ezen jelre egymàs ellen indulunk, ’s ki 
elöbb akar löni, löhet. 

S Z ÉL S Z A K Y (magában), 
Istenem , e’ hideg bátorság ! Ich sterbe ! 

GsATÁRY. 

De mondom a’ másodiknak joga lesz мал, piszto 
па: ellens’ége’ homlokára szegezni, ’s ott durrantani el! 

s 2 É L s 2 A K Y 

(ijedtébeu elfelejnkezve), 
0h entsetzlich ! 

SAMU. 

Átkozott ember ez а’ Vilmos. 

` oBscURIDEs 

Horrendum visu! 

с s A T Á в Y; 

Készen vagyunk! Barátom , jelt adhatsz. 

szADÁNYI 
(На szünet után kezével csattaut, Csatáry elólébz' Szélszaky félel 

mében egy lepést elòtáutorog). 
l n s z É L s z A K Y. 

Kérem ! a’ nap szemembe ей‘ ! szemem káprázik. 

csATÁRY. 

Hogy a’ Vmanóban lehetne az, hiszen Маша! all а’ 
пар felé. 
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szÉLszAKY. 

De kérem, igen gyengék szemeim! 'én kurzsichtig 
vagyok, minden afíiciál. Én szeretnék az úrral értekezni. 

SZADÁNYI (faire). 
Ez nem lö! 

A SZÉLSZ-AKY. ‘ 
Uram ! adjunk Erklaerungot egymásnak ! 

с S A T Á R Y (boszúsan). 
Pisztolylyal uram, pisztolylyal. 

_ szÉLszAKY. 
Nem, nem! Nem azért ugyan, mivel - minthogy 

—- ngy van - hanem mivel így történt, én magam is át 
látom - hogy én megbántottam - az urat. 

CSATÁRY (haragosan), l 
Ha átlátja, kövessen meg! 

s z É L s z АКТ w(akadozva), 
Igen `--- mert а’ mint igazság és nem kényszerítés; 

azért én önt igen nagyra is becsülöm: de ezen tisztelet” 
jeléül, - annál fogva én-megvallom, nem különben a” mint 
‘Ладоге-а’ Idolog -- de leginkább még is -- hogy mind 
azonáltal, durchaus szükségesnek látom, а’ mit én külön 
ben nem tettem volna - hogy - a’ hogy - vagy -- 
mivelhogy - (Akadozik.) f l 

I OBSGURIDES. 
У Ez az úr sem tanulta Quintilianust - sem Степ)‘ 

_ de oratore. ` r 

szÉLszAKY. 

Mert a’ mint mondám, én valóban sajnálom - а’ miért 
is bocsánatot kérek - mert én annálfogva soha sem — а’ 
miként mind ezekből magából következik: sajnálom, ’s 
maga is át fogja látni, hogy én - kivált illyen szép idö 
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ben - 's e’ miatt meg fog ezen Erklaerungoxmnal elégedni, 
mert a’ miképen kenettől nyugotig --- -- 

csATÁRY. 

Ön bolond kelettől nyúgotig! (Е’ szavain-'11 pisztolyával, 
hevesen Szêlszakyra mutat, ki ijedve megfordul, ’s Dengelegyhez 
ugrik, ez hirtelen feláll, ’s pipáját Szélszaky ellen tartja, ki ijedve 
visszaszökik és kiált.) 

SZÉLSZAKY. 

Istenem! itt is pisztoly és gyilkos! 

s AMU (e1o1ép).__ 
Nem pisztoly és gyilkos - csak' pipa `és` pipás. 

с s A T Ain Y. V 

Barátom„jó hogy itt vagy; „te is tanúm lehetsz. -- 
('Szélszakyhoz.) Hát az úr nem akar lőni? 
‘ sz É L s 2: A K Y. 

Nem, kérem: hiszen már gondolom - 

с s ATÁRY. 

Megkövetett? azt ugyan senki sem értette, de én el 
Q fogadom, hanem mind ezen urak tanúim, hogy csak gyá 
vaságának bocsátok meg. 

_ KÁKAY. 

Ez nagyon szép, de_még szebb lenne, ha a’ békét 
megünnepelnök: ngy vélnem , а’ dél iu; van, néhány pa 
laczk champagneí - -— ` ` ` 

A › "csuny. 
Ká; volna а’ nemes italt vesztegetni. 

OBGSURIDES (félre). 
Kár hogy nem verekedtek, szerettem volna illy halá 

los spectaculumot látni, 

‚ . 

‚ 
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c s A T Á в Y. 

Éljenek boldogul ! Menjünk barátom ! (El Szadánylval.) 
SAMU. 

Egésségére váljék az úrnak! (El.) 
s 2 É L s 2 А к Y 

(Obscuridest meglátván). 
Hát az úr mit leskelődött itten? 

OBSGURIDES. 

Én az úr' vitézségére egy carmen panegyricumot akar 
tam imi, azért .- --- ` _ 

. ‚ _ 

‚ SZÉLS ZAKY (mérgesen). ‚ 
Talán gúnyol? ' 

o B s c U в 1 D E s. 

Depraecor, épen nem! (Íjedve elsiet.) 
SZÉLSZAKY. 

Hála, hogy а’ dolognak vége van! 

KÁKAK 

Szinte könnyebben lélekzem! 

s 2 É L s 2 А к Y. 

Ногу’ viseltem magamat? 

‘— к A K A Y. " 

_ Jer siessünk innen, egy pohár champagneinél ismét 
‚ felolvadsz, jobban lehet ott beszélni! (EL) 
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Hetedik jelenés.. 

(Szoba Falusy’ házában.) 

' “A D É L (az ablaknál). 
Istenem! mi vége lehetett? azon átkozott fák mindent 

elrejtenek. Még lövést nem hallottam: de ők karddal is 
víhattak. Csak Rózsi jőne. Ezen aggodalom! mintha saját 
életem az övétől függene. Csak most érzem mennyire sze 
retem öt! Ha most belépne, nem uralhatnám érzelmeimet. 

Nyolc'zadík jelenés. 
nózsx belép. ADÉL. 

ADÉL.v 

Mi történt? / ` 

RÓZSL 

A’ hogy oda értem, mindennek vége volt; 
és Kákay akkor mentek el! 

\ 

AD É L. 

Szélszaky ment el? Hát Csatätry? 

RŐZSL 

Őt mál; nem láttam ! 

Szélszaky 

мэЁ’ь. 

Istenem! öt sebesttve vittek el! 
Részl... 

Talán nem! a’ professort kérdeztem, de ö таких fe-> 
lelt valamit. * 

ADÉ L. 

Siess el; “hozz bizonyos hírt. 
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RózsL ‚ 

Gsatáry ш’ inasával találkozám; de ö sem tudott 
semmit, hanem теща-те, hogyv urát ide наш minajarn, _ 
а2ёгс а2 inasoknak dolgot adtam а’ háznál, ногу a' ka 
putól elcsalhassam. De lépteket hallok, talán шаг jö is? 

Kilenczedik Jelenés. 

çsATÁRY be1ep.voLTAK. 

_ ` ì jADÉL (ладу öŕömmel). ’ ' ‘ ’ 
Vìlmos !‘ önnek nincs baja? 

csATAnY. 

Vilmos? —- Ez édes szó Adél, >minden на]: elfelej 
tetue velem! ‘ 

y ` nózsI (гей-е). 
Itt én felesleges vagyok! (El.) 

l ADÉL 
Az szép; ön nem топ meg. 

_ ` с s A т A Ry. ‚ 
Becsíilhetne eńgem Adél, ha visszalépek? Én mín’ 

kész‘va1ék~ а’ lövésre, de gyáva ellenemetfélelem года 
el, ö megkövetett. 

~ ADÉL (neheztelve). ‚ 
’S ön kérésem’ daczára veszélyezteté' ещё” 

csATÁRY. 

Hibáztam! de hibàm menthetö. Egész éltemet ezen 
hibám’ javitására forditom; — én дм szeretem, imádqm 
örökké, ls ázon lioldogító пище, hogy engemet Adél sze 
ret, egy‘élet veszélylyel, csak hitvány áron van meg 
дым III. т. s 

r 



1 14 ‚ GAAL JózsEF,l 

диете. Ön ńekem megbocsát, annál inkább meghocsàt, 
mivel csak'ezen eszköz nyilvánitá. szerelmét. Édes Adé 
lem, ön megbocsát? 

ApÉL. ' f 
‚ Megb'ocsátok. 

I csAT‘ÁRY. 
‚ ’S czen повышают egy csókkal erösiti meg г 

À D É L (hallgat). 
csATÁRY. 

Egy"csòkkal, mellynek csattanása szerelmiink’ па} 
naléneke. ' ` 

ADÈL (haugat), i . 
csATAnY 

(megakarja csòkolm' , mi kózben а` k á r pi t le е si k). 



NEGYEDIK FELVONÁS. 

.__.__—__—— 



\» 

`_‘\ 
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NEGYEDIK FELVONÁS. 
(Csatáry' szobája.) 

Első jelenés. 

с SAT'ÁRY . sz AD ÁN YI (dohányoznak), 

SZADÁNYL 

Késni és vámi épen nincs idö; egy gyors шаман 
segíthet még csak. Az öreg Fahlsy ma délben haza ér 
kezett. ` ’ - 

GSATÁRY. 

A’ sietést magam is olly szükségesnek tartom, mint 
te: de adj hát tanácsot, “mit tegyek? Egy hónapja, hogy 
Adélt ismerem: mint tudod két nappal párviadalunk után 
ö falúról beköltözött nagynénjéhez ment lakni - ezt 
én ismerem; ’s így senki sem гашиша látogatásaimat; 
annyit tudok, hogy Adél engem szeret, forrón szeret: 
de egyebet nem lehetett tenni. 1 

s z Alu' A N Y 1. 

Csodálom barátom; te ollyan leleményes eszü vagy. 

с s A T Á R Y. 
Mindent elkövettem, mit szerelem és tisztelet enged 

i tek: de Adél, gyámapja’ jóváhagyása nélkül semmîre sem 
akar hajlani, bár erősen megigéré, hogy _Szélszakynak 
neje soha sem lesz. A'nanokban levelet vőn gyámapjától, 

\ 
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mellyben нет velem minden társalkodást keményen tilt. 
Hihetöleg Széfszaky az árúlò; ’s egyszersmìnd штата а11]а„ 
hogy haza érkez'ése utàn rövid nap’ meg'lesz а’ lakodalom 
Szélszakyval. Mdst gondold barátom -' - 

szADANYL~ 

Ha Матвей minden merész le’péstöl Pv'isszaijed, níncs 
más mód, xrnint. az öreget, jóvalroszszal rávenni а’ dologra. 

csATARY. 
в) 

De hogy" lehetne ez? Egy 011уа11 vén kalinárnak, 
még a’ lélekzete’is ármány. 

szADANYI.' _ \ 
Vigan barátom! téged a’ boldogtalan szerelem 0110111 

pit; ne gondolj rá, csak a’ -szépf ‘szerelmes leányt kep 
zeld magadnak, ’s atudom elméd íölvidul, visszányeri .ru 
gósságát; ’s ,te ki az öreìget шаг egyszer ollyan 1915050 
sen rászedted, midön .szeme elö‘tt tevél sz'nerelelnvallást 
lëànyának, pizonyosan itt is fogsz magadlon Segithetni. 

А GSATÁRY. 
De под’? Selilmi módpt sem làtok! ’_ 

szADÁNYI (gondolkodik), '.1 . 
17615‘ barátom ! te jól' vagy Adél’ nagynénjével г ` ' 

‚р s A T Á 11 Y. 
l Igen. ` 

s 2 A D A N Y I. I 
Gòndolum Falusy öt személyesen nem ismeri? 

l.' 

CSATARY. 

Soha seni latta, inert az asszony eddig'tova jószágán 
lakott, csak megöz‘ve'gyülése útaf'költözött Pestre, ’si ek 
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kor már Falusy Bécsben volt; söt mi több az öreg még 
lakását sem “ismeri. 

8_ZADÁNYI. 
,Egy felséges gondolat villan át lelkemen. Barátom, ' 

ï: eddig tőled tanultam, de ez. mestexjeddetesz. 
~ cls A T А в Y. 

Bennem is villámlik fel egy terv. _ ̂  
vSZADÁNYI. 

Felséges volna, ha mind а! ketten ugyan azon gon 
(“Папа jönénk! —- Mí Falusyt а’ nagynénihez vezetjük. 
. l. ' I A 

_ 4 _ GSATÁRY. , , ' 
’S ép aztmondom , hogy annak leányát akarom el 

venni. v 
SZADÁNYI. 

’S öt tanának kérjük meg. l. l X 
ь с s A T Á R Y. 

_' A’nagynéne ugyv is részemen van félig meddig; köny 
nyen megnyerem. ' ‘ 

.SZADÁNYL 
Felséges! 

l c s A TÁ R Y. ‚ ‚ 
De barátom'e'gyet elfelejténk. 

s z A D ÁNX I. _ 
v Mit? ' 

4 . 'n s A ‘i’ Ã R Y. ` д 
“ Falusy megismeri gyám'leáx'nyat.' 

_ _ SZADÁNYI..v ._ ‹ 
Nem láttatjuk vele ! 
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, CSATÁRY. 
De ha ö látni kívánja. Még is veszedelmes! 

SZADÁNYI. 

V Az igaz, ’s ha most rajtakap, jövendőben épen le» 
hetetlen volna czélunkhoz jutni. Héj -- héj --- 

с s A T'Á в Y. 
Tervünk, alapja mindenesetre jó. 

> s z A D Á N Y I. 
csak az örege‘t kabílhatnók el. v 

cs`AT‘ÁRY. 
Elkáblini! (Gondolkodik) Arany" gondolat! Jer barátom, 

megvan! azért legalább is egy pohár c'hampagneit kell 
~innunk, mint Kákay úr mond'ja. 

s z A D Á N Y I. 

Micsoda г beszélj l ' ` ’ 
Í csA'i‘ÁBY. 

csak jer, mindent megtudsz; ’s azután haladék nél 
kül munkára! (El.) 

À мёдом!‘ jelenés. 
(Szoba Falusy’ házában, a’ városban.) 

F A L Us Y egyedül. 

Hala az égnek! hogy itthon vagyok! Hány ezer ag 
godalom kinza elléttem alatt; pénzem, gyámleanyom — 
gyamleányom pénzem! ez a’ két gondolat furdalta örökké a 
szivemet. Valóban nem tudom mi nehezebb veszélyes idönk 
ben, egy régi kereskedő házat а’ bankrottól, vagy egy 
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leányt а’ férfiaktól megőrizni? Ugyan az isten miért nem 
adott e'gyámleány helyett saját Hut? ha kettőt is; azok 
legalább folytathatnak íirmámat, és szaporíthatnák fárad 
sággal/szerzett vagyonomat. De ezen, leányt, hogy te 
ищете legyen a’ világban, legalább is egy nemes ember 
nek kell odaadnom, ,s~vele minden pénzemet; pedig, ah! . 
millyen fájdalmas azon szép pénztől megválni, és saját 
gyermekemre nem is hagyhatni. No de most legelébb va 
gyonom” állapotját vizsgálom meg, ’s azután sógomém 
hoz megyek, ’s мы: haza-hozom. Ő már tudom ittlenne, 
de még csak holnaputánra vált. (Az ajtón kopognak.) Ki а’ 
manó zavar'megint? Szabad! 

Harmadik jelenés. 
GSATÁRY és SZADÁNYI belépnek. FALUsY. 

‘ y с s A T Á R Y. 

Alászolgája! örvendünk, igen- örvendünk ön' szeren 
csés hazaérkezésem 

F A L U s Y (elfojtott boszdval). 
Alászolgája! (Féli-e.) Hah! ez bizonyosan мы: meg 

kérni jött! (Fennhangon) Én is örvendek, 0h örvendek! — 
(ген-е.) Hogy a’ manó vinné ell (Fennhaugon.) Tessék helyet 
foglalni! (Leülnek.) 

«l 
p 

с s A T A R Y. 

Én egy igen nagy kéréssel jövök, 
F A L U s Y (félre). 

Nem mondtam г De válj ! (Fennhangon) Képzelem , de 
előre mondhatom , hiába. , 

с s A T Á R Y. _ 
Ön csalatkozikfbizonyosan azt véli, hogy kérésem 

N 
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Adél kisasszonyt érdekli? Épen nem! Megvallom ugyan, 
hogy én hibáztam, sőt 'vétettem ön ellen; én даты 
nyat szerettem; értse ön, csak szerettem és szerelmem” 
tüze annyira elragadt, hogy egy..pillanaüg kész valék а’ 
tisztelt bátya' daczára is,_(meghajtjn magát) kit én, mint 
minden ilssmeröse,y valóban mélyenwtisztelek: tehát kész 
valék a’ tisztelt bátya' daczara is, Adél” viszonszerelme 
után esengení; hanem ott is kosarat kaptam; én majd 
kétségbeestem: de szerencsémre nem sokára egy más 
leánynyal ismerkedem meg, és abba halálig szerelmes 
vagyok. ‚ ~ 

FALUSY 

No ezen örvendek. Lássa, a’ dolog így sokkal jóbb, l 
sokkal egyszerübb. 

s z A D Á N Y I. 

Én `is mondtam barátomnak. 

GSATÁRY. 

Magam is átlátom. De mindig terhelé szívemet, hogy 
olly mélyen megbántottam. Folyvást может, mint 

tehetném ezen nagy hibámátjóvá, ’s most egy mód jutott 
eszembe, mellyben ha ön megegyezik, engem boldogí 
tani fog. 

‘_ ЁАЬПЗЖ 

‚ А’ mi tőlem, Ищешь, 
с s A T A n Y. _ 'l 

Még ma lesz azon. említett leanykaval lakodahnam: 
én,“ mint ön tudja, шел idegen vagyok! tehát önbe hely 
heztetvén bizodalmamat, ezennel megkérem, méltóztassék 
násznagyom lenni. v „ y _ m 

'F A 1'. U s Y. 

És mikor lesz а’ lakodalom? — n n ' 
\ . ‚ 
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GSÀTÁRY. 

Még ma. ` 

F A L U s Y. 

Ollyan hamar? 

csATÁRx. 
f Véleményem szerint а’ házasság egy háborúhoz ha 

sonlít leginkább, 's ebben a’ sebesség által legkönnyeb 
ben győzni. ` ' ` 

FnLUsm 
’S'hol lesz a’ lakodalom? 

‚ i ŕ GSATÁRY. 
Mátkam’ házában. 

FALUSY. 
4 „l 

Még nevét sem tudom! 

(ls A ÁRY (unszîolva). 
.'Kérem önt: mindent megtudand.l De most egy per 

czet sem veszthetek. Lesz-e ollyan kegyes? 

yVFAALUSY (félre). 
Mit csináljak? Veszteni a” dolognál nemlehet, ’s ha 

megházasodik, gYánlleányom' mentve 1esz.J-'- (Fennhangon,) 
TODD! én megyek! . . f. . 

çsATÁRY. 

lEzer hála“! kocsim lent áll; kérem legelöbbméltóz 
tassék vélem a’ paphoz- jőni, a"szükséges rendelések vé 
Ее“. - Barátom addig előre megan; szállásomon mindent 
elkészíteni. l \ e I 

s z A D Á N Y I. ‚_‚ 
Mindent megteszek. 
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b 

с s A T lc R Y. — 

Kérem alássan , csak siessünk. 

l F A L U s Y. 

Megyek , megyek ! (Mind el.) 

Négyedik jelenés. 
ogadó szoba.) 

BORSAY, BERKY,I szAMosYL 

B o n s ̀ A Y. 
valljon miért hitt ide Vilmos barátunk? 

B E R K Y. 

Nem foghatom meg. 

‚ S Z A M О S Y. 

Alkalmasint valami különösön töri a’ fejét. 

r no R s A Y. 
Ne gondoljunk vele; itt lesz nem sokára ö maga 

is, ’s majd megfejti. 
BERKY. A 

Nem bánom legyen bár mi, de érte mindenre kész 
vagyok. W ' 

.szAMosY. 
Én is. _ 

‚ BORSAY (az ablaknál). 
Hah! itt jő Szadányí, yez “tudni fog mindent. 

BERKY (ugyan ott). 
I Igen; Dengelegy Samu, 7s az а’ codex gregorianus , 
воду’ is híják csak? Majd nevetünk rajta. 
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Ötödik jelenés. 

VOLTAK, SZADÁNYI, DENGELEGY, OBSCURIDES. 

sz A D АН ш. 
e J()l napot barátim! 

MIND. 

Jó napot, isten hozott! 

o B s c U R I D E s. 

Servus humíllimus. 

s Z A D Á Y l (titkon Szamosyhoz). 
Barátom! foglaljátok el ezt a’ diák tudost, Samuval 

van végezni valóm. (Samut elébb vezeti, a' többiek Obscurldes 
sel beszélve Мата vonulnak.) 

‚ s z A D Á N Y I (samuhoz), 
Fontos dolog történt. 

s “A M U. 

Hogyan? ' 

l SZÁDANYL 
i Mátkádat elragadjuk. 
l \ 

l SAM 1r. 

De ezer karikás égi háború, azt kikérem! 

SZADÁNYI. 

Ne lobbanj fell Шея’ а’ te javadra: lásd, а’ leány 
félelmében megvallá, hogy téged szeret, mert gyámapja 
megérkezett, ’s neki holnáp Szélszakyval eskünni kellene; 
tehát à’ leány kész velünk szökni, hogy так vőlegényét 
kikerülje, azért te várd öt egy bizonyos helyen, mi oda 
visszük, ’s estig egy pár lesz belőletek. 
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S A M U. 

De igaz-e az г ` 
‚. 

_ s z AD Á'N Y I. ~ 
Olly igaz, mint hogy? te okos ember vagy. 

SÁMU. 

r net'nat hol várjak? 
s z A b A N Y 1. , 

Tudod azon fogadót, künn а’ vàro§’ szélin, а’ veres 
farkasnál? ' 

s A M‘U. 

Tudom! 

. МАШИНЫ, ‚ , 
Mi Adélt oda hozzuk; lde csak siess, mert Falusy ~ 

minden perczen itt lehet, ’s lhal az itt lel, el vagy атм! 
s AM U.v 

Mit csinál itt Falusy? 

SZADÁNYI. 

Azt itt tartjuk, hogy az alatt Adél, elíllanllasson. - 
Csak siess! ‚’ 

y SAMU. t 
Megyek! de Laczi, még egyet; nem lehetnék én je 

А len az elragadásn'ál г . ` 
SZADÁNYL 

Semmi eseti-e! mert ha 0pt nem,vagy, gyanúba nem 
eshetel, ha a' dolog- el nem sül is. De csak szaporán 

' menj. (Az ajtóhoz vezeti.) Siess, a’ veres farkasñál! Siess. 
(Samu ki lép.) l 

SAM-U (az ajtón kívül). 

De Laczi. meg ne csaljatok. 
\. 
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Y k 

s z A D Á N x; L. 
A’ világért sem! Ezekkel bajomra az úton találko 

zám, hanem az alkalmatlant már leráztam. Hahaha! vár- ‚ 
hat az ítéletnapig. A’ másik (Obscuridesre пищи) jó hogy 
itt van , így nem lehet útunkhan. (Kim.) Fogadós! 

F О G Al) Ó s (oldalt kirohan). 
Tessék ! j 

s z A DÁ N Y I. 

Champagneit hamar , ’á holmi könnyü étkeket ! 
FOGADÓS. ‘ 

Tüstént! ’ . . 
(Nem sokára‘ bort és“ ételt hoznmk, az asztalra lerakják.) 

Hatodik jelenés. 

VOLTAK, CSATÁRY. FALUsY. 

с s A T Á R Y (Falusyhoz). 
' Ш vannak már némelly Nvendégeím. Bersay , Berky . 
Szamosy urak: de elöbb is igyunk násznagyom' egésségeért. 

\ 

BORSAY 

в E R K Y (bamúlvak)- Násznagyod г 
J‘ S Z A :M О S Y ’ ' \ 

с s A T Á RY (titkon hozzájok). 
Igen! mindent megtudtuk. (Fennhangou.) Tehát éljen a7 

násznagy úr! ` 

f 

/ 

\ 

M I N D (isznak). 
' ̀  Éljen! Y 

p OBSGURI‘DES. 
Vinum generosam.r ‘Шах! (Újra. iszik.) Ugyan rogo ; 

l - l ’ ч 
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ezt а’ bort nem ismerem, nem azon híres falernumí, 
mellyet Horácz olly sokszor emleget, exempli gratia - 

CSATÁRY. 

Nem ollyan régi, de annál jobb, Horácz nehezen 
' ma, mert ezen bor’ hazája akkor barbarus [öld volt: ez 

champagnei! ' „ ‘ 
о в s c U Ii I D E s. 

Értem; Campaníeńsè! 
F A L U s Y. 

Hát most iszom először. 

\ 

s z A D A N Y 1., 

Ugy tessék l (Tele poharat üd.) 
FALUSY. 

Sok lesz “talán г 

SZAMOSY. _ _ 
Oh! .ezen bornak az a' jó tulajdonsága, hogy meg 

` nem árt. (Falusy iszik.) ' 
(А’ játszók, ezen egész jelenés alatt, élénk mozgásban legyehek, be 
szélgetve és íddogálva, ’s csupán а’ beszélők ’s kiket а’ beszéd illet, 

A lépjenek elő, ’s ha beszédüket végzik, ismét h'ätra vonúluak; de mind 
ennek sebesen, ‘в mintegy természetesen kell menni, ngy hogy а’ 
szin’ elejeíires soha se maradjon. A’ fogadós és pinbzér többször 

' belépnek és szolgálnak.) 

F A L U s Y. 

De kérem a’ mátka, nevét. 

с s A T A R 'Y. 

Már а’ рар tudja. 

- lFALUsY. - 

De én is akarom tudni. 
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CSATÁRY. 

Teljes joga is van hozzá. Apja nem él, anyja öz 
vegy Túváryné, nem messze lakik. ' 

FALUSY. .' _ " 
És már semmi akadály többé. 

csATÁRv. 
Mióta ön а’ papnak meghagyá, hogy engem azon 

leánynyal, kit ma hozzá. viszek, összeadjon, semmi sincs! 
Csak a' házassági egyezést kell még egy tanúnak aláírni, 
arra ismét önt kérem meg. ’ 

FALÚSY. 

Szívesen, hol van? 

CSATÁRY. . i 
Jegyesemnél, maid gsak ottan. De 'kérem, tessék 

(az asztalhoz vezeti) tetszése szerint választani. ' ' 
SZADÁNYI4 

_ elölépnek. 
oBscURIDEs _ 

l s z A D A N Y l. _ 
` Hogy’ van ön megelégedve г _ _ ' ' 

OBSCURIDES. 

Optimeh. 
I 

l s z A D Ã N Y 1_. 
Ezen bornak még egy különös sajátsága is van. 

n _ o B s с U R I D E s. l 
’S mi lenne az г _ 

SZADÁNYL 

Hpgy a' classicusokat nagyon érthetővé teszi. 
l OBSGURIDES. 

_R0g0; lgy' tehát hozza kell látnom. (Az asztalhoz _mqn 
nek ’s isznak.) 

Ámc'zkőuyv III. Mt.v f 9 
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B o в s A Y. 

Éljen а’ szép menyass‘zony ! 
oBscURIDEs. 

Vivat sponsa ! 

м 1 N D (атак), 
Éljen'! 

F'A L U s Y.' 

_j Bal'átom uram valóban derék ifju, nagyon örvendék, 
моду megházasodik; ez igen ok-os ‘ешь, azért is egéssé 
geért iszom. Éljen а’ völegény! 

OBSGURIDES. 

'Kérem, rogo! ez шаг az `én kötelességem illyen _ 
festivitasnál solemniteijinni тают. — Tehát: 

l 

Feltünik az égen piros aurora , 
Legyen Vig; а’ kìnek, van illyen jú bora, 
"S ha még ehhez jàrul Hymennek is юга‘, 
Jól élhetünk mint az Olimpusnak kara; 
’S ki ma megtisz’teli Oltárán Cytherát 
Nyujt nekü'nk gazdagon nectárt amhroziát; 
Homerus zengje_ el epithalanyomát 
Kiáltom:- Dominus spectabilis vivat! 

ища: _ - 
Éljen !l ‘ l _ ` ‚ ' 

с s A T A n Y. l 

Köszünöm uram! remçk köszöntés — — 
F A L U SY 

(kissé_ mámorosan), 
d 

и ’ Uram öcsém felséges embe-r! mundhatom felséges! 
örülök ismeretségén. ` 
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\ 

GSATÁRY. 

Igen'le vagyok kötelezve. (szadanyilíoz titkon.) Ez már 
jó állapotban van! Hát Obscurides hogy” áll? 

SZADÁNYL 

Az barátom, hamarjában Jupiter’ genitlivusát sem tudná 
megmondani. 

' OBSGURIDES (mámorosan), Y 
Jupiter? ki beszél Jupiterről? --- ‘Jupiter nem kell! 

le Jupiterrel az Olimpqsról ,- Bachust ültetjük helyébe, 
az igazi istent. Deus ter Optimus maximus. AzI egész my 
thología ostobaság, csak Backus ér. valamit. - Quo me 
Bache rapis tui plenum! - ` 

_ c s A T Á R Y. _ 
ldeje hogy menjiink. ‚ _ ’ 

s z A D Á N Y I. f ‘ 
Magam is azt vélem. 

V 

à ' G s A T Á R Y (Falusyhoz). 
m az idő, ha tetszik induljunk z 

FAL U'SY. 

Induljunk uram öcsém, induljunk. Ollyan jó lxedvvem 
van, hogy az egész világot összeházasítanám. Ha gyám 
leányom itt volna, azt is tüstént férjhez adnám. 

I 

OBSGURIIJES.y 

Csak egy leányra találnék! még én is megházaso; 
dom. Io Hymen! Hynxenee'lol 

с s AHT A R Y. 
A’ kocsi var. 

F A L U s Y. 

Hát egyenesen (tántorog) а’ nuìtkához.` (man1.) 
9'! 
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ч 

v 

Q в с s U RI D Е s. 
Egyenesen. Linea recta. estbrevissima ! (Tánwrogn мы.) 

‘ с s A T Á R Y. 

Segits szereleni ! y 
о Bs с URI DE S (visszafordul), 

y Optime dictum! A’ s`zere1em segit. Маг Horatius mond 
i ' ta: Audendum est! fortes adjuvat ipsa Venus. 

с s А т A в Y. I 

Köyetem tanácsát. (Kimennek.) 
‚ вгХвАып. 

Barátim! e' vig jelenet lesz. 

. S Z A M О S Y. ‚ 
De még ‘semmît sem tudunk felöle. 

s z A`D ÁNYYI. ‘ 
‚ Nevetni fogtok. \ 

‚ ввйкж 
Szòlj темы! ` 

v szADÁNYL 

сваи jerœk, mindent elmondok. (El мышь шетй.) 

n 

 

ll'ete'dik jçlenés. 
\ _ 

з2Ёь$и‹\кУ, вовАв6в‘(ъе1ерпе1‹ o1dalt),'VOLTAK. 
I 

.SZADÁNYI (Юге). 
на: nia szaühád- valamennyi ördö g г 

l i l l ‚ у 
' s z É L sAz А к т; 
Ñincs itt Falusy мг 
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, szADÁNYI (félre). 
Маг tudia. (Fgunhangon.) Ш volt, de elment! 

'szl'sLszAKxn 

Hová? 

1 .szADÁNYI(fé1re).' 
Várj , majd elbóditlak. (Fennhangom) Ismeri ön a’ ve 

res farkas fogadót‘a.’ város’ szélén? ‘ 
‚ szÉ'LszAKY. 

— Nem,y de kituahatom! ‚ _ . ‘ 
зя‘АвАып. _ l 

‘на: siessen, utána; meri: ö oda ment, еду hallatlan 
tettet дают. ^ 

' s z É L s z AK Y. ‚ 

Mi féle tenet? ' 
' szADÁNYI. ‚ ‘ ' 

Tudja millyen vad ember Dengelegy. Ö az leste Adéli; 
e1 akarja ragadni, ’s most czinkosaival 'azon fogadóban 
lappang; azért ment oda az öreg úr, ’s azért këllene бл 
nek is sietni; azéri; сваи fusson, rohanjon. (El mind, közepeu.) 

SZÉLSZAKY (marad), 
Elragadni? Unerhört? Illy' nagy városhan, eine Ent- ` 

führung! De velem van két markos таит, utána megyek. 
(El.) 

 

Nyolczadik je'lenés. 

(SzoAba. Mezeyné’ házában.) 
ADÉL, RÓZSI', MEZEYNÉ (az oldalajtó“ дамп). 

\ RÓzsL y 
Tessqk elhinni, én bizonyosan tudom. А‘ векшегев 

О 
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ńr ma délben megérkezett; Gsatáry és тайну‘! in', mind 
járt meglátogattàk, ’s azutám a’ tekintetes úr Csatáry úr 
ral а’ paphoz ment, onnan pedig Csatáry úr’ szállására: 
ott magam láttam kilépni a’ kocsibó1,.még pedig ollyan 
Vigan, mint régen nem ‘топ. ‘ 

м Е z E Y N É. ‹ 

Mit tehetett а’ papnál ё 

ADÉL 

Istenem, ha megegyezett v_'ohìa szerelmiinkben. 
) _ в 6 z s A1. . 

Illyesminek kell lenni, különben mit csinàltak volna. 

M E z E Y N é. 

Magam is ‘Еду gondol'om. _. f 

iADÉL. 

De utúlsó levelében'lnég egészen máskép’ irt. 

_ RózsL 
Тата meg akarja a’ kisasszonyt lepni? 

` 

MEZEYNÉ. 

Édes húgom! légy jó reménynyel, ennek mindenesetre 
`crsak jó következése lehet. 

, ADÉL. 
Anja шел 1 ‘ ‘ 

`Шизшппчй. M 

Hiszén Csatáry de‘rék ifju, ki minden tekintetben bol 
doggá teheti nejét. 

ADÉL. 
l 

De hátyám ez; nem akarta átlátni. 
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м ÉZEYNÉ. i 
Az idö sokon вещи talán ehhen is ‘гаммы tett! 

v l RózsL 
Kocsît hallok mçgállani, таит ök: megnézem. (Elfut.) 

A D É L (az ablaknál). 
A’ többiek шаг beléptek а’ kapun, csak az еду (Isla-- 

ту: látom. 

м EZEYNÉ. 

Örvendj édes Adélem, én шаг bizonyosnak tartom. 

Kllencze'dik jelenés. 

voLTAK, csATÁRY, FALUsY,_szADÁNYI, oB'scU 
RIDE's. 

i c s А т Á в Y 

(ki legelóbb Iépett be, egy gazdag csipke тушь borít Adél’ fejére, 
mondván). 

Édes kisassz‘onyl fogadja ezen csekély аптеки, 
melly kecseit az esketöre menetedkor, îrigy szemek elött 
födendi, mint hajnali rozsafelhök, a’ kelö nap’ sugàrait. 

ADÉL _ 
’ (а’ fátyolt félig fòlemelve). «n 

Vilmos, mit jelent ez? 

CsATÁRY. 

Az istenért Adél! kérem tegyen ugy mindent mint: 
kivánom, Миша itt van, _ ’s mindenben meg fog egyeznì. 

FALUSY ' 

(kit és Obscuridest, Szadányi az мам; Mezeynéuek mutatott be). 
Hat hol iisztelhetem а’ szép menyasszonyt? 
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\ 

.~, c s А т А n Y (Aden-e lumm). 
Ш lássa ön boldògságomat? ` 

FALUSY 

Gy'önyörüséges teremtés, valóhan angyal! De hiszen 
al‘czát 1ере1 DOI‘ÍÍja. (Csatáry Fîxlusyt ezen szavaiuál hátra tartja, 
nehogy Adél, kit Mezçyńé és' Szadányí fogtak körül, szavait' hallja.) 

1 с s А т Á в Y. 

Ez `lezëmyì szèszél‘y; ö erösen fogadá„hogy ezen lep 
let, csak az esketés útán ‘ей le. — De mátkám egészen 

l magyarúl van nevelve; örülne ha ön vele azon régi ma 
gyar szokás szerint, mint húgával besze'lne: szólitsa б: 
az édes rokoni te szòval. 

FALUsm 

На _kell, nem b_ánom! én most úgy is ollyan jó va' 
gyok- az egész világ iránt. 

A oBscURIDEs. . 

_ Kéreln , kinek gratuláljak? 
^ ~ с s А т A R Y 

(Obscur-ident Adélhez гены). 
Ezen angyalńal'î. ` 

.‘ OBSCURIDES ‘ 

„V (‘влез állásba helyezi magát Adél ею“, mîutha beszélní akamu, 
de а’ ъаъыек ellökik). 

Hogy sietnek; шаг csak jobh idöre такой. (Elvonul.) 
I FALUsY. 

‘ Édes падет!‘ hat szereted ezen ига‘! 
ADÉL. 

Édes jó туши! 
Y» ‘ ` Y - 
\ FALUIsY. (felre). _ 

Jò lélek l'ehet, mindjárt elyfogad b‘átyjának. (Fennban 
gon.) Ne ТЫ} , `5261] egyenesen! szereted öl? ’ 

` 

f 
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v házassági egyezést. 

ADÉL' 

Egész, szívemből; l 

‚ FALUSY. 
E’ szép, így boldogulhatltok; tehát hozzá is akarsz ‚' 

menni? t - - — _ 
l ADÉL (halkan). I ’ ' 

Igen! 

FALUSY 

_(Àdél’ és Csatár)? kezét egybe teszl).` - 
Hát legyetek holdogokL I 

ADÉL . 

Ezt az ég hálálja meg bátyámnak. 

c s A T Á R Y. 

És mi minden erönkben levő módon. Most még а’ 
I 

ì 

FALUSW 

Alá írni? szívesen; csak sok ne legyen, mert ngy 
érzem, az útazástól még reszket kezem. 

\ c s A T .im Y. 

Csak nevét. (Az asztalhoz viszi és zsebéből iratot tesz elébe.) 
FALUSY (ir), I' 
szADÁNYI. ' ' 

Ez is ngy ír, mint Schiller” Wallensteinjában Tiefen 
bach. ' ’ 

r 

C s A T Á R Y (Mezeynéhez). 
Kérem alássan - önön a’ sog! 

M EZ E Y N É. 

Váratlan boldog fordu‘lat, de előttem furcsának tetszik. 
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/ с AT Á RLY. 

Еду (л‘а mulva mînden kífejlik. 

MEZEYNÉ (щ п). 
G S A T Á R Y _(Aqelhe» lep). 

’s most imaaon Adélem, kinek ища: közt rövid per 
czek mulva, а’ legboldogahb halandó leszek. — 

A D É L. 

Nevemmel erösitsem ezen csalàst, mert ollyast sejtek. 

с s A T A в Y. 

Nevével erösitse szerelmiinket! 

,ADÉLk 
шеи neki. (Ala ir.) 

csATAnY. 

. ' Ezen kevés “мазок, boldogságomat határtalanná te 
szik. (A1A ir.) Uraim, legyenek'tanuk. ` 

szADÁNYI. 

Szivesçn! (Alá fr.) 
oBscURIDn‘s. 

Цветет! (Ala ir.) Simplicius Obscurides de Straczéva, 
пошив Pannoniae. ` 

cè A T A в Y. 

ЕЩЁ! (Tollát elragadjn ’s uz irást elteszi.) MOSÉ SieSSüllk 
az esketöre. 

\ OBSGURIDES. 

f ' Rogo, még а’ baccalaureusbòl csak а’ bacot irtam ki. 

M Е z в Y N De ezenl öltözetben г 
csATÁnY. 

3 

Minden haladék nélkül, Falusy úrnak, sok dolga van. > 



szERELEM És CHAMPAGNEI. ‘ f 139 .` 

м Е z E Y N É. 

Csak kalapoymért mçgyek. (ш 01am.) 
OBSCURIDES.' 

тем: most illik, nunc decet, me{.gkòszönteni` а’ шепу 
‚азвиопу Шёаввиопу‘, рег tropos et allegorias. О fortuna --- 

c s A T ÁR Y. ' 

Majd az esketö után uram! 

oBscURIDEs. 

Kér‘em, most -` -- 
c s A т Á в Y. 

Lehetetlen l 

oBscURIDEs. 

_Quomodoë " ’ 
М Е Z É Y N É (ШЮР; fején kalap), 

Én kész yagyok! ‚` 
I 

GSATÁRY. t 
на: ыеввшшг (ттш Szadányihoz.) Falusyt és 0l1scu 

ridest ültesd koc‘siba, és vidd akárhová., сна]: 'utánunk 
ne, (Karját Adélnek nyujtja,) TeSSék! (Мышей ;——Б‘а1цзу110и.) AZ 
úr bwar'átommal jp. ‘l 

FALUSY. ' 

Megyek. (Adel, Mezey'né, csapáry е! камерам а’ többiek 
utánok indulnak‘, akkor Rózsi belép.) I у ' 

Tizedik jelenés. 
voLTMhlRózsL 

FALUSY. 

Bankrott és krida! ez Rúzsi, húgou‘x’ szobaleányal 
Над’ jösz tç ide? v ~ 
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SZADÁNYI (félre). _ 
E’ kellett még. ' . ~ 

RózsI. ‚ . 
Én - dolgom van itten, - hiszen én -— itt lakom. 

FALUS'Y. 
Mit? te it lakoi а 

SZADÁNYI. 

Hát nem mondá barátom? Rózsi Csatárynak egy sze 
relmes levelet adta Adél kisasszonynak, ez öt azért ma 
gátol elüzte, ’s barátom ide hozta mátkájához szolgá 
latba, csupa hálából. 

’ 

F A L U s Y. ì __* 
Húgom egy szerelmes levélért elűzte Áldott jó leány! ` 

Í o B s c URI D E s. 

Jaj ! én voltam janítója. 

F A L U s Y (шляпки). 
Na máskor jobban viseld magagat. ‚Ш egy kis vi 

gasztalás, az elüzésért! (Pénzt ад neki; mind el,'középen.) Q 

0BSCURIDE& 

Én pedig vigasztalásúl megcsókollak! (Rózsi visszaszö 
kik. Obscurídes elmegy.) 

RózsL 
Mi - azt nem tudom, - de valami csel itt történt, 

még pedig nagy, mert szohaleányí elmésségem sem bírja 
egészen'áthatni. Falusy úr először éltében ajándékoz, és 
а’ tudós csókolni akan 

(А’ kárpit leesik.) 
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Ч kerüli. 

отошк FELvoNÁs. 
,'(Szoba a.’ veresfax‘kas fogadóban.) 

‚ 4Elsö jelen'és. 
DENGELEGY 

(nyngtalnnul föL ’s а“; jf’nr.) 
Még is veszett dolog а’ szerelem nag'y yárosban! -- 

Otthon a’ Nyiren azóta vágytársamnak nyaïkáßt törtem volna; 
de itt ollyan ñnnyáson kell bánni a’ dologgal, mintha üveg 
böl мы; nem hiába. mondják, hogy ollyan állandó a’ 
‘атм szerelem mint az iìveg. (Az ablakon hina.) Мёд; sem 
jönek! még is örvendek, hogy Vihnos barátom segit 
rajtam, különben hinár‘ban maradnék. — ,Vílmos valljon 
nem csal-e meg? Nem, nem! ha ö akarta volnä a’ leányt, 
ful-fangos eszével шаг rég xnagáévá teszi. Hah! egy kocsi! 
(Az nblukhoz siet.) Az udvarha hajt, Anem látom ki száll'ki 
belöle, csak Ök lennének -- шаг jönek! 

l'llâsodìk jelenés. 

szÉLszAKY, -JANKÓ, BALÁzs jönek. DEN,GELEGY. 

y _ szÉLS’ì’AKY. 
Hah! itt van az úr? rettegjen щей hoszúmat el nem 



1 44 GAAL JÓZSEF , 

DENGELÉGY- _ 

Ezer sallangos menykö! vigyázzon, hogy én (botját 
rázva) meg ne kerüljem az urat. Én rettegjek? kitől? ki 
boszújától г 

f ' s 2 É ъ s z A к Y. 

Bringen sie mich nicht in Harnisch! az ш’ engem 
megbántott, ’s azt kívánom hogy tüstént álljon el szándé 
kától. ' 

s A м U (félre). 
Ez tud valamit а’ dologról, _ de meg nem ijeszt. (Fenn 

hangou.) Nekem most csak egy-szándékom van, minden al 
kalmatlan embert ezen szobából kikergetni, 's,azl; teljesí 
tem is. (Szélszaky felé megy.) у у 

s z ÉL s 2 А к Y (han-51.). ц 
Inasaím itt vannak , azok védni fognak. 

- ‚ SAMU. 

Én magam vagyok, de azért mind a’ hármat be ker 
getném egy czínke fogó нише. 

SZÉLSZAKY. 

Az úr nincs maga, én jol tudom: itt egy banda czín 
kosokkal van elrejtve, hogy még az estetAdél kisasszonyt 
elragadja. 

d s AM U (elbaínúlva). 
Szadányi? _ 

SAMU (feh-e.) - ‚ ‘ 
Ez csáléra jár, csak menjen; (Fennhangon) Elragadjam, ’ ’. 

‚ ha ha ha! - ‘ ' 

X s z É L s z A к Y. v 
шаман nevet, mindent tudok, engem el nem kábít: 

Szadányi úr mindent megmondott! ` . .' ' 
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s 2 É L s 2 A к Y. ` 

Ö; - Szadányi, ö külde ide, hogy az ш’ gonosz 
задаю meggátoljam; hiszenÍ Falusy úr itt lesz mindjárt. 
ha még itt nem volt. ’ 

SAMU. 

Ezer mogyoró! azt mind Szadányi mondta? 

s z É L sz A к Y. 

Szadányi. 
s A M U» x . 

Azt is , hogy az öreg Falusy ide jö г 

s z É L s z A K Y. 
Azt ls. 1 

s A M U.` _ 
Hü , engemugyse’ megcsalt ! hogy а’ zivatar темпе 

meg. 

s z Ё L s 2 A к Y. 

Ki csalt meg kit csalt meg? 

_ s A M U. 
Szadányi alkalmasint mind kettőnket. 

szÉLszA'xY.'~' 

Unmöglich! 
SAMU. 

De иду van! Gondolja meg csak, engem 6 küldött 
ide, hogy itt várjam Adélt, kit ők számomra elragadnak. 

SZÉLSZAKY. 

Entsetzlich! fs engem ide külde, hogy önt akadá- l 
ly’ozzam. Wir sind betrogen! 

SAMU. 

Meg is bánja ö azt, ha két lelke van is! 
‘той/‘62310 Ц1. ш. ’ 10 
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C 

' szÉpszAxY. 
' Mit esináljunk 9 

s A м U. 

Keressük fel tiistént; az egyiknek én töröm nyakát, 
másiknak az úr, de а’ ki lelke van, több bátorságaie 
gyen ám, mint a’ duellumnál volt! ` 

à z É L s z A KY. 
Verlassen Sie sich auf mich. Én ember leszek! 

/ 

SAMU. 

Мёд pedig ollyan', ki а’ sarat kiállja. Hàt siessünk! 
(EL) 

 

Harmadìk jele’nés. 
(Úts'za.) 

FALUsY, oBscURIDEs (сами-оды jónek), 

FALUsY. 

Tudja а’ mano ollyan jó kedvem van; de а’ fejem 
nehéz, ’s a’ föld ugy inog lábom alatt. (Lépm‘ аки.) Ni ni! 
mindeu kö elfordul, ha rà akarok lépnì. 

a 

OBSGURIDE& 

Az emberek is, kikkel találkozu'nk ollyan furcsán 
keringenek, mintha. mind részegek lennének. 

` F A L U s Y. 

Héj Szadányi ш! maga hamis ember; de még is be 
csületes einher. ’ 

oBscURIn Es. 

Innocentior Metello. 

EALUsm 

De пота а‘ manúba lett? hiszen nincs itt! ` n 

/Ä 
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oBs'oURIDEs. 

Alkalmasint a’ templomban van már, Hymen“ шагам.’ 
x ~ L FALUSY. 

A’ templomban? Igaz, nekem is ott kellene lenni, 
mert иду tetszik mintha én násznagy volnék. 

l 

x ‘ OBSGURIDES. 

Násznagy? he he he! hát mióta lett násznagy? 
FALUSI 

Hát nem emlékezik? bizonyosan én se’ tudom; de 
még is - ngy tetszik —- én legalább úgy gondolom ч 

OBSGURIDE& 

Errat, qui рига“ Én vagyok a' násznagy, én írtam 
(alá а’ contractust. ' ' 

FALUSY 

Igaz; azt én is alá. írtam talán. - Amice! még is én 
„leszek а’ násznagy. 

OBSGURIDES. 

Na de colendissíme amice, én vagyok a’ násznagy, 
hiszen én nem vagyok részeg — ergo - -~ 

FALUSY“ 

Én sem vagyok részeg: hát talán még is én vagyok 
а’ násznagy. De — he he he! az úr tántorog. 

0BSGURIDE& 

l l 0h me Hercule! az úr tántorog, sicut ebrii (braces. 
És meg is násznagy akar lenni. ‘ 

X FALUSY. , 
De már csak tudnunk kellene, ki a’ násznagy.» 

1o* 
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onxscun'nrns. ` r 
Hat még sem tudja? én vagyok а’ násznagy: me 

gyek is mindjárt a.’ templomba, ad. nuptias. 
x J 

F A L U s Y. 

Megállj! а’ templomba, én is egyenesen oda megyek,' 
ott megmondják mellyikünl; а’ násznagy. . ` 

овзгсшп‘ввз. 

` De merre van a’ templom? 
„FALUSY. 

Igaz, merre van a’ templom? 
'oBscURIDEs. 

Mellyik а’ templom г fanum Apollinis , vel fanum Ve 
neris genitricis г 

r 

n 

`F А L US Y. 

Én nem tudom! De ni ni, ezek a.’ házal: mind meg 
indultak, ngy sorban mennek előttem! 

_ OBSGUBIDES. 
Sorban mennek, igen, előttem is; hát várjunk, míg 

а’ templom is erre megy, aztán lépjünk be. -- De az a’ 
templom még sem akar jőni. i ' 

F A L U sy. 

' Sokáig késik. 
o B s c URI D E s. 

Tudja mit? majd én elmegyek keresni, ön pedig várja 
itt. (InduL) De aztán megmondja, ha én vagyok а’ nasz 
nagy. 

F A L U s Y.' 

J() lesz; csak menjen hát, de ne késsék sokáig. 
OBSGÚRIDES. 

‚ Vale et salve! (InduL) Héj szomorú vagyok, jó ked 
vem is van! (Menttében énekel.) 
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Ubi sunt 0 pocula 
Dulciora molle, 
Rixae, `рак et oscula 
Ruhentis puellae. (El.) 

FALUSY. 

És most magam vagyok itt; de ki is vagyok én vol 
taképen? ugy танк mintha mindent elfelejtenék. Gsak az 
az ember e1 ne ment volna. Hé, izé , izé! hogy is híjàk? 
Ni шаг а’ nevét sem tudom; aztán ugy tetszik mintha fe 
jem mindig lefelé vonzodnék, lábaìm pedig föl akarnának 
fordulni. 

Negyedik jelenés. 

fxAmcó, rBALÁzs jonek. FÁLUsx'-, \ 
JANKÓ. 

Ez az ember is úgy jár mint а’ tex-hes szekér, fenc~ 
ketlen топ. 

BALÁZ& 

Alkalinasint nagyon felönlött а‘ garatra! 
JANKÓ. 

Szólítsuk meg. 

BALÁz& 

Nemzetes uram! 

д. гАьивж 

Ki ‘то; in? 

:zei ‘ab щиты‘: n l JANKÓ. 
Mit cs_inál az Ш’? 

гкьпзж 

Nem папаши állok! 
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'BALAza 

Tántorog biz az úr. 

FALUSI 

Hazudsz! te tántorogsz; hiszen látom! 
I 

. A I Y) 
JA‘NKO. n u 

haza vezetjük. 

FALUSY. - ' *"'““Í'" 
I Azt, azt magam is szeretném. lHát nekem иду tet 
szik , hogy én Falusy nagykereskedő vagyok; nem nem, 
hiszen én már“ -- ha jól emlékezem“ - nemes ember vagyok. 

r 

B A L A z s (Jankòhgz). 

‘ на: ki .legyen tillajdonképenY az. úr, xmondja: megz. 

Л‘е, nem az а’ Falusy uraság“, kinek házát őriztük?“ 

J A N K Ó (Balázshoz). 
“De-biz, az! (Falusyhoz.) De azon Falusy tekintetes úr, 

Bécsben van! - 

F A L U s Y. _ 

Igaz! Bécsben van, igaz. De nekem még is ngy феш 
szik, hogy talán már haza/jött. 

” BALÁZ& 

Igen, de az итак bizonyosan kell tudni, ki legyen? 
Q FALUSY 

Ugyvan! kell tudni: még is Falusy leszek én! Tud- ` 
ják mit? menjenek el Falusy’ házához, kérdezzékzmeg, 
otthon van-e? ha nincs otthon, ngy én vagyok; de'ha ott 
hon van, már akkor nem tudom ki vagyok. _ 

J A N K ó. 

Értesz te ehhöl valamit г 
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nAnAzs 

Egy kukkot sem! De még is Falusy úr lehetne, yi 
gyük el nagyságos urunkhoz. 

JANKd 
Jó lesz, vigyük el! 

'BALÁZ& 

Jójön az úr velünk, mi haza vezetjük. 

FALUsm 

Megyék uraim , me'gyek. 
o B S G U RI D s (а’ színen kívül énekel). 

,_ 

Lauriger Horatius 
Quam dixisti verum. amnem 

Ötödik jelenés. 

VOLTAK, oBscUnIDEs. 

J А N к 6. 

Siessünk , ez már talán a’ bakter? 

OBSCURIDES. 

Ah co'lendis‘sixńeê hát itt lelem? Servus humillímus. 

F A L U s Y. _ Isten hozta! I m 
oBs GURI/DES.' 

Hát eljött már a' templom? x 

F A L U s Y. 

Nem még ; de. ngy tetszik, már megállottak a’ házak. 
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o“ n s с U R I D E s. 
Előttem sem keringenek többé ollyan nagyon'! most 

hova? quo tendit? 
FALUSI 

Haza; ezen jó emberek haza visznek. 

0BSGURIDE& 

Haza? én is elmegyek.~ Tendimus in Latium! 

BALÁz& 

csak siessenek az urak. 

I A N к ó. 

Ez a' professor. 

BALÁZ& 

Csak menjünk! (Mind elmennek.) 

Hatodik jelenés. 

(Szoba Mezeyné' házában.) 

MEZEYNÉ, ADÉL, GSATÁRY (be az` oldalajtón). 
A 

M E z E Y N Ét 
А’ csel merész volt! 

p _ GSATÁRY. 
Ki ne merne mindent, ha а’ dij Adél. 

Í A D É L 
” Még csak nekem se’ szóltál felőle. 

_ ` c s A 'p A n Y. 
Ismertem gyöngéd érzetedet, ’s gyanitám, hogy el 

lenzeni fogod. 
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_ ADÉL 1 

Az könnyen megtörténheték. 

CSATÃRY. 

’ De most nem neheztelsz; lásd téged hibásnak nem 
tarthat senki, ’s engem csak birásod, csak szerelmem 
vett mindenre. 

A 

ADÉL. 

Előbb jó szerrel lehetett volna próbát tenni. 

„u CSATÁRY. 
Már egyszer nem sükeriilt, bátyád általa vigyázóbb 

lesz, ’s mi most egymásé nem vagyunk. Vagy Adél, nem 
vagy te boldog? 

ADÉL 

Hogy én boldog vagyok-e? Karjaidban tartasz, ’s 
még is kétdezhetsz? 

CSATÁRY. 

Hát felejtsd ell a’ multat, ’è csak a” szép jelennek , 
's a’ szebb jövendönek élj! 

ADÉL 

Vilmosom! elveim, bár mint vijanak is szívemmel, 
én neheztelni nem tudok;' én örvendek, hogy minden így 
történt: de gondold meg, gyamatyám - - 

- GSATÁRY. 
Gyámatyadnak, ha látja, nagy változhatatlan а’ mi 

történt, meg Kell nyugodni! ’s ö rád nem is neheztelhet, 
mert maga küldött az esketöre, maga tette egybe kezeinket. 

ADÉL. 

De mint салат“, haragudni fog! 
ME z E Y N É. 

Ne “aggódjál előre; engesztelhetö lesz ô is. 
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Петя!!!‘ jelenés. 

VOLTAK, `szADÁNYI. 

. ‹ l _ s z А 1) А N Y 1. 
‚ . Barátom! мышку és Dengrelegy- nagy robajjal jö 
nek erre, alkalmasint tudják а’ bajt. ` 

ADÉL. 

lstenem! milesz‘ém’öl? . 15,11" \ 

csATÁRY. 

Sèmmit se félj édesem! ezek ellen мы jogomat пави 
дышат , ’s használni is fogom; de шашк- egy pillana 
todat se keseritse el: kérlek шейх} az oldalszobába: ‘ММ 
el, nem войдя; fognak (Ж alkalmatlanok lenni. (Mezeynehez.) 
Kérem бис, tessék itt maradńi: еду illy пшеницу’ je’ 

.lenléte штат fogja indulatjaikat. ' - 

A D É L (almegy). 

-1\Tyulczaçlîk jelrenés. 
VOLTAIK; yszÉLszAKY, DENGE‘LEGY kampen bejbnek, 

I 

S Z É L S Z A K Y (Mezeynéhez). 
Unterthänigster! Kérem, én'Adél kisásszonyńyal sze 

retnék szólni. f ' 

\ ' ‚ — I MEzEYNú. 
Ö так -- --- 

' GSATÁRY ('hì'réèlen elalep), - 
Nem Adél kisasszony, ö nekem Csatáry ‘штанах 

hitesem, ’s azért Штамп, hogy б: minden ember, mint 
nömet tisztelje, ’s- ki ez ellen csak egy вы’): mer szólni, 

r 
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annak egy golyot röpitek agyába. (Nyajason.) Alàszolgája! 
tessék helyet foglalni! - ‘ ‘ 

‹ МЕЩЕ'ЁПТЁ (mkon Csatáryhoz). 
Fijam! ne neveskeajél. 

.. ~сзАт’АвУ. 
Ez legjobb eszköz. 

и ‚ А. 
_ SZÉLSZAKY (Никон Samuhoz),^’ 
Uram! _ álljon elö bátorságával! 

I "¿It‘ì ДЕ’!!! "f " \ SAMU' :n „,'ljtfj I. 
Barátom! te engem ismét megcsaltá'll, I »e z: ‘ 

“à - ’ 'csAfrÁRï " 
I" ' Nem; сна]: шгЁдай csalúdtál, домов/ад, hog'y egy 
mivelt leány, mintfAdc-êl,v képes )follia çgy' szilajíiba sze 
пап: mint nel. ' " ‘ ' ' 

szÉLszAKY (szadányihoz). 
Az úr engem‘is meg'csalt! 

-'z’gv' SZv-ÁÃDVÁNYII.- 
Gsak‘ harátom’ kedveért ! 

n 

szÉLszAKY. 

на‘ Adél valóhan neje шаг? ; ~ y: 

'-‘"'«‘ MEZEYNÉ. ’ " " - ". J ‘x-valoban. ~ " ' ` "" 
»il “l :L ' ‚ .h1 ' ' ` ‘Ъ 

CSATARY. 
‚ h' 

Mondom, ki ellenzi, annak golyóval felelek. 

szÉLszAKY. _ 
De kérem, nekem jogom - --' " f 

csATAnY. 

Uram! шаг semmi jog! vag'y ha tetszik, pisztolyaim 
` alkalmasint barátomnál lesznek. 

n 
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SZADÁNYI ' 
(ki eddig Вашим! beszélt, ’s М csillapítani látszék). 

igen, megtöltve a’ minapi párviadalból. 

G S A T АКТ (Széisâalxyhoz` nyhjason). 
Kérem , méltoztassék helyet foglalni. 

s z É L s z A K Y. 

Köszönöm , köszönöm ! 

с s A T _L R Y (Защити). 
Barátom Samu békéljünk meg! kaphatsz te még elég 

leányt; de lásd Adélhez nem illettélïßö engem szeretett, 
’s téged -.magad is átlathatod, nem is szerethete, és 
ha lármát ütsz a’ `çlologbúl “kinevet a' világ. Те még is 
nyertél valamit, azon tapasztalást tudni illik: hogy а’ mai 
világban müveltség nélkül, még egy földes úr sem érheti 
czélját! l r r 

SAMU. 

