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BEszÁLLÁsozÁa 
’ víGJÁTÉK во‘: FEL'voNÁsBAN. 

[RTA 

SZoNTAGH GUSZTÁV. 

Äwv'zlu'iuyv I V. kó'l. ` 1 



i 

szEMELYEK: 

HOLMER, kereskedö. 

MÁLI , ̀ leánya, ' . 
JULcsA', szbbuleany. 
BALTAY xÁRoLY. 

TÁBORY, mamy. 



Elsö jelenés. 

Szoba Hohner’ házában, eду középsó és két мdмaши‘. 

MALI, ‘мы’ JULcsA. 

MÁLI 

(МЫ: elótt ültözködve; egy` pln'szor nyugtalanül nz ajtó felé pillant). 
Мár látom, azzal a’ szerencsétlen vendégszoba'tisz 

togatásával végre nem tudnak jutni. (Az ат felé ШК.) Juf-` 
csa! Julcsa! ` - 

` _„ц—_.`‘ 

` J U i. с sA' (bejön). 
Tessék. 

_ MÁLL ` 

Az istenért, hol mulatsz olly sokáig? Nézd meg há 
tulról ruhámat; jól áll-e h1чam? . ’ 

JULcsA. 

_ Várjon. (Jobbitgat.) Fordúljonmég meg. (Жgy; mos; 
шár olly diszes mint çgy menyasszony. Tisz_t. ш vagy“ kérö 
_mind el lesz ragadtatva. ’ 

MALI. 

Aн gondolod, érttek öltözködtem? 

JULGSA.` 

Egy becsiiletes kérö csak megérdemlí, hogy diszesen 
fogadjuk. ' 

. _ 1 + 
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MALL 

Igel.: ha kedves; de ha ismerétlen ’s az kivántatik, 
hogy mások’ kedveért oda nyújtsuk keziinket. 

JULcsA. 

Rosz úri szokás; erre rá nem állnék. De hаt a’ 
tiszt Ш', ki ma Мишкиoz száuásoztaük? 

MALI. _ 

Az is valami podagrás véíi örnagy lesz. 
JULcsA.' 

Koránt sem; a’ legényeket kikérdeztem: ñatal `csi 
l'los hadnagy. ` ' 

MÁLL 

Hadnagy? Ez jobban мaiiыш. 

JULcsA. 

Мég egy harmadikat is tudok. 
`MÁLL 

Lelkem Julcsám, шиroi9od kifogyhatatlan. 
JULcsA. 

' Az a’ szép ñatal emljer, ki az éjjeli bálon a’ kisasz 
szony köriil olly hatalmasan vitézkedett — szeretném щd 
ni kicsoda. ' ` 

M Á` Li (nézök felé). 
Én is, de mást meg nem tudhattam annál, hoдKá 

r o l ynak hívják. 

' J U L с s A. 

Veszedelmes egyf urñ; engem se’ hagyott megkisé-` 
retleniil. 

_ M Á L I (megilletódve). 
Téged ? 
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JULCSA. 

Mikor a’ kisasszonytól elbúcsuzott, hat huszast nyo 
тott markomba. Czél nélkiil ennyi pénzzel az úrñak Ьe 
csiiletes szobaleányt nem „тak megсiszœlni. 

MALL 

"S te elvevéd? Szemtelen! 

JULCSA. 

Máskdr, mщa a’ kisasszony, nem szokásom; de ez 
egyszer kivételt kelle tennem.` Az úrñ, gondolám, vagy 
diihösen szerelmés, vagy komoly szándéka. van. EМ szo 
b'aleányi tisztem szerint fontolóra _kelle vennem. 

M Á L L 

Szobaleányi tiszted szerint. Hahaha! Tán tanácsos 
. nénak sziil'ettél? 

JULCSA. 

Meglehet. Abban legalább nem csalatkoztam, hoд 
munkásságomnak itt széles tér nyilik. A’ szerelmes hös 
csak imént itt ablakunk elött kullogott. 

‘’ ` MALL 

Hol? hol? (Aí'ablakhoz fut.) 
Шьем (щекам); д ì _ 

Elosont. Ollyanok a’ férñak. Ha nem kellenek, pont 
ban elöttiink teremnek; ’s ha млaдшiik utánoк, maja 
isten,` Tiszán Dunán túl bolyongnak. Innçn balkézröl jött, 
mindig fölfelé ablakunkra nézve. Hahaha! Alul épen az 
útcza-csatornátigazitják. ' _ `vf 

` MÁLI (megzióbb'en). ‘ 
Istenem talán csak belé nem esett? 

JULcsA. ` t 
Egész életnagyságbań. Halìaha! 
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MALL 

дaj szegény Káróly! 'S te még nevetsz, érzéketlen , 
csúf leány! ` ` ' 

:ULG/s A. 
Mindjárt` csúfî Hisz’ ezeket a' sz_erelmes` úrñakat nem 

kell sajnálni; az вáшк csak egy kis regényes кaшd. 
Macska iigyességgel kiszöknek a’ gödörböl, leporozzák 
ruháikat ’s v_.ége. (Ablakhoz megy_) Tudtam, megint itt van. 
(l_lajtogatja mgm)` Alázatos szolgánéja! 

l ` ЙЗЬТ (аЫаТкЬОЪ fut), 
Hol, hol? вliаiit a’ ház megett. — ’S te szemtelen, 

köszöntöd !‘ 
` _gy w'ç. , (:1"`.. JULCSA. 

A’ hat huszas háladatosságot ккán; azon feliil ö kö- _ 
szöntött elöbb. Fogadok, kisasszońynak nézett. Áldottak 
legyenek homokunk’ porfellegei! Hol is van meфиt? Ez 
egy új meghajtást érdemel. (нападет mngát.) 

MÀLL ` 

Tiistént тak-чипál az ablaktól. (Maga au az ablakhoz.) _ 
s ULdsA (Ã’ meuékajto relé piuaut). 

Vigyázzon, az öreg (и jön. 

М Á L I (kedvetlenůl megfordúl). 
Mòst? ` ` ' _ ’ 

J U L с s A, 

Mondom, à’ férñak mindig akkor jönek, mikor nem 
kell;' a’ szobaleányok` pedig akkor takarodnak, mikor ta 
nácsos. (Elm.) 
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lìlásodìk j`elenés. 
HoLMER, MALI. 

H (И, М Е R. (levelet отдача), 
Jancsi! Julcsa! Мáд! 

M Á L L 

Ш vagyok uram atyám. Mit parancsol? 

HOLMER. ` 

Megtekintéd a’ Baltaynak szánt vendégszobát? Rend' 
Вen van-e minden? 

MALL 

Hisz' urain atyám már maga négyszer volt benne, ’s 
látta hogy minden, a’ mínek csak keze láha` van, reggel 
óta ott’siirgölödik. ' 

' н о L м в B . _ 
A’ ищa kárpimk fel vannak-e fiiggesztve , az új di 

vatú szönyegek kiteritve? 

MALL . _ 

Minden, minden; egy herczeg megelégedhetnék. 

HOLMERÍ 
Ugy akarom. Régen vágyakozom e" nap 'utёii, tőle 

munkás életem, annyi szorgalomnak ’s fáradságnak`jutal 
qnát várván. De clagadoz is `szivem örömtiil. Ha lehetne, 

házamat tiindér'palotává varázsolnám át, hogy az érkezö 
Baum Minden falakról аrатa: аdщыeце. 

M Á L L 

Ugy legalább az enyémre nem szorulna. 
HOLMER. 

Ne rontsd el kérlek jó kedvemgt "s Иgy okos. `A’ mit 
“пed kivánok, az ész’ követelése. A’ Baltayak régi ne 
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mes család; de jószágaik el vannak zálogosítva Zs péfizre 
van sziikségök; nekem a’ szerencsésen iizött kereskedés' 
következésében pénzem van, de a’nemességet nélkiilö 
zöm; hazánkban pedig megkiilönböztegés végett mindket 
töre van sziikség. Ezt akarjuk mi, régi meghitt barátom 
az öreg Baltay, és én. Ha ñának .kezedet nyujtod, kl11á1l 
tom a’ Baltayak’ elzálogósitott jószágait, férjed az által a’ 
megyében legnagyobb birtokú nemessé välikl idövel két 
ség nélkiil viceispán leend, ’s te lelkem Málim viceispán 
né. Fejem szédeleg örömtiil. 

MALL` 
A’ terv kecsegtetö, csak kár hogy csupa dolgokat 

illet ’s a’ személyek tekintetbe sem vétetnek, Tisztelt 
uram atyáun` az ifjú Baltayt, mint tudom', csak gyermek 
korában látta; hát ha rút, miiveletlen ’s teszem` semmire 
kellö. ' 

HOLMER. 

Vállalataimban, jól tudod, nem szoktam hirtelenkedni, 
éretten kiszámitom minden részeit. Az ifjú Baltay, biztos 
tanúságok után állitom, ñatal csinos, miivelt, ‘1l11gotl1 
tott ifjú. Egy ideig katonáskodott is. Nem lèhet ellene ki 
fogásod. ‘ 

MALL 

Elsö fellépése legalább nem ajánló. Atyjától Мышк 
hoz szállittatik mint valami kiilföldi árú. 

HOLMER. 

A’ sziv, édes Máli'm! vak, 's irányát az észnek ki 
kell tiiznie. 

MÁLL 

Csak hogy a’ sziv matkacs, saját v11ágábи élö. Вe 
cses elötte egyediil az, a’ mi minden mennyei hatalmak’ 
pártfogása. alatft kiilönösen ’s kizárólag csak számára al 
kuttatik. 

И" 
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II O L M li (kedvetlenül). 
Úgy hiszem érzelegsz? 

MÁLL 

Csak a’ sziv, 'szavát hallatom. 
H 0 L M E R (elveszti türedelmét). 

sziv, sziv, ’s örökké csak sziv! Én nem tudom mi 
nek adott a’ természet főt? haszontalanabb jószág nem lé 
tezik a’ világon, mint ez vállaitok közt: ti_ épen olly jól 
fej nélkiil is járhatnátok. 

MÁL L 

Tisztelt uram atyám igazságtalan nemiink iránt; mi 
csak nem akarjuk, hogy az ész zsarnoki hatalmat bitorol- ` 
jon sziviink felett. Hisz, öreg még nem vagyok, tiikröm 
sem mutat rútnak, az emberek pedig uram‘atyámat gaz- ' 
dagnak tartanák; nincs tehát ok erőszakos siettetésre. 

HOLMER. 

Ki erőltet? Én csak nem akarom, hogy illy fontos iigy 
ben elkényesztett leányi szeszély határozzon. ’S lehetne-e 
kedvesebbet kivánnom leánytól, kinek szive el nem fogúlt, 
’g ifjúra nézve, kit fényes köriilményei mellett, belső je? 
lességek is ajánlanak. 

MÁLL 

De ha szivem nem volna már szabad -- teszem ha 

némileg nem volna? 

' H 0 L M E R (megdöbbenve). 
Ha nem volna szabad? Máli, mi ez? Te őszinte 

szoktál lenni, ’s én erröl semmit sem tudok. (Vizsgáló sze 
mekkel méregeti.) Nagynénéd, kivel az éjjel tánczmulat 
ságban valál, tudósított, hogy valami itjúval igen ked 
vedre mulattál, hogy vele a’ táncznak hossza vége nem 
volt. Ha merem kérdeni, kicsoda ezén szerelmes lovag? 
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` M Á L I (защиты). 
Nem mondhatom; senki sem ismerte. 

HOLMER (dorgáló hangon). 
(Шy-e? ’S te, a’ ga'zdag Holmer’ leánya, báпы se 

honnából keriilt emberrel шлcм indulsz, ’s kényedre mii 
latsz ? ' 

MAl.i. ` 

Személye, nemes magaviselete ajánló levelei vaш 
nak. Ö volt a’ társaság’ disze , каштан. 

‘ 

п o LM Е n (шаrа hnraggal). 
‘Идáт, hogy `tiiskés koronává ne váljék féjedem 

Hiheted-e, hog)’ 'forintot forinthoz, szамкat ez`rekhez, 
ezreket százezrekhez csak `azi''Brt gyiijték össze, hoд' 
egyetlen leányom, kiért fáradtam, ’s siirgölödtem, egy 

_ jан-meiit ifjúval, mint egy megtébolyodon, éjjelholdvilágnál 
's harmatban bqlyong'on, a’ szerelem’ kimondhatlan örö 
meiröl, mennyei boldogságról álmodozva? Máli, minek 
elöt'te engedjem, hogy téged a’ világ öriiltnek, engem pe 
digvén bolondnak tartson — egyetlem. végteleniil szere 
teй leányom vagy: de jól vigyázz! mindenâvagyonom ön 
szerzçményem, 's egy pennavonás kizárhaÃt minden örök` 
ségedtöl. ' ` 

M ÁL i (mugában ég felé). _ 
0h csak most el ne hagyjatok mennyei hatalmak! 

u 

lla'rmadik `jelenés. 

ELÖBBIÉK. JULcsA_ 

JULcsA. ' ' 

А' ат ùr'poggyásìa, elérkezett. ` 
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H 0 L M E R (csodálkozva), 
Tiszt úrnak? micsoda tiszt úrnak? 

n’ 

_ J 'U L с s A . 

A' ki házunkhoz szállásoztatott. 

H o L M E R. 

Tiszt? házamhoz! 'Ez kellene még. _ 
MÁ LL` 

A’ szállásjegy, édes uram atyám, már tegnap óta 
itt hever az asztalon; de kegyed Baltay ш’ levelébe any 

' nyira belé meriilt, hogy azt észre sem vette ’s másról le 
hetlen ivolt szólni. 

H О L M E R (fölveszi a’ jegyet). 
Mi a’ manó! Csakugyan. Ez a’ boldogtalan had min` 

deniitt zavart okoz. De miért nem ñgyelmeztetétek a’ szál 
lásm'estert, hogy ebbeli tartozásomat pénzzel szoktam meg- _ 
váltani. 

MÁLL 

A’ szállásmester maga jelent meg, ez esetért engedel 
met kérni. Az utolsó árvíz, mondá: a’ tisztelf{et befogad 
ható Мzша' számát annyira megkevesbíté, hogy ez egy 
szer kivételt kellett tennie , uram atyám' ismeretes haza 
ñúi buzgóságához folyamodván. 

H O LM E R (keserün). ` . 
0h a’ hazañúi buzgóság teнты talpig lelkesít, csak kár 

hogy azt jobban nem használja. Miéft nem kiildött egy fél 
tuczatot? miért nem az egész ezredet! (Nyugtalauúl fel 's ala.) 
Alkalmatlanahlyidöben nem történhetett; de úgy van az , 
a’ hol ezen Mars’ nai belépnek, felbomlik ott a’ béke és 
nyugalom örökre. ’S hová tegyem? Minden többi szobáím 
az épen elérkezett kiilföldi áruikkal vannak megrakva. 
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JULGSA. 

Oh az iránt legkevésbbé se tessék aggódni. A’beszál 
lító katonák látván, hogy a’ kék szobát takargatjuk, ter 
mészetesen azt hivék tisztök’ számára történik, ’s habozás 
nélkiil egyenesen bevivék poggyászát. ` ` 

HoLMER. ` 

A’ kék szobába äf‘vakmerö, îstentèlen nép! 's ti 'en 
gedétek? ` _ _ 

JULCSA. 

Minket nem is kérdeztek, ’s annyian voltak, h'ogy 
velök szóba se’` mertiink ereszkedni. ' ` ' 

H O L M E R . 

Mondom , hol e’ boldogtalań had hefészkelüdik , ott 
a’ zavar elkeriilhetlen. Tiistént menj ’s mondd meg nekik, 
takaro'djanak ki sebesen, pontban. Fuss! 

JULcsA. 

De hova? ' 

HOLMER. f 

Hoтa? Igen, hova? Hová patvarba` tegyem? 

MÁLL 

Тaйм tisztelt uram atyám! nem is volna többé illö, 
hogy a’ hadnagynak poggyásza. kivitessék; ezt dnehezen 
vehetné? Kivált a' ñatal tisztek becsiаlet’ dolgában ollykor 
túlságosan érzékenyek. 

H OLMER. 

Vigye öket a’ li'atvarl Baltayt `csak ki nem vethetem 
a’ szobából. / ` 

.\ 

MÁLL 

Hisz’ a’ padlás-szoba még iires. Aн `az `el¿„"'yném'my ' 
korhadt hordót könnyen kihengergethetjiik, ' i . 
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“ ноьмвв. 

`Megöriiltél? az ifjú Baltayt padlás-szobába? Leány, 
шишeк! De mihez fogiak? A’ tiszt minden szempillan 
tatban itt lehet. Fejem Olly elfogúlt, o_lly шпarи (Gondol 
kodik.) Nincs más mёл“ az árukat çi’sárga szobából ki kell 
vпéшem ’s ezt azonnal. Halljátok! az ínas, szogáló, Sza 
kácsnéykocsis, házmester, a’ mennyi boltinas van, a' 
mi csak e’ Мышii él, mozog, és lehel, mindnyájan gyiil- ' 
jenek össze, fogianak hozzá, tiistént, pontban, elniúlaszt 
hatlanúl. Vitessetek ki míndeт, suroltassátok ki a’ padla 
tot, rakosgassátokbe a’ ‘шишки, a’ legnagyobb szor 
galommal, tiistént és sebességgel.` Takarodjatók, ’s ne _ 
lássalak mig el nem késziiltök. (мы: és Julcsa el.) 

i 

Negyedik jelenés. 

HOLMER (maga). 
Borzasztó helyezet! Egy fél év тa leányom’ össze 

kelése iljú Baltayval, kedvencz kivánságom, ’s im midön 
a’ rég `várt nap elérkezik, egy átmarsoló boldogtalan 
Mars’ ña kipiszkálja т diszesen elkésziilt szállásából, ’s 
egy sehonnábó] Лис-meiit nem tùdom kicsoda, alkalmasint 
leányqm1 szivéböl. Végre még ez is valami poщár ruháhan 
lappangó hadnagyocska, meи eddigi tömérdek bajaim a’ 
katonasággal a’ legroszabbát engedik gyanitanom. Még 
boltoslegény koromban végtelen izgágám volt a’ cadétok 
kal; ha náloknál több eszem nincs, azaz: ha okosan min 
dig nem engedek, számtalanszor kardlapoznak meg. Utóbb 
szerelmes voltam feleségembe, de még leány koráhan is 
azi: az áтozoы; kétszinii posztót jobban kedvelte, mint sze 
rény polgári köntösömet. Gondoltam, legyen csak e1iyém, 

' majd vещet szakasztok mindennek. De boldogúlj asszony 
nyal! Egy górlábu zászlót'artócska meg nem csörögteté 

\ 
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кaмцáс ablakom мaй, hogy odg: ne Мoи volna; ’s ища 
`isten háztetön f(тák-e be magokat vagy a' kulcs-lyukon _ 
рsйsпaквe' —- elég az hoпá, Immun haхa juttomkor (ke 
serü таит.) egy pár áldott hadnagyocska rendesen a’ 
legnagyobb öröm’ jelével fogadott, ’s tашeт-штyкá 
sokkal szinte elhalmozott. Ha МЫ! anyja’ leánya; úgy az 
itjú Baltay’ házassági csónaka zátonyon feneklik meg. De 
igen — már magamnak a’ szoba után kell látnom, тert 
végre tulajdon vőы még szállást sem kap házamnál. `Bol 
dogtalan had! 

Ötödik jeleńés'. 

Utcza l.Iolnier’ мы elótt. 

` ' BALTAY , utóbb TÁBORY. 

в A L т A Y (а ház karin kémlelödve). 
Bár csak még egyszer pillanthatnáìn meg; az az átkozott 

'porfelleglehetlenné tevé meg ismerését. (Tábory egyenesen 
а’ ház’ ajtajafelé megy_)'Ez nem sok teketorаát csiтl (meg- ’ 
ísmeri) ТЁПЮГУ ! 

т Á B о n Y. 

Károly ? Hozott isten , hogy’ akadunk itt egymásra ? 

BALTAY. 

Arról utóbb, most mondd meg, mi `dolgod ebben a’ 
házban. ` 

- т AB о в Y. 

Szállásomra megyek. Olly fтeща ez elötted? 

BALTAY. 

Nagyon'! Ir'igylem sorsodat! Mit nem adnék értte, 
ha helyedre léphetnék. 
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т}` в o в Y. 

Ohó! vez g'yanús elöttem. (Kai‘innen az nb'lakot.) ш va 
lami szép tollu madárnak kell lappanganç. No, halljuk! ` 

в A L т А Y. 

шт emberre, mintegy átmarsoló dévaj ’s könnye'l 
mii hadnagyra, titkomat az щи, 'nem bizhalnám. д’ 

'r ÁBonY. 

Kétség ЖМИ! ’s azon feliil a’ köriilményék engem 
pártolnak: egy pár lépés ’s benne vagyok a’ maaár’ Тész 
kébe; azért csak ki a’ titokkal! 

BALTAY 

Haшa1! hát, mert tanácsból úgy is kifogytam, ’s 
meglehet valami jó Мeнel kisegithexsz. Atyám erövel aж 
akańa, hogy itt helyben valami Holmer nagykereskedö’ 
leányát vegyem el. ' 

TÁBoRY. 

Miért épen I.Iolmerétê` miért nem bizza ezt sыbad 
választásodra. Erre én rá nem á11тек. ` ' 

BALTAÍ 

Az öreg Holmer, atyámmal régi barátok; azon kiviil 
a’ leánynak némi ajánló oldalâi vannak: jó nevelésii, szép, 
’s mondják milliomos; de az embeï'ek, швd, nagyita 
iiak. 

TÁBoRY. 

Milliomoé ? visszaveszem szavaтat! Atyád tetötiil 
talpig okos ember ’s_ teljes igazsága van. 

BALTAï 

Mind e’ mellett még sem szeretnék macskát zsákban 
vщит; azérф, hogy eleve megláthassam ’s kiösmérhes 



1 6 ` szoNTAcu Gusz'rÁv , 

sem, vendëgfogadóba szálltam, ’s az éjiel adatott tánczmu 
latságon megjelentem. Belépek, kérdezösködöm .-- 

T A B on Y. 

’S egy macskaföt mutatnak. 

BALTAY. 
_ _ 

Egy angyalt harátom, köriilsugározva a’ szépség’ va 
rázsától, minden mozgásaiban kecs, minden szavában 
báj , minden pillanata bájözön , melly szivemet szerelemre 
lobbantja. ` 

тАвонт. 

Felséges 11й, ugy szeretlek! íiatal embernek mindig 
szerelmesnek kell'lenni; e’ nélkiil az élet szenvedhetlen 
presa; ` ’ 

в A L T А Y. 

Boldognak érzém magamat, annál boldogabbnak, iiil 
vel ébredezö gerjedelmim némileg viszonoztatni` látszattak. 
Мa'meg_al1arа11iil&toga1iilház61i8; de a’ fogadós, kit ez ` 
iránt kérdezék, tudtomra adja., hogy a’ városban két Hol 
mer kereskedö lakik , 's hogy mikettönek szintazon nevii 
’s meglehetösen egymáshoz hasonló leánya van. Bolllo 
gúlj most ha tudsz! A’ ház ugyan (klvesz еду levelet) két 
ségtelen, Kiŕály-utcza, 581 szám. De kérdés, valljon itt 
lakik-e az igazi leány г ` 

TÁBURY. 

Ezt azonnal megtudhaijuk. Jer szállásomra. 

f ` BALTAY. 

Lehetetlen. Az öreg Holmer, atyám’ levele által, 
jöttemröl eleve tudósitva van, ’s ha az igazi helyen vagyok 
’s ha iiюфт, legroszabb esetben tőle 'jó móddal nem sza 
badúlok: a’ leány pedig tiistént hetanúlt szerepet játszik. 
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т A B o в Y (gondolkodás um). 
Tudod mit?, HМ ha szerepeinket fölcserélnénk? - 

Mit adsz, ha formaruhámat ’s szállásomat átengedem. ' 
BALTAY. 

Bohó te, hisz’ тá} egy félév elütt kiléptem a’ 6zo1 
gálauiól. 

' TÁBonY. 

Ki tudja aж?’ 's minden játéknak lehet utожет, 
whát katonai életedének is. Barátom a’ nyereség mind 
kettönkre nézve kézzel щитó. Észrevétleniil becsúszunk ' 
szállásomra, hol embereim már várnak; te formaruhám 
han isméretlemïl` kiösmérheted mátkádat. 

B A'L т A Y, 
’S te? 

` т Á в 9 R Y. 
Én mint kérö lépek Еel. . ‘ 

в A L т A Y. 

Te -- |ia,lia, ha! 

TÁBonY, 

Ne nevess, a’ dolog mindkettönkre igen komoly ter 
mészetii. Barátom, rosz napokat értem; sы11ásшiik a’ 
falukon irtóztató soványak, sehol egy hecsiiletes vвiить’; 
fogadó; én azon ши11 pélaaadás végen tömmyire a’ szá 
zad’ elején gyalog tevém az шat, ’s gyomor-nedvem bor 
zasztólag meggyiilt. 

BALTAY. 

Mint váшa ván kérö, a2 igaz, jó vendéglésre te 
hetnél szert. ` 

‘гАBоЗт. 

Ez az, mi тáнкеp huzdít.` Az'on kiviil Holmer, ke 
reskedö létére, talán csak egy pár palaczk eredeti' peш 

¿wiz/¿61.91, 1V. ш. _ 2 
У 
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gövel is birni fog. Ezen ital most div'atos, ’s egy pár pa. 
Jaczkot megérdemlenék. i 

B A L т A Y. 

Sőt, ha nem csalódom, vele kereskedik is. 

TÁBoRY. 

Már úgy inindenesetre kéröt kell játszanoin. Bara 
tnт, ez az örökös béke olly unalmas, olly kétségbeejtö, ` 
hogy már régen a’ Dunába vetem magam, ha ollykor egy 
kis szerelmi kaland bús hösi életemei föl nem deriti. `Ter 
viink valóban felséges. Formaruháma't kiilönösen ajánlha 
tom, шт ellenállhatlant, ebben hódolásodat bevégezheted; 
mint Caesar jösz, Ещё, ’s gyözödelmeskedel. 

. в А L т А Y. 

‘Hadnagyi képzelgések. 
т Á B о n Y. 

Ha ini`nt hadnagy, кми a’ szereleni’ mezején, győz 
hetlennek nem tartom magamat, mint hadvezér alkalma 
sint az ellenkezöriil leszek meggyözödve. Jer, minden jól 
fog xnenni.` `_ ` ‘ 

BALTAY. _ 

Kérdés. Te, ismerlek, a’ legjobbûú vagy e’ világon 
de — engedj meg, mátkámat még sem szeretném rád bizni. 

'i'ÁBoRY 

Ne légy egoista, kérlek. Мég alig `tei/'éd le f0rmaru- 
hádat, ’s már is elrögzött civilistaként féltékeny szemmel 
tekinted a’ kétszinii posztót., Söt, ha meggondolom, ne 

' ked minden erövel azon kellene lenni, hogy mátkádnalç 
amúgy igazáncsapjam a’ levet. 

B A L т A Y. 

Ugyan úgy-e ? ' 
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T'Á B о R Y. 

Neked kérni kellene. 

_ в А ш' А Y: 

De nem térdhajtva? 

TÀBORY. 

Amúgy is, ha máskép rá nem bírhatnál. Lásd min 
_ tlen vállalat’ kezdetében a’ legroszabb'esetre el kell ké 

sziilniink, hogy kimenetele meg'ne zavarjon. Egy ember 
nek mint te, ki magáról föl nem teheti, hogy a’ leg 
rosит1` esetben, a’ netalán reá váró fejékességet, a’ 
sziikséges illedelemmel elhordhassa , elmulaszhatlanúl, 
még esketés előtt egy ñatal csinos hadnagyot (állásba helyezi 
magát'elótte) meg kellene` kérnie, hogy mátkáját eleve a" 
sziikséges p_róhának tegye ki. 

О 

в А L T А Y. 

Alázatos szolgája! Készséged fölötte lekötelez, de 
minekutána.` már magam hadnagy szerepben lépek fel, a’ 
dolog mint látod ki nem vihető. 

"r Á B o R Y. 

Sőt igen , mint kérő még inkább ej thetem módját. 
B A`L T A Y. 

Barátságod valóban'vetélkedik Pyladesével! de némi 
dolgokat magain szoktam elintézni. Menjiink, barátom! 

i 

TÁBORY. 

A’ mint gondolod, de én erósentanácsolnám- `(Be.) 
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llatodlk jelenés. 

Elóbbiszoba HolmernéL 

M Á'LI, цььъъ u o LMER. 

’ MALL 

Miklós czár’ fogadása számos utazásai közt annyi 
munkát nem adhat, mint ezen holdogtalan Baltay’ érke 
zése. ’S minden késziileteket nekem kell véghez vínni, 
nekem,_ki megjelenésétöl annyira rettegek. 

HoLMER (jö), 
Megtekintém a’ szobát. Rendben van, csinosan, di 

szesen. Köszönöm édes Málim, te` egy 1ó, sszl'lfogadó,‘ 
szorgalmas leányka vagy. ’S lánczhordtát! most veszem 
észre, ugyan fel is piperézted magad’. Úgy kell, csak ez 
a’ borús felleg széledne arczádról. (Czirogatja.) El vele, mi 
kor a’ leánykák kéröt “тak, iitiiiepl képpel kell meg-_ 
jelenniök. 

MALL 

Mindent kivánsága szerint teszek; az ifiú Baltayt 
nyájasan, söt ha erömet feliil nem múlja, megelözöleg 
fogadom: de viszont esdeklem uram atyám elött`, hogy 
akaratom ellen egy lépést se siettessen, melly ollyköny 
nyen boldogtalanságomat okozhatná. " 

HOLMER. 

Ne félj ; én csak szerencsédet kivánom ’s ha az iijú 
Baltayt illetö tudósitások igazok, nem képzelhetem, hogy 
öt, minden éjjeli tánczosok’ ellenére, olly könnyen eluta 
sithatnád. De még egyet. Ha majd`az a’ boldogtalan t1szt 
elérkezik, kit olly alkalmatlan idöben szállásoztak hoz 
zánk, a’ fenforgó körülmények kiizt nem volna illö, hogy 
vele sokat foglalatoskodnál. 
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MÁLL 

` Ehhçz legkisebb kedveì sem érezek. 
’ нoьмвв. 

Úgy úgy édes Málim. Azok az emberek csalfák, áll 
hatatlanok, lelkiösmeret nélkiil i'alók; a’ leányszivet csak 
úgy tekintik mint játékeszközt, mellyel a’ hos_szas béke’ 
unalmait széllesztik. 

MALL 

Nálam ehhez alkahnat nem találnak. 

IIOLMER. 

Helyesen! Háború nem lévén, a’ csatatér helyett a’ 
szerelem’ mezején táboroznak. A’ leányokat -. csak gon 
dold — váraknak nézik, mikçt ostromlani ’s bevenni hi 
vatásuknak tartják. 

‘ MALL ` . 

Ha csak ugyan vат volnék, illy vakmeröket áмк 
kal шашек vissza.. 

` HoLMEn. 

Derekasan! De vigyázz, meи ravaszok; tudják hogy 
a’ várhoz nem férhetnek, ha az ellenség talpon van; мы: 
lesböl, rögtöni meglepetéssel elfoglalása ‘пán törekszenek. 
Az okos leánynak сehát elörelátónak kell lenni. 

MALL _ 
Csak Baltayval ne eröltesse uram atyz'im` a’ dolgot: 

a’ hadnagynak, ha kivánja, elsö megjelenésekor hátat ` 
(oттoк. 

H O L M E R . 

Felségesenl de örizkedjél, hogy (it szerfelett föl ne 
ingereld. Ezen emberek mindig karddal, puskával"è pus 
kaporral foglalatoskodnak, ’s végre ezen öldöklö sze'rek’ 
természetét vтак fel; én pedig, irtbzom a’ fegyvertöl. 
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Azé'rt okosan. De (kezét dul.gan) ha jó móddal tehetnécl, ha ‘ 
jó móddal ИЗЮМ fordithatnál neki.' — ' 

fMÁLL 

Akár háromszor, csak tisztelt uram atyám Baltayval 
ne eröltesse összekelésemet. ' 

HOLMER. 

Gyöngyleányom! (csókolja) az ég hizonyosan megáld! 
de okosan, mondom okosan. Ki kopog? -‘— Szabad. 

пеших jelenés. 

E 1.`ő BB iE к , B А L T A Y (form'aruhában), 

B A LTA Y _ ` 
(нашем észre nem véve indulatosan Máli felé). ’ \ 

Kisasszony! Imádott Máli! 

MÁLI 

(érzeméuyétöl elkapatva elébe fut). 
Károly! 

‚шип (megdöbbenve). ` 
Sátán ne Иgy a’ kisértetbe! 

` BALTÁY. 