De hát mondtad volna ezt meg, becsületesen. (НИ-е.) 
Forr bennem a’ merég! de igaz, ha lármazok, csak kine 

l f vetnek. 
csATÁRY. 

Előbb el nem hitted volna; de barátom egyébb nincs 
‘папа, “minthogy megbékülj ! lásd Szélszaky úrnak több 
joga volt, ’s már megnyúgodt! Te is mit tennél? fenyege 
téseidtöl nem félek, ezen pert a’ vármegye' elébe nem vi 
heted; hät mit tennél? 

1"! ':j'_ _ c e.» L 
_SAMU- .. 

Igaz, ugy van! de ‚зьцьёщдье nem, hiszelg énjaeked, 
mert még a’ рама is gonoszság! ‚ 

I.“ ._ ê. ’1 
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\ 

Kilenczedik jelenés“. 

RÓZSI belép. VOLTAK, később FALUsY, oBscUnIDEs, 
JANKÓ, BALÁZS. 

` 'RÓZSL 
A’ tekintetes úr jó“ Obscurides úrral, és két inassal. 

M E 2 E Y N É. Y 
Kész а’ fergeteg! i 

G s A T A R Y. 

Annál hamarább vége lesz. 

‚ s z É L s z A K Y. 
Hála istennek! most válik meg! 

(FALUSY. OBSCURIDES , JANKÓ, BALÁZS be.) 
` вАьА2ы 

Ezen két urat а’ nagyságos úrhoz vezettük. 
s z É L s z AKY.Y 

Várjatok kint“! 

BALÁZS 
elmennek. 

JANKÓ 

с s A T A в Y. 

Édes bátyám , tessék helyet foglalni. _ v 
. F A L U s Y (behalva), 

Bátyám г 
м Е 2 É Y N 

Kedves sógorom tessékleülni. 
F A L U s Y (bámúlva), 

Sògorom г 
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MEZEY'NÉ. 

. Igen igen, sógorom! ön még nem ismer: Én vagyok 
özvegy Mezeyné, boldogult feleségének testvére. 

/ 

FALUSY 

Azon örvendek! иду gyamleányom is itt van! А’ so 
gonságot örömmel elfogadom! de (Csatáryra mutatva) as bá. 
tyasághoz nem tudom mint jutok! ' 

‘ì’ szÉLszAKY. 
Ahá! 

' ÓISATÁRY. 
Ne txéfáljon édes bátyám! hiszen csak egyiyóra előtt 

adott össze húgával , itt ezen szobában. Hanem.(Szé1szaky 
és samuhoz) kérem az urakat, tessék néhány perczre, az 
oldalszobába lépni, míg szeretett bátyámmal, némely csak 
minket illető dolgokat elvégeztem„ 

s z É L s z A к Y. _ 
Ez Falusy‘ ur’ akaratja г f 

CSATÁRY (erőveL) v 
Ez az én akaratom! (samuhoz.) Barátom, menj! 

y l 

s Ã EL s z A к el az oldalszobllba. 
SAMU 

FALUSI 
Mit beszél az úr? 

с s A T A R Y. 

Bátyám ma igen jó kedvü, csak ezen társaságot akar 
ja mulattatni: hiszen itt van saját keze’ írása, a’ házassági 
jegyezés alatt. (Az egyezést mutatja.) 

F A L U S Y. 

Valóban, ' csakugyan emlékezem, hogy én ma, és 
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ezen szobában, valami ollyast írtam alá, de gondolom 
csak mint násznagy és tanú. 

CSATÁRY. 

- Nem, itt a’ nagybátyám aláírása; mint násznagyé! 
\ . 

„ о в s с U R I D E s. 

Nem mondtam , hogy nem az úr ‘а’ násznagy ! colen 
dissime , még is részeg volt! 

F A L U S Y (boszúsan). 
Részeg г 

с s A T A R Y (fellobbonva). 
Részeg? Hallja az úr; mérsékelje szavait! hogy mer 

' egy tisztelt férfit, annyira rágalmazni? az úr lehetett ré 
szeg; sőt a” mi több --bolondl 

OBSGURIDESo 
a 

Én bolond ? per quam regulam? 
’ свАтАвт; 

Hallgasson az úr; ha ещё: tisztelt fériiut, bátyámat 
mégegyszer megbántja, véres b'oszut állok. 

OBS GURIDES (elvonul). 

F A LUSY (félre). 
Hogy” véd engemet? de magamnak is ngy tetszik, hogy 

csak most józanodom ki valamennyire. (Fennhangon.) Uram, 
иду vélem ideje komolyan beszélni! 

CISATÁRY.r 

А’ legkomolyabban, a, 'házasságiegyezést bátyám 
már látta, itt az egyházi bizonyítvány egybekelésünk fe 
lett. (Írást mutat.) Hiszen bátyám maga volt a' papnál, а’ 
templomba is vártuk. ` 
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F A L Us Y. 

Igaz, magam voltam а’ papnál. 

MEZEYNÉ. 

’S én nem engedtem volna , hogyaz úr hugomat el 
vegye; de sógor úr maga tevé kezeiket össze, ’s megáldá, 
’s igy e'n isjelen valék az esketőn! 

_RÓZSI. 
Ezen szobában tette mind azt a’ tekintetes úr! én is 

itt voltam; nekem még egy pengő forintot adott 

V FALUVSY (félre). 
Egy pengő forintot? de már úgy részeg voltam. 

RÓZSL 

Obscurídes úr is itt volt, ö még megakart csókolni. 

, OBSGURIDES. 

мешают г De már иду részeg voltam. 

F A L U s Y. 

Hát az úr valóban elvette gyámleányomat? 

‚ с s A T Á R Y. 
Valóban ; mint bátyám kegyesen akarta. 

F A L U s Y. 

És engem megcsalt. 

GSATÁRY. 

És ismét tréfál? hogy csalhatnám én meg azon férñt, 
kit legmélyebben tisztelek? ’s húga Yelem boldog lesz: ô 
engemet szeret, ’s én mondhatom tetemes vagyonnal birok. 

F A LU s Y (félre). 
Mit tegyek? megcsaltak, vagy nem —- nem tudom: 

ha lármát ütök, engem ér а’ szégyen; már egy pár lett 
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belőlök, hát boldoguljanak. (Csatáryhoz.) Hát új Iìamuraln, I 
hol van húgom? 

с s ANT A Ё Y. 
Bátyja” áldását várja! (Az eldalajtóhoz lép.) Édes Adélem !- 

A n É L (kilép); 
Édes bátyám! “ ' ' ` 

с s A T A R Y'. 

[tt állunk jó gyermekei! 
\ 

FALUS'Y. 
Rosz gyermekek , legyetek hát boldogok, 
A D É L ‹ ‚ „ ‚ l i с s A T A R Y Hala ’ hala l (Meëóle‘hk.) 

csATAnY Q 
(az oldalajtóhoz megy). 

szÉLszAx'Y I 
. v kijőnek, SAMU 3 

Y I с s A T Á н Y. 

Most tehát uraim világosan látják boldogságomat. 
(Szélszakyhoz.) ’S reménylem ön épen nem ellenzi. (Samuhoz.) - 

, ’S te is megbékülsz! 

s A M U. 

Csak többé kéróm ne légy, hogy ezer buzogány - 
/ ‚ 

С S А'Т ÁIR Y (Szadányihoz).' 
’S boldogságomat nagy készt neked käiskzönhetem. 

SZADÁNYI. 

Egy más', egy különös frigy, segite téged: a’ sze 
“relem és champágnei. 

1 

Ámzkänyv III. ш. ' ' ‚ и 
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с s À т An Y. 
Akálr mi! lén boldog vagyokl mert А“! az enyém! 

onscURIDEs. 

Végre grai'ulàlhatok ! О me tei‘que quaterquß! --_ -- 

(A’ kárpit leesik.) 
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Szerencsés llázasság; 

' ‚ Nö. 

Szótalan ajkaidoń nìért е’ nidegülés irántam? 
Rózsádnak nevezél egykoron 9h csapodár! 

Férj. 

Nem nekem illatozol, leveleiden czifra darázsok 
Tiltott csúkok közt éld'elik harmatodat. 

,Nem vagy azért „живёт“ tölmé; hajh! mint ki‘nek annyi 
Szé'pségedböl csak puszta tövised ényém! 

- sÁRosY. 

n* 
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ÍP-àŕi s. 
Élete színt ’s fényt hord; te‘stvére az égi szivárvány; 

\ Mert mint ez napfény ’s vész’ közelébe’ ragyog. 
 l 

London. 

Mint Zeüsé, feje Albionnpk felhőkbe) merül el, 
Néki adózik a; föld: áldozatábul е’ ‚ты. 

‘ц 

‘гАттАУ; 

b . 



l 

ŕ I 

l l 
l \ 

~ 

l 

\ 

` ` x 
l 

l\ 

` 

` I 
I 

Q . 

‘ Y\ 
l 

i ‘ 9 

\ \ 

` 

l Í 

\ 

Q l \ ‘ I 

\ I и 

\ 

l R ‘Г A 

' ВАМ Eörvòs Józémf. 

ты-..‘ 

d 





XVII. 

Mjkor harmadnap reggel kocsimban felébredèk , Páu'is 
emelkedett elöttem! —- Ne várd hogy érzeményeimet ir 
jam le, mellyek lelkemet ekkor eltölték. Vannak az elet 
ben pillanatok, mellyekböl csak’egy emlék marad lelkünk 
hen: az hogy boldogok valánk, ’s ez azoknak volt egyike. 
Meg távol valék; egy nagy ködfelleg, melly az öszileg e1 
virult teren elterült, ’s felette tornyok ’s kupolák a.’ nàp’ 
elsö sugárjaiban ragyogva, ez vala minden mite’ pi11a-. 
nathan láték; de képzetem már kiegészité a.’ képet. Маг 
elöttem állt az agg Notredame, ’s a’ Pantheolr’s az 1111г. 
lidház, ’s mig kocsim sehesen haladva а’ városhoz közel 
get, ’s az iszonyú tömegböl az egyes forma inkáhb 11110] 
16:1111, lelkem ezer álmok’ emlékében merengett. — 0h inert 
ki nem àlmodott Párisról gyermekkorában! ki elött nem 
eme'l`kedett~ egy ладу reményként e’ város, melly mint a’ 
sziv'r, népének egész eletét zárja magába, ’s mellyhèz min 
den csep vér egész erövel tolúl, mintha dobognì akarna 
körében? Kinek lelkét nem tölti ‘аду, ha csodáíról‘hall, 
’s nagy tettiröl vagy bájló romlottságáról? Páris nem csak 
föv‘áros , Páris Francziaország, _az él‘ö, cselekvö Franczia 
ország, ’s a’ kivánat melly e’ hon’ polgárját oda 111311,- erös 
mima’ honvágy. K ‘ 

l 

. Mit is talàlhatna az ifju’képzete kivánalost a’ tax-tof' 
mányi életben? Házi boldogságot, de ez korlátlan lelkének 

/ 
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l'nàjakat nem nyújt; az ifjú ¿inem-india láini, hogy e’ földön 
csak keveseknek élhetiink, c'sak kevesekkel örülhetünk, 
csak mértékkel élde'lhetünk undorod‘ás néllfüLFái-adozás után 

ì középszei'ü vagyont gyiijteni, melly egy családnak 111111501: 
lett kényelmeket szerezhet; öszïejjel egy kis város’maire 

~ jének választatni, ’s becsültetní еду pár -ezer által , nem.'l 
olly c'zél, mellyet magunknak húsz esztendös korunkban 111 

` tüznénk; az ifjúnak työbb kell, házi kör helyett nemzet, еду 
város’közbecsülése’helyébe dicsöség, ’s dús vagyon, 111е11у 
korlátlan kivánatainak elég legyen , ’s ладу örömek , еду 
szóval, Páris, inert csak itt reme'nylheti mind ezt. Mint egy 
nagy aranyakna áll e’ vàros Верите elött, merészen me 
1111 smet kafalai közé, ’s ha maja utczaról „мага. dolgo 
zott ’s fáradott évekig` végre, igy gondol, kijön nehéz ter-, 
hével, ’s éldelni kezd. -- Vagy ha lelke nagyszcríibb vá 
gyaktòl hevül» ott all а’ 111ада5 Pantheon, ’s a’ diadal' 
ivek, ’s emlékoszlopok, és szive elragadva érzi, hogy em 
herek valának, kiket dicsöitenek, 's hogy kebléc is az lel 
kesiti, mi öket nagyokká те; Vagy há szomjú érzékinek 
örömök kellenek, Párisba jött, ’s miután egykorvágyódott, 
mit itfiu képzete lázadva sejditett, az körülötte àll. Ráris \ 
egy vilàg, teli dic'söséggel, kincsekkel, öröimnel; еду ka 

_ leidosc'op, 111е11у а’ nap’ minden fordulatával, új szépségek 
hen ragyog; fs ki' nem vágyódnék utána? ki sejditené 
hogy ez aranyaknába'n minden nehezék aianyért görbedni 

_fog, mig salakjával felhozá; hogy melle feszülni fog ipar 
подавать minekelötte még e’ magas épitményekre ‚Гений 
hatott; 110ду a' vé'teknek nincs édene a’ világon, ’s hogy 
végre egyike lehet azóknak is , ` kik még álszerencséjöket 
sem találtàk fel'e’ falák között. Paris еду веду remèny 

_ mindenkinek, mikor »ut'czáiba belép; -~-utóhb mindenkinek 
еду ладу`с5 alódás, melly ha eltünt, az életet pusztán 
hagyá, épen inert felette sokzn‘.~ igért. _- А’ renìényekben l 
nincsen visszalépés, mihelyest ладу czélod feltünt Верт 
ted elött, mihelyest reményeid 'a’ mindennapiság’ sziik kö 

О 
Ч i 

1 

I . 
l. 



"l A’ GARTHAUSI. — 169 

1011 05178201 túlemélkedtek, sorsod 011 van határozva; el 11011 
01111 magas czélodat, vagy nyomorúan-elveszned. 011 meny 
nyien vesztek el itt e’ falak között’, mennyi reménysaj‘ka, 
mellyet e’ hely elentállhatlanúl ymagálhoz vont, tötödött 
8201 02 0111111 kÖSZÍkláJl; hány iîju reményteli lény veszté 
jövöjét 0’ zajgó. embercsoport k_özött?` 011 ki 11’8217’ mélyé 
11е tudna nézni, elislzonyodnék az emberromok felett, mely 
lyek e’ 711108’ 01108 falai alatt rejtöznek. -- Nézd csak az 
itjut, midön elöször körökhe lép, szive Yteli szerelemmel, 
lelke egy erös hit által fehnagasztalt, feje fényeS 011111111 

y kal dús ; igy 1111 01011110, 1111111 a’ tükör, mellynek sikján csak 
а’ nap’ ragyogó világa fénylik, mint a’ hab, mellynek tisz 
tasàgát vész fel nem zavarta még, mint а’ virág, melly 
felnyitva. kelyhét szépségének еду 1070101 80111 708210; ’s ' 
nézd öt késöbb, lelkének tükörén száz vad kép vegyiil, 
a’ tiszta 11111101 а’ nagy folyò felvevé, ’s eltölti 111008110 
val, а’ virág eg'y nap’ 1107011011 virágzék el, ’s mi 331111110! 
csöt 101111011, 1121 már 01011011111 Denn emészti a.’ romlottság’ ’s 

' elégedetlenség’ férge. Egy évet töltött e’ városhan ’s ‚0170 
111111, annyit lapasztalt. — ’S mit tegyen most, az ösi 11112 
1102 térjen-e vissza, hogy átlépve küszöbén e'rezze, meny 
nyitrvesztett miúta távol járt? hogy boldog gyermekségére 
intse minden 1101у, ’s dús emlékei között 010220, mill)T kol 
dussà lett? hogy ösz atyját irigyelje csalódásaiért, 's kö 
1’1111011111170 10110111’ 110101101, kik в: man még szerenik, 
érezze„h0gy csak ö nem tud 820101111; 82170 idegen 1011 ön 
házában, mit keresne 011. -- ’S mit keres'sen Párisban? az 
álom 01111111, melig)r 0’ 1101701 egykbr kedvessé tevé,°-a’/báj 
01082011, 111011)’ 821701 gyönyörrel tölté. Elölte а’ 1пе2101011 
valòság all, ’s elundorodlk а’ szörnyetegtöl. Éldelj! ig'y 
1111111 a’ világ; 011 de az örömleány’ ajkaihasztalan mpsolyg`-l 
nak elébe, ö gyanitja а‘ SZOlllOI‘ú titkot, mellyet 01201101’ 
lazaban egykor felejtett; látja az inségetva’ czifra,köntös 
alatt, iudja hányszor könyüztek e’ 820111011, mellyek most 
álszerelmet sngárzanak , milly halawâmjr vala ez arcz, mig, 
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végre az éhség mosolyganì каша, ’s szíve ellmrzad, ногу 
её’укогбгйшейец ennyi keservek Меч, hogy nem 111111010 
dott örömpoharátóL‘ mellybe> annyi vért ’s könyeket sajtola 
а’ sors. Talán egykor s'zabadságról álmodozott, de most 
itt vala, hol annyian estek áldozatáúl, ’s ища а’ rongyor»`~ 
chifoniert a’ fényes utczákon körüljàrva, ’s látta‘az éhsé 
get dús boltok elött, ’s а’ népet megvetve шкал, kiket 
felemelt, a’ jogzsarnokság helyett а’ pénz’ -kegyetlen ha 
talmát, egy szóval, a’ nagy csalódást, melly еду nép’ re 
ményit elvevé , mint a’ lnagáét, ’s helyébe nem hagyott 
lnást mint vágyakat, 's hasztalank áldozataillak emlékét. 
A’ вы‘ lemonda legszebb Штаты. —- Talan hir -utz'm fà 
radott egykor, talán lazon hevült képzete, hogy majd 
eg'yike `lehet azoknak, kik nemzetökkel` az egé‘sz‘ 'vilzîlgrav 
terjeszthetik ki hatalmokat, vagy kik a’ gondolat’ orszá 
давал századoknak új irányt, szenvedö kortársaiknak új 
vigasztalásokat adhatnak; iszonyú csalódás ez is. Ö itt 
vala, ’s látta a’ hon’ hatahnasit, ’s ismeri а’ dalnokot, ki 
nek nevénél egykor szive fólgerjedett, beszélgetett`a’ Выез 
esel , kit csodált, ’s szive elszomorodott parányiságokon. 

Menj а’ pérelachaise’ tèrmetöjére; menj fel a’ sirkö 
vek között, hol Foy ’s Molierünk nyugszanak, ’s több 
nemes sziv hamvad mint Pantheonunkban, ’s mikor a’ ha 
lomra felértél, nézz túl a’ zöld cyprusokon, a’ várasra, hol 
semmit zöldelni nem làtsz; е’ nagy enyészet’ ’s rothadás’ 
helyéröl nézz Párisra; ’s ha majd a" messze elnyúlú 1111181 
vatagot látod, 7s: felette а’ magas tornyòkat, mellyek száf 
zados emlékeket hordanak homlokukon, ’s messzünnen a’ 
nagyvcsászár’ oszlopát ’s a’ Pantheont ’s diadaliveket, ’s 
ha majd honszeretö sziv`ed emelkednì kezd ennyi dicvsöség 
шеи: akkor emlékezzél meg, hogy еду паё’угошааав’ he 
lye az is, ’s Воду e’ dicsö köhalom alatt egy nemzet enyé 
szik, egy пешие‘; mellynek hite elveszett, mellynek l10n 
szeretetét базы; elölte, mellynèk reme'nyit hiuság elronfá, 
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’s ha netalán szemeid k'önyekbe lábbadnának, menj egyik 
kedvesed’ sirjához, ’s örülj hogy meghalt ’s nem latta k0 
runknak romlottságát. 

0h ki mondta volna akkor, midön dobogó sziyvel ef 
‘атом elöször meglátàm, hogy egykor, illy alakban áll- ` 
hat elöttem ! 

lllyen az élet! mi különhözö шип mit ifjúságmkban 
felöle álmodunk! папу felleg, melly rózsafényben lengé 
körül‘korányunkat, oszla el nyom nélkiil egünkön, папу 
sugàroza egykor’ а’ пар’е1в6 fényében, hogy szemiìnk alig 
birhatà. e1 ragyogását , melly most vészt hoz ránk, ’s fà 
radságokkal épitett reményünket, ege'sz éltiinknek máx' ka 
làszoló vetését elveri?! 1 
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XVIII. 

I Y g ‚ 

Te ma születésed’ napját iinnepled. Míg én magányom 
ban e’ sorokat írom, vendéges termed megtelt barátaiddal, ‚ 
fogadd hát tőlem is e’ baráti köszöntést, ’s ha kandallód 
nál egy helyet látsz, melly üresen áll - de kitudja _ 
nem foglalta-e el már azt is valaki - emlékezzél arra, ki 

távol “Пей, de nem kevésbbé hived, kíván áldást reád. 
Szép szokás az az emberek között, hogy néha az éven 

y át legalább" szóval szerencsét kívánnak egymásnak. Mint 
középkorban az egyház bizonyos napokat rendelt, hol is 
tenbéke uralkodjék а’ földön: иду rendeltek apáink bizo 
nyos, napokat а’ szívnek is, hol hosszú gyiilölésben fáradva 
legalább nyájas baráti beszédeken örülhessen, ’s ha már 
szeretetet találnia nem' lehete, legalább bájlo csalódását 
lássa maga körül. Balgatagságnak nevezik sokan e’ szo 
kást; de ha két bányász találkozik , nem kíván-e szeren 
csét egym isnak, ’s nem kiáltanak-e egy köszöntést egy 

~ másnak a" bajok, ha messze tengeren összejönek: 's mért 
mem tennénkAigy mi is? Nem vagyunk» ebányászok mi is, 
kik ez élet” sötét .aknáiban aranyat keresve, barna kőben 
dolgozunk'; nem vagyunk e’ hajósok, kik körülhányatva 
az élet' habjain, száz veszély között végre csak egy sze 
rencsét találhatunk - nyugalmat а’ nagy kikötőben? Le 
gyen áldva, ki e’ szokást behozá az emberek között. 
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De ne gondold azért, hogy még visszatérek közéjök; 
mióta tölök megváltam", az élet világosabban áll előttem, 
's látom , hogy boldog is lehettem volna talán körében , ’s 
tudom, ini által lehetek azzáude Aa’ szív elveszte erejét, 
’s én érzem, hogy egy világot könnyebben építhetnek fel 
romjaiból, mint a’ hitet, ha egyszer elveszett szívünkben. 
Nyugottabb vagyok _. boldog nem leszek többé. -f- А’ 
hajó, mellyet a’ vész szirtre vetett; fennuszhatik még egy 
ideig a’ lecsillapult tengeren, de ne gondold azért, hogy 

“tovább folytathassa útját; árbocza eltört, vitorlái szét 
szakadtak, ’s mig körülötted a’ vizróna nyugottan terjed 
el, ő helyre allíthatlan sebéhen inélyebhrelsülyed; haaz; 
elszáradt fát zölden года is körül a'habér, virúlást hazudva 

7 

ágain, életerője még is elfogyott ’s ö nem fog virulni; a 
leesett lidércäz éghet még a’ földön is, denem emelkedik 
többé, ’s így e’ sziv. Én többet vesztek, mint hogy vissza 
nyeréseért csak iparkodnom is lehetne. 

l 
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_ XIX. 

Boldognál; lcire egy nagy öröm vár, türelmetlenebb em 
ber nincs а’ világon. Mihelyest reményei 'bizonyosságokká 
váltak, mihelyest közte ’s az öröm között csak az idö fek 
szik, mint еду térség, melly a’ `‘411111011: ‘cz'éljától távol 
tartja még, de ад akadály nélkül láttatja, az öröm’helyébe, 
mellyet remlény máskor nyújt, a’ türelmetlenség’kinjai lép 
nek. — Szomorú ironiaja végzetiìnknek, hogy épen azon 

' kevés óra.’ hosszasága ellen panaszkodunk, mellyekben b01 
dogok lehetnénk; épen azon évek’ elfolyásaért sohajtoz'unk, 
mellyekhen ifju sziviink még örömöket éldelhét! -- Ké‘söhb 
az ember reményeivel elveszti nyugtalanságát, köriilte 
halmozott akadályok szemét а’ távolban tévelyçgni nem 
engedik, szivét ‘megszüntek bántani mágas vágyai. Jól 

` tudja, hogy boldog t_öbbé nem lehet ’s örülni kezd; örülni 
minden akadályon, mellyet legyözött, minden egyes ‘11:63’ 
nak, mellyet útja körül talált, minden nìugpontnak, mely 

— 1уе11 megpihenhetett. Ismered а’ regét a’ syhillinus köny 
‘ею-61; midön а’ jósné kilencz könyvét hozá а’ király 
nak, ö sokalva az árt, nem vevé m`eg,_ ’s miutám a' sy 
bill hàì'mat elégetve, ismét vísszatért, 7s`ugyan azon árt 
kéré, a’kírály' már hallozńi kezde; -die midön végre а’ sy 
hill a’ három végsöért az egész árt kéré mèg egyszer, ak 

‘km‘ a’kkirály-megvçvé e’ könyv/eket, ’s különös npapokat 
rendelt örzésökre. lllyen az élet; mi mint egész beeste 

\ 
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lennek látszot't, ты‘недвижимым, ha csak egy része 
marad, minden án't` megadnánk. 

De hagyjuk ezt, ’s térjünk vissza maga'mhoz, ki e’ re- Y 
ilexio’ világos решал valék. Boldogabh ember nem vala 
Párisban mint én, kire midön bejövék, e’ falak között ked 
vese várt; ’s még is_ nem vala elégedetlenebb, söt boldog 
talanahb talán senki mint én e’ pillanatokban. ‘г М13 k0 
csiui а’ liosszú utczákon végig ment, mig a’ véndéglöben 
szoba путаю“, málháim kirakattak, mig csak öltözködni 
kezdhetteln, egy 'örökle'tnek kinjaít türém. ’S mennyi aka 
dály az öltözködés alatt, hol inasoln minden szükséges ru 
hadarabot а’ málhában felejtett, 7s nagy nehezen tudá fel 
találni a’ felliomlott rend után, ’s milly hosszú várakozás, 
mig végre cabriolet kerittetett. Azon koi-ban, hol a’ vszivf 
még örülni tud, minden örömet Tantalus’ kinjaival kell meg 
tìzeìnünk, ’s illyeneket ищет én; - Végre cabrioletbe 
ülteni, ’s kocsisom, kinek Juliám’ laká'sának utczáját ’s 
számát pirulva mondám, nlintha tudnia Rellene, miért ine 
gyek, sebesen hajtott а’ Еа11110и1‘3 felé, ’s én szabadon 
nierüllietëk nyájas álmaimba. 011 álmodhatnám bár csak 
eg'yszer még ill)r nyájasan, éliredne bár, ha csak egy 
szer is, lelkemben azon`h0ld0gitú csalódás, inellyel akkor 
Páris’ utczáin átszaladék, l10gy.nem messze tölem egy 
sziv vár rez'un, inelly sebeseblien fog `dohogni, hh lielépek, 
ajkak, mellyek örömkiáltással fogiák kimondani neveinet, 
karok, mellyek_fe1ém nyiladoznak. 011 bizhatnàm bár csak 
egyszer még szerencsémbe , térhetnék vissza mégl egyszer 
azen szép napokba, l hol à’ sziv szerelmében' egy‘pontotl 
talála magának a‘7 vilàgon kivül, ’s гала mint Archimedes 
egy világot épithete magának, e’ .porgömlitöl kiilönbözöt; 
mi boldog volnék én! — 0h hasztalan! а’ 1о111111а1а11 fak az 
újuló tavaszszal új zöldet fognak ölteni magokra, a’healko 

’ ‘nyodott nap holnap sugárokat fog önteni , a’ földdarab, 
mellyet a’ tenger’ vészei'e’ .világ’ egyik partjáról шипов 
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tak, felmerül isn'lét а’ màsikon, csáky te sìiv veszthetsz 
örökre. Bár mint sirsz, 111511‘ mennyit imádkozol, az idů’ f0 
lyama csak ha1va` veti fel kedveseid'et, kiket elmerite egy 
kor. Tanulj felejteni, vagy lemon'dani ’s türni; a’ remény 
nek vége van, mióta e’ világot ismered. 

Engedelmet barátom! hogy érdekes történetek helyett, 
minöket éltem’ rajzánál talám vártàl, illy kicsìségekkel un 
tatlak. Az élçt’ legnagyobh pillanatai' nem а’ kiìlvilágtòl 
ñiggenek, е’ világ csak festéktáblája lételünkn‘ek, mellyen 
a’ lélek szineket talál,. de csak hogy önmaga. teremtse 
képét; a’ sziv külön történetét éli,"s egy bús gondolat 
méliy a’ közélet’ körében véletlenül felmerül, egy nyájas 
álom melly keblének homályziban rej'tve egyszerre felcsil 
10g bámult képzeie elött, több lehet egész életére nézve 
е’ világ’ minden történeteinél. ’S igy érdekes Inekem е’ pil 
lanat; a’ szivnek iinnepek kellenek, hol érzelmének egész 
lpompájzit; kitárhassa, kellv felgerjedése, hogy virágtelje`., 
melly körülvoná., elválva tôle mint a’ virágozú fátúl, mely 
lyet szé1v`ész inggt, a’ szenvedelmek között virágesöként 
boritsa egësz körét. -- Legyen viszonlátás'va'gy félelem, 
vagy kiállott veszëlyek után öröm, mindegy; а’ szivnek re 
megni, dobo'gnì kell hogy éljén; nyugalom, halál. -- 
Ki nem emlékezik `szm‘elme’ elsö napjaira, hol ez egyszinii 
élet még olly töijténettelinek lá‘tszék, 1101 szerelme mint 
egy örömsugár haiá àt életét, ’s 011 1101 е1б1111 minden 
üresnek látszott, egyszerre milliúnyi boldogságatómok moz 
gának lelke elött! - ' 

Mega'karlàm lepni Juliámat, ’s а’ mellékháznál 
‚Мата kocsimat azon meghagyással, hogy еду pár óra 
után ott legyen, gyalog menék а’ kapuhoz. liemegö sziv 
vel tudakoztam a’ portástól lak-ász'it. - -- Ö nëm vala 
01111011. - Képzelheted, mi-szomoruan valék meglepetve, 
fókép Aha meggondolod, hogy az élet’ azon koráhan valék, 
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ше11у11е11 1111пае111 könnyebheny vesztünk, mint еду regényes 
_ jelenet’ alkalmát. Illyen az élet, kit a’ sors шагу csapá 

saival megkimél, azi: kis bajaiîml zaklatja, mellyek szi- ' 
vét, ha. bär rövidre is, épen annyi keservvel töllik mint 
amazok; ’s ha а’ legbpldogabb ember’ törféneteix ismernök, 
közönségesen nem találnánk _mást ègy mosaìknál, ше11у 
nek sima képpé egyesült egésze egyes szegletes üvegda 
rabokból áll', 111111 egyenként mind sértök, vagy legalábl» 
érdektelenek. ‹ 

` 

Nem találva kocsimat elöbhi helyén, szomoll‘úan 11111 
lagék tovább, ezél nélkül az u_ùczalahirintba merülve, 1101 
mióta Juliámat nem találtam, nem tudék mit keresni. -—- ` 
Lelkem bús vala. -- Mióta szeret'ék , szivem most elöször 
érzé magát csalatva reményeihen, ’s mintegy komor sej 
dités tölte el, hogy ez nem u‘t-òszor leeml».` -- Gyermek 
Vagy "- ÍSY SZÓlék magaluban -v шагам: Juliád, hogy 
jösz? nem- mehetett-e templomba, vagy egyik baxàtnéjá 
hoz? ’s mit árt végre, hogy еду pár órával késöbb là. 
tom? 011 de ö nem sejdité jöttömet, gondolám, a’ sors nem 
akarja hogy boldog legyek., a’ sziv tgle van elöitéletekkel, 
ha szeret, ’s fáj ha csak álmaiban csalódott is. ’S ki nem 
tudja., mi kinos elöször csalami; hár 1111 csekély legyen 
а’ tárgy, az érzemény Aegyenlön kíiloz. Játékos az emher , 
kit csalfa sorsa elöször nyerni hágy, ’s mikor végre sze 
rencséje változik,.i’s koczkái -eìöször fordulnak ellene, mi 
kor elôször gyanitja hogy ~ves‘zteni is lehet'. akkor néha 
egész jövendöjét látja egysaerre maga elött ’s elborzad. 

‘3" . ‹ ` 

(‘мам-атм melilvev menék továbh, ’s elhagyva 
a" Faulmurgt, ’s àthal'adva ,az úgy ветвей Quartieŕ lati- \ 
non , fmindig'zrkeskenyehh ’s tekexvényesebb “так között, 
végre а’ város’ìazun тайм-‚51111111, hol népességének 
legsz'egényebb része` lakìk , fs а’ nézö, ваш mocsok kö 
zön elferejmi, hogy a’ шаг’ legdivatosabh, gegörömœliem» 

Árvr’zkà‘uyv III. Ísó‘t. ` 12 ' 
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_vàrosában jz'lr. --- Páris nem hasonló más yárosokhoz; 
mîntha csodálatosan több egymástól шип fekvö kisebb vá. 
ros egyesült volna, melly még nem vegyí'llhetett: úgy áll 
nak egyes részei egymás mel‘lett örök idegenségben, min 

.‘denik külön népességével, külön показаны ’s nézetivel; 
еду ház-ch'aos, ha magasról egészére lenézesz, e‘gy világ’ 
töredékei, ha népességének különvált elemeìt nézed. A"l 
Faubourg’ hallgató' palotáitól, hol а’ падуришегек ana 
íntenek, `110317 az aristocratia’ tanyájában jársz, а’ hall 
дат arra, hog'y az agg nemességnek szép napjai meg 
szüntek, menjra’ Chaussée d’ Antiu’ lálrmás “мата, hol 
fényes boltok, (Штатов hiutók; ’s az é’kesen «таит so 
kaság, melly körültolong, làrmàsan eszedbe попа , ногу 
е’ század’ hatalmasai каши ‘11152, kiknek czimerök ninos 
--- mint mellyet 100,000 louìsdorra nyomtak , kilmek 
nevét csak а’ bourse’ ладу könyvében опытной, kiknek 
történetét esak számokban irhatná az utòkor, de kik, ha 
Ми‘ emlékkincscsel nem Мила}: Ymint azok a’ пиратов, egy 
szép mult helyett az egész jelent маркам tevék; ’s in 
nen térj el St. Denis’ “мата, menj a’ Faubourg St. An 
toinba, vagy a’ Pantheonváros’ részébe, tekintsd a'. шва 

A нашим, hol a’ divat’ nyomai eltüntek, мандат а‘ mun 
kazajt körülötted, nézd a’ rongyos помпы; az izlnos 
munkás sereget, melly tarka veg'yületben körl'íltolong,I ’s 
ki а’ büszke marquis." vagy még büszkébb inasa’. megvetö 
ìrépét >láttad elébb, késöbb ,az örömemberï"megelégedett 

‘ mosolygását, ’s a’ banquier’ lelketlen arczát; ’s most 
inséget, ’s százados g'yülölésben atyától'gyermekre elva 
dult kép`vonásokat; mondd, egy városban gondolhatnád-e 
magadat. —- Páris`egy világ, mellyben а’ koldustól a.’ mil 
lionariusig mindenkil kiìlön reményeit ’s csalódàsabit ‘Маша, 
mellyben mindenki elött más látkör nyilik,v mikéntwa’l Иг 
sas `élet’ alantabb vagy magasabb fokán lill; mellyben 
minden gondolatnak bizonyitvány'át, ’s'ellenmondäsàt ta 
lálhatod, mintha a’ végzet azért egyesitette volna az em 

Q 
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bex-i lét’ minden kiilönbözöségeit ez egy helyen, 110ду 
egyszerre láthassuk 1111 egyenlön nyomorúlt mindenik. --- 
Еду keskeny utczába‘jöttem végre, ’s magas barna házak 
’s disztelen boltok között haladva, az utczában csak né 
hány gyalogost láték ’s elöttem egy ház mellett magányos 
bérkocsit. Fúradt valék ’s nem tudva útamat, megszólitám 
a’ kocsist,k de ö fel vala fogadva, ’s már tovább akarék 
utasltása szerint ménni, midön а’ házkapun egy féríì ’s 
еду asszony lépének'ki karöltve. - Juliám volt, ’s a’ féríì, 
kit egy pár hónap elött az avignoni ладу 1е111р1011111а11 lát 
tam. -— Elbámultam. -- Ök sietve а’ kocsiba léptek ’s az 
elhajtott. Juliám vala! de ö, ’s itt, bérkocsihan ’s еду 
idegen férñval? de nem láttax/u-e öt ’s a7 férñt az avignonì 
templomban 1111311?‘ ’s nem ismerem-e Juliámat, ha bár fá 
tyol alatt? de Julia - --- Semmisitve valék. — - Tud 
nom kell, igy gondolék magamban ’s berohanék a’ házba. 
- Kérdezém a’ házmesternét, а’ szegény asszony csak 
а21 mondhatá, 110ду еду 111‘ a’ 520111311 kibérlette, ’s hogy 
nem tudja nevét. —- ’1‘1111110111 kell, ismétlém, ’s futottam 
mint egy elátkozott, utczáról utczára, mindig inkább elté 
vedve, mindjg inkáhb kétségbesve, mig végre 111110151 
kat találék. Juliám’ házához hajtattam, nem tudva mit 
akarok , de mintegy ellentállhatatlanúl oda vonva. 

Hol van a’ gròfné? kérdezém szenvedélylyel a' p0r 
tàst , ki minden hidegséggel, mellyel illy ember csak olly 
jövevényhez viseltethetik, kit Осака bérkocsihól lát ki 
lépni sáros csizmákkal, azi: feleli: 110ду még nem jölt ha 
za; midön а’ kapun egy szép 11111111 gördiile 11е , ’s belöle 
Juliám szálla ki, más öltözetben mint elöbl» látám. Elbá 
múlva álltam ott. -- Ö észre nem véve jelenlétemet, fel 
siete а’ lépcsökön. Magamon kivül valék, sirhattam volna. 
örömömben, mellem feszült a’boldogság’ terhe alatt. Mint 
egy hullàm, melly sötéten emelkedett, mig végre csillogó 
cseppekben törödött szét, úg'y változtak ve'szhányt szivem 

1 2* 
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ben a' gondolàtok. Làhaíhoz‘ àkarék borulni, engedelmet 
kérni' gz’éxitségtörö' gondolatomért‘. 

’ ̀  Ábrándjaimból a’ portá‘s'ebreszte fel, ki dilr‘va hangen 
így szólit‘a: ì а’ gì‘ófné ma' r'eggel nein fogad el senkit, jö-- 
jön ön 110111111). -‘-‘ Én `fel (‘03011` 111е11111'‚- szól'ék3 11а1‘а30ва‘11Ё 
А’‹ро1‘$ё‚з’е3у meg'vetö tekintet'et »vete reájim Éitemet ailcaiń 
volna, ha. öt e’ pillanatba'n láthatn'àm; de s'árosvalék, 
’s szomoruan' oda adm- kártyámat, mellyre lakásómät ir-1 
tam,` elmenék. Bolling kor, hel a" sziv' még vétkesne'k . 
tanja magat, ha au, mit késöbl» tapasztaltf, esäk gonwni 

' merte'; ll‘ûï’s'zerelmének asszon‘ya.' még r'agyo'gìrä álI këp‘z'eJ 
te e'lött‘ ; 1101 11'е111 tudja', hegy asszónyyok nyáöa'san мам]: 
ińosolygańì, ’C me’l'eg' _s'z'avál’ŕkal- szólni, ~’s remeg'v‘e ke; 
z'ef' sz'ômâni, ’s esami mina е’ meu-ett." — А2 ina тушь 

.szerim mind’ái 11а1аш10’ s'zem'ei ewa fúgg Maja* feuege, ¿i 
csamdaè’ fatyola; meuy a’ aoigoka‘t vaio smekßén .iámi 
nem' eílgedi. ` Jäj annak ,f kinekl sze'me'r e161 a’ fellëg 32111’ 
dsz'oit, elim@ mina-en nyiitan en, в a’ ielem mja', ‘мата; 
J'é‘t; ’s oh, szomorů еду látmány e, vil-¿lg _ 
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XX. 

АН; tvalék штатов, 11111101‘ Juliáml î‘egy 115011591}? 
yék; пуща нешгещпудвфщг 1е11, äliggy videgen’ ,gimig 

’ ra ‘капут 1111011 ‚ ’s _lgérg 11111111 maga _m'ipd ,atyia’ ,n_evéhgn, 
jöjek ehéi'lre. Az els# .sorqk valának, mellyeket ‚111114111 
tól Карта. Nannakbizonyosvonások - igyîgoggplának 
az ‘emberekr. ,milwr tméâ mágiába him* —— -.n1el,lyekn9k ‚ 
bájos erejeicsodëkat ‚111111101, ше11у9К1‘е, ha. elötiünk fel 
‘далек. a’ földremegni Ведь 91193 выше 1юг‘11‚ .az e111 

‚ ber imàdkßzik; ’s én 910201110’ „Мифи- 310110111 is reme 
gett a’iöld, vlköd*4 110111111 да @n .szqmeipnelött is , énis e1 
ragadva érezém niagqmat. мы: 0h, ,ö_.s;er¢t, 151501100 

` 145k mgaimhamßuljahogy шлем, ‚ЁВщЩю vágytelin 
sohajt utánad; Ö.-§Z,erei! „NeminJQndtpQ-e ~làgngplò t’ekint‘etex 

nekem„ V’s „еще kézswxiiés, ’a a’ твоими. dön elváltunk‘; ’s most e’ sorok. -- Véghellenül bòlçiog _u1 
lek ; ‚520110111, egy eden alla körülœm, 11011111ш1е11 najlò asz 
hanghan zeuge fel; yö ,sgg-et! -- I1ly¿keig§ë_s kçll 001005511 
ёпдш‘ашщщодшёв higizíink; a’ßzîv çtklionmég reményeb 
'nek ,bizonyityràny/àt> 141111511‘ llniilglvenbe‘li. Pontlign öi-kor ~a’ 
hôtçlhan valék. A" 191‘е11111е11 lmég` 110111 ‘valal senki.A Minga’ 
province’ gmhere pemîlndtam , hogyiìaßnagy yilágban niég 
a’meg'hiyifœi (падет 13111; _.’в az elsöngit e’ 'háßhalépve 
érezék,. azonl‘elßzégyenülésfvala, mellyet mimica, .ki ‘а’ 
divat’ törvényeit nwgsgegi , inkáhb érez, mint ha isten’ ’s 
teljmészet’ töp‘vényei ellen шишек volna. -- Emberek a’ 
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nagy vilàghan úrákhoz hasonlók, mellyeknek minilegyike 
elöbb vagy késöhb их‘, ’s csak az, ki a’ pillanat’ nap 
iához tudá irányozni magát, jól. да] annak,l ki órájához 
видна tetten, az elsö `lép be; a’ jólnevelt ember tudja, 
hogy azon társaságban, `hol senki nem ‘d0lg0zik, min 
denkínek kötelessége legalább ugy tettetni mag'át, mint 
ha nem volna ideje; {ища hogy azon körben, 'melly a’ 
századról megfelejtkezett, el kell feledni az órát is. `КМ 
szer jaj annak, ki, ha nem a’kivzîtlasztottak’4 egyike, а’ ne 
mes társaságot váratta: tudnia kellene, hog‘y az ugy йжече4 
zett nagyvilág, mint е’ 1:626115’ё3е8 йзгеп’апкбцаййагйжц 
csak kevesek’ öröniére terex’ntetett, “в hogy `nekì ¿"'közemi 
bernek kitiinni4 nem‘szabad; el‘éggé ~làoldog ,"‘lîo'gy‘ 'f‘l’ák ‘МЫ 
retik, hogy esak штат) szaljad teng'ö'dnie. Neifetségessé 
tette magát ’s elitéltetett. Csodálko‘zol Wte'îneiñ `éltël za" 
nagyvilágban v’s nem tudod mi könnyü hevetséges‘s'é‘ len" 
ned; egy szép гей, meuyet elkövetve, megbotlòttà'l; в“ 
szó nemes felgerjedésben штамп, de h‘ibás‘an; szeŕéhy 
hvallgatás, örökre tréfa’tárgyá‘vá telìet'nek. Köriilötted вы: 
ember forog, kinek tulajdönaxnincs mix'xt yhib‘áid, ‘в’!!! 
önösséghól keresi gyengreségeítlet;y A’ társä‘sá‘g‘feg‘y’fnag'y 
vigjaték, a’ шишек kiuöii еще: élnek-’e szinpaaukon 
gúnyoljak ’s › nevetik an; ki ‘шиппдювашкё‘ёчгегдоътк 
szerepet шт; ti a’ нашим ‘ìiltök ’s egé`sz`en~ ‘повод 
1y0gtnk. ' Y › ’ ‘ ' "-1 .Y '1.'1'1 

‘ „in“ ›:‚- . 

А’ terem, meuylmnY а’ шт- ú'rra ‘ат, ге1“’в==а1а да; 
yrék, egyilre vala azon keveseknek, 'mellyek Páŕisban zendti 
les` elótti tormájokat meig'tarták. A’ rokokó,-‘l'ne1l'yet az Щ‘ 
franc‘z'ia aristocratia di'vatbav hozott', vhogy lakas‘aimm'inint 
minaenben elöaeit ишпша, „ш а” kami едут: készüu; 
а’ sötétveres kárliitok‘, a’v fejér aranyozbtt Ifamètszések 
a.’ таков. a’ köpczös angyalok"a"kandallónál, Va’ Тенге“: 
allegoria a’ plafonton, egy szóval, 4míndexnigçy älla mint há 
;-om папы: ewa штата; korunklml сваи’ х кит’ >keine 
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talála helyt e’ múlt századi pompa közt, búemlék ez is, 
ez is egy halott a' halottak közt. - E' teremben az idö 
nem változtatott semmit, csak hogy mindent fénytelenebb, 
sötétebb alakban állita Ёе1бц1фе; egy lap vala ez a” tör- ` 
téntek’ könyvéből, mellyet az, olvasó tovább fordítani nem 
akart, de melly végre elkopott; egyike azon „helyeknek 

.hol a’ múlt század) szelleme csak azért lép előnkbe, hogy 
halálára emlékeztessen! ’S még is az, ki e’ teremben lakott, 
hány csalódást talála elavult bútora közt, nem gondola 
e ősi karszékében, körülfogva rokonérzésü barátitól, hogy 
minden még visszajöhet, ’s hogy végtekintete a” társasá 
got úgy fogja látni, mint a’ gyermek megszokta. ;- Min 

` den ember ön köre szerintitélia' világot, ’s mert benne 
csak 'rokonférzetiieket >tür,Y,pllyannak latja közönségesen 
mint kívánja; ’s ha а’ legtulsagosabb véleményütulíéifde; 
zed, keveset "találnia-iki többségi-dl nem almodpjznémgpképf 
ha emlékei-mellette szólnak. Ezért ragaszkodikzmindenler 
győzött párt annyira! legkisebb emlékihez, ezért akalja 
feltartani legalább a’ f0rmàt,~ miután» valója elveszett, 
а.’ régi aegyptiaiak, kik halottaik' testét balzamozva feltar 
так, mert hivék, hogy..egykor a”,lélek visszajő, ’s mult 
lakat fel fogja keresni. . Hasztalanycsalódás! a’ levágott 
fa nem fog kihajtani többé, „.deQa' mag, melly lehült, mi@v 
dőn földre terlttetett,- egykor-“felnő, ’s ugyan azon gyü; 
mölcsöket hordja. ’s ez lehet vigasztalása minden legyő 
zött pártnak; az emberi nem'nsoijsa nem leend boldogabb 
veszte által, ’s дыма}: tünni fogja azt, mi ellen azi' 
ósökkiiszködtek; mig- végre ismét Макси; kél ’s ismét 
győz, меньше: szenvedien; ez (végzetünk. „- ‚Уёёче még 
is mindenkinek megmarad reménye, ’s ha bár "az, lenmeg}: . _ 
nem nagyrészint csak ollyanokból áll, .kik .lvagymelörg 
vagy hátra akarnának menni, s ha bar minden eszmének 
vannak jósai ,;; kik elöre latak, 's Donquikotjai, kik mellette 
küszködnek, ha már régelav'ult: a” világ fenn áll, ’s po- \‚ 
liticus fogalmak végre csak azt tevék, Машу ~~ 
w; I ‘ 
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ogy is A»011mg inem киты; 1- шт gmólaummlmuve 
тек fél ’s'alá. 

Végre az 'ajíó' meg’nyilt> ’s Juliám "s ‘ища lepének fa’ 
terembe. i'- Az üreg nyájas‘an Iogadott, Julia elfogultan, 
de mint la'u'szék,v -örömmel. LA’ manquis egészen' «az vala, 
minek atyám’ штаны -ismorém, és annélkiil is, csak 
a’ наша lépve ’s egyszer вышитые, 'gyantthatänrz 
ñ‘Aa'nczia nágy úr a’ múlt =s`zá-zadbúl. --- Ki лет ismerie’ 
typust? ватт régi öltözetekhen, mindig régi elöitéle 
tekkel ш: vissza e’ csoport Francziaországba, mindern 
i‘ül megelnfékezve, lcsak arról nem, mit ön szemeivel látott; 
’s igy állt èlkiilönözve nemzetétöl, egy dicsö ‘századnegyeñ 
МЫ, mim Videgfe'n бей földjén. Francziaország терапи 
zott, ‘a’ 'neme'si‘várak omladékokhan атак, a" пешие: új 

Inevrekét tanult ищет, ’s ‘a’ >fejlödö r'ivl'idék iol >tudá, hogy 
dicsöség ‘гоните; мумии. :Az'emigratio сваи a’ hegye 
kei ’s folyókat limi, mellyèk régi helyökön штатах, ’s 
ottlionosan érezve панды, ’iij'raf'kezaé régi életët. ч‘- ща 
jasan, olly szép modaal, hog'y’-szivességet=nem gmjesztlxeœ 
ńyájasságok, leeresz'kedön, olly annyira, hogyr ниш-‘1101.16.’ 
_10k вата: nélk‘iil 'nem'kßzelithetm ‘lépéno'k `Те! ez ига!‘ 
arany himezett köntöseikben «т, hol а’ ‚лёр шеи volt 
szok‘vá iä'tnithüszkén шутят régi тише‘, ‘мы egy 
idö та nyert csaták" néveii Aviso‘lék a’ пилой, ’s Aigy 

_ vesztek еще; egysze’n‘,V “de‘annélkül hog'y változnának. 
Az obédnél vendégekA „так, ‘еш után >laitogçntók is, igy 
‚типам! alig штаты; iarsasago'kban. esze'osa'k annak 
van, ki пеш gondolkozik, `’s певцы, miewu maná, mn: ’s 
mert még ehhez Aszokvalilàui пик, »és вона е’ Lmüw'észet 
ben, mellynél, mint aranyinos'ásnál, homok lis ww КМ ipn 
kodik` az emlier, lmig vvégre a’ `hoszontl'ilonsingoli живи _ 
ей darabka aranyra akad, nagy mesterré Anem ‘атм, 
hallgaték. — Csak еду ötlött szemembe, miga’ 5tiu'saság 
а’ tere'lńben political tárgyakról vitatkozva штамп, а’ k0- 



A’ GARTHAUSI. _ 1 8 5 

o 

momok- Лампа]: levelet hozott. im nèmmevék'részœa’ be 
«szèìg'etésben ’s szemeimmel ‚шт követém., ki еду mel 
lákasztninál leveléû feltöre'; elhalava'myult, keze reszkeñett, 
x‘régreieröt wéve önmagán, kezei fközölt összegyi'iré а’ pa, 
мы..- ’s_a’lkandallńba( vete; -- az -egész `hàrsasághól ki 
vülem senkimem vevéiészre mind'=ezt; de ha‘walakîœàm 

-iìgyelt volna, nem .lehete észre nem vennie {щиты 
geniet. Végre a’ модами eimemek, a"> marquis едут «baf 
‘гимны, hol'játszani выше“, v’s-,magunk ‘атак. .Julia a’ 
kandallónál -lültg ~mély gonilolamkba жившие ne'z'e а’ län 
gok közé , mellyekarczait fényhe»‘lmriták, 4:mint: ha loliogd 
világokkal e1 akarnák takarni a’lfelgerjedést, niellyben 
дат remegtek; én elmerülve nézetében ültem mellette, 
шипами vonásokon kémlelve érzeményeit, boldog mint 
a’ gyermek, ki ‚а’ `йвгш folyóba nézve,l на: mit шаше 
nekén , öfül liogy nlly mélyen мешает‘. i Végre теги‘) 
litám: Julia, «iin nia.=szomorú. Rámanézeitfs »mosolyra 
kényszem'té алый. .Ki mondta ш önnek, vszólzi, én sz() 
murú nem vagyok; .nem latta, »mi-Vig -ïvßlék ещё‘! alfatt, ` 
mennyit tréfáltam ’sAnevettei-n, ’s `méizt szomoxkodnám@ . 
l; l' у a ` С Y 

Ebédlalatt, meglehet ~-- ffelelék ---~§de mińtaa7 level 
ш vente. ‚›-‚ Elpirúlt. h' - - f l' 

Kedves Juliám — szólék továhb, elfogult szivvel --- 
közölje yvelem Вашим. l A ' ì 

'i fi 

заметив ‚гуехшеквёё азвзопуткедыу, szóla erö 
шеи könyelmüséggel, semlni más. Ne gondolja, Ihogy еду 
asszony’ `zirczíu‘c‘iliszivét itélheti, а’ tengere'n kiki láthlatja 
a.’ dnló vészt *s мышца a’ férii’» акты-виду szenvedé 
iyeit:~.a’. vizmederben еду kavics, .melly beìé esett, ì’s 
а’ fergeteg egyfornáu ingatjalc «темпы, r..’s«i'g»y а’ mim* 
czainkon nein mondhaljaßenki, nagy vagfyI kis фанат пуши 
ta-e rá hélyegét. Nekünk kis kö’rbengedett a" térméslzet. 
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011 Juliàm, ne titkolja ellitte‘m‘ -‘- szólék meghatva -4 

szivét nagy teher nyomja. Ám Vlegyen -- szó-la remegö 
hangen ö -- ha пап szerencsétlenség érte volna 01311 
vet, egyike azoknak;A mellyeketf' nemv felejtünkfp‘xmellyek 
keserü csepként esve 011111111’11е1у11ё1ве,‘=е111еве1‘1111‹ az egészt,‘ 
110111 fogßm --e hordhalni ön eröxmnel'iik --- ůnökl féríìak a’ 
teremtés’ urai, "önöké а’ világ ’s minden mi rajta el ’s te 
nyészik, önök csodáltak lehetnek vagy önnösök, egy nem 
zetért élhetnek vagy önmagoknak',l mint szivök kivánja, 
önöké a’ gyönyör, а’ 11а1а10111 ‘001095505: az asszonynak 
csak egy bir’teka vagyon, a’ fájdalom, de ez az övé ’s 
ezt nem osztja senkivel. ’ 

’S a’ baràtnak nem volna joga hizodaloxnra? 820101111] 
dalmasan, ö nem mondhatná: e’ fàjdalomnak, melly gyenge 
`szivedet lenyomja, részét add nekem; fellegeidnek lfelét; 
hadd àtszállni egemre, hogy feletted világosabb legyen; 
engedd át félterhedet, mert szeretlek, ’s а’ teher, mellyet 
kedveseink’ vállairól а’ mieinkreveszi‘mk, kincscsé válik‘, 
’s én megérdemeltem` e’ kincset, mert szex'etlek. Nem 
mondhatná- e ezt az, ki egész életét еду asszonynak szen 
telé, ’s az assz'ony büszkeségében megtagadhatná kérését, 
jól tudva, hogy e’ föld’ minden keservei nem érnek fel еду 
könynyel kedves szemektöl sirva,` mellynek nem tudjuk 

— okát. - 

'S mélyen meghatva néze rám, ’s szeméhen еду 
köny ragyogott. Ön jó ember, szúla/végre: adja az ég', 
hogy szive soha ne változzék, ’s .egyike legyen azon ke 
veseknek, kik mint а’ rózsa, bár soktól megfosztva az 
idö által, vég‘sö levelökben megtártják szinöket ’s'illatu 
kat; de ne gondolja, hogy vigasztalásai bánatomat eny 
hithetik. Viszhang sokszorozza. »szavunkat, ’s igy rokon 

’ érzet igaz l)ánatot_,i’s asszony’ szenvedései nem ollyanok, 
mellyeket vigasztalhatni; szive lágyabb mint` hogy jòzan 
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okoskodásaì bennew‘viszhangot találhatnának, ’s ha Мг 
milliónyi csillagokat штата!‘ egén, ö milja, hogy наша 
leàlìlozott; ’s a’ fénypontok között esak Véjeröl emlékezik, 
melly köriilötte sötètlik. ‘И’ ‘ v 

‚и: Mii: A.',_: -I »ì 

‚ш Oh‘Julia! szólék elragadva érzelmemtöl, ön szenved! 
„i ër-)fl 

Én! szóla ö, mintegy föleszmélve abrándjaiból, ‘в 
banva a’ mondottakatyy ki szólt rúlam,A ’s honnan gyanitja, 
hdgy szenvedek? *i ’ Н ß' И =ï -¿-‘\' ' ’ 

га‘! ‚Цчэ ’ ‘i ‘ : {ш ч ' ‘ \ . am 
.'1 ll-ff’S a’ level? szólék-remegve‘, ‘mertférezém szerényß‘ ` 
telenségemet. “ 

. t ' ‘Ißgfflf . -‚ 

t AJulia elhalaványnlt.\ Igaz, a’ levél, szóla elfojtott 
hangon,` ketsé¢glyel~1ett` пишете: тете’ ègïfelé, a’ sieren 
csétlen levél. -- Kötelesse'gemre int; e’ sorok, folytatá 
remegö hangon, egyezemél'y't тетей, ki s'zivemnek ked 
vesebb mint enmag'am,~-ïs~fkinek biztossàgaról' готовим; 
nomhkell. Megengedi ,‹ h‘ogy egy-par sort iìiak,- mingyárt 
itt leszek. “Ч NW " ' l 'l 

“""n ,Jílï‘v ,11AM-3P' ` 'lu' 

Kiment ’s inagam maradtam a’ teremben. Minden 
hallga'bott, lcsak еду 'égö kanócz’ patto‘gásaßf’s néha az 
агенты egykocsif-maganos zyöŕgése типа гёше а’ esen 
detx‘ kez‘elnre támasztva fejelnet, ültem ott, `a’ nagy hamú 
halomra nézve,ïme1‘ly felett csak egy darah fa veté'lnég 
néha kèkes Мифы. `-- Julia holdogtalan ~--- boldogtalan 
lnàsért, kit önmagánál, kit там-га: egész világnal in 
káhh szeret, ’s kit én nem ismerekfigy gondolékA maga1n~ 
han; ö szeret ’s nem engem; штата’ féltékenjség’ 
-klnjaî tölték'el, ’skétségbesve мышц 7sforsßomat; sir 
‘ат. - Ekkor lépett be Julia. -A'Mellém ¿llt а’ kandalló~ 

‚ hoz; 4i‘álnéztem, arczaî llmlvámyak- щиты, кеие; melly 
lien egy levelet tal-toit, remegett. Julia! Szólék eliszo 
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шапка а’ nyugowkétségbesïés7 kifejezésetöl, mellyel .elöt~ 
teu-¿1lb mi «тем Minaennek-vége van, felele fájdaloln 
elíqitottîhangen; megirtßm a’ качаю‘, `el akaràm -kììldani, 
de láttam, hogy balgatagság vala..;telfv,eln, mielött e’.tit- 
tkoi: e’ szolgalelkek’ egyikére bizom , mielött magam adok 
mwen az àmlókaßkmtörténigk., ‚щипцы-давит‘, én 
kész vagyok. ' 

' —›/‚ ` fm" 

JS e'qlawélnöl ñigg sol-save» fszólék remegve. Neln=_az 
Ь 

enyém, изюма Julia nyugottan, de egy személyé.- melig' 
szivemne kèdvesebb mint enmagam; ha e’ sorok шм 

Вешъе úünek декана, «.talên jo lehetvmég minden. 
O _' d" l 

Barátnéja’ kezébe? змеи elragadva örömemtöl. 
‹ .wu/,n4 ' f .-'. 

_„Á ,BarńtnémiYahnont marquiseïykezébe. .n1 _». 
.’.i‘. "'11 - ‘u- '-«".-'~ YI’ l’ - d” 

Barńtnéja’ .kezébe +- тщщаъь „виеге‘: ömuagánál 
пешие,„дшек-мщшшшгш; вешеаДёПеК, «ki igylud не, 
retni. ’S én т людей, V',s. бы kétsègbesik, ‘аду ialán 
nem érdemleném bizodalmált.v Ош, rebege Julia,_ ’sarcmi 
még inkább elhalványúltak, önt,.s0ha. 

i; Ш-"- `~ll`.§l1 .'..‘ . 

Mért nem engem? wzólék nègre; -olly мата, olly 
megvelésre méltò ‘штык, hogy те; eîsorokat sem акта 
rim Milli? — ‚шд‚,‚мо1а halkan Julia , ìcsak önre nem. 
Julia! szólék .kétségbesve, én szeretlek; nem ugy mint 
шок, kik шип Ьоидыаепёкешыт szemeiket, ’s ¿melt f 
szép vßgy ’S jó', ’Sstégedszeretni dicsö, fényes~~ nappal 
merték mondani, hpgy зимней; ezt mondanL-merték, 
midön vesxzélybenl цеш.‚ю1а1„‘шщёд segédre nem vala ваш: 
Ség'ed, midön nem„ajan1ak~¢1töke¢.z---{Enungßmn sagm 
lek , ‘véghetlenül , >.mil«§x1t;»a’.ßz.iv V,wak«ggyßzer пешие‘; 
léted “заменен шт, ‘Ян-пище! ‹‚1е1кещ теми, #sn-ha hät 
mindig hallgatal, ¿mha _bär ynzenqedélyemet мал дрещ. is 
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‘топовый, ёп boiiiogvaiék, mei-t l-át'tiilak', inert Ballot 
laiii вклада‘, inert éi‘tettem közelléte'ilet, inert ‘га-181! "" 

д 

Megliatva néze кат, ’s reiiiegve nyujtáikezét, iiiidon` 
igy szólt: ’S-tudod-e, mi a’ szei‘eleni? Leniondaiii winden» 
röl, шёл еЁуКог nigga-i1, kiszakitani Vszivedböliiiindeiit, nii 
azt egykor eltölté, iiiég eiiilékeidet is; biicsiit venni az 
élet’ öröineitöl, elliagyni pályádat, mellyen еду dicsö czél 
után вашим, oda vetni летает, szivedet, а’ dicsöséget, 
az едем. világot еду asszoiiyért, ’s„ miután végi‘e jövenn’ 
dödet egy pillanatért, a’ világot egy „мы; hitednek 
iiiinden szent igéit egy halk igenért oda adád`, làtni hogy 
csalódtál. -- Ez a’ szerelem. Oli‘ne szei‘ess engem, neiii 
èrdemlem. 

’S шитье te,` iiii a’ szereleiii? szólék elragadva. Le 
iiiomlani mindeni'öl,' kiszakitni szivedliöl eiiilékeidet, oda. 
чет‘ szivet, `dicsöséget, a’ világot egy asszoiiyéi‘t. Еду 

\ asszonyért iiiinden reményidet, ’s érzeni, роду az asszony 
valo. Éi'zeiii e’vílág közepette, liol mindenki'szenved, hogy 
lioldog vagy, isiiiei‘ni a’ csalfa. einberek közöttegy szivet, 
lnelly hiv fog~ii1aradni, (пап? egy iiyugpontot, mellyen fá 
radva megpihenhetsz, ajkakat, mellyek érted iiiiàdkoznak, 
szeiiieket, mellyek csak néked nyilnak, egy Кнут, iiiellynek 
istene vagy, inert lioldogitád, egy világot,y elkiìlönözve attól, 
i'iiellyben iiiások éliiek, egy шаги, mellybeii más életet 
élsz, más öröiiiöket éldelsz, más reményekben gyönyör 
ködöl, ’s mellyet karjaiddal átkulcsolliatsz, inert kedve 
sedben áll elötted; ez а’ szerelem! Ez az, init általad ér 

È zek, iiiitöl‘az ё; meg neiii foszthat ininden машинам. 
’S most tudod, пикет boldogitál; add nekein a’ levelet. -- 
’S tudod e’ mit kiváiisz — szola Julia папках: - е’ levél 
áthághatatlaii да: lehet közted ’s köztein. -- Elréiiii'ilteiii. 
Ö egy pillanatîg мандата, utólih pii'ulva halkan штата: 
ha at'yái'm valaha megtudnà, hog)r te vivéd e’ soi'okat ha 
rátnémlioz, kit ö gyülöl. 
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~ Atyiid - szólék elragadva- - hiszed, ногу magam 
ról gondolkozom г, szeress , ’s légy lioldog. 

‘li’ y (дети! — szóla впадают! - ’s karjaim közé szo 
НИМ érzém könyeinek прокат, melly arczaimon lefolyt, 
A11s-a’ remegö kebel’ „кота: szivemen, ’s sirtam Шпон 

a öi‘öinömben. 
. l 

Midön elváltunk, Julia’ arcìain öröm sugároza, ’s én 
gyönyörrészegen vrohanék а.’ marqmsenoz. 
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Ejfél rég‘elmúlt, mikor а’ marquisetòl, kiben еду szép ’s 
elmés nöt talàltam, lakásomba térék; hajnallott, mikor 1110111 

i ha szende'redék, ’s dél volt, mikor nyugtalan áluiaimból 
felébredtem. — A’ Tuilleriákba menék. -- Az‘on idöben, 
mellyröl szólok, a’l juliusi zendülés’ emléke még elevenen 
áilt azon kevesek elött is, kik késöbb, hasznait éldelve, 161’ 
ténetét elfelejték; ’s a’ nép, mint régi királyai alatt szokva 

. volt, szalladon jàra kiràlyi kertében , 1101 most, 1836ban, 
csak a’ jól ruhàzott talál helyet , nehogy а’ szegény 16111 
mivelö , ki blousjàban jö, a’ divatszerü sétálóknak 110111111 
kozásúl szolgáljon, vagy a’ rongyos koldusgyermek, ki 
talán e’ fák"àrnyéka alatt játszani akarna, az urli angyalok 
nak elrontsa mulatságát. --- Mind е’ nagyszerii haladások, 
mellyek által а’ juliusi dinastia а’ jogszerü családot el 
akarná. felejtetni, 's mellyek ellen nem ëolna kifogàs, ha. 
érte egy pár еще: frnnczia nein vesztette volna életé’t, egy 
agg kîrály nem halt volna паштет, akkor lnég nem 
léteztek. ’S midön а’ kertlie lépék, köriilöttem vegyüit сво 
portokhan jára körül a’ sokaság, egy nagy folyam, melly 
ben a’ csillogò és sötét hab vegyülve halad természetes 
egyességhen, mellyet külszin nem ‘гашиша: е1 egymástòl. 
— ваш е’ kert mindig kü'lön'o‘s hatást tön, а’ palota ’s 
zendiilés’ piacza, a’ legnagyobb emberi fény a.’ legször 
nyebh inség’ helyszinei közé` szoritva alli itt, mintegy arra 
alkotva, hogy a’fasorokon végig menö mémi tanulja. 11:16. 
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volt, melly holdogságàt vesztétöl elvalasztja, ’s latini: mi 
csekély az. Ki mehet-vég'îg e’ helyen annélkül hogy eszébe 
jutna, mennyi eltünt álom felett veték fái árnyékokat; ki 
tekinthet körül, annélkül hogy keblét egy sohajtás elnel 
né, midön e’ paleta’ épen alló falai között a’ romokra 
emlékezik , mellyekhen annyi fényes szerencse tünt el еду 
fél század 6ta. Minde'n valtozott, csak e’ fák nöttek az 
óta: mintha a’ természet zöld diadalzászlúját lobogtatná 
minden 111 tavasz'szal, ’s inteni akarná az embereket ennyi 
csalúdás között, hogy csak benne hizhatnak, hogy csakfü 
ad árnyékot mindig `’s mindenkinek. 

Félòráig jártam ig'y, midön- egyszerre Armand alla 
elötteln. -Örömrészegen‘szoritám kariaim lrözé. -—- Nincs 
semini kellemetlenebb illy pillanatokhan а’ sokaságnál, kö 
zön'bösen halatl el mellettiink, ’s а’ s'ziv még is вин-0113111 
va érzi magát jelenléte által‘; mintha mmdenki gyanitana 
boldogságat. -- Kimenénk a’ kertbôl az elisei mezök felé, 
hallgatva, mint ладу örölnek után szoktunk; emberek; 
mint az echók, ugy is anny'ival szótalanabbak, mennyivel 
közelebb állnak egymáshoz. Armand szomorú vala, ké 
pén egy ôröm'sugár futa at, midön meglátott, de es'ak legy 
inkályb tiinjék ki fl'tjdalma а’ rüvid mnsolxgùs alatt: mi 
kép’ 1011 napokon messzehbre látjuk ai'pusztulást, mikor 
еду deriilt pillanat vonnl at egiinlìön. Mi bànt baràtoln ? 
szólék' végre; szomornabban` talällak mint mikoráelvál 
tunk. - 1 ‘ 

‚ Megszoritá kezemet. Oh’,4 mikor elvaltnnk --- szòla 
egy sohajjal — boldóg valék. Akkor reménylteln, most 
látok. -— Reményltem egy világot, hol más nemes levelre 
nem leend lszükségem, mint mellyet isten lelkemre ift', hol 

Iérzeményeim, mellyekre szivem minden ütésével a’ szere 
tet' bélyegét veré, több becsüek’leendenek'az emberek 
elött, kevés csillogú ércznél; hol én'a’. koldns nemesen 
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érezhetek; hol magamat feláldozhatom ’s gúnymosoly nem 
Года‘! , ha nemzetem elébe lépve, lelkesen elmondom: ér 
ted так emi, hazám! Reményltem egy vilàgot teli erény 
nyel ’s megelégedés-szülte örömmel; az embereknek, .ma 
gamnak, egy ‘Надо: teli tettel ’s dicsöséggel: lne'rt hisz’a' 
régiek megkoszorúztàk az állatot, mielött feláldozák, és én 
mìért nem vàrtam volna koszorút , mikor áldozatra ké'szen 
álltam. ’S láttam e7 nagy szinháza‘t, mellyben еду fenn 
séges jelenet után a’ szomorújáték тыл; foly; melly 
ben az új szinészek nem éreznek шине: az elòbhieknél, ’s , 
taps vagy dij után {агата ‚ régi fortélyaikkal gyakorolják 
nagy mesterségöket, a’ csalást; mellyhen а’ nézöknek еду 
része штык, lnásika érzéketlen, "аду panolyaban más 
dolgokkal mulatò; ’s mellyhen azon kevés, ki a’ darahot 
érti, sir. Láttam Párist, a’ helyet, melly olly ragyogónak 
шишек fényében, mintha nap emelkednék a’ föld’ közepet 
te, >’s melly mikor közel valék, mocsíu'kéntV .állafelöß 
tem. Láttaln az egnpereket, e’ szorongatott sokaságot‘, 
hol ' вены nem àllhat a" nélkül,_ hogy embertálrsáw~ ne 
nyomná. Reményltem egy dicsö мы, ’s штат‘ а’ nml 
т, melly mulni nem akar; e’ взаимоз-взёё’уепъыуеёер, 
mellyet а’ шпёпевек arczaínkra пуста!“ ’s mellyet mil 
liónyi köny ’s annyi пешие!’ véreA le 4nem lnoslnntnak;4 Fal 
modoztam mint isten’ képmása, ’s felétbredék mint prole 
tarius. --- ` 

HU - 

Mélyen вагоны; reám Armand’ szavai; шеи; én не: 
rettem б‘, ’s` arczain olly keserü-~~fájdalom vala'kimon'dva , 
mellyet vigasztalni пеш‘ reménylhelék, шеи gyülölés'sé 
‘ат. 0h barátom! szólék végrezhmi -nxásk-ép’ reményltelek 
Май. Midön Avignon’ falai elött végszer мышц! jobbo 
mat,l 's én reménye'idet hallàm, 's 'érzéln örölnben dobog» 
ni szîvedet: akker помада}: gondoltalak. Mintf‘az, ki egy 
kedves надо: lát kieresztett ‘мышца! elhagyni partját, 
midön а’ végköszöntést hallja , ’s kedveseinek ‘ё; intéseit 

Ärm'zkò'uyv I II. kò'l. 13 
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látja, szivét‘szorúlni érzi, ’s mégis öri'il, 110ду illy io 
szellö jota Кап/656111611: 1ду néztem én 111611611 ‚ inidön a’ 
fasoron végig iiienve е111аду61‚ ’s most széttörve látlak 
ismét ’s reinény nèlkül. Egy pár hónap , ’s reinény nélkiil 
làtlak; de ne gondola, hogy azért ininden elveszett. — Ki 
nos leliet csalódni az emberekben, ’s iiiiután évekig remény 
letti'mk, végi‘e leinondani ari'ól, mit biztosnak tartottunk, 
inert szükségesnek gondolòk; de е’ seb is meggyógyi'il végi'e, 
’s csak azon foi'radásoknak egyikét liagyja s’zivünkön, iiiely 
lyeket ininden , ki einliei‘isinei‘etliez jutott, magával horil; 
csak ha kedveseinkbeii csalódtuiik, akkor kesei'ghetünk 
111611611; csak ök találnak mindig iiiéi'ges nyilakkal , ’s nein 
bizliatol e’ lieiinem? 

’S tudod-e, ini az: egy esziiiét vesztenìink? -- szóla 
szoinori'ian Armand, -- еду gondolatot, inellynek sugári 
han szivünk nagyi‘a nött, melly létünknek világot adott, 
iiiellyel életünket eltöltök , ’s melly, 1111111611 уа16в116ва 
111611 küszködtünk, 1111111611 11161‘ közeln'ek véltük, egys'zer 
re eltiinik, iiiint а’ felleg tenger felett, inellyet a’ liajós 
pai-mak velt, mig villàiniliól észrevevé , 110ду sötét töiiie 
ge'csak vesztéi-e gyi'ilt össze látliatáráii. 01116 ezt neiii tu 
dod, te grof vagy, gazdag! mi egy eszme neked? Kinek 
az 61е1а1111у11 adott, annak àlniakra szüksége nincsen; ’s 
ha voliia, a.’ szerencse’ kényelines pamlagàn 611 61‘6111е11‘61 
áliiiodozliaiik, vigalmak között elfeledlieti, mennyit szen 
vednek inások; vagy iiiegelégedve sorsával, sziikségcsnek 
gondolhatja a’ fájdalmakat, mellyek neiii 61 gyötrik. De 611 
а’ nép’ ña vagyok, nekeni birtokom nincs mint e’ világ; 
nein vagyok egyike azon holdogoknak, kik önösek leliet 
nek, inert sorsok а’ közönségétöl különva'ilt. Еду levél 
vagyok а’ nagy einbei'i nem’ fájáról, еду csepje а’ véghet 
len tengernek, еду lioinokszeni а’ nagy pusztáliaii; ’s 
mikor a’ fát ledölve 1610111, а’ dagadò Iiulláinokat i‘ònàra 
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sinmlva, az emelkedö ll'omokfelleget тип-е sülyedve. ne 
‘keseregjek~2 . м ‹ n ' 

3="‹ ’S тона“ elegge boldogtalanvolnál hinni, lmgy 
lmldogságod némelly politicus álmoilozásaid’ létesüléselöl 
Iîigg , » melly’ek, ha На! létesülnek, szépségöket „elve_sztik, 
mert а’ bájló egész helyett, mit fennséges képzelmid 
hen látál , a’ nyomorńlt részlefeket mutatják, mik а’ 
iegsz'em» korban, ` mint a’- leg‘szeli'b vidékben mindig [МЫ 
mmak.- 0h паштет! над-„ты anrándjaiadal; ne kösd 
íiszveïitfiu létedet az 'emlieri nem’ sorsával, melly miként 
eddig szenvedett, иду korunkban legalább ezeniúl is szen 
vedni fog; ’s ha Мг fennsóges eszmékért kiiszködik, ’s 
nélia gyözött, sulla megelégedni nem fog: mei-t anyagi 
júlétet reménylve eszméi’ létesiiésélöl, azonnal-csalúdik, 
mihelyt gyözött. Tégy mint. én, "Манеж egy lényt magali 
nak "s öleld meg egész szereteteddel, fond ez egy körül 

’minden reményágaidat, vedd-vezércsillagodnak nehéz uta! 
don, чем világodnak, mellyhen élned kell, ’s помог le'_szsz 
mint én. `0h mig а’ szereimet nem ismered, mig szived еду 
képpel csordultig el nem telt ugy, ногу henne más helyet 

-nem каши; mig egy arcz a’ivilágot nem (щелей el veled, 
egy mosol'ygás keservideh'eg'y» köny. azi, hogy más boldog 
ságnt találhatnál , addig ne'v шт emberi Нигде‘, mart 
nem'tudod,. mennyi boldogsz'ugòt мыши‘ benne. -- Te 
megelégs'zel, szóla keserüenynArmand: -‘-;161‹(е$2е‹1; kö 
rülépitve szerencseváraiddal, mit папой Ю, xlui- köriìkön 
iúl pusztaság all; mig падала’ kikötòben lay-fijas, палаты 
ringaitatik, mi közöd a’vészhez, melly kiinn dúl; ’s еще!‘ Saj 
kàt széttör. Te lmldog'iragy,v ’s szerelhetsz. De tudodme 
mi а?‘ szerelem nekiink, kiknek а’ szerencse mostohállb 
mértékkel mért? -- картины-да’,щ‹1а1ш‚ава‹‚‚‚ца 
végre fáradva новый kiiszködésed után, levert reményeid 
del, vérzö kebellel, egy lényre akadtál„ki lelkedet meg 
érté; ha vigaszlalva érzéd magadat ‚акта , Ив boldognak, 

1 3 * 
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mert látod, hogy még holdogithatsz; ha еду pillanatig 
megpihenve szivén, örömekröl kezdél álmodozni ismét, mint 
а’ heteg, ha egy pillanatra elszunyadott, ’s egyszerre a’ 
szükség lép elédbe , ’s fiiledbe kiáltja: 11111161 fogtok élni? 
Мёд‘ reménylesz talán; lelkedben új е1‘61 érzesz, mióta sze 
retsz, és, hisz’ irva. van: az úr eltartja az ég’ madarait, ’s 
felruházza а’ 1111011101, — 111161‘1 116161116111161 te. De ha végre 
köriiljártad a’ várost ‚ ’s nem hoztál estve magaddal sem 
11111; ha házrói házra koldultál munkáért, ’s nem találko 
2011 ki elfogadná; ha kész volnál szivedböl pénzt verni; 
ha éltedböl egy évet adnál egy rosz darah kenyérértl’s 
nincs semmid, mit kedvesednek adhatnál: mit téssz akkor? 
Ö nem panaszkodik, nem tesz szemrehányásokat; de nézd 
elhalaványúlt arczait, nézd a’ fajdalom’ bélyegét imádott 
vonásain, ’s ne átkozd el életedet, ne káromkodj'ál végzeted 
ellen, ha végre gyermekedet hozza elédbe, ’s mikor а’ kis 
ded feléd nyujtja gyenge kezeit, ys szived, mellyet termé 
szete késztet, örömtelien dohog fel, egyszerre eszedbe 
jut, hogy nincs 11111161 1а1‘1а11011. - А’ szegénynek а’ sze 
relem csak kínokat hoz; mint amaz utas, kia’ pusztàban 
eliévedve, ’s aligbirva szomját, egyszerre egy zsák aranyat 
talált viz helyett: íllyen a’ szerelem neki, a’ világ’ legna 
gyobb kincse máshol, de а’ 111132111’ vándox'ának csak egy 
nehéz teherrel 161111; csak egy keserii gúnya végzetének, 
melly kincseket ada, midön vesztét hatàrozá. -- Mint а’ 
vak, kinek szemhályogát most vevé le orvosa ’s kit egyszer 
re egy napsugár ért, illyen 6 boldogsága’ érzetében; 111] 
dalmason látja ragyogását, egy perczig csak, hogy ismét 
elvakuljon; а’ sugár melly a’ látúknak derült világot 1112152 
1а а.’ táj 111611, neki villám vala, melly vég reményeit 
lesujtá. Szokni kell a’ szivnek gyönyörhöz is; ’s ki sze 
rencsét nem ismer, annak az ég ne adjon boldogságot, 
ne adjon szerelmet, szive nem hirná. el. 0h 11 gazaagok! 
111ег1 boldogoknak nem akarlak nevezni, mivel végzetetek 
csak azt adá, mit mások irlgylenek, ’s nem mi 110160511 
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hatna, --- ti nem sejdititek mennyit szenvedhetnì e’ vila 
gen, ha leereszkedve kényelmes pamlagaitekra, a’ mun 
1105’ 301301 irigylitek, ki fáradtan egy fa alatt alszik, nem 
háberitva nyugtalan álmaitektól, mintha 151011 vigasztalá 
súl napenként lialàlára 11110110; ha étvàgyért sehajtoztok 
lakemàitek között , örömért iinepélyes vigallnaitek között, 
’s megunva a’ márvány csarneket, szalma fedélröb, meg 
unva a' hizelgést, egy szivröl 01111011021011, 111011у a’ 110 
teket megesztaná: akker nem sejdititek, mi ладу kine 
kat 1111‘1101111 az élet’ legszükebb körében is; mennyivel 
kinesabb annak sersa, ki vágyait, nem mint ti e’ föld’ 

— körén elérhetleneknek, de éldelve ’s megvetve látja eze 
rektöl, mig neki csak a’ kivànat juta, 's azen 11120 
nyessàg, hegy vágyai általa elérhetetlenek. -- ’S mi vég 
re, ha 10111011011 az ambitie’ ладу 01110 10111а11ла fel, ha 
itt 0’ diadaliv alatt, hel а1111у1 preletaríus név 011, e' vá 
1’05’ 1161‘011011, 1101 minden utczakö egy dicsö 1011’ 011110110, 
nem 11111110, 110111 akarna általlátni, hogy a’ nép melly 
g'yözött, a’ gyózedelmes gladiáterként ísmét börtönébe 
zàratik; hegy а’ diadallven nem velna hely még egy név 
nek, ’s kerunk a’ legnagyehb század utánosa, csak arra 
derült fel, hegy a’ ладу 01111011011161 lelörölje az 11031, 
110111 hegy újat iijen reajek. Ha а’ szegény mind ezt által nem 
akarná 101111, ’s cselekedni mint 6501 cselekedtek, egy nem 
zetért 01111 mint 611, ’3 0’ földön, hol Deldeg nem 101101, 
legalább egy nagy sirt hagyni maga 111011; ’5 ha ‘regte ál 
tal kell látnia, hegy a’ világe'rt semmit леш 101101 6, ki 
bemenetelt keldulva álleng kapuinál; llegy vegzete, 161 
dön csuszni ’s tapedtatni, ’s ha végre mint repkény еду 
más 01’6301111011 101101111010 magát , ismeretlenül eltünni ágai 
közt az eröseblmek, bar 6 tartá, 1101‘ 6 vete arnyékot he~ 
lyette; ha vérével áztatná fel a’ iöldet, csak hegy nye 
11101 hagyhassa tekéjén ;— ’5 végre általlatja, hegy haszta 
lan’ fáradett, mert az emheri nem, nem szivesen tanúl új 
neveket, ’s mig azt, ki a’ társasàg’ magasabb fekàn állva 
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csak lxozzá leereszkedik, mar repiilni làtja, ’s tapsol'va 
' éljent так, az ezer emelkedökröl megfeledkezik; 'ha 11:1 

шШЩа: liogy á’ dicsö'ségre szükáég, jó ruhában eg-y kis 
ar‘ányhimzéssel szòlàni a’ hazáért, ha rongyaidba‘telnetve' 
felejtetni nem akarsz; ha mindünnen elébe Малыш? jaj 
neked szegény! е’ föld, melly kenyeret nem ada , neked 
mit anni пеш fog! ’f ‹ 

` ̀  Boldogabb valé'k, mint hogy a’ hirvágyat érthetném ;‘ ke 
газе‘: szeretve, nem kivánva mást mint viszontszeretetet , 
mint a’rózsa, :nelly virágait kihajtva, alacsony =he1yzetéhen 
inkáibb` egy hideg érintéstöl, mint az ég’ villàlnilòl retteg; 
a.’ nagy világî mozgalmak engem hidegen hag'yának; ’s' 
ha bär csodáltam azokat, kik boldogságokat nelnzetök’ 
javáért feláldozák, ’s gyermekkoromban néha Gracchusokról 
álmodoztaln: most, шаман Jlíliámat ismerém, a3 ‘над’ di 
csösége nem ére fel kedvesemnek egy tekintetével. ’S' 
nem mondhatom, mi fájdalmasan hatottak ree'un Armand’r 
szavai, mellyekböl elöször gyanitám egész szerencsé'tlen’ 
ségét; mertlát‘ám, inennyi önösség vala lelkesèdésében,` 
’s jól штат, hogy mig az, ki csak eszméknek él, soha 
egészen boldogtalan nem lehet, inert marad reinénye а’ 
ьп‘оп túl is: az önös mindig ’s egészerŕ azzá. válik, mi# 
he‘lyt személyes reményeit eltünni látja. Szegény hará 
tom, szúiék végre: mint sz-áinom sorsodat. - ’ 

0h звал]! 'szóla' elragadva Armand: bár mi külön-~ 
bözö lételt szabott reánk végzetünk, mindenik tiìrlletö, - 7s 

‘ a’- vak'ondok ön `ásott siriáhan, ’s a’ sas fennséges 11111511 
`nyábam lioldogok lehetnek: amaz nem ища а’ napot, ez 
nem vágyúdik világ után; elàtko'zott csaky az, k'ínek» vég 
шею vágyakat teremte lelkébe, ’s hozzá tehetetlenséget, ъ‘34 
ez az én sorsom. Szànj meg, de ne vigasztnlj;- ixie‘l‘t’vnůi‘-l 
nak fz'zjd‘almak,'1ne1lyeket vigasztalni nem llelietz' гв’ёг 'äzok-i 
па}: egyike, " ""î Ч "‘ ' 
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Érzéin szavainak valúságát 7s nein 1161116111 vigaszta 
lásaiiiimal. Sokáiig inenénk liallgatva egyinás iiiellett, vég 
re Deszélgeini kezdénk isinét, 6 szoinori'i tapasztalásairól; 
inellyeket Párislian tett, 611 szereliiieniröl, ys igy éi'tiink 
vissza a’ Tuillei‘iák’ kei'tjébe. 
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'. XXII. 

Mintegy хе: óra lehetett ’s mit París divatszeriit ismer, 
vegyiilt sokaságban sétála a.7 новый iasorok alatt; egy par 
szor fel ’s ala jaránk, ’s egyszerre Julia alla ellöttem. Armand 
szaliadulni akart, de'olly közel valánk, ’s én örülve az 
alkalomnak, olly hamar mutatam be a’ marquisenak, hogy 
töbhé nem томаты, ’s kénytelenittetve, az asszonyok 
kal ’s velem sétala köriil. Mikor elváltunk, a’ marquise 
mind kettönket estvére magahoz hltt, ’s Armand, mint 
làtszék, deriiltebh vala. — Valmoniné szép volt, ’s nincs 
senuni vigasztalòbb assz‘onyi nyájassagnál, melly mig va 
lónak hiszsziik, a’ szivet, ha fortélynak ismerök, hiusa 
gunkat kecsegteté, ’s minden ifjú szivben reményeket ger 
jeszt. Mikor Ваша tértünk, Armand ugyan ismét elszomo 
rodék, söt mondá., hogy a’ marquisehoz nem menend, 
honnan szege'nység ’s szokásai öt eltiltják: de miutan ké 
rém ’s iìgyelmeztetém, под е’ teremben épen a’ mozga 
loin’ (б embereivel ismerkedhetik meg , ’s czéljához juthat: 
elhatároza magat, 's nem egy remény nélkiiLgOh szegény 
emherek! kik mig a’ sziv dobog, reményleni meg nem 
sziintök, mint a’ vándor, kinek éji “бы; egy lidércz deriti ‚ 
mint a’ szomjuzó, kinek ajkait egy par szem esti enyhiti, 
igy adòdnak nektek ren‘nyeitek; a’ vander lepihenne , a’ 
szomjuzó szivébe marina törét, mint ti fajdalmaitok 1:6 
zött, de végig kell türni kinotokat; szegény emberek! 
kik az ем’ iabirintjában zöldelö ада!‘ között haladtok vesz 
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teteknek elébe; kik szivetekben hordva már a’nehéz seliet, 
1111111 а’ lnadár, niellyet nyil ért, viruló tájakat láttok inég 
magatok körül, ’s nem gyanitjátok, hogy ibolyai közöit 
reátok csak halál var; kiknek veszeiben minden hullam, 
melly temetni fog, még egykét fényes tajtékcseppet csillogtat 
hegyén. Miért ennyi csalòdás, minek illy szép álmak olly 
szörnyíi ébredés elött? miért e’ megrögzött sziv, inelly 
miután ifju korában, mint tavaszkor a’ fa, dúsan kiliajtott, 
’s miutàn tapasztalta, mi llamar vesztheti el egész birtokát, 
még továbh reményl? A’ kinpadon szenvedönek enyhitali 
nyújt hohérja, hogy el ne érzékenyiiljön; az exnbernek re 
ményeket ad sorsa, hogy türni tanuljon. Szükség, hogy е’ 
világon, mellynek valója kin,- legalább àlmaink szépek 
legyenek, ki élue anuélkiiliJ ` ‘ 
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XXIII. - - ’ Marquise Valmont’ terme egyike vala azeknak, hol a’ не: 
nagy parisitarsasag talalkezik, sziiletése altal a’ Faubourg’ 
(б személyeivel reken, férjétöl, ki mint sekan a’ nagy zen 
dülés’ következésében nyeré nemes levelét, az и] ле 
messég’ -tarsasagaba venva, mint еду közpent alla ö a’ 
két különvalt felekezet- között, hel az ellenkezök öszve 
уже, néha итак egylnast, csak hegy sértve érezvén 
magekat, isme't nagyohb gyiilölségben valjanak el. А’ ki 
sella ладу vilaghan nem élt, ’s a’ tarsasag’ ugy nevezett 
vigalmaiban nem részesült, ’s egy teremhe lépve a' ra 
gyege gyert‘yakat ища, ’s alattek a’ mosolygó asszonyo 
kat, a.7 fentes arezokkal csevegö fériìakat, ’s a’ nyajas 
hazi asszonyt gözölgö tliekatlana mellett: az nem fegia 
gyanitani теплу! gyiilölés, mennyi irigység, 7s sokszer 

‚ mi mély fajdalmak rejtödznek eì deriilt felszin alatt. A’ 
teremben , mint a' vilaghan, az elsö érzemény, mellyel fel 
lépiink, örömteli, ’s néha sek idö kell , mig a’ bajló csaló 
das eltünik, ’s az ember altallatja, позу е’ tarsasag is, 
mint minden egyéb , önösségekböl all, mellyeket hivság 
vagy szükség tart össze, de annélkiil hogy szeretet össze 
forrasztaná. langival; mig altallátia, hogy mind e' lények, 
kik latszelag olly közel állnak egymashez, az eg’ csilla 
gaihez hasonlók, mellyek latszolag egymas mögött ra 
gyegva, milliònyi mértföldekre ferognak; mig végre altal 
làlja, ll'Ogy ez egész tarsasag, melly olly harátìlag simul 
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hozzàja, mihelyt nehéz napjai jövendenek, ellene leend, 
a’ tengerhez hasonló, 111е11у а’ hajót, mit ringatva borda 
körül, — 111111е1у1 zátonyra jött, szétdulja hullámival. Én 
ifju valék, most elöször Párisban, ’s kiben nem volna 
ele'ghiuság, hogy magát jól nem érzené azon társaság 
han, hol jól fogadtatik.. Nincs biztosabb 111 az optimis 
mushoz mint látni, hogy tiszteltetünk; mindenki annyival 
tökéletesebbnek tartja a’ világot, mennyivel tökéletesebb 
nek tartatik önmaga általa. 

"Épen a’ marquiseal szóltam, midön az ajtúk meg 
nyilván, eg'y férń lépett be, kinek látására egész 10 ked 
vem eltünt; az vala., kit az avignoni templomban láttam, 
’s ki egy pár nappal azelött Juliámmal каюте jött 
elömbe. Ki vala ez? kérdezém а’ marquìset, a’ mennyire 
lehete egykedvüen, de érezve, hogy hangom remeg. 

’S ön még nem ismeri, szóla ö mosolygva, Dufey 
urat, а’ nap’ hösét, ki а’ juliusi napokban keresztet nyex‘t, 
könyveket ir, 7s tudja isten mennyi tulajdonságban bövel 
kedik? Illyen a’dicsöség! 1120111 mosolygó pathoszszal: 1111 
párisiak angyalnak vagy ördögnek hirdelünk valakit, ’s а’ 
jámbor tartomàny nevét sem ismeri. 'à и‘ 

Megvallom , szòlék elkedvetlenedve а’ dicséret által, 
nem ismerem e' hirességet, ’s most sem igen láthatoni ál 
tal okát, ha a’ mondattaknál többet nem telt. 

‘n 

Làssa ön, viszonozá jo kedvíien а" 111ащп1зеъ1111 
pàrisìak különös életet élünk; mint а’ méhkas .a’ vilägban; 
iilyen társaságunk: a’ föld` viràgiaibói élünk 1111 is, `de la» 
kásunk egy különvált egész а’ föld közepette, а’ 1111 4ki-ß 
vine штык, minket elzart'korünkben csak tavolabm-ol 
érdekel; ki az egészben nagy, lterin‘einkbeń meg nem 
féme, külön királynénk van ’s ezt imádjukgì ’s lássa ön» 
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Dnfey egyike azon imádottaknak. A’ шаг csak a’ maitre 
de requettet isineri benne , ’s legfelebb аж, ki atyja атм 
niég a’ politicus világban elöinehei; nálunk szerencséje csi 
nálva van, ’s kevés férti lesz e’ teremben, ki nein irigylené 
sorsát, ’s kevés asszony, ki hódolásai által kecsegtetve 
nem érzené magát. —- De engedelmet, [ни-Шаг fogoin neki 
praesentálni; Páirislian nincs hasznosabli ismeretseg niint 
az övé; ’s jót állok, hogy бы’ elómeneteléi'öl senki joliban 
gondoskodni nein fog , mint Dufey. 

Milielyt Valmontné magaiiira liagyott, egész 113%! 
memet Dufeyre forditám. Ö szép vala, szép, szàzadunk’ ér 
telme szerint, melly mint mindenik, külön ideált alkota 
magának. A’ görög derült szabàlyosság, a’ romai szi 
lárd akarat ’s' erö nein illenek e’ századhoz többé! Ko 
runk a’ szenvedelem’ bélyegét keresi az arczakon; szép~ 
séget, de szétrontva liánatjaiban; eröt, de inegtörve soi‘sa’ 
nehéz csapásaitól; nyugalmat, de millyen az éjé, teli sötét 
séggel; egy szòval — inert csak az szép minden koriiak 
miben gondolatja képesül — a’ fájdalmat. Az aircz,- melly 
мы murat, nem tetszhetik a’ kornak, melly csak ezt 
értheti. A’ ki Dufeyt мы, akaratlanúl hozzá `vonzódvai 
érezé magát, ’s ha liár szivemet féltékeiiység tölté, ’s 
lángoló gyülölés, nein nézheték ez ifjiira némi rokonér 
zet- ’s annélkiil hogy akai‘atlanul megvallaiiáni гавани 
ségèt. Vannak arczok, mellyeken az élet érthetöbb топа 
sokkal irja történetét. Illy arcz vala az övé, ’s ki ko 
mor nyugalmát та, ’s közötte “нём а’ hideg mosolygást, 
melly mint tengei‘en a’ kisded hab, egy nagy vésznek 
töredéke „было“ ajkai köriil, annak szive titkos rokonsá 
got érze iránta. Змей; szememliel tartám mozdulatit; de 
minden “думают mellett nein lehe'te észrevennem sem 
miliöl Juliávali viszonyát, ’s ha néha Juliáiiira nézék, 
’s öt két lépésnyîre Dufeytöl olly nyugottan, ollyr mosoly 
gòn látám; ha vele szólék ’s 'ö elméskedett, nem (идёт 
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elhitetni inagaunnal, hogy azon ‘ешь ’s azon asszonyt la 
ì tom magam elött, kiket az avignoni templomban sirva, s 

egy elhagyott шагами каюте laœk. Az asszonyi sziv 
' nem olly tudomany, mellyet huszonkét esztendös korban 

megtanulhatnank, ’s minden pessimismus mellett, mit 
ifju korunkban hirdetiink, nincs senki, ki ez élet-comoe 
dia’ szamtalan csalasait ismerné, mielött maga `nem allt 
a’ scena’ bata megett, 7s önmaga nem ниши. 

‚ТиНЩа‘уда roszkedvüen beszélgete néhany öreg urral 
еду szegletben, ’s ki feszes tartásat lata, ’s a’ megvetö, 
néha. szanakozó tekintetet, mellyel az egyes belépöket kö 
veté, észreveheté a’ nagy urat, ki magat elemén kivül 
érezi. Vannak emberek Franczíaorszagban, kiknek na 
gyobb meglìiantas nem történhetik, mint ha mas emberek 
kel egy teremhen talalkoznak, ’s mint isten’ nagy vilagan 
a’ragyogó nap alatt, úgy kis упадок’ gyertyafényében 
magok mellett lényeket итак, mellyeket hosonlóknak is 
merni nem akarnak, 's szolgaknak tartaniok nem szabad. 
Mennyivel szabadabbak politicus intézeteink, mennyivel 
többet mesélnek törvényeink az egyenlöségröl'. annyivaly 
messzebbre terjed az velvalas, annyival elkülönzötteliben 
all a’ néptöl azon tarsasag, mellyet egy félszazad ellené~ 
nek küegyzett. Ivadékok kiiszködtek ’s душе‘: ellene, 
a’ Шаг’ szine megvaltozott, ’s а’ franczia aristocratia, 
mélly ellent nem allott, melly elszegényült, vérpadra von 
ионами, szamkivewe ищете“, _ ferm au. esodàlams 
latmany, ha nem tudnók, hogy az emberi nem’ történeteiben 
этап, mit az зад halalra мат, gyülölés tarta fenn; ’s — 
hogy, mit a’ nép büszkesége levert, az egyesek’ hiusága 
nella feltamasztja ismét. 

Az öreg szembetünö hidegséggel viszonza Dufey’ kö 
szöntését, ’s rövid idövel azutan, leanyaval, ki inég hn 

- lnarjaban iuegsuga,> hogy utannk jöjek, elment. 



2&6' I в. Eö'rvös 16mm', 

XXIV. ‘ 

Félòrávallkésöbb Julia’ termélien valánk; az öreg rosz 
kedvében volt. LáiOtt-e mái- valaha illy társaságot? szóla 
egy kars'zékbe vetve magát; minden mit Paris csak ne 
mesedelt pórból hir, együtt vala; nevethetnék, ha családom 
Ih'oz nein tartoznék a’ llàzi asszony, de igy --’ Valmontné 
lhozy nem inègy töbhé Julia, érted. Ver ver marad, ’s 11111 
gadnál elf’og'adhatod --- noha azért is mar megszólnak — 
de hbzzái' menni nem fogsz. 

mint atyám’parancvselja -- szóla Julia szelid lian 
Ígon — de 

Dev, de — szakasztá félhe indulalosan az öreg - 
csak bátran tárd ki szép nlondáidat; öcsém úgy is késöbb 
elöbh megtudja gondolkodàsmódodat, melly а’ zendiiléshez 
inkábl» illenék, lmint nevedhez. Csak 1121 véltem ‚-- szóla 
lesiitve szemeit Julia — hogy a’ világ még inkabh meg 
fog szólani, ha -nem megyiink cousínemhez. 

fr», _Us nu.. C 

A’ vilàg! — 520111 keseriin nevetve atyja — ’s milly 
vilàg? talán néliány élles joumalista, vagy fukar banquier? 
ha ez világod, ¿un iparkodjál dicsérete után, végy férjiil 
egy gazdag z’sidúíìút, vagy egyiket azon új marquisek kö 
zül, kiket nemesszerepet adó comoediásoknak tartanál, 
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ha a` рак-авто!‘ nem venned észre minden lnezdulatban; én 
nem banem. Az én vilagom csak hasonleim’ körében all, 
’s azok velem egry' réleményiieki"'"“ - 

l ' ‘ y' (‘НБП î i 
л" 

А’ шшс’аъуаш 301140153;- szòla“szeli'dën‘Julial '-¿ 
tudja hogy illy 'dolgoklian nincsI 'akar'atoim ` '“ ` 

A Szégyen rad, nimes: -- szóla közbe az öreg 
haraggal -- liogy te, ki e’ hońvlégti'lsz'tahb véréböl azar 
mazal,- ha nemzetséged’ diszéröl lvan a’ sze,l akarni 'nem 
masi, sin unan ‘вашим мы meg egy тамады, 
melly minden közeledësévelßmöesket hez так; " 

ъ -- 'f ждёт: «‚‹„ 'i ‘1 “ Н‘ l 

‹ ’— v ‚ ' ‚ `‚ ’.’н 'lm-vf' ‘ n ‘ ‘i-Í. ‚г 
моевкоцдг‘мша felintlnliça! Julia, .îswarczai'lr pires 

sag. та ata-F eztëliàaratném negttérqemlihfolgtatg nlyuget 
tabl» hangon3vYa1montnalaljml, цел! nem jött ,neviinkrel 

Gendoled -r- szóla kesenüen az öreg -‹ ’salem tudod 
hegy Valmont, a’«nemes, fennséges Valmentmarquis, ke 
reskedö. volt, vagyb глав; vagy~_.tudja az ég,-mi más neme a’ 
parasztnak; ’sihegy te, vagy‘gyermekeid, e’ kereskedö’, 
-e’ paraszt" gyermekeit rokonidnak fogod nevezni, hogy 
птицы feged шт, ’s lakodalmaikra meghivatni; ’s ha 
meghalek, ладу biiszkén két harem henappal таль fe 
gek gyaszeltatni altalek, csak hegy а’ varosmegtudja , 
hogy rekenuk vagyok; ’sftudod-e, hogy e’ névii- mellyet 
viselsz, ’s melly Valmontné altal a’ pórral rokonosodott, 
egykor tiszta volt; hogy e’ ver, melly szivedet vtölti, 
vérpaden folytngyan, de sella nemtelen erekben nem eddigf. 
’S azt mered mondani, ногу Valmentné altal szégyen nem 

‘ jött reank? valòban szanlak. 

Valmont becsületes emher volt! -- вида gïmyolva az 
öreg --- kar liegy nem hall senki, а’ pelgal'kiraly biz0~ 
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nyàxa megjutalmazna е’ nemes érzeményeket, ’s ki tudja, 
nem aiándékoznaœ neked is egy kis boltot, mellyben a’ 
`111111151 kereszttel árulhatnád holmidat:~ mint mar kettöt ju 
talmaza, kit е’ dicsö napokban egy kevés pálinka vagy 
öt frank , xlríisökké változtatott. De ha Valmont becsületes 
emher volt, emlékezzél megA liogy vele rokonságod töhb 
becsületes személylyel szaporodott, 11053г bizonyára atya 
ñakat _ta1álsz, kik hajadat göndörithetik, ’s ruhat varrhat 
nak, sôt talan mint omnibusvezetök partfogolhatnak; ’s 
örülj ha tudsz, latogasd meg e’ becsületes embereket, 
menj velök sétálni, nevezd cousineidnek, hisz’ beesületes 
emberek 6k is, ’s tan'` ép" annyi érdemeket tettek, mint 
Valmont maga, csak hogy na‘gyo‘bb ti'szteletre' méltók, mert 
nem jutalmaztattak.~ Nemde maga a' gondolat elpiritott, ’s 
ha Valmontnenek adorn tanäcs‘omat, megbántva érzêndi ma. 
g'ar, fs mien? д на: ‘nem a’ slzahaaság’f‘s'zazaaánan"elim, 
nem'hirdettétek '- e egyenlönek az ‘emberék'etg y’s a’ nemes 
séget balgatagsagnak, melly e’ korhoz töhbé nem пике 
vagy csak annyira terjed a’ logica, mennyire ~hasznotok? 
’s kik magatok feiett tin-ni' nem. akartok semmit, jogolva 
gondoljatok' magatokat, mindent, mialattatok all, pórnak 
nézni, mintha a’ legfennségesebb"s legalavalóbh. között 
törpe személyetek elég tavolsagiot tenne? Nevetség! mit 
e’ 11011 lfennségest Dirt, letiportat'ott; az ú'r’ templomi vérrel 
ferttíz'tettek; a’ thron травм valtoztatott, a’ bajnokok’ 
Мишка hohér’ kezével v‘égeztetett ki», ha hazaja е11е11 feg'y 
vert nem raga'dva, Ösi lakaban akara maradni, ’s miéri? 
hogy egy par banquier nemességre emeltessék, ’s a’ szep 
lötlen zászló’ helyébe a’ törvényesség’ rongyaiból, a’ ter 
rorismus’ vérzaszlójaból 's almodott egetek’ kékéböl еду 
hammszinü lobogó foltoztassék össze, ’s én meg ne Vessem 
öket? ’s énne nézzek büszkén öseimre? kik a’népet talán 
elnyomtárk, de legalabb nem osaltak soha; kik 1‘052 elvekért 
kiiszködtek, de legalahb nem hazudtak szépeket önhasznok 
ra; kik megvetve néztek alattvalòikra, de tisztelettel a' ki 

\ 
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ràlyhoz; kik csak e’ Ваша’ sötét századaiban ragyogtak, 
csillagokként , de legalább nein kölcsönözték выданы, 
inint e’ nap’ fényei, mellyek holdvilágként, inihelyt a’ nép 
leszállt, feltüntek, ’s felejtetni акты‘, hogy e’ naptol 
vevek világokat. Mutass еду helyet Francziaországban, 
liol az egyenlöség’ álina штаны; inutass egy gazdagot, ki 

\ a.’ szegény elött liiiszkén nem eiiielné fejét, ’s karöltve 
akarna végig meiini az мешков einbei‘társával, kinek ru 
hája rongyos; mutasd fennseges tlieoriádnak csak еду he 
lyen praxisát, ’s Машина а’ kort, le íogok talán mon 
dani cziineimröl: mind addig megengedi а’ vilàg, ha 
nemességeinröl megeiiilékezem, mint ök `pénzökröl; ha 
magaiiiat inagasabbnak tartom azokiiál, kik alantabli szii 
lettek, ’s az egyeiilöségnek ömnagok niondanak ellent; ’s 
nein megyek társaságoklia, hol komornyikomnak unokája 
„швы а’ fö szerepet. ` 

Komornyikjanak unokája? kérdezéin hámulva. 

Atyám’ komornyikjàiiak ‘щекам, - felele szárazoii 
,azöi‘eg — talán észi'evett ön egy magali ńatal einliert, 
fekete haj- ’s szakállal; az asszoiiyok Adonisnak liirdetik, 
a’ féi‘iiak lángésznek, inert arczait a’ feslett élet elhala 
чаши, ’s шею“ а’ juliusi парой а‘ cziineket eltünte 
сек, az ajtot nyitó komoi’nyik еду liangos gi'óf Dufeyt ki 
álta be, ha a’ szoliába lépett.Í E’ grof koiiiornyikoiiinak 
unokája. _ i - 

’S hogy’ történt ez? kérdezém tovább , mind iiikàlib 
nevekedö érdekkel. 

Mint minden Francziaországban , szóla rosz kedviien 
az öi’eg, _a’ zendülés англ.“ Ki е’ liazáilian а’ nenizet’ ’s 
egyesek’ félszázadnyi törtéiieteilien valúszinüséget ke 
i'es, az a’ valót liazugsi'ignak года mariani. Míkor a’ tei 

Ám'zliòzyv III. ш. y i4 



` ’ I «u ‚‚ 
210 ' в. EeTvos JózsEF, 

mészet inélyélien megrazkódik, miker tetök lereskadnak , 
’s helyökbe újak tamadnak, mi csoda, ha a’ melyen fe 
kiidt ködarab csucsra. emeltetik, ’s a’ fergetegtöl felka 
pott mag, melly a" völgyben érett meg, a’ tetön „Ваша 
gyökerét; igy történt 'sekakkal Francziaerszagban. Mi 
ker a’ zendülés kitört, Dufey’ öreg atyja kemernyik vala 
hazunkhan, de 'revelutiónarius gende’lkezasmedja miatt, 
mindjart a’ Bastil’ estrema ußan elkiîldetett. -'- A’ terroris 
mus alatt atvam ’s én szamiizettiink, "s egy ideig szaz 
veszély között lappangva, mar alig vala remény megme 
nekvésiinkre, 111111011 еду nap_Dufey, ki addig a’ vér’ eln 
bereivel megbaratkezett, hezzank jött, ’s megszökésünkre 
uti levelet ’s minden szükségcs segédeket igért. Atyam 110 
ha nem bizva. henne, mert mar reményünk nem maradt , 
’s lakasunk ugy is tudva vala elötte, ajanlatat elfegada., 
’s részint hegy illy emhertöl ingyen szelgalatet ne fegad 
jen, részint mert pénzünket nem vihetök magunkkal an 
nélkiìl hegy gyanússa lennénk, 100,000 frket ada Dufey- ' 
nek altal, azen feltétellel: hegy e’ репы, ha egyker visz 
szatériink, -keziinkhöz advan, addig maga. hasznara kezel 
je. -- Ehnenénk ’s évekig nem hallank semmit D_ufeyröl, 
kivévén egyszer, hegy magasabb hivatalba lépett, ’s jó 
szag’ainkat nevetséges elcsó aren megvevé. Lí- Miker Na 
peleen csaszan‘a lett, ’s Francziaerszag belsö gyuladasabòl, 

‚ vért vesztve kig'yógyúlt, az öreg Dufey шашки ada, hegy 
neveink a’ prescriptielistaról letöröltettek, ’s‘hegy batran 
vísszatérhetiink. '- Az igaz iigy’ dîadalahez akker nein 
vala remény, ’s Parisba menénk. Az öreg Dufey, ki az 
alatt pénziinkböl meggazdagedett, örömkönyekkel fogadá. 

.atyámat; ’s шагаю adva, hegy az altaladett реп! ösi 
birtekunk’ megvasarlasara haszna1a,júszagainkat visszaadá.. 
— Az öreg Dufey hiv einher velt, ’s ha har hivségeért, 
azen nagy nyereséggel, mellyet pénziìnk’ kezelése altal 
teit, dúsan meg vala jutalmazva, nem` mendhatja веды 
hegy haladatlanek valank. Atyam azalatt meghalt, ’s ke 
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vés hónappal késöblJ’Dufey‘iS; de Caesar’ atyja каши ’S 
köztem nein szünt meg azon ‘там; , ше11уе1 öt ’s aty 
ját házunkbam, hol közszolga volt, mindig elfogadók. Vég- ' 
Àre a’ haialmas császár porba diilt, ’s vele déli bàbként 
támadott hatalmasai, a’ gróifá lett Dufey barát ’s befolyás 
nélkiil álla а’ vllágon, egy meggazdagodott por, és nem 
vegyéb. De а’ 'törvényességgel vissza lépék én is (ещё 
szetes helyzeteinbe, ’s ha valaha háladatossággal tartozám 
atyjának, ö maga mońdhatja, nem íizettem-e víssza ados 
ságomat. Nevén vérfoltok Iiiggtek, ö maga egyike vala 
azoknak , kik végsöig legállhatatosban атак törvé 
nyes kiralyoknak Iellent; egyike azoknak, kik, midön a’ 

Y ‘задайте’ zaszloja még egyszer emeltetett fel a’ ладу ve 
zér által, legelöbb csatlakoztak a’ veszendö ügyhöz. De 
mikorra а’ beke vísszajött, én annyit fáradék, olly tarta 
lék nélkiil használám egész befolyásomat, hogy Dufey ré 
gi hivatalába visszahelyheztetett, ’s mert iigyessége Щ ki-` 
tünteté, fok'onként annyira elnelkedett, hogy ennyit мышь 
son. ’S mit mond ön, arròl., hogy az, ki nekem ’s a’ kor 
rnánynak ennyivel итого“, egy par év 6ta az‘opposi 
tióhoz csatlakozott, ’s -végre még 1ia_ a’ juliusi napokban 
штат ellen штат, királyanak megfos'ztásât aláira; 
mit -mond arról, hogy egyike vala' e’ шт hatalom’ elsö 
szolgáinak; most is egyik azok köziil, kik minden jogot 
legmerészebben tapodnak lábaikkal. — Julia mély gondola 
шина merülve ‘ждёт а’ kandalló’ elhaló lángira; én hall- _ 

' дат‘, részint inert nem épen annyi hàladatlanságot тек 
а’ Dufeyek’ tettében, részint ’s talán inkább, mert le nem 
gyözhetém féltékenységemet, ’s ш, kit ialán okom vala 
gyülölni, védeni nem akartanl. Ez egyik hélyege взаи 
dunknak: ha vannak emberek, kik nem hazudnak, „ninos 
talŕm az аду nevezett mivelt világban egy,`ki elöitéletei’, 
vagy körének szelleme ellen az ígazságot kimondaná, ha 
érdek ‘аду liiusaga nem buzdiiják; hazugságra ’s Szin 
lelésre nevelve , gyáva tettetés köz'» folynak el napjaink, 

1 4 * 
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érezve, hegtr azektól, kik ira-nt зола iga'zak nem valank, 
,igazsaget nem érdemliink. A’ csaló kételkedni kezd, ’s 

` épen mert talan »senkit magatól elidegenitenignem akart, 
végre elhagyatva all. Ne csedalkozzék senki, ha e’ sza- » 
zadhan, hel anyagi kényelmeink annyira növekedtek, 
meg is olly kevés megelégedett embert talalni, ’s hogy 

mig az emheri nem diadalmasan terül el e’ füld felett, ’s 
egyes agival magasahbra emelkedett., mint ösei almedha 
tak, meg is olly kevés zöld, elly ritka viruló levélre akad; 

А a’ hit eltünt az emberek között, ’s nélkiile nincs elet. 
Ne higyj az embereknek, ig;r szóla atyam, mikor öt el 
hagyam, ’s -ifju szivem akker még ellent monda а’ bús ok 
tatasnak; de ön keblemhe tekinték, ’s latam, ладу igazat 
szólt. Mert` nem valék-e hazng én-is, nem neveztem-e én 
is шт: haratimnak, kik наш; szivem-semmit nem éreze; 
nem tanultam-e én is hajlengni azek elött, kiket megveték, 
мы Szeritani azoknak, kiket nem szerettem? ’s‘mit var 
haték a’ tarsasagtól, mellynek kögzönséges monda‘i наша. 
sagek. A’ müveltség az érzemény’ szavait ’s jeleit 011у 
annyira magaéva levé, .hegy à’ valú érzeménynek hallga 
tasnal egyéb nem marad; ’s ki ne kételkednék a’ való 
aranyen is, miutan annyi hamis pénz fereg az emherek kö 
zött? ’s kine venulna ткань vissza azen tarsasagtól, 
mellyben szivének táplaléket nem talal. De az ember nem 
allhat magan'yosan e’ földön; miként a’ tarsasaghan leg 
nagyehb gyönyörjei épen szükségeihöl fejlödnek ki, mely 
lyek emhertarsai’ szeretetéhez folyamedni, ’s ez érzemény’ 

‚ ашавап éldelni tanitjak: úgy valik a’ maganosnal kinna a’ 
gyönyör is, mert vele csak inkahb érezteti elhagyottsagat. 
Az ember, hajdani dalia'ként, ërös panczéllal ’s pajz'szsal 
танец magat »ellenei’ csapasai ellen; de e1 nem hirhatja. 
sekaig hiztessaganak nehéz terhét, ’s ha еще: varként 
hideg falakkal körülfega, csak hamar. rahnak érezi лада, 
ha latja hogy a’ fal, melly öt elleneitöl mentve tartja, 
egyszersmind az , melêy az egész vilaghel kizária. ‚ 
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Az öreg grof, kinek hosszú hallgatasunk latszólag- 
kellemetlen vala, végre 110220111 fordulvaigy/ 52011: ön hall 
gat? 101011 jónak tartja Dufey’ tettét'? természetes! 11011 
tunk szigorú a’ világ, a’ mi hibaink észrevétetnek, 0’ porl _ 
1е11е1 a’ mit akar. 

Mert csak mi irigyeltethetiink, felelék végre heszédre 
kényszeritve, a’ szegény irant adomanyiban igazságtalan 
a’ vilag, irantunk itéletében, ’s ugy tartom, nem rajtunk 
0’ sor panaszolkodni. 

Nem akarok önnel vitatkozni, szóla rosz kedvvel az 
‹ öreg: minden kornak megvannak ellò'itéletei, mellyeket e1 

lemnondhatlan igazsagoknak tart ’s hirdet, ’s ki szazadunk 
han a’ sziiletés’ különbségeit védné,l a’ természetjog’ seriö 
jének tartatnék, mint egykor az, ki egyenlöségröl 011110 
11011 volna. De óvja magát a’ pórtól, ’s ha értek valamit 
tesz, legyen bizonyos elöre, hogy háladatossagot 10101111 
nem fog,l ’s végre 5202 veszteség ’s szenifedések 111011 még 
azzal sem vigasztalhatja magat, hogy e’ fóldet megvaltoz 
tatni nem fogja senki, ’s ha 1101‘ 5202 ’5 ezer új eliT ’s rend 
szer tünik fel lathaiarunkon, az emberi sziv,l 11111110’ fa, 
5202 101052 sugarjai 01011, ugyan azon növényeket fogja 
teremni. I 

" Èjfél elmult, ’s én ‚10110 02 öreg úr’ rosz'kedvét, el 
\ menék; lelkem teli vala'bizonytalansággal: mit Dufey’ egy 

kori viszonyairól Julia’ esaladjahoz hallék, mind inkáhb 
nevelé aggodalmimat, ’s 111111011 ismét Julia’ nyilt arcza 
101110110 fel képzetemben, ’s nyajas tekintete, ’s meleg 
kézszoritásai, valószinüségeim 1е11е1е11е115ё5е1111ек101520 

` nak , kételyim véteknek, melly 01101 Julia’ szeretetére ér 
demetlenné tevém magamat. Most, hol annyit tapasztaltam, 
1101 02 életfolyamnak fenekére nézve csillogó felszîne alatt 
csak sarat 101011001, 521111е nevethetnék hizonytalanságo 
111011; de az ifju maskép szamol: vannak dolgok, mellye 
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ket lelietetleneknek gondol, ’s 11511- iiíì erös bizonysiàgok 
einelkedjenek inellette, ö behúnyja szemeit; hisz, inert 
liiiini akar, mei‘t4 liinnie kell. Mint rosz liii‘ekre lassan 
кем szoktatjuk az embei‘eket, hogy а’ lélek egyszerre 
le ne sülyedjeii nehéz terhe alatt: igy bánik velünk a’ vég 
et; lassanként tanit emberismeretre, hogy birni taiiiiljiik 

а’ szörnyi'i tudomáiiyt; elébb еду einher csal, ’s а’ seb, 
bái' milly neliéz', kigyogyúl, ’s szivedet megkeniényité hé 
jagával; késöbli többeken tanulsz kételkediii, kedvencz 
esziiiéid egyenként eltünnek elötted ’s elbirod, inert шаг 
keveseblié biztáil,` utólib bai‘átaid elhagynak ’si` csak végre 
láto‘d, _ hogy kedvesed is csalfa vala, és seiikiben nein 
bizhatol e’ világon. Szörnyü tapasztalás! de az idö, melly 
aiinyi kineseke't eli'abolt, magadlia vonulni tanitott, ’s ha 
végre elhagyatva állsz, elti’iröd; ‘inert már önössé vál 
tál, mi elött eniiyire )'utottál. Nekem még liosszi'i oskolán 

Y kelle átineiiiieiii, iiiielött ide jölieték. 
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XXV. 
\ 

Haza térveArmandet ialaltam szebamban; egész lételéhen 
a’ legnagyobb Ival'tezafi iatszotr, láng'ole arezokkal дам 
elömbe , ’s szekatlan melegsèggel raza kezemet. Annyira 
elszektam velt illy vigan latniöt, hogy mest nem titkel 
hatam csedalkezasemat. Nemde, szóla moselyegva: mi-` 
та nem lattuk egymast, nagyon megvalteztam; lám, 
mennyit tehet egy‘kis remény. Szerencsétlennek gendelal 
természetem szeu'nt, ’s sekszer mendad, hegy elly kö- ..» 
riilallast nem is képzelhetsz , mellyben én megelégedném. 
im еще: jövömön egy reménysugar remeg at, ’s én bel 
degnak érzem magamat. Oh hidd el, az öröm minden 
szivben tal‘al helyet, ’s ha annyi embert talalsz, kiknél 
ez érzemény elly ritkan, vagy sella fel nem szólal, légy 
meggyözödve, hegy csak a’ sugar hibazik e’ memnen’ 052 

f lepanak. 