Nem csalat1:oпaт;'leдгorют» reményeim bételjesed- 
tek; ez életem’ legboldogabb perczenete! (Kem csókolja), 

``` MALL 

Jelenete valóban meglep; illy viszontlátásra nem va 
lék elkészíilve. ` 

нoьмвв (а’ nezök те), 
De теg én sem. ’ 
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BALTAY. 

A’ perczenet ollykor létre hoпa, mi тáк az ember 
éveken át hiáhan eseng; boldog ki azt használni tudja. 
Én áldom sorsomat; édeni tánczvigalom uщu, még` `szebb 
napra ébredtem.` ` . 

HOLMER. ` ' ' ("ì' 

Ez az éjjeli шiюzos. Átkozott légy Mars! ' ' 
`MÁLL 

Csak hogy e’ perczenetek ol`ly'mulamlók. I'íadnagy ш 
úgy-e holnap eltávozilg? ' ’ ' ì 

BALTAY. 

Én (felejtkezve) soha! sorsom a’ kisasézonyéhoz van 
kötve, feloldhatlanúl. ' 

C. '1 

H o'L м E n (if ‚так relé), ` _ 
Pokol’ sziilönje 1 ez ш örökös этoм akar ты. (мышц, 

м Á L I.` 

Fájdalom, legforgóbb` kivánságaink` шкán teljesed 
nek Ьe. (Hohner ismétli köhécseléáeit ’s csoszog.) A1i! tiszCelt 
atyám! ` . 

IIOLME R (этаж‘Ми). 
Igen , igen is én atyja vagyok. 

BALTAY. 

Bocsánatot ищelt házi úr, hogy beléptemkor ész`re 
nem vevém, ezerszer bocsánatotl Szállásom olly pompás 
mintegy tiindéxflak, ’s valóban megkivánta. volna, hogy 
mindenek elött kegyednek hálámat kijelentsem; de tudja.: 
mi tisztek a’ lovagok’ utódjai vagyunk, ’s isten és feщe 
delem utàii a’ szépnem fogadja hódolatunkat. 

H 0 LM E R 

(keserů ironiával , de alázatosan). 
Épen szerencsém volt buzgóságának egy Нs próbáját 

szemlélnem. 
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BALTAY. 

Мég egyszer bocsánatot! Azon gyöngéd tekintet min 
den „kényelmeimre, mellyet szobám’ egész elrendelése mu 
tat, kétségtelenné teszi elöttem, hogy. a’ katonai rend’ 
egy buzgó pártfogója’ házában van szerencsém szállásoz 
ni, kinek nemes házañúi érzése a’ legmelyebb tisztelete, 
met érdemli. ' 

нoьмвк. 

Legalázatosabb érde'rńetlen szolgája! Tiszta szivböl 
tevém: mert valóban (folycaton irоniani) e’ rendnek meleg, 
mondhatom , szenvedelmes tisztelöje vagyok. 

М. м BALTAY. 
Illy .nemes indulat önmagát jutalmazza, midön másc 

kat holdogit. A’ katonai élet örökös vándorlás. Részvét 
nélkiil, hidegen fogadtatvg, kirekesztetiink az emberi 
társaságbó'l, ’s idegenen érezziik magunkat `idegen'világ» 
han; de (hévvel Mauhoz) a’ szeretet visszavezet a’ társas 
élet’ édenébe,` a’ hol varázs szelleme lebeg, ott honosan 
éliink; az `idegenkedés’, a’ hátratartás’ korlátai lehullnak, 
fs a’ megtelt kebel öszintén ’s boldogúl ömleszti ki legtit 
kosh'` érzeményeit. 

` HOLMER (folytatatt ironíával). 
'Hàdnagy úr’ lángszavai szinte .engem is megíndita 

nak.` Málí, kedv'es leányom, egyesitsd te is szived’ gerje 
delmeít érzeményeinkkel, hogy boldog atyai szivem Ma 
hoińedként a’ hetedik égbe ragadtassék. ‘ ' 

B A'L TMA Y. 

Engedelmével, melegebben bátorkodám szólani, mert 
(meghajcassal) rendiink’ illy nemes lelkíi‘ pártfogójának szép 
érzésii leányától némileg hasonló érzeményelçet várhaiék. 

MÁLL ` 

Olly 'szenvedelmes pártfogója iiдyan a’ katonairend 
nek, mint uram atyám magát vallá, nem vagyok: azon 
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han hol e’ ruha alatt nemes, a’ haza’ ellenségelvel bát 
ran тщeтlló sziv dobog, -- ott forróbb tiszfelöje ná 
lamnál nem tah'iltatik. . 

BALTAY.` 
0h bár illy érdemmel kecsegtethetnéni magamat. _ 

HOLMER (a’ nézök felé). _ 
Mahomet’ mennye már is köriilvesz, ’s elragadtatá 

somlmn széttéphetném e’ két вышet ’s magamat. 

Nyâlczadik jelenés. 
l 1 ` ` 

в L öB B i EK , `TÁ B о tn' (polgarruhában). 

TÁBoRY 

(belép és szemüvegli a’ társuságot, utòbb Holmer elött megáll). 
Holmer nagykereskedö urat van szerencsém tisztel 

nem? 

H O L M E R (feszůlt ñgyelemmel). 
Igen is , parancsoljon. 

т Á в o n Y. 

Én BaltayKároly vagyok ’s atyám’ utasltása szerint 
bátorkodom úri házánál udvarlásomat tenni. 

I! О L M Е R (fennhangon). 
Baltay! нáш az égnek, hogy egyszer elérkezett. 

Hozott isten édes várya тt ñam uram! (Ölen.) Máli, édes 
leányom! kedves vendégiink elérkezett. 

TABonY (11’ ‚мы; felé), 
. Lánczhordtát, ez шт: mint gondolám! 

BALTAY (ждем; ' 
Meg van illetödve; még végre kiesik szerepéböl. 
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'rÁBon Y (маты kézcsókolvn). ' 
Üdvözlöm szép kieasszony, ’s ha fogadási szivessége 

csak tizednyi olly nyomatos, mint azt iira atyja’ kai'jai 
velem éreztették: úgy e’ bolygó csillagon egyike vagyok 
a’ hóldogoknak. 

` MÁLL 

Egyenlö részvétre mindeniittnem találhatunk, a’ hölcs 
pedig kevéssel elégszik meg. 

` ’ TÁBo'R Y. ‘ ‘ 
_ Köszönöm a’ tanulságot. (Hulmerhez.) Az ég angyallal 

áldott meg. ` 
н о L M в B. 

Hizelkedik, leányom nem annyira szép, mint jó. 
TÁBoRY. 

Nem szép? (szemüvegeu мат.) Angyal, mondom; (Mali 
meghatja тает; elötte .’s hátat fordít ueki, Baltayval szemközt meg 
ánváu) de valóban forgó szeszélyii angyal! 

H o L м E R (magaban). _ 
Szerencsétlen teremtés! _ ` ‘ 

_` ß BALTAY. 

_.` Az angyalok’ `kegyét, tudja Baltay ш, csak Щи') 
szivvel ’s ahitatos fohászszal lehet megnyerni. 

TÁBQRY. 

Ugyan? ’s kegyed hivö szivvel szokott az angyalok 
hoz fohászkodni? ' 

B A L т A Y. 

Teljes erömböl. 

TÁBoRY. 

Szép! ’s\ a’ kisasszony illy fohászokat ki szokqtt hall 
gatni? 
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MALL 

Ha öszinte tiszt'a kebelböl erednek. ‘ 

ноьмпк (magnban), ` 
Megfojtмatnám. Еgy ver níeg a’ 'sors katonákkal. 

T ÁB 0 RY (Holmerhez). 
A’ kisasszony, mint итак, kedveli a’ kétszinii 

posztót, 

‘H oLM Е к (tickon), 
Ments meg isten! a'liolog puszta történet. (Fennhan 

gon.) Hadnagy urat ma mint heszállásozott vendéget van 
szerencsénk tisztelniink. 0 

TÁBoRY. 

Иgy-e? (Szemüvegli BaleayLy`Ha'nem csalódom, egy 
szerre léptiink be a’ názba; de hadnagy úr az “dт'шs 
han megelözött. 

4 

BALTAY. 

Szállásomat olly részvevö gondossággal találám fo 
gadásomra штíiт, hogy lekötelezve é'rzém magamat, 
rendiink’ olly nemes szы; pánfogójának azonnal hálámat 
kijelenteni. ` 

`TÁBORYr 

’S Holmer ш csak ugyań olly nagy pártfogója a"ka- 
lonai rendnek? ` 

HOLMER (titkon). 
Koránt sem, ez csupa tettetés; az ember ezt a’ bol 

dogtalan hadat az тcмпa ki nem vetheti. 
т AB o RY. 

De ha tehetné? f 

H О L M E R. 

Úgy lpizonyosan a’ Пuл1тa fuldoklanának. 
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т Á B o в Y. 

Идy-e? Tehát nem szivelheti (Жet ? 

_ й о L M E R . 
Gyiilölöm, szivhöl gyiilölöm. 

' TÁBoRY. 

Gyiuöli? (sàemüvegeu mmt mp1s; —— félre.) Jb nogy 
tudom. Ezért egy pár palaczkkal több pezsgö jö a’ ro 
vasra. 

` и срыва (nyajasan). ` 
` Engedelmével, сашeк ura atyjáról még egy szóval 

sem tudósi'tolt, pedдg olly régi meghitt barátom. 
' L ' TÁBoRY. 

Levelét ugy hiszem megkapta. Máskép egészséges 
mint a’ makk, gazdálkodik ’s szivböl tiszteli. ’ 

HOLMER. 

Az a’ nevezetes zálogos pör, hallom, végre bevégez 
шeи. ' 

TÁBORY. 

A’ pör? -- Igen is — úgy hiszem. BALTAY. 
Ide érkeztemkor egy iigyvéaсöl haлáт, hogy szeren 

csésen megnyeretett: de a’ jószág’ kiváltására tetemes 
summa штык, megszerzése pedig шeи; nélkiilezö ha 
zánkban némi nehézségekkel van összeköttetve. 

TABoRY. 

(Еgy van. De lám hadnagy úr`mindent jobhan tud, 
még azz is ладy garas van atyám’ zsebében. (Titkon Hot 
merhez.) уakmerö egy llép. 

н о L M E в (szintúgy). 
Mondhatni szemtelen. 
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TABonY(wmL 
Szemtelen? Még egy pár palaczkkal több. 

MÁLL 

Baltay úr maga pedig, ha. merem kérdezni, tulaj 
donkép mivel foglalatoskodik? 

N `T Á B o B Y. 
Én -- a’ vármegyét szolgálom. 

MÁLL 
De otthon, házánál ? 

' _ T Á B o R Y. 
Otthon - építek. _ 

MÁLL 

Házat? ' 

т A B o R Y. 

Nem , konyhát és pinczét. ` 
MÁLL 

Azzal kezdi az építést? 
T Á B o n Y. ( 

Azzal kisasszony, mert e’ nélkiil a’ többi mind híiáv.-` 
bavalóság. Az evés ivás életiinkítalpköve. 

f 

MÁLL 

Ne feledje kérem ezen új fölfedezésével az építésta 
dományt megajándékozni. 

TÁBORY. 

Lesz rá gondom. A’ kisasszony is, tudom a’ konyhára 
teljes ñgyelmet fordít. 

MÁLL` 

Sziikség szerint. 
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_TÁ'BORY. 

‚ ' Tartsa kérem elökelőleg szeme előtt; Holmer úr' pin 
czéje pedig bizonyosan legjobb karban van. 

HOLMER. 

Kétség kiviil; mert azt egyszersmind'raktárnak hasz 
nálom. ` 

` T Á B o n t. 

Pezsgőt tart-e benne? 

H о L M E n. ` 

Hizelkedhetem magamnak , hogy`j'elennen az erede 
tinek minden nemeivel szolgálhatok. ' 

_ T Á в o R Y. 

Felségesen! én kegyedbe szerelmes kezdek lenni; de 
már ez olly fölötte vonz`ó tárgy, hogy azt önlátomásból 
szeretném ismerni. ’ 

MÁLL 

` Istenem, dél előtt talán csak nem fog borozni? 
'T Á B o в Y. 

Ne féljen kisasszony, meg nem inasodom, ’s ha egy 
kissé szédelegnék is , garázda nem vagyok; de szerelmes 
igen. ' 

` B А L ̀T А Y. 
De már úgy wpinc'zébe nem ereszthetjiik._ I 

' ’ _т Á É o R Y. ‘ 
Sőt igen, ’s hadnagy úr is el fog kísérni. 

` B A L T A Y. 

Jelenlétem valóban sziikségtelen. 
HOLMER. 

` Korántsem. Baltay úr a’ legkedveltebb pezsgök' ne» ' 
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`:neit ki fogja jelelni, ’s erre` hadnagy úr’jóváмagyása is 
sziikséges. ` 

/ 

T_Á B o в Y. 
Én jeleljem ki? tudnivalólag illö mennyiségben. 

Én_ kegyedbe tetötiil talpig szerelmes vagyok. `¿Rajta te 
hát. Utóbb kegyednek` atyám’ egész életét elbeszélem, ha 
kivánja, a’ bölcsötíil kezdve. 

H o L м E R. 

Jól van , de még egy szó. Máli lelkeìn, vigasztalat 
lan voinék, ha az ebéd kedves vendégeink’ jóváhagyá 
sát nem nyel'né meg. 

TÁBORY. 

Olvaiiozom. Kegyed az emberiség’disze. Igeii is, 
kisasszony feleliell meg iira atyja’ felszólitásának. 3S ha 
a’ pezsgöbor iránti elöszeretetem szivében némi balvéleke 
déseket gerjesztene, fúggeszsze fel a’végitéletet., For 
gassa csak miivészete’ szentségében, az áldott koii34i0 
han, derekasan varázs ve'sszejét', iiltessen drága súlya 
alatt recsegö asиaты: ’s meglátandja, `olly koszorúkat 
aratok, hogy azok`nak fényét a' legfeketébb rágßlom sem 
homályoslthaiia el. (Malin kivül minanyajan el.) 

Kilenczedik jelenés. 

м Á L I maga. 
Istenem, milly ember ez! Valóságos megtestesiilt 

gyomor! Ez engemet `házánál szakácsnéjának tartana. 
Ments meg töle isten! ’S atyám kedvencz eszméjével fe 
jében, nem lát nem hall Semmit, vagy ha lát, {níndent 
képzeletei’ rózsa szinében f'szemlél,` ’s` csupa boldogitási 
vágyból boldogságomat eltemethetné örökre. De mit te 
gyeт hogy’ vergödjem ki e’ szerencsétlen helyezetból? 
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Ah, atyánmak шaza van, azok a’ tisztek ravasz, csalfa,` 
hamis emberek. Ez a’ Károly heszínli magát táncz кат 
polgárráhában szivembe, hozzánk szállásoltatik be, ’s 
holnap .- ah, holnap -. тább meg‘y ’s magával viszi 
nyugalmamat. Keblem olly nyugtalan; fejem olly. zavart, 
ború fedi' életem' штatы'áт, ’s seholy egy földeritö sugár. 
Az egy, mit érezek, a’ mi rendiiletleniil {Ш keblemben, 
az: Baltayé soha sem lehetek. 

Tizedìk jelenés. 

вьбBвг, JULCS'A.` 
i " .i ULG sA (ваше). 

Kisasszony! (Körülœkinn.) Egy titkot fedeztem föl. 
MÁLI. ' 

Titkot? Engem illetöt? `' 
TÁBokY. à 

igen, hallja csak: a’ legényeket szállásozám el; az 
egyik, a’ hadnagyé, cs_inos magyar ñú. 

MÁLL R 

U'gyan ? 
J U L с s A. 

Nem tagadhatom', elsö pillanatra igen megtélszett; 
az a’ katonaruha diszesen áll raла. 

MÁLL 

Ez a’ nagy Шoк? 
J'ULCSA. 

Kérem, hallja мáты egy kissé melegebben szólha 
ték a' ñúhoz, ’s im szive szerelemre gerjed, köriiltem (oro; 
mint áxnyam ’s utóbb szerelmi vallomásokra fakad. 
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M Á L L 

Miket te természetesen elfogadál. 
J UL с s A. ` 

Nem, emlékezetébe hozám, hogy holnap úgy is to 
vább marsol: erre megesett vitézem, szive ’_s gyónni kezde. ’ 

MÁLL 

Szabad tudnom, mit? 
JULGSA. 

Csak gondolja? de illyenek a’ férñak! hogy ö nem 
katona, hanem inas, ’s `formaruháját a’ más úr’ cselédé 
löl kapta. 

MÁLI (komoly figyelemmel). _ 
Hogy' hogy“? mi okból? ' 

JULÓSA. _ 
'Mivel uraik is szerepeiket fölceerélék; À’ hadnagy úr 

nem más hanem Baltay, a’ várt kérő; 's a’ vélt Baltay, 
az átmarsoló ’s nálunk beszállásolt hadnagy életnagyságban, 

M Á L I (élénken megilletődve); 
Lehetetlen! 

l U L c s A. 
Tessék elhinni, 'ez bizonyosan úgy van. 

MÁLI (fakadó örömmel). 
A’ hadnagy a’ kérő!' Oh hála néktek niennyei hatal 

mak! oh szerencsés történet! váratlan menekvés a’ vég 
télen zavarból! Károly a, kérő! (Magán ШИН fel ’s alá.) De 
megállj! szólj , mi bírhatta őket szerepeik’ fölcserélésére ? 

J U L с s A. \ ` 
Baltay uramalkalmasint -- megengedi hogy kimond 

jam -- macskát nem akart zsákban venni ’s használá a’ 
beszállítási jó alkall'nat. A' legén'y azt mondja, hogy egy 
ezrednél szolgáltak ’s régen ismerik egymást. 

Ámízkó'nyv IV. lió't. 3 
u 
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MALL 

наш az égnek! helyesen! jól van hogy igy`történt, 
igen jól van! ’S mégis ha meggondolom, _nem furcsa-e az, 
ha valaki álruiiában ismerelleniil mátkáját kikémleli, alat- ` 
tomosan szive után leskelödik? Nem hafnisság, csel-e ez? 

JULcs'A. I 
Minden esetre. Ráш‘ nézve a’ tettetés megbocsát-. 

ható, mert egyetlen fegyveriink a’ férñak’ fondorkodásai 
ell_en; de nálok támadás’ eszközéiil hasznámlva menthe 
tetlen. 

MALL 
ь 

Igazad van. Elölabismeretleniil jelenik meg a’ táncz 
mulatságban ,’ mert tudja hogy jó tánczos 's magát jele 
sen kitiintetheti, utóbb pedig formaruhában lép fel, fölte 
vén hogy gyermek-módraahhoz kappk a’ mi`_fénylik. Ha 

_ illy ámokságot a’ kéröknek elengediink, mire 'vetemednek 
majd a" férjek. 

` J ULGs А'. _ 
lilyesmihez kedvöket eleve ’s mindenkorra, esketés 

elö'it el kell iiz`niink. 
MALL 

Ugy van; azért siess a’ legényekhez, tartsd (жet 
szeinmel ’s tudósits minr'lenröl. Köztiink most igazán há 
ború iitött ki, ’s ho'gy a’ csatát el ne veszitsiik, ellensé 
geink’ mindenkori mozgásait ismerniink kell. 

J U L с s A. 

Megyek', de kisasszony nélkiilem ne végezzen sem 
mit; én fedeztem (öl `a" cselt, ’s jogos, hogy visszqtorlá 
sában részesiiliek. 

MÁLL 

Нa sziikségém lesz rád; csak eredj!f 
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J U Lc sA (fali‘e‘). 
Ha sziiksége lesz ŕám? Ugyan hizony. -- (Nehmelés' 

jeleivel el.) ` 

Tlzenegyedik jelenés. 

M Á L I maga. 

No hiszen édes csínos karcsu hadnagy nram! játékot 
i'izött velem;` de ezentúl engedehnével majd én tánczolta 
tom meg.` Szerelmesnek látszik, de ki áll jót érte, hogy 
ez nem puszta tettetés , álszin, szerep , mint ruhája? Ez 
iránt teljes hizonyosságot kell nyernem. A" férñak, iiioiill? 
ják, ha szerelmesek, olly féltékenyek mint a’ török b_a 
sá11 Megpróbáljuk tehát édesem, szeret-e igazán, egy 
kedviien veszi-e, ha. ezentúl az álkérö uramat nagyobh szl 
vességgel fogadom? vagy rosz neven veszi a’ tréfát, fél-` 
tékenységre fakad, haragra lobban, vagy épen vele pár 
viadalra kel. (Élénken fel ’s alá.) Párvindalra? Istenem,' ha 
párviadalra kilu'ná, úgy szerelméröl teljesen meg volnék 
gyözödve. (Megan.) De nem, hát ha ellene megsebesitené, 
vagy épen' fejét levágná? Ments meg isten! nem, nem! 
Ki kopog? Szabad! ’ 

``. .' 

Tlzenkettödik jelenés. 
` 

ELöBBi. BALTAY. 

BALTAL 

Nem csalatkoztam, szerencsémre még itt találom. 

M ÁLI (hidegen). ` 
Iladnagy ur ott hagyta a’ társaságot? 

` 3 i 
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BA'L TAY. 

Nem Шaшiи többé ki a’ kiildnféle pezsgök’ tul21j6o 
nai’ elöszáinlálását. Érzeményem ellenállhatlanul ide vonzott. 

MALL 

'S azt tekintetbe nem vette, hogy leányoknak titkos 
szemközt hadnagy urakkal az illendöség t„ilt. 

BALTAY. 

Eeddését meêérdemlemQde ez egyszer kivételért ese 
`dezem.` '_ ' _ 

u“ ` MALL ` ` _ 
A’ világ’ itélö szava e’` tekintethen olly kimélet’le'n, 

h_ogy kérését el nem fogadhatom. \ 

i. 

BALTAY. ' v ‘ 
Ne legyen kegyetlen. Az érzeménytöl megtelt sziv 

' közlés után eseng, ’s az élet’ legszentebb perczenetei nem 
*tiirnek tanúkat. 

" ` MAL` i'. 

` Fájdalom, 'az átmarsoló hadnágy uraknak illy szent 
perczenetek olly mindennapiak, hogy az által niinden je 
lentésöket elvezsztik. ’ 
` И BALTAY. 

Ne folytassa, kérem, ezen „тeм hangot; a’ va 
lódi érzeménynek semmi sem olly kinzó mint a’ ké'tkedés. 

_ ` МА'Ь I' _ ' 
`’S ki az oкa , ha érre találnak? Ha a’ tiszt urak a’ 

házi kisassz0nyok’ szerelmi vallomásukkal való megtisztel 
tetésöket minden állqmásban kötelességöknek taтák: rosz 
neven vehetik-e,` ha azok hódolásaikat szint’ olly könnyen 
veszik,` mint tétetnek г ’ ’ 

в A L T A Y. 

Ez történhetik; de engedelmével, helyezetemre nem al 

I 
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kalmazható. M'mden itjú’ Вашe egy Мeáный, melly ösz 
szesenmagába foglalja a’ mi elötte kedves, a’ mit ki- 
mondhatlanúl szeret. Én az enyémet a’ kisasszonyban Ia 
lálám személyesitve; szivem összetalálkozásunk’ elsö per 
czenete óta'minden mélyeihen érzi, hogy határponüához 
ért, me‘llyen túl érzeniényei nem nyomúlhatnák, hol neki 
lelánczolva örökre vesztegelni kell, holdogúl vagy holdog 
тaiiт. . ‘ ` 

MÁLI (érzeményeivel küzdve). ' 
Kiméljen meg hadnagy ш e’ franczia szólásmódok 

kal, miknek inditó oкát ’s швát nem látam. 

B A L T A Y (elkeseredette`n). 
Kisasszony, ha franczia szinhösnek tart, ki érzemé 

nyeit elöre kiszámitott szavakban ñtogtatja, csalatkozik; 
én magyar öszinteséggel magyai.- leányhoz szólok, ’s erre 
elébbi viselete némileg báштoт. Most megváltozottnak 
итак; de ha elébbi iiищa szmlés пеheйtt, miért ne tar 
tsam a’ mostanit annalí? Helyezetem peйg bizonyosságot, 
elhatározást kiván. Azért mindenre, mi a’ kisa'sszony elött 
szent, esdeklem, legyen ezen életemet eldöntö perczben 
mindenek felett igaz, ’s felelien , mellözve minden mellék 

’ tekinœtet, egyediil szive’vonzalma szerliit: (шаrе етшьеаш) 
remélhetek-e viszontszeretetet. 

M Á L I 

(а’ legnagyobb zavarodásban magábun). 
Nem mmк szivemmeu Miс tegyek -- тakт. нáм ' 

istennek! (Fennszóval.) Keljen fel hadnagy ш, az istenért, 
keljen fel. ' 
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i ̀  Tfz'enharmadik jelenés. 

ELÖBBIEK. TÁßonï. 

. MÁLI (elébe fus). 
Ali, Baltay ш! hom isten! 

T Á B о в Y. 

Mi a’ niauó! titko's négy szem кат, ’s a.’ bonyoló 
`dás’ tewponfján! Ez _шsеgы! (Szemüvegli вамауь.) 

B ALTA Y (мы, mlm) 
Valóban, barátom alkalmasabb idöben jöhettél vот. 

TÁBORY. 

Bocsánatot kisasszóny; elöre nem tehettem, hoд 
itt addig, mig tisztelt_u_ra atyjával a' p.ezsgö borok’ ter 
mészethistoriájában buvárkodunk, olly mulatságok шeшeк, . 

i 

mellyek — megengedi hogy kimondjam -- némileg rövid 
_ ségemre szolgálnak. 

в A L T A Y (nyugtalanúl муз alá). 
Rövidségére. 

м Á L r. ` 
_ __ Ez mém 'niintetése aтak, nogj шт тeкты) 

leg a’ franczia pezsgönek ajándékozá. д 
` ` TÁBOKY. 
Igazságtalanság, kisas`szony; af franczia pezsgö ugyail 

szerelmem’ kitiintetett tárgyIaß, de szivem’ (ő кapцдйaсsal1 
ugyan a’ szépnemnek áll táктa. 

\ 

MÁLI (hizelkedve). 
тeмát mégis; тert valóban sajnálni is kellene neme 

тet, ‘ha illy férñak типa egykedviien viseltetnének. 

в A LT Av (mire).` 
Illy férñak! 
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1" Á в 0 n Y. 
Szép kisasszony! ezsemmikép nem h1bеiii, sőt e’ 

tekintetben erös próbákát mernék kiállani, (meghnjmsnl) ki 
vált ha a’ megkisértés illy bájoló ajkaklól eredne. 

MÁLL 
El ne bizza magát! Azt tudja, hogy elérkezése eleve 

tudlunkra adatott, ’s nem áln'iodozhaiik , milly próbákon 
esik még keresztiil. 

`'n.llnon'l’. ` 
Nem igen fogok óvakodni; de vigyázzon , hogy visz 

szaiorlásokkal ne éljek.` (Bnlnay relé.) Egy l»аrátoiii úgy is 
erösen taiiàcsl8, hogy szive’ állliatatosságát `próbára te- ` 
gyem. 

BALTA Y (юrе) _ 
Ez szorosan 8z igazsághoz ragaszkodik. 

` MÁLL И 
Mit pontosan követett, iiiert a' pezsgönél iii8s gon 

dolat addig meg nem fordúlt fejében. 1 

. 11i10t1". 
Hát ha még ls. (Félre.) Illy megkisértés minçlen had 

'nagyok’ egejét feliilinulja. Én belé vágok kéröi szerepem- , 
be. (Malihoz.) Szép kisasszony, hát ha a’ pezsgö csak iirii 
gyíil szolgált, ' ’s én a’ hadnagy úr’ eltávozása után atyja 
urával sokkal fontosabb, söt mondhatom,u felette fontos 
tárgyakróLkomolyan értekeztem volna? 

B A LT A Y.` 

’ Ö és komolyan! 
M Á L I. 

Nem szabad tudnom miröl ?. 

т А'в o к Y. 

Ha kegyes kihallgatásra számolhatnék --- 
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MALL 

Lcgyen bizonyosßaltay щ, hogy minden a’ mi he 
cses személyétöl ered, ’s тáк ha az elébb atyám’jóvá 
нaпáдет nyeré, `részemröl megkiilönböztetett méltatásra 
tarтat számot. 

в AL T A Y. 

Ördög pokol! mi ez? 
` T A B o B Y. 

Pai'allCSol valailiit hadllag’y l'li'? (Szemüvegével uézegetí.) 
MÁLI (öröme’ jeleit muntje). ` 

` BALTAY.' 
` Semmit; kérem ne hagyja тещát hánorgatni; rész 

vétem nem kisebb a’` kisasszonyénál. 
TAB oRY. 

Jó hogy mondja, máskép kételkedhettem' volna; csak ` 
sajnálom , hogy nyilatkozásaim egyediil a’ kisasszonyt ma 
g át érdeklik.` i 

BALTAY. `_ 

Bocsánatot, részvétem söt (keвei‘ü ironiaval) iigye’ pár 
«мы olly buzgó, hogy штатat akaratlanúl leszegezve 
érzem. ' 

MALL 

Nyilatkoztassa ki magát hátratartás nélkiil, ’s legyen 
bizonyos, hogy a’ hadnagy Ш" jelenléte pártiogásomat 

` sennnivel sem’ csökkenti. ` 
TABORY; _ 

Legyen вeщи. Mindenek elött mondja meg a’ kis 
` asszony nyiltan, öszintén': kiilsömön van-e valami kitenni 

valÓja? (Kedvezö állásha helyezkedik.) 
MALL 

Semmi — söt csinos, nem akarom mondani, szép 
natal embernek tartom. 



BEszALLÁsQzÁs.' _ ' 4 'l 
BALTAY. 

Csinos! szép! ha ha ha !. 
TÁBORY. 

Kételkedik azen hadnagy úr? 
` BALTÄY. 

Söt eröçsitem,. ’s lia шáхт, a’ régi lovagok’ mód 
jára zárt sorompókban szépsége’ minden kétkedöivel dárú 
dát mérek. I. . 

l. 

TÁBORY. 

Ez helyes. Az elsö ponton tehы túl volnánk. De (Má- ` 
шт) teszem, ha ezen csinos, hogy ne mondjam szép ifjú, 
a’ kisasszony iránt (Baltayt `szemüvegeli) némi belsö voтдdáт, 
azt a.’ mit közönségesen szerelemnek hinak, érezne': “szo 
nozatlanúl, hidegen “тиiiá-e el öt magától? 

BALTAY. 

Igen, erre feleljen kisasszony, háп'attaмás, tettetés 
nélkiil. “ 

i т А в 0R Y. 

Kérem , hadnagy uram, illy` hele elegyedések mim 
_ den rend ellen valók. Van аráтa тalamд1щogàsa? 

в А L TA Y. _ ` 
Nekeml Meins meg men! Kifogás ? Ha ha ha! 

’ т Á в о R Y.’ 

De hiszen 1.- most látom — egészen diihös. 
’ ВАЬТАУ._ 

Én-e? Legfelségesebb kedvemben vagyok. (Énekelni 
Вид.) f 

MALI 

(ki eddig örömét el nem titkolhattn). 
Baltay ш igen foтos kérdéssel tisztelt meg, ’s ha 

máskép hajlandónak érezném is magamat aiтa kedvezö 
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leg felelni, (Baltay m megint énekel) minekelőtte azt tenném, ' 
illy őszinte Мdтat’ végszándékát' kellene megértenem. 

BALTAYu 

Igen igen , ki a'végszándékkal! 
Т Á B o RY. _ ' 

' Hadnagy úr is kivánja? Jól van.` Ezen csínos, hogy 
ne mondjam szép ñatal ember, czéljai tehát a’ legtiszteseb 
bek, mondhatom a’ legkomolyabbak, ' ’s a’ mit már elébb 
hozzá kellett vala tennem, ő ezt nem csupán ön szíve, 

„sugalmából nyilatkoztatja ki', hanem a’ közös sziilék’ aka 
“шára, jóváhagyásával, sы` unszolásokra, minden re 
ményeit ’s jövő boldogságát a’ kisasszonyí lábaihoz leté 
vén. (Térdre ereszkedik.) Lehetne-e olly kemény aттdш 
másan szivéhez folyamodót magától elútasitani? 

BALTA Y. 
Minden esetre, ’s azt e’ pontban. (Az ajtót nyitja ki.) 

„ ’ MÁLL.` ` ` 

Nem, nem, koránt sem. ` ‘ . ' 
i 

BALTAY. 

Tehát, ha úgy tetszik az ablakon. (Felnyitja az ablakot.) 
Ez regényesebb. 

MÁLL 

Mentsem isten! 

B A L T A Y. 

A’ kisasszony a’ munka’ fáradsagától retten vissza: 
engedje meg tehát, hogy erősebb karjaimmal segítsem» 

T A B 0 R Y (felkél). 
Mi a’ patvar! talán csak az ablakon ki nem akar 

repíteni? 
B A ь`т A Y. 

Csak egyszer. ` ` f' 
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` т A B o в Y. 
Igen uram , ha hagynám magamat. 

B A L T A Y (keserűn). 
Önakaratj'ával még senki sem repiilt ki az ablakon. 

T Á B o R Y. 

Elhiszem, de sokszor az repiilt ki, ki a’ másikát ki 
akará repíteni. ' 

. B A ВТ AY. l 
Önnek tán kedve kerekedik a’ próbára! 
. T Á B 0 R Y. 

Lelkem galambom, ha valaki személyemet illy aján 
lással tiszteli meg, akkor keresztényi kötelességemnek 
tartom öt azonnal szintazonjó,téteményben részesiiltetni. 

B A L T A Y (kitörő haraggal). 
Bátorkodik ön ezt négy szem кат ismételni. 

T ÁB o R Y. 

A’ mennyiszer parancsolja, éjjel nappal. 
BALTAY (дамы). 

Ön egy alacsony lelkii, ki a’ barátság, bizodalmával 
vвsны.’ ' 

T Á B 0 B. Y (elveszti türedelmét). 
Egy szót se többé; máskép - 

`1 BALTAY. ` 
_ Még fenyegetődzik? Gyávának tart-e, hogy vissza 

rettenthetni vél. — Illyesmit csak egy semmirekellötől 
hallhatok. 

T A B 0 R Y (tüzzel). 
Ördög és pokol! erre kardom felelend. 

` в A L T A Y. 
Ki hát , a’ kertben találkozunk. 
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т A` B о н Y. 

Azonnal , e’ perczben l` 

MALI, ' 
(ki eddig 'belsó örömmel hullgatott, megifetten). ,f l 

нoт uraim i_ egy tapodtat` sem, kérem, kényszer'ítem. 
, _ TABoIiY. i.. : 

Szép` mátkám, a’ menyegzöt fegyvertánczczal kezd 
Шk meg. 

_ ` ‘MALI (magán ШИН). 
Az istenért, megálljanak! (кинь) Пram aiyám! Julis! 

*‘ ....L.. . 
Tizennegyedik jelenës. 

~ ELÖBBLEK, нoьмвв, IULc'sA. 
_ i 

и о LM в в. 

Mi щ @Zw'"_1 _ ' 
I U L с s A. f L 

Parancsol kisasszony ! "u. 

MALI. _ 

Uram atyám, ezen urak párviadalra akai'nakukelni, 
segitsen, ne engedje. 

i 

_ _ ¿HOLMEIL f 
_ Hadnagy úr igy becsiili _meg ,tisztes мыmц ! 

` ` B A L T А Y. 

Siiletlen ’ beszéd. Menjiink ! (Kimegy.) 
H О L M E R 

(tartóztatja a’ követö Tábor’ytL 
Az istenért, maradjon; ne kövesse a’ m'egdiihödiet! 

\ 
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TÁBORY (a’ parodia’ hangjáviiufi` 
Félre! a’ vakmeröt ki штaт merésщл, (szemü. 

„Бес Holmernelg szegezi) golyóbís utasitandja vissza. 

H о LME R (megrèmůl've hátac fоrait). 
Félre a’ písztplylyal! ‘ 

~ MALI n .PÍsztolyI (Sikoltva összefutnak.) TÁBoRY ' 

"l 

Tizenötödik jelenós. 

E L Ö В В I E K (Baltayn ’s Táboryn kivůl). 

ii.0 L M в в. 

Kint van-e ? 

_ J U L с s А. 

Igen ,` talán csak tréfáit. 

` н o L M E R. 

Megtébolyodott! a’ pisztolyt nekem szegezni! ’s a’ 
hadnagy megveszett. Vérontás, gyílkolás ezen emberek’ 
mestersége, ’s végre szegény Baltaymat még kipùsztitja 
e’` világból. 

M ÁLI (aggodalommal). 
Szerencsétlenséget távoztatnunk kell. Az egekre, si 

essiink utánok. 

. HOLMER (тамада). _ 
Maradj! én magam megyek`, ámbár tudom életembe 

keriil. El ne merészeljétek a’ szouát hagyni. ` 
(Ш a’ közép ajtón.) 
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‘пышными; _1е1епёэ, 

i: L ö н щ F. к (Hohner nelkül). 

_ì U L c. s A. 

Az istenért , kisasszony,` mi töçtént? 
MÁLL 

Ne kérdezd. Jer, minden percz egy embei" életéhe` 
keriilhet. Oda vagyт‘, ha Baltayt szerencsétlenség éri. 

JULGSA. 

Aha, sejditem. A’ kisasszony veszité öket össz'e ’s 
most retteg. Úgy van az, ha a’ szobaleányokat titkainkba 
nem тaбак. 

м Á L L 

Ne fecsegj, kérlek. A’ kertben, mondák, taщитz 
„ak össze; ez ajtón a’ folyosón át hamarább érhetiink oda. 
Jer, lwgy atyámçit megelözziik. 

 

Tizenhetedik jelenés. 
K er t. ` 

'lf ÁB o R Y (maga), ` 
Még nincs itt? csodálom, mert a’ szerelmesek, ha 

valami bolondságot` szándéklunk elkövetni, rendesen nem 
várakoztatják az ember'i. ’S micsoda diihösek! Brr! -- 
Uramña, mátkáját egy kis sziikséges próha aй akarom 
veщё, ’s im c‘suba féltékenységböl eliitné Мemet mint va 
laiiii plilykakìikasét! Вe vÉLI'j! (Kardját kihúzza’s próbálgatja.) 
‘лёrt ugyan nem sokat ontok, mert ezen fegyver-gyakor 
lásra használt ártatlan jószággal egy egeret sem ölhetek 
meg: azonban az igazságnak naш/Пáрa keli jóni, ki 
kell -- édes kisasszony`om', minden nönemi tettetés’ пa 
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czára ‘Нáдым, kit szeret, ha e’ próbát kilyukas'ztott 
börrel ñzetném is meg. De c'sitt , itt jö vitézem. 

 

Tizelinyolçzadik jelénés. 
цьбввi, BALTAY. 

B А L T A Y. 

Mär Щ? Annál jobb ? Félre a’ karddal ; itt piszto 
lyaim. '‘ 

T Á B о ñ Y. 
Jobb karddal vivnunk. 

BALTA Y. 

A’ fegyver-választás rajtam áll. Fogja! 
T Á B 0 д Y. 

(iondolja. meg, hog)‘ házasodni akay, ’s ha agyon 
lövöm, hymen’ oltárát e’ földön èl nem éri. 

‘ BALTA Y.' 
Idétlen tréfa. Válaszszon. 

TÁBoRY. 

Legalább vesse le tehát formaruhániat. Önköntösö 
met csak ö‘ssze nem löhetem.' Jószágaim a’ holdban úgy 
is most roszul kamatoznak, ’s minílennap ńj foŕmaruhát 
nem csinálnathatok. ' 

B'ALTAY. 

'Baìgatagságl Azt hiszi talán, kardra. iigyesebb ná 
lamnál? (Elveti piumlyait ’s kardon шаг.) Ide a’ gyiklesővel! 

T Á B o R Y. 

Még egy szót. Nem vатa ön haлaцaó elélmi meg 
nem gondolt becsiilet-sërtö szavait visszavenni. 
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в A LT A Y. 

Illy ajánlato't merészel teiiiii ön, ki bizodalmammal 
olly becsteleniil visszaélt. 

TAB o’n Y. _ 
Еg)’ szót se töиhе. (Állásba helyezkeqik.) 

 

Tizenkìlenczedìk jelenés. 

ELÖBBIEK. IULcsA, umbb MALL 

_ JULCS A. ' 
Ш vannak. (Ham kim.) Ide, ide kisasszony! (А’ vi 

vòkhoz.) Alljanak meg! Félre a’ kardokkal! Ш nem messzi' 
emberek vannak, ’s én шт -- mlvajt пálioк. 

т AB o в Y. 

Derekasan vagyunk. ' ` ‚ 
BALTAY. 

Vigye a’ patvar! Félre! Védelmezze ön magát. 
(Megtámadja Táboryt.) ’ 

M A L I 

_ (а’ legnagyobb aggodalommal.) 
Az istenér't megálljanak! (Baitay me.) Bellay ш! (вы 

tay megd'öbbenve leereszti kardját. Táboryhoz) Haihlägy' úr, miii 
denre a’ mi elötte szent, esedezem, dugja kardját Штe 
lyébe! 

J ULCSA (parancsoló hangоn), 
Azonnal, ищет! 

_ ' . _' т A B o R Y. 
Lánczhordtát , ez árulás ! 

J U L c .s А. 

Vegye mint akarja; jól tudjuk, мcтák az urak. 
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TÁBORY. " 

Mindegy; becsíiletem sértve van, .s ez meghoszú 
lást ’s ‘чёт: kiván. Azért félre a’ ki életét meg nem únta; 
haш’ martaléka, a’ ki közelit. (Megtämadja Balmyn.) 

’ ` MÁLL 
A’ mennyei irgalom’ nevében álljon meg! 

J ULc sA (hangman kunt). 
Tiiz! tolvaí! zsivány! gyilkos! 

TABOR'YÍ 
A' sátán dugia be torkát. (Bedugja fillet.) 

M Á L I (kétségbeesetten). 
lrgalom. Én vagyok a’ hiiiiös,_megtшitaiii szei'eрelк. 

fölcserélësét, "s Baltay úr' szer‘elmét akarám próbára tenui. 
f TÁnoKY. 

'S őt jó móddal más „лáдa kiilde'ni, hogy szerel 
miinknek útba ne álljon. Helyes! тánsága azonnal be 
leljeSedÍk. (Támadó mozgásokat tesz.) 

MALI i 

'f' (közikbe чей magát. ’5 Tábory eldtt térdre hull). 
Tévedés! irgalom! ha sértett becsiilete áldozatot ki 

'пán -- itt melleiu; én Baltayt szeretem ’s nélkiile nem 
akarok élni. ' ` 

т A в o в Y. _ 
Aha! vége végre a' tettetésnek, kisajtoltuk a’ titkot. 

BAL'I'AY (bedugja kardját). 
Nélkiilem? `Jól haпoк, nem „фoтo“? 

MALL 
Károly, szivem első`összetalálkoи1suiik'('нa a’ tiéd. 

B A L т A Y. ` 

Enyém?` Máli, angyali teremtés! (Karjai kazza fui.) 
Art'i'zlaò'nyv I V . löl. ’ ’ 4 
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_ тАвoвт. 

0h csalfaság, neved leány! 

JULC S A (mérgesen). 
Neved` férñ, neved hadnagy; a’ kisasszony csak vé 

delmezte mag1м, ez sыbad. Az urak 'voltak a’ csalfák. 
TAB oм’ (bedugja met) ` 

BALTAY (élénken Taboryhoi). 
Barátom, pajtásom, megbocsáthatsz-e öriiltségemnek? 

Ha a’legiinnepélyesb követésem meg nem engesztelhetne --. 
` MÁLL 

Hadnagy ш! egyesitem 'esdeklésemet Károlyoméval. 

T Á B O R Y (udvarins meghajtással). ’ 
A’kisasszony mщa, hogy'hadnagy bájoló ajkainak e1 

lene nem állhat; a’ mi pedig Baltay Íbarátomat illeti,úgy 
hiszem most már elébb adott tanácsom’bölcseségét át fogja 
шип. Megengesztelve szorítnám szivemhez, ha itt kedve 
авт1 karok rá nem штык. (мат ‘еще vezetî.) 
’ в A L т A Y. 
’ Édesem! ‘ 

м A L x. 

Holtig szerettetem. (ôsszeölelkem'ek.) 
 

/llu'szadik jelellés.` 
ELÖBBIEK.` нoьмвв. 

‘ 

н o L м в в . 

Mit тok ! мáл! szemtelen, тeutы emagyamu leány ! 
т Á B o R Y. 

Lássa Нsшelt anpós` nrmii, úgy cs1rlják el a’ кaштáн 
mátkánkat! 



HEszÁLLAsozAs. _ 5 1 

НОЬМЕК 

0h szégyenl oh ‚дaтaм oh holdogtalan katonaság! 
kútfeje minden szerencsétlenségemnek. Takarodj’ sыfoga 
datlan , gyalázatos leány! 

MALL 

Csalódik uram atyám; én szorosan parancsolatjához 
tartottam magamat. Ezen jó kedvíi urak fölcserélték szere 
peiket. Ez Tábory hadnagy úr, ’s itt Ыl szeretett Baltay 
Károlyom, kinek uram atyám’ kivánsága szerint ezennel 

` kezemet nyujtom. 
H 0 L м E n. 

Lehetetlen ! 

BALTAY. ' 

Úgy van, ищeli Holmer ш. Hogy a.’ mátkanézést 
ismerelleniil megtehessem, bátorkodám Tábory harátom’ 

. ide szállláisozását` штáт, annak formaruháját kiköl- ' 
csönözni. Személyem’ azonságát atyám’ e’ levele he fogja 
hiZoiiyitni. (Mellénye’ zsebéböl kihúz egy levelet.) ’S mivel ¿iul- 
tása szerint a’ katonák minden szerencsétlenségénék okai, 
illö hogy aж a’ katonák viszont jóvá tegfyék:` azért fórma 
ruhában ezennel szeretve tisztelg leánya’ ke'zét kérem. 

HOLMER; 
~ _ ' (ki eñdig a’ levélbez; описи), 

Nincs töиhе kétségem. A’ tréfát ugyan nem helyes- ` 
dem, de mivel olly szerencsésen végzödik, megbocsátom. 
Üdvözlöm tehát édes vöm, most elöször, de teljes meg 
elégedett szivvel. Legforróbb reményeim beteljesednek. 
(Málihoz.) ’S te csintalan leány szereted ш? 

MALL 

Keblem’ utolsó lehelletéig. 
HOLMER. 

Sorsom végkép megengesztelödött! Boldog apa va 
gyok. Ide gyermekim l (összeteui kezeikez.)Áldjon meg az ég! 

` 4 i. 
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TABoRY. _ 

E’ szerint сeмt cimeli Holmer ш még végre a' кег 
szinîi posztóval is megbarátkozik. 

HOLMEB. 
I` 

Ez egész armadiával. Hadnagy úr leányom’ vöfélye. 
Lakodalomra hivjuk gaz ezred’ egész tiszti karát, ’s ki-` 
pusziitjuk pezsgö boraimat az utolsó palaczkig. 

TABoRY. 

nAz utolsó gondolat rendesen a’ legiobb. Szerelem es` 

'l 

pezsgö, hejsza! úgy szeretem az életet.'Ma ugyan a’ 
`szerelem másnak jutott; de vigasztal a’ pezsgö, ’s hol 
nap új életre ébrediink. (Elöre lép, a’ kQzönség felé.) Mig any 
nyi Imennyei szem kegyesen ragyog felém, _egy veszitett 
virágért, hadnagy kétségbe nem esik. 
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Alba цerczeg zsarnokoskodék Németalföldön, második 
Fiilöp spanyol király Alba. herczegen, ’s második Fiilöp 
királyon a’ szent iilquisitio. ` ' 

Mig Belgium’ szép, .dús tartományai, a’ szabadság’ 
és ipar’ virágzó lakhelyei, elsáppadtak ’s elszegényiiltek 
az embertelen Alba’ hóhérpallosa alatt, ’s a’ lakosok, `fiis- 
tölgö házaík’ romai, mezeik’ eltiport virágai fölött végsö 
eröfeszitéssel kiizdének azért, mi 'elöttiik szent ’s az élet 
nél is becsesb volt, a’ lelkiismeret’ szabadságaért: addig 
az anya Spanyolország jól mшaют: 

1569-lk évi szent háromság’ vasárnapja'volt, midön 
a’ valladolidi nagy vásáriéren igen élénk mozgás vala lát 
ható. A’ kiváncsi nép, férñak spanyol komolysággal ar 
czaikon, köpönyegbe burkolva` ’s karddal övedzve, siive-' 