De mi beldegitett ennyire? kérdezém _csedalkezva 
Mi boldegitett? Kérdezd a’ szerencsést miért örül, beszél 
tesd el magadnak gyönyöreit, ’s ha ten kivanatiddal vé- \ 
letlenül össze nem talalkezik , meselyegni fegsz. Еду da-l 
rah szaraz kenyér, mellyet a’ keldusasszeny gyermekével ‚ 
eszt, egész mennyerszaget zarhat magaba; minden deleg 
nak érdeke csak helyzetünktöl függ, melly képzetünket 
hatarozza, ’s_a’ szerencse végre nem más, mint az, mit 
annak gendolunk. Ha érteni akare'd az örömet, ne nézd 
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IBolla a’ jelent, nézd а’ vigadó’ múliját, ’s at fogod láini, 
hogy minden csak a’ contrasttól fúgg, ’s maga a’ köny, 
melly a’ fajdalom-szorongatott szivnek enyhet ad, nagyobb 
kines lehet India’ minden gyöngyeinél._ 

’S hat szeretsz , szolék, meggyözögive, hogy illy örö 
` met csak szerelem nyujthat. 

Én? viszonzá Armand keserü mosolylyal, melly ar 
czainak vidámságat ismét eltünteté. A’ szerelem mennyor- ' 
szág, mellyböl csak egyszer sülyedhet az einher, ’s mellyre 
a’ lesiilyedett, mint Lucifer az egekre, egy szörnyii atkot 
mond el kinjai között; azon felül, folytatá gúnyoló han 
gon: a’ szerelem olly éldelet, mellynek megszerzésére mai 
idöben több érték kell, mint mivel én birok; ’s mellyet 
еду illy szegény proletariusnak mar azért sem kellene el 
fogadnia, mert annak, ki a’ sorstól csak csapasokat várhat, 
két hátat-, ’s annak, kire talán éhség vár, két gyomrot ke 
resni esztelenség. Az én boldogsàgom, szegény emberek’ 
módjára, nem más, mint еду-1113 remény, hihetökép csaló, 
mint а’ 1111 reményeink lenni szoktak, de még is boldogltó 
mert az egyetlen , ’s тег‘: érzem, hogy az utúlsó. 

`’S mi más ren'iény lehetne, melly boldogit, mint az 
hogy szerettetünk, szólék sohajtva, meri: Julia’ képe alla 
elöttem. 

Az, ` hogy szeretetet érdemeltìink, szóla »felmagasz 
talva Armand, nem egy asszonytól, kinek szëi‘etete érzé 
kinknek éldeletet, ’s lelkiinknek örömet igèŕ; nem еду csa 
ládtól, me'lly nyájas körével megháflálja fáradozásinkat: 
hanem szeretetet érdemelni attol,I kitöl viszontszeretetet 
nein várhatunk, kinek ölelései öldöklöbhek csapásainál, 
kinek babérja töviskoszorú, szeretetet érdemelni а’ néptöl 
’s tudni, hogy csak halottakra akasztja biborát, mellyet 
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ön vérökkel feste, ’s érzeni, hogy mihelyt homlokodra tevé 
a.’ koszorút, 'martalékjanak tüze ki, ’s tudni, hogy mihelyt 

‹ а’ palyara felléptél, le kell mondaned e’ vilag’ minden örö 
— meiröl, de hogy nevedÍ fenn fog maradni, mint еду alaasa 
kerodnak, «ez szebb szelid beldegsagtoknal. 

Hala аж égnek, szólék, hogy illy lelkesedve latlak; 
boldegsägnak egy modja hizni az é’letbe, melly kereskedö 
ként hitelre adja helmiat, ’s veszi aldozatinkat, ’s melly 
tôlhitel nélkiil nem varhatunk semmit. De mi gerjeszte egy 
szerre ennyi reményeket szivedben. 

Ki ne nevess ‘тают! szóla Armand, mind e7 reméyt, 
mind ez~ új tervekeLeg-y igéret gerjeszti bennem. Nemde 
csedalatos, hogy én, ki annyit csalódtam, ismét bizem 
emberigéretekben; de ki tehet rela? A’ szivnek sziiksége 
van еду reményre Iegalahb; a’ nép megcsalt várakezasim 
ban, ’s a’ siilyedö sziv a’ gyenge aghoz ragaszkedik, hogy 
el ne merüljön. Talan .Dufey is megcsalja varakezasimat» 
mint annyian, de yvégre legalahb reményltem еду par na 
pig, ’s e’iöld olly szegény örömeiben, ногу balgatagsag 
volna elüzni szép almainkat, ha elöre tudnók is, hOgy lel 
jesülni nem fognak. 

Dufeytöl varod szerencsédet? kérdezém elijedve a’ 
gondolattòl, hogy ö, ki talan kedvesemtöl foszta meg, 
mest baratem’ szivét fea osztani velem, — 7s midön Ar 
mand hosszasan elmenda heszélgetésöket,Dufey’ hatalmat, 
’s igéretit, miden egyenként kezdé magasztalni tulajdonit, 
’s hegy töle,vki a’ nép’ embere, mint önmaga, hatrabban 
reménylhet hivséget, mint masoktol, szivemet еду különös 
fajdalem, ’s gyülölség tölté el, mellyet le nem gyůzheték. 
Ne bizd magadat Dufeyre, szólék végre: ö meg feg csalni.l 

’S miért ne ö ra? - kérdeze Armand - ra, ki az 
idegent, a’ szegényt olly baratilag fegada, ki tölem sem 
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mit nem vai-hat, ’s mellékczélra igéreténél nem gondolha 
tott; megvallom, nem latom швы tanacsod’ от. 

Elmondam nekigyanúimat, talalkozasomat az avig 
noni templomban, ’s itt Parishan; elmondam: mi Лото; 
volnék Julia’ szerelme ат, ha Dufey’ képe nem ‘Шла 
gatként közöttiink. ’s hogy б: gyülölöm, ’s hogy meggyö 
zödve vagyok, miképen atkomnak teremté a’ végezet öt, ki 
barátomtól meg fog fosztani, miként mar kedvesemtöl foszta 
meg, ki altalharátom ’s kedvesem egykor szerencsétlenek 
leendenek. Armand hallgatott, kezeit egymasba fonva alla 
elouem, ’s arczan @gy 1e пеш шшсо fajaalom папаши. 

Miröl gondolkozol? szólék végre, mélyen meghatva 
. таза“, ’s Маша vigyaztalan beszédimet, meilyekkel 

talan vég reményét rontám el. 

Arról gondolkozom - szóla komoran' — hogy el kell 
válnunk. 

Elvalnunk? szólék elijedve: Воду’ mondhatod ezt? ’s 
elfelejtéd а’ multat, hogy éltemet neked köszönhetem, ’s 
hogy kebleden kivül mas hely nincs, hol megpihenhetnék? 
0h szived nem halla е’ szót, mellyet ajkaid mondtak, mi 
el nem válhatunk. 

El kell válnunk -- szóla komolyan Armand — érde- _ 
keink kiilönhözök, ’s kiket jövöjök szétvezet, шока‘; а.’` 
infin, bar mi szép legyen, össze nem tarthat. Mikor még 
gyermekek valànk, sokszor sejditém, hogy egykor e" ba 
пива; meg fog szakadni; ’s lam igazam volt. Te,`kit a’ vég 
zet éldelni teremtett, ’s én, kinek jövöje olly komor vala. 
hogy maradhatànk együtt? ’s ha gyermekségünk kiegyen 
lité tavolyunkat, ’s te а’ sasii, ’s én a7 föld’ ‘Шаги együtt 
jarhatankgyengeségünkben, én érzém, hogy egykor виц 

\ 
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nyaid meg fognak nöni, ’s hogy nem foglak követlietni 11111 
tedlien. 'Akkor nein hivéljóslatimnak, a’ grófíi nem/.gyn 
nithatá., mit az élet а’ póríiunak regen monda, de a’ jóslat 
igaz vala, ’s teljesediii fog. 

Nein értelek. 

Örülj , hogy iieiii értesz, szola szomorúan Armand: 
öi‘iilj, hogy a’ sors még olly keveset érezteté veled ei‘ös 
kezét, hogy intéseit è_szre nein tudod venni; de én Iii'is 
tapasztalások’ tanitványa vagyok, ’s inint az, kinek szeme 
a’ homályt iiiegszokta , meèszebb‘ látok a’ jövò’ térein , ’s 
elöre kijelelhetein az akadályokat, mellyeken barátságunk 
szét fog oszlani. Tekints szivedi‘e, barátom, ’s ha а’ fáj 
dalmat öröniöm gerjeszté, emlékezzél arra, hogy inár most 
is hol az élet’ küszöbén‘állunk, ellened az, kitöl éii sze 
rencsemet várom; hogy minden, mit ü barátod’ дат-ага tenni 
fog, lelkednek kin; hogy liaráitodnak legliúsabli csalódása, 
melly öt végreményeitül megfosztá, lienned, liar iiiiként 
kiiszködjél érzeményeid ellen, titkos inegelégedést fog ger 
jeszteni, .’s lásd e’ pillanathan jövönket. Bár ini erös 1e 
gyen а’ sziv, a’ körülniények’ hatalinànak nem állliat 
ellent, ’s kiknek az élethen egy közreinéiiyök iiincs, melly 
ben összetalálkoznának, azok hasztalaii ragaszkodiiak egy 
máshoz. Mit hasznáil, liogy szíveiiik egykor közel álltak; 
mit liasznàl, hogy gyerinek àlmaiiiklian örök hivséget es 
küvénk: nekünk a’ végzet, már mikor sziilettiink , külön 
utakat jelelt ki, ’s el kell válnunk, mint a’ folyóknak, kik-f 
nek kútfejeik egyinás mellett csörgedeztek , ’s kik inégis 
ininel továbli folynak , aiinàl távolabb esnek egyinástól. 

Oh barátom! szúlék, elragadva fájdaliiiainitól, hogy’ 
beszélhetsz igy; hogy’ liasonlithatod sziveinket a’ hideg 
ingatag folyólioz, mellynek elsö halijait egy ködarab elté 
ritlieti i’itjából, mellynek feneke érzéketlen ykö, sima fel 
szine tükör, melly minden képet visszavet váilasztás iiél 
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kül; 4nem vagyunk-e mi szabad emberek, nem teremtett-e 
az ég egymasnak tamaszul ’s örömül, ’s mit tehetnelì kö 
rl'ilményeink, ha sziveink közelebb allnak, mint e’ vilag 
’_s hideg hehatasai. — 

1 

Hidd el haratem! szóla Armand meselyegva, baratsa 
` gunk bar mint beldegitott, az eg nem sekat bajlódik еш 

beri bajainkkal, ’s a’ ki baratet kivan, ha fel nem keres'i, 
bizenyara ollyanra akadni nem feg, kit az ég egyenesen — 
`sizamara teremtett velna. Gendelj csak vissza a’ múltra, 
’s mendd, legszebb érzeményeid miként tamadtak? egy vé 
letlen eset, vagy néha az unalem kútfeje legszebb visze 
nyaidnak; ’s ha egyker talan ehéd alatt mas helyre ülsz, 
vagy midön égielelte harateddal összejösz, mas targyról 
szólsz, örökké tavol alltek egymastel. Sziveitek egybe 
hangzanak; de hány sziv debeg egyhangban? ’s mit ér, 
ha nem a’ te hangkaredban zengene; mit ér, hegy a’ pór 
iiu veled egyetércz, ha ruhaja rengyes; hegy a’ рыдат 

' leany szived'et jebban meg теле , ha tanczmestertöl nem i 
tanula nyajassagait. Ti tavel fegtek örökre allni, bar mi 
hasenlóknak alketett a’ te'rmészet; tavel, azaz: idegenen; 
inert а’ sziv, mint a’ repkény, a.’ legközeleblihez ölelke 
zik, ’s ha beldegnak érzi lmagat helyzetében ,Y -bizenyara 
nem azért érzi ezt, mert еду bizenyes neki teremtettlényt. 
hanem mert valamit ölelhete körl'íl, ’s igy természetének ‚ 
megfelelt. De mit helyzet ’slkörnyülmények kötöttek , azt 
széjel is ranthatjak; mint a' jegesen évröl évre új hasadé 
kok- tamadnak, ’s a’ szikladarabek, mellyek egyker еду; 
mas mellett fekiidtek, évek utan tavel allnak: igy az em 
herek az életben. A’ föld meg nem rendült, ’s az életlien 
nem történt semmi ellyan, ‘mire csalrl emlékeznél, ma és 
helnap között'soha. nem vala kiilönhség: ’s im a’ sziklak 

ll’s emberek.' még is elvaltak a’ lassd haladaisban; meg-'kelle 
valniek mar шеи; éitek, ’s emberi -kehlünkben allandò 
nincs , mint gyarlósagunk. 
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Mert bar mi hatalmasan kiiszködjék is hiúságunk а’ 
valo ellen , mi szabadok nem vagyunk mégr érzeményeink 
1›е11 sem: ’s ha bar а’ végzet reánk 1111111 öriiltekre, 111.11 
czok helyett a’ szokás’ ’s társaság’ kényiingét ada, hog'y 
a’ csörgés fel ne éhreszsze dühünket, tagjainklekötve igy 
is , hasztalan’ ellentállunk. — На521а1а11, barátom , hiv 
ragaszkodásod; hasztalan a’ szent akarat, mellyel hará. 
tomnak eskiivél: az e'let fel fog ébreszteni téged is ifjú 
álmaidból, ’s bar mint mondj is ellent, te is önös le 
endesz , baratom. ‘ 

Soha szo fajdalmasabban nem rezgé at lelkemet, 
:mint ‘е’ jóslata Armandnak; nem mert sértve érezém ma 
gamat, de mert egy belsö szó mondá, hogy valo. — 
Hallgaték, szemeimet könyek tölték. - Armand szomo 
rúan tekinte ream, meghatva vala ö 15, ’s hangja reme-Ã 
gett, midön kezeimet szoritva igy szólt; 

Ne neheztelL/barátom, ’s ha bár szivednek fáj,` 
mit nyiltszivüsegemben mondék, gondold, hogy e’ ineg 
gyözöaés egyike/azoknak, meuyeken 111 kell mennünm 
Mintkit еду napsugár álmáhól ébreszt, könyezve nyitjal 

'szemeit а’ nem szokott világosságnak: igy jut könyezvel 
ön- ’s az emherek’ ismeretéhez az ember; `de egykor oda. 
kell jutnia, ’s jobb akkor ébresztetik, mikor még a’ földl 
korányi világában ezer más éldeletet nyujt álmai helyettn 
1111111 tikkasztó délkor, hol nem marad hátra’más, mint 
àrnyékot keresnie. _-- Gsalódások nem tarthatnak örökké, 
’s ha bar az, melly ifju korunkban mindenikünket eltöltetl 
hogy mást magunknál inkálib szeretiìnk , -- а’ 1е352е1›11:‚ 
megkell 521111111 ennek is. Önös az ember természete ál 
tal, ösi tulajdona ez, mellyböl kivetkeznié` nem lehet, ’s 
mellyböl hibái ’s erényi egyformán fejlödnek. Ifjú korunk-` 
ban, hol magát meg magasabh lénynek véli az einher, 
mintsem hogy egész lételét egy olly csekély tárgynak’ál 
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Vtlez’na mint önmnga, hazanknak, a’ müvészetnek, vagy 
kedvesünknek e'lünk; de valljon nem keressiik-e ezekben 
is csak önmegelégedésünket? ’s ha késöhb iparkedásaìnk 
valtoznak, nem valteztak-e ‘inkabb örömeink’ targyai, 
mint azen hennszületett kivanat, melly az öröm’ felkeresé 
sére .ösztönzeë` ’S a’ férñ, ki elég 'szerencsétlen, hogy szi 
vét hirvagy töhhé nem debegtatja, ki ezer tapasztalasek 
utan végre atlata, hegy emhertarsait nem boldogithatja , 
’s ki, miutan hajójahól szélvész közt minden kincseket ten 
gerbe vetve, csak ön élteért kiiszködik а’ hahokkal, vall 
jon mihen különhözik az ifjutel? egy kikötöhöz íparked 
nak , csak hogy. az egyik beldogtalanabh , . ’s inkahb ér 
demli szanakezasunkat! 

’S nem kereshetem-e en a’ te holdegságodban 61105 
ségem’ kielégitését , szólék közhe : "s mintan ifjú kerom- Y 
han hirvagyamat elölé nevelésem, ’s miutan nagy czélt 
nem tiizék ki magamnak, melly utan [агата 11011103 le~ 
hetnék, ha magamat hasznes eszközének érzem; miutan _ 
talan «csaladi boldogsag nem var ream, nem lehetsz- e -te 
vilagem, csaladom, mindenem; te az egyetlen kines, mely 

y lyet az élet’ vészei közt hajómból nem vetek ki, mellyet 
magammal herdek kikütümig. 

0h miért kelle annyit tapasztalnom ! szólt Armand szo 
merúan: miért nem vagyunk gyermekek ismét, hegyr kar 

>jaid közé horúlva kisirhatnam az örömet , mellyet nyajas 
szavaid hennem gerjesztének. De az egyenlöség’ kora 
megszünt: te gróiia, én koldussa lettem, ’s ha bar szi 
viink széttörik hánataban , el kell valnunk. Téged örömek 
varnak, engem talan 11i csalódasek; har mi tavel alljunk 
is egymastól,‘egy összetartja sziveinket: ‘аж, hogy _е3у1 
künk sem gendelhat legbeltlegahh napjaira annélkül, hegy 

' baratja eszébe'jutna, emlékeinkben haratok v gyunk 
örölire 
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Emlékeinkben, ’s az élethen! szòlékelragadva ér 
zelmeimtül. 011 _miért tagadod, minek kiiszködöl érzemé 
nyeid ellen? e" köny, melly szemedben ragyog, többet 
mond. okoskodásaidnàl; a’ csillagokra nézz, ’s fényök 
reggel változik; a’ virágok hervadnak ’s kilrajtanak ismét; 
a’ tenger dagadva ’s apadvaúj hatarokat keres magának; 
a’ hova csak nézesz, minden valtozik, ’s az állandósag’ 
képét /lrasztalan keresed a’ világon; de 1101-111] szivemre ’s 
érezd dobogasát, ’s talán hinni vfogod, hogy még felta 
lalhatod e’ földön. Történjék bar mi , valtozzék a’ vilag, 
mi baratok maradunk örökre ! 

ì Örökre, ismétlé Armand, ’s arczain еду fajdalmas 
»_ mosolygas lejte at, midön szenvedelmesen keblemhez szo 

rilám. — — 

Kiinn szélvész dúl, a’ hó sziszegve csapdossa abla 
komat, ’s a’ temetön ’fejér kisértetekként emelkednek hú 
хиты; szemeim elött: minden komor ’s elhagyott messze 
köriìlöttem , mintha nyögve halalával küszködnék a’ ter 
mészet. Mi más, -mikor a' vész vírúló tavaszi mezökön 
dulong at ;’ а’ fakról virágesö húll, 'milliónyi virág ingatia 
szép fejét, ’a a’ téren illatfergeteg repiil vegig, mig a’ 
tölgyes »zúgva moz'gatja agait, mintha kiizdésre hiná. ki 
а’ felböszült elemeket. 011 mik a’ te vészeid, ifjú , ki még 
egy nagy virágteli ‘11111501:` birsz, ’s kit, ha szenvedélyei 
elvonńltak, legfelebh еду köny int múlt ‘атамана; mik 
a’ fériì’ szenvedéseihez képest, ki viragot nem veszthet 
vészek által , ’s utánok meg is csak hideg örümtelen nyu 
galmat talál! ’ A' 

‘ъ 
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Q 

‘Kéi‘téL hogy egész életemet írjain le, inert reményléd, 
hogy fáijdalmam eiiyhülni fog, ha okairól emlékezem; csa 
latkozál bai‘átom: én tölibé nein követhetem tanáèsodat; 
elég, hogy a’ sziv elvérezék kinjai között, minek tápintgat 
iii mély sebét, minek meg egyszer fölverni érzéketlensé 
géböl, gyogyúlni ugy sein fog tölibé. Kinek fájdalinai а.’ 
külvilágtól jonek, azt az idö vigasztnlja; mennyivel “Эпо 
labbra `1011 szenvedésétůl, annyival kiseblieknek’ láitszanak, 
mig végre szemei eiött eitüntek; ’s kinek akimr е52е11е 
nem jut, hogy miként mögötte csak szenvedések állanak, 
ugy azok állnak tala'in elötte is; ki neiii sejditi, hogy e’ . 
földnek egész láthatára kínokliòl àll, az niegnyugodliatik, 
söt talán öri'ilhet emlékeinek, inert azt 111521, hogy a’ 1е11 
inért terliet már elviselte.. Mint а’ gyerinek , ki, mihelyt 
tôle játékait elvevéd,” еду pillanatnyi siráis után másokhoz 
nyúl , ’s végre mindentöl inegfosztva a.’ föld’ porában 1е11 
játszószerét: illyeii az einher. Mig a’ sziv magában hord 
ja az öröm’ csiráját, addig hasztalan sujt le reti a’ sors, 
ö öi‘öniöket fog tala'ilni mindeniittf de ki öiimagában 
hordja kinjait, annak hasztalan’ mulnak évei, azt liaszta 
lan"vigasztalod i'ij lndományokknl. Mit ér, ha a’ vaknak 
i'ij képeket állitsz szeinei elé, —’5 init a’ szivbetegnek, ha 
i'ij éldeletet adsz', а’ hiba niagáhan fekszik, ’s azt nein 
gyógyithatod. Ne gondold, liogy ‘az idö’ gyógyereje el 
lentàllhatlan; csak elinúlt fajdalinidat felejteti, de nem 
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штаты-моими, ше11уе1стё5 szivedet töltik ; miként a’ 
‚ tenger’ habjai a’ sziklat, melly (Жак 'mellettök all, sekaig 

mosva vegre ledöntik , mig az, melly mélyében fekszik , 

Ifzigetre ne, аду tesz az ide fajaalmainkkai, а’ külsöket erentja, de az, mellyet kebleinkhen herdunk, knövekedik 
azalatt. 

‚ ’S- nem engem! kinek szemei elött a’ föld’ vilaga ‘ri-‘5g 
homalyba berúlt; rabhez vagyek hasenló, ki hesszú éve 
kig sötét börtönben tartatett, ha kivisznek is szemerú fa 
laim’ körébe'l, ha az Q'röm’ задай meg egyszer körülöttem 
ragyegnanak is, mit ér? sötéthez szekett szemeim 'csak _ 
`kint érzenének e’ fény alatt, ’s mihelyt a’ kin nmegszünt, 
ìsmét örökre elvesztenék шагом. Az embernek jövöje 
a’ multban fekszik egészen, ’s miként, ha egyszer az idö’ 
viszentagsagai vetéseidnek cs_irait elrentak,A hasztalan’ 
hullnak reajek az4 eed’ lanyha csepjei _, . hasz‘talan’ arasztja 
el felettek melegsugarait a’ nap, úgylaz életben;~ a’ fér 
ñsag’ deriilt „мы nem virageztathatjak a’ csenietët, melly 
csirajaban elremlett. 0h mig ielejteni nem tanithatsz', 
hasztalan’ szòlsz remenyekröl. _‚‚ 

Gsalódas! igy szòlsz te, csalódà/sok’ csalódasa; _az 
emberi szivv elly gyenge, hògy még fajdalmait sem ‘ища 
megtartani; kérdezd a’ tapasztalast, ’s valljen lattal- e egy 
embert , ki végre nem vigasztalódott „шаг valljen Ещё! 
е egy nemzetet, melly siremlékeket nem emelne halettai 
nak, mimegy vanemaskent, hogy kei-e nen Миши}: a’ 
halat ’s a’ keservet, meri minden, mii: cs_alg’emberek her 
danak keblökben, штык; а’ ineggyözódés, дозу örökre 
beldegtalanek vagyunk, betegség ’s nem egyéb; egy rom 
lett maj, vagy lép talan, mellyliöl ha kiiidiilsz, a’ ваш 
nek Нити föld Iegyszerre rózsaszinekben all elötted. De ' 
valljen hatÍ e’ gendolat vigasztaljen- e? ha keserveimnek 
okat pathelegiaddal megmagyaraztad, ’s végre atlatem , 

Arvz'zlaó'uyv III. Íaò'l.' — ‚ 15 
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моду а’ lélek’ szenvedéseit testem okozá; hogy еду meg 
hütés az, miért e’ föld olly virágtalannak итак; hogy 
egy latnyivelövel több ‘аду kevesebb; hogy egy nyo 
таз, mellyet dajkàm véletleniil fejemen гей, egy esés,>` 
melly gyermekkoromban agyamat megrázá, más szinek 
ben штата a.’ világot', -- mit banom én? nekem ez élet 
meg is csak az, minek итак, annyival elbúsitóbb, ha 
végre átlátom,` _mi kevés kelle szerencsém’ elrontasára. 
Mit is bánja а’ kis féreg, hogy az, mi árnyékot vet rá, 
’s elötte a’ nap’meleg sugárait örökre elrejti, еду gyenge 
füszal'vala; hogy еду harmatcsepp kelle csak, ’s a’ 
gyenge esti fuvalom, melly а’ levélrůl шага, hogy б‘: 
megölje; mity Мир. ‹а‚”ш01у_, hogy egy kis gyertya’ .lám 
дара“ enyészett; aï‘fl'iszál, a’ csepp, a’ gyertya annyi neki, 

' mint nekiink нем, szikla ’s villàmok, ’s -rosz vigaszta 
l las, ha а’ gazaat, kinek наш langer emészték fel, — arra 
inted, mi csekély szikra kelle egész vagyonának elrontá. 
sara, vagy miként lehetett elkeriilnie romlásat; ö koldu’s, 
mit liánja ö, miként чаи azzá. Vigasztalàsa -felejteni, ’s 
megvetni az örömeket, mellyektöl végzete (и megfosztá; 
megvetni e’ ‘Идём, mellynek pusztáján a’ leggyengébb 
szeilů, hátrahagyott nyomának eltörlésére elég vala;melly- 
nek fáraszto ваша minél tovább tart, акта] nagyobbra. 
növeszté árnyékait, ’s mellyben, ha szivét néha mintegy 
örvendetes meglepés иже el, midön лица: barátjaitól fe 
lejtve, ‘аду mi még roszabb, elismérve nem та, rövid 
idö mulva búsan kelle tapasztalnia, hogy csalódott; meg 
vetni az életet, mellyben erényeiért а’ közönség, шишек 
önérzete hiinteté, mellyhen a’ sziv Tantalusnal nagyohh 
kinokat'türe; mert vize einem folyt, de nem enyhlté 

. szomiát; gyiimölcseiA el nem vonultak elötte, de keseriiek 
“так; ’s mellyre végre шага; hogy még reménylenie sein 
выпад annélkül, hogy késöbb nem lakolna érte; vigasztalá 
‘sa, megvetni az embereket, е’ szerencsétlen «нашим: fajt, 
melly шт! gyenge, elentállni душа; csak gyülölni tudja 
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elnyemóit ’s példajokat követni; vigasztalása, megvetni min 
dent, mint én, ’s maganyba venulva, mint а’ haldekle romai, 
palastjaha takarni arczat, 1103у а’ vilag ne lassa veg faj 
dalmas venaglasait; hogy annyi «'ilatnalt'nsz'tg"7 tekintete el ne 
keseritse elalló Íszive’ veg érzeményeit; maganyha venulni ’s 
mint éltünk’ hosszú tapasztalasainak vég eredményét -szét 
tépett kehellel elmondani, mint a’ szentiras: elatkozett 
ki emberekhen bizik! Ha szivednek remények kellenek, 
keress egy viraget magadnak, asd köriil földjèt, apold, 
öntözd, ’s örizd mega’ fergeteg ellen , .'s a’ virag halada 
tes leend: again himhúk fegnak fejledezni, ’s ha reményi 
det ezekben helyezéd, csalv'a nem lèendsz, m'ert véfgre 
minden ibolya nyiladezni fog ’s minden kehelyböl köszö 
net fog illatozni elödhe; ha részvételt keressz, ’s néha 
egy harati tekintet, vagy egy sziv kell szivednek, melly` 
csak értetl debog, végy kutyat magadhoz, a’ kutya hiv 
leend; asztaledról néha egy falatet vetél neki, néha tér 
deden pihentetéd fejét ’s megsimegatad, ’s 1am a’ kutya 
elfelejti mennyiszer keplaltatad, mennyiszer iizéd el ke 
gyetlenül, midön nyajasan hezzad közelgetett, mennyiszer 
veréd ki szebadból, csak csekély jetéteményidröl emléke 
zik, ’s ha mindenkitöl elhagyatva latanded magadat, ’s 321 
ved nehéz keservei között vigasztalast mar nem 13 keres 
а’ vilagon, hiv kövewd nozzad fog s‘unulni, ’s addig jai-ni 
köriilötted, ’s fejével addig taszigalni kezeden, mig végre 
egy tekintetre méltated, ’s ha becsületes szemébe nézve 
Szelllerúságaból lated, hegy banatodat megérté, ha nem 
sejditi is ekat, talan egy nem vart köny fogja. tölteni. sze 
med‘et, ’s eszedbe jutni: ísten valljon nem azért teremté-e a’ 
kutyat, hogy az ember szerencsétlensegéhen egészen el 
hagyatva ne alljon a’ vilagen, ’s hogy annak -sirja felett, 
is, lu' örökséget nem hagy, legyen е3у lény, lmelly utana 
eped. rHa nyom -nélkül eltiinni nem akarsz, ’s lelkednek 
jól esik, hegy emléket hagysz magali utan, vágd egy fa’ 
héja'gaba nevedet ’s fadon ai betiik évröl évre nöni feg- — 

‘1'5 k 
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nak, mig végre, midön nem leszesz ’s senki az emherek 
~között rólad már nem emlékezik, elvesztve formájokat, egy 
nagy eltörülhetlen sebként fognak allni, meddig a’ fa all; 
csak emberektöl né reménylj semmit, csak hennök ne biz 
zál, csak tölök ne varj emléket, a’ legiobbik is csak hoz 
zad hasonlo , ’s yte önös vagy. 

Vannak'igazsàgok, mellyeknek sziviink ellenunond, ’s 
illyen az önisméret; mint e’ föld’ lakói ezeredekig állónak 
képzelék tekéjöket, ’s a’ napnak tulajdonitak a’ jelenete 
ket, mellyeket a’ föld’ forgasa okozott, igy hiszi àllhata 
tosnak szivét az einher is, ’s ha valtozásokat lat, min-v 
dennek inkábh fogja tulajdonitani, mint magànak. Am de, 
ha bar késön, végre eljön szivének Galileije, ’s elmondja 
nyngottan a’ bús valósàgot, ’s igy szól: ha fényes nap 
jaidat éj valtja fel, ’s kebledhen annyi a’ sötét, mint a’ 
világosság, .csak annak tulajdonitsd, hogy szíved önmaga 
körül forog sziintelen, ember, te önüs ‘аду. El tölem, 
nagalmazó, igy kiált fel szivünk. Nem hivém- e 211111166 
11а11 e’ keblet, mióta élek; nem mutatkozott-è nemesnek e’ 
sziv, miòta dobogni kezde, ’s ennyi áldozat, mellyet ked 
vesîm iránt érezek, önösség volna-e ez is? Hasztalan 
kiiszködési a’ valót e1 tagadnunk lehet, de ha bar 11111116 
nyi okokat hoznánk fel ellene, legyöznünk nem; ’s 'mint 
Galilei’ bört‘önéhen, ugy lelkünken egy 526 mindig felszó 
lal meilette. Te, ki olly állandóan ragaszkodál az erény’ 
parancsaihoz, ki a’ jó’ ösvényein jarva, csak hazádnak 

5’5' embertarsaidnak éltél, valljon voltal-e már szerencsét 
len. Éheztél-e, 111111611 а’ 11011111511а11 eg'y darai) kenyeret 
adál, elöre tudtad-e, midön hazádnak áldozád fel tenniaga 
dat, hogy az utókontettedért magasztalni nem fog? az, 
mit masokért tevél, volt-e tenkárodra? 011, ha nem, kö 
szönd végzetednek erényedet, ’s meg ne vess senkit, ki 
nálad boldogtalanabb, de nem gonoszabb; ’s ki helyze 
tedben mint te, az erény’ ösvényein jarna; mint te sze 
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retiie ’s атома’, inert önössége osodtiltatiii эта, iniiit 
a’ tiéd, ’s inert az anyagi kivánatok’ kielégitése után, ne 
mesehh éldeletek kellenek a’ szivnek; szomori'i megvalla 
nunk, de igaz: az erény sokszor nem más, iniiit egy sze 
rencsés véletleii. у 

Ismerd teninagadat, igy szóla a’ hölcs. Jaj niinak, ki 
taiiácsát követi; kinos egy tudomáiiy az einherismeret; de 
ha henne annyira lia-ladtunk is, hol az egészt inegvetiii 1:91 

‘ dök, egy vigasztalásunk liáti‘a van: az, hogy kölll‘llëlglmlil 
johhak vag-yuiik. Az einher láthatja az alávfalóságot, iiiely 
lyel a’ sokaság minden i'ij jövevényi'e, ki közöttök feltiinik, 
eléhh követ einel, ’s lia átlátja, моду nàlánál erösehh , ’s 
hogy ôt le'gyözni nein leliet, tiszteletiiek inagyarázzn le 
liajlását; az einher' душам, sot iiiegvetve матча ¿iz 
erényt, lesujtva a’ sors’ nehéz csapásai alatt, mint а’ Ina 
gas tölgyet ledönti a’ villáin, mig az aláivaló fü, melly 
lktiriìlötte hajlong, a’ ineleg nyári esöhen virnl ’s tenyészik; 
lnz einher hosszu tapasztalások után meggyözödlietik, hogy — 
`mikéiit 4minden emher~osztályzatok, _ugyanazon Iszeiiii'elii’i 
nyásokat .teszik egyinásnak, ’s iniként a’ neinteleii»,„góg- 
gel vádolja a’ nemest, ki reá leiiéz, ’s 'ez göggel a.’ nein 
швы, ki ylielyzetével meg nein elégszik; miként a’ßzegény 
штаммы; .nevezi а’ di'ist, ki éldelve elfelejti mennyien 
szenvednek, ’s ez szivtelennek a’ szegényt, ki jútétemé‘ 

. nyeiert liáladatlan: `11517 hiháik is egyenlök, ’s az ein» 
eniherek között, tömeghe véve, nincs is más különhség, 
mint hogy Aegyiiek töhh meiitö okai vannak, iiilint а’ iná. 
siknak; az' .einher làthatia ’s tapasztalhatja mind ezt, ’s 
mtg inagát a’ közönségiiél iohhnak v'èli,'holdog leliet. Mint 
az, Aki еду magas hérczen áll, igy érezïö, a’ init maga 
körül lát, az eiiiheri lak, ’s kis mezeje ’s minden a’ mit 
épit ’s miért fáradozik parányinak ’s alávalónak KI_áitszik; 
de ö maga fenntebh till, ’s hár meimyi ßzép csalódástòl 
fosztja meg пашет) laiköre, fennségének erzete elég vi 
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'gasztalaïs'mindenért De ha végre képzelt magas allasunk 
'rel lelépiink, ha' erényiink önösségünkkel eg'yszerellen 
тёмный“ ъчедушегш, ’s keblünkbetekintve вином 

V'izêt‘ijuli';'hegy'nem'"mas, mint tiíkrözete annak, mit maseken 
megveténk; ha észrevesz'sziik, hegy a’ sziv, -melly egyker 
‘olly hangesan ajanlkezett minden aldezatra, mint a’ visz 
'hang' 'annyival halgatóbb- lön, mennyível közelehh ère hezza; 
'lia m'agiinkat 'is‘merjiik, akker fajdalmunk:erveselhatatlan, 

‘ nikkel?v ’ha végre latjuk, mifkeveset hizhatunk önmagunk 
inni“'mehdjukëlkeseredett lsziv'vel :vielatkezeit , ki ember 
’Iîen-‘biìilëi' *Minden emlieregyenldn -önös, ’s ha nem ‚11011111 
T:ii Iii'itäf lń‘èuy ‘а’ földi `5111111011е111о1мъым1цщщдгоьъ -java 
"katïlgeñf Ж haA nem ‘ve'hxa -`liiiisl'igunk , ez г drältsége :anem 
“lìëriièkì‘ 'i mellyet végzete?, ekessaganak' .ffellenöriìl- adotti , 
itaiáiff‘rëgf s‘zémszloe r-velna a’ çeinmalig., . De kinek lnine 

"iiiñcs‘, --'lŕi‘iszenvedések »közt lelkének azen zrészét, melly 
"egy‘lier"i reménylenî indetti, тент; ;:1‚’=1‹’ё511е11е11'ё311е11 
111Е$Н1ё111 tal'al egy nagyï'pusztanál, mellynekî iirességén 
cs'illage'k llagyegnak atßs'fellegelr szallenganak, . de em- ‘ 

11ё1‘1‘в2ат111111' viszhanget nem talal;` ki az :endiereket inkalih 
1îeniéri’,` mint hegy -tölök именем, vagy magasztaltatni 

sze'rencsënek типа, ’s ki a’ hirröl, mint gyermek, ele 
getfïgendellrezett, mint hegy szive meg vagyódhatnék utana; 
kinek képzéte fel nem heviil, ha arra gondel, hegy наша 
'dek` vagy ezeredek utan‘, gyermek'ektöl csedaltatni, hid 
iróktól magasztaltatni ’s partektól решат: nasznairatni 
feg, nem azert а” mit (ей, hanem azértLm-itva’ jövö ker 
`felöle képzele, a’ jövö ker, 1101711а’5е1е11.›а2”ё1‘11еше1, 111111)’ 
lyet jutalmazni nem akar, utasitja, ’s melly, ha szabadsag 
rel szòl, a’ Gracchusekat'kik, a’ népért vé'reztek, elfelejti , 
~’s csak Brutusról a’ rólnai patriciat’ képviselöjéröl szól; а’ 
jövöïkor melly a’ jelennél csak azéri szebb, meri; 111811116 
Saget nem ismerjük, ’s mellynek gyermeki, mint mi a’liaj 
daniakra, tan bamulva néznek majd vissza reank, e’ here 
sekra, kiket én megvetek, --- kit hit je tettekre nem huz 

` l 
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dit, lhlrvágy штата nem lelkesít, hiúság jóra nem 
csal, ’s ki éldelve annyira. elfáradott, hog)r végre önössé 
gének sem мы шьъе targyakat, mi maradannak hàtra 
a.’ világon? a" sir, e’ sötét bölcsöje holdogságunknak , hol 
a’ szlv megpihen fárasztó útja után , hol remény fel nem 
veri csendiìnket, emlékezet el nem keseriti Милашка‘, а’ 
sir! ’s ha más számodra nincs a’ világon , ha körültekintve 
létedet, mindent meggondolva, más reményed `nem marad 
annál, Воду szenvedéseid egyszer megsziinendenek, miért i 
kételkedünk ё’ 

кёгйиекшек az. égen, vad vegyíiletben repülnek 
Iszétszaggatott fellegek, a’ téli vihar а’ hérczek’ havában 
dúl, `mîntha a’ földrôl le akarná rántani sirtakaróját, hogy 
mezitelen testén тона lássuk a’ rodhadást, ’s a’ ладу 
fenyvesek feliajdulnak csapásai alatt: szobáunban néma 
minden, a’ kandallo7 tüze aludni kezd, Миф-ай elapadtak, 
’s csak itt ott kóborol еду egyes szikra а’ hamuhalmo- у 
kon, mellyek meleget nem árasztanak töbiié. ’S kiinn e’ 
bérczek ’s erdök megett all egy világ, télileg мигать ’s 
elfagyott, mellynek csillogó felszine alatt ezer tavasz’ rot 
hadása fekszik, mint itt, ’s mellynek egyetlen szava, a’ 
viharban megrázott tömegek’ jajkiáltása; ’s benn а’ kan 
dalló’ elött iilegy ember, ki keblében rég elfogyni érezé 
a’ lángokat ,l kinek hamuvá еды: érzelmein legfeljebb azért 

itt egy egyes szikra fel, hogy az elpusztulásra in 
tsen, nem, hogy új meleget áraszszon el, - ’s ha az em 
ber'-, ki a.’ kandalló elött ül, nem türheti töhbé kinjait, ha 
а’ külvilagra nezve ’s önkébieben érze,`h0gy ш, mim 
ott, csak szenvedés var гей, hogy sohol nyughelyet ta 
шина nem' lehet, a’ világban mert az eml1erek-, a’ ma 
gányban шеи önérzelmei nem engedik pihenní, valljon 
vétkezik-e, ha köïéböl el kivánkozik, ha kinyitva abla 
КМ, ’s egy temetöt látva szemei elött, mint én, ’s látv-a 
Воду keritett térén a’ vihar elhallgatott ’s érezve, hogy 
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azok, kik itt fekszenek, édesen pihennek,` végre еду 
nagy ellentallhatlan kivanatot érez szivében, ’s igy szúl: 
Nagy ismeretlen hatalom, melly engem e’ 'föld're tevél,' 
vétkem nélkül, melly kebelre папаша ’s keserveket hal 
mozal, ’s vigasztalasit elvevéd, melly e’ szivet e’ vilag’ iszap 
jaban el hagyad meriilni, mig végre vétkezni ’s önmagat 
megvetni tanula; szelgad széttöri lánczait. Halmezd fel' 
fellegbastyaidat egeden, ’s rettentsd, ki dörgésidtöl fél, 
araszd el kinjaid’y e’ föld felett,> hogy a’ messze pusztulas 
bizonysagot teg'yen hatalmadrel; ‘аду nézz le aldva sze 
gény földünkre, araszd el pazérolva adomanyidat az embe 
rek között, teremts viragokat minden agen, hadd народа! 
melegehh sugarokban ragyegni, legyenek csillagaìd fénye 
sehhek, eged kékebh , mig végre maga e’ madarsereg, ‘új 
szebh dalt. kezd, a’ megújult vilagban, -- mit hanom én, e’ 
sziv töhbet vesztett, minthogy beszúdtól még félnie-, шине‘ 
éldelt, mint воду igéretedtöl valamit reménylenie lehètne. 
Én szabad vag'yok. ' 

Miért szorúlsz te sziv e’ gondolatnal? kezem! miért re 
megtél, midön törömhez nyultal? hat annyi szenvedés meg 
nem felejteté dajkam’ meséit, olly vilagosnak latszik- e 
meg a’ fold, hegy a’ sir’ éjelétöl félnék? olly boldogitó 
vala-e ez éherség, hegy az almot önkényt eliizzem magam 
tòl? Balgatagsag! ’s miért hat e’ kétkedés, miért for 
gatom hizonytalanul ujjaim" között töröm’, e’ biztes kulcset, 
melly ha Еду új jobh lét’ kapuit nem zaxja is fel elöttem, 
legalabh elzarja örökre azen helyt, mellyen szenvedék ;vagy 
a’ pillanatnyi szenvedéstöl félek-e, melly szétszaggatott 
inaimat még egyszer at fogja hatni, midön e’ vas, нете 
men at vag; de a’ galyarah fél-e a’ kalapacsütésektöl, 
mellyekkel hilincsei labaròl leveretnek? ’s van- e szenve 
dés, ha tudjuk, hogy altala szahadok leszünk. ’ 

’S még is van e’ kehelben valamí, mi halni nem akar, 
еду titkos erö, ‘аду gyengeség, melly az élethez ragaszke 

I 
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dik, ’s mintán a’ sziv’ édes kötelékeî szétszakadtak, ott 
marad mint nehéz lancz. 

Ha еду atya, hivnek gondolt nöje’ karjai között, 
körülfogva gyermekektöl, kikèrt élnie gyönyör ’s köte 
lesség, nehezen-válik meg a’ vilagtól; ha 1110156 sziilött 
je’ mosolygó ajkait látva, egy pillanatig elfeleiti, 1111 öröm‘ 
telen, nöjének fájdalmainál, mi _érzéketlen a’ vilag, ám 
legyen; ha az, kinek еду baratja maradt, nehéz évek 
után egyenlön hiven ragaszkodó, 111111611 'tôle vég bucsut 
véve kezét szoritja, keblében csak fàjdalmat érez, csak 
arr-a gondol, hogy 61 а’ halál, e’ hiv 1162’ nyomasatòl meg- ‚ 
fosztja, ’snem menńyi nyomasztú gondjatòl fog szabadul 
ni általa, nem csodalkozom; ha valaki nagy terveket kép 
zele életének, ’s az életet 16111, 111е11уе1 nazajanak, vagy 
a’ tudomanyoknak,Y уаду еду дуе1111е1156д óta lelkében 
hordott miv’ kivitelének akara szentelnì, éì‘tem azt is; 

l `kinek еду kutyája van a’ vilagon , ki érte epedni fog, ki 
nek c'sak еду viráëía maradt, meliyet ‘még -nyilva 526161116 
látni, az ragaszkodjék az élethez, remegjen, imàdkoz 
2611, ’s jor tesz‘î. De én? ‘mit wrok en а’ vnago'n? еду 
atyat, ki szeretni Amegsizünt, inióta ‘tölem többé semlnit 
nem'reménylhetett; tarsasagot mellyhez csak 1111105 emlé 
kek kötnek; úg'y nevezett haratok'at, kik e7 szivet ’s ki 
1161 e’ sziv 'sulla nein ismert; hazát, mellyet nem 526161 
11е1е11, ’5 bár vmerre forduljak', nem еду ‘65211161, nem еду 
lényt, mellyért lelkem még felh'evülne. Muljék el tizennégy ‘ 
nap halalom‘ntan, ’s atyam ‘nyugottan jar 1511161 vfel ’s ala 
könyvtárálian, a’ lieszédek mellyeket öngyilkom talán 
okozòtt, elunattak, ’s 'te orvosi naplòdban sohajtva fel'je 

‚ Y gyeztea tapa'sztalasaia között, 110ду 'lelki betegsegek 'is 
vannak ollyanok, mellyeket az ember el nem 1111; tizén 
négy nap ’s mindennek vége van, ’s nyugalmam nem `1111111 
1611116 senkit, nem facsar еду könyet, ’s mérttürök’hat 
még? -- ' 
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Jaj az öngyìlkosnak, igy szól a’ világ, emléke elát 
kozott az einherek között, sirja felett nein könyezik seii 
ki, ’s az anya egy ájtatos fohászszal inoiidja ki nevét; 
liogy iìai ¿ie legyenek, mint ö. ’S miért háit ennyi ii'tózat 
e’ tettért, miért-e közkárhoztatás a’ szerencsétlen felett, 
ki magának nyugalmat szerzett, de aniiélki'il hogy egy 
emheriiek jogait sértené. Ki veszi rosz neven az állatnak, 
hayterhe alattlesülyedve , а’ rárakott hutort ‘nein vivé 
addig, hová _keinényszivü ига akará; ki átkozza a’ kol 
dust, -liogy éhen lialt; -ki а’ sehész’ kése alatt vérezö he 
teget,.li0gyl `fvátjdzilint'it el nein hirhntz'i? a’ szivnek is 
megvagyon merlege, ’s ha nagyohh fájdalomteliei-t i'nkiizy 
гей , .neiii terinészetes-e, hogy ellensulyát vesztve, а’ föld 
töl feleineltetik? а’ sziv is éhezik, 7s az nein veszhetne el 
ehsége anni? а’ léleknek is megvaimak fajaaimai, ’s ami; 
nein enyhüllielnének вона? ’s iiiiért nein? Mei-t egy elö 
itèlet áll elötteiii? Mert az einherek isten’ parancsának 
hiifdetve -öngyávaságok’ parancsait, az öngyilkot pokollal 
i’eiiyegletik;l а‘55111 hallgassak erre? 'S én higyek heszédeik 
nek, ha roiaa minaenhaio, ki engem e’ fólare ieremtéi, 
azt mondják, аж inerik mondani: hogy ktnainion gyönyör 
ködöl ’s örökre hiintetnifogsz, inert fájdalmaiinat nein tür-5 
hétém továhh. — 011 az istentelenek! ha nein öröinnek 
tereintetted voliia világodat, valljonkeserü gúnynyal illy 
szépnek alkottad voliia liatárait, valljon illy мало csodákkal 
környékezted voliia hajnalodat, lia azt akarnád liogy мак‘ 
kinokra éhreszszék terenitinényidet? 0h! nein, а’ fájdalinak, 
mellyeket szenvedünk, inininagunkhan fekszenek; azokhan, 
kik most mint álszónokid lépnek eléinhe; ezei‘edekig dol 
gozott e’ nein, Ahogy felépitve társaságát kinzó eszközö 
ket gyártsoii- öniiiagáiiak, ezeredekig fáradt milliúnyi e1 
me, liogy e’ szép világodnak hús értelmet találjon, hogy 
kinzóvá tudja teiini a.’ szerelinet, mellyet holdogságunkra 
tereintél, csalóvá a.’ harátságot, önszivünket gyiilölövé; 
ezeredekig iparkodott biiszkeségéhen, hogy e’ hájló ter 
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mészeted’ közepette,. ‚1101: minden ‚11111111‘ kényszeritg, ké 
relkedni tamis@ ;= "11щоныщдёшшёьгёёщщдддтегщ 
te,szép vilagedra,1 hegy' e’nsziu „lengt tiiriieij, фпщмро‘ц; 
midön lelkem lei‘ázxa iwrïát Мг?“ › ‘а’ rém 
képet fest elémbe, .h9gy~~i0xëí1bl>~>ll9vdídm.lilllßßaimine,0h 
én knem ellened — pauaszkmlemi ‘,„ef ‚ kër, mqllyipdl Lel.' lçivánkœ 
20m,- nema’ te: világßd ,nwiileateiemiékñ kik Pßrenßëßif 
davmilidie megveték., kileembereidet«gnäiiikmifaëaìd ffii 
lett csataiéreket keramiek ;„,’§..tg„.e\latkeznad, пиццы,‘ 
mettez alavaiók‘közëmmvaw Adainifmmlsirt, ’ser _ 
daißwflerlleliveëimelvileizád‘ féminine’. M191, щещдт 
enyhet, eh ha `esiakugyan szenvedni kiildél -ùe’mtfti'ldrey 
nézd terhemet mellyel, elödbe jöviik, ’s mendd, Anem ele 
ЗНЁЧМЩЁШФ "3.1 .'fn'fiîì‘ 10th." ‚. . ‘i i 

. . .,‚ . ‚ ‚ ..,.` ,~ I I ' ‘М ’il f~.«=-...i».\, ч: .›'‚1. ‘1:11! -- "" s »if 
f Alle -lieistenedbenfiiizel — szeliäniét a’világ *ilßiiri' - 
шт .mod afinillanawehel~maaáh¢z ‚111341051? new ‚1‘? 
1’111‘111111„тщВМЦе-пмщд einem, fsmanäzámfiiieiilfa' 
végezted? Ím, az isten nem vevé el a’ keserü kelyliet ¿mi? 
ña elött, ’s te el mered taszitani ajkaid elöl. De hat azek, 
Akiket az utóker ’s kiket ,ti einbexek lmagatek’ ‘pél 
daiúl allittek vgyeinnekeitek elébe„.mit' tettek ök? ,Re 
gulus, ki halni ment, hegy szavat meg ne szegie; Socra 
les, ki a’ Íméreg’ романа-шкал» kiiva, Imint hegy az 1511г 
Saget eltagadja; annyian kik egy képzetért, egy elöité 
letért l1altak,hç'iseitek` ’s martirjaitok ушах-е e’ pillanatet, 
vagy vétkesek-e, mertbelsö szózaijekat‘követve e’ test’ 
bilincseitv idö elöttelveték magektól? ’S én vétkeznéin, 
meri, e’ belsö szózatet _meghallgatem, тег: szivem’ inté. 
‚ней, melly nyugalemrajnt, követem; inert teszem, mit 
tennem kell; inert te teremtéd lelkembe gendolatat., 0h 
nem, te jó ’s kegyes vagy, ’s mike: Ae’pßzivet alkotaa, ’s 
annyi keserveket halmezal rea, jeltudtad, hegy tevabb 
birni nem fegem. — El valék hatarezva. 
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E'gyszerre’ajtómon at 'ënek hangozék he szobámba. 
A’ szérzetesek ё]! ajtatosságokra gyiiltek össze, ’s а’ De 
profunais’ nyugßtc, {выложен-наша: tönen e1 а’ hall 
дат kolostortj so’ha fez ének szivemre nem hatott igy; 
kezeinben tartàmdörömet, szlvemhez irányozám, de ма 

f rozatom ingadoznïkezdett, szivemben anyám’ képe támada 
fel; ö, kinek sirjàná-l e’ hangokat eldször hallám; eszembe 
jutott szerelme , szent tiiredelmessége, mellyel annyi szen 
4vedéseket elbirt, eszembe j'utott ища, mellyre tanitott, 
’s az àldás, méllyet haldokló алый felettem kimondtak, fe 
lettem az öngyilkos felett, ’s szivem borzadni негде ön` 
штаммы. _ ’ ‘1 "” "" 

Ant ` .r 
\ 

A’mélységböl папок fel hozzád uam! - аду’ hango 
zék Va’` dalA -- Uram, hallgasd meg папаша‘; Hallgasd 
meg `istenem, e’ szenvedö` sziv’ швов sonajzasait; вёл 1е 
kegyesen „отдали, Вона‘! emelve Вашей,‘ Мёпуепе 
mutatja bilincseif’s felsohajtzweddïel, шт, Aén nem т 

‚ _ ¿r _ 'rom 1Щ'ВВ‘Ё. 'I _' ' 
На csakvétkeim‘e nézesz, - hangozé'k tovább -- uram, 

uram! ki all megel'ötted? ’De nálad kegyesség van. 

0h Иду irgahnas irántani is, Liste'nem! Csak szenve 
déseimet nézd, ’s Иду irgalmaál irántam;` mert nálad ke 
gyesség van, ’s 'millón e’ ‘дате: illy gyengének'teremtéd , 
nem akartad, ‘Воду ennyit szenvedjen. Kit egykor szeret 
tem', azt а‘ `sziv lángolon gyülölńifianulta, mint csak az 
gyiilölhet, lkinelrszive'szerelemben nött volly мета,- nem 
vala-'e'ez elég! 'Ki egykor Вашими-‘Марат törömiil- ren 
‘deléd, Воду tkelrlefm'he мы“ >-évekig, fényes vasában , 
mint» еду 'tiikiîl‘ben Töi'xkepemet Щит, végre álta-la дышат 
Вашов sebemet. I’Nem'vala«e elég’lez! ’S e"sziv önmaga; 
а’ sziv melly egykor olly tisztalángokban rag'yogottfmelly 
ben szent parancsaid hangoztak, e’ эту maga nem tarta 
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meg igéretét; mit ln‘vansz még tölem istenem! -Lelkem re 
ménylett az úrhan, hangozék az ének, viradótól estig re 
ménylett Israel az úrhan. 

0h én reménylettem, éltem’ 1101-шумы alkonyaig re 
ménylettem benned lstenem! de eröm elfog'yett. 0h légy 
irgalmas'irantam! lam mikeron Lothl vissza nézett, ’s az 
égö varosekat lata, te oszleppa valtoztatad, mert hísz’ 
kegyes vagy uram ’s nem akartad , hegy ki illy szörnyeket 
latett, még tovabb éljen; ’s lam, én is visszanézek, ’s me 
gettem is pusztulas terjed, én is szétrentva latam minde 
nemet. 011 istenem, istenem! hogy’ menjek én tevahb. 

\‹ 

Földre 1101-“Наш fajdalmamban , ’s imadkezam a’ `ha 
` lalért, mint- sella ember életért nem könyörgött; szivem 

Afesziilt: vagyahan,v mintha szét akarna repedni. 

Ö maga meg fegja menteni Israelt! hangozék a’ dal vég 
szavaihan, ’s anyam’ képe aldva emelkedett lelkem elött. 

Te magad megfeged menteni e’ szivet hanatatól, rebe 
gék veg erövel; eli istenem, ‘ест е1 elölem a’ keserii 
peharat. 

Más nap magamon kivül talaltak szehamban. 
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Két hete,” hogy e” naplót betegségem miatt nem folytatám, 
’s olvasva vég sorait, ’s vissza emlékezve az érzeményekre, 
mellyeknek befolyása alatt írám, irtózom; illy közel az 
öngyilokhoz még nem álltam soha. Elragadva gondolatim” 
fergetege által, elfelejtve jelent ’s jövőt, kínos emlékeim 
között, mintegy elszédiilt állék ott, ki, borzadva а’ mély 

' ségtől , melly elótteltátong, még is ellentállhatatlan erö 
veÍ шахта érezi magát, érzi vesztét, ’s még sem emél 
heti szemeit a’ borzasztó látmánytól“ fel az éghez, melly 
nek tiszta kéken szegény feje vissza nyerhetné nyugalmát, 
veszendő, ha egy hív kéz nem tartja vissza a’ már siily'e,L 
döt. ’S vannak őrző angyalok, anyám sokszor beszéle fe 
lölök, ’s míg ö élt, annyira boldognak érezem magamat, 
hogy elhivém ’s újra hiszem most, hol áldott emléke ké 
cségbeeséstól őrze meg. Az épen legszebb tulajdona sze 
retetünknek, hogy boldogító ereje a” síron túl hat, ’s mi 
ként a’ fa alatt, melly virult ’s gyümölcsözött, miután ki 
vágatott is, egy új csemetének magva maradt, úgy а’ szí 
ven, mellyet szeretet árnyékoza, kedvesének veszte után 
mindig valami újra kivirit ’s а’ szívet pusztán nem hagyja. 
Minden eltünik e’ világon: a' hullám melly vesztével/fe 
nyegeti а’ szegény hajóst, ’s a’ nyájas fuvalom, melly 
part felé lengeté sajkáját, egytbrmám felejtve tünnek el a' 
jelen’ parancsoló befolyása előtt: csak а’ szerelem” nyoma. 
nem veszhet el, 's miként, míg а’ lenyugodott nap vég su 

d ^`l`~-4~ 
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gárjaiban pii‘iil а’ látliatáron, а’ föld, ha hár fény nélki'il, 
inig el nein sötetedett: úgy а’ lélek nein sötétedik el еде 
szen, mig lehunyt kedvesének emléke el nem hagyá, ’s 
ha reményei eltüntek is, egy illy emlek elég inegörzesére. 
Mert iniként ya’ vándor, lia nein tudja is ini'ir, i'itja hová. 
visz, addig meg‘el nein felejti, lionnan indult ki, egészen 
el nem tévedt, úgy jöhet vissza a’ sziv, regi ösvényere, inig 
el neni felejté, liogy a’ liely, mellyhůl kiindult, erény vala, 
ugy nem veszhetek el en, mig anyáni! а’ te szent képed 
álland elöttein. ` 

Most ragyogv'a áll n’ nap hérczeink felett, a" feny 
vesek’ zugz'isa a’ vihzirral inegszünt, ’s a’ videk egy 1е11 
пар’ hideg pompájáhan terül el ahlakoin elött; igy nyug 
szik sziv'ein nehéz viharjai iitán. Kiliülve ha'ir ’s annyi 1е11 nap’ 
hideg terlie alatt eltemetett viráigozással, de meg is edes 
deden. Légy álilva végzetem azert is, ’s te anyáinnak szent 
szelleine, ki mentöként közelgél gyermekedhez, legnelie 
zehh pillanatilian lehegd körül szent emlékeiddel, hogy'a’ 
sziv melly renienyleni megszünt, а’ múlthan találja vi 
gasztalását. ’S mint egykor holdogahh napokhan te ringa 
tád álináhan gyerniekedet: úgy képed álljoii elötte, lia 11111111 
szemeit hosszú vég pihenésnek zárja he. Mert ha csak 
ugyan van áloin az élet után, szép leend az', ha te valáil 
veg gondolatja az el szunyadónak. A’ földi remények’ ide 
je megsziint, a’ fa, mellynek ágait szélvész törte el, söt 
melly tövehöl kivágatott, kihajthat ismét, mig gyökere ` 
erösen áll, de nein az, mellynek gyökere széttépetett, ’s 
nein e’ sziv, melly eltetö gyökeréhen séi'tett.De ám legyen, 
bár mi hosszu ’s nehéz napot inert ráin végzetein , en tür 
ni fogom, hékén áttöltöm veg pillanatjáig; ki india, talán 
végre egy deriilt sugár liatja majd át едет’ fátyolát, ’e 
azt liiszik: tiszta alkony szep liolnapot szokott jelenteni. 
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Nein sziilettem történetirónak, legalahb nem önéletem’ 
leirasara, mint mas történetirók. Mert emlékeim még újab 
bak, mint hegy felölök részrehajlatanúl irhatnék. Most ta 
lan a’ lélek, melly mint tiikör üveg, `csak akker reileetal 
hat tisztan, ha Semmi sugar többé at nem haija, még if 
jabb, mint hegy erre alkalmates velna. ÁDe kivántad, ’s 
én feltevém magamban , ’s felytatem elbeszélésemet‘, bai' 

_ mi nehezen essék. Úgy is azt hiszem, hegy az emheri 
élet, tenger, mellyen az, ki egy utat felytat, talan 'vègre 
partei talal: de az, ki‘irányat valteztatja, a.’ véghetlen 
rónan mindig eltéved; ’_s ezentúl allhatatos leszek, hallar 
mennyire lehet rövid, ne Ahegy eröm elhagyien. Ha néha 
a’ >heszélö sehajtezva megall, ha néha könyei történetét 

` félbeszakasztjak, gemeld', hegy ,az útas akker érzi legin 
kahl) iaradsagat, miker leiilt'pihenni, ’s hegy a1 szivnek 
mint а’ földnek mélyébe nem vajhatunk a’ nélkül, hegy 101‘ 
rasra akadnank. Y __ - ~ ` 

Vannak, kik azt hiszik, hegy édesebb szeretök vagy 
barátek között nincs, mint rövid viszalkedasek `1111111 meg 
liékülés. Gsalatke'znak. Mint nyari vészek utan, bar mi 
rövidek legyenek, ’s har mi tisztan ragyogjen a’ nap, ha. 
elvenultak, a’ levegö mindîg kihiil, ugy mindig hidegség 
mama visgza viszalkoaasainkbel, _Ts ha nem is mas, ieg 
alabb az, ki magat hibasnak ére’zi, el nem szokta felejteni 

\ 
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a’ pillanat’ keserüségét. Hasztalan tagadja sziviink, hasz 
talan ragaszkodunk lelkünk’ minden erejevel baratunkhoz 
ismét; inkábh íparkodunk felejteni, minthogy valóban fe 
lejthetnénk, ’s barátságunk, megszakadva egyenlö folyà. 
ßában, ollyan mint a’ Patak, melly, ha a’ zuhanáson ‚а: 
ment, sima школе egyesül ísmét, _de nem válaeztllatjaV 
ki марш, mellyet estében хотеть 

Лду vala Armand- ’s közöttem; Ведет szoritánk egy 
másnak, örültiink ha összetalálkoziunk, egy „от, lát 
szólag niégtalán inkább barátok valánk, mint elébb: mert 
mindenikiink érezé , hogy a’ másiknak е1едгё(е11е11агг02йк; 
de mit датам а’ régi egyetértés még is meg vala sza 
kadva, ’s viszonyunk csak еду nj bizonyltvány vala arra, 
Воду josagból talán épen annyiszor Ваша ’s tetteti magát 
az ember, mint rosz ‘szándékokból Egyébiránt Armand’ 
charactere úgy meg мышц, olly egészen más leve, 
mint a’ kit egykor baratomnak választék, Воду visz'onyaink 
semmi esetre nem tarthattak. 

Lakàst véve magamnak, hosszu kérés шёл, végre 
еду szoba’ elfogadasára birám б‘, ’s igy alkalma'm vala 
naponként észrevenni a’ változàsokat, mellyekben ez egy 
kor olly бета lélek, штат; ше1уеВВ ’s mélyebbre szállt. 
V011 Armand, az az Armand, шеи szerettem, kinek lelke, 
lemondva önös éldeletekröl, az emberi nemért lángola, ki 
mint a’ fa, mellynek tövére menykö csapott le, ’s melly 
virulás lielyett lángokkal horltja ágait, szomorúan, de ra 
gyogva emelkedék képzetem elött, ö, ki büszkébb vala, 
Воду hiú lehetne; ’s killen biztam, mint sziklában, melly 
annyival erösebb tàmaszt ad, mennyivel keményebbnek lal 
szik, mi maskép alla most elötteml Az ifju его megtörve, 
a’ szent gyülölés nyomorult irigységgé, a’ nagy törekvés 
önös iparkodássá мат, ’s mind ez, kevés hónapok alatt, 
mind ez, azon еду szomorú tapasztalás еще: Воду а’ nép 
¿melange 1H. ш. _ 16 

\ l 
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nem az, minek gondola. 011 11е111 hiszi senki, mennyire sü 
` lyedhetiink, ha egyetlen 'reményünk megcsalt. 

А" marquise ’s Dufey altal az akker igen fényes 
chaussée tarsasagba bévezetve , Annaud’ napjai szüntelen 
elszóródasek közt felytak. Meg kell ismerkednem, szóla 
vsek'szor hozzam, ha far'adtan egy vagy mas salonból h`aza 
‚ tert, meg kell ismerkednem , bar mi kellemetlen legyen is 
' ez élet’mód, most csak igy reménylhetek hefolyast; а’ nép 
altal nem lehet a’ poi-hel fölemelkednem , partfegókat kell 
hat keresnem, ’s ha éŕdemek altal nem lehet, hihakat 
szinlelnem , hegy hataskört nyerjek; de hataskört nyernem 
kell, nem élhetek nélkůle. ’S nap felyt nap utan , ’s hét 
hêtre, ’s élte mindig elszóródtahb, szive mindig búsabh lön. 

Veltak pillanatok, hel egész valójahan egy le nem 
` irható banat mutatkezék, hallgatva 1111 illyenker mellettem, 

mély gondolatokba bamulva ki ablakemon , ’s` ha megszó 
litam, ’s 'ream nézett, néha egy nehéz cseppet laték re 
megni sötét szeméhen, ’s ha har titkela érzetét, ’s fel 
éhresztve ahrandjaiból, tegnapi mulatsagairól kezde beszél 

niv‘a’ vig szavak nem rejtheték a’ mély meghatast, melly 
heylgjat remegteté, ’s ha néha tarsasagi köre’ nevetsé 
geiröl szólva, ajkain mesolygas lejte at, maga e’ mesely 
meghazudtola az örömöt, mellyet szinlele ; ’s mint a’ kö 
szeber csak inkabb halavanyul, ha rajta napsugar berul 
el: igy ö szemorúbbnak latszék illyenker. 

Te megelégedve nem vagy, szólék egyszer, nem néz 
hetve töhhet néma szomerúsagat, ’s nem türhetve ez al1 
hatatos hallgatast, mellyel érzetét elöttem, leghivebb ha 
ratja elött titkolni igyekezék. 

Megelégedve? szóla hús tekintetet vetve ream: ’s ki — 
az, ki sorsaval megelégednek? ’A megelégedés egyike azen 
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szavaknak, mellyek gyermekek’ ’s' hígvelejiiek' számára 
àllnak szókönyveinkben, ’s mellyek haszontalanokká vál 
nak, mihelyt a_z életben eggt keveset körültekìnténk. Gyer 
mekálom a.’ holdogság, ’s ha eltünt, e’ földön nincs semmi, 
mi ezt elfejtetné, vagy éltünknek annyíéldeletet nyujtana, 
hogy visszatekintve reményeinkre megelégedhetnénk; а’ 
szerencsés az, kinek természete keservek’ elhordására 
erösebb keblet ada, ’s én talán ezek közé tartozom. 

Szomorú egy nézet ez, szólék meghatva vrszavaitól: 
elég göröngyösek ’s nehezek ez élet’ utjai, mìként fogsz 
haladhatni, ha még е: meggyözödés’ nehéz terhét is szive 
den hordod? 

Miként fogQk мамаша szakaszta félbe bús lnosoly 
[yal: mint te harátom, mint százan 7s ezeren, mint mind 
azok; kiknek szivök más örömökért dobogott, mint _miket 

‘ е’ földön feltalálhatni. Vagy te boldog ‘аду-е hát? te, ki 
egész bol_dogságodat egy lénybe helyhczéd; kinek meg 
elégedésére több nem kell, mint hogy egy szivrlegyen igaz; 
valljon nem làtod, yvagy nem félsz-e magadat csalatva 
làtni е1›11е11 is? ’s a’ többiek, kik más nagyobb 026101111‘;` 
kerestek éltök’ pályadijának , 11е111 csalódtak-e ök, ’s neig 
áll-e minden élçt’ végén, a’ sir mellettl azon meggyözödéé , 
hogy boldogok nem valánk ?--- Végre ‘egy vigasztalása még 
marad a’ szerencsétlennek mindig , azon meggyözödés ,' 
hogy nemének köz sorsát hordbzza. 

’S nem Yolna semmì más', mi szivedet bántaná г szólék. 
0h ne tagadd, 'ismerlek gyermekséged óta, ’s tölìbször 
kesergve mint vigadún; de jelen папаша nem az, melly 
lelkedet akkor elnyomá, ’s mellyet most is szinlelni akar 
nál elöttem. Téged egy ладу, új goud’ sulya ért; ’s lm‘ért 
rejtegeted elöttem? sziveink olly tàvol àllának-e máx' egy 
mástúl, hogy nem lehetne osztozniok érzeményeiket? 

_ 1 6 'k 
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’Megliatva néze reáiii, ’5 kezemet szorítya hallgatott 
egy ideig. Hagyjiik ezt hara'itoln, szóla vegre, isnierem’ nel 
mes lelkedet, szeretlék mint mindig; de vannak fájdal 
mak ’s gondok, mellyeket epen harátjaink elòtt nem lehet 
kitárnnnk, ’s engedd ineg ha hallgatok. 

Mit elöhh csak gyaníték, most szavaihól világos löii, 
liogy szivét egy i'ij gond terheli; ’s képzelheted, miként 
kérein, liogy közölje veleni. Azon korhan valek, hol а’ 
sziv inég seniiiiit inkà'hh nein kivz'm, Amint alkalmat, hogy 
áldozhasson; ’s 1101 érezve, ,hogy iiiindent tenni kész, min 
denhatónak liiszi magát. Armand nielyen nieghatottnak lát 
szek, de hallgatott. Hasztalan, harátoin, szòla remegö 
hangon, szereteted öi‘öinkönyeket facsarliat szeineimhöl, 
de azon hajokat, mellyek e’ szivet töltik, nein oi‘vosolliatja. ‚ 
Nein az elet’ nagy hajai, nein azon töi'szurások, mely 
-lyekre a’ sziv egy óráhan elvérezett, nyoniják le legmé 
lyehhre lelkünket; nem az fàj leginkáhh, lia földi utunk 
végre annyi sirokon vezet át, liogy alig haladliatiink. 
Nag‘y fájdalmaknak könyeket adott а’ végezet ’s eröt el 
lentàllásra, vagy gyengeséget, liogy mikor kinunk na 
gyohhra nott iiiint tiirlietnök, megszakadjon a’ sziv. ‚ 011 
de azon kis hajoknak , azon száintalan töszurásoknak, 
mellyekkel а’ társaság lelkünket hántja, azon kis veszte 
ségeknek, mellyekhöl meg emlékünk sein marad, ’s mely 
llyekheii eltünk’ örömét garasonként vesztjük el, annélki'il 
hogy csak valziki által száiiatnánk, ezeknek .nincs а’ ki 
ellent állna, ’s hár mi szilárd lelket ada az eg, hár mi 
keiiienynek aezelozà а’ sors sziveinket, e’ szakadatlani'il 
1111110 vizcseppek, a’ követ, mellyröl a’ golyó vissza pat 
tanna,- ki vájják elvegre. 

’S nem emlekezel-e gyermekkorunkra? — szólek ke 
zet fogva kezeinhe — 1101 kis gond nein vala, mellyet nein 
közlénk egyinással, ’s mellyre vigasztalást nem talàltuiik 
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` velna haratsagunkban; hel életiink, közös hirteka vala szl 
veínknek, mellynek hajait egyiitt herdòk, ’s hel magok 
keserveink édes emlékeket hagyanak magek ntán, inert a’ 
baratra intének, kiben vigasztalast talaltunk. 

011 miért emlékeztetsz erre! -- szóla fajdahnasan Ar 
mand - 11022 fel mindent, mi e’ szivet keservvel töltheti, 
halmezz szemrehányasra szemrehanyasekat, csak ez egy 
emléket ne ébreszd fel lelkemben, szivem nem hiija 52011 
segét. 0h beldeg ker! hel meg baratet talalunk, mert mi ' 
is Imeg baratek lehetiink; hel a’ sziv, az elet’ tengerén még 
fennúszva, mindenhez ragaszkedik, hegy t'enn maradhassen: 
hel egész valónk meg könyekböl all _’s meg is, mint kerany 
fellegek, napsugarekkal van eltelve; hol szivünk meg ép, 
mint azt isten alketa, ’s hel, mint a’ -miivész’ 110201101 jött 
úranal 0150 napokhan, felhuzas- ’s igazitasra meg szükség 
nincsen, hegyjól mutassen. 0h baile ker !_' ki llezhat vissza 
csak egy napet heldeg éveidböl? Idövel a’ sziv’ 103111152 
1101111 almai talan megvalósúlnak, csak az, hegy egyker 
illy bajlón almedhatank, csak.az, hegy e’ sziv, melly, mi 
utan vele annyi targyat megragadtunk, iiresen all, egy-A 
ker elly kevéssel eltelve heldeg lehetett, ez tetszik alom 
nak, hihetetlen alemnak lnég elett-iink.I 011 110 52011 111111011 
keserveinkröl. .Mik egy gyermek keservei? könyei, mint a’ 
harmat a’ meg nyiltalan 11111111011011, peregnek el szivén, ’s i 
ha föld felé hajelva latjuk, teljesége, nem keservei nyemak 
le. Mik valanak keserveim, miker még veled eszlhatam 
terhemet, ’s megértve töled mindig, hiv lel'keden kisirha 
hatam nehéz szivemet ’s egy vigasztalast talalhaték ma 
gamnakl 

’S míért nem eszthadnad meg keservedet mest velem? 
szelék szemerúan. 
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Most, szóla keseriien mosoly’gva, most газ-11161: vál 

toztak; akkor gyermekek valánk, magánosan allva mind 
ketten; еду nevelö intézet’ szigorú rendszabályai 'alatt 

— egyenlön hordva egyenlö lánczainkat; elnyomatva ugyan 
azoktúl, gyülölve ugyan azokat, kis körünknek — hatari 
кот: egyenlök valánk. Ha kertünkben еду virag nyilado 

‚вой, ’s te elhivál ’s megmutatad, én v'eled örülheték: a’ v1' 
rág olly kevéssé vala a’ tied, mint az ennyém; Ва szivemet _’ 
nevelöinknek érdemetlen megbántásai keservvel tölték, шед 
mondhatám, mert hisz’ téged is ért mar illy bánat, ’s jól 
мат, Воду еду par nap, Ваши еду par ora mulva, viszont 
én lehetek vigasztalóddá. De most, barátom! a’gyermekek 
felnöttek, az egyenlöség’ álma eltünt; ’s lia közleném is 
kesèrveimet, te nem érthetedtöbbé. Vagy mit mondanál, 
ha kérdésedre azt felném, Воду е’ szivnek az гад: Воду 
szegény vagyok, Воду ruhám ocska, Воду дуа1од vagyok 
kénytelen járni, ’s félni minden lépésnél, Воду kocsitok ‚ 
mocskot fecscsent ruhámra; й] Воду nevem ismeretlen, 
mig a’ tietek büszke czimekkel hangozik fülembe; га; Воду 
umso vagyok köztetek, 's Воду hazudnom kell, ’s szinlel 
nem , mert ha valaki helyzetemet sejditené, e’ fényes ter 
mekben nem volna еду, ki meg nem vetne. Mit mondana] 
ha azt felelném, Воду szivem az irígység’ kínjait tür-i? 
Megvetnél, ’s legfelebb бы: mondanád, Воду vagyon nem 

_\‘holdogit. Elhiszem, e’ földön boldogságot nem talŕtlniëA 
Nap а’ boldogság, melly örök tavolban ragyog felettünk,` 
’s mi e’ földet vilaggal tölti, ’s melegével kevés viragait ’ 
kifejti, csak a’ remény, e’ messze fény’ áldott sugárzata. 
De ha a’ sas nem emelkedhetik is a’ naphoz, csodálatos-e , 
ha а’ féreg, melly földön csuszik, íl'ígykedve не: fel az ég’ 
szárnyasához, ha csak azért volna is, mert amaz а’ föl 
det maga ат: lathatja ’s félnie nem kell, Воду 1аъьа1 fog 
tapodtatni; ’s cso'dalatos-e, ha а’ szegény irlgykedve nez 
fel пыток, kik` ha bár nem boldogok, лампы annyival 
magosalihan глюк. De nem szép~e a’ ‘Над, ’s nem пули-е 
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néha éldeletet élete a’ szegénynek is, igy szóltok ti, ha sar 
danapali iinnepjeitek utan néha a’ természethez, mint egy ùj 
mnlatóhez ferdultok; ’s a’ zöld vetéseken gyönyörrel végig 
tekintve elfelejtitek, m-ennyi köny, ’s nehéz izzadas közt 
nöttek fel-e kalaszok. A’ hernyó megfelel hideg ekeske 
dasteknak: mikor a’ mezö legédeshben illatezik körülötte, 
’s e’ tlild leghajlòbb, hefonia magat, ’s szergosan» szövì 
sirjat önmaga, mint lepke akar feltamadni egykor, mit 
gondel e’ ilìld’ bajaival ö, ki henne csak csuszhatik. ’S ha 
türni nem akarom, minek maga a’ hemyó ellentall; ha 
lazzareniként nem tudok öriilni a’ napnak, melly fényes 
sugarival csak nyemorúsagomat tünteti elémhe; ha а’ held, 
melly egy nagy tallérként ragyog egünkön, mint ha a’ je 
isten szegény embereknek nehéz napi faradsagokért, benne 
béret iizetné, e’ lelket nyugalemba nem szenderiti, 11а 61111 
akarek 611 15, ha érzékim éldeletet, eröm hatalmat kivan, 
valljon neked a’ gazdagnak, ki e’ kinekat nem érezéd ’s 
nem érezheted, roken érzet fogja-e tölteni kehledet? vagy. 
ha úgy velna is, hihetem-e, hogy vigasztalhatni fogsz? 011 
116 hidd, a’ szegénynek nincs vigasztalasa 6’ földön, kinjai 
nem olly peeticusok, hegy velök jól nevelt embereknek 
sokaig foglalatoskodni lehetne: a’ meztelenség bantja sze 
mérmeteket., -a.’ rosz szagu mocskos rongyok underodast 
gerjesztenek bennetek, ’s elferdulva vetitek oda alamis 
natokat, hegy a’ halvany arczok szemrehanyasként ne 
alljanak köztetek ’s az öröm között. De vannak a’ sze 
génységnek olly fajdalmai, mellyeket pénzetek nem erve 
selhat, vannak köztetek ’s azyéhenhaló között fokek, mely 
lyeken allni talan épen elly kines, mint éhezni, ’s mely« 
lyeknek sebei inkabb fainak, mert eltakarva a’ vérzö he 
lyet, hallg'atni kell. 

Hala az égnek! szelék Кб2116,11а szivedet mas nem 
tel-heli: ezen könnyen segitünk; isméred helyzetemet.` 

1 
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És, szakaszta félbe keserüen Armand , koldůlhatok; 
nem de, te nyitva tartod erszényedet, ’s 611 veszek sziik 
ségem szerint, ’s minden jól van. — De hát azt 30111101011 , 
hogy én azt tenui fogomr? gondolod, 1103у 11а 1611116111, ’s 
te, 1111111 hÍSZelIl, nemes lelküen el is felejtenéd jú tette 
1161, szivembeń nem zengne szüntelen azon gyalázó 6126 
111611у, hogy koldus vagyok, alávaló szolga’, ki 331016211 
1111101 61, ’s kinek erénye 1611116 116111 161161, 1111111 112011111" 
ség, mellyel kutyaként jóltévöjéhez га3ав2110а1113 Nem', 
‘szóla rövid hallgatás után, ne gondolj igy felölem; ha 
rátsàgod 16111161’61, 1111111 1103у‘ a’jogot,l mell'yet 9211611 
11е2 formálhatok, pénzen eladnám; ’s ha talán jobb napok 
jövendenek, ’s а’ 1:2611111е11у61‘1 kiiszködém, elérem, leg 
161111 gyönyörje e’ szivnek az leend, hogy míndenét magá 

‚ nak köszönheti. Felkelt, kezemet szoritá ’s 611116111. 

Ez egész beszélgetést 112611 1111111 le, -mert általa Ar 
mand’ characterét, ’s vele azoknak, mik késöhben 1611611 
tek, 0111111 1161111уе1111е11 értheted; egy szomorú kép ez $211 
zadunk’ mindennapi 161161161611161, de me'nnyìvel köszönsé 
gesehh, annyival szükségesb, 11033г egészen ismértessék, 
hogy látva a’ tiszta kutföt, mellyböl a’ folyam eredett, ’s . 
miként ’s mennyít kelle siilyednie csak‘hogy haladhasson, 
ne egészen neki, hanem inkáhb szerencséllen helyzetéx'lek 
tulajdonitsd késöbbi elmocskulását. ¢\Az emberek’ szeren 
csétlensége nem annyira а’ világban ’s körülményeikben 
fekszik, mint inkábh azon természeti ösztönben, melly 
szerint mindenki , lmegvetve önkörét, `112011 1111 kivánkozik, 
’s mintegy önmagńt tantalusi kinra 11611. Nincs 1161, 
ше11у11е11 lelkünk legszebbuílajdoninak foglalatosságot nem . 
'talá1nánk-, ’s a’ legfóbb erények, mellyeket historia di 
csöit, egy házî 1161’ boldogitására használtathainak; 7s ki 
ezt tisztán átlátja ’s 1ев21, az boldog lehet. A’ szerencsét- . 
lenség nem más, mint azon'különbség, mellyr kivánataink 
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’s i‘einényeink, l’s ещё!‘ es a’ то közöii штык, ’s lia 
koi'iinkhaii töhh szerencsétlen einheit látunk, mint talám 
valaha, mióta a"'világ fili, ока hizonyára leginkáhh az, 
inert ezeii ykülönhség зона nagyohh nein vala, mint épen 
most. A’ közepkor, 321301511"гепавгаъыуйчш sziikemi kört 
szahott az egyes’ i'emenyeìnek.; a’ szolga tudái, hogy sze 
mélye urának lekötött, ’s hog’y'élete a’ falu’ tornya’ шка 
rehen folyand el, ‚а’ polgár józanon nein vágyódhaték a.’_ 
jölét’ egy hizonyos fokáiiál, vagy egy városi meltoságnál 
ti'il , ’s ha valakit niagas reinenyek nyugodni nem нада 
nak, e’ szerencsetlen elégtelenseg legalábh csak a’ ne 
meseket; azon .kis neposztályt éré, melly az egész felett 
állva, korláitlan szahadsz'ighan mindent reménylhetett, ’s 
a’ középkori nyugovó einheriségnek mintegy élesztöiil $201 
gait. De mi máskep állnak a’ dolgok most, «(жар itt Fran 
cziaországhan. Minden franczia szahad es egyeiilö, igy 
szól а’ törveny; ’s ki akarná hinni, fökep Щи koráhaii, 
hogy ez, minek kivivátsaért majdneni egy tfélsziizadig 
verezett nemzete, равна szónál nem egyéli? ki akarna 
korlátokat szahni kivéinatainak ’s renienyeiiiek, mellyeket 
a’ törveny nem szahott elehe. Az Щи franezia teli inagas 
vágyakkal Aiep наш az elethe, ’s mint 'Napoleon alatt a’ 
közkatona tarisznyájáhan vélé hordani parancsnok’ рама 
}М: igy ô oskolakönyvei között шаг ministeri tárczájàról 
áhnodik. De mi ennek következese? Milielyt az élethe 
lép, liidegen ‘Ш elébe a’ „назад, ’s nein haladliat egy 
lepest annelkül, liogy remenyei kisehh ’s kisehhre sorvad 
nának, mig’végre, mint a’ hérczek , inellyektöl távozunk, 
eltiinnek, ’s az elet véghetleii iáirasztò rónává siin'ul. Az 
eniher nein terenithet istenkent; ваш, im kimoiidà is te 
remtö ватт, csak lassankent áll össze й] világa, ’S mi, 
kik yfelsztiznd elött шаг vilz'igosságot liii‘detenk, félliomály 
han jàrunk meg most is, ’s ha háir szetoszlani kezd а’ kö 
zepkori chaos , messze vagyunk azon rendtöl , mellyeii vi 
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тише teriilhetne el. Mi cseda hat, ha ifjaink meg nem 
elégszenek, ha fényes almakban nevelve, а’ valót el türni 
nem tudjak, ’s kiiszködve sersukkal, ’s eltévedve utjaik 
ról, ‘еще elkeseredésökben minden jú- ’s nemesröl le 
mendanak, inert az egyet, mit legjehb- ’s legnemesebb 
nek tartanak, el nein érheték; mi cseda, ha azek, kik 
születésök eta szabadsagról almedeztak, ’s a’ nagy zendiilés’ 
emlékeiben taplalak lelköket, végre az emheriségtöl csa 
lattatva , önfelemelkedésökröl kezdenek alinedezni. A’ 
szabadsag’ ’s uralkedas’ eszméi közel allnak egymashez, 
’s ha majd nem minden zendiìlés’ remjaín zsarneket latunk 
emelkedni, eka az: hegy miutan a’ nép izgalmaihan el 
faradett, mindig egyesek maradnak, kik vagyait megtar 
tak: uralkodas nem egyéb, mint a’ szahadsagnak azen 
legnagyehb feka, mellyen nem csak önerönkkel élhe 
tünk, de masokét is magunkéva tehetjük, ’s Caesarliez 
nem all közelebb senki, mint Brutus, ki ötâlegyilkela. 

De ha azaltal, hegy kerunk kivanatekat gerjeszt, mellye 
ket ki nem elégithet, számtalant teve szerencsétlenné; ’s 
ha azaltal, hegy a’ remények’ erszagahan a’ lehetöség’ se 
rat annyira kiterjeszti, nagy fajdalmakat ekeza; ennél 
fajdalmasabb ’s az egészre nézve karesabh az’: hegy le 
mendva vallasaról, a’ lehetôségek’ шаг а’ meralis ‘7111315 
han épen úgy kiterjeszté, ’s kiknek nagy vagyekat ada, 
azekat minden féktöl felszahadita, mellyet erkölcsiség ’s 
nemesebb elvek'reajek vethetének. Minden tettnek mér 
lege a’ siker: kerunk mindent csedal, mi nagyszerů; a’ 
tizszer hitszegö herczeg elött yhúdelva meghajtja magat , a’ 

I чёт’ embereit dicséri, a’ nagy imperatert egekig magasz 
talja, mintha a’ geneszban lehetne nagysag, 's mintha az, 
hegy -valaki nagy emléket hagyett maga utan, nem lehet~ 
ne gyalazat épen иду, mint dicsöség, ha csak resz tet 
tekre int; miként némelly azsiai népeknél minden atmenô 
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egy követ vet а’ hitszegő, sírjára, hogy szégyenoszlopa 
évről évre nagyobb legyen. Olly korban, hol mindent re 
ményleni ’s reményeink’ elnyerésére mindent tenni szabad, 
nagy erény kell arra , hogy erős szenvedélyü emberek el 
ne romoljanak. ’S most, ha Armand’ tetteit életrajzával 
összehasonlítom, bár senki inkább nem bántó. szívemet, 
nincs senki, kinek inkább megengednék. 
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XXIX. _ 

0h elsö szerelmem’ emlékei! heva tüntetek el? mint ki 
nek lelkén egy hosszú alom venula at, feléhredve érzi, 
hegy szive örömhen dohogett, ’s ища parnajan könyeinek 
nedves nyemat, de elö nem idézheti az egyes képeket,- 
mellyek örülni ’s kesergeni hagy'ak: igy én érzem, hegy 
beldog valék; érzem, воду keseregtem, ’s hegy almom gaz 
dagabb vala, mint e’ valosag, mellyet feléhredve talalék; 
de hegy’, ’s mi altal, ki szamolhatna fel azt? Miker a’ 

'nap egünkön an, vilag «mi e1 штампы, а’ viragtelt 
‘ mezö ragyegó szinekben teniil elöttünk, a’ lomh között 

csillegó sugarok reszketnek at, ’s a’ merre szemiink лёг, 
csak fényt, csak viragezast lat maga körül; vagy ha ut 
jai néha -hemalyes erdön vezeinek is at, ’s ha latja, hegy 
e’ ragyogónak latszó vilagon még is minden fanak, söt 
minden illatoze viragnak megvagyen ariiyéka; ha ища 
hegy a’ legkisébb felleg, melly egén atvenúl, hemalyos 
nyomot hagy mezôin; maga e’ homaly csak ткань ninte 
ti fel az egésznek szépségét, ’s csak mintegy azért latszik 
adatva, hegy szemed a’ fénytöl, fejed a’ forróbhan lesii 

It6 napsugarektól megpihenhessenek arnyéka alatt. ’S ily 
lyen az élet, mig a’ szerelem ragyeg napként felette; 
szép ’s beldegitó, hel latkörünket sugarival athata, ’s szép 
's beldegitó ismét, hel ещё-1 arnyékekat feste elénkbe. 
De ki Маша 1е egyes szépségeit: ragyegett ’s eltünt; ’s 
ha késöbli sötét egiinkön azen taj, hol lealkonyodott', vi 
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làgosahban all , ’s ha mindenfelöl .cseppek állanak mezö- ' 
inken, érzi szivìink , hogy nem egészen álmodánk, l’s hogy 
az, mi едим lelkiinket mint egy nagy áldás tölté el, egé 
szen e1 nem пишете“ az idö7 rontó befolyása так; miként 
а’ templomban , -miután az isteni szolgálat elhallgalott, a’ 
tömjény füst века alava fennlebeg holtjai alatt. 

Nem foglak untatni szerelmem’ egyes kis történeteí 
nek leírásával; bar mi szép legyen a.’ rózsa, ещё-перец 
egyes leveleiböl nem sejdltheti senki , mi delien ‘111150 
zott; ’s lia bär az е3уев1ечё1 sem veszté e1 soha egészen 
illatát, csak az örl'ilhetn'e nekí, ki а’ virágot isméri ’s 
gyengeillatja атм is нет) koràra emlékeztetik. Neked 
elég legyen mondanom, hogy Juliát ixapról napra inkáhb 
szerettem. Miúta a’ Marquísehoz estve nem menénk ’s 
Dufeyt csak ritkán, ’s soha Juliámmal едут‘ nem látám, 
kételyeim mind inkáhb eltüntek. Fölötte szenvedél'yesen 
szerettem, mîntsem hihettem volna, hqgy ez érzeményt 
illy iigyesen titkolni lehessen, 's midön шьют» Dufeyre 
hozván a’ beszédet, Juliát' nyugott egykedvüségben lá 
tám, midön sem dicsérete, sem az ocsárlások, mellyekkel 
nella atyja felöle szólt, arczait lángokba nem boriták, 
meg valék gyözödve, hogy csalatkoztam, ’s mindig báljlóbb- 
reményekkel töltém lelkemet. 

A’ Fauhourgban, a’ juliusi zendiilés után, minden tár- ` 
sas örömök megszüntek, házi körökbe vonulva éltek az 
egyes családok, mintlm királyok iránt , kinek megtartáç 

‘вата semmit> nem теней, ’s kinek vesztét talán leginkább 
6k okozák, legalább kesergve акт-пак leróni tartozáso 

‘ kat. ’S igy én is boldog nyugalomban élvezhetém szerel 
‘mem’ csalódásait, annyival boldogahb‘, mert köröm mind 
azt összefogá , mit szereték. Egy lidö úta tudnillik Armand 
is e’ körllöz tartozott. -Julia’ atyja emlékeit irván, ’s е’ 
munkához egy segédet keresvén: ajànlatomra secretáriu 
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этак-(03111151, ’s igy harátomat is, ha Мг nein tenyes,- 
legalálih olly Alielyzèthen látliatám , mellyhen péiizheli 
sziikségektöl inenten, ’s naponként egy pa'ir orán kivi'il 
iiiggetlenül, nyugodtan узы-нага Dufey’ fényes igereteinek4 
teljesülését. -- Nein képzellieted, ini holdog valek. 

Nincs einher a’ vilàgon, ki a’ nyugott családélet’ 
gyönyöreitjohhan tudnít élvezní, mint enf talán, inert gyer 
mekségemhen aiiyáin’ nyájas hefolyása szivemet jókor ele 
készlté ez élvezèthez; talán, inert nyolczadik evemtöl., az 
atyai házon kivül az örömöket alig , vagy legfelehb pil 
lanatokra. izlelhetéin csak, ’s igy az , ini talàn unalommá ‘ 
vált voliia lelkeiniiek, mindig ‘аду marndhata; elég az, 
liogy mindig legforróhh ohajtásom egy nyugott házi kör` 
vala, ’s hogy visszaeinlékezve а’ multra, szehh emleket 
nein találok azon пар01ша11‘, mellyeket a.’ zajos Páris’ 
közepette, Julia’ ’s atyja’ nyugott köréhen tülték. ' 

A’ i'eggeleket közönségesen könyveim közt, vagy a’ 
Louvre’ galleriájáihan tölténi; az öreg, Arinanddal dolgo 
zott; Julia Valmontné vagy más harátnejánál mulatott, 
liova öt követnein szahad csak ritkán vala. De`inihelyt 
este lett, ’s az elsö láinpák ineggyiijtattak, a’ hnjdniiszeri'i> 
tereinhe sieték, ’s nein örülhet Ígyeriiiek karácson’ estvé 
jen inkàhh а’ gyertyáknak, mellyek ajándékait 116111111: 
gyogiák, mint én a.’ kivilágitott ahlakoknak, мышц 
szor kocsiin a’ házhoz közelitett. Ott ültünk holdog nyu 
galomhan a’ nagy kandallú körül, ’s mig künii а’ nagy 
Pi'iris zajgott, mig az öröm vagy kenyéi' iitán [шайб so- ` 
км; kiiszkönöti, ini'g inessziinnen áthangzó dobliangok 
neha egy új zendüléssel fenyegeték а’ palotàt: itt egy 
holdog csalàd pihene házi tüzénél, ’s mint telhen, annyi 
vnl édeshnek tetszik meleg tüzlielyüiik, mennyivel vadahb 
viliarok ingatják ahlakainkat; mint pusztànakközepette 
zöldehlmek там azoiisis а’ homok után: ugy е’ kör a’ 

~ 
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ищу) vares’ közepette 'csak melegebbnek, bajlóblinak 
latszék sziveinknek is. Néha, ha egy vagy mas régi is- А 
meröse lategata meg az öreg hazi urat, ’s a’ múlt jebb 
idöröl szóltak egynlassab» a’ nép’ haladatlansagaròl ’s 
miként tiinik nap nap utan , annélkíil hegy a’ fejér lebegó 
iennlebegne N etredame’ ternyain, hemleka kemely redökbe 
venult, ’s Armand is, ki a’ hesszú reménylésben faradni 
kezde, néha keserii panaszekra fakadett; de körünk’ be 
hatasai erösebhek, mint a’ vilagé, ’s ki hazanal beldeg, 
aztV erszages gendjai sekara el nem szemerithatjak, ’s 
igy öregünk ismét je kedvü lön, ’s Armand maga is; csak 
Juliam’ egy vigasztaló szavara vala sziikség, 7s kelile is 
mét reménytelien emelkedék. Te beldeg vagy, szóla illyen 
ker hezzam, ezerte beldegabh , mint én ; ki sersaval meg 
elégszik, kit nagyravagyas kis körii szerencséjéliöl ki 
nem ragad, ki csak mint einher akar élni az emberek kö 
zött, ’s наши! lehet, inert parancselni nem akar: az 
mar magaban szerencsés, ha angyala nein volna is mint 
neked , ki e’ iîildet jelenléte'vel paradicsemma varazselja; 
de beldeg leszek vég're én is, ha nem annyira mint te, 
legalabb módem szerint; hajlengni kell az ivnek hegy eröt 

- nyerjen, ’s igy kell hajlengnem nekem is; de mennyível 
nehezebben hajlik, annyival erösebben snjt egyker; ’s e’ 
remeny feltartja lelkemet. Hazamnak, az emberisègnek 
aldezni napjaimat, ez vala gyermekkoromnak legszebh re 
ménye, ’s ez egyetlen reményem mest, miutan a.’ шишек 
mind eltüntek.. Születésem e’ reményt eltagadta; a’ ker melly 
ben/ elek, nemzetem’ remlettsaga; szegénységem, egy $26 
val, minden ellentall vagyaimnak; meg kell hat kiisz 
ködni sorsemmal, repkényként a’ földön csuszva, mig 
egy magasabb tövet atfegva. felfenhatem agaimat; de egy 
ker feléi'ek, ’s ne féli , ha majd a’ »tetön latsz, mint a’ 
vander, ki egyl meredek hérczreenenve , a.’ hagas közt ru 
hajat bemecskela.l fenn kitisztitom magamat. Igy múlt el . 
а‘ tél. 
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Nenn ismerek szomoruabb штамп, mim tavaszkor еду 
val-0st. Ha künn a’ mezöt zölddel takarták az els() meleg 
napok, а’ fák újra kihajtanak, ’s minden berekböl öröm 
teli madárének zeng- az таз körül, »csak a’ sàl-„melly 
az щетки «mi ,i inti`a’ város’ шкода: arra, hogy a’ {аду 
felengedett. Az örömzaj, melly а’ téli napokat eltölté , 
ткань emaugar, ’s mig a’ természet iinnepi köntösét öl 
ti magára, а’ ház-sorok között szomolfuabban járnak körül 
az emberek, mintha'tömlöczben érzenék magokat a’ так 
kamm. — ’S ki nem érzené igy тает; а’ tiszta ég, melly 
а.’ tetök каши átragyog; itt ott еду magányos fa, vagy sé 
táló kert, mellyet örömnek ültetének, 7s melly züldelve 
áll a’ kôhalmok között, maga va’ Ш, :nelly az elhagyottabb 
uizczàk7 kövezetje каши kinö , mintha a’ természet újra 
meg akama küszl'iödniaz emberekkel, ’s певца kìvánná. 
elrabolt birtokát, mind ez vágygyal tölti а’ szìvet ’s mint 
а’ rah, kinek rostélyz'm repkény года fel пища‘, а’ termé 
szeti szépségek csak ап‘а birjak a’szivet, hogy inkább el 
kivánkozzunk. — Hovà? ki а’ mezöre, .hol minden 261 
den áll, ’s а’ fak szèbben virágoznak, ’s а’ sziv szaba 
dabban emelkedik. Boldog, ‚Ш, ha е’ kivanat teljesednék, 
még feltalálhatná. reménylt örömét. De sziv kell, 1_10gy a’ 
természet’ bájgit éldelhessük, ’s a’ чаша’ lakója magával 
попа gondjait. De машин ezt. - 
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Nem messze Paristól, a’Seine’ partjain, Julia’atyja 
nak hirtoka vala; noha joszagai között едут a’ 105111 
sebbeknek, meg is küzel fekvése Parishez , talan még in 
kabb némelly csaladi emlékek, ’s fökép e’ helyen töltött 
iiiusaga azt elly kedvessé tevék az öregnek, hegy nyaraìtY 
mindig itt tölté. Ide menénk mest is, mìhelyt az elsö kelle 
mesebh tavaszi napek eljöttek. ’S valeban, ki csak egy 
szer ott volt, ’s e’ nyajas vidéket tavaszi köntösében la 
taî az meg fogja érteni az öreg grof’ hajlandósag‘at, ha 
nem tudja 15, hegy tölg‘zgsében IV. Henrik egy szarvast 
lött, ’s hegy XIV. Lajoskétszer ebédelt a’ kastély’ nagy 
termeben, melly nevezetességek irant a’ hazi 111‘ ugy is 
sekaig tudatlansagban hagyni nem fogja, úgy mint egy 

` allaljahan semmiröl nem, mi csaladi emlékeihez tartozik, 
’s nevének régiségét ’s egykeri fényét hizonyitja. Szaza 
dunkhan ez nevetséges, set néha alig érthetö, miként 
talalkezhatnak emberek, kik, miutan olly ладу dolgekat 
történni так, meg mot ialalnak е’ középkeri kicsisegek’ 
fölkeresésére, ’s kedvet öseik’ höstetteikröl szòlni, hol az 
utczan alig talalnak emhert, kinek az austerliczi, vagyje- ' 
nai, vagy mas óri’asi csataban nem lennének atyjaiiai; de 
ki tehet róla, könnyebb egész азиатка: semmisiteni, 
mint-elöitéleteiket; ’s ez egynek legalabh mentségiil 5201 
galhat az, hegy minden hibai között, erényeket is alketa; 
’s’ha mast nem, legalahb a’ legn’emesb érzelmeknek ne 
veit hagya kerunknak, ha nem is élö példait, legalahb 
az erènyek’ traditiójat utanozasra. Az öreg gref ‘111105211 
mélyesitése vala nemënek: büszke, de jóakare, kevély 
mind azokfirant, kik magekat hase‘nlóinak hihetek, de 
leereszkedö ’s nyaias mindenker, hel felsöbbsége kétség 
be nem jöhetett; hajlékony, söt ingadeze mindenben, mi 
szabadsagatúl iìiggött; tantorithatlan esztalya’ elóitéle 
teiben, mellyeket egyszer hitként elfogada; egy szóval 

velly ember, ki vagyenat kész velna felaldozni mas’ 511111 
ért', de ki nem akama lekötelezettje lenni senki'nek; elly 

,ifm/nay» 111. ш. 11 
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ember,` ki kertészeivel òrákig enyelge, ’s a’ legutolsó 
koldussal szòba. áll, de nem akar összejönni‘a.’ gazdag új 
nemessel; ollyan, ki mindeu ember’ kedveért százszor года 
vàltoztatni tervét napouként, hogy valakinek örömet csi 
nálhassou: de készebb feláldozni gyermekét, barátját, söt А 
önmagát, mint valami ollyant tenui, mi által czimerére 
ulocsok jöhetue. A’ gròf egyik vég maradványa vala azon 
frauczia nemességnek, melly, ha vesztét romlottsága által 
megérdemlé, bizonynyára jó tulajdonaival sieiteté azt; ’s 
midön a” uépliez leereszkedett, midöu a’ leguemesh elve 
ket hirdeté önmaga, elékeszité azon nagy catastrofát, 
mellyb‘en vesznie kelle. Seukiuek nem szükségesebh a’ kö 
vetkezetesség, mint annak, ki zsarnoki hatalmat üz; mi 
helyt egyszer elfelejti, hogy auuak , ki uralkodik, éldelni 
nem lehet; mihelyt egyszer szivére панды, ’s csak mások' 
javára. akarja haszuálui hatalmàt; mihelyt egyszer а’ láu 
czok közé, mellyekkel népét leköté, a’iháladatosságo't 
is fölvevé, ereje megszünt, a.' láucz épen ez utolsó szem 
nel fog megszakadui, ’s ö akkor veszti hatalmàt, mikor 
taláu elöször vala érdemes viselésére. Ногу а’ franczia. 
nemesség nem tauult, ’s nem felejtett semmit hosszú 32151111 
kivetése alatt, ’s vlsszatérve lionába, e’ még ingadó fól 
dön új várakat képzelt épithetni magáuak; hogy még át 
nem látá, miként vészek közt a’ gyengeuek egyetlen ereje 
hajlékonyság, valamiut meredtség még az erösnek is {ё 
gyengesége: fájdalmas bizouyosan, de nem csodálatos; a’ 
historia mindennek jó lehet, de bizonynyára példáuak nem, 
’s nem követi senki tanácsait. ’Sha körülépitve reméuyei’ 
bástyaitól, nyugottau megpiheu a’ gyözö fél nehéz csatái 
után; ha a’ nemes visszatérve ösi lakáha, mint Julia’ atyja, 
elfelejti, hogy falai'csak helyreálllttattak, ’s meg az új 
vakolás alatt homliák régi homlásoknak nyomait; ha elfe 
lejti, hogy bérruhás iuasa egyike azon uépnek, melly öt 
elüzé birtokáhól, ’s hogy а’ templomharaug, melly most 
misere hi, egykor talán ismét félre fog veretni, ki ve 
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heine rosz neven neki; а’ esalúdáis s’zehh, -mint hogy ellenj. 
z'illni akarna, ’s ha már Damocles’ kardja feje fölött leheg, 
talán johh, ha részegenvül vendegsegenél, legali'ihh nein 
sejditi veszedelmét; talán joh-li, ha. minden kellenietlen 
eniléknek nyomát szorgaliiiasan eltöriilve, ’s tziptisztnlátsai-` 
ról inegfeledkezve, áilmait iparkodik teljesiteni, hár mi 
rövid legyen is. Ezt tevé Julia’ atyja, hirtokáhan. 

A’ zendiiles alatt e’ lakház is szenvedet't, mint akkor 
minden, mi a’ gyülölt feudalismusra inte, ’s. fökep Párishoz 
olly közel vala;` szerencsejére késöhh' a’ munieiìialitás 
henri vevén lakását, egyik része ’s a’ harangtoi'ony majd 
nein épsegéhen tai'tatott iiieg. Mihelyt а’ grúf száinkivete 
sehöl visszatére: lakának teljeslielyreállitása vala egyik 
kedvencz foglalatossága életenek; ’s miutz'in majd nein 
husz _esztendeig fáradott, ’s költséget nem kimélve, nélia 
egy régi дата!) köért, vagy hutoi‘éi't, inelly hz'iza’ egészé 
li'ez illett, hosszú ‘пакт: tön: a’ 'lie'iz mint egesz alla. isinét 
régi helyén, ’s hajdanszei‘ü kinezéséhöl senki nein gya 
nithatá, hogy kíjohhitáisra valaha szi'iksége lehete. ’S mint 
külseje, ollyan vala helseje is: a’ inagas sötet szohák, 
а’ nagy uri tei'ein roppant kandallójával ’s tölgy районна 
val, a’falakon körösköriil szarvas hogak, közepette IV. Hen 
rik’ képe felett, azon hires liuszonnégy ho’gase, mellyet a’ 
kiràly maga lött, ’s mellyet a’ 1‹;г01" atyja а’ zendiiles alatt 
elásott, ne liogy szentsegtörö kezekhe kerüljön; а’ sötét 
esaládképek hosszú sorhan iîiggve a’ gi‘óf’ szoháihaii, 
vashan öltözött lovagok, egyközöttök a’ Connétahle’ pál 
ezájéival, utéina hirz'ik ’s cancellárok fekete köntösökheii 
`tiramyláinezokkiil, itt ott egy egyházi meltúságot viselt 
ладу i'ii'; ’s közöttök elhalványult arczokkal a’ esálád’ ös 
asszonyai, majd egy sziiietlen viráigot tartva kezökheii, 
majd pásztor ruháhnn, elhalt mosolygàssal egy hárányt 
c_'zii’ógatva., ’s mind olly i‘egiek, hogy már i‘i‘iaga a" vá 

‘ szon enyeszni kezde a’ festek alatt. Ki velieté rosz neven 
,n 

17* 
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а’ grófnak, ha itt aristecrata шагам, ’s kinézve erkélyén, 
melly szazadek` eta meg nem mezdittatett, mert ö a’ haz' 
régi részét valaszta lakasul, ’s latva a’ zöld pazsitet a’ 
haz elött, nem inessze tôle a’ tisztan haladó Seine7 tiikö 
rét, mellyen ösei egyker vamet szedtek, ’s a’ felyó’ túl 
eldalan rétek ’s szantúföldek között a’ falut, ösei altal 
épitett templemaval; ’s a’ tölgyet a’vhazv mellett, heva a’ 
mendal szerint, egy Tél ezered elött ülteté egyik eldöde, 
ña’ sziiletésének emlékeiil, ’s melly 111051 mar az erkélyig 
'terjeszté agait, ’s öseit mindig ’s mindenfelöl, -- néha el 
felejté, hegy kel-uk megszünt 7s magatismét hatalmas ba 
rónak érezé mint ök. . 1 ‹ 

Julia ’s én nagy részint a’ szabadban töltök napjain 
kat. A’ tavasz épen legszebb fekara ért, a’ mezöt ezer vi 
rag himezé szineivel, a" gyiimölcsfak fejéren , mintegy 

" hóval `elberitva álltak, set magek a’ tölgyek, mintegy 
erös kebel’ fajdalmait, mageken herdva elszaradett levelei 

lkei; azy egész télen at, végre zöldelni kezdenek. Mindiin- f 
nen viragek, a’ kis begar ’s meh’ dengasatól a’pacsirta’ 
elragadó énekéig mindünnen örömzaj д mindenfelöl egy 
nagy matar, ’s usm е; ’s csiuege hauen. en e’ föld is 
szép elsö ébredése’ napiaiban, ha mint a’ gyermek fejledö 
erejében meg multat nein ismer, ’s annyi bimbòk között 
nem mutat‘ egy viraget, melly még elfenyadett. ’S 11111101 
deg valék énr e’ napekban! kételyeim eltüntek, Dufeyt he 
tekig nein lattam, ’s itt, csak ha Valmentné jöve néha 'ki 
lategatasra, vala szò felôle. Julia elly nyajas vala hez 
zam , elly elzavaredett valahanyszer szerelmemröl szůlék , 
miért nem gendeltám velna szeretve magamat. Nem kell 
csak annyi valeszinüség sem a’ szivnek, hegy azt, mit lé 
telére szüksègesnek vél, reménylhesse; a’ sziv csedakat 
hisz, ha maskép nem gyógyulhat bajabòl. 

Velt egy hely a’ ISeine’ partjain, »mellyet Julia kii 
lönösen kedvelt. Egy nagy szikladarab vala ez, tudja az 
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ég, папу ezered elötti föld felforduláskor е’ nyájas vidékre 
vetve, melly elött a’ чайной Julia’ kedveért moh-ülést csi- 

l náltak. A’ folyó, melly itt sokkal keskenyebb mint Páris 
nál; dombok között folytatva tekervényes шум, egészen 
elkeritve látszék а’ szemnek, úgy. Воду hozzá véve esen 
des folyását, ‘(так hihetnéd, mig zöldlkoszorúként sûrü 
erdöség keriti а’ vizmedert, ’s az ада]; lenyulva tiszta 
tükörére, habokat sepernek nyugott felszinén, valahány 
szor дуепде fuvalom ingalja lombjaikat. Különös nyuga 
10m tölti e’ tájt, ’s ha bär sok vidéket ismerek, melly 
fennségesebb szépségekkel a’ lelket ma'gosbra. magasz 
talja mint ez , nem láttam soha ollyant, mellyben édesben 
ábrándozhatnánk. Ш töuék мака: Juliámmal. Ne gon 
dold, hogy szerelemröl szóltunk: minek is? nem állt-e 
itt elöttiink egy ладу véghetlen szerelem’ képe, а’ folyó, 
nyugott keblébe egészen fel véve az ég’ шары, tisztán ’s 
ragyogó kéken, ha fenn derü vala; elborulva, ha fenn 
íellegek vonúltak ат; reszketö fényben kettözve minden 
csillagot, Воду еду darab égnek hinnéd, annyira elveszté 
ön вашей, olly hamar simitá el едуев habjait, mellyeket 
ne ваш: еду belé esett k6, vagy az esti szellö éhreszte; ‹ 
mintha csak azért volna teremtve, hogy еде: tükrözze, 
’s nem volna szahad megindulnia önérzetében; ’s nem 
virult-e egy bájló tan a’ szerelexnröl minden àgon, azon 
szerelemröl, melly e’ világot meleg sugárival áthatva, mint 
а’ пар а’ fának l0mh0kat,- а’ szivnek reményeket М, hogy 
szerencse közt tágult kebellel, kik egykor “по! álltak, 
mint ravaszkor az àgak lombjaikkal, talalkozzanak homog-y 
ságokban; ’s nem zengett-e szerelemröl mlnden madár а’ 
sürüböl? ’s nem dobogott-e szerelemröl sztvem? mit 3201 
tam volna én? Ha пена ott iilénk, ’s az esti szellö fejér 
virágokat hinte а’ folyóra, tudám, Воду‘ közel hozzánk egy 
virágozó fa áll, ’s ha ‚шт mosolyganilátám, ’s pirulni, 
’s пена а’ természet’ шрифты meghaxtva,y vagy еду tit 
kos érzeménytöl felgerjeszfve gyöngéd kezeinek штаны 
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érzém, én nem hittem velna, hegy boldegsagem közel all? 
Estve , ha a’ nap’ veg sugari res'zkettek a’ lemh között ’s 
haza felé indulank, egy dombon vezete atntunk, melly 
a’ töbhieknél emeltehh, az ege'sz- taj felett uralkedva a’ 
legbajlóhb kilatast nyujta. A’ tajt pires sugarekkal herita 
a’ nyugove nap, nyajasan visszatekintve, mint egy anya, 
ki gyermekitöl bucsuzva vissza ’s vissza néz, ’s meg 
valni nem tud, ’s ha végre tavozott, aldasat liagyja maga 
utan. ’S most lement, ’s nyugot felöl felgyult az est’ haj 
nala, hajló fényt terjesztve, mint egy elmult heldeg pilla 
nat’ emlékei, ha a’ fénypont, mellynek ragyogasat sze 
münk alig tiirheté, lement, de egész szinpompaja megma 
radt utana , gyengéhh ,l de szelidebb ’s messzebhre terjedö 
fényt arasztva lathatarunkon. 011 111 ìrhatna le' ezt, körös 
köriil az elhale sugarokat,mellyek az eget eltöltik, ’s min 
den fellegtöl visszavetve, mintegy a’ vilagossag’ eohóivá. 
lesznek elöttiìnk, melly minden akadalyen újra felgyúl, 
minden fellegtetöröl ra'gyogva vissz‘apattan, mig a’ mesz 
sze légben pirosan elhal; ’s a’ vilagvenalokat, mellyek az 
esti pirt athatjak, ’s e’ lassú halavanyúlast ’s eltünést, а’ 
vilagossag’ fokon’kénti mulasat, ez elhalas’ életét, e’ moz` 
dulatlan valtezast, a’ szindagalynak lassú apadasat. Ohki 
ezt Aleirhatna, vagy ~ki, mint akker én, kedvese’ meghatett 
arczain lathatna e’ fennséges pillanat’ tiikrözetét, ’s la 
baihoz‘borúlhatna mint én, midön elragadva érzetemtöl 
egyszer igy szelék: 011 miért nem lialhatok most elaraszt 
va feletted lelkemnek egész vilagat, miért nem temethe 
tem magamat kedledbe, mint e’ nap, melly a’ hegyekg 
mögé szall, hegy helölem nem maradna mas, mint egy 

I vilages emlékezet lelked’ tiszta ege'n felvenva, egy köny 
szemedben, mint harmat a’ nap uta'n. Érzém remegni ke 
zét, ’s midön feltekinték, egy köny ragyega szemében. 011 
ki. gondolta velna akker, hegy nem öröm’, hanem lszanake-f 
zas’ könye vala ez. ' 
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lgy múlt majdnem еду hónap boldog nyugalomban. Val 
montnéu kivül idegen házunkhoz nem jött, ’s 0 maga 1311101‘ 
ve az érzeményeket, mellyekkel a’ gróf iránta vîseltetett, 
csak ritkáu ’3 kevés órára, csak Armand ’s Julia által, 
-ki barátnéi meglátogatására hetenként egyr párszor a’ vá 
rosba meut - valánk öszvekötve а’ világgal; én magam> 
közöuségesen otthòn maradtam. Nincs ember, ki еду 
helyhez úgy tudua ragaszkodni, mint-éh; e7 sötét szoba. 
kopàl’ falaival, mellyben most еду par l'lónapig tartózko 
dom, egész valómnak olly szükséges , hogy 1010 fáj 
dalom nélkül már meg 3011113 válhatszék; ’s igy vala min 
dig. Engeln szük körökre а11101011а’ természet, ’s miként 
szivemben mindig csak еду érzemény férhete meg, ’3 01 

` telve ez egytöl, nem is érthetém , miként lehetne meg ez 
egyen kivül más -valamit is 320101111: úgy gondolatimmal 
13 csak szük határokat fogék körül , ’s ha körömhöz 32011 
V3., e’gyes tárgyait gondolatimmal összeszövém, úgy hogy 
11111111011 képpé válva lelkem 01011, mintegy goudolatimuak 
enlléktára állt 010110111, 11111111011 változás ’s ha hár örömre l 
változ'ott volua helyzetem, fàjdalommal 10110 01 10111еше1; 
mert felzavará nyugalmából. Így a" molnár kerekei’ 201’ 
gése mellett elalszik, de felijedve ébred, xnihelyt a’ lárma 
elhallgatott. Ha egy pásztori kunyhúban születtem volna, 
nem 'látva màst a’ világból mint keskeuy völgyemet, 
az idönek nem tudva más mérlegét, mint hogy az ár 
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/nyék a' {М körüijara, nein isinérve más történetet éle 
temhen, mint hogy az elsö viola kihajtott, vagy az elsö 
ho boritja a’ tetöket: holdog leheték; az egy щиты, 
melly a’ liegyoldalrúl völgyeinhe nyilik, elég lett voliia 
egész eletemi'e , az egy dal mellyet niint gyermek tannlek, 
felrázhatá meg az agg’ szivét is. -- ’S holdog _lehetek egy 
дуги" falai között, öri'ilve ügyességemnek, mellyel mun 
kámat folytatom, örülve az estharangnak, melly nyuga 
loinra int, ’s garasonként gyüjtögetett kis kincseiiinek; 
legfólehh ha egy szegtüszál kelle meg ahlakomra, hogy.’ 
шт viragait, ’s a’ fokonkenti fejlödést, melly által a’hím 
ho kitoli'il, nö, diizzad, ты, ’s elvirúlt, az вашей elet’ 
képet lássam, inellyhen az öröm, mint a’ “газ, kiiejiodöu 
’s ismet eltünt, annélkül hogy észrevelietnök pillanatnyi 
‘штык; ’s ez egy virágszíilon örvendve esodáltiim vol 
na az egesz termeszetet, Nincs körfa’ világon olly cse 
kély, volly szereny, mellyhen holdog nem lehetek, csak 
sztik hatái'ok kellének neki , liogy lelkem eltölthesse ege 
szen, ’s ne tévelyeghesseii шаман. На vissza. tekintek mult 
eleteiiire ’s latoin, ini- erösen ragaszkodott sziveni minden 
érzeményihez , ha meggondoloiii, mennyi kelle, mig hitem 
eltüiihetett, ’s meiinyi tapasztalásnak ellenére tartám meg 
gyermeki hizodalmamat; ha kebleinhe tekintek, ’s látom 
a’ итогам, mellyet kolostori eletein henne шаг is ген; 
ha érzein а’ iiyugalmat, melly helsöjét olly’csodálatosan 
eltölti, ’s mellynek` teremtésére, csak‘egy рад‘ honapi 
nyugalom kelle: царю! napra ткань meggyözödöm , hogy 
inkábh szerencsére teremtve, csak azért kelle elvesznem , 
mert lelkem az egész kört el nem töltlieté, ’s szi'intelen 
hizonytalaiisághan hahozva, csakazért merült el, inert 
annyi támasztek ватт nein tuda egyhez elhatározotian 
ragaszkodni. Vannak gyenge természetek, трек mint a’ 
Мытищи köiésekre van szükségök, hogy fennállhassa 
nak ’s én’ezek közé tartozom. с " 

e 
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Falusi maganyemlmn lioldogabb valék, mint hegy el 
szóredast kerestem volna. Nyugalmunkliól egy szomorù 
101161161 veré fel köriinket. Epen keavelt nelyünkrel jö 
vénk vissza , ‘Armand az nap velünk vala; ’s lelke elly 
s'zomoui, elly levertnek latszék, hegy vigasztalasaink 
között az órat elmulasztók. Май‘! nem félesztendö múltï, 
mióta Dufeyvel megisméŕkedett , ’s igéreteknél nem nyei` ’ 
hete egyebet. Türelemre inttii; de 0 türelmes ‘01111161 
1161 utan , hónap' henap utah elmult,è ’s 6 nem szolt: 
dé’most bizodalma elveszett, vele a’ vég remény, melly 
61 az élethez ‚11616. Vagy egy’ nagy úr’ secretariusa ma 
radjon-e egész életére, iiiggve minden önkénytel, minden 
rosz kedvtöl, melly uranak kedélyét felzavarja? szolga 
legyen-e, miutan szahadsagrúl almodozoit, ’s csak azért 
folytatva napjait, hegy mit mint ifjú leginkahb megve 
tett, 1111111‘16111 tapasztalja? [nkabb ezerszer meghalni, 
mint tovabb élni, igy szóla iöbbször, ’s alig lehete vi 
gasztalnunk fajdalmat. Julie,ì egyébîrant annyit beszélt 
Valmontné’ igéreteirlil, ’s én, ki az alatt Dufeyvel megis 
mérkedtem, ’s altala Armand’jövöje irant- hecsületszava 
val valék hiztositva, olly erösen mondani ki meggyeze 
désemet, hegy végre nyugottibh 1611, l’s veliink haznnk 
felé jött, ‘szokasa ellen az éjt falun töltendö. 