geiken magas leiìge toll, melly a' “Мáт ’s tiszta ég’ le 
heletén biiszkén lebegett; ’s nök, spanyol tiizzel fekete 
égö szemeikhen, fátyollal` boritva a’ forró nap ellen ’s'féltö 
férjek’ és szeretók’megnyugtatására érdekes arczaikat, ve» 
gyesen ’s сaйт, szivárványzó vegyiiletben tolongának a’ 
téren, mellynek közepén, félkiirbem_deszka padolatok va 
lának felállitva, ’s veres posztóvalbevonva. „Vérpadok-e ?“ 
kérdé az idegen’ roszat sejtö lelke: ,лagy országnagyok’ 
számára emelt díszpolczok?“ -. Köriil ékes páholyok ’s 
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ezekben úri, gazdagon öltözött`nép. A’ térre nyiló ab 
l'akok, söt házfödelek is tömve báunész sokasággal. Az _ 
egész arra’mutatott, hogy nagy iinnep van késziilöben, 
azon iinnep, mellyet a’ spanyolok Auto da fé, hit’ törvény 
széke névvel neveznek. 

A’ nézök’ szeme leginkább egy páholyra vala fiig 
`gesztve, ’s az ifju nemesek’ sorain azon nyughatatlan, paj 
zán mozgás _és susogás futott végig, melly egy rendkiviili 
szépség’ megjelenésének mindenkori követöje. Egy fölötte 
érdekes, halvány alak iil‘t azon páholyban, de szép, leg 
szehh Valladolid' falai közt! egy ollyan mondhatlan bájú 
arcz, ’s mély jelentésii, kis kerekében gazdag tiindérvilá 
gokat rejtö fekete szempár tiindököle ott, dús, kellemteljes 

i rendetlenségben csiiggö hajfodr'ok’, ’s hosszú bársonypil 
lák’ árnyékában, millyen Calderont lelkesitheté, midön 
nevének halhatlanságot köllött, ’s a’ kiizépszázadok’ kéli 
_miivészeit azon csaknem földtúli bájjal ’s erövel ruházhatá 
fel, melly kezeik által olly csodamiiveit alkottatá a’ iökély 
nek. De e’ bájos szemek" csillagaiból íájdahnas emléke 
zés’ kifejezése tiliit elö, e’ fehér sima márványhomlokon 
csöndes bú sötéilet’t. ’S az iinnepre gyiilt' idegenek meleg 
részvéttel kérdezék valladolid’ fiait, a" boidogokat, kik 
illy leánynyal egy város’falai közt lak’tanak: ’,Ki e’ leány? 
ki játszik e’ selyembaj’ fiirtjeivel? kinek virágoznak-e ke 
bel’ liliomi'e‘`’s miért e’ há szép szemeiben ?' — És Valla 
dolid’ ñai felelének: „Ö donna Sol, a’ gazdag don Alfonzo’ 
de Cordilleras `leánya, ’s don Enrico’ de Roxas’ mátkája, 
ki belga földön harczol az eretnek lázadók ellen.“ 

A’ beszéd félbesza'kadt, iiiert a’ nagyinquisitor érke 
ze’tt fényes kisëretével, a’ szent tanács’ tagjaival. Ünnepi' 
pompában követé 0t nem sokára második Fiilöp 'király, 
szöke apródjaitól ’s feszes udvarnépétöl kisértetve, a’ san 
jago de compostellai öreg érsekkel, több tiszles piispiikkel 
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’s n'agyszáunú` biiszke fii nemességgel. Az` inquisitoi'ok 
araiiy“lráiё;okkalá‘szőtt bársonykárpit alatt iilének magas 
székeken, mellyel szemközt gazdag oltár állott gyémántos 
kereszttel, arany gyertyatartókkal , ’s minden késziilettel, 
mell)r a’ szent miséhez megklvántatik. Az oltár mellett szò- ` . 
nokszék vala emelve iazon koi" czifra izlésében, mellyröl ' 
Cano Menyhért, szent Domonkos’ szerzetese, ’s késöbben 
a’ canári szigetek’ piispöke dörge a’ hivekre 'egy ezen al 
kalomboz illesztett taiiнást. Ennek végeztével a’ nagy in 
quisitor fel11lla щеки'öl ’s azon eщelt és fejdelmileg éke 
sitett helyre járulván, hol`a’ királyi fölség iile nagyjai 
közt , megesketi öt az oltár felett ragyogó keresztre', 
lmgy mindennel segitendi a’ `szent inquisitiót,` mi ennek` 
czélja’Yigrehajtására sziikséges, védendi ezt ’s ennek szol? 
gáit az eretnekek, ’s minden ellen, ki ezeket pártolja, 
vаgy bármi úton a’ szent törvényszéknek ellene szegiil. -- 
Fiilöp király azon jéghideg hangon, melly neki sajáчa 
volt,‘ mellytöl annyira rettegtek udvarnoki, mellyen, d0n 
Carlos infans saját` ñára kimondá a’ halált; azon jéghi 
deg hangon, mellyel ugyanezt már százszor ’s több шáг 
szor же, szilárdul ’s érzéketleniil mondá: „eskiiszöni.“ 
A' köriilálló nép peфg lassan és rémesen utána mormogá: 
„eskiisziink.“ Erre a’ nagyinguisitor megáldá a’ királyt ’s 
imádkozék: „Isten lartsa meg sok (Мg fo'lséged’ királyi 
személyét ’s országait!" 

„Vezessétek `elò `a’ raЪoКaН“ parancsoláz a’ nagyín 
quisitor, ’s a’ iiеp közt hullámzó mozgás iáunada. 
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Kereken tiz hónappal e’ jelenés elött ugyan Vallado 
lidban ’s e’ városnak egy kisded útczàján , mellyre csak 
kertek’` hátulsó részei nyilának, egy ifju, sugár alakot lá 
tott az éjjeli ör a’lìordilleras palota’ kertfalán rendkiviili 
eröfeszitéssel átszшцы; de törétöbreszketve, vagy pénzé 
től megvesztegetve, мallgaтt és итozott. Ki 'nem’ ismerné 
köziiletek a’ spanyol városok’regényes characterét? A’ mór 
regék’ és romok’, az ösi biiszkeség’ és hosszú nevek’', a' 
Сydek’ és Quixoteok’ honá'ban kalandvágyra gyш a’ kebel, 
’s éjenként hallani szeliden zengö guilarrokat az aтakok 
alatt, ’s reggelenként találni holttesteket, a’ féltés’ аyд 
kának áldozatait. 

A’ kertben, egy mór eredetii ’s miivészi gonddal jó 
állapotban taпoн fiirdöterem’ oszlopai alatt egy leámy 
álla. A’ hold’ gyenge sugarai nem engedék ugyan egyen 
ként megkiilönböztetni vonásaít; de annyit mégis elárulá 
nak, hogy a’ leány szép vala, mint a’ mór kutak’ tiindé 
rei; szép , mint a’ miivészet’ szelleme, melly e’ nemes ro 
тoкoв halhatatlan ifjuságban leng, ’S e’ leány ugyanaz 
volt, ki Ш hónappal késöbben a’ páholyban ищa 'magára 
minden szemet, donna. Sol de Cordilleras. — Epedö vá 
rakozásban fiiggeszlé nagy, égö szemeít a’ kert’ azon ré 
sze felé, honnét kedvesének, don Enrico de Roxasnak 
jöni kc`llett. ’S nem kéll`e soká várakoznia, `don Enrico 
nem kevésbbé epedt a’ пszшным mán. Most egy szerel 
mes jelenés következett, mellynek каши érdekét a’ hold 
sugárban fiirdö rózsaberkek, a’ mûr kút’ lágy zörcje, a' 
környezö iinnepi nagyszerii természet fensö foшa emelék. 

,Enrico !' 

„Donna Soll életem' nap'ja! тak ismét, hallom sы; 
vad’ zengését! ah miért is kell napjaimnak a’ tieidtöl elvá 
мsтa, bús magányban (engeniV' 
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,Don Enrico! az 05l0r, minden szentekért! nem vár-e 
rád 10s2él31?' 

„Mit tudom 0ii! -- ah, mit tudok én egyebet, mint 
hogy téged szeretlek, életem’ egel egem"napja,!“ 

Az ifjak boldogok valának, túl minden kepzeleten; 
boldogabbak, mint a’ megengedett szerelmek’ éldelöi, mert 
az édes tit'uk' emelé szerelmök’ hecsét; boldogabbak mint 
más égöv alatt lehet a’ szerelmes, meri: a’ spanyol nap’ 
heve égett kebleiken. 1 

De a’ boldogságot vá'ratlan jelenés zàvará. Szerelmök’ 
édes mámorában lepé meg öket a’ szigorú ösz don Al 
fonzo. A’ház’ becsiiletét örzö (is szellemek súgák-e fiilébe, 
hogy keljen föl’s menjen a’ iiiór fiirdö’ oszlopai felé, vagy 
az éjjeli ör tevé nála hivatalos jelentését, nem tudom. 
Elég, hogy ö egy megsértett atyà., ’s egy megsértett spa 
nyol nemes’ komoly méltóságávál álla meg ll01i Enrico elött. 
,Fattyul akin'kl légy, te megsértéd házam’ iisi becsiiletét, 
emelj kardot ’s kiizdj velemf ’ ' 

Enrico öszveszedé eszméletét ’s mig bal karját a’ re 
megö donna Sol’ tökéletes `alakja köriil ölté, jobbját es 
kiidve emelé a’ csillagos égre: „Átkozottabb legyek az 
eretnekek’ lelkeinél, ha kedvesem’ atyjával kiizdeni fogok! 
nézz meg engemet don Alfonzo! 0ii don Enrico _de Roxas 
vagyok , ki a’ дaмdм bérczek között megmentém éltedet; 
szegény “gyoк; de nemzetségem’ régi 'nemessége mér 
kiizhetik a’ tieddel: add nekem leányodat.“ ' 

,Te megmentéd éltemet ’s ezt köszönöm' -- monda az` 
öreg — ,te meggyalá'ztad házamat ’s ezt csak vér moshat 
ja le. De ám legyen, nem kivánok veled kiizdeni. Te egy 
ifju nemeshez nem illö munkátlanság’ párnain henyélsz,"s 
a’ henyeség’daemonja nemtelen vágyakat súg fîiledbe, vá 
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gyakal. egy syanyul nemes ház’ becsiiletét bemocskolni, 
egy ártatlan donna’ Мишa hirét elhomályositni! -- Eredj 
Németalföldre, Alba herczeg’ zászlói alá, harczolj az eret 
nekek ellen. Én fölkészitlek tégedet mindeimel, a’ iiilsziik 
séges, vidd el legszebb paripáunat ’s legjobb fegyverimet. 
Ha vérheñirösztött harczkoszorú keriti homlokodat, jer 
vissza honodba, ’s ha még akkor `is МЮ; szerelmetek’ 
ищa, vida el lányomat áldásommalf' ` 

Don Enriceban föléln'edt az (isi biiszkeség. „Szegény 
' vagyok, szegény pénzben és hlrhem` azonban tartsd meg 

paripádat ’s fegyvereid’ don Alfonzo de Cordilleras! ma 
radt rám öseimröl hii paripa ’s damaszki 'aczél, melly en 
gem gazdaggá ’s hiressé tehet. Igen, én holnap indulok 
Alba herczeg’zászlói aт, ’s ha egy spanyol nemes’ szavá 
ra épitni lehet, leányod egy év múlva enyém lesz, a’ gaz 
dagé, a’ hiresé. — Ne sirj , donna Sol! szerelmed lelke 
тип fog ’s védeni egyszersmind; ne sird e’ 1пága könye 
ket, drägàbbakat India’ gyémántjainál! 'a’ viszonmfás’ nap 
ján `cserélj velem illyeket azon gyöngyökérß. mellyeket 
menyasszonyi fiirtjeidbe шeшeк.“ ' 

_ Don Enrico eltávozott. Donna Saline’nap óta senki 
sem látá nevetni, de annál többek láták imádkozni. Kik 
ájtatosságot Мишa11 tanúlni, elmentek a’ fötemplom’ egyт 
nldaloltárához, ’s ott egy fátylos leányt találtak a’ már 
ványkiiszöbre leborúlva, könyezve imádkozni. E’ leány 
dQnna Sol vala. ` 

Végtelen hosszu tiz hónali folyть el, mióta don En 
ricot nem látá. . A’ tudósitások, mellyek eшbb siiríin ’s 
Iiyugiatólag érkezének, mostanában egészen kimaradtak. 
Egy idö óta gyakran lehete don Alfonzo 'de Cordillerast a’ 
nagyinquisitorral tanácskozva шт. ` 

x 

i 
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Az inquisitio' еpiiletеа iiiellyeii’ fekete poszlóha vont 
keresztet ’s vérszinii lobogót lehete látní, megnyilott iiiost 
a’ nagyinquisitor’.szavára, mint 6gy nagy slr, iiiel|y egy 
haîalmas varázsló’ kényszeritésének engedve kitárja zárt 
ölét ’s elö okádja halottait. Belöle lánczolt foglyok vezet- 
tetének siirii örizet között. Az elitélteken a’ hiinösök’ San 
Benito nevi'i’ ruhája volt , egy hosszu darrab sárga gyapju 

'kehne , egy zsák, ujjak nélkiil ’s nyilással a’ fej’ száiiiái 
ra; fejeiket a’ tiara, egy hosszii hegyes siiveg födözé. 
Kezeik durva kötelekkel valának eliil öszveszorítva, ’s 
bennök еgö fáklyák zöm viaszuól. A’ ruhakon és siivege 
ken ördögi torzalakok valának festve, durva, I'jesztö 0ln'0 
zolatokban, ’s némellyiken egy lángoktól köriilnyalt emher' 
képe , melly azt jelenté ,' h0gy a’ ruha’ hordozója megÑ fog 
égettetni. Többnyire kegyetlen kinzás’nyomait viselék tes 
teiken, szájaikban tiiskés vas zabolawolt szorltva, hogy 
véleményeiket utólsó órájokhan ne hirdethessék a’ körtll 
bámuló népnek. 

’S ennyi ez'er szem köziil egyikhen seui ragyogott a’ 
szánás’ szelid könyharmata. Bün lett volna az, az érzе 
kenyJ íejére hasonló biintetést vonó. Az elvakúlt nép ki 
váncsi várakozásban álla a’ téren , bizonyságul, mennyire 
eltompithatja vakhir és szokás az érzelinekiet. A’ szelid 
nök, kik irtózva látnak leöletni еgy galam|mt, érzéketlen 
hidegséggel szemlélék, mint hurczoltatik máglyára az `eli 
télt egy vigyázatlan szóért, egy véleményért, egy seiiiml 
ért! sföt úgy siettek e’ lálványhoz, mint kedves nézöjáték 
ra; ’s még donna Sol,` a’ szerelmes, a’ ln'iheteg donna 

'Sol is eljöve a’ rémes pompához. Vagy talan ezzel ls aj 
tatosságát akará tanúsitni ’s áldozatot tenni Enriconak az 
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által, hogy еgy rakás e’retnek’ elitéltetésének tanúja lön, 
eretnekekének, millyek ellen Enrico harczolt ezer veszély 
közт Németalföldön. 

Most tompa dobszó jelenté, hogy a’ végitélet ki fog 
` hirdettetni. Néma. csöndnralkodott ’s minden fiil ñgyelve 

hallgatott, ’s a’ szenttanács’ szolgája hangosan olvasà: 

„Don Pedro Sarmiento ’s felesége; don Juan de Vi 
hero Сarralla, ’s felesége és лúga; don Juan Ulloa Pe 
reira a’ johannita.` rend’ keresztese ’s generálja Németorszá 
gon; Antonio Herreruelo iigyvéd ’s feleségé, mint biineiket 
megbánt ’s megtért biinösök a’ halálos biintetés alól 'fiil 
mentetvén, holtiglani'börtönre ’s a’ San Benito zsákruhá 
nak folytonos viselésére itéltetnek.“ ` 

A’ nevezett zsákruhások , egyenként elölépvén a’ 
lánczterhelt csoport köziil, mély biinhánatot mutató arez 
czal , sirva és tántorogva vezettetének börtöneikbe. 

A’ kikiáltó foтдых: 

„Ellenben, mint szerencsétlen tévelygésökben meg 
шallтdж, makacs, átkozott biinösök, liizhalálra itéltet 
tek a’ következök.“ 

Eg`y magas, sovány, halvány alak lépett` elö, a’ gon- . 
dolkoaás’ és álmatlan éjek’ redöit viselve homlokán, mily 
lyektöl taтык a’ Caesarok ès `Dalai итáк. 

„Don Alfonso Perez“, mondá a’ kikiáltó. .- 

Egy igen Нaш, alig pelyhesedett állú ifju követé, 
ki egykor részegségében illetlen szavakra faкт a’ szent ' 
inquisitio ellen. 
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„Don Rodrigo de Montosa“, nevezé a’ kikiáltó. _ 

Harmadszor egy iiiél1ó021gos t0riii01; jött 0lö a’ cso 
portból szilárd léptekkel, kin erö és szépség vala 0g310 
0iilv0‚ ’0 kinek mozdulásin, a’ sz010ii00étl0ti 0zab2'isá San 
Benito alól is, kitiint a’ ii0iii00 férñúság.’s kellemes köny 
nyedségfegyszersmind. Egy pillantást vete a’ környezö _v 
Yilágra, mellyben végtelen megvetés iilt. 

„Don Enrico de Roxas", kiálta a' hlrll0t0, 

Egy páholyban éles sikoltás hallatszott ’s e’ sikoltás 
megrepeszté Valladolid’ legszebb leányának szivét. Donna 
So1 halva rogyott atyjaf, don Alfonso de Cordilleras' kar 
jai közé. Az öreg pedig mormogva mondá: 

„Házam’ sért0tt becsiilete hoszúlva. van.“ 
\ 

Don Enrico de Roxas, Németalföldre jötte után ha1 
hónappal, méltán-e vagy méltatlanúl, nem tudhatni, az 
eretnek tudományhozi szitásáról vádoltatván, azliщul0itlo’ 
hörtötiéli0 hiirczoitatott, ’0 oii1iét 1569-lkl 0z0iit h21roiii 
ság' vásárnapján vezetteték a’ valladolidi t0rr0, hogy mint 
eretnck, megégettessék. ' 
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A’ valladolidi hitiinnep ntán mintegy harmadfél Szá 
zaddal nagyszerii épiiletek égtek Syanyolországban, ’s 
azok’ romain шт száz emher О iikoltaiék mee; ’s ha` D D 

мыа kérdezé: ,Honnét e’ szörnyedel1nek ?' ezt nyeljé 
válaszul: „A’ nép áll Лoszм azokoii,‘klk ös atyjait, a’ ke 
gyes és tiirelmes ist'en’ szent nevében kinos` штaм11ы 
öiték el, egy vigyázatlan s’zóért, egy véleményért, egy 
semmiértl“ -. 

Tó’rn Lönmcz. 
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ott (Нe ЫпiieК; nap’ leáldoztával, 
Зáтoн’. elòtt, remegve testében , 
Mert Уett sebéböl most elíiszer 
Gyógyulva, nézheté a’ természetet. 
Nyájas ragyogvány nyult feje плат el, 
’S a’ hegytetökröl ’s a’ falombokról 
Visszatiikrözött alkonyi sugáтoк 
Deritve festék arczn’ halt sыiieй. 

És 'ö szeliden izlelé enyhiiltënek 
’S tiinékeny életének e’ perczeit. 
Köriilte állnak Áda és Czilla, ' 
кéс nöje, mert кeши vön egyszen'e ò, 
Elsö az emberek között; szerelmét 
Megosztva e’ kettö egyenlöen , i 
Ищy viszály ’'s vetélkedés’ diihe 
Nem v'ivta e’ nök’ szшeй soha , 
Mellyek csak a’ férjért ’s g'yermekekért 
Lángoltak egyenlön nemes tiizzel. 
És Czilla mellett álla fájdalmának 
Elsö sziilötte , a’ miivész Tubalkán. 
Ellenben álla a’ kecsek’ leánya, 
Noéma, Czillának disze ’s iiröme. 
Lámekre volt ñíggesztve minden szem, 
És a’ szemekben egyegy örömköny 
És a' k'o'nyiikben egy mennyei remény 

. `k 
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Csilloga, miként a’ _tiszta alkonynak 
Letiindökölve csillog esthajnala. 
És iinnepélyes cseтl lebege fölöttiik. 

Szökelve `Inostan társas örömiikben , 
Szökelve a’.ny_ugati hegyoldalról , ' 
Köziikbe lejtnek a’ deli'ifjak , 
Adának érzelmes Iìjai: Jahal, 
A’ pásztoroknak тyja, és Juhal, 
A’ szende keblii ’s hallga léptii ilu. 
De most szemében isteni szikra csilloga , 
Meri; keble istennel vala tele most. _ 
’S ‘mindny11ja rá gördíti vágyszemét, ' ' 
Kémlelve a’ szokatlan tiizii ifjat. 
„Atyáml“ мáкa, `és szavának 
Édesen hulámzék özöne ajkiról, 

_ „Atyáml nem egyediil ösapánk, Kaján, ' 
Kit öcscse’ v_érboszüja iildözött’, 
Nem ö egyediil, a’ nyugtalan szellemii, 
Talála föl ’s teremte új dolgokat. 
Az én tiinékeny ’s anda érzelmii ` 
Szellemem is, oh atyáml teremte 
Egy új csoды, teremte dalt, oh atyáml“ -- 
’S egyszerre fölkiálta minden ajk: 
„Нal , dal, dal !'“ 

,És,‘ oh tiaml' szól most a.’ bágyadt atya: 
,Mondd el nekiink, ñam, mi a7 dal?' — 

`„Aсyáiii! a’ dal? — Csak várj atyám, te _ezt 
Megtudod , elöttetek ha majd dallok én. 
Hand wle'm azi elöbb, miképem 
Нe"; fdl szivemben , és niiként röpiilt 
Ajkimra a’ sziv’ szent dala, ’s zenegve _ 
Minként folyá ajkimrol_át a’ néma 
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Csendvölgyet, és mint kiildözé vissza 
Fiilemnek a’ csendvölgy fölötti bércz. 
Halljad atya, halljátpk szerelmes anyák, 
Halljátok oh testvérek a’ csudát: 
Ott áldozám a’ völgy’ kies halmán , 
Istennek értted, oh atyám! csendesen, 
Hogy veй sebed’ vad mérge’ hацеben 
Ismét`eröre keljen életed. ` 
En on imáakozám. Fölöсtem` 
Èrzékenyiilten haциsмt a’ csalogány; 
’S keblemben én szokatlan lobbanást [__ ' 
’S villámsebességii szökellést 
Érzék legottan; ’s ajkaimrúl a’ szóк 
Édes zenéhen kezdtek ömleni. ` 
Én engedék szent ihlelésemnek 
’S eléneklém lelkemnek é'rzelmeit.“ _--` ‘ 

i \' 

„,Oh ének! ènekl'“ fölkiáltának 
_ A’ szent csoport’gyeI'Inekei. „,Énekff' — 

,’$ mit éneklél tehы, ñam дiihal '4" 
Kérdé a’ mélyen érdeklett aiya: 

‹ ,Milly érzetek lebegtek át ajkidra, 
’S ajkidrol a’ dal milly. szavakban 
Ömlék alá a’ csendes égfolyamba ?' 

"S kezdé мы, ’s Jabal segité Щ, 
lhlelve istentöl; a’ szent csoport' 
Gyermekei пышныe zengék ` 
пчen’ hatalmát, kegyeit és dicsöségéx` 
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'Т. 

lsten! eröknek hatalmas шen?! 
Im itt te 'szeт; oltárodon 

_ Lángol elötted áldozatom. 
És mikém a’ lángol; ég felé, 
Ugy bennem a’ sш” érzehuei ’__ 
Ömledeznek lůizzád , oh aiya ,' úr! 
E_ájdalmaseebii atyámért. ` 
Isten eröknek hatalmas istene! 
Kiilaj le egekböl erы 
Gyengeségem' atyjának. ` 
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II. 

Nagy, kegyes a' te hatalmad, lsteniink! 
Ím a’ nap és hold ’s csillagok 
A’ te kezed’ roppant miivei: 
Inte jobbod és öklettenek. 
нataими’ szavára jött elé 
Ё)’ ködéhöl a’ szép hajnali fény. 
Hiives l1'mgban úszik ég, föld. 
Nagy, kegyes a’ te hataши, isteniink. 
És egeidböl ered 
Életiinknek iáplánya. 



GUZM ICS IZIDOR , 
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III` 

Jó ’s kegyes a’ te hatalmad isteniink! 
A’ nap, a’ dicsö höstiizii, 
Világ ’s élet’ fénytengere , 

`Mindent elborit tiizhevével. 
Lángolnak erdök ’s a’ vizek 
Forrón forr a’ hö légfolyam, 
Aszály öli a’ dús mezöket. 
Izzu sziklák hozzád sovárognak , 
Feléd tátongnak a’ völgy’ apályai.. 
Az 'élet’ ajkain halálos szomj eped. 
Az ember töled vár, imád esöt, 
Тe at, a’ niibuzgóii imáakozót 
Te _öt meghallgatod, kegyelmes, jó atya! 

‘ 
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_ IV. 

Rettenetes a’ te hatalmad, мeшаiiк! 
Intésedre megnyilnak föld’ gyomrai, 
’S kirohanva diihöngnek az alszelek , 
Ég ’s föld közt porfo'llegek koválygnak. 
Hajlongnak a; erdök, diiledeznek erösei, 
Meglódul a’ tenger, hullánii csaponganak, 
Nyugatról bústerhii fölhök neheziilnek. 
Te csendet intesz. Hallgat a’ vihar, 
Mél;r harlangokba leröjtiiznek a’ hangok, 
Halálos csemlben nyomul a’ fölleges éj; 
lszonyú bús árnyak hágdalnak elötte. 
Rémiilten шdre lapúl az elet, ' ` 
’S a’ sárga halál rémalakban lépdel. 
A"felliök’ sötétkék szárnyain 
Ledörög sehes villámodban ' 
Hatalmad’ iszonyú szava. 
Éjszak-nyugalról hangzik alá, _ 
’S végig dörögí a’ délt ’s keletet, 
’S döbbenve magába vonúl az élet. 
Utána dördiilnek hegyek’ ormai, 
’S mélység iiregei följajdulnak; 
Megrázkodnak a’ föld’ szilárd' érczsarkai`, 
Gád ’s Tömköleg *) összeborulnak, 

") Hegyele’ nevnì. 

i 

r 
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Iszonyodva visszazokoga’ kis Göröncze , 7%) 
’S Hánolŕ’ vára’ tornyaiinganak. ’ 

i 

_ Lángnyilaid röpiilnek `alá , 
‚ Lángolnak az erdök, lobog a’ légfolyam , 

Fuldokolva àjuldoz az élet. 
És megnyilnak‘ jég- ’s viz-szökvényeid, 
Ömlik , zúg, csattog a.’ fiîrgeteg. 
Hegyekröl vizhalmok hömpölögnek, 
Vizeket nyelnek ’s okádnak a’ barlang' torkai, ` 
Daggdva áradoznak a’ folyamok. 
Jéghalom iil a’ vizek’ fönszinén. 
Nód' földje boritva özönnel siilyed , _ 

` Halomra omlanak a’ l;iktany1111, 
` ’s nuuámokkal ölelkezve nal el az éleu 

") Patak’ neve. 
I 
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V. 

\ 

lrgalmns a’ te hatalmad, istenünk! 
Ha viláёт]‘ romra diiledeznek 
’S enyészet iil a’ nagy omladékon; 
Te parancsolsz fúni a’ szeleknek, 
’S lebegve száll a’ nalálba elet. 
A’ hegyekröl hozzád sohajganak 
Szivszorongva élet’ árnyai; 
Szellemedtöl a’ férñ höseröny 
Áthevitve hozta ezeket 

' A’ vizeknöl e’ sziklavárba fdl. 
Щ epednek hozzád kegyedért 
Egekre fesziiltek kaljaik, 
Egekre apadt szemeik. 

Atya.' oh atya! irgalmazz.’ 

' . Nagy szavadi'a: 
Remegve (iiщк a’ тeк , ' 
Tördelve a’ bús föllegek; , 
Az ég kiderlti fényéb, 
A’ föld megujitja szinét. 
Tisztulva áll a’ nagy világ, 
’S az élet éln'endezve kél. 

Nagy sznvadra : 
'Vizeidbe итak a’ hiinök, 



76 _ GUzMiеs Izinon , 

Megtisztultak az erön'yök. 
A’ pин/as11g, pajk és a’ dölyf 
Tengerörvénybe meriiltek. 
Harag és a’ boszu’ ránc'zai 
Kisimulva mosolyognak. 

Kegy szavadra: 
A’ szeretet’ megnyilt keblén 
Életforrás fakadoz ki. 
Szebb fényben kel már hajnal ’s nap; 

' нáмк’ vára roppantabb lesz. 
A’ mély sirnak örvényén 
Éltet teri'neszt irgalmatl. 
Atya! oh atyal irgalmazz.' ’_ 
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lgy ze'nge a’ dalnok, ’s тáм iiyшak 
A’ szent csoportnak dalra ajkai. 
Lámek’ selrére ir gyanánt hatolt 
Az ének’ ereje , ’s mentve fájdalmától`, 

' lstenhez emelé hálateljes lelkét. 
’S érene‘ a’ dal’ csodа. erejét, 
A’ dalra dalt énekle kedvesivel. 
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vi. 

‘Нет, erò, mérték vágyon az énekhen, 
Illem, erö, méi'ték legyen az életben; 
''S ísteni szellem emelje lelkeinket, _ 

` Isteni szellem .hevitse sziveinket -- 

Isteniinkhez , 
`Az erönyhez. 

i \. 

. _ nUzMIcs izmon. 
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VVBIQÍIG Tlme E 

Wie bestricken 9is щей Ohr! 

Эищъьвв. ’ ` 

Mély ború föllegzett a’ főитos felett ’s пи1áпa кyш“ 
I galt az öszvihar’‘szárnyain, melly örjöngve a’ s'úly' 1дatt,` 

vad ménként, sötét portengert kapált föl az utczák" köve 
zetéböl. ’S la'ssan, mint elnyomott boszu’ könyei,“"kezde 
jéghideg esö permetezni, nem 'enyhitöje a’ kinnak`,` csák 
elöhirnöke. És ellenére a’ jelentk'ezö iszonyú természettii'-j 
neménynek, hosszú, kezdet ée végnélkiili népteng'e'ì'’li'ul-` 
lámzott egy ház felé,melly ragyogó egyszerii’sëlgñenï‘èìnelá 
kedék un szomszéaain. тarкa életvegyiiletben`Íáìtad'a‘ 
gondsulyoktól letépett aggkort a’ tavasz’ gyermekeivel ver 
senyezni az ohajtott czél felé ’s szakadatlan fejlánczot ké 
pemi, mellynek szeme csak akkor pattana föl, ha a’ vész 
elől iramló kocsik’ csattogása szétijeszté. ` ’' ’ 

f ’ 4 

A’ „мы fuladási'g volt megtelve; ’s még másfól 
örökhosszu (нa 'az opera’ megkezdéseig, mellybe'n az olasz 
töld’ egy európai hir’ii'dalleimya 'lépend föl, ’B'flrelynyom 
sem vala már’azok’ ŕszámára'., кит balcsillag'zatuk` eddig 
hontartóztata. ’S'mint a’ kinpadra füzött’ perczei ,i1 olly fe 
sziilt vágy res'zkete e’ tömeg fölött. ` l’ï'f'f 

_ ’ . ' ' ì'''i ‘ 

Szabad legyen egy pár pillantást vetni ez élö és le 
hellö tengerhe, ha tán gyöngyöt Штаты‘ Ош min vizs 
gálatunkat тáм fiizneœnajiik. fw" ` 

‚(штат IV. т. ` _ - в 
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Ha ki a’ llgyelem’ szemével „ешь e' fejszönyeget, 
nielly fölött, mint tengertiikrön , közelgö vihar’ alkalmával 

_ az ем’. és mozgás’ lassù mély zsibongása reszketett: le 
hetlen volna azi egy alalц'0l levonni, mell)f a’ földszint’ 
kezdetén, az orchester’ közelében álli. Csak en passant 
látjuk ’s sajnálljuk meg most azon begyiirt öreget, ki nagy 
bajjal vonzogatia beékezett zsebéböl kendöjét', hogy mii 
ve'szélve’ шát, arcza’ kinverejtékét letörlögesse; ’s azt 

‘ ' a’ gyanús pillantást, mellyel azon röt hajú úr’ félszeme 
szomszéda’aranyórájára tapad, min ez a’ mászó perczek’ 
kinait számlálgatja; ’s azoiL alacsony termelii uracsot, ki 
átkozva a’ magasságot, már'most teszi próbáit, mikem 
fog átnézhelni` az izmos derék’ chínai falán , melly elötte 
meredez, hideg, szilárd, mozdúlatlan nyugalomban; mi` 
ezt most mind nem látjuk, csakikötelesség’ parancsát tel 

'' ' jesitjiik, olvasóink’ .szemeit az emlltett alakra, kiyel ta 
lán теg többször reményliink találkozni, ñgyelmeztetve ’s 
a’ mennyire lehet, megismertetvén. Meri idegen vala, úgy 
látszik, minden szomszéda elött ’s kevés тánsága volt 
nem az lennl, mert minden, hármill)r' tetszékeny és szives 
kérdésre, zavart ’s csak a’ legszorosb illedelemtöl paran 
csolt ’s lehetöleg laconicai feleletekkel válaszola. 

A’ sugár alak’ minden mozdulata, min le nem békit 
hetů/nyugtalan iiiretlenség ömlött el, csalhatlanúl jelelé 
a’ ñnom körök’ emberéf. A’ remln'andti fö’ gyönyörii holii 
lokára göndör fiirtökbe csapott hollóhaj veté regényes 
epedö éjárnyait. Az egész tel‘met töbh gyöngédséget mu 
tata, mint izmosságot, több, talán igenis'sok, lélekélénk 
sеgeт, mint megtisztúlt eröt, mellyre, rendiilen alapra, 
szokja rakni tapasztalásait az élet. A’ csaknem nöi-ñnom, 
hibátlan metszetii ajkak kiiriil könyezö sajátszerii mosoly, 
mutatá, hogy vagy az élet messzehagyà. korát ’s most 
már csak' az élvek’ kóróin teng, vaдy a’ lélek kifoszlék 
az élethöl ’s egy önteremieit ideálvilágban iidveziil, mihe 

l 
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'egy kiilönvált álomeszme’ életnapja világol be ’s e‘nnek `` 
létsugáriban él ö, mintha slitét` szoba’ szük redöny ii34l11 
sán a’ nap hevillan ’s pillanatán ezer atomok’ élete mozog. 
Её e’ szemekben nemcsak miivészélv ohajtozék ’s h1it11r 
`zatlan vágy ’s végetlen Szenvedély’ kintengere zokogott: 
de más magasb valami , ’s némelly meglepett pillanatokban 
láng villant elö, nem a’ szerelem’ lángia, de azon tiizé,f 
:nelly Иgy nyáréjben a’ sirok’ mohán egy perczéletre fel 

_ lobog ’s visszahúll halála’ öléhe. 

Végre felzendiilt az ouverture; 's sirteremmé'lön a’ 
hnzY mozgó élete ’s az egy, mi benne lehelt, a’_hangvi 
iág vala. A’ szent berek’ távolában elhalt a’ druidek’ dala 
és két szem tapadt a’ szinl hátterébe, miként ha vashor 
gonyok sziigezlék volna le. És az örömriadás’ zaját resz 
ketve csattantá vissza а.’ ház’ fala; mindenki tehetsége 
szerént i'rgyekszék azon csodáló méltánylást nyilvánitni, 
minek koszorúit az egész miivelt föld’ tapsai szórálc Olivia’ 
.-. legyen ez a’ hölgy’ neve — fejére. És két kan volt, 
mozdulatlan, mintha biivszó igázta volna le,` de a’ sze- 
mek’ egész lelke ez olympi alak’ közelében élt, melly ma- ` 
gas i'ónségben állt dicse' templomában; éh vágygyal ta 

' paм dninden mozdulatára, a’ proteusi aŕcz’ tragicai vona 
laiba, miken a’ szenvedélyek’ egész kintengere "s a’ sze 
relem’ minden mennye egymás után von'úlá el. És ha a' 
leány’ ajkainak felcsattant tavaszhajnala, hajós volt 0 , kit 
a’ vész’ szeszélye majd. a’ cso00la1’ ’s iidveziilet’ egébe 
ragad, majd a’ kinok’ poklába sujt ñil- és szemmé 
olvadott, hogy egy mozdúlatot, az ajkak’ egy hangvirá 
gát, eg`y életsugárt se veszitsen el. 

A’ fúggöny utójára. gördiilt le. A’ közönség végetlen` 
lelkesetléssel sz’órta koszorúit a' dalleány' homlokára. És 
midön ez eltiinék, úgy látszott, mintha az élet szakadt 

‘volnn ki egy kebelböl . .. 
_ 6 ì 
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' A’ lámpákat végre oltogatni kezdék. Mély cseт!’ ho 
málya szenderge a’ házhan, mibe életet egy pár percz 
elött ezrek’ lelkesedése lehelt. 'A’ páholyör már hecsat 
togatá a’ magasb lég’ embereinek rakhelyeit; ’s e’ sir 
csend’ közepéhen egy alak szötte még tovább álmait, elöbhi 
helyén, mozdulatlan; úgy látszék, az élet hagyá el, hogy 
egy érzelemnek, egyetlen egy érzelemnek adjon helyt; 
de ez érzelem nagyohb volt', mint a’ világ, dúsabb, mint 
a’ nienny -. szerelem, de milly szerelem! . . . Keble’ leg 
hensöbb mélyében azon hangok csengének még, mik a’ 
szenvedélye'k’ egеsz poklát` ’és egét fölrias'zták; szemei 
még az imádott leányon olvadoztak, azon poesisen és 
classicai bájon és dalмarmonián , melly rajta elömlött. 
És mind ez, egy érzelemre olvadtössze és ez érzelem 
gyúlt fel keblébenl Csak öt hitte a.’ földvilágon lehel 
ni, hogy hallhatólag teremtse elö azon harmoniát, melly 
nek accordai az istenség’ minden miivében zengenek , 
azon kimondhatlan, de annál inkább érzett zenéjét a’ 
szivnek, mellynek minden tónjai az elsö szerelem’ elsö 
csókjáhan olvadnak fel ’s mint legszentebb háladal zeng 
nek föl a’ fö lényhez, mellynek mosolya keblet teremte, 
hö keblet es szerelmet! 1 

~\`.-..___.___` 
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'Il. 

Une iiiie qni` rêve. 
` Ilmm 

' l 

., ` 

En nem akarok! monda boszúsan a’ hölgy, ’s lobbal ` 
csapá le a.’ cachemir-shawlt a’ vállak’ selyem habjairól: 
én nem akarok. Tudja-eazur, mi az? Ez annyit tesz, 
hogy kivánatából semmi sem lesz; érti? semmi sem. 

De, kérem, az lehetlen, válaêzolá tisztelkedve 
hajlottan , egy magas, .sovány férñ, ’s bár szilárd haмаr 
zottsággal, пиши, mennyire iigyekszék szava’ minden 
kivánatnak tetszhetö hangzását kérelemre lágyitni; az le 
мetlen, signora, épen lehetlen! ’s én merészlem remélni, 
hoгy esengésem nem lesz siikertelen, те hozzá ’s a’ 
hölgy’ sz'épi keze után nyúlt, mellynek “лai felforró bo 
szúval egy illatozó levelkét morzsolának. 

Jól hallottam-e? lehetlen, mondá az (к? felele 
a’ hölgy,` gúnynyal lökve föl az ajkacskák. bibor virágait, 
miken a’ harag’ sötétpiros sugára lövelt el. Én ma szi 
vességböl léptem volna föl, ’s most nem tetszik szives 
nek lennem, ’s szeretném tudni, meddig megy akkor az 
úr ’s nagytekintetii közönsége. Most már épen nem, mi 
dön a’ dolog némi kényszeritésnek, söt parancsnak lát 
szik. Én és parancs! `Hallgasson, monda, шт" 
hogy az igazgató felelni késziil; akarom, hallgasson. -- 
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Тaта meg ñzetését; pénzével i'igy nem korlátozandja 
tettszabadságomat, mint öri'ilt közönsege ordiiásaival. 
Szerzödésiinknek 'vége; nem tartozimk egymásnak вemви 
vel; veщe aji'lnlatait.` \ 

’S fölcsapá asztala’ födelét, hogy a’ rajta álló nagy 
becsi'i fényszerek hangos zörejjel hulliak ’s töredeztek szé! 
a’ parketeii; ’s egy Нet vön ki ’s boszúsan tépte el. 

De esedezem . . . 

Szót sem többé! esett szavába a’ hölgY; én el- ` 
mondám magamét, ’s öы mehet ’s tudathatja közönségével: 
keressen haрнoй, ki szerencséjeiil tмышцa, hitvány 
béreéri vakon Юt hajiani szeszélyes igényeinek. — Jó ‘Ш. 

_ цыgaн‘) úr. ' ‘ 

’S magas fönséggel, mint ’királynö iidvaтa’ körében, 
ищeте meg fejеt a’ beszélni késziilö _szinigazgató elött, 
’s kezével iidvezelve visszavonúlt. 

Úgy látszék, a’ magas sovány férñ elött az illynemů 
jelenetek ismeretlenek nem „тak, mert tántorithatlan 
phlegmnával vevé kalapját, ’s johb idöre váшa, iávozék .. . 

....... _. Aikimy «ш. Az еg’ kék iányérán, mim 
nagy vérfolt, özönlik a’ nap’ lángkarima'ija, ’s végsnga 
rain már az est’ homályfátyola reszket, de még engedve, 
hogy néhány vizsga pillantást vethessiink köriil. 

_ A’ terem, hol vagyunk, шoртак’ elfogadásaúl lát 
szik rendeltnek. Falai’ himzete, a’ ragyogó világoskék, 

‘araiiyszegélyii szönyegek, szóт, az egész pazar fény 
в lánatá, hogy ki itt lakik, az éliet élveki'il használja. A' 

szoba’ egész lénye, az összehányt rend ès rendetlen csin, 
melly mindenhol шeи, mutatá, hogy a’ lak’ iira nem 
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azon lélekszegények’ egyike, kiknek egész eszmeköre: 
a’ szoba’ négy fala,. ’s `életlég benne azon sziikkeblii rend, 
melly minden’ , még a’ lehullandó porszem’ 520iii013 l5, 
hlzoiiyos helyt 'h0tároz. Egészen máskép volt az itt. El 
szórt asztalokon elsörangú irók’ fénykiadásai, asszonyi 
dolgozatok illatos hиш-(пиццы barátkozának; a’ zoiig0- ` 
i‘át dalmiivészi remekek lepék el, föltálrva, elszórva, ’s 

'mégis bizonyos szabályos, öszhangzó rendetlenségben, 
mi mindenhol feltiinik, hol izlés’ gé'nialis keze mutatko 
zik. A’ világoskék pamlag’ selyemhabjain az úrnö’ ke 
g’yencz `mncskája ii_zé a’ nyújtózó ölebbel b_arátságos _10t0 
110t, mibe a’ papagáj’` hangos kiáltása sikoltozott réz kalit 
kájából, melly az ablak’ márványán a’ gyöngéd heliotro 
pium scorpioides, a’ buja clerodendron fragrans, a’ ka 
czér pelargonium st. Helena, ’s az epedö mimosa pudica 
's iiiàs’ ritka kiilnövények’ virágkoszorújában 0lit. 

Pillantsunk be a’ kedvezö kólcsljfukon, meglesenilök 
a’ szomszéd terem’ titkait. i 

`Piros habzó selyem kárpit rejti el hivatlan szemek 
t0l az úrnöî nyughelyét; hasonló szinii iîig‘'gönyök. csak . 
kétes pillantásokat engednének a’ napnak, ha vágyó sze 
mekkel 0t akarná' fúrni e’ titkok’ éjelét. Az est lemeriilt' 
iii0r ’5’5ötéteii 01'tiyaztiá el a’ szoli0t, de a’ mennyezetröl ` 
lecsillogó alabástrom-lámpa’ kék sugári kimondhatlan’ éde 
kéjtlehellö ’s lágy nyugalommal világitják föl.' ' 

`Az ablak mellett egy kéjelmes fauteuil’ párnái daga 
doznak, ’s a’ Stoa’ legkihiiltebb keblii emberét is ingerlö 
nyugvásra 'csábitanák. És' még a’ hölgy, ki e’ pamlagon 
elömlött! '. .. ` ' 

_ Magas sugár alak volt’ ez, az élet’ tavaszának delé 
hen. A' ‘10r0sb0r50tiy tunica cs01iitó nonchalançeszal hab 
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zott tagaihoz, arany kapcsokkal fiizve keblére, min a’ 
Diana-f6’ ñirtei` hosszú aranyhabokhan kigyózának. Láttá 
ltok Battoni’ szöke leányát? Illy szempár világitá meg ez 
arczok’ deriilt tavaп-egеt, csillaggyöngyként tiszta éjhen; 
egy szempár, mil/iöl az ísten napsugarát, a’ természet 
tavaszát, a’boldogság mosolyát lopta le; egy szempár,' 
mellybemélet lehelle és halál! 

’S a’ dél’ heve habzott ez erekben, mik kék szala 
gokként reszketének eziist téreken, mint az a’ mozgé- ` 
кoiiy; fel-fellohogó láng mutatá, mell'y vonalai ’s iiiozlhi 
lati 1ölött eпцшщшк. ' 

Azoii hölgy volt ez, kit czikkelyiink’ kezdetén látánk. 
Boszús nyugtalansággal dölt e'l pamlagán, mellynek pár 
nái kéjelgö habokhan ömlék köriil. ’S néhány perc'zig moz 
dulatlan maradt'e’ helyzetben, de a’ kis ajkak’ boszús 
mosolyrángása ’s azon merev nézés mellyel a’ gyémántko 
szorúban `mozgó óra’ lassú koppanásait nézte, mutatá, 
hogy мön ohajtott a’ tárgy, mi után eseng , ’s melly egész 
lényén látszék uralni. Utóhb felszökkent, sehes léptekkel 

_ mérte át cabinetjét,majd visszasiilyedt gondolataiha; könyv 
után nyúlt, melly föltárva fekvék asztalán; »de a’ szem 
csillagokat idegen eszme fellegzé köriil, mert czéltalan’ 
bolyongának el a’ lapokon. ’S csakliamar boszus nnalom 
mal те el a’ könyvet ’s az eziist cseiigetyii1itа1ii kapott, 
melly aranynyal himzett bársonyaljon álla asztalán. 

Ö mégsem jö! csattant föl; pedig milly örömmel 