— A? nap renakivin 10110 `vala; Iaz eg mind inkabb fel-- 
legekbe berúlt , ’s miker a’ halomtetöre érénk, honnan a’ 
haz elöször meglatszik, mar tavel dörgés,"s egyes esösze 
mek jelenték, hegy a’ vész közelg. A’ hazban rendkiviili 
mozgalom latslzëk, az ide ’s teva futo vílagek, mellyek 
majd_egy, majdmas ablakon csillamlettak at, ’s ismét 
eltüntek, az udvaron több 1ё1шра‚т;(1 rendetlenségben, 5211 
ladozva egymas között, minden valami rendkivüli törté 
netet latszék jelenteni. Itt valami 16116111,‘ 5201а remegö 
hangen Julia, ’s valamennyien, 11111е1’ш111‘ maga e’ nagy 
szerü. de kemely természeti jelenet szomernabb gondola 
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tokra elökészitett, hallgatva kettöztetök lépteinket. Van 
valami a’ természet’ nagyszerü csodáiban, mi szivünk felett 
nagyohb hefolyást gyakorol, mint biiszke philosophiánk 
meg akarná vallani; ’s bár milly merész v`agy hitetlen lé 
gyen, nincs еду einher а’ világon, kinek keble _fel-nem 
indulna , midön egén а’ menydörgés’ szava felhangozik, 
’s a’ hallgató töld ’s >a’ ‘ген-1112011 erdö’ sohajtásival el 
telt; légyen, hogy hitetlerül csak öngyengeségét érezi 
e’ ладу ’s kormányozatlan erö ellenében; légyen, 110ду 
еду magasahb lény’ szavát hallja е’ hangokhan, ’s mint 
az embereket közönségesen.> kiknek tiirhetetlenebb érze« 
ményòk- nincs mint önparáuyiságok, ’s kik azért шед а’ 
természet’ jelenetét is önszemélyökre “так vissza, — 
bús sejditések töltsék 1szivet e’ pillanatokhan, mintha a’ 
természet bánná kicsi bajairkat, ’s felleggel boritná tiszta. 
boltozatját; 111е1‘1 mi тише-111, mind еду; 1едуе11 Isten 
vggy a’ vak sors, mielött hodolunk, sziviink egészen nyu 
до“ illy pillanatokban nem maradhat soha. y 

А’ vesz az alatt kitört, villám villámot, ' csapás csa 
pást ere, a’ zápor zúgva hullt. Mikor a’ párisi uthoz 
érénk, mellyen át kelle mennünk, egy hintó szŕ'iguldal el 
mellettünk. Ez a’ mi kocsink volt, szóla Julia: istenem, 
mi történt? ’s ismét tovább menénk, inkább futva mint 
дата, е’ patakká váIt utilnkon, ’s igy értiink a’ hàzhoz. 

A’ pitvaron az öreg kertész jöve elénkbe, еду адд 
szolga, ki még a’ zendülés elötti idökböl marailt a’ háznál. 
Mi történt itt? szóla Julia sápadt arczokkal. A’ gròf he 
teg, felele az öreg elfojtott hangon; de — tevé hozzá., 
шт Julia’ megindulását - nem lesz semmi baja; 0h 
édes jó grúfné ne ijedjen meg, csak egy kís változása‘van, 
nem lesz semmi baja; 7s а’ jó örégnek egy nagy köny 
perge le arczain. JuliaI atyjához repült, a’ aszobaÍ sötét 
vala, csak еду lámpa álla az asztaloń ’s az is körülkerit 
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‘ve vilagernyükkel; a' gref agyan fekiidt, halotti arczok 
kal, hehi'inyt szemekkel nyugodva, alig lehete észreven 
ni, hegy lélekzett. Az agy mellett a’ falusi pléhanos imad 
kezett, a’ heteg’ fejénél kemernyikja allt, riihaval. töröl-- 
getve hemlekaról az izzadsaget. Miker beléptiink, a’ plé 
hanes Julianak 010110 1110111, 51111037а 111011110, hegy 11103 01; 
az isten je, felytata nyugett hangen: talan 11103 megtarlja; 
imadkezzunk érette. ’S az 052 féijii letérdepelt Julia mellé, 
’s ismét hallgatas lön a’ szehahan, csak néha az ima' 

. mermogasa-, vagy az elvenúle 70527 tavolahh dörgéseitöl 
félheszakasztva. Nem irhatem le, miként hatott ezl egész je' 
lenet ream. Miker a’ hazat egy par era elött elhagyam, 
11103 0305250305 vala, jó kedvüen , mint itt falun 1102011- ’ 
50305011 1011111 52011011, jart 1101-111 veliink a’ kertben, ’s 
mutatva a’ valtozasekat, mellyeket mar tett, ’s mellyeket 
tenni készül, elly biztesan'szólt a’jövöröl, mintha még 
egy félszazadra szamelna: ’s most, -- ahlaka mellett allt 
egy rózsa, mellyet épen a’ Áiiapekhan kapott Parishel, mint 
egy egészen új nemet, melly csak mest hozatett he Anglia 
1101, agai mar teli veltak himhokkal, himhóinak egyike 
ma reggel mar fakadni kezde, 's az öreg örvendve vara 
az estvét, hegy meglathassa nyilt viragat; ’s lam, 11103 

. 02 50111, ez egy kis reniény sem teliesedett. A’ virag teli 
kehelylyel allt az ahlak mellett, de 0 110111 lathata 1011110. 
’S illyen az einher’ élete. A’ nap, melly a’ hérczek fólött 

‚01110111011111, talan nem foga atfiitni palyajat, a’ harmat, 
11101170’ mezökön all, 11103 fel nem szikkadott, ’s 0 110111 
1052 1011110. ’S mi még is tavelhan helyheztetjůk reményein 
ket; ’s mi 1110315 nagy kört keresünk e’ paranyi 0101’ 0201 
jaúl, ’s hizonytalanek valljon marad-e csak egy napunk, 
mellyhen éldelhetünk,ynapról napra felaldezzuk jelen örö 
meinke't, egy tavel hizonytalan jövö’ reményeinek. 0h hal 
gatagsagl ’s ha e’iövö eljö, ha a’ 103011 7011 napek, mely 
lyeknek annyit felaldezánk, végre feljönek, valljon-édeseh 
hen fegunk-e éldelhetni akker, mint mest? valljon a’ sziv, 
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mellyuek szerelmeit elnyomók, melegebben fog-e érzeni ak 
kor, ha ищи szabadságot engedünk neki? munkafáradt tes 
tiink éléukebb érzékekkel fog-e birni, lelküuk magasabb gon 
dolatokka/l, mint most, hol emelkedését elnyomva, miuden 
eröt taláu csak ап‘а haszuálánk , Ногу késöbb ñlggetleu 
séget` Мытищи. ’S valljou е’ rövid függetleuség maga 
fogja-e' vísszapótolhatni azon hosszú éveket, mellyek 
alatt érte szolgáltuuk? Oh balgatagság! háuyádik iáts-zó 
uyerte vissza csak tételét is? ’s nem vala-e jobb egészen 
elmaradui a’ játéktól, ’s éldelni azt, mit Dirt, mint 11082 

lszú fáradás utàu csak azon örülni, hogy idejéuél többet 
nem ‘венец? — Illy gondolatokha merülve álltam az ah 
laknál, maja kiuézve a’ ваш égre , hola’ fellegek elosz 
-lani kezdének, ’s- mig а’ latharái felett lnég шашек 
hasgaták а’ szétfoszló fekete tömegeket, шаг egyes esil 
lagok tüutek fel; maja а’ beteg’ ágyára, hol Julia állt, ‚ 
fajdalma’ egész szépségébeu, еду augyalként örizve а’ 
haldoklú’ ‘ё; pillanatjait. ’S nem angyal-e ö, goudoláui 
magamban: angyal, kinek boldogságát elvevé az èg, de 
kiuek köuyeket adott helyébe, hogy az emberek között 
járva,1r0konnak érezhesse magát velök ’s jobbau ‘13:15: 
talhassa fájdalmaikat. 

Éjfél elmult, mikor az orvos Párisból megérkezett. 
Jobban találá, попа még a’ leguagyobb veszedelemben; 
a’ szélütés, a’mint látszék, nem vala halálos, de félui 
lehete, hogy ‘делаю késönb. Az orvos alunni ment, a’ 
komornyikot és pléhánost Julia maga küldé el, ’s maguuk 
maradtunk a’ szobábau. Hallgatva ülenk az ágynál, egy 
мы ellenében ’s сей]; az óra’ perczegése szakasztá. félbe 
a’ csöudet. _ - 

'Végre a’ heteg felnyitá szemeit, blílmulva~ tekiute 
maga körül , mint ha egy nehéz álomból ébreldve, még -fel 
nem шпината magàt. Julia felébe hajolva kérdezé: mit 
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parancsol. Seminit, kedves leányoni, szúla az agg gyen 
ge liangon: de szep töled, hogy nalam maradtál; legaláhh 
li'ithatlak, ’s ez jól esik. ’S az aggnak arczain egy gyen 
ge inosolygás lejte at, midön leányáit lata, ’s e'rzi a’ iiie 
leg esokot, melly kezét fölmelegite. Hogy’ erze magz'it, 
kedves atyám, kérdeze Julia ismet. Igaz; szinte-elfelej 
teni, hogy heteg 'vagyok, inikor штык, viszonozá az 
agg nyugtalanúl: ‘рейд ki tudja, taláii kevés pillnnataìm 
maradnak, ’s meg sokat kell heszélniink egymással. Ju 
lia egy vigasztalást akara rehegni', ’s helyette zokogiii 
kezde. Ne síi'j, kedves, leányoiii, szola az öreg isinet: 
ha Мг niagamon kivül láttsz’ottam. halottaiii inindent, init 
az orvos heszélt, ’s nein ijedtein meg; en nein felek a’ 
нашим, csak te légy> holdog ’s megelegszem. Felöleni 
kérdezösködött. 
veit: épen капает akartam erted, ‘попы is van egy ke 
rés'ein, te nein fogod megtagadiii. A’ heszed Канта; 
neliezen esven neki, kertük, hogy ne szoljon liolnapig, 
elöre megigerve minden kivánatáiiak teljesitését. 

Holnap, szola az agg szomorúan mosolygva:A ’s ki t 
inonilhatja, nekein, hogy holnap meg elni fogok; liogy e’ 
szeiiieket, lia meg égyszer álomnak hehunyom, meg fel 
nyithatom? nein kedvesiin, iiiingyárt kell szólnoni, ’s ha 
inegigeritek keresein’ teljesiteset, nyiigottahh leszek. Egy 
pillanatig мандат“, mi az аду inellé terdepelenk, hogy 
johhan hallhassuk elgyengiilö винт; végre igy szólt. 
Veg ivadeka vagyok családoinnak, cziinerem veleni sirha 
száll, nevein, melly egy ezeredig fenylett, elliangzik; ein 
legyen. ~Évekig iináldkoztam istenhez liu 'gyermekertz ö 
nemhallgata meg Шанхай;` ’s en nem panaszkodom. >De 

l ‚ 

Jo, hogy itt vagy, szòla midön eszi'e` 

hogy téged adott gyermekiil kedves Juliám, hogyy tégedÍ 
allita lialldoklo ágyain meile, hogy nehéz fejem kezed kö 
zött pihenve, meg e’ földön mennyei nyugalmat érezhete: 
ezért áldom hölcs vegzetét', melly irantain olly kegyes 
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vala. Én bìiszke valék,-’s vagyok rea'd is gyermekem, ha 
bar nevemet nem viselheted is. Csak yegy fajt sokszor, 
hegy maganosan foglak hagyni a’ vilagon, tö‘letek függ e’ 
vég aggodalemtúl fölmenteni lelkemet. — 

Julia marvanyhalvanyan allt az agy mellettf min 
den tagjain reszketve;szive1n szenvedélyesen doboga, mint 
ha szét akarna törni mellemet. 

Te Juliat szereted — szóla hozzam fordulva — bar 

‘зона nem mondad, becsületes lelked nemvtudta tagadni 
érzeményét; ’s en regen ’s talan elébb sejditem, mint ten 
magad. Akared-e nödnek venni leanyomat? 

Magamen kivül valék,alig birhatva a’ gyönyört, melly 
'keblemet vészként eltöllé, kezéhez szoritva ajkaimat, za 
porként törtek ki kiinyeim. 

Értelek, шума az agg; most nyugodtan fogek meg 
halni: mert Julia maga menda, hegy szeret. 0h mondd ki 
uíég egyszer itt, haldokló atyad elött mondd Gusztavnak, 
hegy szereted ’s övé léssz. Julia hallgatott. 0h `miért nem 
mondanad ki nyiltan, miért hallgatnad el alszemérmesség 
hôl azt, mi atyadat végpillanatjaihan boldegga teszi. Velt 
egy idd, hol e’ szó nekem mondatott ’s hol véghetlen bol 
dog valék altala; ’s ha majd ajkaidról hallom, e’ pillanat 
fel feg tünni lelkem elött, elpiruló arczaid anyad’ képét 
fogjak elémbe teremteni, ’s éltem’legszehli pillanatjara em 
lékezve, miker egy jobb 'életbe atmegyek, biztosabh le 
szek , hegy iijusagom’ boldogitójat fel fogom talalni. 

on atyam! szóla Julia, ’s könyeî elfogtak шин. 

NeV sirj leanyom, szóla az agg meghatott hangen: 
te mindig kell-ves jú leanyom voltal, ’s mig élsz, bolde 
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gitni fog a’ gondolat, hogy atyád’ veg pillanatjait édesi 
téd, ~s haldokló szivének azt'adád, mi legszükségesebb, 
mikor e’ földtöl bucsút veszünk, — nyugalmat. Lebegjen 
mindig áldásom körülötted! 1ду szóla _gyengülö ‚11а11дда1, 
remegö kezeivel simogatva leámya’ arczait, -- te визит’ 
nöje lessz? 

Leszek — szóla halkan Julia. 

Adjátok kezeiteket, szóla vég eröveì fölemelkedve 
ágyáhan: ugy kedvesim, ’s most itt еду haldokló’ ágya fe 
lett, itt atyátok’ kezehen esküdjetek örök llivséget еду 
másnak. 

Eskiisziink! szólánk mindenketten; ’s az öreg az 
éghez e'melé szemeit: legyetek megàldva е’ világon , gyer 
mekeim, szòla, ’è halványan yissza esett pàrnàjára. Meg 
_elhün ujjai között tarta kezeinxec, mikor az orvos isméc a’ 
szobába lépett. 
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XXXII. 

Harem nehéz народ tölténk az öreg’ agyanal; a’ гепат 
viili felindulas, mellyel szelt, lelkének erejét fölemésztette, 
’s mint az elalvó ti'iz, melly felfúva inég egyszer langet 
vet, de csak hegy hamaréhh aludjék el: igy fegyott pil 
lanatról pillanatra az erö testéhen. Az orves megszünt rtL 
ményleni', a’ cselédek sirva vagy niunka nélki'il tévelyeg 
tek körül, majd nrek` allapetjarel heszélve egymas között, 
там‘ rendetlen kérdésekkkel körülfegva a’ kemernyiket, 
vagy mast, ki épen a’ beteg’ мощам jöve; minden sze 
nierú alaket vön magara, az egész hazhan csak egy gen 
dolat zengez' a7 наш. ’ 

_ Csak egy heldog vala a’ наша“: én. Beldegsag nein 
örömeinktöl fiigg, söt néha közelehh all _a’ fajdalemliez; 
miként a’ föld вона шип viraget nem hajt, mint iniutan 
sekaig léli almahan keparan allt; miként a’ nap’ legszehh 
pillanatja az, mellyr épen az éjre következik: igy szivünk 
akker telik el leg'szehh érzeménynyel, akker sugarezik leg 
tisztahh féhyhen , iniutan Бока keparan, seka sötéten allt; 
mintha az örömnek is könyek kellenének, mint a’ napnak 
esö, hegy a’ téren felépithesse szivarvanyat sugarival. 
Ha vissza gendelek egész életemre, nem emlékezem na 

‚ .pokra, mellyekhen olly heldog valék, ‘mint ezekhen, miket 
‚мат atyje’ »ereg agya‘nai week. Ne gondola azéri, 
hegy szenvedései szivemet érzéketlenül hagyak; itjabh va 
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lék még, mint sem hogy enszerencs'ém v`idegen szenvedé 
seket velem el felejtethetné, 's' az'ou feliil majd vnem házá 
han töltve az egészidöt, `mióta‘ atyáxńtól megváltam, ígaz 
vonzalommal ragaszkodám а’ nyáj'as öreghez. Korànak jb 
tulajdonit иду birva, mint llibáit", valamiut az- országos 
életben nála emhertelenebb elvü féríit találui nem lehet: 
ůgy házi körében nyájasabb, udva'rîabb vnem lehete senki; 
’s maga Armand mindeu elvbeli ellenkezés mellett, nem 
állhatá. ellent e’ jó tulaìiionoknak, ’s többször megvallá, 
Воду iránta, kit 'gyl'ílölnie'kelh iukább hajlandúságot érez. 
De uálam e’ jó tulajdonokra szüksèg nem is vala; legna 
gyobb jóltevömet látám а’ grófban, ’s szivemhöl kesereg 
tem betegségén; ’s lám, még is holdognak 'érzém magamat 
ágya mellett; nem ‘сваи mei-t ápolhatám, 's inertgpz 611611 
ség miudenikünkuek auuyíra természetében fekszik', hogy 
meg а’ legjobbik is, mídön másnak fájdalmait euyhitheté, 
vagy baját vígasztalja, а’ megnyugvás, és tettével megelé-_ 
gedés közt, olly holdoguak érzi magát, hogy az ídegen 
sz'envedésröl szinte megfeledkezik) hanem boldoguak sze 
relmem által is, boldoguak Julián! körêben, kinek bírtoka 
@gy világ’ kinjait elfelejtetheté velem. Nem "Штат-е Ju 
нащщыг - nem oszthattam-e véle a’ szeretet’ nehéz gond-A 
jait? nem éreztem, nem slrtam-e, mint б? Beszinleìve 
magamat lelke’ szentségébe, nem vettem-e magamra ke 
serve’ felét, hogy könnyebben hordhassa? 0h"s ha meg 
láttad volna öt, а’ mint ott ült könyteltl szelnekkel, atyjaf 
halváuy arczaín kémlelve érzeteit, а’ liallgatónak mindeu‘ 
kiváuatait sejditve; ` haláttad volua, midön a’ betegnek 
vizet куплен, vagy orvosságot, vagy pàrnájàt igazitotta; 
ha llallottad volna, mint vigasztalta beteg шут, ‚’в llà 
az agg elszunyadott, önmagát; ha hallottad volna, nii-l 
dön velem az ablakhoz jö1t,. és atyjáu'ól besz‘élt‘, ’s a’ 
lmldog- napokról, mellyekheu még egészséges vala, ’s аж 
ntáu megíht az ágyhoz ült, úrákig mínden lélekzésére 
íîgyelve, imádtad volna; ’s ha végi‘e ё] lett, ’s az álom 

Árvz'z/:fïnyv III. Ãò'lr. 1S 
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хана, _is hatalmat ‘611; lia- там szemei hosszú küszködés 
után lieliunyódtak, ’s atyja’ vánkosára támasztva fejet, 
piheiive feki‘idt elöttem Julia, körülötteni а’ honialyos szoha, 
’s az ej véglietleii csendje, ’s а’ nagy áloin fátyolkent el 
vonva minden elet ’.s szenvedes felett; ehren csak én nia 
gam, csak >en egyediil erezve holdogságomat, csak en, 
ki kedveseiiire nézve érezhetem, hogy van egy valo e’ 

~`földön_,l`iiii szehh leghájlohh álmainknal! 

¿Ohki asszonyt папа’ helsejeben nem látott: nein 
‘ища, mi hájlók lehetnek ök. Ez azon kör, mellyet az 
asszony öninagáiiak teremt, mellyet ö maga eleszt дуба 
ged erintesevel, ’s niellyben mindig nemesül. Bái‘ mi me 
lyen sülyedett az asszony, adj .házi kört neki, ’s csodál 
kozni fogsz, mive lett; а’ fereg, melly eléhh vcsak iöldön 
csi'iszva tapodtaték az átmenö’ láhaitol, most hefonta ma 
за: erzemenyinek száz fonalaiha , ’s most ha шва, egy 
szines lepke száillong elötted. Szép szándekok ’s önseg 
sugallta tettek közt foly a.’ fei-iì’ elete, mig а’ szei'enyehh 
asszony тише: «inane ‘мышца, mellyet naponként 
fölszentel önáldozatával.,Ki önmegtagadást keres: te 
kintsen egy asszonyszivhe ’s töhhet fog találni, iniiit 
Roma ’s Hellas’ lierosi közt. --„ ’Ha így elötte ülve, egész 
ejeken М, liallgato holdogsághan képen pihentethetém 
szemeiniet; ha nelia e'ilinai közt pirulni latám, vagy rózsa. 
алый; gyenge iiiosvolygás játszek, ’s én gondolliatàiii hogy 
rólam álmodik; lialátva ennyi szépseget, emlékezve eiinyi 
tökelyröl, eszemhe jnta, hogy mind ez ennyéni lesz, hogy 
inind ezt hirni fogom, holdogitani! ’s ha vegre az ej el 
mult, az eg fokonkent világosahhan kekült he ahlakunkon, 
a’ tölgy’ levelei suttogni kezdenek yrostélyunk elött, 111111! 
egy fóléhresztve áhnukhól a’ fris koi-ányfuvalom àltal, 
mig az elsö nagsugàrok, àtfutva szohánkon, а.’ falakon 
fényt, Julia’kepen korányt teijeszteiiek el., ’s kedvesem 

' fölserkene штаны, ’s mint a’ шаг, mellynek kelyhéhöl 
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a’ harmatcsep lehullt, megrazkedva emelkedik almaból, ’s 
köriilìnog egy pillanatig, ’s ismét régi helyzetèhe all, egy 
pillanatig köriiltekintve, ismét atyjahoz fordúlt, ’s mihelyt 
életéröl biztositva vala, halkan je reggelt kivanva hoz 
zam, — óh mi véghetlen лошади; tölté illyenkor lelke 
тег! — Nem hiszi senki, mennyi öröm mosolyg elönkbe 
csak egy arczról is, ha magunkat szeretve gondoljuk. 

Oh de mit er vissza idéznem e’ boldog pillanatokat? 
mit er e’ szép так’ kisérietet fellnni 1e1kemïmé1yébe1? 
N em volt-'e elég egyszer 'vesztenem ennyi boldogsagot, ’s 
új bajló almekba kell-e szenderitnem lelkemet, hegy ís 
mét kesergjek az almok utan' is? Mit ér a’ равна’ vando 
ranak, hegy faradtan 1epihenve,.:viranyokról almodott; 
’s gazdag lakomakról, ’s kedvese’ öleléséröl, végre éli 
rédnie ke1l,_’s` latniy a’ sivatagot maga körül, ’s _érzeni 
szomjat, ’s elhagyottsagat, és sirni i'smét, mint miker a’ 
zöld hatar elöször eltünt szemei elött. — 011 ’s elöttemI 
örökre eltünt éltemnek zöld hatara, körülöttem véghetlen 
sivatag nyúlik. Bajló allnak! mit hantjatok lelkemet? nem 

t elég keserü-e a’ gyiimölcs, mellyet kebleniben hordok? 
miért emlékezzem még arra is, milly szépek valanak a’ 
viragok, mellyekböl illy gyiimölcs fejlödheték. -- Oh adj 
nyugalmat istenem! nyugalmat e’ szivnek, melly szenve 
dési közt hozzad fordúla., Hisz’ e’ messze vilagon ninos 
hely, 1101 megpihenhetnék, mint oltarod; ne engedd hegy 
а’ vilag elragadia ismét szolgadat. Hab vagyok én az élet’ 
vésziben, a’ yparttel messze kihajtva, oh csillapitsd iste 
nem а’ szenvedelem’ fergetegét, melly belsömet feldúlja, 
hegy lelkemhen az eg’ képe tükrödzék ismét, hegy ragyog 
va alljak fennséges sugaraidlian, ’sl aldva nézzek feléd. 

Oh inert te kegyes vagy, ’s irgalommal nézesz embe 
1’1 gyarlósagainkra. Mìkor fennségedhen a’ 'tei-ger felett jar 
va, hived, ki olly batran-szòla ki a’ haliok közé‘, ketel 

18 " 



276 1 11. EòTvös JózsEF, 

kedni kezde, ’s elmeriilt; szelid 11а11до11 1ду szólál: kis 
hitii 01111101‘, 1111011 kételkedtél? de е’ rövid szemrehányás 
után kiterjesztéd kezedet fölébe , ’s felhúzád а’ halmkból , 
biztosan a’ parthoz vezetve g'yarló követödet. ’S im én is 
kételkedtem, én isehnerültem а’ habok közé, honnan 
menekvés nincsen, engem nem emelnél ki magadhoz? 0h 
kis hitú 01111101‘, 1111011 kételkednél? igy hangzik keblemben 
еду szó, “в 011 01020111, 110ду а’ 10 szavad vala. El kell 

0101111 11111111 а’ csillagoknak, mellyek éjjelünkön ragyogtak, 
111101011 1111511111501101; ’s el kell veszni а’ fénypontoknak, 
mellyek ez 0101’ éjelét deritik, 111101011 а’ hit’ ragyogó ‘1110 
ga fólemelkedhetik határain , de egykor feljön; egykor а’ 
sziv megfosztva kis уаду011а1101, 02 еду ладу boldogsággal 
telik el, -- már is érzem közelgni e’ pillanatot. А’ ду111б 
lés megszůnt, gyermekségem’ tiszta emlékivel visszajöttek 
könyeim ’s napról napra nyugottaliban dobog szivem. Tár 
saimnak buzgó imája, ’s a’ szent ének, melty templo 
munkban felhangzik , nem tölti lelkemet 1110д örömmel, 
mint azokét, kiket igaz hit lelkesit; de szivemben еду 
1101110д110 sejdltés ébred, hogy egykor ajkaim is fel fognak 
szólalni а’ ладу karban, mell)r teremtöjéhez emelkedik, 's 
ha а’ 10110 ‘уйду, 111011у lelkemet hit után eltölti, 1110д 110111 
teljesedett is, legaláhb nem kinos többé, söt néha re 
ménynyé .édesüL Légy 11у11д011 lelkem, talán nem sokára 
vég cseppedig kiüritéd. keserü kelyhedet; ’s hisz aranynak 
látszék, midön ajkaidhoz emeléd, talàn fenekén felcsillog 
ismét a’ fény. y 

l 
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XXXIII. 

Harem ‘nap utan az ervos, Julia’ atyjanak életét végre 
minden veszélyen kivi'il nyilatkeztata; kép'zelheted heldog 
sagnnkat. Julia magan ШИН vala öröméhen, ’s én rég meg 
szüntem mast érzeni, míntö. Dee’ tiszta örönr r-övid ideig 
шпон. Mély gendelatokha merülve Julia, парт! napra 
szomeri'ihhnak 1щвзё1к,.’в«11а néha szemein könyek’ nye 

А mat latam, ’s штата’ ekaròl kérdezösködvemindig csak 
azt nyei'ém feleletül: hegy nem sirt; szivemet nehéz agge 
dalem tölté el. щи, hegy az бы‘; sokszer resz kedve al 
tal köteleségiinket nehezité , de én Juliat ismerém, ’s 
iniutan olly hékeségesen latam türni atyjanak minden 
szes’zélyeit , mig egészséges vala: nem gondelhatain, hegy 
a’ mest 'iidiilötöl rosz neven vehetné e eknélküli felgerjedé 
seit. ’S azenfeli'il nem volt-e az öreg’sekszer nyajas?-`-.«’s 
nem szòlt-e orakig, jövö heldegsagunkròl, ’s miként min 
den kivanatja heteljesedett .egyesitésiifnk altal.2 — Talan 
nem szeret — igy gondelék néha magamhan --- ’s csak 
atyja’ kedveért lép velem az eltarhoz. De hat .nem valék 
e szereletérül meggyözödve mar eléhh is г nem gondelam 
eszeretve magamat még Avignenhan, hel atyjat nem is 
ösmerém? És ha -- gendelék таль ’s` lelkem elött ismét 
Dufey’ képe tamada fel, — ’s ha б: szeretné, ’s én csa 
ledva velnék? Balgatagsag! ’s miért csalna engem? mi 
eka lehetne? De atyja -- igy aggódam tovahh, —— nem 
lehet, ez nem történhetik, hisz’ a’ lehetöségnek megvan 
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пак határai, ’s az ég, inellye’ szivet l'igy‘kalkotá,y hogy Ju- — 
lia nélkül ne élhesseu, nem teremtheté öt csalfáuàk. ’S 
igy tünödtem, napról napra inkàhb, mint az, ki egy nehéz 

Y álomba merülve küszködik а’ szomorú kép ellen, ’s szász 
szor vigasztalja magát, hogy csak álom, ’s még sem 112 
11е11 е1 magától; igy küszködém e’ gondolattal, mig 
végre magaln is, ’s talán Jnliánál inkább elszolnòrodtam. 
Boldog csak _а2 öreg vala 'köztíìuk Nem, mintka leànya’ 
szerencséjének örült volna, ’s ismerve characteremet, ’s 
rám bizva azt, mit‘e’ földön legkedvesebbet birt, ¿neg 
>nyugodntt 11011111 56161011‘11111; ez, mint késöbh heszéůéí 
lhöl észŕevevéimfleglcisebb 'g0mliafvala'; szivét-az tölté meg 
v»elégedé‘sseL hogy leáuy‘a egy'uagy',liozzáillüsnév’ örö 
kösévelilegyeéül, а’ 1611111 melékes doing vala mind. Ha 
egyszennmajd a’ törvéuyies király visszajön ‘— jönie kkell 
nem sokára -- igy szóla .soks'zorz megkérem, hog-y nevei 
met ’s czimeiinet rául átruházza, ”5 igy az tovább fog élnì, 
felmagasztalva inég a’ tied által, mellyhe‘z csatlúdott, 1111111 
egy kettöztetve koràt; gyermekeite‘k’ nemessége két eze 

Lred’ `fenyét'homija magával, gazdagl, tisztelt, az elsö Fran 
cziaurszághau. ’S tudodee mi az, az' elsö család, Fran 
cziàországbanr, mellynek uemessége yrégiebb mint Europà. 
»nak mSzágai; és senki nem` feg ellent mondliatni ez ‚11111 

‚ „115151251; »egy connétalrlet szálnolok öseim között, te 
keixöt, ’s háuy maréchal ’s nrszág’ nagya lépe ki iva 
dékunkból'; Acsaláuli töi‘téuetüuk а’ nemzet’ krúnikája. .Ez 
.fájt haláles 'ágynmom nem az, моду magam sirholtba 521511 
lok , 561 még az sem , hogy töletekV` kell bucsút vennem: 

‚ -de hogy családomuak utolsója szállok 1e siromba, ’s lea 
nyoiu — nein vezérelve senkitöl -- lniutána’ pajzs fel 
forditva függesztetett sirboltunk fölébe, talán egyvpòrnak 
nynjtja kezét, ollyaunak osztja birtokuukat, ki vele nem 
egy sziiletésü, azt nem- türhetém. --^ `Volna üam , ’s nyu 
gottanhalnék meg ma. ’ 
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Nein talàlva más okokat’f'vegre kifakadasok'nak 
’tulajdonitám Julia’ szomoruságàt; inert hogy ей Jiiliänak 
fait, azi iermeszetesnek imam'. Mig o imlaokiiïafyjänak 
ágyanál állva, mindenröl inegfeledkezve, ’ csak szei'etetet 
éreze; mig ö egész boldogsàgát, .eletet adta ‘1111111,` csak 

' hogy atyja’ végsö pillanatjat egy örömsugá’r hassa et: 
mig ö nein látott, nem hallott semmit, nem gondolt sein 
mii‘öl, nem emlekezék a’ viláigrol,` ’s hogy rajta éldelni 
neki is jog adodott: addig atyja szàinolva feki'idt ágyában; 
addig osaládja’ fenmaradásán tünödek , addig nem erezve 
fájdalmat, hogy illy leánytòl kell válnia, azert vádolá veg 
zetet, hogy iìút nein ada neki. — Mit er e’ leány neki? 
mit er hiv ragaszkodása? mit a’ meleg szerelemcseppek, 
mellyek homlokát àztatják? -- leány, ’s ez nein viheti to 
váhh nevét; ez nein tarthatja fel családját; mit hánja ö, 
hogy àltala siratni fog: а’ világ’ legroszahh gyerineke 
kedvesehh neki e’ leánynál, csak iii'i legyen. Közönseges 
emherek szeretik gyerinekeiket jótulajdonaikert‘. ö fentehh 
1111, nála a’ csalz'id’ feiimaradása a’ ezel; mit héinja ô, 
ha gyermekei szivtelenek mint önmaga, a’ nev meg is 
fennmarad , ’s ha a’ nagy család még egy századig fenn 
állva végre mint az aloë egy virágot hajt, a’ vilàg, melly 
а’ rózsáikat шеф/ей; nagyohh zajt fog ütni hamulatáhan, 
mint a’ szaz mult tavasz’ viráinyain; ’s ha nein is 521111101 
juk az iVadekOkat, ’s ha hái‘ a’ fa’ veg hajtása, melly 
csi'iesán all, leggyengehh, ’s ha a’ földön állna. egy gyer 
iiiek 1111111 porha tappdtatnek, ki meri mondani, hogy neiii 
magasaii all? _ 

Hogy e’ tapasztalás Juliának keserves vala, hizo-t 
nyos; söt magam is elidegenitve érezem maganiat akkor 
azon fériìtól, ki halála’ ágyán illy hidegen tuda szàmolni, 
’s czeliáinak eleresei'e meg erzemenyeket szinlelni, mellyek 
lelket nem iiielegitek. De végre, ha mindent nieggondo 
llink, ki nein áldozza elöiteleteinek az igazsá‘got? ’s ki 

_ *e 
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meírnegal ,gratta fölemelni .kövét=,_ ’s mondani@ hegy eldi-` 
teletei nriincsenek. --„ ‘Idegenelöiteleteket- . _nem .er‘tiink ,_ fisV 
káthgiztailialmagy. neveink. ’S mégis „meek awkßk» 
mellye’kkel elleniik felleêîpi’ìatk)j sokszon ,_ ¿set körzönslégesen 
nelmqm'asgok, ‘y mint .ismét elditeletek.: VNein ‚11911ед‹1‚р11у; 111183. 
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. . .‚ '. g. _will ~ - qu@ Valmontné mest többször jöve házunkhoz. _Én nem n_agy 
vonzalmat érzék дона, ’s .töblmyire kikerülém társasá. 
гад; темам, inert az egészen ‘Над örömökben elmerü-lt 
asqzohyon kedvet nem találék, részint ’s тайн man», 
inert Julia töbh izbep félig “швы, az löreg gróf pedig 
minden komolysàggal тома: hogy szeret, ’s vigyàzzak 
magamra, ne hogy szép szemeì lekössenek. Megvallom 
maga а? gondolat, ’s ha Мг. tréfáhòl kimondva, `1103)’ Ju 
liámnál mást szerethetek, ваша lelkemet.'` ‘ 

-Egyszer épen а’ kertböl jövén, Juliámhoz sietélgfs 
nem _léphetve ‘мы illetlenség nélkül, попа а’ marquise ott 
vala, bemenék. Jöttöm ‘агата, ’s af két asszony кача 
rodott vala: Julia egy nyitott levelet rejte keblébe, ’s ax 
C_zëtiny könyek peregtek le, mellyeket sietve letöröit‘; a’ 
marquise egy kényszeritett mosolygással щита кб 
szöntésemet, ’s mìutàn а’ beszélgete's még еду ideig а’ 
legnagyobb feszességgel tovább folyt, а’ marquise епа 
vomit. 

` . u 

Julia мандат «iilt munkaasztalához, én az шлак 
nál шага“ nézém; nem irhatom le,.mi fájdalmas érze 
ményekkel tölté e1 a’ látszólag közönbös történet szive~l 
met. Végre nem пашет man» а’ hallgatást, Juliához 
menék, ’s nem tudva mit mondani, hosszú habozás után 
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végre igy szólék: Julia, ön valainit titkol elöttem. Ö el 
pirult ’s továbh delgozett. ’S nein volnaÀ-e jogom --- sze 
lék remegve tevahh — е’ sziv’ titkaihoz? 

Fölemelé fejét, arczai langeltak, midön ram tekintve 
‘ igy szólt: ön jóker kezd szólani jegairól. Valami olly 

hidegen megvetö vala e’ tekintethen, ’s annyi _keseriiség 
e’ szavakhan, mi egész helsömet megraza. Semniisitve va 
lék, magamon kivüljarék fel ’s ala a’ szehahan, ’s lel 
kemhen szaz gondolat, szaz ellenkezö feltétel küszködék. 
Végre elhatarozain inagamat ’s Jnliahez lé'p‘véA ismét, 'igy 
szelék: Julia, ha ön más jogekat ért, mint mellyeket a’ 
szerelem önkényt ad, csalatkezik‘; ën `sm‘ivéttil kivanok 
hizedalmat, nem inert esküvel köté ie‘eletétl'az enyémhez, 
de, mert szeretve gendelam inagamat. Engedelmet e’ téve 
désert. 

Julia csedalkezva néze ram, szemeim könyekkel tel 
tek el, midön igy felytatam: Oh Julia, engedelmet hegy 
szeretve gondelam, hegy szeretve mertem gendelni maga 
mat; én az érdemetlen , kinek jeget nem Yadhata semmi, 
mint hiv ragaszkodasa, ’s azon érzemény, hegy ha hat 
keveset hir, nein hir semini ollyant, mit felaldezni kész 
nem velna; szeretve öntöl ‚Ы е’ föld’ legszehh, leghajlóhh 
asszenya; de ki tehet `rela, a’ csalódas szehh vala, mint 

`hegy ellentallhatnék, ’s elegge hiintetve vagyok, hegy 
el kelle vesztenem. 

\. 

g Gusztav — szóla Julia шайбы; meghatva szavaim 
tól - mi hantja szivét? ` " ‘ 

’S ön kérdi ezt? -- szelék elragadva fajdalmamtól --- 
eh kérdje е’ foldet, miért ваш; ha napja leszall; kérdje 
a’ gyermeket, miért könyezik, ha anyja’ sirja fölött kese 
reg, kérdje a’ fat, miért fonyad el, ha gyökeréröl leva 

l 
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gatott. ’S mi ez az én keservemhez képest? ’Csak az én 
veszteségem pótelhatlan, csak az enyém elöre nem lat 
ható, csak az enyém egy hosszú véghetlen szenvedés. 
’S te kérded, miért kesergek? ’s nem tuded mi a’ szere 
lem? e’ sziv olly tiszta, elly angyali, egy masban nem 
érzé -е egész lényét elmerülve , nem alla-e lelkülönözve a’ 
vilagtól, nem latva, nem ltallva,\ nem érezve semmit, 
mint kedvesét, lioldeg ha mosolygani, pekol’ kinjait tiirve 
hafkesergeni lata, egy istennek gondolva magat, ha jöt- _ 
tével egy könyü pirossaget teremthete kedvese’v arczain, 

‚ ez egy érzeményhen gyökerezve minden erövel, ’s meg 15 
olly erösen olly reménydúsan az élet’ vészei közt, _mint 
a’ fa, mellyet a’ szél mégrazhat, ’s melly megvetve’rin 
gatj'a ада“ esapasai alatt; te nem _ér'ezted velna ezt 
вона? ` 

Nem értelek, szóla Julia, szinte elijedve tekintve ram. 
Jol van, folytatan; lam,'igy szerettelek én; vagy nem 
igy: mint én szerettel’ek, azt szó nem mondhatja ki, el 
me nem foghatja meg, ’s ha tekintetem nem monda ne 
ked, ’s _remegö szivem nem érezteté sziveddel, nem fogod 
érteni soha. ’S tuded -e mi az, ezt egyszerre elveszteni , 
mindent egyszerre, egy vilagot teli örömökkel., egy múl 

_ tat, mellyröl e'vekig’ almodoztal volna, ’s melly most, mint 
csalodas all elötted; ijövöt, mellyben édent képzelél ma 
gadnak, ’s melly egy lhatartalan -pusztasagként terül el 
most elötted. ‚ 

Gusztav, mi jut eszébe — szóla remegö hangen Ju 
lia -- 

1 

Semmi! szolék elkeseredve: semmi, csak az juta 
eszembe, hegy az élet szép dolog, ’s hegy jol teszi, ki 
hozza ragaszkodik; de Acsak mig tôle valamit varhat: inert, 

" ha végre az, mit aranynak gondolt, sarga földdé va lik 
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kezei között, mellyet senki elfogadni nem akar, mellyel 
semmit nem'nyerhet magának, az balgatag, ki a’ terhet 
el nem veti, ’s tovább fárad vele. Eszembe jutott, mi 
kedves vala ez élet nekem, csak egy pár héttel, egy 
pár órával ez előtt; hogy megaláztam volna magamat, csak 
hogy tovább birhassam; hogy térden csúszva rimánkod 
tam volna egy pár óráért, ’s áldva a’ zsarnokkézt, ha 
lánczokat ada "s lehelni hagyott; ’s hogy most nincs egy 
dolog, olly alávaló е’ földön, mellyért ez életet nem vet 
ném oda. 

Gusztáv, ön ma szörnyü, szóla“ Julia halaványan; 
de én nem értem fájdalmainakokáü 

Jól van ‚моих elkeseredve f- beszéljünk hát nyil 
tan. Hogy önt szerettem, ’s miként szerettem, azt ön 
maga tudja , е’ szív nem tud hazudni, ’s nem tud titkolni 
érzeményeket, ’s ön bizonynyára soha nem kételkedett ér 
zeményimen'; hogy boldog valék, midőn atyja, ágyánál 

'hivséget esküdött; hogy száz fellegvarakat építek azóta, 
meIlyekben mindenütt boldogságom lakott, *nem szükség 
mondanom; hogy ön nem szeret, azt szíve érezi, 's úgy 
tartom, nem szükség elbeszélni történetemet. ` 

n. 

’S ki mondta azt önnek -- szóla Julia elpirúlva. — 
"KW -- szólék fájdalom-elfojtott hangon — 011` a'- szívnek 

nem sok kell, hogy megértse sorsát. Körüljártam a’ virú 
ló tereken“, hol a’ tavasz ezer ibolyát teremte, ’s meg _ 
kérdék minden virágot, ’s a’ nagy virágozás felelt: Julia 
szeret; ’s fölnézek a” csillagokhoz, ’s ragyogó soxukból 
olvastam: szeret; ’s а’ csalogányok, éneke, ’s az erdó' 
hallgató zúgása, ’s а’ пар ’s az éj а’ merre csak (шашек, 
minden egy hangon kiálta elömbe: légy boldog, ö szeret; 
’s szeretlek, ezt ismétlék gyenge hangon ajkaid, ’s szí 
vem már nem birá gyönyörje’terhét; — az egész világ hazu 
dott: hallgatásod megmondá a’ valót. 
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’S mert egy gyermekes kivancsisaganak megfelelni 
nem akarék -- viszenza komoly hangen Julia —‚ mert 
hallgaték hel szavaim csak szivét hanthatak, vagy leg 
alahh olly delegrel tiidósitottak velna önt, mihez köze 
nincs , ’s hol nem segithet; ön azt hiszi, hegy adott вза 
VaHII‘ÓI megfeledkezein, ’s atyam elött letett eskümet meg 
szegem; ön nem ismeri e’ szivet. 

Igérete, — szólék szomorúan -- egy adott szó, es 
kiije? ’S ön hiszi, ha ez igéretet hételjesiti, ha eskiidt 
szavanak megfelel: akker megelégedhetem. Ha ön az ‘ 01 
tarhez lép; ’s igent mend; ha atyja’ keilveért talan elfojt 
ja még könyeit is; ha magat gyermeki kötelességérzethöl, 
talan könyöríiletességböl felaldozva , nöm lett, neinde, mi 
mast kivanhatok még? Nem fegek-e a’ vilag elött oldalan 
jarhatni? ’s ha maid hajait mindenki magasztalja, a’ szép 
nöt ezeren csodaljak, hiiszkén mendhatni: ez asszony, kit 
ti hamultek, az enyém; az enyém, mert haldekló atyja egy 
eskiire kényszerité, ’s én elfogadtam aldezatat; az enyém, 
mint az azsiai zsarneke a’ ralileany, lekötve ezer lanczek 
kal; ez ~asszonynak kötelessége engem szeretni , vagy 
legalahh szeretetet szinlelni, vétkeznék‘isten ’s emherek 
ellen, ha nein hazudna ez érzeményt; nem fegein -e at- . 
foghatni szahadon karjaimmal? "s lia szive nem feg sehe 
sebhen dohegni öleléseim alatt, szerencsés lehetni a’ 
gendolathan: hegy e’ sziv, mellyet az ё; heldogsagra al 
kotett, heldog nem lesz, mast szeretni nem fog; ’s lia 
ajkaim hideg ajkaihoz szerulnak, ’s langeló csókomra. 
csók viszonoztatik, nem fegem e’ beldogan érzeni, mi je 
hiven teljesité nöm kötelességét? ’s ha halvanyarczait 
latom, ’s reggelenként könyek’ nyomat, nem feg-e vigasz 
talni az öntudat: hegy az arczok miattam halavanyultak, 
e’ könyek mind altalam facsartattak? _0h én véghetlen 
heldog leszek, nem de? ’S mit kivanhatnék még ezen fe 
liìl? 0h Julia, szerelmet, szerelmetkivan e’ sziv. Miúta 

I 
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elöször látàm , mióta е’ szlv elöszür emelkedett szenve 
délyében, csak ezért kérém а’ végzetet; a’ gondolat, 
hogy valaha enyémnek nevezhetem, szebhvala, mint hogy 
remènyleni mertem volna, ’s én boldog leheték annélkül 
is; l'ia szeretve tudám magamat, mit bántam a’ többit 011. 
На а’ napoli fellegek borltják, a’ föld meg is ‘надев 
marad, mig egén áll, ha ragyog-ni nem látjuk is; 011 ’s 011 
boldog leheték'távol JuliámtòLgcsak tudva. azt, hogy lelke 
felém, sugározìk , ’s esak_ idegen akadályok tartják tàvol 
tölem. De szerelmet kivántam , lángoló szerelmet, minö 
e’ szivet tölti, véghetlent, öröklöt; lelkemet adám szerel 
memnek ’s lelket ke'rék; mit 01’ а’ test uekem? nem éldel 
ni, szerettetni akartam; mit 01‘ birtoka? öunek több 1111111 
lwgy egész boldogsága’ feldulása nélkül adhatná, uekem 
nem elég. Julia hallgatott, de meghatva néze rám, r’s 
szemei könyekkel teltek. - 

011 Julia! szòlék elrag'adva; miért nem vala hizodal 
ma 110220111! mikor atyja. elött gyermeki szeretettöl keny 
szerltve örök `hivséget esküdött, miért nem mon'dta akkor, 
miugyárt mihelyt magunk valáuk, hogy az igéret csak 
kéuyszeritett vala? Fájt volna, de akker szivem még nem 
sznkta meg а’ gyönyört, ’s türhetëm‘. А’ föld’ legboldogabb 
embere еду pillanatig, miutáu ez eltünt, legalább azon 
öutudat vigasztallxatá. lelkemet, hogy Julián] 1112011 lelkem 
ben, ’s hogy uekem köszönheti boldogsàgát. Atyjálioz inen 
tem ’s mondtam volua, hogy nem szeretem, ‘аду-11055’ 
szavam már lekötve leven, nem teljesithctem igéretemet;' 
atyj‘a megvetett ,— а’ világ talán rágalmazott de Julia 
beesiilt volua, ’s 011 megelégedhetém. De most, 011 hogy 
most kelle erre jutnom; ногу miután már hozzá. $201: 
tam a’ holdogsàghoz; midön egész jövendömet ez egy re 
ménynyel összekötém ; miutáu szivem olly biztos vala 3111011 
döjében, hogy már elfeledé vigasztalni magát; hogy most, 
miutàn , mint a’ holdkóros , а’ gyönyür’ legmagásbb fokára 
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elek, kiáiltja fel egyszerre neveniet, hogy éhi'edve illy 
magasról lezuhaiijak ’s elveszszek; hogymost, miután az 
édes italt veg csepjeig kiiiret’ein, inondja, hogy mereg 
vala, ’s hogy veszneni kell, oh Julia, az kegyetlen vala. 

Gusz‘táv - szola Juliamindig inkahh ineghatva —. 
1111 hasztalaii’ kinozzig l¿in magát. 

Ne szóljoii igy hozzám, — szolek elfojtva fàjdalmaim 
tól — ne legyen olly nyájas az iránt, kinek esztelen sze 
rehne szivenek hizonynyára csak fájdalmat okozott; e’ sze 
lid hang újra felveri szivemet ’s nekem nyugalom kell. — 
Mit liasznál? mi szükseges, annak törtenni kell, kesöhh 
vagy elehh ugy is; minek ez i'ij meghatás. Atyjàhoz fo 
gok menni, ’s meg fogom mondani, hogy начата: nein 
teljesithetem, ’s azután ne feljen, jelenletem nein @gia 
töhhe ватт nyugalmàt, az öreg ráni fogja lialmoziii egész 
megveteset, átkát talán; de 611 atyja'inak kedvese fogl 
maradni, önt'szeretni, csodáilni года az egész-vilag, mint 
eddig, ’s ezelég nekem. Könyeiin záporkent törtek ki, Ju 
lia iiiegszoritá kezeniet. ’S 611 — szola láigy liangon — öii 
ki engem ugy szeret, ki nélkiilem nein élliet? 

Én -- szoiek -- ’s ki szoi miam? mi vagyok én 
hogy holdogságom s'zániba vetetlietnék, ha Julia’ nyugal 
mz'irol van а’ szó? Isten va'gyok- e, liogy áldozatokat ki 
vánhatnek', vagy lia nyiiitatnának, elfogadhatnám annel 
kiil`, hogy önmagamat meg kellene vetnem. 0h Julia! legyen 
holdog, hàr воду’, hár ki által, ' szólek elfojtott han 
gon: ’s en megelégszemi Én áldani fogom vegzetemet, ’s 
hiiszke lenni, valahányszor arczain öröm ragyog fel. (Ева): 
holdog'legyen, hogy e’ sziv soha meg ne hanja tettét, ’s 
legaláhh azt érezhesse vigasztalasúl, liogy nein liasztalan’ 
verezett. Julia sirt. Ne sirjon, angyal ne sirjon éi‘tem! hisz’ 
egyszer meg is holdog valek, lia hár csak kepzeteinhen , 
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de’boldeg,'mint senki mas e’ iiìldön nem volt; ’s e’ csa 
lúdas’ emléke édesebb leend, mint masoknak egy egész 
élet teli éldeletekkel. És, hisz’ ön nem fog egészen felej 
teni, nemde? 

Gusztav, szóla Julia remegö hangen: szeretlek. Sze 
retsz kialték föl szinte elijedve a’ véghetlen gyönyör’ ér 
zetétöl, melly keblemet eltölté: Julia szeretsz? az istenért 
ne tréialj velem.` 

Szeretlek, szóla nyugott hangen. Magamon kivül va 
— lék,- keze ujjaim közt remegett, langelò‘arczain zaperként 

kmeg nem szakad boldogsagaban. 

patakzottak könyei. Ó istenem, kialték fel: add egy an 
gyal’ szivét e’ kebelnek, hegy elbirhasson ennyi boldogsa 
got! karjaim közé szoritam kedvesemet. Oh a’ sziv eresebh"a 
minß gondolnók, hegy ennyi gyönyört érezve egyszerre 

n 

Késölih Julia elbeszelé, vhegy Valmontné szeret, ’s 
hegy e’ vallomas, mellyet neki ma reggel tett, ’s melly 
szivének annyira fajt, vala az, mit tölem el akara titkolni. 
Én hittem; mit nem hittel'n volna Juliamnak г Még az est 
ve egy levelet adott altal, mellyet Valmentnénak sajat 
-kezehez kelle adnom. Mas nap menyekzönk egy honappal 
közéleblire vala hatarozva. 
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XXXV. 

‚ ‚ _ 

А menyekzö’ ваша kögelgeœa, képzelheted boldogsá 

. пак Julia’ levelét átadtam, nem jöve házunkhoz, ’s igy а 

g01nat;' minden óra, melly elfolyt , vezete Doldogságomhoz, 
's még is mindenik olly szép vala, hogy >zalig örülheték e1 
folyásán. Mint az,- ki еду tetöre даёт örül a’ véghe'tlen 
kilátásnak, melly fenn так reà, ’s mál- ан; várhatva. az ё] 
delet’ pillanatját, siettetett léptekkel akarna haladni; de ha ' 
körüuekint, оПу mijn» tajakatlatfmaga körü1,~h0gy`â1ig 
folytathatja шаг, ’s` szinte шаг nem is'akarna тату 
menni, annyira meg elégszik azzal, mit шаг Alám,4 illyen 
valék én; megelégellett, söt Метод, ’s még is teli remé 
nyekkel. 0h ‘тают! vannak так ‘е’ ваш élet’ kö’zepet 
te, mellyekben átlátjuk: воду а’ rege а’ paradicsolnról, 
то lehet még- e’ vilàgon is. 

Majdnem mìndig maguñk valànk; mióta Valmontné 
7 

végsö kellemetlen érzemény гнать, melli,r keblemet ez asz 
szon'y’ jelenlétében eltölté, fökép az utolsó idöben, hol 
magamat шина szeretve gondolám. Minden férñszívnek 
— vagy legaláhb annak, ki még таза; által egészen meg 

nem romlott, -- kellemetlenebb e'rzelnényt nem gerjcsztlxet 
semmi: mintlia magát olly asszonytól ища szeretve, ki 
Мн‘ vagy nein érezett, тещу nem érez шине hasonlú érze 
ményeket: szinte elszégyeniilünk hidegségünkért; ’s meny 
nyivel ткань íparkodunk még egyszer felfúni a’ lángokat, 

Árvzîzkò'nyv III. Íaò't.- 'I I9 
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annyival hamarabb oltjuk e1 meg a’ végsö` szikrat ls, melly 
talan hatra maradt.y Eleget iparkedtani Julia’ kedveért e1 
titkolni ’érzeményimeu eleget küszködtem önmagammal , 
Valmentné’ jelenléte mindig kellemetlen vala sziveinnek, ’s 
nem legkisehh örönieim közé tartezék , hegy nem kelle öt 
latnom, ’s még Julia- is az egész idö alatt nem mene Pa 
risba. Haszentalan parancselunk a’ szivnek, zsarnek vaz, 
mellynek hatarezatat néha a’ leg'kisebb ok íeldönti, mellyet 
egy -virag’ illata, egy kep, egy hang felgerjeszt vagy nyu 
galomra szenderit; ’s melly ellen még is egész férii erönk 
’s akaratunktehetetlenek: mint a’ ehalifa, kit egy rabie 
any kormany’ez, meg is szaz nemzetet tart lanczekban. — 
К1 tudja, talan vannak elöérzetek is a’ vilagon. _ 

Sek` sziìkséges arra, hegy boldegek legyünk: mert 
a’ miv 'seha nem kevésbbé elég önmaganak, mint 111-1111101 
közt. Hegy boldegnak érezzük magunkat, szükség, hegy 
minden egyhangban legyen körülöttünk, hegy sehol fajda 
lom ne lépjen elönkbe, sehel még csak érzéketlenség se; 
mert miként a’ rózsa, úgy a’ sziv is, mennyivel inkabb 
nyilik viragozas közt, annyival könnyebhen veszti szlnes 
leveleit a’ legkisebb érintésnél. '-- Körömben mind ez meg 
vala: a’ merre csak fordulék, öröm siigarozék elömbe; az 
öreg mar egészen felüdi'ilt, majd egy régi billikemot, vagy 
dragasaget ada Ieanyanak, ’s egy csaladi történetet beszél 
ve hezza, lmosolyegva megjegyzé: hegy banquier uraimék, 
minden gazdagsagok mellett, illy dolgekat, mellyeken ennyi 
emlék fúggne , meg sem adli'atnak leanyaìknak; majd velem 
jara fel ’s ala kertében, vagyonbeli viszonyainkról -szólva, 
’s milly gazdagok les'zünk e’ hazassag altal; ’s egész valója 
szinte megifjedott örömében. A’ cselédek vigarczokkal jar 
tak köriilöttünk, mert Juliat szereték; maga a’ természet 
örülni latszék, nyaranak egész pempajat kitarva; maga 
az eg fellegteleni'il heltozett felettünk. E' napok _szebbek 
valanak mint sein leirhatnain. 
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Armandot 11111011 1010111, 02 öreg e’ napokban 110111 
folytatá munkájat, ’s nein mehetvén 11103 Р0г15110 önmaga, 

_ А1‘111011111‘0 11120 a’ menyekzönkhöz szükséges mindeu elö 
készületeket; mikor utolszor nálunk volt, ‚20,000 1'1‘01111111 
0110 11011101011111111, gyöngyök' kifîzetésére. mellyeket Julia’ 
520111010 vett, 02010 110111 10111111 111. 

‘1‘0110111, 1103у 11103 némelly 1031010105503111110‘1011 11337 
védemmel Р0115110 111011011; 0’ doctor nem vala 01111011, 
Armandot nem találtam, ’s rosz kedvüen `101011 1110 ’5 tova 
0’ városban , várva az estvét, 11111101‘10 111050 hazajövetelét 
igéré, ’s igy értem a7 Palais 1‘0уа1110. -- Én ueln szeret 
10111 0’ 1101у1 50110; 11111011, 11101111у11‘0 111010111 а’ politicát, ’s 
mi kevés érdeket gerjesztének 1101111е111 1115 050101 ’5 33111204 
110111101, 111011у01111011 annyi vita 111011 11103 olly kevés vivó 

‚11011 111. Légyen , hogy 01у0111’ hideg 0110511011050 5011111115110 
02 ifjú’ áhrandjait; légyen, 1103у 111030 101‘111052010111, ше11у 
1111111101111011 05011 költöi 01110101 akarva megragadni, ’s 0’ va 

Álót képzelménél alátbbvalónak, vagy 1030101111 durvábbnak 
1010110, 15ш01 új tárgyakat 1030110 11103 11е1уе110; 110111 tu 
dom, de annyi bizonyós, 11035’, fökép 1111010 Juliat szere- ' 
tém, 0’ р01111с011011 11010111 közönbösebb 01111101- 110111 vala, . 
’s hogy 101011 02 egyik fö 0110 1105011111 szerencséllenségem 
nek. — Е2 010111011,1101 01111у15201‘ csalúdunk, nem jú, ha 
jónkat egy horgonyra biznunk; nem jó,«`egész`bold0gsa- 
gunkat egy, 1101‘ 1111 fennséges 101‘3у11011 vagy személyhen 
lielyheztetnünk, ’s 110 1101‘ önszivünk volna is,` mellyen` 
-kivül lélvezetet keresniÍuem 011011101111. -- Mint 0’ 11115 
110111 egy helyre teszi pénzét, söt 1111101‘5203011110 11111111 110 
110 vagyonáuak egy része't, .hogy itt megfosztva, 1030101111 
mindig valamie maradjon, mi tovàbh kamatel: illyen legyen 
02 01111101‘, menuyivel 101111 1101‘1у0111‘0 10521 szive’ kincsét, 
annyival 111210501111, 1103у 1111111101101 elveszteni nem fogja. 
Napoleon 110’ képénél vigasztalá 1110301 033’ 11103’105210 
111011, ’s liŕlny` embernek uyujta 1511101 011у1101 а’ világi zaj , 

19* ` 



l 202 в. iiömvös JózsEF’, ‚ 

l 

egy kedves leny’ veszte után. Én, fájdalom! neni ~ezek 
köze tartozáim, ’s elvesztve azon egy tárgyat, mi által 
holdog valek, ’s miert magaiiiat felàldozni kesz letteni vol 

. па, 52111‹5ё%1‹ёр‚52е1ё11с5ё11е1111ё, ’5 1111 roszahh, önössé 
velt-am. De liagyjuk ezt. A’ politica, mint mondain, gyü 
löletes vala elöttem, ’s iiieg is nein lepheték soha e’ rol'ipant ' 
palota’ oszlopai ala annelki'il , hogy az egesz zendüles , ’s 
vele száz szomorú kep nein enielkednék lelkem elött. 

Ha e’ haz’ ói'iás köfalai elött állok, mellyek elnagy em 
heri inozgaloini'a olly hidegen, olly mozdulatlanul neztek le; 
lia az elvadult nep’ ösvenyeit jáirom, akkor e’ nagy kor’ ele 
ven kepe àll'elöttein, ’s elszomorodom. — Nein mintlia azt 
szánnám, mi általa elveszett, ’s mi szivemnek épen olly er 
dektelennek lz'itszik, mint a’ jelen állapot; de inert eszemhe 
jut, mi gyengek ’s alávalók vagyunk, meg történeteink’ leg- ' 
fennségesh pillanatjaihan is; ’s mennyit kell felejtenünk, ini 
távol állnuiik а’ legesodz'iltahh koroktol, hogy az egye 
segek’undoksagat felejtve, a’ nagy egésznek örülhessiink. 
--- Illy gondolatok töltenek el ez nap is , midön a’ Palais 
royalhan fel ’s ala setáilek. A’ hosszú o’szlopfolyosokon 
nap árasztá el sugárait;„ száz holt elött minden, mit a’ lii 

‘ xns csak 1‹15011110111а1,‚1‹11ё111’а‚11111 , ’s a’ fasorok ̀ 1111111 eze 
rek tolongtak vegyes tömegekhen, örömfáiradva, gondatla 
ni'il. — Így allt e’ liely ötven ev elött is: akkor mint 
most tolongva vegyiilt а’ niulato sei-eg e’ világos teren, 
vigan, iiii'g a’ szegeny chifonier, vagy rongyos napsza 
mos, a’ nyoinoi'i'isz'ig’ kinjait’liordva szivehen hallaga e" 
vegyes csopoi't között, hoszi'is gondolatokkal enyliitve 
éliségét. -- Hároiii ev elini'ilt, Deinoiilin Ganiil elinondta 
heszedet a’ liài‘s alatt, ’s a’ nep megfoszta loinhjatól a’ 
fát, hogy magának cocardokat keszitsen , ’s minden meg 
változott. -- szomoi'uan, levert szivvel hallaga az egy 
kor vigadò a’ hosszú folyosókon köriìl; ’s a’ napszámos 
föleinelt fejjel álla a’ szónok elött , ki az штат a’ Bas: 
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tille’ ostromarol beszéle, ’s a’ népet multjara intve tettek 
re ‘такта. Harem év ’s egy új vilag! ’s hat mi feg tür 
ténni azen haromban, melly most következik? — igy gen 
dolék magamban, ’s elborzadék a’ gondolattól. A’ zendti 
lés Francziaorszagban hevégezve nincs, elég egy évet 
tölteni e’ hazaban‘azon meggyözödésre, hegy a’ partok › 
inkabh faradtan, mint leverve pihennek; ’s mit hoz a’ jö 
vö? Olly nép, melly mint ez, annyi ideigv foglalatosko- ‘ 

,l 

dott peliticaval, melly minden kormanyfonnat megprú 
bala, ’s mindenikért vérét onta, hihetökép egy равна 
factumnal, minö a’ juliusi zendülés, megallani nem fog, 
ha maga a’ kormany’ fennallasa nem intené naponként a’ 
z'endiilésre; ’smi fog 'történni, ha e’ nép meg egyszer/ 
fegyvert ragad? Oh szomorú egy gondelat ez! ’s ha vissza 
tekintve a’ multra, szivünk mar emelkedik annyi dicsö em 
-lék között, ’s esziinkbe jut, mennyi egyes fajdalom rej 
ttidzik pompas biliora alatt , hany капут alla langoklian, 
’s mennyi remény enyés’zett a’ tüz között, mig az egészen 
illy fény aradhata el, ’s ha. köriiltekintve a’ ysötét jelent 
latjuk, még a’ hazaii’ szemefis'könyekkel telhetik el. 

Sokaig jartam köriil az udvaron; végre esni kezde, 
‘у ’s nem tudva mit csinaljak: egy jatszú„hazba menek. — 

Minden hibak 7s emberi tévedések küzt nincs egy, mely 
lyet annyira gyülölnék, mint a’ vjatekot; nem mert olly 
szörnyiik következései —‚ mert hisz emberi sersunk, 1a 
kolni minden élvezetért, ’s minden szenvedély, mennyí 
vel több gyönyört nyujt, annyival шт) veszélyekkel fe 
nyeget —: de mert а’ jaren lelkünket elrentja, -’s mert 
nincs semmi, mi resz tulajdonainkat inkabh kifejtené. — 
Mert mi a’ jaték? Vannak emberek, ’s тона!‘ az újabb 
korhan nagy irók, kik e’ hibat, felruhazva a’ költészet7 szép 
köntösével mentegetni akarak: szép a’ sorssal szemhe 
szallni, igy szólnak; szép egész дышит egy ypillanat’ 
eseményétöl felfüggeszten’i, ’s ki tudja, mi mas pompas 

l 
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mondákat hozva fel állitások’ méntegetésérenl De valljon e' 
szenvedély , melly olly` költöinek hírdettetik, mi más, mint 
fösvénység; alávaló aranyszolnj, csak abhan k'iilömbözö 
attól, melly a’ тел fukart lelkesiti, hogy meggondolatla 
núl választá útjait. -- De a’ való játékos, igy szólnak ök, 
nem pénzért játszik, neki csak az emot'io kell, az izga. 
10m, nxelly eltompúlt érzékeit fellázitsa ìsmét. ’S valljon 
hát az,V ki érzeni nem tud, kit е’ világ" szépsége meg 
nem ind’it, kinek keblét szerelem föl nem melegiti, kit haza 
‘аду hit nem lelkesir; ’s ki egy halomarany еще érzé 
keit fellázadni, keblétlángolni, fejét szédelgeniérzi, nem 
fukar-e? ö, ki ею“ az egész ‘на; nem ér fel egy pár 

- агапупуа1, ki >csaláidját; elhagyja, kedvesét visszataszítja, 
söt az öröm’ poliarát undorodva ellöki magától, csakhogy 
mintán egy hosszú éjen át a’ zöld азиаты fáradott, telt 
zsehekkel térjen паха; ’s мы ne éldelje nyereségét, ha 

i' knem eltegye új játékára, aranyhalma' dagály- ’s apályain 
fúggve szemével 7s nem isnlérve más örömet ez-en kivül; 
ö nem volna fukar г 

~. На iìatal emhereket arra~intiìnk, hogy ne játszanak: 
közönségesen rosz utat szoktunk мышца. А’ jáiték7 Кб 
vetkezéseiröl szólunk, 's hogy növendékünket elijeszszíik, 
egy szerencsétlen jálékos’ képét állitjuk eléhe; megmutat 
juk: liogy’l haladott fokról Гоша mindig tovább, mig vég 
re inség, ’s а’. legszörnyeb‘h vétek vala elsö hibájának kö-_ 
vetkezése. E’ mód, mint nevelésünkben majd nem minden, 
véleményem szerint hibás. Veszélyek’ eszméje ñatal embe 
reknek ámitóbb, mint elrettentô;- inert а’ sziv Щи korunkban 
annyira megsz'okta а’ reményt, hogyjövöt {ваше magának, a’ 
vßlószinüség ellen is mindig csak a’ нет) oldalt ища kép 
zetéhen; ’s ha végi‘e néha eszébe jutna is, hogy remé 
nyi csalhatnak, erösebbnek gondolja шага‘, mint hogy 
а’ baj’ gond'olata elött elrettenne. — А’ ilatal embernek 
egy szerencsés játékost kellene festenünk. Meg kellene 
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mutatnunk a’ Byomorultat pénzhahnai me`gett; halvanyan 
ül ett, annyi almatlan ё] iitan nyer: de a’sers’ kei‘eke el 
lene ferdulhat, ’s arczain a’ félelem" bélyege all; évekig re 
4megett igy, ’s nyert mindig, ’s mindig remegett, mint a’ 
gonesztevö píllanatról pillanatra varva elhalasztett biinte 
же‘; ’S most a’ koczka ismét hangozett, nézd csak, 
hegy mesolyog; e’ koczka egy csalad’ boldogsagat temet-- 
te el, talan egy emberélet függ sima felszinén, ’s ö me 
selyeg; mit banja ö? hisz’ nyert; hisz’ aranyhalma ismét 
növekedett; ha ezeren szenvednek, ' ha minden franken 
vér iîigg, ö öriilni feg még is; hisz’ ö> is veszthetett velna, Y 
(i nem сваи, ’s ez elég nyomerúlt lelkisméretének. т 0h 
ha iìatal embereknek ezt mutatnók, ha megmutatnók, mi 
önössé valik a’ legjobhik is jaték altal, mint tanulunk 
végre baratink’ szerencsétlenségén örülni, ielejteni min 
dent egy par arany felett, talan nem ülnének jatszó asztal 
hoz вона életökben. f 

Az elsö szeba, hel én alltam, tömve vala jatéke- — ' 
sekkal, ’s iniutan egy зам; а’ kétségbeesett, vagy szilaj. 
örömben sugarzó képeket latam, ’s a’ rouge et~ noir, pair 
impair’ egy hangi'i шаг megunam, elmenék a’ masedikha. 
Ш csak kevesen iiltek; ’s a’ так feszi'ilt ñgyelemmel lat 
szanak varni a’ тек’ kimenetelét. Le jeu est fait, szóla 
végre rekedt hangen a’ `creupier, a’ kerék peregve körül 
futott, дают csend velt a’ szebaban, végre a’ gelye meg 
allt. Bouge perd, hangezék ismét: ’s egy halvany arczú ifjú 
kelt fel az asztaltól, ’s mig kalapjat vevé, ’s a’ kétsèg 
beesés’ nyugott kifejezésevel az ajtón -kimene, a’ kerék 
tevabb fergott. — Armand vala. -- Szegény Щи! szóla egy 
tiszteségesen kinézö öreg ember, kit hihetökép mint en 
gem csak az esö liezett ide. Sokat vesztett-e? kérdezém 
remegve. Legalabb 10,000 i'ranket шага itt vagyek, ’s 
ki tudja talan életét. ~-- Eliszonyodtam ’s fut'ottam utana, 
de hasztalan; mig kalapem kiadatett, mellyet heléptemker, 
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показ s°zerin`t letevék -- ’s a’ lépcsökön leértem, mar 
nem vala a’ kel-then. Lakasára nientem, ’s nem vala ott, 
ultczarólutczara futottam hasztalan; végre faradtan ’s meg 
ада, mert sziìntelen esett, a’ palais royalba tél-tem visz 
вы, ’s meg egyszer a’ jatszó szobaba, vélve hogy мы" 
vísszatért, nem vala itt sem. -- 

_ Ismerni akaram szerençsétlenségét egész kiterjedésé 
ben ’s ehnenék a’ dragasagárushoz , kinél Julia’ gyöngyei 

I vasaroltattak. — Áruk nem vala leiizetve; még csak most 
latam az örvényt, mellybe llarat'om elmeriilt egész mèlysé 
geben. А’ rabizmt pénz el vala vesztve ’s mit tehete még. 
Feltevém maganilianf, hogyez adósságot holuap kílizetem, 
’s vele szólni fogok, e`gész vagyonomat megmeutésére ы 
dozoni. De mi történhetik liolnäpig, mit nem telnet egy 1:6! 
ségbeesett egy hosszú ej alatt, ’s hol találjam öt? Illy gen 
dolatokba merülve jarék fel y’s ala a’ fasorban; végre egy 
asztalhoz ülve szomjam’ enyhltésére fagylaltat adaték ma 
gamnak; be akarám varni az ejt, hogy meg egyszer fölke 
ressem lakaban , inert el valèk, tökélve, hogy‘Párist el nem 
l1agy0m,mielött véle szóltam. - Mar besötétedett; a’ fe 
lyofsókon hossz`ú soi-ban égtek a"gazlángok, ’s a’ kert, hol 
csak most gyujtattak a’ lampák, kétes vilaghan terjede kö 
riilöttem , anuyival llomályosabhnak, latszva, mennyivel 
nagyobb fénìr környékezé. Az esö megszíint, ’s а’ tisztulò 
egen mar egyes csillagok terjeszték fényöket. -- En Те! 
uézék папа fényökre, ’s nyugottabban dohogó szivemben 
Julia’ képe tamada fel ismét. -- Ábrandjaimból beszélgetés 
ébreszte fel: Armand szava vala; hatam megett ült eg)T 
asztalnál, de a’ targy, mellyröl szóltak, ollyan vala, hogy 
elsö pillanathan kivancsisag0m-, késöbb szeméremtöl Ива 
szatartva meg nem шашек, ’s igy elöször életemben , bar 

ymi kinos'an, ’s belsö szégyennel hallgatództam. 
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Én ma ismét vesztettein, lsokat vesztettem, szóla Ад‘: 
inand. Szanoni, igen szanoin — felele a’ másik — de a’ sze 
i'enese’ kereke meg fog fordúlni ismet. 

Ha van mivel forgatni - szola rosz kedvüen Armand ` 
— de — egy szóval Salamon uraml nekem ísmet penz kell. 

_ Kinek 'nein kellene az itt’Párishan? felele’a’ шаги; 
minden közönhösséggel — ha la’ Szajna ina tallerokat Тогда‘; 
viz helyett, higyje el, a’ szegeny Roueniaknak nein jut he 
löle egy csepp sein. 

‚ Hagyjuk az enyelgeseket - viszonzá. Armand , lat 
szólag vesztve türehnet -— nekem pénz kell, ’s öntöl, ’s 
ming'yáirt` Uram, edes öi‘öinest — szpia közhe a’ másik egy 
uzsorás’ minden kellemetlen nyájasságával — de ki tehet 
róla ha nii'ics. ` ’ 

Nincs , szakaszta felhe Armand: биде}: ninos? ’s hat 
kinek voliia ha nein önnek , ki az egész ifjusagot kezeihen 

’ tanja, ’s ma liolnap minden jáimhor parisi atyz'inak örökö 
se leend. Nekeiii szükse'gkép pe'nz kell, kei-jen наша: egy ‘ 
liónapra, lia tetszik, de szerezze meg meg ma. 

Hisz’ ön tiidja — felele a’ penz’enihere -ini szivesen 
szolgálok,fökép önnek, kit annyira tisztelek, de -- .- 7S ismét 
de —- szóla közhe haragosan Armand. - De hat -l- folyta 
‘а а’ masik nyngottan -— természetesen egy hónapi iìze 
tés, ’s мамы szaz, ’s hat mennyi kell? -- 10,000 frank 
szóla Armand kis hahozás шёл ’s halkahhan , mintha ma 
ga szégyenlene ennyit'kérni. -- 1 0,000 frank --- sol’iajta fel a’ 
masik - de {ища-е ön mennyi ez: 10,000 frank? ez a’ 
provincehan nagy örökség; ha lanyonmak kihazasitásúl 
adom, száz völegenyt мы egy nap alatt, ’s ön azt csak 
olly könnyen, olly- röviden inondja ki. 

i 
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Egy szóval - szakita félbe Armand- nekem 10,000 
frank kell, ’s kérdem, megfogia-e szerezni? Lehetetlen 
uram , egyaltalaban lehetetlen, viszonza a’ masik; mit 
gondel ön', honnan vennék én вину/11101121? 

De Salamon uram, édes Salamon uram, rszóla Armand 
elfojtott hangen: e’ summa liecsületem’megmentésére szük 
séges; lassa, nyiltan szólok, ön mindig baratsagos volt 
iraniani, szerezze meg e’ pénzt ’s mig elek haladója 
leszek. 

Lassa ön — szóla a’ masik, kavés kanalaval iindzsa 
jat pengetve, illy-embereknek mint mi, nem kellene jat 
szani, -az nagy, gazdag uraknak való, lassa ön, nekünk 
még szereznünk kell. 

Tanacsa jó, igen je — viszonza Armand, ’s hangìa 
remegett, mintha belsö megindulas szorongatna keblét — 
de Imost késön jön; csak most segitsen ki ’s követni fe 
gom, higyje el, követni fogom bizonyosan. 

’S honnan iizetné pénzemet? kérdé a’ masik emeltebb 
hangen: mert 20,000 frank, mivé kölcsönöm egy hónap 
alatt nene, -nem olly summa, mellyet a’ jatékasztalnal elly 
könnyen nyerni lehetne. ` 

Lassa Salamon -- szóla Armand -- önnek megmend 
hatom: e’ napoklianŕkövetségi titoknok leszek, kinevezé 
sem annyi mint bizonyos, mar azt mondjak, hegy ala. is 
iratett, és aztan -- — 

’ Majd gratulalunk — szóla közbe a’ masikf- szivünk 
1161 gratulalunk. 

De édes jo Salamon uram - szóla Armand ’rimankod 
va: ne enyelegjen, hanem segitsen. Ha szive van, ha egy 
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ember' еще: koczkára tenni nem akarja, szerezze meg e’ 
I pénzt, ’s joltevômnek fogom fartanigmàsodik atyámnak. 

Ez mindy szép és jó, szóla amaz', ’s öntöl, ki velem 
. mindig olly megvetöen bánt, kétszerte örvendetesebb; de 
illy szegény embernekhiztosság kell, ’s ha csak valami 
kezest nem tud találni, nem segithetek. -- De nincsenek-e 
baráti? 

Barátaim , szúla közbe Armand keseriien: 0h te jám 
bor, mintha bizony harátaink volnának, ha szükségünk van 
reájok. 

Példáúl, folytatá. 21’ másik nyugottan: az a’ñatal gróf, 
kivel lakik. ` 

,Grof — szóla Armand niaégen — 's en wie koldulni 
nem fogok. ‘ 

‘Гаду Dufey. Y' 
Dufey annyit (ей már ériem, hogy tiibhet kivánni sze 

rénytelenség volna - viszonzá Armand e azonkivül а’‚ 
summa 011у nagy. 

Épen ittjön - szóla а’ másik --- nem ligilllgatva’l Ar 
mand’ szavára; oda hivá.’s az egész iìgyet elébe ищете. 
Dufey egy pillanatig gondolkozott, végre megigérve а’ ke 
zességet, elküldé a’ zsidót решен, ki meg еду pár phra 
sist mormogva a' nemeslelkiiségröl, elment. Nekem is 
еду kérésem volna hozzád, szóla Dufey végrehalkabb 
hangon. Kérd éltemet, rebegé Armand. ’S megigéred? -- 
Esküszöm! — Ök elmentek. Én mély gondolatokba merül 
ve папаши ki a.’ városbúl. 

Más nap jókor reggel Pàrisba menék, "s banquierem 
nel` репы véve, а’ drágaságáxushoz sieték , Воду öt Juiiám’ и 
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gyöngyeiért kielégitsem. Az arjegyzék mar ki vala iizetve még 
tegnap,ugy beszélé a’ kalniar: kesö estve jött oda Armand, 
’s elheza a’ pénzt. --- Meggendelam, mennyi aldezatekba 
keri'ilhetett baratemnak illy tetemes summa’ megszerzése , 
’s milly kevés bizedalma vala hezzam, ’s elkedvetlenitve 
tértem liaza. 

Elötermiinkben Armanddal jövék össze, hidegen sôt lat 
szey zavarral fogada köszönlésemet’, 's elsietett. Jnliam 
hoz inenék; ö reszúl érezé magat, reggel meg jól vala '‚_ 
stil; Armanddal, mint kemornaja monda, kétszer beszélt 
is, de azota {еде megfajúlt. Resz kedviien jarék ide ’s 
teva a’ hazban, там Juliam’ hegy’ létéröl tudakezódva, 
majd atyjaval beszélgetve, majd ismét a’ kertben anda 
legva. Sehel nem vala nyugtom. Julia elly sziikségessé 
valt mar sziveinnek, hegy egy от nem tudék eltölteni 
nélki'ile, ’s lelkemet mintegy bi'is elöe'rzet папы-дат sze 
katlan maganyaban. Ebédre nem jöve asztalunkhoz. Végre 
ebéd utan magahoz шаге“. 

Halavanyabh vala, mint közönségesen, latszólag 
nyugtalan, ’s felgerjedett, mit én csak betegségének tu 
lajdeniték. Kérdezösköd’tem mint létéröl,- ’s menda, hegy 
magat ugyan jebban, de migrainetöl elgyengi'ilve érzi. 'S 
végre egy levelet ada, kérve , hegy Valmentnéhoz vigyem , 
’s magam vai'jak a’ felelet’re. - Kezét csekelam, ö re 
megett, ’s miker ismét kéi'dezém: mint érzi шага“, kért 
hegy kiildjem be kemerinajat, mert le kell fekünnie. Neha 
Juliat többször lattam пазов“) allapetban, soha nem igy 
-fólgerjedve, ’s midön aggodalemteljesen Parisnak vevém 
utamat, eltökélém hegy ervosat magammal bezem. 

A’ marquisenal Dufeyt talaltam: épen egy levelet 
elvasa elette, ’s midön belépék , atada, hegy maga men 
jen vegig rajta. Arczain örüm sug'arozett, ’s miker levele 

\ 
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met мама én is , 1\Г:=11111011111ё a’ mellékszobaba ment, 
mint monda, némellyn'endelés'ek’ tételére, ’s én Dufeyvel 
magam maradtam, szinte meglepett vigsaga. Így ez embert 
nem lattam soha, ’s nella féltékenységem egy idö от 
niegszünt, ’s most midön Jůlîa’ betegségéröl beszélék, ’s 
küzönbösségét latam, mellyel tréfait folytata, magamat 
még nyugottallbnak érezém, nem irhatom le, mi kellemet 
len érzeményt gerjeszte e’ beszélgetés. Legyen, hogy az 
einher is, mint az allatok, természetétöl bizonyos öszt'öut 
1111‘, :nelly altal ellenének jelenlétét ждёт;- leg'yen, 
hogy a’ s'ziv azt, kit egyszer ha bar igazsagtalam‘il, gyl'i’ 
lölt, késöhb atalla'tva `hibajat gyülölni meg nein sz'ünik, 
-- élég, Dufey' jeleulëte uekem kellelnetlen vala, ’s<sziñ- 
te könnyedve érezém keblémet, midön Valmontné a’ terembe' — 
visszatért, ’s még egy -szót suttogva Dufeyuek, ez utóbbi 
elment. l ' . ¿y . 

Tudod, milly viszouyban allék Valmontnéhoz, ’s lia 
meggoudolod, liogy azo'n asszonyual valék, kitöl szeret 
tetve mondtak, ’s ki irant inkabh elidegenedést éreztem; 
hogy mint egy masnakjegyese valék ott, képzelheted alla 
potomat, mellyben úrat óra utan folyui lattam. . 

I Маг gyertyak gyújtattak, Valmontné maga is nyugtaá‘ 
lanvala, a’ komornyik még nem tért meg a’ kivant 1101 
mival, ’s Julia kert, hogy ne ereszszen haza azok nélkül; 

‚. illyekkel tartóztatva meg maradnom kelle, s’ otthon Julia 
betegen! — 'hosszahlmak idö meg nem latszott soha. Be 
szélgettiink,' ’s Valmontné eszes asszony vala, de végre 
a’ targyak elfogytak. Csak szivüukv azon kimerithetlen 
dforras, mellyhöl beszélgetésünk unalom nélkül folypha 
ez lxalgat: az egész vilag nem elég csak egy óra’ kelleme 
tes eltöltésére. 

Mar kilenez múlt, "s uemtürhetve tovabb a’ varakozast, 
mondain: hogy orvost kell kivinnem, ногу Julianak azon 
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holmira ina sziiksege ugy sem lehet, ’s hogy inajd liolnap 
доке: reggel jövök, ’s mindent a’ mai-quise’ cseledjeitölat 
veve , kiviszem meg mielott' matkáin felehredett. 

Valmontné latszo zavarha jött, tartoztatott,Á de hasz 
(Май; végre rain vetve szemeit kérdeze: Valóhan ollyI 
annyira szeretem-e лит 

Valanii kiilönös vala e’ kerdeshçn, ’s viszonyaiinhan 
valami ollyan, mi zavarodasha hozott. Annyit hallaiii, liogy 
ez asszonytól szerettetem, mig végre magani is elhivein , 
’s szavakat keresve, mellyek érzeinenyeit kevesehhe ser 
tsek, hallgatek. ` 

- Ismétle kérdéset; ’s meg ткань шегХерёЁче, végre 
kerdezém: liogy’ keteikedhetik? ' 

Seinmihen nem esaljnk minneninagiinkat annyii'a, mint 
erzemenyhen — szóla Valmontne — ’s termeszetesnek fog 
ja шип, liogy Juliának leghivehh hai'atnejav e’ pillanathan, 
1101 egesz jövöje forog fenn, e’ kérdésre jogolva van. 

О . ' ' 

Felszahadnlva aggodalinaintol , ’s szinte szegyenlve 
elhittsegemet , melly мы Valmontne’ kerdesét mas шиш 
höl inagyarázám, szahad пса‘ engeilék szivemnek. Meg-- 
niondám, пикет: szeretein Juliet: hogy élteinnek legszehh 
i'einenye teljesi‘il, midön б: magaiiienak nevezhetem; liogy 
iieni‘élhetnek nelküle, ’s `iòvömet csak neki szentelve 
holdogitni fogoin: egy szóval elmondek mindent, mit csak 
szenvedeleinl sugalhat szavainknak, ’s init csak akkor 
mondhatunk, inidön ineg szerelmünk elég valo, hogy Ы! 
saginkai magunkkal is elhitethetî. ` . 

\ 

Valmontne liallgatott, lesüte szemeit, ’s egesz мода 
han annyi elfognltsag, egy olly leirliatatlan vegyiilete а’ 
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hanat-` ’s zavarodasnak latszott, melly lelkemet nyugtalan 
lsaggal töl'té. Kéi‘dezém okat; 6 elkerülve felelt elöbb; vég 
re, midön meggyözödém, hegy valamit titkol elöttem,’s ké 
réin hegy mondja‘meg, ’s mentegetésejre mindig lna'gyobb 
nyugtalansaggal ismèt kérém , még egyszer kérdeze: bizo 
nyos vagyok-e Julia’ szerelméröl. ` 

`Mióta Julia maga mondta, olly meggyözôdve valék 
holdogsagomról, hegy többé nem is kételkedtem; de e’ 
kérdés, ’s Julia’ levele, ’s Dufey, ki csak eléhb hagya 'el e’ 
szobat, egyszerre egész féltékenységemet-fölverék. ~ 

Valami törtènt, gondolam magamban: Valmontné 
nak valamit tudni kell, ’s szenvedelmesen ismét kérdezém, 
’s 6 ismét hallgatott. Végre, kétségbeesésig hozva bizony 
talansagom altal, lahaihoz horultam, ’s kértem mindenért a’ 
mi szent ’s neki kedves e’ földön, hegy ne titkelódzék 6161 

‹ tem. Mendtam:- ha Juliatól tndna,I hegy nem szeret, most. 
mondja meg, hol rea még idö van; hegy keblemben elég 
eröt érzek lemondani rúla, de nem e’ kétely’ elbirásara ;' 
elheszéltem mit Dufeyról gyaniték; ’s hegy örökre ha 
laadó leszek, ha a’ valót, bar mi szörnyii volna, altala 
megtudom , ’s igy megmenekszem attòl, mi e’ földön legin 
kabb fajna szivemnek: azon érzeménytöl, hegyY Juliat bol 
dogtalanna tevém. Egész keblem úgy fel vala dúlva új ké 
telyeim altal, hegy a’ legszörnyebb bizonyessag s'zinte 
boldogsagnak latszék- ez allapot utan. 

l Valmentné könytelt szemekkel néze ream. 011 Juliat 
inkabb szereti mint gondoltaln volna — $261а‘у63ге - sza 
nom önt. 

Az istenért! kialték magamon kivül: legyen irgalmas, 
ne gyötörje e’ szivet tovahb; mondja meg a’ mit tud, 's 
ha az volna har, hegy Julia nem szeret; söt. ha az volna 
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hogy mást szeret , áldani 10150111 e’ hirért, csak e’ bizony 
talans‘ágtól mentsen meg. 

‚‚ ’S igéri ön, hogy Vsemmit` tennî nem fog, szóla 117111111’ 
quise r'emegöhangon: hog'y 'bär mi legyen mit hall, nyu 
golt leend? 

Igérem , syzólék szorúlt szivvel. 
О 
| " Becsiiletére? ` 

l" . _ 1 \‚ 
Весз111е1еш1‘е. 

_ A’ marquise af mellékszobába ment. Ègész testemen 
remegtem, .soha nagyobb felgerjedéshen $21уе11111еш dolm 
gott. Еду pán- perez.y után kijölt ismét. -— Mit ön sejdi 
tett, szóla папаша А- ün fçéríì,~ ’s a’ mit becsületére igért, ' 
meg yfogia tartani. ‚ 

Mit ön s’ejdâíte‘tt, 'Iólytatàfvalniqntnésî való -— Julia 
Dufeyt szereti. ` 

Semmisitve valék. 

Olvàssa ön e’ sorokat, szóla tovább, va’ levelet ad'va ke 
zembe, mellyet шадаш hozék: ’s g'yözödjék meg szava'im’ 
vglosagarúl. ’ " 

А’1еуе1 majd nem» igy szúlt. 
Beteg vagyok, annyira`fölgerjellett sziveln. Én Du 

feyt szeretem, tudod, meddig kiiszküdém ez érzemény ellen; 
110 hasztalan, а’ sziv legyözé akaratomat, nincs többé 
eröm ellentállalii. -- Midön minap àltalad~ levelére fe 
lelteln, ’s te barátságodra igéréd, hogy többé leve 
let tôle elfogadni nem fogsz, akkor elvalék határozva. 
Gusztáv olly nemes lélek, ’s annyira szeret, ’s én meg 
valék gyözödve, 110ду ha nem is boldog, legaláhb meg 
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elé'gedett fegek lehetni Капа: kazen; hegy, Найти köte 
lességemet teljesitve, szivem el Гоша felejteni régi érzemé-` 
nyeit. Напиши! A’ levél, mellyet Dufey ma Armand al 
tal küldött, felvere képzelt nyugalmamból, kebleliiben min 
denhatóan emelkedék a’ szerelem, nem valasztliatok többé. 
Mennyit желтые}: е’ pillanatban , mennyit fegek szenved 
ni ezentúl, Vha viszszanézve multemra talan egy atya’ at 
ka, egy je ember’ szerencsétlensége all elöttem, az ё; 
tudja.;` én csak azt tudem, hegy mast nem tehetek. Ha 
vétkezek, irgalmazzen az eg, miért teremte illy érzeményt 
e’ szivbe. Legalabh ö' szeret, ö heldog lesz karjaim kö 
zött! mit hanem én a’ többit! 0h baratnémll legyek elat 
kozott örökre, tegyem boldegtalanna тушат, az egész 
vilaget, csak ö szeressen, ’s nem fegsz panaszt hallani 
ajkaimról. Nem irhatek tevabh; fejem elly zavart,hogy alig 
maradnak gendelataim, szivem remeg a’ szetel, ’s meg 
is egy le nem irhate holdogsaggal telik el,- ha arra gende 
-lok, hegy óvé leszek. Ma estve, ha besötétedik, ’s atyam 

i nyugedni ment, ö eljön. Armand altal‘tudtara adtam, tartsd 
addig Gusztavet magadnal, akar mi штор. A’ postale 

`vak varnak, ’s meg éjfél elett elmegyünk. Dufey >egy 
messze követségre küldetett ’s шагаю! visz.I Az eg ald 
jen meg szerelmedért. 0h! hegy igy kell elhagynem beleg 
atyamat? Istenem,'isteneml mi lesz helölem. -. ` 

Mit érezék, midön e’ szerencsétlen sorekat végig el 
vasam, nem irhatem le; ha keblemben nézlietnél, ’s lat 
nad a’ fajdalmat, melly azt még e’ pillanatban is, hel köz 
te ’s közöttein annyi szenvedésteli év all, csak emléke 
„а eltölté, sejditenea. -- Haiigaiék. 

Valmentné vigasztalni kezde; lelkemet szürnyü nyu 
galem tölté el, millyen a’ kétségbeesésé. — Sek még rej 
tèlyes vala a’ levélhen. Julia elöbbi viszenyai Dufeyhez, 
’s fökép Armand’ hefolyasa. A’ marquise szinte örülve lat 
szó nyugalmamon mindent elbeszéle. Dufey mar régen sze 

Árvz'zkó'nyv III. kò't. ’ 20 
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reté Jullat; atyja, nemesi büszkeséghöl nem engedé haza’s 
sagukat, ’s ök csak titkon lathatak egymast. Egyszer az 
öreg - nem tudni ki altal -- tudóslttatott viszonynkról; 
de Julia, ki egy régi hazi barattól, kivel a’gróf boszúja’ ter 
vét 116216, 111е31111е1е11, Valmontnénak irt , ’s .ez Duteyt vi 
gyazatra intvéu , az egész tovabh is titokban mai-ada. Ma 
gam‘vivém a’ levelet Valmontnéhoz, magam segédeszköze 
csalattatasomnak. — Késöbb Julia mindinkahb meggyö 
zödve atyja’ rendlthetlen akaratjaról, ’s szerelmemröl , 
nem gyözhetve le félelmét, mellyet atyja irant mindig ére 
zett’, ’s nein hatarozllatvan el magat azon vallomasra, melly 
altal boldogsagomat elrontana: föltevé magabau, hogy 

‘Dufeytöl lnegvalik. ’S miutan Dufey ’s 6 közötte 1161111 vi 
szongasok is történtek, ’s fökép atyja elött esküvel meg 
igéré hogy enyém lesz, föltétele hatarozatta erösbült. Dufey 
töhbször irt, kért; de hasztalan: Julia viszszakivana 6166 
111 leveleit, ’s Valmontnét, ki közbenjaró vala kijztök, ba 
ratsagara kéré, liogy 1611116 levelet tôle el ne fogadjon. '- ‚ 
Armand altal küldé hat végsorait. — Armandnak sorsa 
1616 függött, pénzzavarjaiból 6 11161116 meg, szolgaja va 
la,` ’s inegtevé akaratjat. Milly hatasa volt a’ levélnek,Ju- 
lia’ soraiból lattam, nem vala 161111 titok elöttem. -- Elba 
1111111а111. A’ marquise egy rakas levelet mutatott, mellyeket 
Dufeytöl Julia’ nevében visszakért, ’s mellyek meg nala 
valanak, ugymint 112011` utolsó is, mellynek olvasasat jöt 
tönnnel félbeszakasztam. Nézteln az irast , a’ datumokat; _ 
Julia’ nevét, ’s a’ felirast; olvastam egyes lmondakat, ’s 
nevettem kinomban. Mikor magamat leginkahb szeretve 
gondoltam; mikor legboldogabbuak érezém magamat: ô 
egy masnak irt! talan neveté érzeményimet,- talan kigú 
nyola szenvedelmes ragaszkodasomat, ’s éu'hittemjS Ar 
mand! 6, kinek baratja valék, mint seukinek e’ vilagon 
nem; kiért éltemet adtam volna , ’s ki megcsalt, egy kis 
hivatalért, egy par ezer "frankért eladott, ’s most talán ve 
‘lök‘ nevetett hiszelékenységemen. Keblemet egy nem ismért 
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’ erzeineny иже el, egy vagy, mellyet inég nein ereztein 
вона; de inellyröl gyanitain, hogy hoszi'i. - Fölvevém a’ le 
veleket, ’s kalaponiat, ’s el akarék meniii. Valinontné elöm 
he ат. Hova megy бы? szúla nyngtalani'il. Mátkamhoz, fe~ 
lelék keseriien. 

Az istenért’ Gusztav — szóla kezeinnél fogva - gon 
dolja meg mit tesz: legyen fériì. 

Fern! nemde férñ? -- szolek nevetve — elég soka 
ig valék gyermek; elég закат; liittem , nevetsegig hitteni; 

ì de ne féljen, most fériì leszek, ’s legaláhh канадцы nein 
fogok töhhe. 

Gnsztáv! — szola Valmontne --- eni‘lekezzek lgéreté 
re, hecsiiletszavara, ’s ne hagyja meghannoin, liogy kivá` 
ваш: teljesitém. 

0h ne feljen — szòlek i'emegve — en iiyúgott le 
` szek, nyájas, jo módn, en nein ‘fogok hántani вещей, csak 

'elejehe akarok Юрий leveleivel, ’s kerdezni: шеи csalt? 
kerdezni, miert rontç'i eltemet? miért esküdött hivseget, ha 
mast szeretett? miért,kaczagá erzeinenyeniet más’ kai‘jai 
каната kerdezni - — mit tiidoin en! de látnoni kell öt, 
ki kell mondani átkoi‘nat, vagy ‘гений az érzemény’ feszi 
‘б sulya alatt. Oli neÍ feljeii, haratnéja hiztos elöttem, ö 
élhet, ö holdog lehet; ini közöin nekem asszonyokkal, 
nekem ver kell. De az, kiért szivemet porba tiporta, Мёд’: 
szerelinemet inegveti: elni nem fog, ö nem fog gyözödel 
nie'skedni fölöttem; ö nein fogia álszánakozással kiinond 
наш nevemet, - ’s hogy kar ertem, inert jo einher valek,- ’s 
(ища az eg ini мы; ö nein fog inosolygni kétsègheesésemen; 
’s nein Armand. - eskiiszüin, liolnap lii'irniunk közi'il egy 
gyel kevesehh el. ‘ 

Ön szörnyü ‘haragiáìham de hizom штамп, szola 
Valmontiié: бы hecsület’ emhere. ' 

‘9 

. 2o* 
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Becsdlet’ embere г szólék eltagad’va fajdalmamtòl, - sza 
vain? ’S (ища-е ön mit érzek, hegy e’ szavakra emlé 
»keztetâ vegye egy anyatól el gyermekét, ’s mondja: 
hegy könyei el fegjak rentani szépségét; mondja hegy 
nem illik sirnia; hegy minekelötte hiriil adak, megigérte 
hegy simi nem fog; hegy esküdött hegy nem feg könyez 
Ш‘: ’s azt hiszi hegy megtartja igéretét? ’S ö nem шипы 
vésztett mint én, ’s neki nem szükségesebbek könyei, mint 
nekemvér. Igéret, eskü, — ’s nem igért-e hivségetJulia ne 
kem is? nem eskiidt-e szerelmet ö is? ’s most б‘ szerelme 
elragadta magaval, engem a’ gyülölés, ’s ki tudja nem erö 
sebb-e ez. ‚ 

„„\’а1шоцшё inég mindig visszatartoztata, en наша 
koztam; végre elfelejtkezve mindenröl fe'lre taszitam ’s el 
menék. -- ` 

‘Miki/)rra kiértem, nyugottabb valék. A’ мандат ég, a’ 
csillagolí, keblem’ vészét kevessé lecsillapitottak, ’s 
szenvedélyeim helyett mind inkabb egy le nem irhato faj 
da'lom vön hatalmat lelkemen. Kocsimat a’ kertkapunal 
даёт Agyalog menék а’ hazhoz. Minden hallgatott, csak 

' Julia’ ablaka alla még vilagosan. Felsieték a’ lépcsön, la 
haim remegtek, alig haladhattam e’ felyosón, hel vala 
hanyszor Julia’ мощам; menék, lelkemet boldogsag tölté 
el; е’ kii'szöb, melly mint éden’ kapuja csak boldognak 
nyilt mindig,’s most — -- - 

A’ falhoz tamaszkodam, hegy lélekzetet vegyek , olly 
feszült vala szivem. - Végre bemenék. А’ komorna 
épen egy шапка’ berakasavai foglalateskedett. Felijedve 
elémbe allt. A’grófné alszik, szóla vremegö hangen. — Én 
magamtol taszitva, benyitam Julia’ ajtajat. A’ komorna el 
i'utottt — Elöttem Julia ’s Dufey allett. Julia halvanyon 
szoliorként allt ott, laz asztalra tamasztva kezét minden 
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tagja remegett: Dufey nyugodtan, arczán шага elszánás 
mutatkozott; halvány vala б is, de a’ lángoló 'tekintet , 
mellyet reàm vete, штата, hogy nem félelemböl. — Hall 
gatánk. -- Lelkemben boszú, ’s fájdalom küszködött,` ’s ha 
egy tôr lett volna kezemben, nem tudom т, vagy maga 
mat döt‘óm-e а: vele; ekkor megnyilt az ajtó, ’s ‘а’ reme 
gö komornától követve háló köntösében àz öreg gróf lépe 
а’ зиоъаъа.’ А’ cseléd, ki Julia’ atyját, félve boszúmtól fel 
költé, elküldetett, ’s magunk valánk. _ 

А’ gróf папаши; komor tekintetet jártatvŕa körül, állt 
ott; вона ̀ 011у tiszteletesnek nem látszott elöttem mint e’ 
néma fájdalom’ súlya alatt. Végre Dufeyhez [отдана mél 
«ваши így szólt: Hogy önt itt látom 7s ez óràban, csak 
azon megvetést igazolja, mellyet ön iránt mindig érezék., 
Mivel tartozik bántott becsületemnek, ha Мг tegnaptól 
nemesedve, ön talán tudni (ода; ’s ha bár más helyzetben 
inasom’ unokájával szembe àllani gyalázatnak (мамам; 
ön hizonyos lehet, Воду ez úttal meg fogok feledkezni 
erról is, hogy egy semmirevalút»megbüntessek 

Dufey' arczai égtek, egész “подавал dün штатом!‘ 
de mérsékelve шаги elfojtott hangon csak azt felelé, hogy 
készen Гоша találni. ’S а‘ gróf lányához fordult: Julia, 
szòla, ’s hangja remegett, ’s agg arczának szilárd kife 
jezèse helyébe, egy véghetlen fájdalom lépe. 

Te életemz legszebb reményét ковша е1; azok után a.î 
mik történtek, Gusztáv szabad, ’s én visszaadott „мат 
agg napjaimnak vég örömét vetem magamtól; szerettelek, ’s 
te végnagjaimat véghetlen keservvel töltéd el; érted él 
tem, ’s te tört döfsz szivembe; évekig nem vala más gondo 
latom, mint hogy boldogan lássalak, ’s te gyalázatot ho 
вы agg fejemre. Elátkozhatnálak, вина elfojtott hangon, 
’s szeme villogott: elátkozhatnálak; de nem: mondj le 
e’ férfìról. 
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. Julia remegve ат elöbhi нашёл, fóldre siitve sze- _ 
melt; hallgatett. 

Miker születtél, folytata az agg lagyabb hangen: al 
dam istenemet, fölemeltelek az éghez, ’s örömkönyezve 
imadkezam: tartsd meg istenem! Szemednek tiszta sugara, 
’s `gyermek ajkaidnak meselygasa mennyei boldogsagot 
araszta el lelkemen, ’s szamkivetve bar idegen földön, 
szegény ’s elhagyett, e’ pillanatban megfeledkez‘tem min 
denröl, olly gazdag‘nak érezém inagamat birtekedban. 0h ne 
kenyszeritsarra, hegy e’ ритм atkozzame` mondj le 
e’ fériiról. ’ ‘ 

Julia hallgatett; 

Gendeli anyadra, szóla az agg ismét: de hisz’ te nein is 
meréd; gondolj hat egy lényre, ki csak benned élt; ki 
veg lehele'téig csak rajtad f'iigge egész szivével; ki kinek 
kal дат, könyek között apelt, remegve örizé napjaidat. 
Miker meghalt, aldast menda feletted, ’s ram nézve igy 
szóla hezzam: Szeresd Juliadat, ö helyettem года jutal 
mazni szeretetedet; ne végy nöt magadnak: ez egy gyermek 
több örömet, töhb haladatessaget fog nyújtai, mintha Наш 
velna'nak; szeresd et egész штаны. ’S én megtevém ‘ё; 
kivanaiat; ’s mest midön megöszültem, midön siremhez 
közelgek, gyermek nélkül alljak e’ vilagen , hegy atkezzam 
anyadat ’s végkivanatat. Julia! gendeld meg mit teszesz: 
mondj le e’ fériiról. 

Dufey eskümet birja,szúla elfojtoit hangen Julia: nem 
vehetem vissza начата‘. 

’S nekein nem сайта ellenkezöt, szóla közhe az 
öreg indúlatesan.: vagy talan az eskii, mellyet atyadnak te 
vél, nem köti le _lelkisméretedet г Ве, fei'ytaia nyugottabban: 
júl van; nem gondelam,liegy végnapjaimban arra ji’itek, hegy 

1 



A’ cARTHAUsi. 31 1 

ez embertöl valamit kérjek; de legyen. Az úr штата! 
szereti, nemde тетей? szóla Dufeyhez ‘опыта; legalallb 
monda., bizonyosau eskiivé hogy szereti; mutassa meg ’s 
mondjon le róla. Dufey hallgatolt. Az öreg folytata: лёг 
zen rea, ls valljon azt Май-е 1пё5‚‚ hogy boldogitja, 
atyjatól elatkozva, megvetve ismeröseitöl, az egész vilag 
tól, ‘гей magat ön’ karjai közé, nem meri önt szereti meg, 
nem me'rt` boldogsagot reméuyl; de inert eskiije köti, шеи y 
felaldozza шага‘; valljon ön elfogadhatja-e ez aldozatot? 

Julia azen knrban van, viszonza nyugottan Dufey: hol 
szabadon вашим önmagarol , ’s hol a’ törvények e' 
jogat védeni fogjak meg atyja ellen is; ha ö magat вза 
badnak gondolja, 's csakugyan nem szeret, vissza lépek, 
maskép nem. 

Jól van hat -¿ szóla az agg ismét --- most ismered öt, 
most штата egész alávalósagat; egy atya, kit ö meg 
llantott, ’s egész csaladjanak jóltevöje, leauyaért könyö 
rög elòtte: ’s ö hidegen a’ törve'nyröl szól, ö nyugpttau 
elmondja, hogy gyermeke teljes korú, ’s hogy тег‘: t0 
мы szerete mert sirjalioz közelébb all, az atyanak nincs 
joga mar töbhé gyermekére. Mondd neki hat, hogy шере 
ted, hogy róla lemondasz, hogy meg leanyom ‘аду, ’s az 
fogsz maradni. 

Atyam! lszóla Julia, ’s szavaban olly valami volt, 
melly szivemet me'lyeig felraza, ha tudna, ha csak sej 
dithetné a’ kinokat, mellyeket szavai е’ szivnek okoznak: 
nem mondotta "Шла. De az ё; latja szivemet, én nem 
teljesithetem parancsait. ' ' 

Nem? -' szóla közbe az löreg, ’s arczai e'gtek, gon 
dold meg jól, mit teszesz, e’ pillanattal függ jövendöd, ’s 
ne felejtsd mennyivel ‘этого! atyadnak. ' 
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’S gondolod hogy ezt elfelejthetém? вата közhe Julia, 
’s arczain egy keseri'i mosolygás lejte ай, — hogy elfelejthet 

-ném, miképen ez eltet neked köszönhetem , ’s a’ kinokat 
mellyeket türök, ’s az elnyoinatast melly alatt szenvedtein, 
mindent egy,szúval, mindent neked. E’ szivhen nincs egy 
fájdaloin, szeineiinhöl alig folyt egy köny, melly nein intene 
read. --- Julia elragadva fajdalinahan mondá. e’ плакат, 
arczai lángoltak; az öreg hallgatott. Azt mondod,hogy sze 
retel! folytati'i Julia elkeseredve: oh ha azt hiszed, hogyr az, 
mit irántain érezél, szeretet vala, „атак: inert nem ismered 
az er'zeményt. -— Mikor meg gyei'mek valek, szelid Mari 
am’ gondviselese alatt elve kevés holdog eveimet, napon 
kint, vagy вы“: hetenkini egyszer jövel leányodhoz; arczod 
mindig komoly, ’s szigorú vala попали ; nyajas агата!‘ 

` lielyett ajandekokat adál, ’s en remegve csókolánikeze 
det. A’ kiket köri'ilötted láttam, mind o_lly mély tisztelettel 
szóltak felöled: hogy magasahh lenynek gondolálak, ’s 
ha Mariet szohádhol visszatérve annyiszor sii-nl lattain; ’s 
ha láttain, mint félnek cseledeid, ha csak közelitél: mi сво 
da, hogy en is csak felelmet erezek jelenlétedhen. Maria 
meghalt, ’s kolostorha küldel; evekig alig làttalak egyne 
hányszor, ’sakkoi- is csak pillanatokra; ’s mikor tizenöt \ 
esztendös koronihan házadhoz visszatértem, ’s ismet 1152 
teiökkei körülfogva, i'smét komoly fennsegedben штык : 
gyermeki felelinem nagyohh vala, mint annakelötte. Gyön 
gyöket ада“, fényes termekhe vezetel, mulatsagról inu 
latságra hurczolál, mindent a’ mit,mások kivánhatnak hö 
mértekhen eldeltem: ¿le mindent, niert parancsolad, inin 
dent engedelmesseghöl, mellynel egyebet leanyodtól nein 
kivánal, ’sV mellyhez végre ugy liozzá szoktam , hogy 
szinte elfelejtéin , hogy akarnom is lehetne. 

Ekkor jött elsö ferjem нашими, inajd nein egykoi‘i'i 
veled, liiú, gyalázatos einher, kit elsö pillanattol gy'iilol 
ni'kezdek; de dúsgazdag, ’s nagy családhól valo. Keves 
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‘ hetek mulva tudtemra adad, ногу férjem lesz. Nem is 
merém még a’ szerencsétlenséget, mellyre elitéltél, egész 
mériékeben; de borzaatam а’ gondolattól, hegy életemet 
ezen emberrel kell töltenem. Borzadtam, de `-hallgaték ; hisz’ 
te nem kérdezéd: szeretem-e, akarek-e nöje lenni? ö gaz 
dag volt ’s nagy csaladból; ’s szigorú tekinteted vilago 
san monda: hegy elötted hasztalan esdekleném. Hallgatva 
megtevém akaratodat. ` 

Mennyit szenvedtem e’ szörnyeteg’ качай kezöttmagad 
tudod'; végre az' eg kegyesebb vala mint te, ’s педиат 
dita. — Huszonkét éves valék: nem vala asszonyi keserv, 
mellyet nem ismértem volna, ’s nem [идёт mi az öröm. Ek 
kor lattam Caesart ; soha ember ö elette nem közelite hozzam 
вылете, kemely parancsolatidat hallam ’s иду nevezett ‚ 
haratnéim’ könnyelmü csevegését, de nem ismerém meg a’ 
szót, melly a’ sziv’ mélyéböl ‚Юге, sziviinkhöz szól, ’s mely 
lyet tôle hallék elüször; szerettem Щ. Lett volna liar ki, 
keblem olly holdogtalannak érezé magat elhagyottsagaban , 
olly langolón vagyodam érzeményekért, hegy talan mast 
is egyforman szerettem volna. Boldeg valék egy pillanatig. 
De észrevevéd, ’s leanyodnak nem kelle holdognak lenni. 
Dufeynek nagyatyja szolgank volt, szolal hidegen: ’s nem 
szabad szeretned Щ; mit hanad te leanyod’ könyeit? mit 
папы hegy szivének végörömét elve'véd? nevednek kép 
zelt fennsége fönn fog maradni, ’s tiseid nem fogjak sze-' 
medre hanyhatni , hegy lanyodat lioldogitad. Engedelmes 
kedtem ismét, ismértem vasakaratodat, ’s ellenmondas 
nélkiil menék Avignonba. Ha szived van, gendolhatod, mit' 
szenvedék; de mondd magad , hallottal-e telem` egy ellen 
mondast, csak egy panaszt ajkaimról? Caesar ntanam jött, 
en nem hallgaték rea: önelhatarozasomnak tnlajdonitva 
azt, mit parancsolatodra тек; lemondék arról is, mi e’ 
i‘óldön egyetlen reményem vala, hegy tôle legalabb becsiil 
теща iogok; adott szavanu‘a, hitemre emlékeztetett, ’s én 

\ 
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enmagamat mondain hitszegönek; meg fog vetni gondolám 
magamban, ’s 1e fog mondani rólad , kirántja képedet még 
emlékéböl is; holdogtalan léssz, de atyád’ parancs0latjaí~ 
nak eleget tettél. 

Ha azokra ьгдошшок, mellyeket érted szenvedék 
atyám, lelkisméretem nyugotlan all elödbe; te nem vadol 
hatod leányodat. _Csak бы, Gusztav, az, szóla hozzàm for 
dulva lagyabb hangon: ki ellen vétkesnek érzem magamat; 
de ha gyengeségem érzeményét sérti, higyje el, eleget szen 
vedék, ’s ön talan meg fog bocsatani. 

Caesar, ‘тушат Julia egy lds hallgaiás utan : jobban 
ismeré e’ szivet, minlhogy ‘лёг önvallomása utan hitsze 
gönek gondolhatna. Ismeré atyám’ nézeteit, ’s a’hatalmat, 
mellyet fölöttem gyakorolt, ’s nem szünt szerelmére em 
lékeztemi leveleiben. Ekkor шт: ki a’ juliusi zendüiés. 
Ha elöhh még néha 'reménlyheték, most mindennck vége va 
la, ismérem nézeteit, ’s tudom, lmgy ат!‘ után, miket 
Caesar е’ napokban tett, soha megegyezésedet nem nyerhe 
tem el, ’s ногу nincs Ваша egyéb mint lemondanom. 

\ l 

De Caesarlevelei szenvedélyéröl szúltak; ’s Valmont 
né tudtomra ada, позу mingyárt а’ zendülés ulan, еду 
neki ajanlott követséget сваи azért nem fogada el, шеи 
Parist, hol щитом, elhagyni nem akara. Rég megszümem 
enszerencsémben bizni, kivánataim mind kedvesem’ holdog 
ságáról попав, ’s mert ha bar ennyi hivség örömmel иже 
lelkemet, a’ gondolat türhetetlen vala, Могу az ,` kit a.’ 
végzet шар nagyjövöre мат, Шчайафвй‘ miattam té 
vesztené el, le kelle rontani végreményeit.` Elhatározám 
magamat. 011, Gusztav, szeretett, ismerém nemes lelkét, 
’s ha nem is токов érzetet, legalább való barátságot ег 
zék ön нам. Megiram Valmomnénak Szandékomat, ’s ön 
szerettetve gondola magát. I 
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Bocsanatot, baratom, e’ csalasért! eleget szenvedék 
' érte ;v de mit lehete tennein? Latam hiv szerehnét, meg valék 

gyözödve‘, hegy ha bar szinlelt szerelem altal beldegitlia 
`tem; nénéni, kit annyira szeiietek, élte’ legszebb kivansa 
gat latja teljesülve egyesiilésünk altal; atyam öri'ilni feg, 
’s Dufey szabaden feg lialadhatni palyajan,-mennyi bel 
degsag fiigg tölem, ’s miként allhaték ellent! Ti fériiak, 
kik szabadsagtek’ érzetében magasabbat nem ismértek 611 
magatoknal , ’s kik egy vilaget felaldeznatek, csak hegy 
önmagatek elett le ne alacsenúljatok, nem tudjatek, hegy 
az asszeny inkabb szeret mint ti , ’s hegy vannak pillana 
tok , mellyekben mindent felaldezhat; vannak emberek, ki 
kéi't évekig szinlelni kész; ti nem tudjatek, mi az: re 
megni egy ember elett, ’s nem merni a’ valet kimendani; 
ti nem hazudlatok, mert nem szei'ettetek, nem “тетей 
seha; a’ mi sorsunk mas. ` 

Miért nem maradtam hiv föltételemhez г miért fegadam 
el Caesar leveleit, iniutan eltökélém, hegy masé leszek? 
miért nem alltam ellent, mikor vegre Parisba visszatérve et 
hiven talaltam, ’s fszenvedélyinek nem allithaték mast elei 
be, mint fóltételemet, Amellynek szivem az elsö pillanatlel 
ellenmondett? mit tudem en. Ki szerelmében csak eszét 

követi, ki, mi elett kedvesét megöleli‘, meg szamelhata, ’s 
multat, jövöt el nem felejte föllazadt érzeményei közt: az 
nem метит seha; ’s ha ellentallni nem volnék gyenge, 
nem engedelmeskedtem velna atyam’ parancsanak , ’s mest 
beldeg lelietnék. 

Miker ön, Gusztav, Parisba jött, feltételem meg vala 
valtozva: napenkent lattam Caesart, egy tavel var0ß,1‘ëIlZ- 
ben talalkozank , ’s csak Valmentné, kinél ruhat valiente 
тек, ’s kecsiniat штат, iuda titkunkat. Képzellieti az-ér 
zeiiienyeket, mellyekkel önt latam; kepzelheti a’ kint, mely 

.. A 
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lyel szerelmének annyi bizonyítvanyaì szivemet eltölték. 
Mikor öu Parisha elöször haznnkba jött, atyam’ egyik 
jó baráíjatúl tudtomra adaték, ногу atyam titkunkat iS 
meri, ’s mas nap Gaesart rejtett lakasunkban megvarja. 
Ismerém atyamat, ’s Caesart, ’s remegtem a’ talalko 
zas’ következésétöl; de miutan ön altal e’ veszélytöl 
megmentettem, szivem 'nem vala könnyehb, inert most 
gyanitam elöször szerellnének egész szenvedélyességét; 
’s ha bar elébb eltökélém, hogy uyiltan szólandok ön 
nel: ezutan nem vala nierészségem шине. Véghetlen nyug 
talansagban eltern.y Egy részrölDufey, kit véghetlenül sze 
reték, ’s kihez egy szent eskü kötött; mas részröl ön, 
ki‘nek szenvedelmét egyszer önmagam uöveltem, ’s kit 
most el kelle hagynom; itt kedvesem, ott atyam, ’s bar 
mit tegyek , egy mindig sértve altalam! ` 

Sokszor elhatarozam, hog'yv önnek mindent fólfede 
zek; de ha végre eljött, ’s szerelmét latam, ’s érezém, 
mennyi fajdalmakat okozand vallomasom: ismét hallgaték; 
nem birtam fajdalmat latni, ’s végre mindeut‘a’ sorsra bi 
zék. Ekkor történt atyam’szerencsétlen betegsege. A’ vég 
zet’ útmutatasanak vevém atyam’ kivanatat, ’s feltevém ‚ 
magamban hogy az esküt, mellyel önnek örök hivséget щё 
rek, meg fogom tartani. Caesar irt, én leveleit visszaküldém, 
’s végre Valmontnét kértem, hogy вона шьъё felöle ne is 
szóljón; szenvedtem, de erös feltételem nyugalmat ada $21 
vemnek, ’s цена‘ egy nemét a’ megelégedésnek. Ekkor 
jött Armand hozzam Caesar’ levelével. Elöbb nem akaram 
feltörni. De Armand’ kérése, az ismert vóuasok, azon meg 
gyözödés, hogy Caesarnak, ki вона meg nem bantott, lega 
МЫ) vég hucsúszavait nem taszithatom magamtól , egy 
szóval egész valóm. ellent monda föltételemnek. Feltörém 
a’ levelet. A’ többit tudja ön, én Gaesart szeretexn; ön 
érteni {ода tettemet. 

О 
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v Meghatva rehegek egy par szót; az’öreg grof egy 
hideg tekintetet vete leányára. ’S hat elhatározott szande 
kod, szola végre remegö hangon: elhagyni Миша‘? 

0h atyám! sohajta Julia: ’s eliizne leányát szine 
elöl? — Diifey’ nöje házamhan helyt nein talal, viszonzá 
az agg komolyan: vàlasztanod kell. 

Atyam! szóla közhe Julia: ne legyen ii'galiuatlan irán 
tam; 'lám most ismeri szenvedeseimet, tudja inennyit Шаг- 
ködtem, mennyi ideig mondék 1e élteiii’ ИЗЮМ) reményei 
röl; -oh ne taszitson el magátol! nein isineri Gaesárt, nein 
шар milly jo ö, ’s mikent szereti leányát; ö le fog mon 
dani politioai pàlyälijáról, mint egy шут; fogia szeretni! 