tevé azt máskor. Istenem .. . már tizenkét percz `’n ő még sincs. Nem várom tovább . . . Caty! емy! ’s 
nyugtalan’ rázá meg a’ csengetyiit, hogy az eziist hangok 
magasamfölcsengének a’ lágy estalkonyban. 

De tiiretlensége nem engedé bevárni a’ leány’ érke 
zósét. Az apró njjak szétpattanták az öltény’ kapcsait ’s 
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hosszú redökhen hull'ámzott le a’ tunica. ’S ismét vissza 
siilyede pamlagába. ’ 

Senki? csattant a’ lìelélìö leány’ elébe. 

N emet billente ez. 

Mehetsz, folytatáJ növekvö hévvel. Nem vagyok hon 
senkinek. ’ Mondom: senkinek, те hozzá emeltebb 
hangon. ' 

нát ha Tiiretleniil nemelte. -- Menj. 
’S kis fejecskéjét a’ fiirtök’ árnyaiba nyeтá, mig 

a’ magasan hullámzó kebel csaknem szétpattantá ölténye’ 
kötelékeit, `’s a’ szemek’ pillaföllegei alól egy harmat 
gyöngy könyezettî le a’ hajnalarczon; fölizgatás’, máskor 
parancsnak nézetni szokott kivánatának nem teljesiilte, ` 
vagy szerelem’ váд-а miatt-e? nem tudhatni. ’S mélyen 
és mélyebben siilyedezett штaтa, mik fél 'éherlét’ fátyolát 
szövék lelke k'öriil; кarai majd esengve csuklottak össz'e, 
mintha ölelni vágynának, majd boszúsan látszottak vala 
mit .eltolni 

’S az oldalterem’ szönyegei ’ csendes 'gyors lépteket 
fojtának el 
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III. 
1 

Ali _ eв rëve que Dien pouvait seui inventer, 
Pour ia Ierre i'amunr pouvait seui i’npporlcr! _ 

Lnun’rlxn. 

Az ifji’i elötte `állt, ’s szemei olvadozva merengének e’ 
hölgy fölött, ki lágyan, mint egy tavaszreg’ hajiialfáityola,` 
ömlött el elötte. A’ sziv’ és lélek’ mindeii érzeméiiye és 
gondolata, vágya és képzete, lángfolyainként szökellt át 

' érein ’s a’ szembe мыt föl, hogy az iidvezülei’ e’ kéjten 
gerébe fnlaszsza magát. 

És a’ mint sovár áhiiai'mámoráhan тыл1 és тábь 
fugge rajta, lelopva a’ lelielt, melly ajkai’ szereleiiitava 
szán olvadozott, lelopva az álmot, 'melly e’ kebellgöl fel 
sышлa: magát, isteiiiilete’ és álmai’ ez összesitö mínde 
nét szerette volna lelke’ szentségébe benézni, `hogy ol“! 
rába tegye ’s imádva horulhasson el ideála elött. Szerelem 
volt, az a’ magas, szent szerelem, mellyn’ek éleigyöngyei 
a’ этv’ legbensöbb medrében lehelnek, mint haiárzatlali, 
puszta öntudatlan álmok; és jö'az Нet’ per'cze ’s вeшá 
gol kehliink’ éjéhe, és a’ 'jégkéreg, melly halálvértként 
foiiáköriil a’ nagy, dús ищаt, m/it ott szeplötlen szeм 
ségben hiiven megörzénk"s a’ gyei‘mek- és Штыr’ magas 
hite’ ’s reményei’ szivvérével növeltiink föl, lecsattan , és 
mind azon álomlény, melly aknák’ gyomrába biivölt gnó 
mokként halálálmoi alvék, mozgó ‘тet kap ’s éleivér 
szökell minden И)’ és minden iiÖvéiiy’ lehellö siiverén; és 
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az ё] iölött, mellynek sirleple nyomasztva fekvék e’ ‘те 
világon, egy imvözitö nap’ леtsiigы fakadoznak ’s юнa 
szinii шyolt szönek lét ’s halál köriil. ’S az мы’ e’ for 
rása, Íistennek e’ legyen! шava, az iidveziilet' e’ nap 
ja, melly keblében világolt: a’ szerelem. Nem földi érv 
zelmek’ lángja volt, melly e’ szemekben gyulongott, nem 
perczi kéjnek` vágya, m’ámora, nein a’ vásár’ embereinek 
megszentségtelenitett, 'hitvány, hecticu's érzetkórja: de 
az a’ hit, mit az öntudat’ elsö életpercze тa, kebliink’ 
istenházában hordozánk, az az önmagát irigylö szerelem, 
mell)r iszonyodik kincseit a’ piacz’ portékaiként paды‘ohil 
ki; szóval: összesége mindazon érzeteknek,` mellyel a’ 
hazát és isteniinket, az életet ’s a’ becsiilet’ halálát sze 

`i'etjiik, az a’, mondhatnók, metaphysicai` szerelem, melly 
álmaiban éli életét ’s csak a’ való’ durva kara az, mi el 
foszlatja szép világa’ikincseit, Шna“ és kéjeit. 

l 

Sokáig álla igy az iüú, mozdulatlan, élettelen szo-` 
bor. Végre ébredezni kezde a’ hölgy; fölfeslett szemének 
dus ege , ’s rajta vágy és meglepetés, zavar és szerelem 
fellegzett. 

’s ón in? ’s hogyane’-- mig kezei a’ tunica’ hár 
sonyát redözgeték össze.’ — Megszegte шavát, ’s most itt 
van, váratlanúl, `kivánatom, akaratom ellen. No de én 
mindig érdeme fölött kegyes ‘МЫ: ön iránt ’s feledni aka 
rok mindent. Csak, kérem, lépjen egyp'ár perczre a’ szotii 
széd teremhe. '-- ’S a’ csöngetyii után nyult. 

'S а.’ zavar -. ha ugyan annak nevezniink lehet --' 
mellyel a’ helyzet megkapá; a’ mint arczlelke e’ perczben 
visszatiikrözé, sajátságos eszmékre vezethet. Az` elsö be 
nyomás’ érzelemsugárit a’ következö pillanatban higgad- ` 
tabb nézlés’ tintái folyák el, ’s ismerhetleniil kitörleszték. 
Látszék, hogy nincs életállapot, miben e’ hideg józanság 
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álláspontját eltéveszti, vagy csak el`is téveszthetné. Ez ' 
arczkép hibátlan mit vala, тert szinzete’ minden árnyék 
latát a’ legfontoltabb számitás fényre és haтáшa, raká 
‘fdl, "s a’ hideg nézöszem tökélyesnek leli, hár azt a’ 
Ineleg, tekintetek nélkiili odaadást, szerelembe felolvadt 
lelket itt hasztalan keresnök. 

Az iíiú esengve fogá föl a’ csönge'tyii után nyúlt kart. 
_ NeIn, nem, -- 'kérlelé -- én tanúk nélkiil akarok önnel 

szólni, ’s megtagadhatná-e tölem aж? 

A’ mint kivánja; bár tudom, elkényeztetem t’ìnt, 
Штáii1и!’ föltétlen teljositésével. ' f 

Mint a’` szabad'ság’ мат , ohajtám e’ perczet. 
Olly sok, olly véghetlen sok az, mit önnek elmondani 

'akarok, hogy csekélyleném rá az egész életet. Föltárom 
keblem’ egész könyvét, haш! lássd, milly kitörleszthetlen 
ott szerelmed’ minden nyoma. ’S inegkell engem hallgat 
nod, mert e’ nagy világ, Init olly régóta csukok el szl 
vem’ legbensöbb mélyebe, szétpattantaná. És sok Шda 
lom az, Init ott lelendsz, mély és nagy fàjdalom, az ем’ 
fájaauna! 

`És pilláin egy köny töredezett el, ’s lassún 'harma 
tozott alá e’ halvány arczokon, miknek kidúlt róты Inély 
bu’ шаг sohajtának. 

`Legyen nyugodt, Eduard -- és e’ hangban a’ rész 
véт’ ’s érzemény’ árnyéklata reszketett; de homlokán, mint` 
mindig, hiiszke úrvágy’ gögös nyugalma öle, búárńyék 
latnál lnélyebb érzelemre képtelen. — Öntudja, mennyire 
érzem én sok szivességeit ’s ищeтвelггьшылшгól,` hogy 
`a’ Inélyebb föt meg tudom köröm’ mindennapi feliilegessé 
geitöl kiilönböztetni; higyje azt tökélyes bizalommal. — 
Vegyen helyt mellettem. De hagyjuk e’ komolytárgyakat, 
Eduard, kérem, igen kérem —- folytatá, pajzán', enyelgö 
hangúlatha húllva vissza. A’ sziv tengerhez hasonlo. néz 
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zak fòliileœ’ nuuámamak юgy simulását, de ne mélyeajiink 
madre’ szirteihez, ha keble’ szörnyeit látni` nem akarjuk'.' 
Deriisebb tárgyra hát, Eduard! Nem szeretem az élet’ 

` árnyoldalát sem látni, sem láttatni; ollyan' az, mintha 
vakon a’ miivészhimzet iránt, önkényt felforditnók lapjàt," 
’s az összekuszált szálak7 rendetlen zavarába akarnók el 
fojtani a’ csodálat’ nyugodt érzelmeit. Engem, ön tul15a,. 
még egyházba is miiv'észszerelem vezet ’s e’ csúf ingerlé-` 
kenységem legtöbbnyire kiüz. Nem szerethetein meg. e’ 
szigor ridegséget, melly a’ szentképek’ legnagyobh ’ré`s’z’ë-ì 
nek arcz'án el'ömlik; a’ vallás, akarom, 'szeretö anyake-f 
bel legyen nekem, hová még tévedéseink’ `_vallomásà.t _is 

_ tettegés nélkiil rakhassuk le; nem rideg'áŕ'ya, ki l 
` hocsánat 'helyett szi'gor szavakkal integ'et. 

"Y 

Nem, Olivia, nem! Akaroln, ismerd ez ’érzehIiéÄ’ 
' ket, melÍyek’ mindegyikét enszivem’ 1’éiйёvelЪ n'öveltem` föl. 

Fel ak'aroin neked tárni e’ világot `l'io'l ‘'te’életnap vagy 
és lég és isten, ki zsarnok önkény' hatalmával birókodik! 
Nem' szerelem e’ láng, mert a’ szerelemnek vannak hatá 
rai; egész valóm szenvedélytengerré olvadtjöl, ’s sze-' 
med’ minden sugára, viszérzelmed’ mindeń` tanújele tiszta, 
szent, megmérhetlen becsii gyöngy itt, mert` nincs világ, 
mellynek értéke egynek íölérne becséìrell És én мiiven, a' 
fukar’ életrettegésével örködöm kincseim fölött, ’s ki e'gyet 
len, gyöngyömèt elrabolja, eltapodja szivemet. — És 
hol keressek én érzelmet; érzését keblemnek,. ha’ nem ' 
nálad, kit olly mondhat'atlanúbszeretek! ' 

'I ` ‘ 

Te tudod, Eduard, hogy szeretlek, ’s nem sziik' 
ség azon jelekre hivvákoznom, mikben aж bizonyitam. 
Ne kiváurj többet, Eduard. Ha akarod, hogy hangszered 
harmóniában olvaajon föl.. ne idegezd un man.' Meg 
pattannak. .Te szemrehányásokkal akarsz ismét elöállni, 
féltékenységed’ örök lázképeivel. ’S sértesz. 
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Nem, Olivia. Te túпиц: lény vаgу nekem, 's 
nem akarom vágyakkal iiiegérni vaтáкs fényköröd. De, 
esdek, ne ismerj félre. Hagyd kitárnom szмнiiй,’ hogy 
redöi nyi'lt lapokként fekiidjenek elötted ’s minden betiiben 
örök szerelmet olvass. 

A’ zene nekem egymás szent világ, ’s a’ zene’î neui 
töje istenség a’ béke’ memiyei örnüje. Ö volt az egyet 
len barát, kinek keblére hnlltam örömeimmel, fájdalmaim 
mal. Részvét’ szivhangjait ’s rokonkeserv’ baráikönyeit 
sirta velem, mint a’ pérez’ benyomása kéjre vagy búra 
ragadozoit. ’S új еiet csattant föl nekem bene, a’ кеды 
kok’ élete, iiag)’, di'is vнág. Egén hangcsillagok mosolyg 
tak, ’s örökifjú téreireélö zöld zenevirágok “тak her 

`vadatlan szöiiyeget, ’s e’ csillagok’ pillantásaiban, e’ vi 
rágok’szei'elmi szemeikben egy isten mosolyga le rám, nem 
mint korholó aiya, nem mint szigor biró: mint barät, 
ki hi'i keblet tárt felém deri’ihen és bori'iban, jó, kegyes, 
szép istelr — a’ harmónia. És ez élet volt az én lelkem’ 
élvélete, eb'ben hivék, eszmélkedtem én; a’ töbhi: hideg, 
lelketlen tömeg’ chaosa, mit egy daemon az én szép vШ’. 
gom’ pasquilljai'il ieremte. Elfagyott szivvér kerenge ki 
àsszott életéreiben, ’s шишeк meredeztek gyönyör 
virágain, miket én rózsáimról letéptem. 

’s tégen штык. 

Teremts egy új, di'is nyelvet, a’ csillagok’ nyelvét, 
hogy a’ kéjt elmoiidhassam , mi szlvemen elcsattana. щeй; 
iég volt, bi'ivszó, melly ifji'l 1Лeнe ragadt föl minden ér 
zelmet, mit csalódások’ sirhantja aт temeték. Te мы a’ 
mindenható erö, melly dús v11ágoт fölött éle, kit álmaim’ 
legcsillogóbb ábrándaiból, a’ csillagok’ eziist pillantásai 
ból, a’ nap’ arany siigarai’, a’ hold’ éjfátyola’ Иgy bár 
sonyából a’ gyönyörök’ istenegészévé szövék; te vaй)! 

_‘tz élet, te valál minden, winden! ’ 
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Láualak, szerettelek, imádtalak! — ’S mint a' vi 
làgélet’ rózsakorálmn, `kétszeresen boldogúl, тert te lény 
valál, k‘inek éreihen hö vér szökelt ’s e’ karok meleg . 
sz'envedélylyel csukiak kebled’ egére. 0h, bárha az égúr’ 
villáuna' e’ perczben dúlná föl éltemet, e’ kéj lenne az 
utósó, mit érzek, hogy szerelmed’ öntudata volna az, 
minek érzetében kéjelghetném át az' örökélet’ ezredeitl -. 
Azt mondád: szeretsz, ’s hii akarsz maradnihozzám. 
Az egész élet az, minek lételét e’ szavakhoz fiizéd. Tu 
lajdonod. Sugár vagyok, szemeid’ napjának sugáм, le 
hellet, kebled’ vágysohaja, hang, melly szerelmed’ utósó’ 
csókjával elzendiilend. 

És te nem vagy az többé, mi сайor. Jól érzem én. 
Nem az a’ láng ragad keblemre, ’s nem vagyok én vágyaid’ 
mindene többé. 0h Olivia, Olivia! 

Gsalatkozol, Eduard. Életviszony’fok olly állapotok 
ha ragadnak benniinket, mikröl nektek, fa’ fîiggetlen 
ség’ szabad embereinek, nincs képzelmetek. Ne nézz en 

.gem ezekben; csak akkor látod énemet minden álság iiél 
kiil, ha.`megmenekûlve köröm’ terheitöl, `veled vagyok ,_ 
szerehnemmel. . 

l 

Légy hát enyém! .- Hányszor esengtem , té35г 
irigygyé enmagamra ’s az isteniilet’ örökvalóságával bol 
doglts. Egy hódoló világ’ csollalatát1alюiii le láhaidhoz 
— szerelmemet. Légy nöm! 

Nem, Eduard, az nem lehet. A’ miivészet nagy 
életkincs nekem, mit örzenem kell, ha az életet akarom. 
Benne én fejdelemnö vagyok, hangjobbágyaim’ fényes nagy 
körében. Ez` az én hazám, mindenem. Hagyj engem itt 
élni, Eduard. Ki ne Юpd a’ növényt; idçgen föld sorvasztó 
halál neki. De te maradj mindig meleg harátom ’s szi 
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vemhen mimlíg lesz számodra hely, миш‘ az életszeszé 
lyek milly kiilönös állapotokha ragadoznának. Csak ne 
штáт kivána. Megszokám, rongyként шт el ki 
rályruhát, ha. szerepeim' parancsolják. ’S ezekhen élek én. 
`Ezeknek papirfényében fejdelmi gög az, melly lelkesl't ’s 
hitvány `háhszlnnek веzeй a’ világot, azért шeи)t, hogy 
штат: rakja hódolatát. Te szereted, úgy mint én, a’ 
miivészetet ’s nemérted balúl szavaimat. 

Nem, Olivia, nem! monda fajdalommal az ifjú ’s 
e’ hangon mélyen elnyomott kin zolzogott; én nem érte 
lek balúl. Legyen a’ miivészet életed; de ha idegen ke 
Еel1 akarnak nyúlni kincseimhez — ’s'hailgia emelkedék. 
-. három élet hamvadand el reményvirágim’ sirján. Olivia, 
Мyфтá lágyan, szakadj ki e’ körböl, melly` csalán-gyom 
ként haтoмt kunt, ne add illatozni mindenkinek; nem 
érezhetik ök a’ menny’ kéjeit; légy enyém, enyéml... 

Eduard! monda a’ leány ’s epedö szenvedélylyel ha] 
lék felé. Szeretlek, melegen, mélyen ’stied vagyok!f _ 

'k 
3l' ` .ï 

Az’ alabástromlámpa’ révedezö kék sugáй!1 lágy sze 
relmi sohajok `hintáilóztak ’s a’ szшa’ mélyének árnyain 
eltépett lehellet hangzott föl . . . г 

Enyéin vagy, örökre enyém! tulajdońom! -- 
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IV. 

Und die; Herz hieit ich um9chiossen. 

Wie du Kreuz dic heíi’gén vieier. 
Sunni. 

'zene harsogott a’ termekben; reszketve hinlázott ’s tö 
redezett meg e’ hangtengeren a’ girandólok’_sugárözöne. 
A’ parquet’ tiikörén fiirge lábak siklottak toт, sziinet és 
vég nélkiil; Williknek hinnéd, kiket sorsok’ bl'ivszava riasz 
ta föl álmaik„"szenderéböl. ’S ezek közt phantasticai ala 
kok, a’ legtarkább életvegyiiletben; `tomboIva szökdelö 
öregek, kiknek l’ejét egy század’ haya nyomá le ’s éreik 
hen hö ifjuvér czikázott; tarka bohóczok, kik öriilt giió 
mokként kerengtek, ‘шашлык, nevettek; tisztes apá 
czák, hideg szentruha alá rejtök lángoló szerelemboszú’ 
féltékeny lespillantásait. -- És az ajkakon az iijukor’ ró 
zsaálmai'mosolygának, és a’ keblekhöl élet- és kéjtavasz 
lehelt föl; de hensö mélyén e’ szemeknek, mikben а’ lét 
hajnal’ harmatgyöngye csillogolt, ez árnytalan homlokok 
fölött, miken az iidv’ dús tiszta mennye derengett —‘— mert 
`l'ellegeit a’ szere1eiii’ csókja fuvalla le: -- lassan, miként 
ha öszi szél a’ sirok’ virágaít lesohajtja, hideg halál sáp 
padozott, de észrevétleniil meriilt el a’ zene’, élet’ és má 
iiio1" e’ kéjtengerében. .- Bálban vagyunk. 

Egy szоhoi” árnyában , a’ terem’ szögéhe dölve , két 
úlarczot látunk , bizalmas közelben, ’s megfeledkezvc 

Ám'zha'nyv IV. ш. ` 1` 
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minden les-szemektöl, váltani föl gondolataikat. A’ nö, 
Norma, lágyan hajlék egy spanyol’ karára ’s 'mély vólta’ 
felindiilás és szenvedély, melly ez_à.larcz alól felcsillogott. 
Иgy látszék, feledni kénytetve magát, egész életét e’ lán 
golásnak adta át„ hogy háhoritlan zajonghasson mámorá 
han. -- 

'ц 

Feltiinö aiak von a’ spanyol ,' тéк karim iáijuk. A’ 
_biiszke ruha födшen hagyá e’ hibátlan, herculesi testal 
kat’ szépségeit ’s az ékszerekkel elboritott barret 'elhitt 

. nonchalançeszal ragyogott le a’ koronifekete göndör 11lrt11к 
röl. — Lehetlen észre nem venni, melly saját valaiili az, 
a’ hogy társnéja’ ömlengéseit fogadja. Nem pityergölágy 
elözés volt az, nem tomboló szerencseza', de a’ férfi’ _ J _ 

hiiszke nyugalma, melly várt hódolatúl veszi azt. ’S a’ két 
s_ziv igy voná és toláel kaczérkodva egymást, önkinzás 
ban ’s önkénytes nemértésben lelve gyönyörét. Beiisö 
hiány és iir kiilizgalmakra szorúl. ' 

Тe korcs jégvirág vagy hazád’ forró ege alatt, 
Alvimar, iiionda szakadozva a’ hölgy ’s szavait vеre’ lán 
golása töredezte-e meg, vagy a’ sенett szerelem’ hoszá 
ja? ki tndja. Fagyosan veszed a’ vallomást, miért hóii1i 
pokig esengél; fagyosan az én vallomásomat! Elsiilyediil 
vágynám szégyen miatt, hog'y azt tevém; izenként kitép 
ni szivemet, hogy lángolását nem fojthat11` le többé. De 
hivém , hogy mit lelek, rokon lesz az érzelem és lángoló , 
mint távol szép _hazánk’ ege , ’s iiiilly utálatos az a’ hig 
nyavalygás_,` mellyel fogadod! veliitlen, tartozó-illendö 
ségii szivessége ta’ jnémetnek, kinek szive kaponyája’ 
jégbérczein fagyottf el. Nedvtelen korcsnövény vagy, Alvi 
mar, ki fukar önzéssel zársz el magadnak mindeii iia1is11 
gán, mite’ fagyos égöv rád villani. És te _ nem is hallsz 

engem; mozog lény e’ `földön, kit meglátsz, ha'én he 
szélek ! ' . 
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’S e' szavak, táii önkényteleniil, hangosabban mon 
dattak. el, mert az iszony’ és kin’ irtóztató rángása vo 
naglott el eg;T sugármagas alakon, ki a’ pár’ szomszédsá 
gánan foga helyt. Egyszerii söiét domino a’ legszorgosb 
gondossággal leplezte el, de a’ szemek’ sugára perzselve 
lángolt föl az álarcz' alól. A’ spanyol’ szemei az alakra` 
tapadtak; most tiint föl neki azon fáradhatlan hiiség, mely 
lyel a’ domino minden lépteiket követé , ’s a’ feszitett ñ 
gyelem, mellyel minden hangot elnyeldese. ’S a’ gyanú’ 
egész pokla fölriadtt kebléhen. 

Egy ifjuról gondolkozám -. wolt a’ közönyös hangú 
válasz, a’ hölgy’ kérdésére, de észrevehetö az erö 
szak, melly' minden árnyéklatot leigáza --' kit ezelfätt 
gyakran, de igen gyakran láttam házadnál ’s némi ide 
óta épen nem. Pedig, úgy tetszik, nemépen testvéri volt 
a’ vonzalom , míröl susogtak _ . . 

Hallgass, kérlek. Elég kinomba keriilt az árva hold 
höstöl megszabadúlni, nem kivdnnom, hogy boldogúlt `em 
lékével untass. =- De nem akarlak `mulatságaidlrzfm kör‘ 
zeni; je éjt! iiioiillá sértett hangon ’s menni emelkedék 

Olivia! ’s te olly korán elhagyhatnál engem? monda 
lágy esengésre olvadva a’ spanyol. Igéretet tevél, hogy 
itt enyém leszesz, távol’`mind azon leskö'dö hohóczoktól, 
kik házadnál inozdúlataid’ mindegyikét éhes ebekként el 
nyeldesik. ’S én kényszeritlek, szerelmed’`igéretét meg 
tartani. Ha nem itt, házadnál, szohádban! 

Qgy látszék, a’ láng, melly e’ szavakat sugá, for 
rongva ömlött el társnöje’ érein. 

Te visszaélsz gyöngeségemmel, Alvimar volt` a' 
csekély eröii ellenzet. 

7 'k 
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Bizonyitványát akarom venni szerelmédnek. Te elébb 
hazám, forró egére emlékeztettél; én tudok úgy szeretni, 
de uzsoráskodom szerelmemmel ’s 'bőv a’ kamat; mit 
kivánok. Add meg azt ’s én szeretni foglak ’s tudok mint 
senki más. Hatalmadban áll, végzeni fölöttem. Szólj, oh 
szólj! -- 

Két órakor! volt a’ hangtalan válasz. 

’S egy domino szivéhez kapott, mintha életerét gyilok 
metszette Volna át. 
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E9 in cino aiie Geschichte 
Duei‘ bieibt sie immer neu , 
Und wem sie junt pnuieret., 
Dem bricht das Herz euите]. 

Hama. 

l ` 

Ej volt. Az ablakok’ fényei lassanként homályba olvadtak 
Шl ’s a’ haш várost az éjisten’ nyugalma fМylozà köriil, 
nagy, csendes sirteremmé szenderitve a’ néhány szúnyo 
káló lámpa’ fényétöl rémes félsötétbe burkolt итákа, 
miknek egyforma csöndét csak néhány éji kóвш" lépteinek 
hangzása töré meg a’ járdák’ simára reszelt kövein ’s az 
ébren szunyokáló honöröké, ha elzúgott `végre didergé 
sek közt elökáromlott (лáдa a’ fölváltásnak, megmenten 
dönek тsziios,’ I'agyogó ’s ép’ olly veszélyteljes hivatások 
tól. A’ borús ég’ húfátyolán csak néha mereńghete át a’ 
hold’ fakósápadt arcza, mellynek kékes zöld révedezö su 
gáм reszketve 'kerengtek aй. a’ hó' hosszй ösz pil 
lái; miként az aggkor fàjdalmas mosolylyal ищa egyen 
ként foszlani le hattyuñirteit. -- A’ távolnfm lassù тora) 
já olvadt föl a’ bálzene' vég harsogása ’s' kétes zavarban 
zendiilt el. 

És a"_csönd’ biralmában egy alak állt a’ színház eш 
ti oszlopozat között; holt szobornak hinnéd, ha a’ szemek’ 
éjelén néha villámok nem czikázuának el, ’s arcza’ bo 
I'úin a. szenvedélyek’ minden viharai nem шеи játékaikat. 
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A’ l10 köpeny pongyolán hult le vállain; nem érzé a’ vi 
hart, melly jégpánczélt lehelt reй ’s вöтт: diihe hó 
fellegeket söpre tova a’ fagy’ karában'mélyen szunyadó 
földön; szeiiiei egy helyre meredtek, hová két óra elött 
szögzé; állálsa az vala ’s olly pongyolán húlt le vállain 
a’ köpeny.` Csak a’ kebel’ legbensöbb mélyéhöl repedezett 
ki néha. _egy soliajtás, mibeu a’ sziv’minden eltördelt álom 
ege ’s iidvezi'ilete zokogott, vagy boszú’ , örök halálhoszi'i’ 
ohajtása a’ menny’ eltaposóján. .. 

Végre felkondúlt a' torony’ órája; borzalníasan zengé 
vissza az éj a’ hosszan elhaló liangokat, ’s siivllö szár 
iiyakon ragadta szét a’ vihar; -- ’s az alak fölemelkedék, 
mint mély halálálomból, ’s rohant az éjbe; alvilág’ Szel 
lemének liinnéd , mit hi'ivharaiig életre ragadt föl. És mint 
ki a’ rétek’ virágszönyegén aludva áhiiait, a’ kedves leányt _ 
véli keblére öleliii ,` ’s föh'iadva, szive’ erén kigyó’ ned 
veshideg’ tapadós gyi'iriiit érzi, vagy kit a’ kinpad’ ha 

` kós'zerei iszonyú eszméletre orditnak föl méla kétségbesés’ 
ólomszenderéhöl: -- i'igy mereviilt össze az alak. 

lgen! `fény еge 'ablakálhan ’s a’ tiiggönyök’ árnyíin 
látszék a’ pár’ helyzete.` 

on, nogy a’ pokoiî iis’zkei каша ziiziiamáiak! — ’s_ 
ökle vonaglatok közt csnklottössze, szeme az ablakra 
tapadt, minll’ia lelke’ iiiinden eröit a’ szerelemboszú egy 
siigaràliaii akarná felé lövellni, felé , kit olly végetleniil 
szerete! — ' 

Feltl'int lelkében ismétbiivemléke a’ kéj’ és ii0v11zii 
let’ azon perczeinek, iiiidön keblén virl'iltak életvirágai, 
midön karában ölelte a’ nagy dús` világ’ minden kincseit ’s 
csókj'aihoi éleiet szm,`örök isœnifju éietei. Ki inne, hogy 
az isteiiiilet’perczei pokolkinok’ örökvalóságává változand 
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nak ’s hogy ő, ki lángolásában felol’vadva `örök hiiség’ 
eskiìjét tevé , hasonló szerelemmel csiiggend níàs keblen, 
’s idegen kéznek tárja föl szive’ kincseit, ’s másnak es 
kiivendnek szerelmet, az ő szerelmét, azon ajkak, mik 
öt a’ poesis’ dalvirágain egy szebb túlvilág’ álmaiba szen 
deriték! —- Fölvillant mind' ez az ifju’ kebléhen , de mint 
árnva a’ mult’ boldogságának, magasltva a’ jelen’ vesz 
teségét. Keblébe eddig édeshatárzatlan sejtelmek’ homálya 
mondhatlan hájú hůvfényt világola be, mint a’ leszende 

' riilő est szelidlágy’kéjmámorral özönölköriil; de éj lőii az 
most, vak, puszta éj , minek fellegein áthathatlanul tiir 
tek meg a’ sziv’ könycsillagai. Mert hiszen ő a’ felmagasz 
taltság’ legtulsóhh fokán álit, egy ön teremtett túlvilág’ 
álombonában ’s neki csak a’ legmélyebben lehete hukni, . 
veszteni, nemcsak` az életet, 'de a’ hitet, reményt. 

' Léptei a’ ház felé reszkettek; az udvarkapu’ zárját 
fölpattantá a’ vonagló kéz. ;. 

Az éj selyemlágy lön; úgy látszék, le akarja. szen 
derltni e’ véghetlen kinokat. ’S láigy. sohajok’ lebleit hall6 
elfuvallni, de az ő szivén csipös méregléggé fagyának 
el; érzé, mint siilyedeznek a’ kéjek’ e’ megmérhetlen ten 
gerébe -- ki ismerné a’ menny’ nagyságált? —- érzé a’ 65ó 
kok’ lángjait, mik hiitlen’ parányi képét adák a’ hensö’ 
lángolásának; arczát e’ fiirtök’ dús homályával koszorúzá 
köriil, melly biivlepelként árnyazáel a’ pirulás’ szeiiiér 
mét, érzé, mint nyargal éreikhen tiizszárnyakon a’ sze 

` relmi láng, mint gyúl é5 csapong fol, hogy kimondhatlan 
kéjözönhe siilyeszsze mindketiöjöket. 

Miként a’ felzajdúlt vihar lefojtja egy perczre a’ láii 
gokat,` de csakhogy aiiiiál nagyobb diihre riaszsza; úgy 
éhredt iszonyú valóra az éj’ ña. Mintha lágy érzelmek’ 
végsö szikráitól megmenekiilni akarna. mik szl1iiő vészben 

i 
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gyöngyhabokként simúltak föl perczenként keble’ tenge 
rén, ökle’homlokára vonaglott. ’S boszu’ isteneként, ki 
idegen kéztöl ищa elraboltatni életcsillagait, ’s most, mit 
olly rég ohajta , miért kétségbesetten számolá a’ sors’ órá 
ja’ lassu perczeit, miért az iidveziiletet, мag1м az örökl9 
tet hï1nyá oda, a’ megtorlás’ pillantitát maga elött , kezé 
ben érzi, tudja, ищa, ’s kinnemeket forral agyában, mik 
töl reszkessen a’ természet ’s elmereviilve fordúljon ela’ 
nagy világ.’ végsö szökkenéssel az utósó lépcsön állt. 

Mint a’ gyilkosé, ki reszkéive lép az ágy felé, hol 
az, kitöl azéletet vevé, elvérzendik, léptéi az erkély’ 

' márványához merevi'iltek. A’ magasan kidiilyedt szemek’ 
kék érein sötétpiros láng’ vérhabjai hnllámzottak át, iiiintba 
az agy’ minden életeszméjét magokkal söprenék сoт. És 
az éj’lágy szenderfátyolt szött a’ szerelem’ kéjiinnepe kö 
riil. Csak ó állt ott, pusztán, egyediil hosывáть melly 
véres fogakkalïtépte le egyenként szive’ minden remény 
virágait. Mint ha puha éjben lángoszlop kavarg ‘föl a’ ten 
ger’ háboritlaii _'tiikrén ’s benne dús remény és élet ham 
vadoz. 

És az ajtó elött állt, a’ zár után nyúlva; midön han 
gok zendiiltek felé, Иgy szerelemtavasz’ iidvcsókjai, ah, 
a’ szerelemnek azon hangjai, mik annyiszor virúltak föl 
ajkain, de iidvezitve ö t! —— hangok, millyeket csak isteii 
kéz tud a’ kebel’ hi'irain fölidézni, mert egy sziv’ iiagy 
mennye olvadt föl e’ dalban. 

Ah, verrei trovar parola 
A spiegar com’ io t’adoro! 
Ma la voce, o mio tesoro, 
Non risponde a mon pensier ! 

Az ё] leszenderíte minden zajt, miniha a’ bi'ivhaiigok’ 
mindegyikét be akarná lehellni. És ott állt az Щu, szerel 
me’ egész “штáт, de lángai szelid sugarakra olvadi'i-' 

l 
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nak el, mik enyhe, búsédes fájdalommal „gуoт he keb 
le’ kin-éjét. Feledve minden fájdalom, `minden ledúlt öröm 
virág, feledve az Нet, feledve maga az emlékezet! — Ö 
nem látott, nem halla, nem tuda , nem hitt, nem` szerete 
semmit, csak őt, csak Gt! .. . 

Én szerettem öt , olly tisztán', végetleniil! föm’ 
minden gondolata, szivem’ minden dobbanása egy vágy- ` 
han, egy érzetben olvada föl, magas, lángoló szerelem 
ben! `feledtem mindent, ha e’ _szemek’ ege boldogságot 
mosolyga rám;` oda hánytam volna elébe az életet, min 
den örömeivel ’s az istenség’ csillagkoszorúit; mert egy_ 
új, dús életet teremte nekem, a’ tńlvilág’ iidveinek éle 
tét ’s én kiiiritém számára a’ lélek’ kincstárát, hogy ö 
lábaival tapodja el, kitéptem keblem’ minden érzetvirágit, 
’s reményeit, értte, miat'ta; most, mikor semmim sincs, 
midön az` életremények’ штaтát hideg gúnynyal kiszag 
gatá, штат a’ kárhozat’ e’fpokláha,`hogy haljak ott, 
egyedíil, magányosan! És én szeretem (И, olly tísz 
tán és végetleniil, jobban mint valaha; és nincs fömhen 
goмoмt és nincs szivemben érzelem, melly nem érlte 
ég! -- 
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VI. 

Tí arauy x'nimak, 
A! ífjn víiágnnk _ 
Meunyei kc'ŕcívei j 
Marre röpîìiietek ei '! 

BuzA 

röm zajgott a’ teremben. Kéjelgvei'hintálózott az elége 
dés mindenki’ arczlelkén , ha szerencsés csillagzata a’ ke 
cses úrnö’ egy kegyes pi'llantásával találkoztata. A’ nagy 
számú társaság köröket alakitva, elterhelt asztalokat `foga 
köriil, .vagy jött és ment, kény és fesz nélkiil, `szót adva. 
’s véve; mig a’ bensöbb ismerösök’ koszorúja a’ pamlagot 
foná köriil, min a’ ház’ asszonya vöii helyt. A' társàság, 
úgy látszik, régibb idö óta gyiilt össze, a’ magas v1аsz 
gyertyák lehamvadtak ’s némelly vendég szótlanúl nézdele' 
kalapja után, hogy észrevétleniil surranhas'son el. Az idö 
kiinn szeliden .mosolyga, mint a` kéj, ’s a’ hold’ teljes ar 
`cza ragyogó sugárszönyeget `teriŕe az utczák’ köveire, 
min it1ott, hosszú fótokként, a’ falak’ шyм sötéten resz# 
ketének. ’ 

olivia -- házánál' vagyunk _ kifejwzék köréböl ’s 
kinéze. A’ sor’ ablakait homály fátylozá be, csak egyben, 
az átellen esöben, csillogott. még az éjlámpa.’ halován'y 
fénye. Akarva-e, vagy önkénytelen? szemei oda tapadtak 
’s nem volt közönyös a’ gondolat , smelly lelkében fölél1r(2 
de, me“ a’ hûldsllgái’ a’ legszebb мempáх’ egy könyén 

w töredezett meg. 
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Egy férlialak volt, mín a’ hölgy" szemei csiiggtek. 
Kezébe tapasztva homlokát iilt ez asztalánál ’s elmélyedve‘ 
irt. Majd пикelt, kinéze ablakán ’s hosszú és mél)‘r volt` 
e’ pillantás. De tán észrevevé a’ íigyelö szemet, mert 
gyors szökkenéssel iramlott tova ’s rángások közt tépte 
le fiiggönyeit. És e’ mozdulat Olivia’ szemgyöngyeit egy 
kiiuondhatlan жeлеsа mosolylyá teremté át', ’s e’ mosoly 
han a’ részvét’ és fájdalom’ legvégsö sugára zokogott el, 
és fagyos szives volt ismét az arcz,mivel körébe vissza 
lépe. _ ’ 

Ön olly soká foszta meg benniinket látása’ gyönyö 
мы, mondá mosolygva egy magas férñ —- a’ báli spa 
nyol -- ’s bizalommal nyúlt a’ hiiszke leány’ keze “сán, 
hogy azért csillogó viszonzatot kénytelen adni. Sz1шad le 
gyen köriink’ nevében esdenem, ne tagadja meg töiiink a’ 
s'zerencsét, a’ legszebb`zene’ hangiait a’ legszebb ajkakról 
hallani. Én tudom `.- тyсaт lágyan ’s közelebb haлoit 
hogy nem esdiink siikertelen. ' ` 

A’lkör esengésekhe zendтt össze. f 
És a’ boszú’ azon mosolyát, Inelly Olivia’ arczán e’ 

perczben átvillámlott, csakhamar elözö szivesség követé. 

Nagy öröm nekem, kivánatukat teljesitni .. . A’ vá 
lasztás önöké. 

'` Vita keletkezék'a’ vашtaшó hanginii fò’lött. Végre 
az elöbbi magas férñ ритм: hajlék. ` 

Alla gioja ed al piacer kezdé ez ’s a’ terem’ zaдt 
` egyszerre nesztelen sirc'send temette el. 

A’ themának vége lön. Megsziinni akartalan tapsokba 
zenдíili fel a’ kör ’s csмым’ ’s bókolatok’ árja özönlék. 

‘ 
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' És e’ zajon egy pisztoly’roppanása dörge át. Olivia’ ajkain 
kihalt a’ hang, elsáppadva döle el a’ pamlagon ’s reszke 
teg iszony vonaglott minden vonalán, szemeiben, mik ör 
jöngö kifejzéssel tapadtak ablakára. A’ társaság eдy pár 
peки; néma lön. Mindenki vágyott_ volna e’ mély föliu 

’ dnlás’ okát tudni ’s látszék, nielly eröszakkal nyoiiija el 
a’ kérdést. Csak a’magas férñ’ ajkai köriil gyi'iriizött` össze 
szokott mosolya egy kimondhatlan’ saját redöt. 

Bocsánatot -- monda Olivia — ha tán' némi’nyngta 
lanságot okoztam volna. Ismerik ideggyöngeségemet, mit 
minden löcsöroppanás a.’ szinen is anilyi zavarba hoz. 

' i 
És a’ thema’ változatai tovább zengénekajkain ’s nem 

volt árny e’ hangok’ lágy eziistjén, melly sirdalt zenge 
egy dús iljuélet föliitt. ` 

_ Ajtó nyilt. ’S gróf этккeт be. A’ kör lioszaii 
kodva fordi'ilt a’ zavaró felé, 

Ezerszer Iiocsánatot esdek , hölgyeim és uraim, 
hogy élvöket кavaют. De J. .sky herczeg régebben már, 
tánczestélyre hitt meg ’s B...y comtesse, a’ szegényke, 
nem képes a’ quadrillet `senki mással tánczolni, mint 'cse 
kélységemmel. Képzelhetik, mennyit veszték ez eléggé 

'nem sajnálható baleset miatt`’s tudják, hogy szép úrnönk’ 
parancsának eleget nemienni, fölségsértés nekem —- ’s 
'kezet csókolt .-: ’s megtevém `a’ lehetlent, elszökém,_ 
hogy egypár perczre legalább, bizonyossá tehessem vál 
tozhatlan hódolatomról. — A propos, nraim! emlékeznek 
találn, egy spleenes Iiaial emherre, kit ezelött köriinkben, 
vagy is tnlajdonkép köriinkön kiviil, gyakran láttunk ’s 
iiiosolygánk . .. 

No’s, no’s? kérdé e'gy reszketeg hang... az Oliviáé. 
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Ide kocsizva, batardomat felakadályzá a’ néptömeg, 
melly az átelleni ház elött sereglett. Cselédem kérdé oтt, 
’s „egy ñú 'lòtte meg'magát“ volt a’ vмasz. Tiistént 
a’ szegény hóldhösre emlékezém ’s elsö akarván lenni. 
kitöl önök bizonyos hirt veendnek, a’ s_zerencsétlen’ nevét 
kérdeztetém. Sejtésem nem csalt. -- Újlag is ezerszer 
hocsánatot esdek, hogy késöjövetemmel némi zavart oкoz 
tam ’s hátorkodom a’ dal’ Мytaнты kérni. 

A’ kör egyesité k’érelmeit; minden egyéli feledve 
volt 

Szegény ñú! suпаgá mintegy `akamalan’ Olivia 's Bel 
lini’ variatiói továbh zengének ajkain.` 

niîzmezv (Linen. 
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Ilolilvila'lg. 
(Hugo Victor' Orientales-jaаliól.) 

Per amica siientin Inmac. 

Vlneluus. 
l 

.Vidáman lejt a’ hold tengen" hullámain. 
Lenéz -1 a’ szellönek 16r11áii ki ahlaká6 
A’ szép Sultana ’s hab mosván fényes lakát 
Eziist tajt csillog a’ sziget’ szög partjain. 

Kezéböl ejti a’ rezgö guitárt, ñgyel: 
Mi `tompa zaj idéz siket viszhangokat? -- 
Török hajó-e melly aÍ cosi partokat , ' 
Elhagyta, ’s a’ vizet verdesve jár közel? ` 

Vagy is fiìrdö sirály a’ tengert úszsza be i 
Vizcseppek gyöngy gyanánt ragyogván szárnyain? ' 
Vaд élesen siivit a’ légben holmi Djin gr) l 
’S a’ tornyoknak 1alát tengerbe dobja le? 

Tengert mi bolygat a’ serail’ tövéhen itt? 
Nem habtól ringatott madár, sem fal’ köve 
Sem lomba gálya melly evezve mászsza be 
Mértékelt hangon a’ hullámok’ téreit. 

Telt zsákok úsznak ott _a’ tenger’ sikjain. 
Mi az, mi bennök olly keservesen zokog, 
És embertest gyanánt vonaglólag mozog? -- .- 
'Vidáman lcjt a’ hold tengerfhúllámain! ` 

I 

af) Koleti rém. 
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A 

Első felvonás. 
Erdő. 

ARNOLD 'a anyja BERTHA. 

BERTHL 

Eredj , (e [púpos l 
A в N u L n. 

`‘’ Úgy sziiltél , anyám ! 
x B E R T H A. 

Ijesztő váz! hét gyermekem köziil 
'_ Te egy idé'tlen, elvetélt kölyök! 

A R N o L D. 

Bár lennék az ’s ne látnék napvilágot ! 
' ` Bв к т п A. 

Szivemből 'szólsz !` De minthogy'megvagy immár 
Eredj munkádra. Hátad'bir teliett; 
Magasb mint másoké. Siess el innen! 

XARNOLD 

Ez bírja terhét, ah! de szivem is 
Birhatjzhe azt mit rá halmozol? 
Szeretlek ’s még inkább szerettelek 
Anyám! hozzám hasonlót nem szerethet 
Viszont e’ földön mint az , a’ ki sziilte: 
Te штамliы, most ne ölj meg engem! 

Árm'zköuyv IV. kó't. ' s 
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`BERTH1L 

Igaz hogy felnöveltelek, mivel 
Elsöm valál `’s` nem iudhatám elöre 
Kesz-`e fiam náladnál emberibb, 
Kit a.’ természet roszkor a11тoк. 
Eredj fát szedni! 

ARNoLu 

Elmegyek, de ha 
Majd meghozom, szólj nyájasan velem, 
Noha öcséim szépek és vШáнхak 
’S fiirgék, miként a’ zerge mellyet iiznek; 
Emlöd’ teìjét én is magamba szitam. 

B É R т н A . 

макет a’ siilaisznó, melly a’ ширiihы 
мы kiszopja tapláió мы 
Hogy a’ fejö `sehhedten ’s szárazaii 
тaшцa tölgyét más nap’ reggelén. 
Öcséidnek ne mondd testvéridet; ` ` 
’S ne hivj anyádnak engem! Sziiltelek 
Úgy mint veszett tyúk kigyót költ tojásból. 
Ki véled törpe réml El'edj hamar! (El.) 

ARNOLD. 

Ah! bánni terhes , megtenném örömmel , 
Csak egy nyájas szót várhatnék’jutalmul, 
"S iiр sziintelen szidalmat. Mit tegyek? 

(ЕМ vág ’s едут kezét megséx'ti.) 
Ez nap már йЛШé nem dolgozl'iatom. 
Oh! щкты vér, mért folysz olly e‘rÖsen? 
Most ketszeres szidahnak váтak otthon. - 
'0tthon? Ah !` nékem nincsen otthonom; ` 
Nincsen barát ’s rokon melly штатiiв! 
Alkmva ném vagyok mint más teremtmény, 
Hoгy osztozhassam játékban ’s örömben; 
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’S véreznem meg is úgy kell mint nékik Bár mínden vércsepp kigyót nemzene, 
Melly (жet marná, mint ök martak engem! 
0h! bár az ördög melly reám hasonlit, 
Miként ők gúrlyolnak , párját segilné! 
Alakjával mért nem birom batalmát? 
'Azст mert benniink a’sZándék nem egy? 
Mivel sziilömnek egy nyájas szava 