J' ‚ Mint atyát! szóla közhe haraggal ай öreg: engem mint 
щи, ö az inas’ ña? Eleg! kértelek, ’s te inegtagadtad ke 
réseinet; tenmagad veted a’ koczkat, ’s ha egykor eljön 
nek a’ meghánàs’napjai: temnagadnak liányhatod szemed 
re-sorsodat. Ekkor az öreg az asztallioz ment, ’s c'senge 
teit, itt van-e inég a’ notar, kit a’ varoshol hivatek, szo 
la a.’ helépö komoi‘nához, ’s midön az igenezve felelt; 
fel ói'a inulva jöjön szohamha , ’s rendeltessék oda akkor 
га а’ plehános is, es az öreg Lajos. Ön, szola Dufeyhez 
l'ordnlva:l Juliával, "s te kedves Gusztávom maradjatok itt, 
‘шумы foglak. 

Az öreg kiinent, egy tekintetre sein méltatva leanyát. 
Julia Dufeyra tamaszkodva zokogott, en az ahlakhoz nie 
nék, ’s kinezve a’ hallgató kertre, mellyhen annyi holdog 
мака: töltek, lelkeii'i leirhatlan fajdaloiiimal küszködött. 
Vegre az öreggi-ófhoz hivatánk. ` 

A’ inagas aggszerü szohát egy par .gyertya vi 
lagità; az азиаты, mellyen egy csomó iroinány fe 
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kiidt, fejét kezére tamasztva iilt a’ grúi'; arenal halva 
nyok voltak, kezei bremegtek, a’ szoha’ egyik sölétebb 
szegletében a’ plélianos ès notar suttogtak egymassal. a 

Az öreg Lajos, a’ grófnak rég nyu‘galmazott szol 
gaja, uranak ellenéhen allva, szekott iigyelemmel kö 
veté minden mezdulatat,'mintha parancsait varna. Mikor ` 
lieléptiink, a"gróf leiilni intett. Ismét hosszú hallgatas kö 
vetkezék;végi‘e a’ gróf mintegy eröt véve magan, igy szólt. 

Egy nagy titkot hordok szivemen. Siremlia vittem 
volna magammal, de az ё; nem akara, hegy csalademnak 

in’ végivadéka egy hazngsaggal szalljon sirjaba, ’s az idö el» 
jött, mellyhen fel fogom iedezni. Tudja mindenki, hegy a.’ 
zendiilés’ napjaiban atyam emígralt, Németorszagban éltünk, 
egy gazdag gróf’ hazanal, ki .egykor Francziaorszagban 
levén atyammal megharatkozott, ’s az idegeneket szivesen 
fogada. YKet hét mulva 'egyetlen leanya nöm volt. Jamhor 
deheteges asszony, kit soha nem szerettem, ’s kit csak 
atyam’ kedveért vevék nöiil. Atyamna-k fajt, hegy szegény 
_ségiink miatt nevünkhöz illöleg nem élheténk , ’s én elve 

. véni `a’ gazdag leanyt, Beha a’ vilag’ kényelmeit éldelve 
naponkint inkabb érezéin, hegy boldogsagat félaldo/zam. 
Szivem rég masé volt: egy szegény polgarleany, kivel ve 
letlenül megismérkedtem, liirta‘ szerelmemet; ’s ha bar 
nöm, a’ mennyire hideg kedélye engedé, szeretve “131132110 
dék hozzam: a’ régiebh indulat`erösehb vala, minthogy le 
gyözhetém. Igy múlt év év utan, az öreg gróf meghalt., 
nöm mindig betegesehli lön, ’s ha bar leanyunk, kit öt 
éves , hazassagunk utan sziilt, ismét melegebbé tevé viszo 
nyainkat, maga e’ gyermek olly nyomordlt velt, ’s Mari 
amnak kis majd nem egykorń leanya, olly deli ’s mesoly 
go, hegy meg itt is, mintha a’ sors akarta volna, az atya 
mint a’ iérj csak hazan kivül érezé boldognak magat. Visz 
szahivatank Francziaorszagha. Beteg nöm gyermekével 



11’ c_mTHnUsl. 3 1 0 

Németorszagban nla'radott. Mikor (ё! esztendei tavol lét 
utan visszatérék, leanymnat sirjaban, nömet halalos agyán 
találtam, ’s csak hngy betegségét vég napjaiban apolva 
eleget tegyek azon fájdalmakért, mellyeket hidegségem 
által okoztam,l ’s lmgy a’ jambort sirjahoz Vkövessem. _ 
Az alatt atyaln is meg halt, szabad valék, ’s Maria, ki, ‘ 
mig ö élt, megel‘égedék szerelmemmel, most többet kivána. 
Elhagyta szülöit (was nélkül, csak szerelmemhen bizva kö 
vete eddig, ’s most jogolva gondola magát, hogy nömmé 
чашек. De ö polgarleany vala, ’s végre kérésére csak 
azt tehetém, hogy törvényes g'yermekem’ halálát elhall 
gatva, helyébe leanyát, kit véghetleniìl szereték, ’s ki a' 
niegholttal csaknem egykorú vala, törvényes gyermekemnek 
fogadám. E’ leany te vagy Julia, Maria ki halalaig há 
zampal felnövelt, anyäul. Lajos., ki akkor mint inas velem 
volt, tud mínden környülallást, ’s ez -irások biz’onyságot 
teendnek felöle, ha épen szükség volna, a’ törvényszé 
kek qött is. Ш а’ lrizonyitvány törvényes leányomnak 
halálarúl, szúla a’ nútarhoz fordulva, ’s az iromanyokat 
altaladva egyenkint: itt Julia’ keresztelö levele; itt 52131111 
talan levél, mellyekhen anyja e’ viszonyokról szól', ’s ha 
meg több kell, a’ varoshan, hol mint emigrans éltem, 
szamtalan ember fog talalkoznî, ki mind erröl lrizonysál4 
¿fot tehet; ’s most, szóla Julia'thoz fordulva: szabad vagy , 
anyádnak neve Müller volt, ’s ezzel lépsz .ki házamból. 
(тек, folytata Dufeyhez fordulva, hólnap 50,000 frank 
fog iizettetni", lanyomnak egyetlen-'vagy0na, a’ notar itt 
van , a’ häzassági szerzödést feltehetjük azonnal. 

A’ gróf hallgatott,` égö arczaín véghetlen hánat ’s el 
keseredés küszködött, ’s mikor az iromanyokat még egyszer 
atnézve ’s öszvekötve a’ notárnak atada, egy nehéz so- . 
hajtas emelé lmelléi;- mi töhbiek meglepetve allánk 110111 
liìtte ’s az öreg Lajos szaraz kezével töriilé szemeit. Julia 
nyugottan allt, arczai halvànyobbak voltak mint közönsé 
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gesen; de semnii nem mutata felgerjedést vagy megindulast, 
midön a’ grófhez fordulva, erös hangen igy szólt. Hegy ön, — 
megalla egy pillanatíg, késöhb mintegy eröt véve önma 
gan, felytata: hegy a’ gróf 111‘ születésemnek titkat csak ma 
közli velem; hegy mint törvényes leanyat nagy névvel, ’s 
dús birtek’ éldeleti közt felnövelve szlivemben reményeket 
gerjeszte , mellyeknek nem kell egykor teljesiilniök; hegy 
a’ vares’ közbeszédének targyava tett, kiröl mindenki 52131 
nakezva szóland, hegy mig egy szerény polgari körben 
heldog leheték, ha sorsemat követhetém', iijusagem elòitéle 
teknek, szivem’ legszebb érzeményei egy névnek aldoztattak 
fel, melly nem vala az én nevem, talan jeget adna pana 
szokr’a: de ne féljen a’ grof, én nem fegek panaszkodni; 

' inkabb ismérem én a’ kört, niellyben eddig éltem, 's inkabb 
utalem i'égóta hideg alavalósagat, mint hegy belöle ki 
lépni szerencsétlenségnek tartanam, vagy midön azektúl , 
kik közt annyi évek altal reken szivet nem talaltam, meg 
valek, mast kivanhatnék, mint azt, hegy velek soha 
meg nem ismérkedve, szivem nem tani’ilt velna kételkedni 
az embereken. De hegy anyamat csak most ismérteti 
velem, hegy midön elsö gyermekéveimben szeretve simu 
lék apelemhoz, nem monda seha, hegy anyam’ keblén pi 
hent szivem _; hegy iniutan a’ jamber sziv tö'rötten meghalt, 
seha nem vezete sirjahez, ’s nem mendta: itt annyad ki 
évekig apelt, fekszik, ki nem nevezhete egyszer gyermekének, 
ki 110111 latott, ’s meselygani, ki kis karjaidnak öleléseit, 
gyei'mek szivednek vonzalmat érezve, nem hallhata egy 
szer az édes szet: anyain, ajkaidrel‘, nem éldelliete azen 
gyönyörteli biiszkeséget, mellyel az anya gyermekére mii 
tat, nem nézhete maskép mint remegve a’ jövöbe, melly 
et gyermekétöl meg fegia’i'osztani, Ä’s a’ viszonyekat örökre 
elszakitja, melly a’ daikat, ’s Vapelót me'g egyker növen 
dékéhez köti; -- hegy nem. hinthettem viragekat ’s kö 
nyeket dombjara; `hegy nem nevezhettem et imadsagaini 
közt, nem felyamodhattam emlékéhez keserveim között, 
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nein vagyódhattam utana mikor örültem , negy boldogsà 
Бета‘ megeszszam, ezt liecsassa meg az eg; en csak sir 
liatek. 

А’ gróf zavaredva latszék, ’s egy par szút reliege: 
liegy mind ezt anyja’ kérésére tevé, ’s hegy leanya’ bel 
dogsagat eszközölje. 

Julia’ алый keserüen mesolygtak. Beldeg’sagmnawszú 
la fajdalem-elfejtett hangen, az én lieldegsagemat? mint 
lia beldegságrúl szÓ lelielne, ha e’ szivet szeretetélöl ” 
feszted meg; minlha velna valami e’ földön, mivel egy 
anya’ölelését kipótelhalnad? Beldegsaget! eli шеи] a’ kör 

'be, mellybe anyam’ karjai közül kiragadva felvevél, ’s 
>kérdezd az asszenyekat, boldegek-e 6k? Мёд! ¿met fényes 
termeikben, szünteleu inulatsagaik közt, ’s kérdezd ökei 
liúdelúiklól körülfegva, niegelégszenek- e? Nein érzik-e , 
llogy az asszeiiyi эту mas valamii‘e teremtetett, im’ntllegyl 
hiusaganak kielégltés’én örüljün? Kérdezd, nein ‘адм 
Ílak-e sella más örömök’iitan, inint mellyeket körökben 
feltalallak? га miutan e’ уйду inegszůnt, nem érzék-e ` 
üresen, sériìlve- sziveiket? nein ismerik-e azen élelunt 
vSaget, melly a’ szivet, felébredve néha érzékéik’mamerá 
bel, eltöllé? midön юга-наши, ВоЁу csak éldeletet keres 
ve, e’ уйдёт! éldellivlni mrgszüntek; Воду Am‘ndig szin 
lelve, végre érzeni nem tudnak többé. 0h de te ай mman; 
’s miker anyain a’ polgarleany, ki e’ szinpadet csak ta 
vulról nézve, benn egy fényes i'agyogó ‘надо: lala, te 
jól ludad, Воду festen: rongyekból all, ’s hegy az örijm 
szin a’ szinészek’ ai'czain festék, inelly ада“ arczaik csak 
inkabli elllalavanynlnak, ’s ellentalltal velna e’ kéi'ésnek, 
mint szegény anyam’ könyeinek ellentallta’l’. De neked 
egy gyerinek kelle, Юге nevedet ’s örökségedet hagyhas 
sad; kit büszkeséged’ kielégitésére eszközként Ванна! 
hass: ’s eugein vevél, inert épen legközelebb alltam; sze 
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retet nelkiil, mint most, hol tei'veidnek szolgálni megszün 
tem, magadtol elliajtasz. Jo hogy e’ hizonyitvanyokat 
inegörzed -- szola az irasokra папаша —- inert тайн ké 
telkedhetném, hogy atya'un vagy. 

Dufey, ki ez egész jelenet alatt hallgatott, ’s шт 
zavarodashan, majd az ironiányokra, majd a’ война neze, 
végre hizonytalan hangen ’s sok шт kifejezé: mikepen 
nein gyanitliatà вона , hogy szerehne ‚типы illy hol 
dogtalanna teendi; ’s inkahh,.mint liogy egy egesz’család 
szerencséjét Маша, kesz lemondani. 

Leiiiondani! -- папа fel Julia ellialvanyiilva. — 1е 
mondani? oli einher! ne tanits ketelkedni végre i'aitad is. 
Lemondani? ’s hat nein az enyem vagy-e te, mint en a’ 
tied? `nein eskiidtel-e örök szerelinet, ’s liogy neinl el 
lietsz nélkiilein? ’s tudod-e, hogy a’mit te eskiive'l, azt 
‘en érzem, ’s hogy eivaini wien, nain? 

Dufey hallgatott, ha lehete, meg nagyohh zavarodáshan 
‘шт: eiébn; száiihattam voliia, olly_nyomorultnak látszék 

e’ pillanathan. 

Miert állsz olly nemán itt? szóla remegve Julia, sötét 
szeiiieitDufeyre fiiggesztve: nem mondtad-e száintalanszor, 
liogy magadat holdognak ei'zenéd, ha szegeny volnek, név 
's reinények n'elkül, nein hirva seiiiniit, mint szerelmedet, 
hogy egeszen csak neked köszönhessem holdogságomat. 
lin kivánatod heteljesedett: egy koldus lepek Мыши, va 
gyon, név, haràtok nelkiil; ninos semmi mint szerehned; 
neni reménylek, nein kivánok seiiimit, mint szerehnedet; а.’ 
porhól einellietsz fel magadhoz! mondd nekik hat, hogy 
öriils‘z, liogy szeretsz ’s szeretni fogsz igy is! 

Miként ketelkedhetel, i'ehege Dufey. 
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Oh èn, folytata Julia: 611 nem kételkedem'; de ök. kik ~ 
nem szeretnek, nem szerettek soha, ök nem hisznek. Nézd 
milly gúnyoló mosolylyal, mi kegyetlen szanokozassal néz 
nek ream; lam mert nem ismerik szivedet; mondd nekik 
csak egyszer hegy szeretsz, egyellen egyszer, mint nekem 

‹ а1111у1в201‘‚ mondad, ’s hinni fogjak: valami olly meggyözö 
vala e’ szavaidban mindig, minek ellentallni 11е111 lehet. 

Minek ismételjem ezek elött, szólal erötetve Dufey , 
mit annyiszormondék? 611 szeretlek, szivemböl, ’s ha bar 

Nein volt-e ígazem -- szóla atyjahoz ferdulva Julia, 
-- ha azt mondain, hegy szeret; ön azt hive', hegy 11111011 
vagy nevemért ragaszkodik hozzam; de im nincs semmim 
többé a’ vilagon, ’s 6 szeret, ’s én holdogabb vagyok mióta 
mind ezt elvesztém; legalábh nem Года többé lnondhatni 
senki, hegy Caesarem nem szeret. 

'Talan el ‘feg jöni az idö, hol magadat boldogtala 
nahbnak érzended , szóla közben a’ grói. 

\ 

` ’s 611 öriilni fog bolaogtalansagomon, nenne? vi 
szonzd keseriien Julia: ön aldani fogja igazsagos ist'enét, l 
ki az engedehnetlen gyermeket megbünteté? Oh én isme 
rem ez atyai érzeményeket.A Ha a’ gyermek, ki a’ vilagra 
helyheztetve, önvétke nélkül csak kinokat éreze, kihez 
soha szeretöen nem közelite senki, ki faidalom ’s lemon 
`das közt tölté éveit, ’s mind ezt, mert elnyomúja , ki yzsar 
noksagat a’ szent atyaLnév alatt iizé, ugy kivana, végre 
széttöri lanczait, ha a’ félelemmel az egyetlen érzeményt, 
mellyet ига benne élireszteni iparkodik, elvetve magatol 
elni akar, szahadon éldelve önalkotta vilagat; ha a’ szeren 
csétlen, kinek' szive, remegve bar mint a’ magnestö, de 
sziintelen minden küszködés ellen egy pontra mutat, nem 
allhat‘a ellent, ’s végre azt teszi, mire természete 116113152‘: 

` 21 * 
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rité: 011 akkbr egy ’nagy átok liangzik elfölötte, a"vilag 
irtózva fordúl el a’ szörnyetegtöl, szenvedéseit a’ jámbor 
maga elfelejli, ’s mindenki az eg’ biintelését hija árva vfe 
iére, lufgy szörnyii példa legyen azoknak, kik a’ lanczok’ 
tel-hét e'rezve talan szlét akarnak törni, mint ö. De az aiya! 
011 annak minden szahad: ha szeretet helyett csak 11111111 
mat éŕezteii gyermekével; ha masokra bi’zva n'evelését 
végre hosszú tavollét utan, csak azért vevè ismét hazahoz, 
воду e'vekig, lassù kinok között еду 11111 tei'vnek áldozza 
fel, ha hideg önös szamolasai között leátnya’y szerencséje 
еду nulla vala, mellynek érrieke nincs; ha végre, mert 
leánya többé eszköz lenni nem akart, a’ haszonlalan 5201 
gat nyugnttan elüzé liázàlól, mind ez jú ’s rendébenl van. 
A’ “111%- 11521е11 az ösz hajakat, ’s az eg maga lekiildi vil 
lamait szentv halalniának fenntartásara. Nem de úgy. van? 
A’ könyek, mellyeket anyam sirt; a’ hosszú kin, niellyet 
én szenvede'k, el van felejlve, csak hara'god száll fel az 
éghez, csak ha bòszuért kért’, hallgatja meg'isten az 111115111 
sagot. 011 de én mast hiszek, У az ég latja lelkemet, tudia 
mennyit szenvedék, ’s nem fog elliagyni keserveim közt. 

‚/ 

А’ gróf hallgatott, langoló arczokkalült ott, boszús 
tekinteteket ‘еще leanyara, ki elragadva fàjdalmatól, föl 
emelt fejjel àllt velötte, minlha kihina‘ boszújät. A’ termet 
remegö hallgalás tölté el, ’s min-len sziv szorúlvavárà a’ 
vész’ kitörését,l csak a’ plébános lépe föl engeszte'lvè _a’ 
felindultak köze: majd a’ grófot' türedelmességre intve, 
majd Juliat nyugalònn'a; de haszlalan: könnyehb a’termé 
szet’vészeinek parancsolni, mint azoknak, mellyek szivünk 

` hen dúlnak. 

Mit bánom en, szòla elragadva fájdalmatól Julia: tör 
ténjék bar mi, én boldogtalanabb nem lehetek iöbbé; a’ ке 

.hely csordullig eltelt, ’s a’ csepp, melly kifolyni készli, 
csak könnyitheti terhét. Nenn tudomLe, hogy anyám b0l~ 
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degtalan volt; hegy atyam nem szeret, nem szeretett seha, 
nem hajtattam-e el hazaól? ’smi történhetik meg? Az al 
dezatnak legalabb vérezni kell a’ halales csapas utan, ’s ‚ 
az embernek nem-velna szabad szelni, ha szivén nehezebb 
seb ejtetett, hegy kinzója legalabb lassa mi'ivét. 0h hadd 
mendinm el neki: liogy boldogtalan valék altala, a’ naptel, 
mellyben érzeni kezdék, mostanig; boldoglalan, mint sze 
gény anyain, mint azek, 1101-110220 szeretve ragaszkodlak; 
hadd mondiamv el: hegy e’ hazból kilépve nem viszek mast 
magammal, mint a’ banatet, hegy kiiszöbén valaha 111101) 
1е111; liadd mondjam: hegy szerencsémet elrenta, ’s liogy 
maga Caesarem’ szei'elme nem fegi'a elfelejtetni velem azt, 
hegy egy aiya koldusként üzé el gyermekét, ’s nem sirt 
egy könyet, midön tele örökre megvalt. 0h ezen emlék 
elég örökségiil, mert gazdagnak , 4nemesnek, nagynak fe 
gem érezhetni inagamat polgari‘körömben, valahanyszer 
eszeinbe jut, hegy azek közül kiléptem, kiknek nemessege 
illy tettek altal tartatik fel. ' l - 

Vigy még egyet örökségii‘l! kialta fel az agg, resvzkete 
kezét az ég relé einelve: atkomzit! ’s arczai elhalvanyul 
tak, ’s magan kivül regya a’ plébanes’ karjai közé. 

Julia elhalavanyult, szemeìt atyjára nieresztve 361‘ 
csösen összekulcsolt kezekkel allt ett. Ö elatkozett, szóla hal 
kan ’s alig erthetòleg, mint ha akaratlanúl szóva lett vel 
na a’ gondolat. 'Ö elatkezott! kialta fel _szivszakaszló han 
gen, ’s atyja’ labai‘hoz bori'ilva, szenvedélyesen ajkaihoz 
szerìta kezét. Szemei könyekkel teltek el; szivrehatóbbat 
nem lattam вона, mint ez asszonyt faidalmaban. Mint a’ 
hegyfelyam, melly feldagad-va ellentallhatlani'il zi'ig le a’ bér 
czeken, _kilépve keskeny szirtjaibúl elragad, szétdul min 
dent, mi fulásanak ellentall, mig arial leapadtak ìsmét, ’s e 
az egy-ker `7111110 part elpiisztulva, az egykor sima agy teli 
sziklakkal шагам a’ vész utan: igy vala 0. A’ szenvedély 
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’inegsziinß felejtve итак az egész (Нет? keservei, ’s ею! 
te csak atyjanak halvany arczai alltak, szivéhen csak a’ 
bünnek érzete. 0h 6 elaikozoit, zekega magari kivül, ’s 
nein veheti többé vissza „мы; én magam öltem meg 
atyamat! 

Menjen hamar valaki Parislia az ervesért 4 szoia a.’ 
jegyzö —- itt rögtöni segedelem szüksèges; ’s én ki nem tür 
hetém tevalili-e’ kines jelenetet, sietve elliagyam а’ szebat. 
Kevés perez utan levain nyergelve velt, ’s Paris felé vag 
гаммы Az ej csendes vala, a’ tajt lekaszalt тек’ illatja 161 
té el, ’s fenn az égeii ragyegva атак а’ csillagek. — ’S e’ 
viragzó térek’közepette, e’tiszta ég, e’ millianyi fény pontek 
alatt, mennyi keserv! mennyi мешают remény, "s vére 
zö keliel, inelly seha nein gyegyúland ki sebjeiliöl! Oli sze 
gény einher, ki „идиот; мы, elly fenségesnek- , ki le 
liegós hajóden evezve a’ termèszet’ urauak -képzeléd maga 
dat, inert a’ szél véletlenül épen kivjanatid szerint Щ‘, ’s 
sajkadat az ehajtett part felé Ваша: vard meg a’ vészt, ’s 
ha sajkad ,szétrentett töredékekben lelieg‘ elötted, ’s te 
inagad mezteleniil, kitéve insegnek, ’s nein reniélhetve 
mast halalnal , egy szegény hajótörött allsz magauyos 
szikladen; nézd mi nyugottan emelkedik a’ nap inséged 
fölött, ’s tanuld meg„mi kevés 'vagy a’ vilagen; ’s ha alig 
liii'liatva keserved’ terliét„éltednek egész reményét egy pil 
lanatliau тента el, ’s körültekintve az életben, ueni is ke 
reshetsz mar egyebet reken теща, nézd az einliereket: 

‚ milly nyugettan felyiatja mindenik мышц munkait vagy 
örömeit, mikéiit nem valtezett semmi va’ tarsasagliau, iniúta 
beldegtalanna lettél, ’s tanuld, ini ke'vés vagy az emlierek 
között. Еду perszein, inelly a’ïnap’ sugarailian feltünt, ’s nii 
ker sötét lön felötte, elveszett. ---- ’S minek hat e’ magas 
уйду, melly lelküuket eltölti г iniiiek annyi fenséges remény, ’s 
ez ellentalló lélek,melly ereje’fcsalfa éifzetélien akami mer? 
ha a’ vak eset’ szelgainak születtiink: miért kelle szàlìadsag 
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rol almodoznunk annyit? (Ih egy nagy i'ejtely az einheri 
keserv, ’s csak ki a’ fildön túl meri keresni magyarázatát, 
az elhet annelkül, hogy ketséghe essek, ’s a’ sorsot elat 
kozza, melly öt e’ vilagra liiva, hol minden virág ezernyi 
elfonyadott virágok’ rodliadásán, minden remeny ezernyi el-‘ 
veszett reinenyek’ töredékei fölött all, ’s hol a’ szep föld 
ala nem áshatunk, ’s nem gondolliatunk vissza a’ щита, 
annelkül hogyT itt, mint ott sötet hideg enyészetet nem ta 
lálnank. 

Mikor az orvossal visszajövek, az egész haz kinos 11е 
sziiltseggel várt már гейши. A’ grof rövidi'e, niiutánelnie 
nek, magához jött, ’s új l¿'itkokkal eli'izve 4'szerencsetlen 1е11 
nyac, végakai‘atjáit irati'i а’ notár által, mellyet aláirván, 
ismet ajuláshoz hasonló erzeketlenseghe esett, csak n_eha 
ébredve pillanatokra. Az orvòs, miiitán üteret tapogata, 
csak kevés órát igere a’ hetegnek; minden hallgatott. Nein 
irliatoni le, mi fájdalmasan liatott ez egész jelenet 'reám. 
Ш fekiidtY ö éltenek’ végküszöhen, egy liosszi'i elet titan 
végsöt pihenve e’földön; ’s 1111! niiután liatvan even ti'il re 
ménylt, küszködött sorsával, ’s kivanatai7 heteljesedésére 
terveket alkotott, ’s eleresöki'e áldozatokat tett: mi más ma 
radt a’haldoklonak veg pillanatjaihan, mint azon erzes, 
hogy hasztalan fáirzulott,l ’s ha a’ lelek meg talán ehren 
vala, ’s a’ szem, melly neha fárailtan körültekinte, meg lát- . 
liatott: azon szoniorú tapasztalás, hogy halàlos ágyanal, 
.nincs egy szem, mellyet veszte könyekkel töltene; nines 
egy sziv, melly tôle megválva szegenyehhnek erezhetné 
magát. ’S mégis e’ kinos maganyra nein a’ sors itele ot; 
kevés léptekre töle leànya vart zokogva, ki egész elete 
hen hiven ragaszkodott hozzá., kit holdogtalanna tett,’s ki öt 
szereté meg is; egy szó, ’s gyernieke niellette allhatott; 
egy áldás, ’s a’ szerencsétlen holdognak érezte voliia ma 
gat, ’s ö hallgat'ott. 011! szomorú látni az emhert, ki sor 
sával. küszködik; látni, inennyi ero', mennyi nemes erze 

‹ 

ï' ‹‚_ „ь 
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mény vész a’ hosszú vitahan; latni az ifju reményit, a' fér 
ii’ szilard akaratat, az agg’ türelmét, mind széttörve a'z 
érzéketlen vilag’ tompa ereje elött, szomerú latni mind ezt. 
Oh de latni, miként küszködik az einher önholdogsaga el 
len; 161111, 1111116111 tasziija el önkezekkel a’ szeretetet, 11191)’ 
lyet a’ sors neki, mint mindenkinek élle'hen legalahh egy 
szer nynjtott; latni, mint ragaszkodik mindenhez az élethen, 

-csak az egyhez nein , mi öt megmentheti; latni, mint veti 
‘ 61 magatól legföhh kincsét, hegy mint a’ szerencséllen, kit 
rélniilése elamitott, épen a’ leghecstelenehh holmit mentse 
meg a’ langokhol, - 011 6‘2 szomorúahh, ezerte szomerúahh! 
’s mégis nem latjuk-e ezt napenként? Oh ha pokol a’ vi 
lag, nem vagyunk-e henne töhhnyire önmagunk legkegyet 
lenen» kinze vaneögeink? ' 

611116161'1161116265116111е111: 6 szohajahanvala. Dut'ey 
a’ varosha orvosért ment. Vannak pillanatok a`z emheri 
élethen, hol a’ sziv, holdogtalansaga’ érzetéhen, fajdal 
makat ’kivan. — Mint a”heteg kinjai között szinte 61111 
a’ sehész késének, melly feldagadt tagjat atmetszve meg 
vérezteti: úgy néha önmaga keres alkalmakat .az einher, 
mellyekhen lelke’ 116116161116116216161161‘61‘61 érezhesse. Nein 
épitiink-‘e sirokat? az elhunyt kedvesnek 1161161 11е111 61111 

1 juk-e szeineink eléhe? nem ragaszkodunk-e mindenhez , mi 
egy kinos'emléket gerjeszthet sziveinkhen? ’S ha valni 
kell, nem keresiink-e alkalmat önmagunk, hegy a’ hucsú’ 
fajdalmat érezhessiik? Kehliinkhöz szoritjuk haratunkat, 
még egyszer akarjuk hallani szavat, latni nyajas arczvo 
nasait, ’s a’ könyeket mellyeket értiink sir; még egyszer 
mindent, a’ mit hirank ’s veszteniink kell, hegy keserveink’ 
kelyhéhen egy csöpp nemaradjon, mellyet ki nem üritenénk. 
Talan mert egy neme a' vigasztalasnak e’ hanatteli vila-’ 
gon az is , hegy legnagyehlh kinjait mar elszenvedök; ta 
lan mert a"szerelem’ vgyonyörei man mas éldelet nincs, 
mint a’ keserv, hegy elvesztök. - Juliahoz menék. — Maga 
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volt. --'Mély'gond0latokba meriilve allt nyi'tott ablakánál, 
kinézve a.’ liallgató kerlre, hol a’ sziìrkiìlet’ elsö világa _te 
riìlt el. Minden hallgamtt. А’ gyert‘yak leégtek, ’s а’ k0 
rányszellötöl ingatva llizonytalan lohogó világnt terjesz 
ytének ei az egèsz 1~z0bán. Szivemet véglietlen faidalom 
töifé el. Eszembe jutolt egész Imldugságmn, mennyit biz 
tam, ’s miként veszteltem cl mindent, még meghamásom’ 
érzetét is, :nelly lelkemnek elsö nehéz pìllanalaiban eröt:v 
adott. Sirtam. -^- Julia visszafnrdúlt. Atyám meghalt, $26 
1а nyugotlan ream fúggeszlve ваш szemeit: ne tìt'knljon 
semmit elöttem, én el vagyok készlülve mindenre. -Mondam 
hogy még él. ‘ ' \ 

`De remény nélkül nemde? folytatá. ö: oh ön holdog , 
szóla еду nehéz solxajtattal: ün sirliat érte, nekem nincse 
nek könyeim. 

Én nem azért könyezek, ßszólék elragadva ‘(1511111 
шаппЫЁ az idö megsziint, 1101 a’ halál’ képzete fajdalommal 
tölté szìvemet ; latam mennyit szenvedhetiink kevés orakhan 
e’ vilagnn , ’s nem vagyok eléggé önös, Ilo-gy barátimnak 
>éveket akarnék kivánni. Oh de hogy ennyit kellev szenved 
nem, ennyit vesztenem, ’s ногу önt boldoglalannak kell 
látnom mégis, l10gy_szebb napjai‘mra vissza nem, tekinlhe 
tek annélkül hogy eszemhe „Шла , miképen szerelmem ön 
nek csak kinokat adott, 011 az töhb, mint hogy вычет 
nyugottan elbirhatná. 

Julia meghatva nyujta johbjat. Ne `legyen igazságta 
lan ön maga iránt, szóla lagy llangon: ha van- еду emlék 
a’ multban, melly szivemet 'liszta örömmel iölli; ha van. 
egy vigaszlalas, melly e’ pillanat’ keserveit enyhitheti: ön 
nek szeretete, önnek nemes barátsaga az. — Ве vannak 
emberek, kiket a’ sors szenvedni teremtett, miként hizo 
nyos növényeknél, a’ langy nyári esö ’s a’nap’ meleg su 
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gara csak a’ keseriiséget növeli, melly elsö napoktúl ben 
nök rejtözik, иду vannak keblek, mellyekhez meg az is, 
mi masekat beldegitana, csak azért катит, hegy szen 
vedéseiket növelje. -- Áiii legyen, e’sziv jóker tanult szen 
vedni, ’s kitöl a’ sors az eröt, mellyel ellentalhatna, niegta 
дата, annak eröt adand talan, hegy elbirhassa keservét. 
Csak egyet kérek az един: önnek becsanatat. 

0h Julia! szelék debogó szivvel. 

0h ne tagadja megA ‘(Лет , viszenza lagy hangen ö: 
lam én elég szerencsétlen vagyek. Hadd legyen e’ szemerú 
életben, mellynek kiiszöbén allek, legalabb azen egy vigasz- ‘ 
t’alasem, hegy az, ki minden emherek között legneme 
sebben viselé magat irantam, nem Кофе. atkezni emlé 
kemet. ' 

l 

Áikezni emleket? szeiék femm kebeiiei. _ ennu 
lia ! ’s mi volna hat életemhen, mire равна napjaimban visz 
szatekinthetnék, mint ezen egy emlék? Kinek öröme nincs, 
annak legalabb valami kell, mit siratliassen: a’ hentalan 
nak henvagy, az aggnak gyermeksége’ emlekei, nekem 
képed. Szazszer könnyebben feszthated meg a’ heldegetì‘ 
örömeitöl, mint a’ szerencsétlent палаты, шеПу egyet 
len tnlajdena, ’s mellyhez mint a’ hajetörött hajoia’ darah 
jaihez, kétségbeesett allhatatessaggal ragaszkedik; mert 
érzi, hegy mas nincs, mi altal fenni'iszhatnék. 0h de te, mit 
gondelsz emlékeimnel! te heldog швы-‘тушат keserüen 
mert szivemben Dufey’ emléke emelkedék -- kedvesed’ karjai 
között éldelve minden boldegsaget, miv‘el a’ szivmagat 
szeretve Юта, ’s szeretni érezve eltelik; ini leszek én 
neked? egy könnyü felleg talan , melly éltednek koranyat 
elberita, `’s mellyet napodnak erösebb sugarai lenyemtakï 
- am legyen , beldegsagodra szükséges, hegy el feledj , 
’s en nem akaroni elrontani boldegsagedat. 
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Boldegsagomat? — víszenza felsehajtva Julia, — 
mintha ezek utan, mik történtek, heldogsagról még szó 1е‘ 
lietiie г Nem fekszik-e atyam’ atka éltenien ëvagy azt hiszed, 
hegy mit az einher szenvedelemtöl elragadva egy pilla 
nathan tett, azt, ha nyugalinaha visszatért, el fegja felejt 
heini? Én nem csalódein i'gy. Bar inilly hatalmat szerezzen 
az einher maganak ez élethen, har mi szahaden valaszsza 
utjat, egy van, mi hatalmu’iiken túl fekszik: a’ mult; ’s a’I „ 
zsar'nek, ki nenizeteknek parancsel, ’s az ègyes, ki legyöz 
ve minden akadalyt, maiI czeljanal lata iiiagat, nein némit 
hatja el шт. Еду vilagot alkethaùink magunknak, de 
nem törüllietünk ki egy einléket lelkiinkhöl` ’s valljon le 
lietek e’ heldeg illy einlékek utaii. — Ha inagamat Caesa 
кот’ karjai között holdegnak érzeném is, ha körültekintve 
hazamhan vidain nyugalem ’s inegelégedés lépne szemeim 
eléhe, ’s öi‘öm ’s szeretet miuden felöl, nein feg-e e‘szem 
he jutni, Воду mind e’ szereucse atyamnak sii‘jan alapnl, 
mellyet én astam; Воду önnek heldegsaga, liezzam ra 
gaszkedó szivéuek egész kincse az ar, mellyért ez öröineket 
megvasareltam. ’S ha végre egyike azen nehéz «óraknak 
jöveud , mellyek a’ legheldogahh’ életéhen is ütnek nella , 
’s mellyekhen csak önérzetünk vigasztalliatja hanatunkat; 
lia Caesarem’ szerelme kihi‘ilne, ha gyermekiiii nein vìsze 
neznák anyjekl éi'zeliiieit; lia — eh ez a’ legszörnyehh gonde 
lat, Ъ még sem szahadúlhatek töle- agg uapjaimhan visz 
szaadnak, mit atyamen tevék, nem fogna-e atyam’ atka 
jutni eszemhe. --- 0h mik e’ fe'ld’ szenvedései ehhez képest, 
ini minden kin azen erzeinénynyel öszveliasonlitva, Воду 
hiinœiésül szenvedjiik. 

Néiiiely vigasztaló szót rehegek. 

Oli ne vigasztalien ön -- felytata'ö - ismereni jö» 
Маше!‘ egész szörnyüségét; de mig Caesarein szeret, 
mig e’ sziv’h'anata között magat egy lény’ heldegsagara 
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szüksegesnek érezheti; mig valaki mai-ad e’ világon, kiei‘t 
elni ’s aldozni szahad: addig eröt érzek inagamhan 01111111 
sara. Küszködni fogok hi'inatoininal,` hogy szenvedésem ne 
rontsa a’ kedves’ örîjmeit; inosolygani, lia ot vigan latom, 
örömöket szinlelni talan, ha komor redök vonultak össze 

hoinlokán. 0h de holdog lenni` -` solia tölihé. Ki azt, ini 
éi't egész eleten at ki'iszködött, elere, meg „sem =holdog 
azert; ki -tudia iiiennyi valtozhatott a’yküszködés között? 
’s ne’m nyeri- e végre csak vágyainak töredekeit liarcza 
után? ki tudja nein iiielyehb sehet hoz-e magával, midön 
czeljához er, mint hogy diadalan meg örülhetne? 0h ha 
har sokszor isineri szivünk azt, ini nelkiìl holdognak len 
nie nein lehet, ki a’ kezes hogy, ha elerte, azzá leend, 
’s liogy nein fog, mint en, vagyodva visszatek'nteni azon 
napokra, inellyekhen meg legalabh egy kivanata vala. 

Hallgatank. A’ kerten mindig töhh világosság 10111000;` 
а’ világ, melly a’ gróf’ ahlakáhól árada el, fokonkent elhal- ’ 
ványodott, Julia fiirteit a’ lii'is koranyszellö lehegteté. A’ 
nap Akozelg — 5201а végre Julia - az utolso, mellyet e’ 
hazhan felkelni látok, liucsuznunk kell; Caesar kevés per 
czek innlva itt 1052, ’s én elniegyek. Ki tudja talán 11101 
szor látiuk egymást? 

Utolszor #- rehegék ell‘ojtott hangony 4 
Utolszor talán e’ világon -- folytatá Julia erötetett` 

nyugalommal --_ nynjtsa johhjat ’s mondja hogy megho-Y 
csátott. , - ' 

Nein felelheték, ajkainihoz szoi'itva remegö kezét 211 
porként hulltak könyeim. ' ‘ 

011 sirjon! sirjon szerencsétlen harátom -- szola nieg 
liatva Julia — ’s 1101‘ e’ könyek, mellyeket en facsartam , 
annyi enyhet nyujtsanak szivenek, inennyi hanattal töltik 

1 „м ~--" _ `,.., 
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lelkemet. Mi; heldog lehete ön! iiatal, megaiandékozva 
mindennel, mi ez élethen kivanatos, ‹ hizva az emherekhen, 
lelkének egész ereiével ragaszkodva‘inindenhez, mit szive 
szép- ‘s’ nemesnek képzele; millyjövö igérkezék napjainak? 
szerelein, dicsöség, örï'un; mit a’ képzelet teremte, mit 
a’ kivanat csak inegfoghata, minden egy nagy reménynyé 
egyesülve; ’s mest _' — — Oh hegy nekem kelle föl 

.‚ dúlni mind ezt! Sii-jon, sirjon haratom, en egész szeren 
cséje'tül fosztaln meg! Mert mi az élet szerelem nélkül? ’s 
e" sziv, melly >magat `csalodva latta , nein fog töhhé 
szerethetni. А’ nehéz seh, melly kehlét fajdalommal tölti 
most, gyegyulni fog; idök fognak jöni, mellyekhen e’ ke 
Бег" eltompulva, talan csak egy sötét einléket hagy maga 
utan: de ha a’ sziv fölgerje'dve nyugalmahòl még egyszer 
érzeni akar, majd ha egy lényt lat maga mellett, melly 
nek közelitésénél megindu|,ha latva az érzeménytmelly ar 
czait langokkal horltja, hallva a’ szavat, mellyet szerelem 
remegtet, mar engedni kezd a’szép alomnak: emlékem 
fog emelkedni lelkéhen, ' egy szó fogja fúléhe sugni: Julia 
megcsalt , mig az éhredö érzemény elvész e’ gondolatY 
sulya alatt, ' ’s a’ sziv maganyhan keresi szomorú hiztossa 
gat. I Oh én jól tudom, hegy igy lesz, ’s ha végre Мат‘, 
hegy igazsagtalan vala kételyeihen, ’s hegy az, kit ta 
pasztalasai nèlkiil szeretett volna, érzelmét megérdemlé, 
ha érezve elh’agyottsagat eszehe jut, hegy mind rennek 

l oka én vagyok, kinek emleke egy atekként all életéhen, 
valljon nem fogia-e atkozni a’- szerencsétlent , kìfgesz 
lételé't méreggel tölté. Oh Gnsztav ne tegye! lam én nem 
tehetek rela. V l 

Én önt holdogitani akartam; vétkem csak az, hegy 
gyenge valék. -— Szegény egy teremtés az assz'eny! Men 
nyit kivan tôle a’ tarsasag ’s mi`kevés eröt ada szivének 
a’ természet. Milly véghetleniil yszerencsétlen ha utjahel 
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’ csak egyszer is eltértf’s még is mennyi сваи all 116111 
lötte, ’s önmagahan, melly öt eltéveszti! 

k _ 1 

Az emher szabad, igy szólnak philosopliiaink: oh de 
kérdezze azt, ki szeretett, ’s mosolygani fog e’ biiszke mon 
dáson. Kinek szive hideg önséghen magába vonul, ki állati 
éldelet között, vagy a’ tudomanyok’ terméketlen munkai 
val tölté napjait: az talan szaljadnak képzelheti шага“, y 

'mint а’ szunyado ral» nem latja börtönének magas falát, 
’s szabadságról alinodozhatik. 011 de ebredjen csak egyszer 
a’ szerelem’ ellentallhatatlan liatalina szívében , ’s kérdez 
ze.: szabadnak ‘érzi-e meg megat? Kérdezze öt, ‘ища-е 
parancsolni a’ világnak, hogy megvaltoztatva gépelyi 
forgásat érzeményeit ne sértse? kérdezze, tud-e paran 
csolni önszivének , hogy az egyenetlen harczczal felhagy 
va, e’ világ" rendszabalyainak alája vesse önérzemé 
nyeit. Van egy scyllaja ’s cliaribdlse életiinknek: a’ világ 
ez, ’s önérzetiink, ’s egész szahadsagunk legfelje’bll az, 
hogy valaszthatunk. Boldog meg kinek lelkéhe elég eröt 
teremte isten, hogy ezt tenesse, ’s csak e’ sziklak’ egyi-` 
kébe ütközve szerencséjének legalabh felét menthesse 
meg, én blzonytalan lebegék a’ kettö között, ’s mindene 
met vesztéln el. 

Julia hallgatott ; nyugottlemondás, mélyen érzett relnény 
telen fajdaloln vala kimondva egész valójaban. “511621111 
111 akaram: mondam, hogy az idö, melly örömeinket feldúl 
ja, elviszi 4folyasabnn` fajdalminkat is, ’s más illy hanalis 
phrásisokat. Mert ki tudna. mondani újat a’ keservröl, mit 
annyi bánatok közt nem mondtak volna niai- ezerszer az 
eniberek. De Julia szmnorúan ra’za fejét. A’ fajdalom eny 
liül idövel è szòla komoran- -- de nem blinérzetiink. Bol 
dog, kit sorsa olly egyszerü helyzetekbe alllta, liogy mi 
kol' töle áldozat kivántatik, ömnagát feláldozva eleget 
tenet. De vannak nehezebb allapotok, 1101 kedveseink kö~ 
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zött -kell valasztanunk aldozatunkat, 1hol egyet nem bel 
dogithatimk annelkiil, hegy egy mast sértenénkf. Kit a’sers 
illy allapetra itele, annak mi mas vigasztalasa maradhat, 
mint az, hegy kedvese, kit sértett, meghocsat akaratlan 
tettének. 

0h ha az szivenek nyugalmat szerez -- szelek inegin 
diilva, — vegye eskümet, hegy e’ szivben nem marad ke 
serü csepp emléke iölött. ’S bar mennyitszenvedék is eddig, 
bar inilly kinek varnak is ream a’ jövöhen, atkezni fegem 
talan a’ vilagot, atkezni eninagamat, de seha nem azt, 
kinek’ eltein legszebb napjait köszlinhetem. 

Julia ineghatva nyujta kezét, ’s midön remege’ nijait 
ajkaimhoz szeritva szelid arczait latam; midön tekintetem 
szemeinek sötét _melyehe merülve a’ könyeket lata, mel 
lyek benne remegtek, ’s midön érzem, hegy szavaim a’ mély 
keservet, melly keblében di‘ila, egy pillanatra enyhiték: ek 
ker elöször érzem, hegy a’ fajdalemnak is vannak keserüen 
edes gyöny örei. 

Ekkor lepett be a’ komornyik a’szebaba, kerve Juliat 
’s engem, hegy jöji'ink at. 

Atyam hivat — inane Julia - ’s arczain egy öröni 
sugar {ига ai. 

Hallgatott. -- ’S hat iiieghalt, szela Julia remegve : 
nem de? — Veg pillanatiaiban van, viszenza a’ komornyik, 
’s mi sietve menénk at. ' 

Mar kivilagesedott. A’ `kert’ fai кант a' koi-any pi 
rult, ’s az egve hagyott gyertyak vilagtalan alltak az asz 
talon. A’ szebaban minden hallgatett. Közepeben az ablak 
felé готика — a’mint egyik szabadabb pillanataban -maga 

l 

u 
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kivana - iilt a' gróf. Arczai -lialvanyak veltak 's nyuget 
tak , mint egy haletté, a’ szenvedelein, melly húiat ekezá. 
nem liagya nyemetvenasaín; fajdalmai a’ lialal’ éi‘zéket 
lenségében inegszi'intek, ’s lia mellének gyenge lélekzetét 
nem lialljuk, ’s az erves, ki ütei'ét tarta, nem érezte 
velna vérének veg lassi'i dehhanasait, nein gendelliata sen 

'ki élönek. - Szeuiei liunyva veltak, mint ha szunyadez 
na. 0h különös latinany egy haldeklól -- Ime még él, ar 

' czai halvanyak, de azek, mellyeket mindìg lattunk ’s talan 
szerettiink; szive dehegI még, melle lélekzik, lelketalan 
gendeliiiég. Végakai'atat iratja, rendeleteket tesz, egy 
szóval egyike köriinknek. Еду era ’s mivé lett! Rekeni 
elesztjak hii'tekat, szelgai tisztelet nélkül ide ’s teva 11111’ 
czpljak testet, ’s a’ dög, inellytöl mindenki irtòzva elfer 
dnl, kivitetik, a’ nagy redliadas’ térére, vagy talan re 
kenahh per küzé, Воду felejtve liamvadjen. ’S ez velna 

'azen ezel, melly utan annyit faradunk? annyi szenve 
dés', annyi aldezat után semniisedés? Ez az egyetlen jui 
taleui, uielly palyank" vége'n reank var, Воду iiiînt az ala 
való szelganak urunk végre leeldja hilincseiiiket ’s elüz've 
hazahel mendja: szahad vagy?! 

ОВ lia meg valami inagyet tettél, vagy jet, mi utanad 
fennmaradt. >lia éltednek vég pillanatjaihan még legalalih 
egy haratet latliatsz agyad mellett, ki altalad heldegahh lett; 
hazat, mellyet épitettèl; lia csak еду fa nyul he viragezva 
szehad’ alilakan, niellyet te iiltetél, ’s inelly i'öldi iitadnak 
eiiileke 111111‘1111. De lialni lgy, minden liaszen nélkül, пуош 

` nélkül kimiilni a’ vilaghúl, vagy talan élted’ egész 111111110 
dasat seiiiliiìsitve latni meg veg pìllanatidlian: ez kinesahli 
niint leìrliatnúk. — Illygendelatekha iiiei'ülve alltain ett, 
inajd a’ lialdeklòra, inajd Jnliara nézve , ’s szivem mélyen 
érezé létiink’ egész nyemerlfisagat, mellyhen annyinak csak 
keserve, ’s seminisedés között lehet valasztani. Végre az agg 
meg egyszer felnyita szemeit. - Еду faradt tekintetet vet 

I 
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ve maga körül. — Nyissatok fel az ahlakot, szóla gyen 
ge hangon; megtevök. Julia egy kétségheesett tekinte 
штате atyjz'ira. Oh'aldjon meg! rehege elfojtott liangon. 
Az agg szomoruan neze падают, mintha meg egyszer 
akarna végig tekinteni eldödei’ hosszú sorát. Vegre felso 
Марта leereszte fejet, ’s hallgatott. _,Csak egy aldo ваш, 
sohajta Julia: az agg nein felelt, keze meredten esett le 
széktamaszáról, nein vala töhhe. 

A' nap elsö видами àraszta el a’ szohán, minden 
hallgatott, csak a’ nagy tölgy’ àgaihan suttogay a’ korányfu- l 
valom. -f l ._ ` ‘ 

\ _ . 

Melyen inegliatva állánk a’ наши köi'iil; Jiili’a ММ 
kozott. Ekkor lepe egy inas a’ szohaha, levelet adva Зн 
iianak.Ju1ia megnézé a’ шагам ’s elimivanyun. ваше fei 
töre a’ pecsétet, ’s mig szemei a’ sorokon vegigfutanak, egész 
teste remegett. Az istenert, szolék végre: mi töi'tent. Ö 
nein те“, 'szemeit a’ papirr'a meresztve, ’s mintegy ina 
gi'in kiviil ат. Kitöl van e’ level? szólék ismét; Julia re 
ат neze , ’s szivein elfagyott e’ hideg ketségheeses’ tekin 
tete alatt.` Hallgatva oday nyujtá a’ levelet. Én el vagyok 
atkozva! kiálta fel, ’s magàn kivül esett karjaiin közé. — 

r 

Szohájáha vivök. Én asszonyai’ gondjara liizva’ б‘, a' 
levelet olvasain. Dufeytöl vala, majd nein ezen szavakkal : 
Kedves Jiiliám! Ha ön valaha szeretett , min ketelkednein 
neni szahad, kepzelje öniiiaga a’ fajdalmat, melly! e’ pilla 

_ nathan` lelkemet eltölti; ’s ha mar. atkoiii vala, hogy közele 
déseni által. szivenek csak keserveket hozliaték, leg'yen leg 
alahh hizonyos, hogy magamat hiintetve érezem. Nyugalmát 
rontám el, i‘eldúltam a" holdog мы kört, mellyhen napjai 
folytak; sötahogy ne’maradjon semmi’, minek elrahlásat 
szememre liánynoiii nein kellene , meg nevétöl, ’s fenyes 

д Árvz'zlió'liyv III. Íiò'l. 22 
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allasatol is én’fesztam meg. De ne gondolja, hegy e’ sziv, 
melly önt szeretni inerte , ’s melly viszonszerelnle’ érzeté- › 
hen holdog volt, egészen el. tudna felejteni kötelességét; ne 
gondolja, hegy a’ férii, kit annyi hizedalomra méltatott, ér 
demetlen vala. ,Én ismerem kötelességemet, ’s har mi ne 
héz legyen, teljesiteni fegom; vérezzék har szivem örökre, 
én lemondok vszerelmérol, az esküröl,melly szivét az enyém 
.hez köté, ’s mellyet soha el nemfogadtam volna, ha kép 
zelhetém, hegy önnek annyi fajdalmakat okozhatna. Még 
idö van; menjen atyjahoz , kérje hocsanatat, mondjon 
le rólam ,’s ny‘ujtsa kezét mas holdogahhnak, ’s minden ' 
helyre fog jöni ismét. Atyja vissza fogia venni atkat, a’ 
lkevesek elött fölfedezett titok, titokhan marad, ’s Juliam 
ismét holdog leend. Boldeg! oh nem, nem ugy mint én re 
ménylém szehh napokhan; mert ki fogja öt ugy szerethet 
ni mint en? de szerencse's legalahh, legalahh irigylett, 's 
ez töhh, mint én neki nyuithatok. Azok utan mik történtek, 
mindennek vége van, ’s johhan ismerém atyamat, ’s in 
kahh érezém, miy szörnyii egy atyanak atka, mint hegy most 
holdogsagunkat csak reményleni merném is. Vegye hat 
véghucsumat, mellyet feldúlt kehellel mondok. Fél ór'a 
mulva úton leszek, ’s ha sulyos hivatalom’ terhei között, 
néha egy fohasz szall hazam felé, legyen hizonyos, hegy 
az annak holdegsagaért leend , kit e’ fóldön leginkahh, kit 
egyediil szereték , G a e s ar. 

Elhamultam! Vannak dolgok a’ vilagon, mellyeket 
minden tapasztalasunk mellett mind addig lehetleneknek gon 
dolunk, mig nem történtek: ’s íllyen vala ez. Mindennek 
vannak hatarai e’ földön , csak az emheri keservnek nem, 
’s neml az alavalósagnak; ’s miként a’ kinpadon szenvedö, 
mig el, nem mondhatja, hegy a’ kinek’ tetöpontiara 011, ’s 
hegy kinzói nem fognak töhhé semmit talalni, mi altal faj 
dalmat nagyithatnak: ugy a’ legrosszahh mindig talalhat 
mégvalakit, kire tekintve magat johhnak érezheti. 
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Е’ р111а11а11›а11 lépe Armand a’ szobába,»- 111 a’ gróf’ he 
tegségéröl hìrt véve, Parisbólfkijött.- Ha valalial barátod 
volt; ha valaha ifju- szived egész erejével egy mashoz ra 

«gaszkodotß »ki neki kedvesebb vala önmagánáli; ha szi 
vednèk minden érzeményét, örömeidet .'s-a’ keserveket 

vcsak vele érezéd; ha _titkod nem vala, mellyet rea nem 
biztal; ha’kètelyed nem vala, mellyre nem töle vartal’volna 

. feleletet; egy szóval, ha lényednek ldegészitö felét 161 
' tad benne, ’s most egyszerre csalva, egész boldogságod 
_.tól 611616 megfosztva- 161611 magadât, vagy ha csak kep 
машет},- hogy ez vale lehet e’- világon: gondolhatod alla 

spotpxhat., Szivemben шаг-61011 zúgott, ’s némán álltam; 
hoszút, vért szomjuztam, ’s egész testent remegett. б‘ пуп 
gottnak látszott, ’s job'bját nynjtá.. Akkor tört ki'egész 
haragom. Eltaszitám magamtól kez‘ét. Elmondék mindent, 
mi szivemet szorita, a’ multat ’s jelent, rendithetlen ba 
rátságomat, ’s alávaló csalasat. ’S most e1 e’ 11621161! 11161 
ték magalnon kivül: el szemeim elöl gazember ! 

Armand nyugott maradt, csak a’ gyenge remegés 
’ ajkai körül, ’s a’ könnyü pirosság, melly halvany arczait 
‘еду р111а11а1ва elborita, mutatak megìndulásàt. Értelek -- 
szóla végre, megvetö tekintetet vetve ream — 110111ар 
reggel hatkor a’ boulogni erdöben felelnì fogok rea. Eljö 
vük -— szólék szinte örülve e’ kihivásnak ---- te, vagy én, 
kettônknek nincs többé helye a’ vilagon. " 

Igazod van - szòla komolyan Armand - de liogy 
olly biiszkén ne emelkedjél fölöttem, hogy e’ b'ecsületes em 
ber’ alarcza alatt ne takard szégyenedet, tudd meg, hogy 
ismerve ‘аду. Én tudtam, hogy Julia nem szeret, tndtam, 
hogy gyermekes makacssagodban tenmagadat csalva remé 
nyeidröl önkényt lemondani nem fogsz, ’smagadat ’s Ju 
liát boldogtalanna teended, ’s Dufeynek levelét elvivém, 
melly 61161 hazasságodat gatoltam; de nem szerencsédet, 
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Y'mellyet a’ kényszeritett’ karjai кант ugy semtalalhattal. 
Én' meg valék gyözedve, hegy az, mit теней; -lia bar 
neked', kit a’ sers örömök klizött elkenyeztete‘tt, eg’y‘pilla 
natig fájdalmas- leend, jövedet egy nagy keseriftöl ‘МЫ 

` meg; meg valekl gyözôdve,\fhegy`l)ufeyt, kinek eletemìiél 
»freenet köszönök, iieidogga teheiem. ’s mit reeel wendig? 

Parisban мы, ыщы hazra kerüijarva, дует keinke'm 
kerdezösködve, nem сваи-е meg bara’iod. Nemêkerdezö's 
ködtél~e a’- dragasagarusnal, kil'vannak-e диете matkàd’ 
gyöngyei? tagadd ha mered; шагам; hegy a’nagy'vesze 
delem egy egész астма; nem ладу» alunni, -llegy'mas 
nap ismét eljövel ismet kérdezesködve? -’Piru1sz,"nemdé? 
0h ez szép, vfennseges dolog, nemde?~ ez ладу-штата; 
nak jeiexien n gazdagek, ii fennsegesek, kik ez ëiet’- ieg- . ' 
magasabh polczain alltok, elég elmesek'valatekesak azen 
hibakat beesteleneknek- bélyegezni‘, mellyektöl Идите 
tek megör'ze. 4Hivtelenseg, hazugsag, zsarneksag, nektek 
szabad. A’ nagy korhely, ki milliókért csalt, nektek egy 
szerencsetlen. A’ szegeny, ki ehezve egy darab kenyeret 
ott ‘ей fel, 4a’hel épen гамма, egy шагаю toivaj. 0h de 

' ne felejtsétek el, hegy alattatek a’ nep all ,- hegy ismeri 
tetteteket, -’s más mérleggel méi‘-, mint ti. Hegy ismeri, mit 

" iiyomtek, kik гала tapedni mertetek, ’sïhegy bar mi me 
y'l'yen alljon, elég nagynak ereziï'niagat, hegy titéketmeg 
vessen. --- Armand elment. Én keves idö пища követem. 
szavei mely- fajaaimmnai uniek leik'emet. A’mit ‘там; 
bel tevék, azt ö a’ legalabbvale szandékeknak tulajde 
'nitá., .köszöne'tét erdemlém ’s ö megvetett. Illyen az em 
ber, nincs egy tett, mellynek következéseit kiszamithatna, 
meg ha heldegitani akar is; tetteinek nagyobb resze a’ 
`‘veletlentel iligg. ` ~ 

А Estve, iniutan mindent elrendeltem, meg egyszer me 
yn'ek ki a"~ gref’ jeszagara. Julia nem vala többe ett. Ke 
've’ таким utánam e is синем, ’s nem tuda senki hel 
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шва; А’ haz’ régi lakesaihòl csak a’ grófet talaltam meg 
ett. Nyugettan feküdt magas ravatalan, ’s g'yertyai sze 
merú fényt terjesztének az eldödek’ sötét képeire, kik mint, 
egy husengva néztek le rainaikhól végivadékekra, ’s ez 
megferdltett Aezimerek ìfelett vara a’ pillanatet,imellyhen 
kepersóia a’ régi sirhelt’ utelsó шум betöltendi. Utelszer 
valék« e’ hazhan. ' 

l ~ .17,3115 
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1». ‚ ‚` ,iihgf ifi-Jil i; (Il .I i, ii ‚м‘... ‚и‘ e’iriimj. 

l ’il ’l .~ a’l 
XXXVI. 

Mi aziitán törtent, tudod. Miutàn Armand’ golyójától ta 
lálva lerogytam, te vevel karjaid köze, ’s te valál, ki 
nek haráti arcza, az elethez visszaterönek elöször mo 
solygott nyájasan elehe, ’s e’ pillanattol шведы altal 
szinte elfelejtetéd, mennyi rosszat tevel, midön elteinet 
megmentèd. 

A’ grof й] testamentomahan 50,000 frankon egesz'vagyonát nekem Ваша. Mennyit fáradtam Julia’ fel 
kereséséhe’n, hogyv ez (“Коты nirmkoi neki visszaadiain, 
’s hogy hasztalan fáradek, tudod. Mikor legroszahban valek„ 
a’ szerencsetlen három eijelt virraszta ágyaninal, késöhh 

.eltünt, ’s nem mondhatá senki, пот. 

Feliìdiiltein végre, ’s visszatertem мушки. 

iFolytaHltîk.) 

vÉeE A' HARMADIK xöTn'rNisk. 
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