Megbékéltetne gyi'ilölt` életemmel? 
De meg kell Inosnom e’` sajgó sebet. 

(A’ forráshoz megy 's lehajol ,_ Мёд/116061. mossa, d_e vissznborzad.) 
Igazok van! mтaбa a’ természet 
Tiikrében milly iszonynak alkotott. 
Nelh nézhetem tovább; alig merek 
Gondolni rá, hajh! ocsmány förtelem! 
Rút ârnyékommal a’ viz iskicsúfol; 
Úgy látszolt a’ sátán iilt kútfenéken , 
Вogy a’ szomjas vadat eliizze onnan. -- ` 
’S тáм1 is éljek a’ földnek ’s magamnak 
Terhére és annak gyalázatára 
Ki sziilt? Vér,'megkisértelek! Te most 
0lly vigan Мysz e’ hitvány karczolásból . 
Vajjon nem vinnéd teliesebb folyással 
Magaddál porba minden kinomat? 
A’ földnek visszaadni vágyom e’ 
Gyíilölt vegyiiletii atómjait ; 
Az ős elembe visszatérni készek. -- 

Bármilly utált féreggé változom , 
’S bár egy féregvilágot nemzenék , 
дsak az megsziinjek lenni a’ mi voltam. 
Te liés, vaj'ìon szintúgy elmetszed-e 
A’ természelnek e’ fonnyadt gyomát, 
Rút testemet, e’tarka , szеp világból, 
Miként a’ fákról a’ zöld ágakat? 

(A’ faldbe iiii a’ шт hegyével тем.) 
h i 
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Erösen áll, ’s belé rohanhatok. 
Еgy végpillaiitástmég e’ szép világra 
Hol nálamnál rútabbat nem hagyok , ‘ 
’S a’ napra, ’melly kinomban rám `siitött ` 
Madársereg vigan danol köriiltem; 
Danoljon bár, siratni nem kivánok! 
Harsány zenéjök légyen sirharangom ‚ 
A’ hulló loi1ih _’s levél emlékem és 
E’ forrás’ mormogása gyászdalom. 
Kés , meg ne mozdúlj és fogadj el engem. 

(Belé akar rohanni, de szeme fennakad a.’ forráson', melly bnzogni 
_ Mlmik.) ° 

A’ viz buzog, dagad ’s nem sze'l kavarja! 
Egy ki'it’ buzgása késleltesse sorsom’? ` 
Nem az! -- De ismét ’s mintegy földalatti 
Brö által szorltva` fellmgyog. 
Mi az? Köd! Vagy iiil más? 

(A’ kiltbòl felhö einelkedlik. Mig ö reli _bámúl az eloszlik , szlilas fe 
kete alak lép ki belöle ’s Arnold felé jö.) 

_: . ARNOLD. _. Ki vagy? Beszélj !’ 
`Szelleni vagy `emhe`r? ` ` 

iDEG'n N. ’ 

_ Mindkettö talán 
gyben, minö az emher is. ' ‚ 

, A n N o L 11. 

Alakra' 

Embernek látsz'ol , ám ördög lehetnél‘ 
Talán. 

i р в on к. 

Sok ember az, minek neveztél, 
’S akárminek nevezz, igaztalan 
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Irántok nem leendsz. nDe hagyiuk ezt! 
Meghalni késziilsz, rajta hát, siess! 

A R N О L D. 

szándékomat háborg1ltá jövésed. 

IDEGEN. 

Mi szándék az, melly háhы'gaсиша ` ` . 
Ha ördög volnék, a’ lninek gyшам, 
Egy percz alatt öngyilkosságod által 
Enyém valál, ha meg nem ment jövésem. 

A R N o L D. 

Ha az nem volnál is, de jöttöd ollyan. 
' I 

' _ IDEGEN. 

Ha gyakran nem társalkodol vele , 
('S méltónak illy hatalmas társra nem '_/ 
Hihetlek) hogy’ tudod mikép’ jön ö? 
’s alakját a’ mi illeti , tekints 
E’ kútba és reám: ’s itélj magad , 
Kettőnk köziil inkább mellyik hasonlít 
A’ pórnép-hitte lólábú iszonyta. 

A n N o L n. ` ‚ 

Te is csufolni mersz rútságomért ' 
IDEGEN. '‘ ‘ \. 

Ha a’ bivalt hasított штdт, 
És hegyke púpodért a’ gyors tevét . 
Diçsérném, ezt örömmel hallanák, ' 
'S még is mindegyik gyorsabb és erősebb 
’S hatalmasb mint akár magad, akár 
Legszebbike ’s erösbike nemednek. 
ßtermészet megáldott gazdagon ; 
De abban elhibázta , hogy neked 
Embernek adta a’ mi állnté. ` ' 
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ARNO'LD. 

Add nékem a’ bivalláb' izmait, 
Mellyel közel ha látja ellenét 
A’ földet túrja ’s ég felé hajítja; 
Vagy a’ puszták’ vitorlátlan hajója, 
A’ gyors tevének el nem lankadó 
Járását, ’s eltiirendem ördögi 
Gúnyod' fullánkjait szent nyúgalommal. 

I D E G E N. 

Én megteszem, mit kivánsz. 

A к N o LD. 

Megtehetnéd г 
IDEGEN; 

Talán még többet is, ha kél'sz. 
A R N О I. D. 

Ne csúfolj! 
I. 

IDEGEN. 

Nem csúfolom, kit mindnyájan csufolnak ; 
Reám nem méltó. tréfa volna ez. 

Hogy véled emberek’ nyelvén beszéljek , 
(Mert nyelvemet te még nem értenéd) 
A’ rengeteg' lakói nem vadásznak, 
Nyulat, csak medvét, farkast és oroszlánt, 
Kisebb vadat apró polgárnak hagyván , _ 
.Melly évben egyszer hagyja el falát, 
Hogy tiizhelyére konyha-martalékot 
Szerezzen illy veszélytelen vadászat. 
Leggyöngébb is téged’`csufolni mer , 
Én gúnyolom a' leghatalmasabbat. 

A R N 01. D. 

Eredj el tőlem , nem kerestelek ! 
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IDEGEN. 

Szándékod nm el 'engem! El ne kiildj! 
Olly könnyen nem térendek vissza, hogy 
segítselek. 

A R N 0 L D. ` 

Mikép' akarsz segítni ? 
IDEGEN. 

_ .' тeмet cserélni, minthogy a’ tied 
Úgy elbuslt; vagy bánninöt kivánsz 
Reád ruházni. ` ' 

A R N 0 L D. ` ‘ 
Ördög vagy tehát 

.Te még is, más lény vélem nem cserélné 
Alakját. 

i D E G É NQ 

A’ legszebbeket fogom ’ 
Mutatni , mellyek e’ világon éltek , 
’S te választhatsz köziilök. 

A R N o L D. 

És mi áron? 

IDEGEN. 

Ez furcsa kérdés! Nincs órája még , 
Lelkednek iidvét adtad volna értte 
Hasonló lenni embertársaidra; 
'S'most késel hősök, kiilsejét viselni. 

' A R N o L D. 

Lelkemnek iidvét áldozzam fel értle? 
IDEGEN. 

Mi lélek lakhatnék, e’ névre méltó, 
llly rút tetemben ? ` 
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ARNOLD. 

Nagyra es magasra 
`Törekvö az , `hajléka bárminö 
Legyen, mellyhen rabkodni kárhozott. 
Mi szerzödést kivánsz? Vérrel jegyezzem ё‘ 

пввсвы„ 
'I‘ieddel nem. 

А н N o L D. 

Ki máséval tehát ? 

IDEGEN. 

Hagyjuk máskorra ezt! Mérsékemet 
Méltán csudálhatod; más egyezést 
Szaши! tetszésednél 'én nem kivánok , 

Sem más kötést (Шaмаii tetteidnél. 
Megegyezel? 

ARNOLD. l 

Szavadnál fogы‘. 

_, IDEGE’N. 
Úgy l' " 

(А’ forráshoz küzeledve Arnold felé fordúl). _ 
Véredliöl néhány cseppet adi. 

D 

A n N o L n. 

Mi czélra г 

i n E G E N. 

E’ hl'ivös КМ’ vizébekell vegyitnem 
Hogy ekkép teljesedjék a’ varálzs.'` 

ARNOLD 

(oda nyújtvu sebhedt Кем‘). 
vedd minden vérem’. 
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I D E GE N. 

Egy pár csepp elég! 
(Kezébe csepegtet Arnold’ véréböl 's а’ kútba бай). 

Szépek ’s hatalmasol'i’ 
Dicsö árnyékai, 

Az óra, iit; az ш 
’S mester’ paranc’sa hi! 

Kellemmel ’s délczegen 
A’ kútnak felszinén 

Járdaljatnk, никеnt ` 
Ködrém a’ Hartz’ hegyén! 

Úgy a’ mint éltetek 
Hogy láthasson szemem! 

теstы illy kép után 
Lehessen képzenem. 

Mert úgy kivánja ö , (Arnoldrd mum). f 
Mert (идy parancsolom, 

Förtelmes termetét 

l Széppé` vará'zsoloi'n. 
Vitézek’ árnyai 

дeнeк, гeш11ak én; 
’S kik fennragyogtatok 
“ A’` tudomz'u'ly’ egén; 

Szellem- vagy harczmezön 
Babéros gyöztesek, 

Hellas’ vagy Róma’ nagy 
Sziilötti jöjetek! 

Szépek ’s hatalmasok’ 
Dicsö árnyékai, 

Az óra Щ; az úr 
’S mester’ parancsa Щ. 

(Különbözö alakok emelkednek a’ forrásból ’s egymás шт elmennek 
Arnold és az ldegen elótt), 

i 
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ARNoLu 

Kit látúk? 

ID'EGEN. 

` A’ sasorru rómait 
Ki gyöztes ellent nem Нюtt soha, 
Sem országot, mit Кóтa’ birtokává 
Ne tenne, mig végůl Ró'mát magát 
Magáévá hЫШЕ fegyvere; 
Örökbe hagyván aж nevével egyтt 
Méltatlanoknak. 

ARN 01,1).` 

Milly kopasz (eje! 
Бzépség az mit kîvá'nok, hirnevét 
Ila meg nem adhatod testével eдyтt. 

IDEGEN. 

Babérlevél több volt mint haj fején. 
Nem tartozol alaшаt elfogadni; 
De én csak kiilsejét igérhetem. 
Hirét kel'esned ’s érte vínod ПИk.' 

ARNOLD. 
Fogok, de nem mint majma kiilsejének. 
Ó szép talán, de én szebbet kivánok. 

f IDEGEN. ' 
Kényesh izlésii vagy mint Cató’ húga, 
Mint Brutus" anyja ’s bájos Cleopatra 
Ifjonta volt, midön szerelmi láng` 
шkább még szemlien mint szivlíen tanyáz. 
De мaмáм Távozzál el тyшaт 
` ̀  (Julius Caesar’ alakja eltüník.) 

ARNOLD. 

Hogyan, ki. a’ vНágot egykoron `_ ` 
Felforgatá, nyom nélkiil tiinik el? 
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Щпсвх. 

liibázol, ö ny0mul дagyтt elég 
Sirt és nyomort ’s örök hirii пievet; 
De árnya mellyet шип nem' kiilönb ' 
мы a’ tied, csak hosszabb egy araszszal, 
’Skevesbbé görhe; Нsзад1‘ másokat! 

(Más вы: jelenik meg.) 
ARNOLU 

Ki ez? 

[DEGEN 

_ Amén’ legszebb ’s vuézebh У 
Fiát tekiiitsd. 

A в N o L n. 

Ez kellemesb amannál. 

IDEGEN 

Ö Clinias’ fodorhajú ña. 9 
Alakját nem kivánod ölteni? 

ARNOLD 

Boldog тек ha’ illyennek sziilettem. 
De ha választhatok, lássunk шváт1! 

(Alc'ibiades’ шут eminik ’s más jam.) 

IDEGEN. ‚ 
Nézd most imezt! 

ARNOLD 

Mi ocsmány baтa kép, 
Kerek szem, tömpe orr b1_irlangnyi lyukkal, 
Löcsláhú , poй‘ohos $ylёii-alak! 
Jobb 'volna az maradnom g’ mi voltam. 

i 

IDEGEN. 

Ö minden le'lki sìépnek és erénynek 
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"'rökélyén rejté undok kiilsejében; 
’S te megveted? 

A R N O L D. 

Ha rút alakja azt is 
Megadja, a’ mi ezt тeнeй: 
Úgy nem. 

I D E G E N. 

_ Már ezt igérnem nem lehet. 
De megkisértheted ’s tapasztalandod , 
Hogy illy alakban könnyebb azt`elérni. 

ARNOLD. 

Én bölcsnek nem sziilettem; jóllehet 
kiilsőmmel a’ természet biztatott, 
Hogy az legyek. Tiintesd el őtet is! 

IDEGEN'. 

Léggé oszolj, biirök-kehely' ivòja! 
(Socrates' árnyéka eltünik ’s más jelenik meg.) _ 

‘ ARNOLD. _ 
Ki e’ dicső kép? A’ göndör szakáll, 
A’ széles homlok ’s férñas tekintet , 
Egy Herculest gyaníttat; vig szeme 
Azonban inkább a’ bor’ istenét 

Mint a’ pokol-szörnyek’ komor Миши', 
Kit én győzelmes buzgányán pihe'nve 
És megvető Шлáн1и képzelek 
Azokra kik miatt ő kiizködött. 

IDEGEN. 

E’ férñú szerelmért a’ trilágot 
Veszté el egykor. 

AnNoLu 

Nem kárhoztatom. 

Magam` koczkára tészem lelkemet : 
. "I 
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Mert nem bírom, miért ő egy világot 
Cserélt. 

„ I D E G в N. 

Minthogy javallod tetteit, 
Vállald alakját. _ ̀  

l `AR N o LI); 
Nem; választanom 

Szabad, kényes vagyok tehát azért is , 
Hogy lássam a’ hősöknek árnyait 
Innenső partján a’ sötét folyamnak 
Mellyen felénk hajtatnak a’ haш’ 
Biralmából. 

` IDEGEN. 

Triumvir, el tehát! 
Vár Cleopatra. à 

(Antonius' alakja` eltünik, más jön.) 
` А R N 0 L D. 

_ Most ki jő felénk? 
Alakja félisten; mutat; virúló 
’S tiindöklő arcza, színarany haja, 
'S ha más halandónál magasb nem is, 
De halhatatlan báj van termetén 
És mondhatatlan kellem; tagjait 
Úgy hordja mint a’ nap sugárait. 
Várazsfény ömlik el szép kiilsején 
Mintegy még fényesb belsőből folyó. 
Ez is halandó volt-e? 

t D E G E N. 

Kérd a.’ földel, 
Maradt-e testéből ’s a’ hamveder' 
Тaкósb aranyából csak egy parány is? 

ARNOLD. 

Ki volt nemiink’ e’ legdicsőbbike? 
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.IDEGEN ' '‘ 

Békéhen a' стаgиoii’ szégyenç, 
De harczban mennyköve, Demetrius 
À’ városoknak hóditója volt! 

AR No LD. 

Még többekell 
iD E G E N. 

El, Lámiád’ ölébe! 
f(Demetrius Poliorcetes’ ùrnyélza eltünlk, más jelenik meg.) 

IDEGEN. 

Mindjárt szolgálok, púpos` kis barátom. 
Ha egykor létézettek’ árnyai 
Nem шszшeк, felélesztem neked 
A’ márvány’ höseít , mig végre lelked ’ ' ' 
Új öltönyével megbarátkozik. 

r 

ARNOLD. 

Ennél máradjunk,` ezt választom én !` 
I 

IDEG'EN. 

Izlésedet dicsérem; ö a’ tengeïx"’ 
Istennöjének istenes ña , 

` Ösz Peleas’ nyiratlan gyermeke. 
Nézd fényesen hullámzò fi'u'teit 
A’ Sperchiusnak fólszentelteket; 
Mini; a’ Pactólns’ áтм-haнjы _. 

` Aranyporon kristályként ömlenek 
вodит széltöl mint a’ csermelyár. 
’S nézd őt magát, iiикет Polixenával 
отл'ми áum, hö szerelme’ frigyét. 
Kötendö, ’s bájos mátkáját teммé 
Hecбor’Ь1ЦЫàii ’s Priaums’ könyiiin 
Szivében вáш keit, .Шzszenгedélylуel 
Vegyiilt az édes mela sziiz iránt; 
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l 

`.’S remegve fogta ez gyilkos kezét 
Annak, ki bátyját ölte. Nézz reá, 
Miként utolszor nézte a’ görög 
Had’ legvitézebb ’s legszebb bajnokát, 
Midőn felé repiilt Páris' nyila. 

ARNOLD. 

Reá tekintek mintha lelke volnék 
Dicső alakját testemiil v'éendö. 

IDEGEN. 

Ezt _БЫ teszed; legrútabhnak csupán 
Legszebbel kell cserélni, ha való 
Közmondás: A’ szélsök érintik egymást. 

_ A n N о L D. 

siess , nem várhatok tovább ! 

I D E o E N. 

_ Bizony 
Olly nyugtalan vagy mint kaczér leány 
Tiikörnél, melly azt látja a' mi nincs , ` 
És még is azt álmodja hogy legyen; ' 

ARNOLD. 

' Sokáig várjak? 
'IDEGEN. 

‚ 

Nem, kár volna várnod! 
Csak néhány szót hadd mondjak még elöbb. 
Tizenkét rőfnyi teste, iigy akarsz-e 
Ez apró nemzedék köztt is maradni? 
Titánná vagy (can'oniee li'eszélvén) 
Anák’ ñává lenni vágyol-e? 

' ARNoLu 

Mért nem? 
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IDEGEN. 

Dicsii, hatalmas nagyravágyás ` 
Törpében legjobban szeretlek én! 
Egy góliáthi termetii halandó 
Parányi Dáv`iddá törpiilni vágynék, 
’S te emberkém, világ’ csudája lenni 
Akarsz inkább mint hös. Legyen tehát 
A’ hogy’ kivánod; ámbár termeted . 

'Hasonlóbb lévén embertársaidhoz 
Inkùbb uralkodhatnék szellemed. 

Azonban igy iîilkelnek ellened 
Mindnyájan ’s mint új mammulhot vadásznak , 
’S az átkozott sok álgyú és mozsár 
Könnyebben törne rést `pzïmczélodon 
Ma, m/int a' házasságtörö’ nyila 
Öl; érte sarkon, mellyet anyja egykor 
Felejtett Styx’ vizébe mártani. _ 

' ARNOLD. 

` Alkoss tehát mint jónak gondolod. 
‘ i D E G в N. 

Olly s,zép leendsz mint ö, szint’ olly erös, 
Színt’ olly — ` 

’ ‘ А R N o L D. 

Nem kérek итor szellemet! 

A’ nu mindehkor bátor ’s vakmerö. 
Szellembèn ’s szivben társait feliil 

‘Haladni készti a’ természet (И; 
ôsztönzik ы iigyetlén tagы, 
Hogy az legyen mivé más nem lehet 
Mindenben a’ mit ö színtén elérhet; 
Pótnlván a’ természet’ mostoha 
“Кaнágы. Igy néh'a hösi tettel 
Nyervén meg a’ szerencse’ kegymosolyát 
Mint sánta'Timur a’ шаr Шéz: _ 

l 

` 
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Mi bölcs heszéd ez! Nem kétlem tehы, 
Mint eddig voltál úgy akarsz maradni. 
A’ képet eltiintessem melly| utám 
Húsod’ ’s lelked’ lmrokját alkotandám г 
E’ nélkiil ís szint’ olly nagy “щeкet 
Mivelhetsz. 

ARNOLD 
i 

Hogy‘ ha jobbra váистt 
Nem igérél, utat Юrt volna lelkem 
Magának a’ rútság’ kétsé`gbe ejlö, 
Nyomasztó és csiiggesztö terhe mellett, 
Melly bércz gyanánt íil szivemen, miként a’' _ 
Púp vállamo`n; mint rút vakandturás 
Szebb ’s boldogabb embertárs'im’ szemében. 
Azon iiemiiel1 kecsét, melly képe minden 
Szlépnek ’s gyönyörnek, a’ mit itt e’ földön 
’S azon túl ö'smeriink és álmodunk, 
Lemondás’ bús sohajjával tekintvén 
Elfojtanék _minden szerelmi ösztönt. 

Undok terhem miatt так magányra _ " 
Kárhozvp, nem keresnék én soha 
'Viszonszerelmet érezö szivemńek. 
’S ezt mind éltiirhetém, ha 'csak sziilöm 
El nem taszit magáм; medve nö 
Kölykének formát ad gondos nyalással , 
Anyám ntáмa orvosolhatatlan 
Rútságomát. Bár inkább spártai 
Szokásra vesztemiil сeи volna. ki, 
Midön nem ösmertem még 'szenvedélyU 
Most földgöröngy, egy boldog semmi volnék.' 
De igy is mint legundokabb ’s utólsó 
Halzmdó, a’ mit csak vas tiirelem n 
Ésrettenetlen bátorság шт, ‘ 
Árw'ákò'uyv IV. ш. ‘ s» 
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i 

Mint más reám hasonlót, engem is»` 
стáн hössé emelhetett :ala1n' 
Imént valék éltemnek mestere, ' 
És ш elhagyni kész, ’s ki arra képes 
Míudegyiknek, ki нaша fél, lira. 

IDEGE'N. 

Válaszsz köziilök a’ mi vagy` ’s lehetsz. ` 
А n N o L D. ' 

мár választotlam; fényesebb jiivendöt 
Nyitál szememnek, sziimnek édesebbet. .- 
Mint most vagyok bámultalnám talán, ` 
Tiszteltetném , szerettetném azoktól , 

' Kik nincsenek köröttem, kiktöl én 
Nem is ki'vgínom ,' hogy szere'slsenek.' 
Minthogy vмaмáм engedtél nekem , 
Imeи választom. Öltsd reám hamar! 

t D E G в N. 

'S iiщем öltsek én'magam? 
ARNOLD 

Bizonynyal 
Hatalmad lévén a’ legszebbiket, 
Pelidesnél kecsesbet még , taйii 

` Azét ki öt megölte , Páмеt, 
Vagy még dicsöbbet, `költòk’ istenéét 
Mellynek mindegyik tagja költemény. 

\ IDEGEÈ. ` 
Kevésbbel is heérem; итozást 
Azonban én is kedvelek. 

. ` `'A R N 0 L'D. ` 
ваш ` _ 

Arczod, de termeted nem diszielen. 
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IDEGEN. 

Ha kivánnám fehérebbé lehetnék, 
De mindig a’ söiéс’ barátja v'oltam. 
Derék szin, nem pirúl el szégyenében 
’S a’ félelemben nem halványodik. 
De már elég sokáig hordom ezt', 
’S most тkáhb vállalandom testedet. 

ARN OLD. 

Mit? az enyémet? 

iDEGEN. 

Azt. Thetis’ нáш 

ßseréltél, én pedig veled fogok , 
Anyád’ Berthának тáк тagzaЁáшaЛ. 
Mindegyiknek saját izlése van, 
Neked `’s nekem kiilön. ‘ 

A ii N OL D. 

Siess ,' siess ! 
(Az idegen ugyagot `vesz 's и: a' gyepen манка ßyůrja. Ez. aintt 

Achilles’ árnyékáho`z. szòl.) ` 

Thetis’ baршk gyermekének 
Árnya bájos és dicsö! 

Melly Trójának sikján alszol, 
Hol ma. fii és dudva nö. 

Rоt agyagból gyшa képed’ ` 
’S ещet lehellve rá _, 

Aiina1: majmolom hatalmát, ' 
Melly Ádáunot alkotá. 

Föld! piros légy fényes arczán, 
Hogy viruljon mint korra 

Nyáron iiap’ мeтан nyiló 
Вóнa’ gyöngéd himbaja. 
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Légy szemévé kék iholya! 
’S mellyet' napsugár heт , 

Viz , mint vére járjad által 
Teste’ izmos wgjaitl ’ _ .` ' 

зáшiiты te Еgy мajáváz 
`Hosszu fiii'tii szép haja; 

Homlokán ’s vállám lebegj , mint' ` '` 
Ágon` a’ Szél ingata! 

Márvány a. szirtröl szakasztlak, 
Hogy te légy kemény szive; 

És szavának édes haiiдa 
A’ madárnak éneke!" 

Húsa Штатábи agyag lesz, ., ' 
\ Mellyben иllom-gyше; 
_Megf0ganzmt, ’s mellyet éjjel 

Leggyöngédebb l/iarmat ér. 

Jv u 

`Bárminö halandó lénynél 
Fiirgébbek gyors taща; 

’S fényesebbet szem ne lásson 
Mint tiindöklö arczai. 

Most vegyiiljeték köröttem 
' Egybegyüjtött elemek; 
Haljátok szavam’ , parancsom’! 

Munkámban segitsetek! ` 

Életet gyújts e’ tetemben 
Tiszta fényii napsugár! ` 

Kész! ’s teremtméuyek’ sorában 
A Poмát elfoglalta már. ' ц _ 
(A’ bůvös versek Мама Arnold eszmélet nélkül lerpŕy, lelke Achilles’ 
tesçèbe száll, melly a’ földröl felemelkedik, mig árríß`ìlîfka részenkint aza 

мы емйпъ, а’ mint az alnk agyagbòl elk'é'szült.) 

i 
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ARNOLD (új alakjaban). 
Csak most érezlek élet! Most nekem 

S'zeretnem és' szerettetnem lehet! 
In E G E N. 

Kié lesz lelked’ elhagyott пищa? 
E’ bércznyi púp ’s göröngyös termeted, 
Mellyet viseltél , melly eddig valЫ? 

Акыoьц 

Kevés gondom reá; _t'áplálatúl 
т farkasoknak ’s ölyveknek hagyom. 

i D в G E N.` 

Attól ha nem'rémiilnek çl, jele 
Hogy béke van ’s nagy a’ dögök’ hiánya. 

` A 11110 L D. 
Бaтuк csak itt, akánni lesz belöle.f' 

IDEGEN. 

Ez méltatlan , hálátlan gon'dolat! 
Akármi rút, lelked’ hajléka volt. 

ARNOLD. 

Miként szemétdomh rejt gyémántkövet, ’ ̀` 
Melly most aranyba foglaltan ragyog. 

\ 

IDEGEN. 

Ha l'u’ formát adtam neked, cserében 
Történhetett csupán, rabolva nem. 
Az, a’ ki embert nö’ segélye nélkiil 
Csináil,` elöjogát nem engedi 
Kontárnak; és az ördög elvihet 
De nem csinálhat embert; jóllehét ‘ 
Ekkép a’ munka’ diját ö'ara'tja. ` 
Ezért bárkit találnunk kelI’, hogy ezt 
Az elhagyott testet magára öltse.” 

`ii' 
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A к N o L D. 

De ezt ki` tenné'? ‘ 
ч i n в G E N. 

Nem tudom; tehát 

Majd én fogom. 
` ’ ' A R N o L D. 

.f Magad ? 

lввсвыД 

Igértem ezt, 
Midőn lelked nem lakta még jelen 
Dicső szállását. 

ARNOLD. 

Most emlékezem! ' f 

A’ boldog wváltozás mindent felejtet 
Velem. 

i D E` o E N. 

Néhány percz múlva s'zínte az 
`Leszek, mi voltál, ’s árnyékod' gyanánt 
Mögötted шtaмпd magad’ ezentúl. 

A R N o L D. 

Bár megkimélnél ezzel ! ' ` 
IDEGEN. 

’ Nem' lehet. ` v 
Az lévén a' mi vagy már látni sem 
Bírod mi voltál? 

‘ A R N o L D. _ 

Úgy legyen tehát! ` 
IDEGEN 

(Arnoldnak а’ földön fekvö előbbi alakjához fordulva). 
Por, lélektelen! noha 

„a 

Ember nem választana; , _ '_ . ‘ 
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Testemiil, ocsmány alak! 
Szellem én, választalak. 

Por vagy, és szellenmek egy, 
Bárminö portestbe megy. 
Tiiz! melly nélkiil nincs ki éljen; 
Tiiz! a’ mellyhen sincs mi éljen; 

Mint a’ tiizgyik_’s kárhozott 
Lélek, melly már nem remélhet 
Üdvöt és hocsánatot; ‘. 
Szomja el nem oltható, 
’S egy vizcsepp enyhitne bár, 
Kérlelneuen a’ biró.. 
Zord elem_! mellyhen nem élheůï'` 
Semmi; féreg hal madár ' 
Percz alatt megsemmisiil: 
Mert .emészli a’ tiizár; ` 
A’ meg nèm haló kigyó 

' Élvén benned egyediil. _ „ ` 
Tii_z!` az embert védö ’s i'o'ntó',` " ‘ 
A’ világot сaмó ’s bontç'1 ‘ 
Most segíts, erös ele'm_!_ " ` 
Ebbe éltet öntenem’; i' " 

(Arnold’ tete'mére mutat.) _' ’‘ ' j’ 
Mereviilt hideg'` teœm' ," " _ "’7' 
Új életre шишeк! — ` ' 
Szikra láng repiilj belé! 
’S ö ismét az éleié; ч 
Ámde lelke én leszek. ‘ 

(Bolygótñz repül elö az erdóböl ’s a’ holt tetem’ honglokámg sul); `az 
idegen eltünik ’s a’ test гамма.) 

l'. 

‘ 

ARNOLD. 
„Щ _ `` . 

Hah! förtelem! ` ` '_ 

111t19113. (ú.) „t115111“; .,„w“ _ Hog‘yan? "Pe титан 
"!/"f’1:_1’_z'ч 

L_. 
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' ARNOIiD.``“ _9 

Borzadok ‘! 
De merre tiint a’ test mellyet viseltél? _ 

IDEGEN., 

Az árnyaknak honába. Most azonban 
Élök’ földjét tapodván, merre menjiink? 

A к N o L D. 

Kell hogy társam maradj ? 

i D E G E N. 

Miért ne ? Néha 

Magadnál jobbnak roszabb társa jut. 

A R N` o L D. 
5 Magamnál jobbnak! 

IDEGEN. _ 
Ho! Már biiszkeïfagy` 

Az új alakra `es мálátlan is? r 
Örvendek! Látom 'hogy gyorsan haladsz. 
Két változás egy percz alatt! Te már 
Jártas vagy a’ világ’ vert útjain! u) 
De tűrj el engem! Sziikséged leszen 
Reám'vándorpályádon. Jersze! Mondd 
Hová; fordúliunk? ' 

ARNOLD. 

Hol legnépesebb , ' 
Legsiiriibb a’ világ; hatásiban 
Hogy lássam azt. _ ' 

IDEGEN.`‘ 

Azaz hol háború 
És asszony munkás; lássuk hát hová! 
Olasz- spanyol- az új atlanti földre? 
A’ szerecsen népségii Africába %4; 

`"_.,.’_.'¿1 ` t_ ij 
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Nehéz a’ vámlèisztás;' egész fajod 
Egynńásnak keblét мы ,' mint szokása. 

А к N o L D. 

Rómáról hallottam nagy dolgokat. ` ` ' 
штаны. _ . _, 

Jól választottál! Jobban nem lehetne 
Mióta Sodoma megsemmisiilt. 

_Hatáskör lesz elég, a’ tér szabad. 
Frank, hun ’s a’ vandalok’ spanyol faja' 
Véres jáюkra keltek a’ v1l11g’ 
Kertjének napfényii vídékein. 

мышь/в. ` f 

Miképen útazunk? ` 
iDEGEN. _ 

_ `‘iïitéz lovag’ ' " 
мóщáм, gyors tiizvérii méneken. 
Miata Phaëmn a’ Po’ vizzéhe' 
Bukott, senkit nem тeк job11 lovak. 
Apródj aim ! 

(Két apród Tëp fel nègy fekete lovzm Ищете.) 
ARNOLD. ' 

Felséges állatok! 

i D E G E N. 

Nemesb vériiek mint Aráтa’ 

’S a’ leghiresb berherfaj’ ivadéka. 
А R N о L D. _ 

A’ léget minthá еgeте kevély 
Orrukból fútt tüzes lehelletök. 

’ És a’ s_örény köriil, mint fénybogár, \ 
тíiz szikrák bolyganak`, miként legyek 
Alkonyban szoktak más lovak kön'il. 
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' IDEGEN. 

Uram! mindnyájan szolgáid leszünk. 
De lóra most. 

ARNOLD. 

_ E’ fekete szemii 
Apródokat minek nevezzem én? 

i D E G E ív. 

Ha úgy tetszik, kereszteld meg magad. 
ARNOLD. 

Mi szépek! nem lehetnek ördögök! 
` _IDEGEN. 

Igazság! Mindig rút az ördög és u 
Jelen szépséged is nem ördögi! 

` А в N o L D. 
Emezt arany kiirtjével ’s fényesen 
Virúló arczával Huon’ nevén 
Hivom, mert ollyan mint ama’ kecses 
Fiú, ki a’ ligetben elveszett ,. 
'S maig meg nem keriilt; e' másikat, 
Ki nem mosolyg, gondolkozóbb amannál , 
’S komoly de tiszta mint a’ csillágéj , 
`M e m n o n legyen , mint a’ csudás szobor, 
Melly hangos dalnokká válik naponnan. 
’S neked mi a’ neved? 

IDEGEN. 

Ezer nevem van 

’s tulajdonságom tán két annyi még. 
De minthogy most embertetembe bújtam, 
Magamnak is embernevet veszek. 

ARNOLD. ` 

Bizonynyal emberibbet mint e’ rút 
Alak, melly egykoron'enyém vala. 

u". 
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I n E G E N. 

Nevezz Caesarnak. 

ARNOLD 

_ E’ név a’ világé, 
’S azé volt a’ kit a’ világ uralt. 

sIDEGEN. 

Azért is illő hogy Sátán viselje, ' '. 
Ha álruhában jár; ’s annak hiszesz tek 

ARNOLD 

° Legyen tehát Caesar neved! Magamnak 
Ezentúl is Arnold nevem maradjon. 

CAESAR. 

Adjunk melléje egy kis czímet is. 
Gróf Arnold jobban hangzik ’s egy szerelmi 
Levél alatt szebben fog díszleni. 

ARNOLD 

Mondd inkább harczi rendelés alatt. 

CA E s A R (énekel). 
Sötét lovam tómbolva fú 

’S a’ port tapossa mérgesen; 
' Nincsen csikó arab fajú 

Melly jobban tudná kit viszen. 

El nem fárad a’ hegyen; 
Annak csúcsán nem pihen, 
El nem lankad a’ mocsárban , 
Nem meriil el a’ vizárban; 
Róna pusztán szélsebes, ` 
Szomjan forrást nem keres; 
Nyer midőn versent szalad, 
Harczmorajban nem riad; 
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Lábát nem sántítja kő 
’S el nem rontja út ’s idő. 
Ép ha áll és ép ha jár, 
Gyorsabb mint a’ grüfmadár, 
Lába mint a’ szárny repiil, 
Boldog a’ ki rajta iil. 

‘ Suhanjunk el hegy völgyfelett 
' Vigan kergessiik a’ szelet. ` 

Az Alpesektöl Kaukázig halad 
Tiizes csikóm egy kurta percz alatt. 

(Lóra ülnek és eltünnek.) 

‘ . 

LUKÁCS MÓRICZ. 



KEGLEVICH ETELKE.` 
NOVELLA. ` 

_ [RTA 

Kiss KARoLY. 
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Kellemes dalhang terjede s'zét egy „yма tiszta hajnal? 
hasadtakor Лиcы’ vidékén, ritka örömzaj olly szomorú 
ldöszakban, mellyben szorongó elöérzéssel búsonga már, 
hazál'k’`törökkel határos környéke a’` mohácsi vész elött. 
1521¢ben'történt ez, mi`dőn II. Szolimán ismérni kezdé 
a’ hazánkat csaи hamar martalékjává tette rettenetes kórt: 
az elpuhultságot, részvétlenséget és belviszálkodást; leti- ` 
porván az elgyávult Bizanczot, hóditó gögjében a' meg 
hasonlott, ezer páнra szaggatott Байтát is, — várfukin 
a’ megrémiilt keresztyénségńek, -. keserves rabigája адá 
sodrani `eltökéllette. 

`Mi lehete oкa tehát a’ ritka örömzajnak Jajcza’ vidé-` 
kén, gyönge sziizecskék’ a' harmatos 'pázsiton szétterjedt 
tiszta énekének? kivá/lt most, midön az elzárt vár köriil 
sиguт’) török csoportok ide ’s tnт kalandoztak, lesben 
váшa az alkalmat, mikor lehetne a’ várra rohanni, a’ 
tán nem eléggé őаött falakra hágni , és Mahomed profét`a’ 
nevében a’ шarк-шszть a’ megvivott tornyokra киты. 
Mi okozhatta ezt? Elheszélem: 

Ha Gr'adiskánál átkeliink а’ Száván, nyolcz шaй 
rásnуira mindig délszaknak шт, 'elériink Yerhácz fo 
lyam’ hal partjára. Túl raлa Bosznia,` innét a’ török Hor 
vátország. Minél f'öljebb megyiink, annálxfнagyobb meg' 
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nagyobb siirii erdökkel födött hegység közé szorúl a’ fo 
lyam, csak itt ’s ott tárul ki bövebb térre a’ völgy. A' 
faluk illyes helyeken ís a’ hegy’ alján szállitvák; mert a’ 
gyakran felduzzadó árja Verbácznak túlhágja partjait, a’ 
lapályt vizzel boritja. Igy haladva tovább húsz óráuyira, 
Bányaluka ’s Bodzás várak mellelt eljutunk, hol a’ Pliva 
a’ Vел‘bácтa szakad, Jajcza’ ‘vidëkére. A’ város haизiiá 
ban nagyobb kiterjedésii volt, erö'ségei is nevezeteshek 
voltak. Bosznia’ fejeqelmei laktak itt néha. Most is vára 
még elég erös' lenne, de a’ török tunyaság miatt mwind 

' мáт1 romra diiledez, csak a’ szikla-magason épiilt fel 
legvár áll valamennyire. 

Mióta a’ török Europában mind inkább `kikezdé ter 
jeszteni hóditásaít, Jajcza’ vára ’s vidéke számos iitköze 
teknek, öldöklö csatáknak, körtáborlatoknak lett sышe 
rêvé. Majd a’ török, тaм a’ magyar koronától fiiggött 
bosnya fejedelmek, vagy ömnagok a’ magyar királyok 
мaшинa!‘ benne. _ ’ ‘ y' 

_ твпеiieшiiк’ idöszaka még némi maradvtmyit mutata. 
Hunyady Mátyás’ messze elterjedt tiindöklö birodalmának. 
Magyar kézen volt akkor Jajcza, ámbár a’ szomszédHer- _ 
czegovina, Bosznia’ felsö vidékével, már 1484 тa a’ 
szultánt ismérte urának, az alsó részben` pedig több `várat 
magyar fegyver örze; de az ország elboritva török ’s bos 
nya martalócz-csoporlokkal, mêghatározott` uraságot sem 
magyar sem török nem gyakorolhata. Horvát- `és пalmт 
honba is be-becsapott a’ török, de ott meg nem telepiil 
hete; az ottani báiioк, rendelkezhetök nagyobb seregek 
röl, segédeszközökröl, visszavivhaták a’ török kézre ke 
riilt vidékek’ ’s vтak’ birmkáс. De igy e’ tartományok’ 
helyzete még' is Szomorú volt; mert mindeniitt csak a’ 
fegyveres eröszak uralkodhatolt, a’szent béke’ áldást gyii 
mölcsözíi csendes idöszaka örökre éltiint. 
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Nagy érdekii volt Дaры’ vára akkor: nyщa volt a' 
török birtokokböl a’ Szávához vezetö útnak; 'támaszték 
pontja a’ verbáczi oltálom'vonaln'ak; eröségei jó terven 
épiilvék, a’ várost hosszan védelmezhetövé tevék; a’ fel 
legvár uralkodva védte az alantabb fekvö várost; а9lako 
sok' keverve magyarok, hoŕvátok; mínden férñ köteles' 
volt fegyverrel szolgálni; `a’ fellegvárt, gyakorlott hadí 
nép (huszár és hajdu, szinte magyar ’s horvát) örzé ; ott 
lakott a’ bán, ott föbb tiszteí; a’ lakhelyek csinosak, ai 
élelem, ’s fegyvertárak böven mindennel ellátvák. A’fegy 
veres erö mindig ta'‘pon , a’ várost szigorún örözve, vagy 
a’ vidékbe ki-kirándulva, kisebb ’s` nagyobb csapatokban _ 
be-betört a’ török bírtokba, zsakmán'yolt vagy takarmányt 
'szerzett; igy mindig harczállapotban, mindig tusagyakor 
latban edzette erejét, hadi erényeit. 

'A’ város, `V'erbácz’ balpartján fekszik; a’ fellegvár 
alatt egyesiil vele Pliva, éjszakról pedig az Oruglórul le`- 
zuhamló Podmilah' folyam. Keletre a” vidék gyönyörii, ki 
vált a’ Nagyagár és Verbácz folyam közé sz`eliden lehajló 
hegység; itt 'van Miloshéviz, történetiink’ szakában iiit1 
lattató, gyógyitó fiirdőhely; alkalmas lakása volt itt a’ 
bánnak "s több városinak. Délszakról, honnét a’ Ver 
hácz foly, merevedt magaéságuak a’ hegyek; a’ nyugotiak 
pedíg u. m. Gerbovicza, Ottomaii; Katona és Orugló ágakra 
oszlott Privale’ ormai felhökhen tornyosúlnak, roppant er 
döség mindeniitt; a’ szorult völgyekben, sziklás поgyш 
gokban iszonyú vadon pusztaság. Minekelötte a’Pliva Ver 
báczba szakadna, két tavat képez: Jómocsár nevet visel 
a’ felsö, Orugló az alsó; e" tavak’ partján visz az át fel 
Liszína hegyre, onnét le a’ Нaпiiши-hoii1ia. Jómocsárlm 
ömlik szörnyii robajjal egy vad zuham, Özugrás nevifi sötét 
hegyzugból; ennek sziik torkolata a’ tóra tálong ki. Péter 
háii, a’ Кegle"lch nemzetségböl, volt várnagy Jajczában, _ 
rettentö ostora a’ HerczPgm‘ínáhan nmgtelepiilt töröknek. 

Ärnàluinyc 1`V. MI. _ l(1 



146 ` mss KÁuoLY , f 

О 

szerencsévél viselle csatáit a’ szétportyázó rabló ellenség 
gel. Harcz-robaj köz; nevelte fel öl; atyja, ki szinte a’ 

' hoп/át széleken föparancsnok volt; nem csoдa whát, hogy 
a’ férjñvá. vált Péter, egész élte’ korát fegyver мaм; tölté; 
menyegzöjét csat'ából megtérveiilte, megölelt menyasszo 
nyát újra harczra szállva, csak hamar, ’s`igy gyakran 
maгára hagyta. Kemény volt ö, mint a’ дánи-sып, vál 
tozatlan akaratú, állhatatos föltételeiben, szigorú rendre 
iigyelő nehéz hivatalában; engeszteletlen biintetöje a’ vét 
kezönek, dús jutalmazója. minden erénynek. Korán elhalt 
nöje, két ñú és egy leány gyermeket дagyтt hátra árván 
a’ nalálig gyánszbaы maradt férjńek. Fiait, mint (пeс az 

`' atyja, törökfojtóknak nevelte; mihelyt a’ ñatal sasñak 
számyra kaptak, kirepité öket пашет a’ hon’ ollal-_ 
mára, mellyet most mindenfelöl annál nagyobb veszély 
fenyégete, mert a’ Hollós király’ e11шnyш óta, egymás 

` után квt hitvány iilt az Árpádok’ trónján. Az udvar’ pél 
dájára elkorcsúlt a.’ nemes, elhagyta a’ iiemцeteс elöbbi 
géniusza,’ éghe kiáltott a’ köznép’ elnyomatása: „Biinhöd 
jék iszonyú v(Ш1eф'с az elfajult тdет“ az isteni végzés, 
méltó lmragánban,' el is штáмпа. 

Történetiinkhöz nem `tartoznák` a’ két Keglevich ñúk; 
egyт Zápolya Мii’, „iásik Lajos király’ harczosai közt 
тeтк a’ fegyvert. Elégiilt volt a’ szeplötlen becsii bán , 
mint atyar ñainak mindig jó hiriiket ha11á, leánya pedд; 
egykét évet kivéve, m'ellyeket még gyermekkorában Bu 
dán tölte nagynénjénél, sziintelen atyja köriil, s`z0rga- ` 
lommal viselte ,házi gondjait; nyájas szendeséggel kileste 

`atyja’ legkisebh kivánatát, ’s aт: шeшtt kimondaná, máг 
teljesiteni sietett. Нa kirándun váráhól harczra a' Irán, a’ 
аsт keblii leány’ egekhez repiten; тoмáта kisérék (Нet 
veszélyes vállalatiban; az istenißomlviselés meghallgatá. 
a’ szép sziiz’ imáit, ezer мы közt is ő 'sértetleniil ma 
radt, ’s'gyözelem koszor[тa a’ jajczai zászlókat, Véres 
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útjábóli hazatértekor, elsö volt leánya,` ki elébe sietett» 
egyediil еgy, kit szivéhez szorithat'ott, ki letörlötte vitéz 
homlokáról a’ дaт’ veritékét, simára csó'kolta az ММ 
komor redöket. Ete -- csak igy szoшa nevezni nyájas 
ságai кат leányát a’hán — szeme fénye, légdrágább kin 
cse volt Keglevich Péternek, atyai szeretetét legnagyobb 
mértékben meg is érdemlette. Jó volt Ete, isteni jó, tiszta 
mint a’ tenger’ gyöngye, ártatlan mint “тak az ég’ an 
gyalai a’ világ’ teremtése elött. Szép volt-e?' krónikánk 
nem momlja, de g.yanitható; mert Jajcza’ várában sok 
ñatal levente megfordúlt, Kegl’evich мáмól tanulhatni a’ 
harcz’ fogáми, zászlója alatt kiviyni az elsö шát. 'Kö 
ziilök mindenki boldog `volt, ha visszatéréskor a’ hán, 
mint baрoкoд, leánya. elött dicséré; ińindenki jutalmaz 
taтм mennyeinek vélte, ha nek@ Ète, a’ teljesitett vi 
tшelt’ emlékére, kard vagy más egyéb fegyver-ajándé-` 
kot nyújtott. Örömmel tette ezt mindig a’ hö keblii hölgy, 
mert at`yjának tetszett, meи ö haшимк igy is szolgálha 
ат. Ne.m ismért ö, az ellenség elött` szerzettnél нeт), 
férjñhoz illöbb érdemet; ha. tiindéres vágyaihan — nfely 
lyik leánynak ne lennének illyesek! -- Мetpáжt kivánt; 

`csaк 'olly lovag szivii` hösnek, csak 1illy hazaszeretönek _ 
mint тyja, igérhetné el1юldoglЮ johbját. затeк mentek 
Jajcza’ várából a’üiajnok ifjak, emléket, --fha csak` er» 

‹ demlett — vitt is mindenki magával, de Ete’ szivét egyik 
sem. -- 

10* 
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1520-diki kikeletkor sötét volt egy ё] , a’ mult napi 
es'ü még ki nem iirítette terhes fellegek nyúllak le Liszina 
hegy’ ormairól Pliva’ völgyére. Kiviil a’ vársik'on két bos 
nyák lóvas léptetett Orugló’ {aт felöl; ha többen vohià 
nak, lehetne hinni, hogy kemlöben voltak; de illy cse 
kély számmal a’ vidékben nem volt bámrságos járni; más 
czél volt tehát az illy késö bolyongás’ tárgya; hogy nem I 
a’ logjpbb járatban kószáltak, gyanithatni, mert szorgo 
san kikeriilték a’ vár’ k`özelét, hol könnyen az örjárókkal 
összetalálkozhatának; félénk vigyázattal elértekPodmilach 
kiilváros’ apró házai közé, itt leszállt az egyт: „Holnap 
viradóra, Kтó! koi1iii1ullóslts, -- siigá a’lóháton ma 
шиnak — iiil sikere lett az iizugrási lesnek.“ Ekkormeg- _ 
kopngtatá a’ hólyagos ablakot, megnyilt az ajtó ’s'bebo 
cтати, a’ másik bosnyák`pedig a’ lovakkal eltiint a’ 
házak közt. Többet nem lehete felölök tudni. 

Csendbe"nyugodoit a’ város, csak a’ vártoronyból 
világlott ki a’ mécs, a’ várfalakon pedig majd itt majd 
amott szövétnek-világnál lehete látni a’ kerengörök’ fel ’s 
alá jártat. A’ hán nem volt a’ váŕban, Dalmata honból, 
(honnét a’ vele volt fegyveres nép már két nap elött meg 
érkezék, ö néhány huszárral a’ vidékben maradt, hohiil 
perl mint hán a’ földnépe közt elintézendò); minden órán 
várták. Egyébiránt 'az éj’ nyu'galma nem háborittatott, és 



KEGLEVIGH ETELKE. 149 

aiig lehete észrevenni az útra tárt özugrási hegyzugbanf, 
több vesztég álló lovas férñakat, slitét szinii palástba bur 
kolva; csúc`sosçsuklya fejiikön, semmi nesz nem vol't köz 
tök; mély cseт1 látszott fejiikre parancsolva lenní; ’s ha 
egyszer másszor priiszögött egy ló, hallható’az sem volt, 
mert „közel hozzájok omlolt le a’ mult napi esö miatt fel 
duzzadt va1l zuham, tajtékzo hulláunit Jómocsárba. sodorya. 
Ezek nyilván valakit nyugtalanul vártak, mert ha 11g31‘: 
leiniiiel nézénk az útra, a’ mocsár’ pанt121ii észre vehetni, 
hogy fiilével a’ földön fekiidt valaki, a’ jövöknek lépte’ 
neszét messziröl is felfödözendö. A’ lovasok köziil ollykor 
egy, — ez parancsnoka'volt a’ többinek, kitets`zett, mert 
ha legkevésbbé is háborittatott a’ @send катык, fenyege- 
tözve nyujtá ki görbe kardos jobbját; megrezzent erre eiii 
lier ’s ló, a. vesztég állás ismét elöbbi csendre tért, — 
kilépett a’ lesmn köriinekinteni, hogy vajjon a" földön` 
hallgatódzó kötelességét teljesiti-e; nyugtalan tért mindig 
még vissza, mert nem ada jelt a’ ñgyelö; fel'feltekinte a’ 
horu1t égre, mintha` félne a’ viradástól, jele, hogy máu" 
egész éjen itt várakoznak. ’ ‘ ' ' ` 

Végreßsakugyan fölkelt fektéhöl a’ ñgy'elö, pár 
pillanatig térden` maradt, mintha nem hinne egészen an 
nak, mit hallott, fiilét újra a’ földre illeszté', de most 
hamar talpra ugrott, ’s a’ többihez zárkozott, lovára fél 
iilt, kaпитal arra mutata,_honnét hallá `1őńl a’ közele 
dökçt ' 

Ugy is volt: a’ liszinai úton több lódobogásokat le 
hete hallani, mindinkább közelçdöket; a’ lesben tartóz 
kodók márfhallhatátk a' zajt, nyeregbe .igazodának, iii1ti 
denik félvállija veté köpenyét, hogy hiztosabban használ 
hassa karját. 

„Ha lehet, csak életben, iiiliit mondám“, -- meg 
szólamlék törökiil a’ parancsnok; herczegovinai kalózok 
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voltak ők, kikiildve Szelim beytöl, a’ jajczai bánt élve 
vagy ham eléhe hurczolni .-- „ha lehet életben; hat `er 
szény az élö hán’ díja, fele csak, ha feйt vЁЗЕБЗЙk.“ A’ 
vér- és açany-szomju csoî'danép csak fövel inte, értve 
enni jelenté a’ parancsot. 

Gyözelemmel мёrt vissza Keglevich a’ korenicztéri 
cs'atából. Musztafa verboszaniai pasa, Knin és Peth vá 
rak’ legyözte iiщii, Szebenikót akarla megvivni. Boriszló 
Péter veszprimi piispök, dalmata koмiiánий , csak hamar 
összegyiijtött haddal kivánta útját állani. 'Korenicz mezön 
egymásga bukott a’ két sereg. Vérben foпt a’ csata; a’ 
hös föpap, harczosai elött dsidaszúrás által halva esett 
le lováról; már gyözelmet kurjongott a' пи! nép , a’ ve- 
zért vesztette magyarság már ingadozni кeшeй, midön 
Alapi az albáxi Выmatta-hoшив, Keglevich'Péter pedig 
Jajc'za’ vidékéröl még jókor, pihent sereggel a’ csatatéren 
termettek; megújult a’ harcz, a’ két erős bajnok népével 
mindent letiprott maga elött, megnyomták a’ движeт, 
aum'tek sorain, rövid de véres tusa мы: tönkre jutott az 
egész török had, a.’ 'vezér piispök’ lelkeflen testét meg 
menték a’ так undokitástól. ' ` 

Felszabaditva Szebeniko, mentve Пыmмa-hoii, Keg 
levich szive’ örömében gyöztesen tért vissza Horvát 
országba, már nem messze volt тáки; de elárultatott 
Szelimpey elött iiтиц'! visszatérte, és hogy népe’ iiagу'olili 
része már a’ várban` van, ’s csak néhány lovas mellette.. 
Kapott a’ bey a’ jó alkalmon, megboszúlandó Musztafa’ 
vesztét a’ koreniczi téren, népet kiilde el nagy` igérettel, 
a’ gyiilölt bánt, haleheс, életben elfogni. A’ két bosnyák 
lovas volt az áruló; ök vezették a’ kalózokat az özugrási 
zughoz, (Ж adtak nekik mindenben шаtást. Keglevích 
illy közel várahoz veszély; nem is gyanitva, ellenséggel 
мкм _les`elélю juta. ` 

С 
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Ejfél ищettett, midön egy kis lovas magyar `csoport iiget 
ve Bodzás’ vidékéröl Jajczához ére. Szery Baши vezette 
a’ népet, magyar alföldröl a’ török'szélekre.` Alig ért ñérñ 
kort Baши úrñ, nem maradhata többé veszteg kis bírto- 
Вáтт, munkás éle'tbe lépni kivánkozott. Ö azon kevesek’ 
_dicséretes számához tartozott, kik még el nem puhitvák az 
akkori kárhozatos szellemtöl, hazájának szolgálni teщeg 
is тánt. A’ fé'nyiizésben dözsölö hoдban nem tiirhette öt 
jobb lelke, ohajtása'it oda repíték szép erényei, honnét 
hazáját veszély fenyegeté. Hol lelhete pedig a’ bátorjfjú 
fellengzö kivánatinak tágasabb munkakört, mint Keglevich 
bán’ zászlója alatt? kinek hös tetteiröl, hadász erényiröl, 
telve volta’` hon. 'Busongó anyja. az özvegy Szeryné 
megáldá szép нát; egyetlene volt ez, de azért egy szóval 
sem штамtá vissza, ő is forrón szerette hazáját, ennek 
áldozatokat .kivánó oltárára mit adhata kedvesebbet mint 
egyetlen ñát, pnnasz nélkiil nyujtá aж is át az isteni gond 
viselésnek. Fölbátoritva anyja’ áldása , lelkesitve dús vá 
gyaihan Keglevich’ teнei által, fölfegyverkezett néhány al 
sóbb snrsú'ifjakkal, játszó társaival gyermekkorának, el 
‘áт minden sziikségessel útnak indult Baши. 

,Kik és ki’ népei vagyщкй kérdve kiálta. le a’ jaj 
czai toronyör, midön Sz_ery a’ zárt kapu alattdnegfúvatá 
kiirljét. ` 
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„Á’ magyar hazáé — felele Szery -- aztán ha `iste 
niink úgy akaxja, Péter hán’ zászlója alatt törökkel har 
czolni kivánók.“ 

,Urunk nincs hoii a’ várban, jöttet minden (‚rад vá; 
juk, távullétéhen zárya marad a’ vár `még Lajos _király 
elött is; iiss tanyát a’ vár"alján, vagy ha шишoк még 
hirnak, iigessetek elébe, de ñgyelmesek legyetek, telve 
a’ vidék kódorgó pogánynyalf_' ' ` 

„Hon'nét Yárjuk jöttét ?“ 

,Atiioii“ét hol Pliva átfoly a’ két tavon felénk; az út , 
mellyen vagytok, mindig a’ folyó’ partján elébe vezetf 

Szövétneket gyújtata Szery, 'az ifjakkal a' kitiizölt 
úton továblj lòvaglott. 
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IV. 

Harczot látunk a’ Pliva’ partján, török lesbe esett Keg 
levich, a’ véletlen meglepés zavarba hozta a’ huszárokat. 
Egy dsidaszúrás ledöfte a’ bán"lovát, bösziilt örömmel 
rohant a’ martalóczok’ egy része a’ gyalog kiizdö bánra, 
más `része harczasaít vagdalá. Мár el-el volt nyomva a’ hös 
csoport, iii11r haiiyatlott erejében a’legelszántabb védelem 
mellett; de nem tágitott senki, nem kivánt egy is meg-` 
menekszeni a’ nyilván veszélytöl: bátran vivní, urok mel 
lett halni vágyódott mindenki. 

Midön már a’ veszély közönséges löii, tlll11öii a’ se 
besített bán már csak térden , fogyott erövel kiizdhetett a’ 
leginkább ellene agyarkodókkal, jelent meg Szery isten’ 
angyalaként a’ csatatérein. 

Jó messziröl meghallá ö a’ csatazajt; magyar, hor 
vát, török összekevert kiáltásokból gyanithatá a’ megtör 
tént veszélyt. „Sarkantyút a’ pejnekl“ kiálta Szery, el 
oitаtz1 a’ szövélneket, hogy ne lássa a’ török népe’ kevés 
számát, hog)r meg ne rémiilienek az ifjak a' netalán szá-` 
mos ellenségtöl. Repiilve iramlott utána a’ ñatal nép. Mi 
nél 'inkább közeledtek 11k11’ vészhelyhez, annál inkám1 
enyészett vö'lgyböl a’ sötét. 

Kettözött le'lkesedéssel rohant az iliúság az összeke 
vert harczba ,hmert az, kinek zászlója alatt kivántak szol- ` 
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gálni, forgott veszélyben, és az eю“, kl! l`mrc'z-hlréhen 
меgиká0b tiszteltek , mutathatják' most próbatéttiiket. Bar 
ha az érkeztek’ kevés számа. nem nagy súlyt adhata is a’ 
harcz’mérlegéhe; de a’ nem is sejditett segély és az if 
jak’tétovázatlan harczbaní'keverdése, hatalmasan megráz'ta 
a’ már gyözedelmiiknek öriilö kalózokat, felhátorítá a’ le 
sujtott huszárokat. Mindegyik ifjú egy-egy gomolyt tiize 
ki rohanala’ tárgyául; Szery azt, mellynek közepette Keg 
levich hán harczolt. Pillanatnyi, de heves lett a’ megújult 
tusa, a’ törökök nagyobb segély’ érkeztél'öl tartván , “1gl 
tani kezdtek , végre meg is futamlának. A' gyözelem Sze 
ryé lett, diadalma a’ megszabadúlt hán. ’ 

Elhalt lova mellé dölve, reá támaszkodva nyuitá se 
hesiilt jobbját az elbágyadt hán Szery Balázsnak. ,Ifjúl 

` ki légy hár, 'veda szives hámmam — шлa -'- lia csak fа 
negyed órával késöbb érkezel, jó lovam mellett hidegen 
találsz, bár minö kimélve vagdala is ellenem a"pogány , 
тert életheii akт rabszijára fiizni, de ez neki nem si 
keriilt volna.' 

„Én pedig nem gyözöm dicsérni az eget -- viszono 
gá Szery .- hogy e’ pillanatot meghagyá élnem. Ha több ` 
menen nem lenne is számomra a’ rhaza’ védelmekor ki 
tiizve, elégiilten vonulnék vissza mezei lakomba, тert 
hol1log leheték elég jókor hozzád juthatni. -- _Ш köriilöt 
tem bajtársaim, ñatal kis csoport, de lelkök jó , sziviik 

_ helyén , vérök tiszta magyaŕ, `korçs nincs köztiink egy is, 
fogadd el szolgálatunkatyitt, hol mindig nyakadon nem 
zetiink’ ’s hitiink’ ellensége, akarunk melletted , paran 
csod'alatt szolgálni; ha isten úgy kivánná, hazánk’ vé 
aelmére vériinket ’s'jéminket áldozni.“ 

Keglevich köriiltekinte a’ lovakr'ól leszárllt тak közt- 
,Bár lennè töbh ezer illy, Duna’` Tisza’ mentében, nem 
kellene mitöl rettegnönk; de héj! be kevés viseli szivén a’ 
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szép baza’ iigyét; ej, hagyjuk aж, váramban ínegyémben ’ 
szivesen fogadlakyhá még száz ennyien lennétek is; tu 
dom„ lesz elég alkalmunk, ha csak reánk nem szakad az 
шen’ biintew egész haragja, a’ törökkel többszer meg 
vivnunk. De menjiink, hovà. reйшк tudom várakoznakf 

A’ súlyosabban sebesiilteket fagallyból összefont tar: 
goцcнтa rakták , a’ holtakat rakásra hahnozva, addig is 
mig tisztességes eltakaritásukról `rendelkezhetnL faleve 
lekkel födték;` megindult a’ csatanyert kis sereg , a’ nap 
már emelkedni këzde a’ .Nagyág’ ormai mögiil, kitisztula 
az ég. Keglevich báii Szery’ lován iilt, ez egy másikon 
halkan mellette lovaglott. Bágyadt volt a’ bán, sok vére 
elfolyt, de még is lovon akart тáм menni, félt megré 
miteni leányát. 
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V. 

Rémiilve.volt a’ leány, álmatlannyögte át az éjt. A’ k0 
reniczi csata után megérkezett harczosoktól értette ugyan 
atyjának hirét; ezek a’ napot is meghatározák, mikor jö- 
het meg; de nem jöve az nap senki, még hlr sem érke 
zék. Azon éjjel, midön Szery a’ vár alatt kiirtjét fuvatá, 
atyját vélte megjöni, lesietett a’ vártérre, hol fegyverben 
állt Davidovich a’ néppel. Könyezve tért vissza lakába, 
midön megérté, hogy az érkeztek magyarhoni vendé_gek 
lennének, valamennyire nyugodtabb, mert hallá, hogy 
`azok atyja elébe mentek. Hajnalkor még homály lepte a’ 
völgyet, Ete már a’ torony’ résén állt, szemeit Pliva’ völ 
gyére fiiggesztve; de nem láta senunit. 

,Nem hallál semmi neszt fészkedben te öreg ` vércse ?' 
kér'ifié kedvetleniil az 'ört. 

„Nem egyebet, bár szemeim az éjent 11lllé változ 
tak is -- felele `az ör — iiil“t a’ Pliva’ völgyén felfelé 
nyargaló magyarok’ gyors csörtetés'ét, de az is elhang 
zék végre; egyszer ugyan a’ megugrott szélfuval g'yanús 
riat hoza ñilembe , mintha csatazajt hallottam volna hon 
nét a’ Pliva jö , de ismét elnémult minden, .neszetlen fu 
valt el a’ torony-erkély mellett mindegyik széllöket.“ 

,Kik lehetéыek az éj’ vendégei?' --. kérdé az úri 
hölgy, de az örhez nem _is fordúlva, iii0rt szemei mimlig 



11110i111’i01i i11i11i10. ‘ 15 7 

az tltoii l0ti0gt0l‘, h0iiii0t lassan iassan ttliit a` homály 
lepel. -- 

` n 

„Nem tull0iii jelenteni kegyelmednek —. viszonozá 
az ör —. csak annyit, hogy magyar hoiiliól jöttek urunk’ 
zászlójaf alá; a’ `meggyújtott szövétnek’ világánál kl10h0t 
tem , neinvoltak sokan, legfólebh húszan; de hogy bâton' 
vitéz ifjak lehetnek, a' vasiingöt nem hiúságból, nem iires 
kérkedésböl — iii1iit sokan szokják most a’ magyal úrñak 
köziil -- ölték magukra, erösen hlsz0iii; iii0rt iiilh0lyt a’ 
hán urunk’ itthon nem lét0t megértették tölem, hár a’ 
rabló kalózok’ koválygása feliil is tudósitám öket, egy 
pillanatig s0iii iiiaralitak to110lili a’ vársikon, fáradt pari- ` ` 
páikat tovább sarkantyúz'ak, ’s mint a’ villám eltiiniek 
innét.“ 

,Ez dicsö viselet volt' -- szóit az úri hölgy; tán 
még töhln'iil is` tudakozódék , ha élénk 5z0iii0l ii0iii vettek 
volna valamit a’ távolban észre. 

,Tekints le csak Vércse, Orugló’ tava mellé, -- 
szóla felvidnlva a’ leány, -- 5z0iii0ll gyakorlottabb az 
enyémnél; mintha a’ ritkuló köd'nen emberi alakokat ven 
nék észre mozgani.' 

_ „Ugy is van kegyelmes! de ii0iii tullhatiil, 10l0liik 
0 vagy e1lenink?“ Erre kiirtjével a’ vártérre fordulva 
riadalt fúva az 0r; a’ harsány hang háromszorozva az 
épiilet’ szögeibe visszaiitödve fellázitá a’ vár’ lakóit; a'_ 
fegyveres hajdùk ki éhr0ii, ki félig álmosan siettek a’ 
gyiiltérre, égö kanóczczal a’ pattantyúsok a’ várfokon kl 
tiizött álgyúkhoz. Dayidovich, a’ tapasztait, iiilii1l0iib0t1 
munkás alvárnagy , a’`hán’ jelen nem lét0li0ii annak teLies 
hatalmú helyettese, parancsait élénken osztá az álgyúte 
lepeknél. ` 
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l Örömet kurjantott kevés vártatva a’ készen álli ván 
örzet, iiilll6ii az öreg Vércse lekiálta szócsövével a’ ma- _ 
gasról: „Dicsértessék az isten! urunk jö Péter liáii;“ 
örömmel iidvezlé a’ toronyból lesietett és atyja’ fogadásá 
ra a’ kapuhoz állott úrhölgyet. 

Zörejjel zuhant le a’ vonóhid, .-- Szery’ lova a' h611 
alatt, az ismeretlen tárgyaktól visszarezzenve, a’ vaspán 
tos hidra lépni makranczoskodott; de Szery, a’ iiiozgé 
kony, életkedviijfjú, egy pillanatban leszökött nyergé 
böl; az iirára ismert ló’ nyakát simogatva, dzablájánál 
tartva bevezette a’ kapun. Elsö, a’ vár’ belsejébe lépte 
kor szemébe ötlölt tárgy, Etelka volt. _ 

' . Az úri hölgy keblében hirtelen változók lettek az ér 
zelmek. Atyjának'szivszakadva várt megérkeztén támadt 
lelki örömét elfojtá a’ rémiilés, iiildőii látta a' bánt vére 
sen, hágyadlan, elhalaványulva дem saját lován ülni; ` 
hálás köszöiiet'tel veté könyben ragyogó kék szemeit 62 
isméretlen deli ifjúra, ki apród tisztét olly hiven, olly 
kimélve teljesité a’ beteg liáii köriil; rémiilése nagyobbo 
dott, midön látta; mennyi sehesiilt huszár van atyja’ kö 
vetöi köz't; iszonyodva képzelle`az atyját fenyegetö ve 
szélt, de e’ pillanatban buzgó hálája is fölrepiilt a’ meny 
nyek’ urához, szerelte sziilöje’ életben m2ы'a1lásaért. 

$zei’y’ és Ete’ segedelmével leszállt lováról a’ liáii, 
forrón szoritá SZivéheZ keblére-simúlt majd örvendö majd 
zokagva siró leányát; kezet nyuitott Davidovichnak, vé 
gig tekintett a’ harczosok’ soráii, mosolygó arczczal, hall-_ 
gató de mindenkitöl értett ’s érzett nyájassággal iidvezlé 
Öket. -- ' ` ` ' 

Szery és Ete által gyámitv`a ment fel a’ háii a’ vár 
nagyi csarnokba, Davidovich és' több nagyjai a’ népnek 
kiiveték ötet. 



kEGLEvicn втвькв. ` 1 59' 

,Minekelötte nyugalomra haлaты fejemet, orvos’ 
kezére Jiiznám seheimet -- szólt a’ Irán, párnás székére 
ereszkedve, lekapcsolván oldaláról hatalmas kardját, - 
szóm van hozzád leányom, hozza'.d‘ Davidovich, hozzád‘ 
is magyar ifjú. `Etém, kedvesem! ez ifjú életem’- ennél 
még шиh, szabadságom’ mentöje, szabad'itója töиh fegy« 
vereis tár'simnak. Te vagy lakomban az asszon'yk a’ te 
szorgos'gondviselésedre adom át öt;_ ö a’ mi vendégiink; 
házi kényelmet, mennyit csak adhatunk, találjon nálunk, 
családom’ taдa legyen ő: jól esik úgy is hallanom,'ha 

` ñaim a" magyar földön vendégszeretö мáмы'a mláinak, 
találjon Szery is illy kedveltetést nálunkf -- `Mig ezeket 
шлá a’ irán, Ete’ szemei angyali szelidséggel az ifjún nyu 
godtak, ki férjñas biiszkeséggel állott a’ hán mellett, lel 
ke kérelme a’ dicsérettöli megkimélésért szeme1 nedvélìen 
tiindöklölt. Értette ezt Ete, mert gyenge mosoly enyelge 
ajkain, mintha mondaná: „вы rám csak jó atyám, gyám 
anyja, örzö angyala leendek.“ 

,Mig'seheim ha' nem súlyosak, de' hiszen azlistent, 
nem veszélyesek — folytatá a’ hán Davidovichhoz (oi1lál 
ya — visszatartanak: te légy gondos fönök várunkban , 
az alföldiifjú magyarokat mig nálunk tartózkodnak, ve 
zesd be a’ harcz’ nem könnyii mesterségébe, 'légy тery 
nek fegyvermesteref A’ harcztapasztalt alvárnagy kezét 
nyujtá az ifjůnak, komolyan igéré` barátságát, mindenben 
tanácsát. — ,Téged pedig ñatal harátom, Ивáн/oi“tól nyert 
hatalmammal ö felsége’ fegyveres népei’ hadnagyának ne 
vezlek most ki; egyébiránt ne várj _ tölem sok bókoló há 
мышцáм mai tettedért: ember emberért,` katona katoná 
ért köteles úgy is azt tenni, de hogy te tctted azt, igen 
igen szeretem. ш lesz módod ’s `alkalmad megismérkedni,_ 
kivált az apró harcz’ minden szövevényes fordnlatival. Ha. 
zánкat gögös éhhel felfalniagyarkodo ellenség’ torka elött 
állnnk mi. еле} ’s nappal készen, éjjei 's nappal fegyvçr 
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ben. Davidovich lesz tanilód,' útmutatód. Légy éher, se 
rény mint voltak több elöttedjtt csatát keresö Шаk ha 
zádból; légy `erényt és'embert szeretö katona, mint vol 
iak azok is; de engedelmesebb légy, állhatatosabb $61 
tételeidben és a’ sors’ csapásai alatt, min; azok “тak 
iöbbnyire. Meg kell vallanunk, ifjaink bátrak, jóért azé 
pért dicsöért 1om'ón heviilök: de szilajságukkal nem fér' 
het'össze a’ szelid engedelem; parancsnok, senkitöl nem 
fiiggö, kiván mindegyik lenni: innét következik, hogy 
az egyediil állót, ha csapása éri a’ senkit nem kim'élö, 
kivált a’ har(шbaii változékony sorsnak, elcsiiggeszti, el- 
kedvelleniti a' шт esemény, visszavonulni kénytelenit 
{eti a’ jól késziilt, Вeтelt ösvényröl. Innét a’ vész, melly 
elöbb “agy utóbb hлánкat romra dönti; nincs egyetértés, 
nincs egymásban bizakodás, meri: az erények magzatjai 
'az engedelmességnek; kaján irlgyiil tekint minden parancs 
lót , тert engedpi nem taiiiiц. Én tőle`d шиhы várok Ba 
lázs vitéz! ne csalj meg reményemben. Most már kiki 
dolgáraf Kezével inte a’ hosszas beszédheń шаrам báii; 
megiiriin'aî csarnok. Csak Ete, egy szolga, és a’ sebész _ _ 
maradtak a’ betegnél, ’s vezeték ágyára. 

Megértvén a’ várbeliek a’ Pliva’ partján történt tаbb 
huszár’ elestét, csoportosan tódultak ki a’ шпиц, fegy 
veresen a’ férjñak , köztiik oltalomban asszońyok leányok, ` 
a’ csatatérre. `Késöbb eдим kés2iileсel1kel a’ vár’ papja 
is a’ lmltak’ eliemetésére." Ez megálda'. elöbb a’ ker'esztyén 
vér szentelìe földet, mellynek gyomra felfogadandja az el 
hullottakat. Ilarang-zúgás, a’ vár’ fokáról halkkal egymás 
utáii kilött álgyúdörgés jelenté tisztelve a’ temetést. Egy’ 
sirgödörben egyesiilvék a’ huszàrok, _mint voltak éltiikben , 
mint voltak utolsó viaskodásukban, másikban‘ a’ törökök: 
amazok’ sírhalmára emlékiil 'fátyolos kereszt, emezekére 
lófarkas kaп) tiizetett. Мár majd alkonyodoti, midön a’ 
temetés mán néma iinnepélyes csenddel lépdele vissza a’ 
gyászmenet a’ várba. 

ì 
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Vl. 

Mihez Szery Balázs’ `ifjú szive vonzódott, valahányszor 
honja’ hölgyei közt múlatott, mit férñas korba jutása ót6 
haz65a’ holdogságán kiviil leginkább ohajtott: itt a’ 1ölllöii 
tudniillik egy erénydús iiő áital veZetletve az örömekfte 
töporitjára jutдl, még nem _találta fel sehol. Hoiija"liöl 
gyeit hecsiilte ő ha1ártalaiiúl; de szivét egyik sem birta 
vértelibb mozgásba ho2iil soha. Elutazásakor, mint akko 
ron moiidák: szerencsét próhálni, hoiijáliól elindúlt, csak 
ányjától sajiiáit válni, rokon sziv nem kötötte őt még 
senkihez. Szeretett ő mindenkit, kész volt megvivni ki 
váltkép a’ h_ölgyek’ _hecsiiletéért akárkivel is, de azok 
egyenlön mind `jók, mind szépek voltak; egy `seiii volt 
jolil1, e'gyik sem szebb a’ töhl»liiél, egyszóv‘al ismérte a’ 
szeretetei:` a' legne'mesb nemében , de a’ szerelmet nem. 

` Csodatelve az isteni gondviselés’ útja, valósiija'ez a’ 
mennyei erö’ feliilmulhatlan hatahiiát. Szerynek azért kelle 
hoi1ját elhagyni, ide, a’ szép magyar alfölddel 6sszeha 
sonlltva, vadonba ju1iil, hol ő csak harczolni, haza5a’, 
iiemzete’,hite’ eskiilit ellenével élethalálra megvivni vág56 
llott: hogy őt ltt a’ gyengéd nemi vonzódás rózsafiizéré 
vel egy h_ölgyhöz csatolja, kiröl mitsem tullott az előtt 
'88343l»et, iiiliit hogy a’ h6s liáiiiiak két 11áii kiviil még egy' 
leánya is _leiiiie; azért kelle neki ide a’török szélekre, hol ` 
egyebet életveszélynél nem sejdlthete, 56til, hogy az éle1’ 

'Ärvíz/iJ/zyv IV. liò'l. _ 11 
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legszebb gyönyörét itt megisméŕhesse; azéri; kelle elsö 
fegyvertettéhen a’ hán’ szeme’ Мишa a’ dicsö gyözelmet 
kivivni, hogy igy azon férjfinak , kit tetteiben ö már gyer 
щeй-кorra óta имelt, ñgyelmét ’s szeretetétmegnyerhesse; 
azért kelle a’ bánt a’ legundokabb árulásnak halalos ve 
szélybe ejteni, hogy ö mentse meg a’ rabláncztól, "s igy 
maga iránt leányát háшs köszönetre, becsiilteiésre huz 
ditsa; csak azért kelle Elének Jajcza’ várában annyian 
meëgfordult magyar jeles Щи1‘ iránt hidegen maradni, hogy 
szivét legtisztább ártatlanságában Szerynek adhassa. Ugy 
`w‘a'n, már akkor, midön az шт olly gyermekdedi gonddal 

' i’ _sebesiilt elgyen'giilt bánt`gyámolitva a’várba lépni látta, 
Мég nem 'is `tudá, mi lörtént: az` özugrási иgти, 'érzette 
ezive`’ sugallatát.. „Ezt hoт tán a’ meiiiiy’ végzete hoz 
zankl'1` ММ: csak azért is hajlott hozzá eisö pillanatban 
äz‘lye, mert az ifjú biiszke férñas erényeiben mit sem gon 
«(Нa egyémiel, mint a’hán’ intö utasitásira. E’ csodás 
vonzódás mindinkább növekedék a’ leány’ keblében, minél 
több bizonyeágát tapasztalhatta Szer'y’ igaz nemes lelkének. 

Hösiink is nem épen azon gyermeki gondos` szeretet 
végett, mellyeL Ete, atyját visszaérkeztekor fogadá, Ъe 
Ёegségéвen ápolá, тert ez kötelessége minden jó gyer- ' 
meknek, teljesiti 'is azt.minden jó leány szeretett atyja 
iránt; —‘ nem az'on' hálás gyengég összetalálko'zásért, 
'mellyel Ete` az`ö kényelméröl oll)r vendégszeretöleg gon 
doskodott, `kivánatait 'mindenben megelözni serénykedett, 
mert ezt tenné más leány is atyja’ életének, szabadságá 
nak megmentöje iránt; — nem épen azon könyöŕiiletes 
szivességért, mellyel Ete a’ várban minden szegényen, 
minden betegы! kész volt segíteni, mert könyöriiletesség 
tulajdona minden nemesen érezó hölgynek is; — nem épen 
azon forró lelkesedésért, mellyf’l Ete hazája ’s nemzete 
íránt buzgott, meи: ez kötelessége a' gyengébb nûnenmek 
ís;`..- nem épen azon' КМ tiszteletért, mellyben állott 
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.mindenki elött az úri hölgy, mert a’ hán' leanyának már 
csak atyjáért is hódolhat'a az egész vidék: kezdé mindenek 
fölött nagyobbra becsiilni Etét, hanem mivel ez, és más 
szép erény-tulajdonok öszvegben mind fegy leányban fel- _ 
találhatók, mivel ezeket csupán Ete értheté olly tiindöklö 

. helyzetbe tenni. fMióta a’ tíszta ég világ’ teremtésekor a’ 
sziiz földdel összepárosodék, ezeknél tökélyesebb lények 
nem vágyódhattak egymáshoz. Érzelmiik tiszta volt, test 
ben lélekben minden fertözet nélkiil, mint tiszta volt az 
isteni szerañnneli angyalokat nemzö ölelése a’ mennyei 
Cherubnak. Nem kelle ezt szóval vallani, mert a’ két sze 
relmes' szemei csak azt tiikrözték , csak ezt lehell 
ték a’ szájak, ez piritá az arczot, dobogá a’ mell, ezt 
valósitá minden mozdulat. ' 

Mi Ete’ lényét egészen megváltoztatá, nem marad 
hata a’ hán elött titok; iiil adhata Szery’ életének boldo-` 
gitóbb irányt, ëszrevette azt. Nem is Yolt ellene, nem 
azért, mintha kötelezéseit élte1 megmentöje iránt ezzel 
akтá leróni, mert bár ö megismérte is minö szolgálatot 
tett neki Szery, de ez ollya5 valami volt, mellyet mfndenki 
embertársával köteles elköv'etni, a’ millyennel ö minden 
kor, utolsó 'katonáját tekintve, kész volt akárhol is tenni; 
— nem azért, mintha Szery’ hátor `viselete a’ nyilvános 
életben megkiilönböztetnék mindenek fölött az ifjat, 'mert 
illy tulajdonokkal hirnak többen is, kiklien azok föl nem 
találhatók, nem` férjñak azok, nem magyarok töhbé; -- 
nem azért, mintha leányának `$zeryvel egybekelése ki 
tiinö hasznot Бaнana, családját elökelii viszonyba hozná: 
Szery nem volt fö rangfból, vagyona’ értekéröl sem tuda 
kozódék soha. Ö kedvelte Szeryt, mivel henne minden 
olly tulajdonságot, mellyek az emberi méltóságot emelik, 
a’ férjet nöje’ boldogiiójává tehetik, teljes mértékben lé 
tezni hitt. Ete, ki eiött még az imádság sem lehetne az 
istenhez ható, ha atyja’ tudta- vagy jóváhagyása nélkiil . 

11* 
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történnék, maga megvallá szive’ érzelmit. Szery, ki gyer 
meki engedelemmel, simult 'az iránta atyáskodó Мышz, 
`meggyóna mindeńt. E’ kettös vallomás annál inkább ör 
vendezteté az шyм, mert шdta, hogy a' ш ázeretö kМ! 
még szerelmi vallomások, lekötelezöigéretek nem 16i‘ 
téntek. ` l 
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VII. 

De nem csak Etének lett kedveltje Szery, ` szerelemre 
gerjeszte ö még egy más szlvet is, ez annál foп'óШ) lángra 

`gyúlt, minél tisztátalanàhp volt az azt шeю ’s gerjesztö 
vágy. 

Irene asszony volt ez, питать’ húga. Szép volt 
Irene, talán szebb Etelkénél, ha az asszonyi valóság, 
szellemi eщé“)l megfosztva, csak a’ testiség’ kellemeivel 
dicsekedhetik. Lángoló fekete szeméböl kitiint a’ szerelmi 
vágy, hö barna hajñirtje кат, af domború magas homlo 
koii kérkedett v1и‘‘1zs erejében az életdús negéd. Татa 

_ szépségét Irene, e’ hашá is tette; indulatos volt, köny 
nyen bar_agra lobbanó, boszniában engeszteletlen, dévaj 
kodási кат ki-kicsapongó, túlságos míndenben. Boszu 
vágyában alacsony kicsinységgel bibelödni restelt , a’ 
gyáva orgyilkosság utálalos volt elötte; de a’ nagyobh 
szerii ármánytól, haты' az ezreket dönte is sirba, vissza 
nem retient soha. Az érzéki ingerek uralkodtak telivérii 
testalkotásában, legyöztek ezek nem швàii benne min 
den asszonyi gyengédebb szemérmet. Mulatságaiban (‘Щ 
ñas, lovaglás vadászat kedves szenvedelmi. Nöje volt ö 
egy bosnyák шашeк. Milly indulatosán csiiggött házas 
saga’ elsö éveiben férje’ szerelmén, лiiiiál inkább kezdé 
késöbb únni az eröben fogyottat: azéri tán nem igazság 
talanúl vádoltatott, midón egy éjjel töbh kóМr törökök 
megrohanák a’ hosuya fönök’ шát; lángba borúlt a’ lak, 

\ 
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a’` férj több cseléddel lekonczoltatott, az asszonyt a’ fe 
hernéppel magukkal vitték, az ellenséggeli egyetértéssel. 
Több évig volt Irene oda, mint mondák` a’ drinápoli sze 
raszkir’ мareméhen; mi módon szabadult onne't, senki nem 
tudhatá, azt sem, ha ott volt-e ő még akkor, midön a’ 

`"szeraszkirt elkábitva mákony’ erejével asszonyai halálru 
csiklandozák. 

_ Davidovich már akkor alvárnagy volt Jajczáhan lieg 
`levich'bán mellett, ì midön visszatért Irene. Bátyja _ soha 

_ sem volt nos, egész' éltében iegyver alatt sem kedve, sem 
’ ideje nszgsoani nem von. Derék félin vala ö, jó tçstvér 

is mindenkor. Ürömmel fogadla megtért húgát, háza’ gond 
viselését azonnal rábizta. Kesöbb átlátta ugyan, talán 
jobb 'lett volnahúgával soha össze nem jöni, mert kiis 
'iil'ëtte1 `csak hamar az asszony’ egész valóját, de magától 

и a"rokontalant, sok gyengeségben szenvedò asszonyt, ne 
,hogy `még — védetlen .-- alacsonyságra is vetemedhessék, 
töbhé el nem tilthatá. 

` Jajczába érkeztekor Péter bánra veté szemét Irene; 
talán hajoló tiizéhe kerl'tette volna is már a’ több évek 

_(пa öщegyet: de a’ hán _csak hamai kiismérte a’ szenve 
ddelmea asszony’ kivánatait, még jókor visszavonta magát 
` társaságától. Eugeszteletlen ellenségévé tette igy Il'enét, 

bosz`út eskiidött a‘ hán’ `családja ellen, de veszélyt for 
raló hai'agiát a’`százszim'i asszony el tudta nyájasságával 
titkolni. Ez'után gyakran el-eltávozott Irene ‚тcмhы, rit 
kán `többel mint egykisérövel, még sem történt vele sem 
mi veszély: csodálta ezt mlndenki, mert tel`ve a’ vidék 
gyakran kóbor török csoportokkal. Midön az özngrasi ve 
sидy majd megfosztá Jajczát szeretett bánjától, nem volt 

l' a’ várlian Irene, másnap jöve naza, szinlett örvendezés 
sel sietett a’ bánhoz szerencséfs megmenekvésén hódoló 
örömét kijelenteni. 
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'Szery Balázst 0lsö 10llépt0kor Jajcza’ várában gyii 
löl`te szivéböl Irene, mert az isteni gondviselésnek tetszett 
az ifjú’ kezének ereje által, a’ gyíilöit”5 boszúja’ tárgyává 
lett Péter bánt, a’ nyilván veszélytöl megmenteni hágyni. 
`К0söbb a’ hán’ vesztére új tervet koholván, eszköziil vá 
lasztá Szery hadnagyot, kit szédito' szerelmével elkábitva 
magához édesgetni kivánt: igy ötet is, a’ háni családot 
is, egy csapással megsemmisiteni hivén. De` továbbá a.’ _ 
tö0bszörl társalkodásnál, mert a’ hadnagy hivatalból l5 
gyakran megfordult Davidovich’ házánál, a’ fo'ndor asz 
szony’ gyiilölsége szerelemmé vált. q.. __ 

Ir0ii0, ki teste’ bájaiban hiú 0lhitt biztossággal sze 
r010tt föllépni hóditásaiban , most az egyszer félénk kezde 
_lenni Szeryç 0ll0iié00ii. A' hadnagy férñas komolyságával, 
’hiiszke magaviseletével tiszteletet parancsoló tavolatban 
tudta mind addig' tartani az egyébiránt heveskedö asszonyt, 
mig csak élénk szeme az Ete és Szery közt támadott von 
zódást észre nem vette '; m'ár ekkor tiirelme elhagyá, 

' rabló héjaként kivánt prédájára lövelni. „IsmétvKeglevich 
fаj rántson le boldog egembólë“ — gondolá fölforrott tii 
zé00i1-- „itt tiirel`mesnek 10iiiil to111100, vétek a’ termé 
szet 0ll0ii; a’ leánynak, ki szerelmi sohajtásaival halálra 
kinozná, ezen életdús ifjat, gyözni itt ii0iii l0h0t, enyém 
nek kell l0n'iil0, ha iidvességemet veszteném is vele. Ön 
magam elött k0z00iii0zé5yeiileiil'gyёпжágшii’; hol merni, 
a’ sz6r010iii00ii 1apasztalatlaii gyermek ifjút az 0lll0l0t’ gyö- 
nyörébe már rég kelle vezetnem, ott nyögdécselö gerle 

' kezdék már lenni.“ 
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э ` 

А sebesiilt hán, ha csak a’ boszniai vagy herczégovinai 
török martalóczok nem háborgaták a' vidéket, gyakran 
шáманa Miloshévlzre, ott az ér'czes gyógyvizet hasz 
nálandó , этá ollykor atyja’ megtekintésére Ete is kiment. 
Igy történt egyszer , midön az úri hölgy és Irene kikocsi 
zának, Szery mellettök lovaglott, nem messze már a’ (llr 
döhelytöl, hol a’ hegyröl levisz az út az Agár völgybe, 

'fesziilt erövel tartá vissza a’ kocsis a’ nyugtalan lovakat, 
megszakadt egy gyeplöszár, fékezet nélkiil leiramlottak a’ 
lovak. A’ veszély anuál nyilvánabb volt, meri; az út ki- _ 
gyòdzó görbiiléseivel a’ feldölést elösegité. De Szery' nem 
veszté el lelke’ jelenségét, a’ lovak eléhe ugratott, bár 
öt is milly könnyen мöшeт a’ rúa', hatalmas kézzel meg 
ragadá a’ réun'ilt ló’ száját, félre rántмы. Ekkor össze 
rogytak a’ rájok gördiilt és fölborúlt kocsi’` terhe` alatt a’ 
lovak, ’s igy meggátoltaték a’ meredekbe lehurczoltatás. 
Etének nem lett semmi baja. Irene a’ iöldöléskor.meg- 
série jpbb “Шát. Most már csak gyшаg mentek le a’hegy 
röl. Irene elgyengiilve esiiggött a’ hadnag'y’ karján, Etét 
pedig kezénél fogva. vezette; igy értek le Miloshévizre. 
Irenét átadák saри lakában, ketten pedig a’ Мышz sie 
tének. ' 

нáша köszönettel „oт melléhez az Шat az aiya. 
,Tettem csak akkoi' (1тeтe niiszkévé -. вzшa a' ráhalmo 
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zott dicséretekért megpirult haiinagy -~ ha éltemet halálo- _ 
mig leányodnak szentelhetem, Мiiel‘ most itt legelöbb ineg 

`vallom szemében hiv szerelmemet.' 

„Megengedj jó тyшii, mit érttem merс ma tenni 
Нaтáшii1‘ .- szóla a’ iîilbátorodott leány — hallgatnom to. 
yább nem enged, itt elötted megvallom hii lovagomnak az 
övét viszonozó hajlandóságomat; csupán ö, kit mindenki 
becsiil magas erényiért, tehet `holdoggá.“ 

_ A’ vallomás megtörtént. Ete és Szery lelkielégiilten 
ölelék a’ bánt, szemeiböl ennek égi öröméhen ragyogott 
ki az áldás szerette gyermekire. Mennyei megelégedés iité 
Юl trónját a’ kis házi körben, hol a’ legszebb jövendö’ ' 
terve csak hamar megállapitiaték. E’` pillanattól Ete’ egész 

` vaшa fölmagasztaltaték, ö ara lett, jövendö hitese egy 
szeretett férjiinak. Szery' léte isiia‘gyobh érdeket nyert, 
egy egész nemzedék’ c'sirája föleleveniile benne. 

Késöbb elment Szery, Irene asszony’ megtekintésé- ` 
re, Ete atyjánál maradt. Pongyolán fekiidt Irene pamla 
gán, szolgaleánya vizzel borogatá a’ megsértett szép tö 
mött “Шat. Belépteko: mindjárt vissza akart lépni a’ had 
nagy, de az asszony maradásra kéré, a’ leány pedig Ire 
ne’ intésére Ищeт a’ sz'obából. ' 

,Baтт úr -- megszólamla Iréne, ’s szemei’ pörz`sö.. 
l0 tiizét az elöue áuó.ifjúra падeже —. mit velem tettél, 
köszönni nem tudom; hálás érzetem, csak akkor becsiil 
hetném egyediil az éuei, ha ¿zt neked kedves' ifjú 111l 
szentelhetném, mióta ismérni tanultam egész valódai'. — 
Ekkor a’ föllázzadt érzék’ legforróbb hevével megragadá 
kezétra’ megrémiilve' hámult hadnagynak. _,Szeretlek té 
ged, egy asszonyi sziv' egész tiizével szeretlek, éltet 
nyujtok'neked éleiért, ollyast minöriil a’ legiïilmagasztal-' 
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tabb elmének még képzelete sincsf Ekkor magahoz' akará 
vonni az Шat, kebléhez'szoritni, a’ kény’ legingerlöbb 
kegyévela’ szunnyadozó indulatokat lobbanásra birni. De ` 
az ifjú 'visszatántorga a’ gyönyörii veszélytöl, megrémiilt 
az asszonyi szemérem’ ennyi fertözetén. 

„Asszonyoml iiil belöled szólt` --`. viszonozá Szery 
-- azt nem mondá valód, te vagy beteg vagy, próhára 
akarál vagy 'engem tenni, hogy aztán annál szigorúbban 
dorgálhass tévedésemért. Én,` ki egemböl jövök most hoz 
zád, poklát találjam-e itt iidvességenmek? te asszonyom 
azt nem kivánhatod, mit töled most hallék, én azt elfe 
ledem, titkom maradjon, titkod neked is. Mit értted ma 
tettem, tenném akkor ls, ha magad egyediil forganálve 
szélyben. Isteniink veled, te nem neheztelsz rám, te is 
asszony vagy’, nemedhez tartozik a’ kegyes Etelke, ki 
angyal e’ földön.“ -- Meghajtá magát, kiment a’ szohából’. 

Megszégyenitve dölt nárnái közé a’ legtarkább kép 
zeteiben megcsalódott asszony, keservesen sírt; de a’ kö 
nyeket nem a’ megbánnás , nem az alacsony gyengeségnek 
megismerése sajtolá ki szeméböl,‘haneni a’ negédes h1á 
ságnak lnegsérlödése, a’ legvadabb indulatok’ föllázzadá 

` sa. ,Átkozlak téged is` gyáva érzelgöl- fölkiálta boszús 
hevéhen --- téged is `azon koszorúba fonlak e’ pillanathan, 
hová tartoztál, mióta megmenek'vék általad a’ gyiilölt bán; 
azon koszorúba, mellyet' én széttépve a’ pokolnak sz11ii 
tam.' -- ' 

Ég és pokol Ютa lett Szery elött, angyal és ördög 
egyiránt munkált, boldogitására az, vesztére emez. 

Miloshévizi történet, hol i'smét mentö angyalként je 
lent meg Szery, elhiriile az egész vidéken; bámulta, be 
csiilte mindenki a’ hadnagy’ hátorságái'. Ez el-elhagyta 
Jajczát a’ kóhor törökök’ megtörésére. Ete’ szerehne, 
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пiiщa vonak kiséröi; mindig diadalmasan tért is` ö vissza. 
Tisztelte öt az egész vidék, mert ismeretes volt mindenki 
elött szelid magaviselete , mindenkit megelözö udvariassá 
ga. Öriilt mindenki, hogy ö lett jegyese a' megye’ legiobl1 
leányának. Csak Irene gyiilölte, romlására eskiidt; meg 
tudta fojtani kebléhen'elöbbi szerelmét,_ha annak mея‘Шk 
nevezni a’ папáшdt vágy’ kicsapon/gásait; helyette szi 
vébe a’ legdiihösebb hoszú'fészkelte magát. 

Igy múlt el kellemivel a' nyár, igy a’ zordoń tél is 
hosszú unalmival. Irene asszony ritkán volt a’ várhan , 
idejét nagyobb részt Dalmata-honban tölté, többen ugyan 
azt is akarak tudni, hogy Iréne Szelim beynél Herczegovi 

`nában is gy'akran megfordúlt; de taйii ez rágalom volt, 
bizonyost nem чиda senki. 

v A’ tava'sz is bekövetkezett a’ föléledt tenyészetnek 
' újult .iijudásával Öriilt' az egész ter'mészet, de leginkáhb ` 

Ete és Szery, kikre rózsabimbóit gazdagon hányá а’ ke 
csegtetii remény. Csak a’ bán _volt heteges, kedvetlen; 

`_múlt tavaszon kaputt több — ugyan begyógyúlt — sehei, 
каши`a’ fején levök. gyakran szenvedövé tették. 
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IX. 

Vérrel taммó lovon nyargalt be, mennyire az 608lg11 
zow ánat birhaai Lában, dél’ taján дaтa’ várába egy hu 

' szár, messze földriil jött ez, Krivája’ jobb partja’ vidéké 
röL‘hol az arany eziist dús aknás Szrehernik fekszik. Ma 
thuisznay Tamás volt al vidék’ parancsnoka, egyszersmind 
Szrebernik’ várnagya. Tamás úr ugyan azon katonák’ 
számához tartozott, kik szájukkal óriásokat gyöznek, kér 
kedläk mig távol a’ veszély , soha'meg nem történt nagy ’s 
dicslö tettekkel; egyébiránt tunyák, megrezzenök mind 
jáт hiivelyknyi ellentól, a’ közelgetö veszélykor elcsiig 
gediiek, magukon ’s másokqn segltni tehetetlenek. Ö az 
alsóf'bosnya föld’ védelméröl jól eleve gondoskodni elmu 
мsтанa, kormánya alatt a’ többi várakban nem volt elég 
fegyiì'feres nép, nem volt ele'ség, a’ fölfegyverkezetben is 

' slok qolt a’ hiány. Int ugyan gyakran a’ királyi tanácsnak 
Budái'a, de az eszmélet ott sem volt már helyén; minden 
röl inkább', de a’ haza’ védelméröl rendelkezni semmikép 
sem хuтaх. Szegény hazánk’ állapotja az örvény’ so1пá 
han volt már, elszédiilt mindenki a' mindig nagyobbodó _ 
veszélytöl. „Budáról segedelmet kiildeni a’ bosnya földre 
messze -- volt az iizenet — a’ várnagy segl'tsen a’ hogy’ 
tud magán.“ De Mathusznay magán segiteni nem értett, 
a’ lélekeröhiányban mindentól megrémiilt. A’ segedelmet 
személyesen siirgetés’ iiriigye alatt, a’ király’ eng'ede'lme 
nélkiil elhagyta Boszniát, Magyar-nonna ment. ' 
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Mihelyt megtudta ezt Bali bey a’ szemendriai paisa, 
egyetértve a’ verhozaniaival, egyesitvén erejiiket 8z11: 
bernik’ megvivására indultak. Piinkösd’ h1н/àh11ti volt egy 
sötét éjjel, villámterhes fellegek tódultak le a’ bitányi he 
gyekröl a’ város’ völgyére, fekete homályba borúlt az 
egész vidék. A’ két pasa seregével észrevétleniil a’ város 
alá jutott, hágcsókon akarták a’ késziiletlennek “Ш ör 
zetet meglepni. De László László, a’ kaszony-jakabfalvi ' 
Kerekes Székely nemzetségböl, volt aтм‘naш Mathusz 
nay után; e’ fáradhatlan harczkedvelö férjñ , a’ parancs 
nok’ eltávozta után, lehetöségig késziilt a’ vár’ vé'delmé 
röl gondoskodni. Nem maraм titokhan elötte a’ török csel; ` 
kicsiny de éber örzetével mély csendben várta a’ falr'a 
mászókat. Hogy pedig annál rémitöbb , és nem is gyani 
tott lehessen az ellenállás, a’ falra mászó törököket egész ' 
a’ vár’ fokáig hagyta feljutni; ekkor a’ jeladásra egyesiilt 
erövel az ellenségre rohantak, lekonczolták a’ feljötteket,' 
leszm'kálták a’ föllépemlöket, lezuhitott iiehéz'kő‹larali_0111 
kal rakásra zúzták a’ vár’ árkában állókat, Midön leginà 
kább zavarha jött az ozmán nép, a’ várból kirohant lovzts 
ság messze íjjesztette Szrebernik alól öket; de csak lila 
mar nagyobbult erövel visszatértek ismét. Szorosan köriil 
véve megszállották a’ vàrost. László alvárñagy érzetteîa’ 
hiányt , kivált az eleségben , `az emlitelt kirohanat’ alkal 
mával olly megbizással elkiilde három huszárt, hogy iiyш 
galjanak át a’ Száván segedelemért;` ha pedig el lenne út 

. jok oda állva, akkor Horvát-honba Péter hánhoz, népet 
’s eledelmet, mennyit csak lehet, kérjenek tőle. Száva 
felé nen'i lehete menni, mindeniitt az úton török táborozott, Ь 
kénytelen lett a’ három huszá1ra’mesзzeЬЫHoп’М-Ьon (clé 
fordulni. 

Távol vaii$zrelieriilk Jajcza' ‘111'1'it6l , hegyes völgyes 
az út, számtalan vizfolyamok, mély hegyzugok, r11iig0 
teg erdök választják egymástól. Ennyi akadály’ daczáxa 
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is éhen, szomjan, csak annyit pihenve, mennyi a’ lóéte 
tésre volt sziikség, hujdosott a’ három huszár; kettönek ` 
elesett шáróм’ lova, csak egy jышaтtt nagy nehezen 
Jajcza"várába, hol őt mindjárt a’ hán’ elébe vezették. 

` Hiven elmondott mindent a’ huszár, könyezve'kérte 
a’ bant; ne hagyná elveszni a’ bosnya várakat, hol a’ 
шинáмz hiv magyar `nép kész lenne a"legnagyobb ve 
szélylyel is megvivni, csak legyen magukat mivel táplál- ' 
`niok, legyen tiizporuk ’s más fegyverkezetiik, legyen mit 
reményleniök. 

Boszús redök boriták a’ bánfhomlokát, bú és gond 
érzékenyiil 'sérték hazájat. forrón szeretö szivét, inert nyilva 
látta a’ nemzetet elnyelendö sirgödröt, mellynek iiregét, 
Нoгy minél töт; nemzedéket fojthasson, saját kezével 
Щи; tágasabbá a’ magyar. ` ` ' 

Boszúsan kárhoztatta Mathusznay’ gyávaságát, jól 
шdta, mert ismérte emberét, hogy nem térend többé visz 
sza várába; iól tudta azt, hogy Budán a’ törvény’ ereje 
helyett az ármány uralkodik, igy önmagukra Штaты‘ ' 
a’ végvárak, ve/szniök kВН elöbb гaзy utóbb. , 

De csiiggedni Keglevich hán nem tudott; minél na 
gyobb volt a’ veszély кап'июнe, anuál magasabb lelke, 
annál munkásabb cselekvö tehetsége. Mihelyt megtudta: ki 
a’ parancsnok Szrebernikben, föитум valamennyire; is-` 
mérte László várnagyot, tudta ш, mig a’ vár’ romjai fe 
jére nem dölnek, nem tágltand ö. Magahoz Шvмá Szery 
hadnagyot, merön szemébe tekintett, mintha ki akarná 
lesni `szivéből, vajjon a’ Szrebernik és több bosnya vá 
rak' boldogságát elválasztó 'merény’ végbevitelére alkal 
mas lenne-e. ,Mit most rád bizni szándékom -- szóla a’ 

han — férj1ias erői, csiiggedtlen lelki tehetséget тáм 
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de mennyire tulajdonságidat ismérem, reménylem megfe 
lelsz _várakozásomnakf 

Ь 

„Parancsodra kész yérem ’s életem, eröm ’s min 
den tehetségem, uram!“ -- felele elhatározottan Szery. 

,Bosnya folyón túl, цem messze a’ Зzмa’ paЩЁЦЫ, 
királyunknak vannak várai, Мaши-hoiihoz közelebb mint 
hozzánk; de a’ király’ udvarában nincs erö ,` nincs semmi 
tehetség, a’ várakat veszély fenyegeti, nincs mit enniek, _ 
nincs pénziik, nincs fegyveriik elég; mi itt mindennek bö 
`ségében vagyunk, illö tehát, oszszuk meg mindeniink’ ' 
szenvedö embertársainkkal. Davidovich rád bizom: fegy 
vereшс', túzporunk’ takarmányunk’ felét tiistént rakasd 
társzekereinkre, népiinknek felét add Szer'y hadnagy. ve 
zérlete alá, ö megindul még ma. Sulyos az út, távul iS 
van, mindeniitt kóbor török csordák nyugtalanitják az er- 
dös '’s hegyes vidéket. Két ш van elötted hadnagy, föl 
Travniknak, onnét le a’ Bosnya’ völgyén, Maglatnál at 
kelsz `a’ folyón: Tesna, Szokol, Szrebernik’ vidékére érsz. 
A’ másik Bányaluka felé, útad erre jó Kleczka’ hegyéig; 
ha ennek ormait szerencsével áthágod, az Uzora’ völgyéhe 
érsz, megnyerted czélodat. Az elsö Щ iövidebb, de sok 
kal súlyosabb, herczegovinai törökök arra könnyen útadat` 
állhatnák; az utóbbi valamivel távulabb, de вáты~ságo 
sabb, útadat erre veda -. каváют, parancsom. Most 
kiki dolgáraf 
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X. 

Jajcza’ várában mozgó szorgalom mutatkozék mindeniitt. 
Davidovich szokott élénkséggel tette parancsa'it, társze 
kereketrakatott itt mindenféle élelemnemiikkel, amott tíiz 
port ’s más fegyverkezeteket tölgyfa-ládákba; vonó lova 

`kat hajhásztak itt össze, amott vasaltatta Юvát az útra 
késziilt 'huszán a. gyalog hajdú peйg öröméhen a’ zárt 
falak köziil kijuthatni , ’s minél elölab gazdag zsákmányra 
szert tehetni , qtolsó denárját Péter hán’ `egf'zzszségére 
megitta. ' ' 1 ` ' ' 

Вe Szery Balázs nem öriilhetett, mint máskor, ha a’ 
török ellen kellett kimennie, nem osztozhatott a’ magyar 
тaк’ zajos örömiikben; eg'y` nem is sejditett ln'r nyo 
„iaшá szivét. Nem a’ megtörténhetö viszás esetek nyug 
шaмák met, illyesmitöl nem rettegett soha, élete’ vég 
zetét ö soha sem félte; de annál inkább félté Etelke’ sze 
relmének végét. 'Harczkésziiletei’ hevégzete utáii hozzá 
sietett. ' 

Már tudta a’ hölgy mi történendìk; megrémité ugyan 
elsö pillanatlian a’ szétszárnyalt parancs, de félelmét szo 
morúságait ö rég megtanulta legyözni, vidámul lépett a’ 
szomorúlt ifjú elébe. 

~ ,Mién illy mls redök vitéz homlolюdoii ?' -- kérdé 
a’ leány -- ,csókjaimmal simitsam-e el öket ?' 



KEGLEVICH втвькв. I 7 7 

„Te angyal vagy Etel, az isten’ saját k'eblébůl e’ 
földre leszállva — fölidiilve szóla Szery, átkarolva a’' 
'kedves leányt -- oldalad mellett a’ pokolnak nincs olly 
kinja, melly keblemböl el nem enyésznék; dúl `valami lel` 
kem’ `òri'imébe'n, de meg nem fejthetem. Мéд' az éjjel út 
nak indit atyád’ paranesa olly vidékre, hol ezer halál’ 
rémképe várhat minden hegyormon rám; de mind nem az, 
mi engem 'rettegésbe hoz.“ ‘ 

„Magyar alföld’ sikján nincs szorúlt vidék, 
Deriilt 0tt az ég, zöld a’ terjedék; 
Bátor ott a’ li mint a’ kinyilt tér, 
Félelem szivéhez senunikép sem fér; 

hallám gyakran dalolni Magyar-honllan létemkor; ‘1al0s11 
gát e’ dalnak azóta ismérem, mióta szeretlek Balázs! Mi 
lehet tehát az, mi téged szorongat ?' 

„Ha megsziinhêtnélszeretni leány ?“ / 

,Mikép jöhet`sz illy gondolatra vitéz! `szerelmem irán 
tad csak akkor sziinnék meg, ha te az erény’ ’s hecsiilet’ 
útjáról el tn_dnál térni: de daliam ezekhez hiven eskiivék.' 

f 

„És szerelm'edhez.“ i' _ 

,Ugy mitöl sincs is mit félned.' 

„Áldásod’ kérem hát, te isten’ angyala! ha' ez kö 
`vetend mindig útamban, nincs mitöl tartanom; áldásod 
hal‘mas legyen ma; útam nem könnyii, egy isméretlen baj 
van vele egybekapcsolva, ezt csak а’ 1e imád semmisitheti.“ 

l'ïéltérdre esett le itt Szery а’ leány el'ött, Etelke jobh` 
kezét az ifjú’ fejére tevé, kék szemeit az éghez emelve: 
,Ugy áldjon az isten, mint azt érdemled -- fölmagaszta 
lódva szólt a’ tiszta sziiz — vezessen a’ legjobb szerencs'e 
súlyos útadon, a’ keresztyén bajnok’ tisztét végezd tö 

Ärvrf’zkò'nyv I V. Ãò't. _ 12 
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kélylyel: hozzon az isten, ki veliink van mindig, teljesit 
vén szent köïelességed’, gyözelemmel várunkba vissza, 
hol reáti vár hiv arád’ szerelmef 

„Elég, kincsem Ete! — szólt a’ fölkelt vitéz — nyu 
gвdt vagyok már, mint midön a’ szomor lmjdosót a’ ta 
vasz’ hajnala fölvidámitja._lsteniink veliink, meglátjuk egy 
mást, itt vagy ott .- az égre mutatott — mind egy, тeri: 
szerehniink так.“ 

Egy шт hos51á csók után,a’legholdogmm visum 
тást sziviikben reménylve, vált meg egymástól a’ kа sze 

_ relmes. 

ищy örömmel hallá Irene, Szery’nek még az éjjel ` 
olly messze vidékre távoztát. Ez boszl'is'indulatinak й]` 
ármányt ada. Most vagy solía, bukńia kell a’ gyiilölt csa 

_ láanak; terve kész, végre hajtására'elég `batorsága a' 
a’ szenvedélyes asszonynak. Azon iiriigy alatt, mintha ó 
Verbovinébe keresztelöre lenne meghivà, búcsút vett né 
hány napra b'áty‘jától, meghitt szolgàjával elhagyta a’ 
várat. ' 

Privale hegy mögам az alkonyodó napfmár eltiint, 
х midöu gyiilöt Шvмa Davidovich, Talpon a’ hajdú , nyereg 

ben a’ шинár, társzekerek remlihen a’ hán’ laka'elötti 
téren.` Jajcza’ lakosai mind a’ két nemböl, kiviil a’ felleg 
vár’ alján álltak, az elindulóknak a.’ távoli harczútra sze 
rencsét kivánandók. 

Szery a’ bannál, ott Etelke is. Bö tanácsot, utasi 
lást adott a’ tapasztalt baршl1 a’ natal hadnagynak, mint 
karát, mint atya végzé heszédét. ‚Мал! ha visszatérendsz, 
koszorúzva gyözelmidhen, mire segitsen az ég; ha ohaj 
ma, téli nyugalomra honodba mehetsz; hogy peфg ma’ 
oda egyediil ne mld, az öreg Péter hán legkedvesebl1 kin 
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csét, szeietett кáшát elszakasztja szivétól, вы?l aten 
гeний neked.' ` 

\ _ 

„Dicsöbb jutalom nem is váшat rám, ennek megér 
demlése nagy tetteket kiván, parancsid szentek elöttem, 
teljesitésiikkel, hiszem az тent! czélomat érem. Áldásodat 
тyшii, igy nevezlek most, leányodé mёл' megszentelé 
fejem’, illy lelkifegyverrel megkiizdhetek naár minden elh 
lenimmel.“ 

Áldva csókolá a’.bán a’ hadnagy’ hoтoки, ki kezé 
Irél tartvaa’ könyezö hölgy'et forrón melléhez szoшá -- 
megilletődve rohant ki a’ teremböl, nyergébe szökve mint 
egy harcz-isten iramlott a’ harczos .nép elébe, melly őt 
кa5os „rajta“ kiáltással foga“. Davidovicmól a’ homlok-‘ 
rend elött szives búcsút vett, iidvezletét kiildé Irenének 
is. Egy pillanat még a’ hán’ ablakára, hol állott az atya ` 
siró leányával. Marsdalt fuvata a’ hadnagy, indulót pa 
rancsolt a’ harczkedvii népnek, ’s elhagyta a’ шаrat. 

12' 
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Hajnalodott már, midön a’ sereg Bodzás’_vára’ vidékét 
elhagyta; rövid pihenet után, Bányaluka felé nyomult. 
Сseт! volt a’ sorok közt, a’ dalnokok is elnémulának, mint 
szokott lenni, mert hajnal felé álmos lesz az egész' éjet át 
virasztó. Szery épen a’ csapat’ derekán a’ társzekereknél 
lovaglott, gondolatai majd visszarepiiltek Jajcza’ váráha 
kedveltjei közé, majd túl az ormos hegyeken Szrebernik’ _ 
vidékére, hol gyöngykoszorút érdemleni reménylt, hová 
minél elöbb elérni kivánt. .Sas-szálrnyakat szeretett volna 
lovainak adni, mert az lit’ hossza zsibbasztá kedvét. 

Messziröl kiáltás hallatszott, mintha valaki‘sebes 
vágtatva nyargalna a’ sereg után, közeledésével: Szante, 
sztante Junaczi! bosnya szót érteni lehete. A’ hadnagy 
pihenöt fúvata, vesztég 61it' a’ csapat, kiváncsilag várta 
mindenki a’ törlénendöt. 

Egy hosnyák lovag` volt'ez, hasonló ahhoz, kit lát 
'`tunk az özugrási eset elöttJajcza’ váralján egy másíkkal 
kószálni; borzas szakáll ’s bajsz födte arczát, lováról 
folyt az izzadság, inkább `bosnya mint horvát nyelven kö- ` 
vetkezöt jelente: 

. ,Üzenetét kiildi általam Péter hán, `parancsát egy 
szersmixi`d. Ali’g hogy e'lindulál a’ várból, én hoztam hite 
les hirböl megtudta ő, hogy a’ bosnya várak mentvék 

'Í 
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már. Mathusznay nagy sereggel Мaши-hoi1b01 átjött a' 
Száván, váшу fölmenté a’ török zaklatás alól, a’ pasы1 
oda hagyták az alsó Bosnya-hont, fölfelé a’ Bosnya’ part 
ján Vrandukhoz huzódnak; azt kivánja ö: a’ hol taшиш 

' _ lak, állj meg, iiss tábort, ha fáradt a’ nép; onnét társze 
kereidet kiila Bányalukba, a’ hajdúkat is. Mi történik ro 
vábbá itt veliik, késöbbi rendelkezés határozza majd meg; 
— magad pedig lovasaiddal — kalauzod én leszek, ismé 
rem jól a’ vidéket, -- `legrövidebb úton menj a’‘pasák’ 
nyakára, lepd meg öket táboraikban, honnét ha erejöket 
összegyiijthetik, kétség kivl'il дajиát támaaják meg. Ne 
gondold pedig, hogy néped kevés lenne a’ két pasa ellen; 
ma estenden Davidovich is kiindul Jajcza’ várából más 

_ úton egy` idöben veliink Vrandukhoz jutandó. Ha majd har 
madszor lenyugszik_a’ most hajnalodó nap, már a’ csata 
téren Иgy. Davidoviçh az alsó bukoviczai tetökön oda ju 
шsa’ jeléiil mágas lángú tiizet gyújtand meg, te is azt 
tedd a’ Blátnicza’ hegyén, ez által Davidovich bizonyossá 
lesz, hogy minden Нaj nélkiil Oraviczához ertél. Mikép _ 
wrténjék meg a’ töröknek egy idöbeni megtámadása, a’ 
bán nem bizta ráт, DavidoviChtÓl nyersz további paran 
csot. A’ hán’ parancs-iizenetéhez Etelke, az ái'l hölgy, 
csókját kapcsolja; öriil, mert nincs olly. távol a’ vidék, 
hol rád a’ dicsö gyözelem vár.' 

„Követséged’ utólja erösiti az iizenet’ hitelességét“ 
— szólt a’ hadnagy; öriilt, mert hirt hallhata szive’ ked 
veltjétöl; öriilt, mert nem kelle olly messze távoznia élete' 
pontjától. Tábort iittete, a’ bosnyák lovast tiizéhez szó-' 
ша, beszélni kellett ennek: mit látott Jajcza’ титaii , mit 
szólt még a’ hán’ leánya, le kelle szóval irni a’ vranduki 
нём, hol öt a’ jutalmazó gyözelem várja. 
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Következő két nap Verbanicza’ sziik völgyében látjuk 
kóvályogni Szery’ csoportját; föl volt duzzadva a’ Шy‘), 
ezt többször át kellett gázolni. Kleczka' ormairól a' völ57 
be legördiilt kódarabok sulyossá tettëk a’ тáит nalaaást. 
Minél följebb értek a’ тeк’ forrásához, annál töт) baj 
gátlá az Шat; de csiiggedés nélkiil, többször pihenve, 
gyakran gyalog vezetve a’ fáradt lovakat, мaмdмt csak 
lassan «пáhи meg сoмы; a’ csapat. Szerencse, hoзy éle 
lemben hiányt nem szenvedtek, táplalékot elegendöt rak 
tak a’ társzekerekröl vezeték-lovakra. Szery mindig 'a' 
csapat elött, mellette a' bosnya lovas. 

Harmad napra a' viradó fénynél a’ hadnagyot a’ lm 
koviczai emeleteken látjuk, egy kies téren táborban pi 
henve; a’ hadnagy már ébren, ébren a’ b_osnyák lovas is, 
ki а’ fölnyergeléssel veszödött. 

,Miért olly korán nyergeled sziirkédet, még hajnalra 
nem is aтakoй! ?' кéщezé a’ hadnagy a’ bosnyák lcgényt. 

„Mert'itt nekiink válnunk kell —‘ viszonozá ez -- 
ha már egyszer szolgálatomat a’ bánnak ’s neked is ajáд 

` lot'tam, teljesltem is egészen. Én itt már honomban va 
gyok, ismerem a’ vidék’ minden szögét zugát. A' mennyi 
шat egyiitt tettiink már, annyira fekszik ide Jajcza.’ vára, 
vмaтvеl mvnlabh Szrebernik, hova elöbb шiiliы. Látod, 
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elöttiink az erdö’ nyilásán át aL Bosnya völgyet. Уraiidи1‘ 
m' alattunk; kikémlelem, ott van-e már a’ török? te pedig 
népeddel halra fordulj. Blatnicza’ ger'ncze itt lapos, er 
dötlen, a’ leggyönyöriibb hegyréien lov'agolhatsz egész 
Oraviczáig, шт kevés pénzért hiztosan elvezetnek a’ 
kecskepászlorok; oda csak estére érsz. A’ legmagosabb 
emeleten rakass tiizet szurkos gallyakhól, meglátja azt 

' majd вaшими, ha már ö eddíg Bukoviczához ért, látni 
fogoм én is. .Ha ellenségre сaшok, még ma este tábo 
rodhan termek; ha pedig nem, jele hogy a’ török Vran 
dukhoz még nem ére föl. Te vesде; iigyelj Davidovich' 
tiizére, várd hirnökét. Igy tégy mint intelekj' ha már 
minden rendben leend, holnap virradóra mint gyözelmest 
iidvezellek 'majd Vrandnk’ falai` közt. Oldalad mellett lo 
vaglok vissza Jajcza’ 'váu'áha, tanúg'a lenni ohajtok bol 
dogságodnak' -.` fölkanyarodott lovára. -- ,Uram had 
nagy, jó szerencse veled! hiszem az istent , mi nem utol. 
jára láttuk most egymástf .- Eltiint a' siiriihe, csak olly. 
kor lehete hallani штык visszanyeritését. 

Szery a’ hosnya ñ’ utasitása szerint cselekvö, Юra 
iilteté népét; följebb ment .a’ bércz-rétre éjszak-keletnek, 
kecske-nyájra ШИН, kis ajándokért еgyт kecskész veze 
tojének szegödött. 

_ ,Uram hadnagy! ha henniinket az imént ellovaglott 
bosnyák valamelly ingovány каша --, vagy lovainkkal a` 
Blatnicza’ csúcsára .állitott volna föl, honnét menekvésiink 
nem lehetne többé, semmit n_em csodálnám; tiindérnek 
hinném, úgy lud erre minden zuglukat. De csaк talen jó 
lélek járt 'veliink'f- szóla Be'rtók a’ hadnagy’ fegyvernöke. 

„Én is ‘За’ hiszemBertók“ — válaszolá gondolatokba 
men’ilve a’ hadnagy. Este lön. Az oraviczai emeletekre 
ért a’ sereg, hol tábort тe. Blatnicza’ legmagosabb csú-` 
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I jelt sem láttak délszakról, 

csára gyújtottak magasr‘a. lobbanó tiizet. -- Az éj is be 
követtkezett, legmélyebb csendben volt minden, semmi 

hihetö mivel még Vrandukhoz 
nem ért el a’ török. 

мeди‘r11dt, még sincs semmi hir, a'hadnagy aggódni 
kezde. -- „Hátha mégis rosz lélek volt vezetönk -- szóla 
Szery a’ mellette virrasztú fegyvernökhez; elsö nap hogy 

` váltunk társzekereinktöl, boszonkodtam`, .banni kezdém , 
miért _olly könnyen hittem a’ `bosnyáknak ës eltértem a_’ 'ki 
tiizött útról; kivált egyszer a’ bosnyák’ íekete szeméböl 
ollyas valami gúnyöröm lövelt rám, ez megrettenté egész 
valómat, de csak llamar hozzá békiiltem, mert olly iiyá 
jasan értett beszélni Etéröl ’s iizenetéröl.“ 

,Akármiként, félek, dolgunk nem a’ legiobb hely’-, 
zetben van uram — viszonozá Bertók fegyvernök -. el 
nap tán mindent kitár elöttiink. Én tovább vesztégfnem 
maradhatok e’ sas-fészekben, lovaskatona sikra való. Ha 
megengeded nram, lemegyek a’ faluba mindenröl tiillako 
z11iiil0.' 

„Tégy úgy hiv Bertók, mert már én is 1iiioiа itt a’ 
veszteglést.“ _ 

. 
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XIII. .f 

стaжa lön Szery. -- Bertók’ visszatértével vílágossa 
lett, hogy e’ tájon hire sincs a’ töröknek, mert most is 
Szrebernik- és a’ többi alsó várakat zaklatja.' Davidovich 
ról sem hallottak semmit. A’` társzekerekkel a’ hajdúk 
négy nap hijában _várakoztak a’ hán’ parancsára, vissza 
мaлottaк Jajcza’ várába. Ezektöl hallá legelöbb Keglevich, 
mi történt Szeryvel. Felboszonkodása határtalan lett, 
mert átlátta hogy alkalmasint álarczos ellenségtöl hagyá 
magát a’ hadnagy tévedésbe hozni. Megrémiilve hallá a’ 
bajesetet Etelke, annak iszonyatosságát olvasta az atyja’ 
elszomorodott arczvonásiból, reszketett a’ jövendötöl, is 
mérte atyja’ rendilhetetlen szigorúságát az engedetlenek 
lránt. Elsö nap bátorkodott ugyan a’ megtévedett kedves‘ 
mel'lett szólani, de a’ hán leányára nem is `hallgata. El 
szomorodva vonult vissza a’ kegyelmet kérö, “gaтaми 
mint minden más kedvetlen körülmények közt, az isteni 
gondviselésben keresett ’s так. 

A’ hán lr'iindenfelé a’ hegyek közé futnokokat kiihle, 
a’ hol csak Szeryt csapatával gyшем lehete, kemény pa 
rancscsal: ha Szrebernik fölmentve nem lesz, a’ hadnagy 
ne merjen Jajcza’` várába visszatérni soha. 

Szery nem soká késett; midön napfén'yre jött téve 
dése;` bar ha már élelmet. fegyverkészliletet nem vihete 



186 ` xlss хАвоыг} 

a’ szenvedó váraknak: «le tán гortММ1 mégis tehet, ha 
.népével az ellenséget véletlen megtámadná;` lgy `kivánta 
ö egy hajnok merény által a.’ szennyet magáról leniosni. 
Terve kész, tudtára ailá népének. Ez kész engedelemmel 
ígéré öt кмeни Szi'ebernik’ falai alá. 

De a’ Szery’ boldogságát örökre megsemiilisitö bori'ik 
mind тkáhb rakásra шпiioны‘, a’ jobbat miíidig reménylö 
jövençìöjét kétségbe hozák. ` 

Szrebernik zárva volt, köriil táliorolva siiriin állt tö 
rök csoportokkal, élelem’ szi'ikében töт1 napig ellenállt a’ 
mindennap töbи izhen megújult rohanatnak; ellenállt az 
órzetet a’ magát föladáSra meghivó csáboknak. László 
László megeskiidt nyilván az egész örzet elött: mtg ö él,’` 
alkuba a’ törökkel nem мcшают; csak holt testén йt 
heti föl uradalmát a’ várban. Eskiijét hiven teljesité'. Ki 
tohanást parancsolt egyszer, hogy a’ harcz alatt az éh 
ség-gyötrötte órzet’ egy része `a’ vidékben élelmet szerez 
‘zen ’s liozzon a’ várba. A’ terv nem sikeríilt. László maga _ 
vezérlette egy sötét éjkor a’ kirohanatot, de a’ Számos 
ellenség ébrèn volt ’s megnyomta öket, Lászlót egy ón 
golyó föbe találta, harczosai elött esett el. Megrémiilve 
a’ parancsnok’ vesz’tén, nagy haлal huzóanàmit a’ kirohani 

' sereg vissza a'várba. Se’Magyar- se’Horvát-honból a’ iuég 
mпицg reménylt segítség nem érkezék el. Az éhség leg 
szörnyi'ibb alakban egyre pusztíta a’ várban; _állhatatossá 
2чёш1ш csiiggedezett‘ már az örzet,`és alkuba ereszkedni az 
ellenséggel kivánt; mindenkinek, a’ városból kiköltözni 

_ kivánónak, Мaши1 menetet ajánlott újra a’ pasa. Ez aján 
lata elfogadtatott: `de adott szavát megtartani nem _tartá 
kötelességének, a’ nagy profétában nem hivök’ ellenében 
Musztafa basa. A' békével megnyilt várkapukon böszi'ilt 
öldöklö szomjjal rohant be a’ török. Fegyverhez nyúlt ek 
kor az örzet, boszútlan nem akará magat кaтra hányatni. 
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lszonyatos kevert шsa támada a’ falak között. Gyözött a’ 
nagy szám a’ kisebb,'hár hösileg harczolt elszánt erön. 
Nem maradt senki Szrehernikben, ki csak fegут'[0g 
мató férjii, ’s asszonyok köziil, ki már egyszer anya volt, 
вышe“. Csak gyenge ifjak ’s leánykák menekedtek meg, 
de ezek is rabszijra ñizetvék sziilötte földjiikröl rabszol; 

' gavásárra szerte hurczoltattak. 

Szrebernik’ gyász este megrémité Szokol, Tesán és 
több kisebb erösségek’ mindenhen .fogyatkozást szenvedii 
csekély örzetét, he sem várták ezek a’ török’ közeledését, 
fölgyújták a’ várat ’s szétfutamlának. 
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XIV. ` 

`(,tt, hol Krivája folyó a’ sziklaszoroebtglkizuhanva a’ 
Bosnyába s'zakad, pihent épen Szery’ csapatja, hogy az 
esteli hiissel tovább nyomulhasson a’ kitiizött czél felé,' 
midön Szokolvár’ örzete — ennek‘ utját elállá már a’gyöz 
tes török вы“ felé .-- szétrémiilt rendetlenségben` szinte 
odaért. Ezek'töl hallá Szery a.’ megtörténtek’ rettenetes hi 
rét. ,Késö már oda menni vitéz, -- mondák azok -- 
kardra háiiу-шát Szrebernik’ hajnoki, vizárként elborltva 
az egész тек gyözelmes ellenségtöl; tanácsosabb, térj 
vissza Jajcza’yárába, veled megyiink mi ís.' ' 

Majdhalálra sujtá e’ hir Szeryt, elpirult önnépe elött, 
gyáva hiszékénysége miatt szivét mardosta lelke’ ismé 
rete; ezt mind elhárithatá, ha nem hagyá {дagт olly 

` könnyen tévedésbe hozni. Sikeretlen lett követöi’ vigasz 
тàsa, ö harczolni тáut ’s meghalni ott, hol кшeм 
sége szerint kellett volna; _kész volt fölkeresni akárhol is 
.az ellenséget, ’s megvivni életre halálra vele. 

,Úramhadnagy — megszólamlott a' тётя köziu egy 
öreg hnszár -- fölté'tele'd szép, dicsöséges is, illö ñalal 
hevedhez; de hasztalan, sikeretlen lesz minden штaтd. 
Fegyverheń gyakorlott népe kevés ez elhagyatott vidék 
ben Lajos királynak; vágószékre vinni hijában csak egy 
kis részét is a’ fegyveres'népnek, balgatagság lenne, a’ 
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hán sem hagyna helylien; Jajcza’ vara ls kl van téve a’ 
herczegovinaiak’ fondorkodásinak , kötelességiink ‘ nekiink 
oda ismét visszamenni.' '. 

Hideg borzadás {тa szét a’ hadnagy’ egész tetemén, 
elnémult ajkán a’ szó, lá'tta hogy a’ nép hozzá engedet 
len lön; de ötet is шпoнa öntudata az `engedetlenséggel. 
„Jól van vitézek, -- szóla hosszas belsö tusa után, — 
menjetek ti vissza', én többé nem; én vétkeztem vezérem, 
várnagyom ellen, biinhöcliem én magam, helyem nincs 
többé köztetek, én meg vagypk gyalázva, mocskomtól 
tisztúlnom kell, ha vérben, ha halálban is. Üdvezlem a’ bánt 
legmélyebb tisztelettel, bocsánatára számot sem tartok; 
vétettem ellene, de ne kárhoztassa ищem’, én eléggé' le 
vagyok úgy is már sújtva; iidvezlem az úrhölgyet Etét, 
áldása fejemen, bátran halok meg." 

A’ legidösebb harczosok is könyezve búcsúzának el 
ftöle, csak a’ ñatalabbak maradtak mellette, akárhova is 
vele“biu'dosandók. Amazok tábort szedve шкшeк ismét 
a’ Bosnyán horvát` szélek felé tartva, emezek a’ táborban 
visszamaradtak tanácskozva merre fordulandnak; amazok 
hiztosan fòlytatták útjnkat, több rémiilt nép csatlotta ma 
gát hozzájok; emezek késöbb elindultak ugyan , annyi 1rl 
zonyos, Krivája toroktól; de merre fordultak, hov1l11t 
tek? arról senki sem mondhata semmit; eltiint'ek a’ vi 
dékröl. ` 

\ _ 
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XV. 

Szrebernik ’s töbh hosnya тak’ gyász sorsa villámként 
sujta le Jajcza’` várálian; a’ lián engeszteletlen lett boszu 
ságában, megsemmisiiltek egészen elötte Szery’ minden 
érdemei. Élete’ megmentoje volt ö bár leányának ’s magá 
nakide hányan vesztették vigyázatlansága, engedetlensége 
miatt` éltöket, szabadságukat; hároin vár, örfalai a’ Ma 
gyar-honnak a’ Szávavidékröl, a’ török’ hatalmáha estek: 
ezek a’ szilárd biró elött égbe kiáltó vétkek. Az, Юre oi’ 
szágok’ bátorságát merte vala épiteni, ki elött a’ hán’ csak 
szemhunyoritása is már szent` parancsnak látszék lenni, 
kit leánya’ keze által családja’ tagjává kivánt tenni: eny 
nyire meg tuda felejtkezni minden kötelességeiröl! Biinl 
teни öt nem fogja, mint talán a’ harcz’ szoros szabályai 
ki'vánnák; de számkivetni váráhól örökre —- mert nem ér- ` 
demli meg többé leánya’ szivét, ’s megsértette cselekede 

`tével a’ férñas méltóságot — elhatározta. 

_ Etelkét majd elhagyák az elötti lelke’ tehetségi, nli 
ként viselje magát ezentúl azon fé'rjñ iránt, kit az eddig 
ismértek közt leginkább hecsi'ile, kit szive’ kedvesévé te 
vének szер tulajdoni, de a’ ki most annyi rosznak lett oko 
zója; magával _szivével meg nem egyezhet'e. Szelid szlve 
`előtt a’ kegyes leánynak meти/vol6 ugyan Szery, de az 
ész káтит leitét. Egy pillanathan ohajtá visszajöttét, 
de már a’ következöben -- mert féltette тур' keménysé 
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gétöl — nem kivánta látni. Töbhször megindult fölmenni 
a’ toronyba kilesni a’visszatérendöt, mint egyébkor szokta; 
máskor a’ gyózelmest reménylte csillag-koszorúztan fogadni, 
de a’ most már hirében ’s nev'ében kisebbiilt, beszennyezye` 
hecsiiletéhen. Ez a’ gondolat visszarettenté, ' ónteher 
nyomta lahait, nem léphete föl, szomorúan tért vissza 
szobáдába, a’ hol csak ismét szomorúság várta. 

Minden öröm eltiint Jajcza’ várából, `mindenkit ked 
yetleniil érdeklett Szeiy Balázs’ sorsa. Csak egy tapsolt 
öröméhen, ez Irene asszony volt, ki csak nem rég tért 
vissza útjából, hová, mint tudjuk, a’ hadnagy’ Jajczából 
elindulta’ naшáii ment. ,A’ hiiszke ifjú le van bukva Вép 
zelt szerencsejéhöly mind az atya' mind a’ leány’ boldog 
ságának gyökerén rágódik a’ vész; mi történhetik még 
pedig, ez mind nem elég; hukni kell a’ Keglevich _család 
nak, ha bár az egész Horvát-hon romra dölne vele.' Igy 
gondolkozék új tervet koholva a’szenvedelmes asszony, 
midön mozgás történt egy este a’`vár’ terén. ` 

,Jönek .-’ jönek a’ réёváпak!' `fkiállta mindenki a’ 
falakra sietve, az érkezöket iidvezlendök. Irene megdöb 
bent erre ,` az ö gyanitása szerint Szery’ csapatának török 
cselhe kellett vala esni, többé onnan meg nem szabadu- 
landó, — és most az egészen yissz'atér, szaporitja a’ 
`várörzet’ számát, épen most, midön mindennap várhatni 
az ellenségnek Jajcza’ „цитáт megjelenését. Ez ier 
vét rontotta, de azért töle el nem állt. . 

,Menj öreg —- szólt a’ hán Davidovichhoz — a’ vár 
sikra, népemet hoesásd he; mondd meg nekiek: sajnálom 
hogy illy csúf dugába dölt vállalatunk, mellyet pedig arany 
hetiikkel 'kivántam hazánk’ évkönyveihe irni: (Жet nem 
okozom, de anuál inkább a’ hadnagyot , ennek többé nincs 
helye váramban; látni `öt nem kivánom soha, ha csak ta 
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На: leányom .._?' Ekkor Etelkére тишett, kit 'egészen 
elfojta' a’ iilнийg féltett érkezés, szive hallhatnlag vert, de 
legyözé valamennyire fájdahnít; értette aтát, méltóság- ' 
gal kelt föl iiltéböl, akadozva. ugyan, de hátran 'válaszolá: 

„Én szeretem becsiilni férjñban leginkább a’ had! 
erényt; hol ez hiányzik, ott meg is sziinnek legszebb ohaj 
tásim.“ — Sirva dölt atyja’ vállára, Davidovich знávo 
zott, a'bán megölelé leányát, mind ketten nyugtalanul 
szótl'an «тák az alvárnagy’ visszajöttét. 

„Megérkezett néped, uram bán! -- szólt Davidovlch 
-- de Szery hadnagy nincs veliik, nincsenek a’ magyar 

ifjak ’s egynéhányan a’ magunkéi каши.“ — Ekkor elhe 
szélé, mit a’ jelentésböl шdoн, Зцery’ iidvezletét sem hall 
gatá el. 

Sulyos terh gördiilt le a’ han’ melléröl.` ,Ezt vár{aт 
tôle, szóla: jele liogy a’ becsiiletérzés heviti keblét, -- 
6 hibázott, érzi vétke’ nagyság'át, de pirulní érte ,nem 
akar, inkább vész.I " 

Etelke’ szive is szabadabban vert: új remény élteté. 

l’ 
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XVI. 

Boszniáhan történt szerencséje az ozmán fegyvernek 
fölbátoritá a’ Herczegovinában uralkodó Szelim beyt is, 
elhatározá magát újra valamit merniHorvát-hon ellen. Mig 
Jajcza áll, mig henne Péter hán igazgatja a’ magyar dol 
gokat, mind addig a’ nagyobb merények az anyaország 
ellen sikeretlenek. Jajczának veszni kell, veszni Péter 
hánnak ls, a’ fényes portától parancsolat ez volt. Szelim 

_ _ hey jól ismérte a’ jajczai köriilményeket; jól tutka, 
hogy a’múlt évhen megsebesittetett hán még mindig gyen 
gélkedik, hogy Szery hadnagy az.örzet’ nagy részét ma 
gával vitte; a' harczosok’ visszalértét nem tudta még, de 
azt igen, hogy Szery végett beteg a’hán. Most vagy soha 
sem reménylhetni sikerrel Jajczát megtámadhatni. 

' Négyszáz besli lovas `jött. Szelim bey’ maga vezéi'- ' 
lete alatt, apró csoportokra oszolva` át a’ Villogó hegyen 

_az özugrási hegyzugban; innét lesték az alkalmat, mikor 
sikerúlhetne leginkább Jajcza’ meglepetése. ‘. 

` f 

Fogyó 'félben világlott a’ hold egy csendes` szép éj 
jel. Jajcza’vidékén mindenháhoritlan csendben nyug0dott, 
csak egy huszárt lehete látni rövid iigetésben a’ tlrinovai 
úton mind ínkább a' városhoz közeledni. Lassúbb lépé’sre 
zabolázá épen lovát, mert a’ Pliva’ hidjára ért, iiili1őii 
egymás lovast igen vigyázódva szinte erre felé a’ 'váms’ 
tájáról közeledni észre lehete venni. A’ város felöl lovagló 

Árm'zlaò'nyv IV. kò't. ' `13 
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_alkalmasint nem látta a' huszárt, ki a’ hidon vesztég várta ’ 
amazt; ez a’ nélkiil hogy a’ hidhoz érne, kantárt Iorditott, 
johbra kanyarodott a’ tavak’ partja felé. A’ huszár amab 
han ugyanazon bosnyákra ísmért, ki` a’ minap Szery Ba 
lázs't tévedésbe hozta; hogy most sem lenne dicséretesebh 
járatban, a’ huszár tökélyesen ‘hitte; elsö száiidéka volt 
a’ bosnyákot elfogni; de hátha még töbh ti'tkát is ki le# 
hetne tudni, abban hagyta, de utána illö távulatban lo 
vaglott. A’ bosnyák, minél messzebb ért Jajczálól, annál 
hátrabb lett, annál sebesebben siirgette lovát. Midön a' 
jómocsári tóhoz ért, is'inét jobbra foldiilt, egyenest az öz 
'ugrási zugnak tartott. Egy puskalövésnyi távolatnál nem 
ment beljebb a’ hegyzugha;``megállott, hároii'i tapsot vert 
markába, mit messziröl épen annyiszor viszonoztak is. 
A’ huszár le'szállt lováról mindjárt aihegyzug’ torkánál, egy 
hol1rosl»an1iieglсöié1ov121t, hogy vesztég maradjon teli abra 
kos tarisznyát akasztott fejére, ö pedig csúszva mászva a’ 
bosnyákhoz közel lopódzott. Kevés vártatva a’ taps után, 
a’ hegyzug’ öbléböl egyenkint, loháton jött három török. 

‚ ,No mikép vagyiink? — szóla a’ három köziilaz 
egyik, -- mikor úsztathaljuk lovainkat Ori'iglo’ tavában a’ 
nélkiil, hogy félniink kellene Péter bán ártól?' 

„Miért nem jövél el, mikorara iizenteiii? .- vála 
szola a’bosnyák. — Ki tudhatám ugyan játszani a’biiszke 
hadna'gyot, a’ hegyek’ to’megébe 'csетa, i‘le sem te, sem 
a’ szerajevoi bey nem jövétek le Vrandukhoz, ott fölfal 
hattátok volna könnyen maroknyi népével; -- ö ugyan 
többé visszanem )'ött hozzánk, elveszté a’ reménylett di 
csöség helyett a’ bán’ tökéletes kegyét, és a’ szép úri 
hölgy’ kezét; mint mondják, a’ ñatal magyarokkal átment 
a’ Száván a’ magyar földre; a’ ban igen föl van ellene 
haragudva, a’ leány pedig sir a’ magyar gerle utáii, de 
maid elfelejti a’ nagy úr’ háremében, hová ót szántuk. 
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De a' hadnagygyal volt nép visszajött, most már elegen 
vagyunk a’ várban —- a’ vigyázat mindig szigorú, bár ha 
beteges is a’ bán, de talpon van a’ zordon Dávid. A’ se 
reg mindig készen áll, a’ lovak nyereg alatt, az örök 
kettöztetvék éjjel, a’ legveszélyesebb helyeken a’ legbát 
rabb h01ilál‘,` kémlökkel telve a’ vidék, azért a’ ñgyel 
met igen'ajánlom'. Éjent nem tanácslom a." megtámadást, 
czimborát annyit nem szerezhetek, hogy csupán azokat 
lehetne a’ kapuőrökre állítani; átkozott hiv a’ nép, de 
még is van egynéhány, kiket használhatunk. Véleményem. 
szerint hajnal' hasadtakor legtanácsosabb lenne a’ várt 
megtámadni; az egész éjjeli' virrasztás elbágyasztja a’férj 
ñakat, leányok asszonyok vannak csak talpon. ezek ki 
mennek a’ podmilachi patakra vízért, a’ kapuk sincsenek 
ekkor olly igen elzárva, az örök’ egyik felének is szabad 
ekkor lenyugodni." ' ` 

.Mondasz valamit. De hát mikor? mert e’ medvezug 
han soká vesztegleni nincs kedvem.“ 

' „Jövő alkonyatkor, mig a’ hold` föl nem jó, húzód 
jál a’ Katona hegy' aljára; ott várakozzatok jelemre: -- 
hajnali sziirkiiletkor veres lobogót tűzendek ki a’ szent- ' 
egyház’ tornya' legfelsőbb ablakán; egyébiránt gondom 
lesz, hogy a’ bodzási kapun czimboráim legyenek örön. 
Ez utolsó merényem lesz, ha a’ szerencse úgy akarandja; 
most is, mint máskor, kivánom: raitad kiviil még a’ leg 
hittebbjeid se tudhassák kilétem'; most már pihenni ki 
vánnék nálad hey." ' 

,Örömmel fogadlak vendégemnek.“ Beljebb mentek a’ 
hegyzug’ mélyébe. Eleget hallott a’ huszár, 'ennyit nem 
is várt, visszacsúszott lovához, eliigetett; de nem af vár 
felé, ниш'eшь szándékozott ,` hanem át a’ Verbáczon, 
hol öt elvesztjiik szemeink elöl, a’ nélkiil hogy kilétét ’s 
miben jártát tudnók. 

13‘ 
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XVII. ` ` ' 

Másnapi koránynyal a’ дusит már Jajcza vár kapnja 
elött шiiк. Megismerték őt azonnal a’ várbeliek. Bertók 
volt ö, Szery Balázs’ fegyvernöke, kit már a’ hegyközti 
kalandból ismeriink. Örömmel fogadták; mert megtudni 
várták tőle, hol tartózkodik most a’ magyar ñatalság. De ii 
csak vállat vonitott, legfölebb az mondá: ,Az isten tudja, 

` hol kószálnak most az elbnjdosottak.' Bertók magával a’ 
bánnal шáги; szólani, elbeszélé mit látott ’s hallott az éj 
jel, szoщáмиt ajánlotta a’ fegyveres népet az ózugrási 
zugha тeлett ellenség' elfogására vezetni. De a’ bánnak 
nagyobb terve volt, ö biztosabban тánt czéljához érni, 
mert csak lgy födözhetni fill, kik legyenek a’ várhan az 
árulók. Kivánt volna a’ hán tudni valamit Szery hadnagy 
ról is; de Bertók, Мr mint faggatta őt késöm1 Etelke is, 

`semmit nem tuda, vagy nem akara tudni. пaштcт 
magához parancsoláf a’ bán: Bertóknak pedig parancsolva 
lett, az éjjeli dolgokrul titkot tartani. 

Estenden dobszó alatt következendö adaték a‘ város 
ban köztudomásul: Várnagyi parancs: Mivel holnap után 
e'jjel a’ podmilachi patakhan a’ pisztráng-halászat három 
éjre fölszabadíttatik, az мы pedig ez által zavart lesz; 
azért jövö h'ajnalkor az asszonyok és leányók nagyobb 
számmal menjenek ki vizért, hozzanak három napra ele 
gen'döt, lwgy ne kellessék a’ Verbácz’ zavaros тети 
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inni. Hamis hirek ne rémitsék a’ lakosokat, mintha a’ 
környékben ellenség lappangana, a’ hátorság tökéletes', 
jeléiil ennek az блetel1 sem lesznek ezentúl kettözvék, és 
maga a’ báni hölgy is ki szándékozik az asszonyokkal a’ 
patakra meiiт', ö nagy’ságát {eып a’ vár’ terén be' kelle 
tik várni. e Továbbá tudtára adatik mindenkinek, kit csak 
a’ dolog illet, hogy вaшими úr ma estére a’ lovasság 
gal elinduland Bányaluk felé, onnét az ott összegyiilt se 
reggel a’ király’ parancsára a' bosnyák földre a’ tiirök el 
len menendö. 

Úgy is lön: Davidovich lóra (Ш, af huszárokkal kiin 
dúlt a’ várból , de nem mint hirdelve volt a’ bányaluki vi 
dékre; mert alig hagyá el a’ podmilachi kunyhókat, `balra. 
fnrdúlt és a’ Katona hegygyel szemben emelkedö Orugló’ 
hegyalján elrenfìezé népét azon kemény parancsesal: mind 
alldig legnagyobb csendben vesztég maradni,` mig a’ vár’ 
fokáról az àlgyú meg nem dördiil: ekko'r nagy robajjal ki 
kell rohanni a' cselböl. 

Etelke kevessé megrémiile ugyan, midön az тyja’ 
parancsát тем11á vírradóra a’ patakhoz menni, mivel nem 
ritkán már ott leányrablások lörténtek. ¿Keglevich Péter’ 
leányának nem lllik félénknek lenni -- háш'нá a’ hán —' 
ha a’ közjń úgy kivánja, a’ hölgyek se irtózzanak szem 
beszállni a' veszélylyel. Légy egyébiránt hiziositva, hogy 
bátorságiokról gondoskodtam' 

Irene asszony iizenete szerint nagyon sajnálja, hogy 
holnap viradóra társa az (Щ hölgynek nem lehet a’ patak 
hoz’menni, mert fekvii beleggé lön, a’ házhól шт lenne 
neki kilépni.' . ' 
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_Мég a’ nagyági hegycsúcs mögíil nem emelkedék fol a' 
` nap , de már a’` virradó sziirkiiletben homályosan világolt 
le a’ félhold, midön a’ vár’ terén korsókkal fejiikö'n , kan- ' 
csókkal karukon , pongyola reggeli ölténybenßsszesereg 
lett a’ jajczai nöliem. Etelke is leányaival megjelent кöz 
tók, velök egyenlöen öltözve, enyelgö csevegés alatt ki 
mentekl a’ hoты kapun. 

A"kapu’fölvonó hldja szántszándékkal leeresztve ma 
radt, ‘nehogy a’ némberek elrémiiljenek, haa’ kaput utá 
nok elzárni hallanák. Kevés vártatva a’ kapuhoz két ka 
tonát` látunk jóni, kik alattomban letörték a’ vonóláncz’ 
kapcsát, és örként fegyverben a”kapunal maradtak.’ Egy 
harmadik pedig szйlи‘ vigy'ázódva az egyház тесaми; 
háromszori koczo'gtatására megnyilt a’ toronyajtó, 's be 
bocsáttaték. 

A’ némber'csoport gondatlan vigalommal mind inkábh 
továbh halada a’ podmilachi patak felé, éneke elzenge a' 
harmatos pázsiton messze a’ völgybe, ’s visszaverödék 
kétszeresen a’ Katona és Orugló hegyek’ szikláitól; végre 
elértek a’ кным-мат patakhoz. Következö népdal’ el-' 
éneklése közt — 
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Korán vizre mentek 
Ä A’ lányok erdön Щ, 

Éber ñgyelm-örnek 
Rendelék Margitát. 

` ,Fussatok jó lányokl' 
Fölsìkolta Margit: 

,Jönnek a’ harczosok, 
Hangzik a" zòld csalitf 

`Lánysereg elfutott 
Merre csak szçme lát, 

Margit elmaradott , ` 
Mert láit`'à hadnagyát. 

„Maŕgitám , kegyesem !“ 
A’ szép vitéz kiált: 

„Ne fiissál elölem.“ 
Margita gnegïis állt. 

De mig a’hös legény 
Ölelte a' sziizet, 

шут a’ gonosz kény 
Fölzavará vшet. 

A’ vitéz elyargalt 
Bán' mint sirt a’ leány, 

A’ lviz zavart maraм 
Margita halavány -- 

meregeték a’ vizet, a’ rét’ virágiból fiizértÁkötének, a’ 
leiiu úrhölgy köriil jáмák a’ néptánczot. 

De csak hamar kellemetleniil megzavartaték a’ viga 
lom. Az egyház’ torn'yából lebegett a’ veres lobogó. Most 
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kirohant a’ csalithól Ya’ lörök csorda, egy része hösziilt 
orditással a’ leánynk közé, egy más eröselrh pан; selies 
vágtatva a’ nyilt Кapii felé iramlotl. Hangns rikoltással 
hányták el a’ leányok vizes edényeiket, snétfntamlának. 
A’ gyengéblr idegiiek, köztök Etelke is, elalélva diiltek 
a’ harmatns fii közé. Dús leányrablásnak öriilt a’ huja 
tiirök.' ’ 

A’ bodzási nyilt kapu’ felé rohant csoport mar igen 
közel volta’ vár’ árkához, midön közibiik dördiilt a’ lö 
vö-rés mögött elrejtett érczálgyú. Egy pillanat alatt kiro 
hant a’ várból a’ lovasság, Davidcvich is a’ cselböl cso 
portonként, hogy annál nagyobb zajt okozzon 'a’ nem is 
reménylett támadás, ráiitött a’ török sereg’ hátára. A" 
könnyii zsákmányt reménylett ellenséget csak hamar ré 
miilt zavarba hozta a’ nem is vélt kët részröli megtámad 
tatás, nagy része futásnak eredt, Szelim bey maga'is; de` 
el volt már útjók állva, mert a’ plivai kapun kitó'dult haj 
duság’ jól czélzott tiize roinbolta a’.sornkat. Összebonyo 
lódott` a’ rakásra tnlakodott ozmán nep. Kedvére apritott 
csalmás főt a’ jó kedvii huszár, kedvére ölt fujtott'törököt 
a’ horvát hajdú. ' ` 

Tévedéshöl-e, vagy harczkivánatból Davidovich’ hn 
szárjaînak nagyobb része, a’ kapura tört ellenségr'e‘ ro 
hant, csak kevesen nyargaltak a’ leányok’ megmentésére; 
itt gyшам a’ török, a’ leányok köziil soкan’, köztiik Etel 
ke is, ozmán kézre keriilt. A’ szép prédával egy mellék 
letes úton, a’Katona hegy’ alján, -. nem gnndoltak ezek 
a’ vár alatt harczolókkal, — a’ veszélyböl megmenekedni 
igyekeztek. `Észrevétleniil a’ nagy útra jutottak, már bá 
tqrságban vélték lenni magukat, midön a’ tóparton egy 
csapat lovasnép selies vágtatva elöttiik termett. A’ törö 
kök lebocsáták a’ nyeregböl a’ hölgyeket, készek megve 
rekedni, de szét nem fejtheték a’ hely’ sziike miatt egész 
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erejiiket, majd nem egyenlzint vagdalták (Жet rakásra a’ 
magyarok. Mig Jajcza alatt a’ hármas tl'iz közé szorúlt 
ozmán nép' egészen halomra hányaték, Orugló tóÍ partján 
is gyöztek a’ magyarok, legszebb diadalmuk a’ megszaba 
dult hölgyek. 

,Hatalmas istenl'` — fölkiá'lta Szery Baши, mert ö 
volt az ifjakkal, ki itt megvivott a’ törökkel; Bertók tn 
нóшá öt tegnap a’ török sитdеkról, minekelötte elhagyná 
végképen a’ horvát földet, részt akara venni az elválasztó 

'csatábam `most nyert gyözelme után a’ földön щiiт he 
тerf? kedvesére talált. — ,Mi történt itt? hogy’ juthata e’ 
kincs a’ török kézre ?' Megrémiilt Szery, ijjedtében vélte, 
hogy gyözött a’török ’s Jajcza’ vára fат'мáltaши. Meny 
nyire teheték a’ megszabadult leányok, a’ történet’ elejé 

` röl tudósíták a’hadnagyot, ki életre hozni igyekezett Etel 
két. A’ föleszmélt leánynak elsö выiidлa a’ visszanyert` 
szabadságf , megújult életének elsö érzéke a’ kedves baj 
nok’ megpillantása lön. A’ viszontlátás , a’ véletlen egy 
hetalálkozás visszaadá a’lhölgynek minden erejét, hogy 

_ igy teljes mértékben éldelhesse a’ lángra gyúlt szerelem’ 
határtalanúl holdogitó gyönyörét. i 

,Most lóra ifjak! -- М1шa Szery — siessiink a’ csa 
tatérre, hölgyeink köztiink, öket itt hagyni semmikép nem 
lehetf Zsákmányolt török lovakra iilteték a’ leányokat ’s 
megindulának a’ vár felé. g ' 

т 

Illy gyözelmi menethen közelitettek a’ vár aт, hol 
már akkor megsziint a’ csata, boritva a’ szi'ik tér elhullott` 
testekkel; a’ felbösziilt harczos a’ tasa’ hevében kegyel 
met nem adott, kardra hányatott az ozmán nép, maga 
Szelim bey is a’ holtak közt; de a’ várbeliek köziil is el- ’ 
vesztek többen , a’ kétségbe'esett se merre nem meneked 
hetö ellenség végső lel'ielletig védelmezte iiищát „- Davi 
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dovicli is halálra sebesitve, miviekelötte hevihették a’ várba, 
' a’ kapu elött kiadá lelkét. A’ tusa alatt lekialtott ugyan I 

torka’ штdты az öreg Vércse , hogy a’ Katona heg)” 
alján viszi az ellenség az elrablott hölgyeket , mert ö ezt 
látta a' vár’ tornyáliól; de a’ fegyverzaj között a’ kiáiiási 
senki sem ш11oнa; a’ lecsendesiilésnél vette a’ bajt Keg 
levich észre — szörnyen megrémiilt Ieánya’ sorsa мы, 
tiistént a’ legjobb lovasokat rendelé az ellenség’ iizés'ére, 
gazdag jutalmat igért дeнeк, ha ieányát ’s a’ többi asz 
szonyokat megmenthetik a’ так’ kézéböl; a’ lovasok már 
indulóhan, midön Szery hadnagy a’ vái' alá érkezék. 

Az egyház’ f'tornyáliól látta a’ bosnyák a’ vár alatt! 
egymásra következö eseteket, tapsolt örömében midön a’ 
lesböl kirohant törököket ölyvként a’ némberek közé ro 

` haши —; megrémiilt midön az álgyudörgésre a’ távolban 
vélt Davidovichot egy felöl, más felól a’ hajdúk’ rohanatát, 
’s a’ töröknek három tiiz közé szщiiт“ latta`: ebböl ész 
revehe'tte, hogy gonosz tette' felfödöztetett, de gúnynyal 
kaczagott, mert azt is látta, hogy Etelke töbh némberrel 
rabja lett a’ töröknek; szemével kisérte a’ csoportot, melly 
bántatlanul vitte a’ szép préilát. De csak hamar le lón min 
den öröme verve, mert észrevette Szeryt, mintha a’ f'old’ 
gyomráliól tiiimék föl, a’ magyar ifjakkal a’ нáпитóк 
közé rohanni; mimljárt _ráismert az ifjú bajnokra. A’ fé 
nyes fekete sas-szárny forgó a’ fehér kalpagon, a’ szткe 
arab méii, kitiiiiövé tették öt a’ töhbiek között. Látta 
gумы az ifjakat, láila aiaaauai (жet a’ var relé jöui. 
в’ már шbи von mint tiirheté induiamssága. Le akart fumi 
a’ toroii341ól, az ajtót zárva шинa; `еrulása nyilvános, 
a’ hiin’ sulya, fertelme egyiránt nyomták föllázzadt lélek 
isméretét; ismét fölsiete a’ lépcsön elóhbi állásához. Még 
egyszer lepillanta'a’ `csatatorre, épen akkor fogadták a’ 
vár alatt gyözök örömkíáltással a1 diadahnas magyar Шa 
kat, épen akkor szoтá karjai közé le'ányát ’s szabaditó 

‘ 
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jám’ felette.'boldoggá lett hán. E’ lát’vány egészen meg 
zavará a’ bosnyák’ elméjét, `fe'lt’orrt fejében a’ vêr, két- ` 
ségbe esve, megtél‘iolyodva. ledobta kucsmáját, holló122 
kete hosszú haкт'ш míntegy halotti gyász-zászlót lobog- 
тá a’ szél, ezzel a’ széditö magasról lerohant, halálra 

— zum ‚ты. Az oda sietett népïmegismérte a’ мaшиha" 
DavidoviCh Нeвеt. . ' " ' 

~'. 
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XIX. 

Midön épen az alkonyodó nap’ utolsó fénysugára eltiint 
Privale fhegy’ ormai mögött, megdördiiltek a’ vár’ falain a’ 
kitiizött álgyúk, megszólamlották minden harangok. A’ 
nép csoport'osan gyiilt aO szentegyházban össze, a’ nap' 
dicsöségesen végezteért ’s a’ vérontással fenyegetö ve 
szélytöl megszabadulásért a’ mindenhatónak hálát adandó. 
Jelen volt a’ hán, kinek egész léte fölifjúla,`jobbján Etelke 
mint fölékesiteit ara, szemeiböl `az égi öröm tiindöklött, 
halján Szery Balázs, ki fölbuzditva az ég’ határtalan ke-' 
gyétöl, ajtatos elméjében az шeu’ trónja elött lehegett, 
térdelt mind a’ három a’ szentek’ szenlje elött. 

A’ „Teged uram dicsëriink“ hálázsolosmát eléneklö apт 
adá össze a’ szent e`skii’ letétele után a’ két szeretöt. Ta 

.núja volt a’ nép ez egybekelésnek, ki tanúja volt nem 
egyszerSzery’ höstetteinek, tanúja. a’ sok iigyefogyott sze 
gényen könyöriilii Etelke’ jótevöségének. 

Kitört „éljenl“ kiáltással kisérte a’ megöriilt közöii 
ség az egyházból a’ bánlakba visszatért násznépet, мol 
(Жe; a’ boldogúlás’ örömének ölelése iidvezlé. 

Má'snap az i'gazságosan itélö birótúla’ fölfedezett 
árulók’ fenyitésére kegyelmes biintetést kért ’s eszközlött 
ki az érzéshen egygyé lett féri ’s nö. Hös Davidovich’ te 
teme pedig gyász iinnepléssel eltakariltatott. 

Kiss KÁRoLY. 



KÓLCSTIY’ 
EMLÉK'EZETE. 

IR'I'A 

шамана BÈBTALAN. 
` ‘ 





'Mélyen ’s csendesen fekszik a’ halott a’ föld alatt. De 
vajjon mint mélyen ’s mint csendesen, olly érzékteleniil is? 
Nincs neki többé tudása sem arról iiil a’ sir’ éjjelén túl van, 
sem arról mi ide fen az'élet’ forró zajában történik? Nem 
eped kebele a’ mult’ emlékezete után? Sem заveтыt nem 
vár ny'ugtalan lélekkel? Nem hallja azoknak dobogását 
kik fölötte keseregve járdalnak, ’s azon fàjdalmakról mi 
ket halála okozott, azon könnyekröl mik érette ontatnak, 
semmit nem tud? ' 

Ha ige'n, 'oh akkor holdogtalan vagy te, ki a’ cse 
kei mezöben a’ Tísza és Tur közötti szigeten sirban ‘ 
fekszel. Igy te nem találál n'yugalmat a’ sirban, mit mi 
emberek.pihenö révnek hisziińk; midön élni megsziinél, 
szenvedéseid nem haltak meg, hanem csak általváltoztak; 
haza és nép, melly kinja volt életednek, kinod lett halot 
taidban is. Mert nem feleség, nem gyermek sir utánad, 
férj és atya te nem valál; a’ haza, mellyiiek emésztö 
szerelme lánghabként folyt véredben, egy nép, mellynek 
fájdalmát kebledben viseléd, buslakodik éretted, ennek 
panasza ’s hánaт, kliiod ’s dicsöséged egyszersmind, 
gyötör hideg ágyadban, adván szenv'edést élet nélkiil, ’s 
megörökltvén igy a’ halálhan a’ kinokat, iiil11 az élethen 
mulandók voltak. Életszenvedéseiden kiviil e’ népfájdalo 
mért nézem én sírhalmodat szent föidnek. Mert a’ fájlla 
lom meg`szentel, de az öröm suha sem. ’S`onnét van-e ez, 
hogy az öröm nem olly tiszta érzeménye a’ léleknek, vagy 
hogy a’ bánat’ sötét vize nemesebb kutföbiil ered az öröm' 
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csillámló habjánál, annyi igaz: szenvedés gyakran anyja 
az erénynek, boldogság ritkán, 's nem tagadhatni azt sem, 
hogy a’ keserv tartósahb életii a’szivhen mint a’ kéj. Örii 
li'mk-e annyira a’ rózsabokor’ himhójának fakadásakor, 
ii1liit szánjuk ha piros levelei hervadoznak az öszi szé‘Jien ё 
Nem feledjiik-e el a’ helyet, hol nagy emberek’ bölcsöje 
rengett, mig sirjaikat hiven iiiegjegyezziik? A’ népek’ el 
méjéhen nem elevenebben él-e minden győzelmek’ fényé 
iiél a’ szereiicsétlen csaták’ emléke,' ’s hányan isiiierik 
diadalmalnkat, mig Várna és Mohács’ emlitésére minden 
nek kehele keresztiil rázódik? A’ megváltónak is halnia 
kellett, hogy tanitása hitté váljék, hogy képe szent fény 

` ben nyomakodjék az emberek’ lelkébe; ha iinneplö pom 
pában ragadtatott vohia mennyekbe, akkor jobhan cso 
dáltatott, de korábban is elfelejtetett volna. Mert az öröm 
a’ jelenen uralkodik; multbóljövöre a’ fájdalom hat` ' 

’S mint az éjszakának, a’ fàjdalomiiak is két hajnala 
van: az emlékezet követi, elderiil tőle, a’ sejtés 
megelözi, felé borong. Nem tehet-e tanubizonyságot min 
den, kinek életében klnos napjai valának, hogy a’ fájdal 
mat elöbh megérezziik mint megjön? Ava'gy miként ma 
gyarázzam meg gondolataimnak azon elsötétiilését, 0i:z0 
méiiyeimnek azon búra hajlását, azon elhervadásált ked 
vemnek, azon életundort ’s csiiggedést, melly e’ ritka fér 
ñu halálának napja köriil hatalmat ellenállhatatlanul vön 
lelkemen? Okát nem látván, szinte megijedék ez elboru 
láson. Csak az idö magyarázá meg mit az ész megfejteni ` 
ii0iii иiilott. Létezett az ok de titokban; búiii összekötte 
_tésben volt kutfejével de nekem ismerhetetleniil; az élet 
undor szaga volt egy sir’ virágának, mitén nem láthattam, 
csiiggedésem szivdöfésböl eredt, de a’ tör láthatatlanul 
jött 0s ment; a’ báliorgást azon véletlen iir szii'lte a’ sze 
lek’ törvénye szeriiit, mi keblemhen a’ veszteségkor tá 
iiiadt, mit már éreztem, de még nem ismerteiii. ’S miért 
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volna képtelenség a’ sejtés, hogy ez sokakto'' tagadtatik? 
Az isteni mindentudóságbol ez nem egy homályos sugár 
ka-e az emberlélekben? Nem ismeriink-e a’ természei’ tii 

_ neményeihen' is ehhez hasonlóra? Meri nem elöbb hallik-e 
a’ zugas mint a’ szél megérkeznék? A' tiszta patak nem ` 
zavarodik-e meg mikor a’ sötét förgeteg még távol van? 
A’ hiirök’ széditö illata nem száll-e hozád mielött mérges 
virágát láthatnád? Vihar elött a’ fák’ lombjainak végei nem 
reszketnek-e a’ nélkiil hogy törzsöke tudná miért? A’ 
tenger’ madarai nem éreznek-e nyugtalanságot mielött 
még a’ vész föltámadt volna? "S árnyék nem fátyolozza-e 
be a’ föld’ világos arczát midön dörgés és villám késziil 
az ég’ felhöibeni` A’ sejtés igy elözi meg a’ csapást. Egy 
nyilalás ez a’ következö betegségböl; egy hirmondó fel 
höcske az égi háhorubol melly egiinkre tolakpdik; egy 
elösugár a' napbol melly ránk virad. Azonban a’ sejtés 
mihamar elvész a’ fájdalom’ tiizében, de ebböl az emlé 
kezet, mint phoenix, annál hoszabb élettel sziiletik. ’S 
bár szeliden, de sötéten ii'lepedik le a’ szivre. Boldog kl 

` sirhat. Annál az emlékezet soha nem fog siiriidni kinná, 
melly öldököl, hanem idönkint, óráiban az ellágyulásnak 
könnyekben olvad fel. 

Hia'lhan mondjátok, 'hogy sirni шёл/öiigiilé“ az ideg 
rendszernek mellyen minden beteg` érzés végig rezeg, 
hogy erös lelkek az érzemény’ illy lágy kiömléséröl sem 
mit nem tudnak: én legalábh nem' szégyenlem e' gyöngu 
séget, az öriilő vagy szenvedö szivnek e’ «шakмáт, 
söt hiszem, jì'inek elö az életben pillanatok, mikben egy 
könnycsepp gyöngye a’ férñu’ szemének is. De a’ sirásnak _ 
nem helye a’ dumb, melly Kölcs eyt fedi. Midiin a’ vesz 
teség ’s fájdalom nemcsak' a’ sziv’ hurjait érinti, hanem a’ 
lelket, értelmet 's a'kebel’komolyabb é`rzeményeit is meg 
ragadja; az nem szóban, nem könnyben de némasághan 
nyilatknzаk. Ez hangja, ez nyelve mind annak mi kibe 

.4G'warmly'f' п‘. ш. 14 
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` szélhetetlen.. ’S az o' halála íllyeii esemény; mert nem egy 
letört szohor ö, mellyhenmit veszténk, egy 'tekintéssel 
megmérjiik, hanem egy omladék mellyiiek 'ágait 's o8z 
tályait sorhan meg kell járnunk, hogy érezhessiik mi nagy 
mii ’s mi dúzs romlás. Ki arczképét látta, mellyben lelké 
nek ártatlansága ’s egyszeriisége olly szépen tiikrözik, ne 
gondolja hogy már ot ismeri; ki hallotla szólani majd 
nemzetiink’ tudósai’, majd az ország’ képviselői’ köréhen, 
csak egyes` pillanatokat_látott életének esztendeihöl; ki 
munkáit olvasta, mellyekhen örökké kehel és szlv hang 
ш, tanuja voli’ugyan lelke’ sokféie nuuámzásainak, ae 
annak mi melle’ szentéhen forrott, kiizdött és' dobogott; 
ti , kik öt csak igy ismerétek, igaz képere egyediil az irás’ 

` e’ szavaihan találtok: az emher isteniiek élö `egyháza.` 
Mintha róla sugárzottak volna le e’ szavak. 

Visszaemlékezem` rá ’s öröméhen szivem repes`. Illyen 
'alakkal az élethen kevesen találko'znak. Az enz'ésnek e’ 
koráhan, az erkölcsök’ romlásának közepette hasonlitott ö 
egy jó iuaiu vаráгho1, melly a’ roinaat aomb'ieiön nö fel. 
Hii ñja a’ természetnek, melly vagy hallgat vagy szól de 
hamisat ‘soha nem mond;` egyszeriisége ’s gyermekded` ar- _ 
tatlansága az emberiség’ öszinte ifjulrorára emlékeztetett, 
.-. egyenesen Homér’ világábo'l látszott lépni közénk. 

`Szenvedélyt nem ismert, de csupa szerиеt, azzal határos 
volt egész lelke, ez indulat, a’ legnemesh mert ok nél 
kiilvaló mint az istenség, tette шт, parám, hazaůva. 
’s mindemié. ’S ez magyarrázza meg pályáját. Ki,próhálná 
’s нишá megvesztegetni` a’ szeretetet, hogy árulója lenne 

‘ annak iiрt mád? ’S a’ szeretet istene volt az ö keblének 
’s isten azt mit szeret, legyen egy bogár, legyen egy vi-' 
lág, ’s kárhozatra inkább semmint áldozatra érdemes, 
nem veszti el hanem megváltja"s'meghal érette. Illy ér 
zelemmel volt o polgár és emher. De a’ szeretet tulzott hi 
`zodalommal jár: ketelkediii csak кашeй hol végitéletét 
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más kimondá, meg kellett csaiatnia lmgy valakinek ne 
higyen, tiirt békével mintha szenvedés nélkiil nem volna 
élet ’s más óva töle mintha az ember se1iii1il fájdalmat 
‘nem birna meg, eiötte senki nem akkor lett rosz mikor 

`jó lenni megsziint, hanem mikor ártatlan lelkének mentö 
okai kifogytak. Sem azoknak nem való a’ (ölil kik pokol 
nak, sem azoknak kik mennynek tartják, pedig e’ két 
szélre, deriilt és borult napjaikhan ép azok tévednek, kik 
nek szivök szeretettel lángol, holott az egész földi élet, 
melly annak kinjábol ’s ennek öröméböl gyiil össze, kö 
zép ösvényre szólit föl. De épen igy lehettél te olly lélek 
emelö jelenet idönkben'. A’ tögténet’ mind ó mind` új sze 
mélyeinek erénye föltaláltatotŕ benned azoknak hiine nél 
kiil; az ó világ’ erkölcsét birtad, ’s az új ko1” ísmeretei 
vel ragyogtál'. . 

’S ennyi tökély nem volt elég, hogy ö örömmel 's 
nyugalommal jufalmaztassék. Pályája még némileg össze 
esék Kazinczyéval, ki képviselöje ’s ifiartyra a’ líteraturai 
iildözés’ idöszakának, mellyben a' késöbbi dicsöségnek csak 
árnyéka lehçgett a’ vivók’ fején, mellyben elöbajnokait a’ 
nemzet’ ez új életének részvétlénség , megvetés és hideg 
közguny kisérte. Mert mindén ujitásra iildözés következik; 
a’ sa5t melly nap felé száll , magasban t`ársainál , vijongva 
kergeti a’ madársereg és közötte egyegy nj'il is röpiil. Egy 
plllaiiat volt csak, mell'yben megnyilott a’`hely hova szii 

` lettél ’s min epedve ñigge lelked. Boldogságod’ eljöttnek 
hiv_éd. Ellenséged hatalmas volt, de harátaid gyözhetiek 
volna. Elhagytak ők. Boidogok, ha nemes szándékkal, 
ha nem tudva mit cselekesznek követték el a’ szörnyii 
vétket. Vajha egyet és mást fényes pályáján ne hábm» 
gasson emiékezeted. `Melly annái s_ötétebb, hogy "iz11' 
slrll’0iii!ioilrol emelkedik föl. Az oszlop elkésett bánat, 
nem ád vissza; csak gyakrabban fog emlékeztetni kit 
veszténk el. 

. ' .k . 
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De iiiinelcn nagynak ’s nemesnek osztályrésze szen 
vedés a' fdldön; sinylik itt, mikép minden növén'y melly 
hoдáhы idegen haцáha тeст ánal, --` ’s innét van, ' 
hogy a’ derék akkor legkisebb, míkor mint számiizött 
az emberek кат viv, ’s valódi termetébe, `nagyságába az 

_f emlékezet’ tiikö`rén keresztiil akkor pattan` vissza, midön 
` köziiliink egébe, eredeti hoiiётa elköltözött. Csak a’köny 

nyii „áll magasan ’s kedvére, minek sulya van az lehull. 
Sok lélekerö, mi égben fény ’s angyalokban iidvesség, 
itt hiine ’s átka birtpkosának. A’ ragyogás’ кoпыти éliink; 
ha biiii is csak liindökiiljék, ha erkölcstelenség is csak igy 
ne neveztessék, ha alacsonyság is csak hatalmat adjon 
mi megnémitsa a’ sokaságot, innét a' siron a* ‘jövendövel, 
hen a" sirban a' vИágтl nem gondolnak. ’S csoda-e ha ö, 
ki legöröiliestehb kehlének titkában élt ’s'kinek niiii'den 
tehetségei ’s érzeményei egy csendes szerénység által ugy 
horíttattak be, mint a’ rózsabiuibónak illata piruló leve 
lek által heborittatika csoda-e ha ö sokáig csak kevesektöl 
ismertetett? De kik ismerték, tisztelték mind azok. 

I 

Söt, ’s ez ollyan dicsöség miben vele kevesen osz 
toznak, nemcsak a.’ jók tis.ztelték, de még` azok is, kik 
nek Щ gyiilölniök kellett volna ’s kiktöl ö , bár szereté az 
embert, nem тáut hecsiiltetni. Mert hiú nem lévén ki 
tiinésért iiiásokkal nem vetélkedett; igény’telen lelke sen 
kivel 'nem érezteté azon nagy hatalmat, iiiivel birt; gyei’ 
meki egyszeriisége mellyel élt, szólt, cselekedett, шта 
kélteté az embereket magas ‘_elsöségeivel, iiiíket magában 
is, annál inkábh önérzéssel táшiiшa látni ’s nem birni rosz 

érdzést okoz; kiket erénye ellene fölingereltek, ugyan azo 
kot ártatlansága lefegyverzé. Igy nem штык, igy nem 
gyiilöltetik a’ bárány, mert bár maga a’ jónak példája, 
de'nem ostorozza a’ gonoszt. , ` 

Mêgvigasziaitaik az emher ha saйт képmását illy 
тайii, illy biin nélkiil, `illy erényesen пáпa, ha talá! 
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ollyanokat kiken még érzik a’ paradicsoml ártatlanság’ sziiz 
illata, ha némellynek feddhetetlensége azoii édes hithe rin 
gatja által, hogy Éden nem puszta @nég csak zárva van,` 
miböl idönkint elkiildetik hozánk egyegy lakos' az ember 
fajnak megnemesitésére, melly itt a' biin’ l'örtelmében te 
nyészik. De a’ sors kiildötteinek, hár iieill minden szem 
olvashatja, slitét végzés van irva homlokaikra: szenved 
jetek mast boldogitva, emésztödjetek iiiást táplálva, halja 
tok`meg mást megmentve; ’s egy élet’ hoszu kináért vaj 
jon jutalom-e a' földi rövid dicsöség, melly, mint szin a’ 
nappal, az élet1el slrlia száll. ’s hánynak adatékazon 
isteni természet megelégedni a’ lélekisméret’ titkos örö 
mével, `melly előizlete a’ mennynek emberi ajakkal. ’S 
rajtad az' itélet szömyii hiven heteljescdett; 6' haza ’s 
nép’ javáért szerencséd’ áhlozáil fel, saját 6leteilet ail6ll 
élviil nekiink munkáidban, 1s erőil egy nemes iigy’ vé11el 
iiiébeii ulószor lángola fel, midön a’ halál ért. Közfájda 

f lommal láttak klllőhi1, mert benned azon történeti szemé 
lyek ujultak meg, kik hölcsek lévén vezéreknek tartattak. 
Az élet 'egy tenger, mellyet a’ vész" eiszakája gyakran 
födvén, rajta az emberek’ élethajócskái sokfèle rémek 6s 
veszetlehIiek köztt eveznek; parljain körösköriil ti vagy 
tok a' világitó tornyok,mellyek fényt velve a’. hnllámokra, 
mint a’ nap részrehajlallanul megvilágitjátok az iihl6ző 
nek ’s az iildözötlnek utait. Az élethajócskák egymás mel 
lett p11шaюiiкínt siilyedeznek a’ iiélkiil hogy az feuiinnék; _ 
ite ha egy világitó torony, mellyhez olly soknak élete,` 
szerencséje ’s pályája kötve volt, omlik össze, egy kis 
világ sohajt 16l. mert fényének kialvásakor milliók’ ege 
ho1iil el. ' ' ` ~ ` 

’S romain bizenyosan nem könnyezik a’ rahló , ki s6 
tétségért imádkozott. ’S lesznek, kik sirodon is vigadva 

_ fognak tomholni ’s fekete bikát ölnek áldozatul az alvi- ` 
lágnak. De senkit ne häboritson e' vad látvány. Midön 
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maja a’ iöriéiiei’ musaja birmkbà veszisirját, „мешке 
nek világánál mellöle e' sárga káprázatok, 'az indu'latnak 

_ ’s érdeknek sokféle szi'ilöttei ’s árnyékai mind elröppennek, 
csak a’ d_icsösé'g maradmeg. E’ mennyei eredetii fény 
ollyan mint az mellyben еge“: Móses’ csipkebokra; láng 
jáhan a’ jelesek’ emléke és sirfaja örökké ragyog, a’ nél 
kiil hogy tőle valaha megemésztetnék. — 

nóvá ót, hajlandóságá’n kiviil, _részint természete’ 
tette, melly minden idegen ériiitésre hezáródék, mint né 
melly virág, az alatt kebléhen annál teljesebb ’s édesebb 
és több illatot készitö a’ megnyilás’ peшите, részint ho 
`roiigó köriilállásai, mik által minden тá; élvektöl ’s a’ 
cselekedet’ `mezejétöl tayol tartatván.,i e7 miatti fáшиma’ 
örök megvilágitásában dúzs szelleme saját helsejének Еej 
tegetésére 'szorittatott; igy lett ö költö, mert` az érzemény' 
bokrának, ha gyökere kin, himhoja‘ az ének, igy iró, 
mert tettvágy emészté lelkét, ’s a’ kimondott gondolat 
szomszéda a’ tettnek. De ne feledjiik el, hogy irónak lenni 
egykor, még az ö ifjusága’ hajnaláhan is, egeszen más 
és némileg töиh jelentésii volt miiit ma. 'Azoii koi" emhe 
rei e’ pályára inkább hazafisághol mint_irói dicsösé 
gért léptek, miivelték a’ tudományt inert a’.hazát szeret 
ték, a"musak’ ajáiiilékaival nem azoknak de a’ nemzeti- 
ségnek oltárán áldoztak; hazaüiii érzéshöl folyt ki az irói 
élet ’s az` idönek elmetermékeit hasonlithatni gyiimölcsei 
nez azon galyaknak, meilyek тás `iörsökbe áimiiva vi 
rágoznak és teremnek. Ez idöszakhan a’ hazaña’ tisztes 
nevezetét csak az irók érdei1ilék meg; mert sas-pillanattal 
egyediil ök tekintének a’ jövendöhe; egyediil ök láták ál 
tal, hogy hagyományi raktárunkhan a’ nyelv ázon egyet 

' len mag mellyben élet van, ’s hogy romlása, mint tes 
tiinké a’ sirhan, nem halált` mit már kiszenvede, de föиá 
madást jelent; egyedi'il ök érzék az egyesiilés’ óriás ha 
штát, és`sziivetségök, az iihlözölt`, iiiegvetett, kigunyolt 

‘ 
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őrz6 meg a’ klii6set, melly elveszve halálunkat vonta 
volna maga után ’s megszabaditva iiieiitőiik l6tt. Csak 
miután ezt kezelk1iől maga a’ nemzet’ egyeteme vette ál 
tal, azóta. kezd elváltabb kört éstölili önállást nyerni a’ 
literatura, azóta kezd hazañui tekintetektöl fiiggetlen lenni, 
a’ nélkiil hogy velek össze'fiiggeni megsziinne. Azonhan a’ 
hazañuság, világi ’s gyakran aprólékos érllekelvel, még 
most is mélyen beágazik a’ tudomány’s iiiiivészet’ vllá36tia, 
’s ezeket némileg puszta eszköziil használja napjainkban 
is -- és talán ez egyik oka hogy nekiink nagy iróink még 
nincsenek. E’ szempontokból kell tekinteni mind azokat, ` 
kik Kölcsey elött ’s vele egy korban lönek irókkát. 

De itt nem szabad még téged’ elfelednem oh barátság, 
melly az ő saját vallomásakint,. szelid kézzel voii1311l őt 
e’ pályára és szerelmesedkint marasztád kelileileii. Árnyé 
kodha vonultak akkor lró1iik azon csufolódó iiép elől, 
mellyért élet6k szomorúan eiiié5ztőilött iiiliit a’ iiié6s iiiliiél 
ér6tte 'virasztának, é5 plheiiés közt1eii eiiyheilt1e rakták le 
a’ mult nap’ meggyaláztatásait, hogy másnap ujakkal ha1 
iiioztassaiiak. Hazánkban még ekkor a’ sziven kivíil egyet 
len egy közelv, `a’ literatura szött barátságot. ’S ez volt 
azoii isten'ség, iiielly a.’ pályázókat összetariá. De a’ ba 
ráiság akkor édes és szent vala. Mert literaturänk azoi1 
l1lőheii hasonlitott egy hajóhbz, iiiell7 v6sz köz6tt az el 
iiier6lés’ széléii lebegve mind azokat kik rajta 7oitak h1v 
ségre ’s egyességre inté, ’s most hasonlit azon hajóhoz, 
melly slk tengeren evez, ’s 6iiiherel iitközlieii, elhidegiilve 
egymástol, elöre azon kincsekröl álmadoznak, míket az 
el6reiillő partoii gyiiiteni szeretnének. ` 

Van költönk dúzsabh képzelethen, van l6lket szilajabb 
lángáradással megrohanó, de kebelhez, a" szeiiveitő ~ér 
zések’ olvadó hangjával legiobban ő heszél, ’s a’ szlv 
nek örömben ugy mint fájdalomlmn’édes zenéje eivedö ösz 
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sze csengessel csak soraiban zeng; vannak iróink is ter 
jedtebb isiiieretekkel, vannak kik a’ tudás’ töhbféle nemé 
heii munkálkodtak, vaтak kiknek szorgalmárol nagyohb 
kötetek tвашek taii'ubizonyságot, de tereilitö` elmével, 
melly nem idegen sugárokat ver vissza hanem azokat 

magábol lövelli ki, senki nem birt olly inértékben mint Nem tart’ozik iigyan azon szellemek közé, mellyek vagy 
az emberiség vagy egy nép’ történetének mezején Termi 
niiskép állanak, ’s két kiilönbözö' nagy avagy Нs világ 
nak vége ’s kezdete között emelkednek, mert jóllehet te 
hetségekkel hirt, de szerencse ’s köriilállások hiányzottak; 
azonban egy nevezetes stadium ö, mellynél literaturáiik' 
folyama иj irány felé hajol, ’s melly töliink a’ haladásban 
még sokáig mértékiil fog vétetni. Kor¿iig fökép a’ puszta 
szó köriil fáradozának iróink, melly, hár mellözhetetlen, 
de mnégis csak eszköz. Apródonkint a’ nyelvforrongás’meg 
sziint; темп megjelent az uj alak.` ’S Kazinczy ИМt 
adott a’ nyelvnek, Kölcsey pediggoiidolatot` ’s ér 

. zésttett hele; ama’ köriil fé ny gyiijté össze'a’ sokasá 
got, ennek/'köréhe meleg ищá ’s mondhatni, hevétöl 
virultak föl reményekhen leggazdagabb ifjaink, ’s miként 
ö és kortársai ama’ szenvedéseinél fogvást szent öreg ra 
gyogó szellemének, ugy a’ mai ifjak jellemben ’s irány 
ban az ö mély` kebléiiek штaммы. De neki, ki gyak 
ran emlékezett Hellásra mellyben Homer’ verseit könyv` 
дети tanuigaiiak, ’s ki jai mdta mikém Tassó" köiiemé 
nyei az olasz köznép’ ajkán forognak, nem nagy kedv'e 
volt `dalokat irni azon nemzetnek, melly csak megénekel 
teмп vágy, ’s érette lángoló költöjével annyira nem öriil, 
nem szenved, nem érez egyi'itt, hógy saját dicsöség'ének 
énekeit sem zengi iiищa. Ollyan vidékben, iiiellyben semiiii 
sem hangzik vissza, szomorú élm'. ’S benne az iró 

' nak kincsére is ki itélne abbol mit töle kirakva szemlél ? 
Lámm én és nem egyszer láttaiii, sohajtása közhen mint 
‘аrdтa ki kezéhöl a’ toll. Eszmnéi’ tiindérhirodalmának ha 
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шránы ugy áт ö,l mint az elsö párember a. “тak és 
szépnek` isteni kerte elött; -. attol örökre elzárva, ’s 
annál sötétebben tekintve a’ földre, melly nyujtva egy-` 
egy virágot, ezzel csak a’ tilalomra és számiizetésre 'em 
lékeztet. 

Egykor valóhan azon dicsöség'ragyoghatandott volna 
шт fölöit, melly Franczország' L'hermitage-át hiressé 
levé. De ellenséges viszonyok eltéphetleniil hálózták kö 
riil ’s lefiizték lelkének lángszárnyait. Hiában мáмаzá, 
hogy neki nem lélektelen szépség de emberek 
kellenek, hogy terhére van az a’ magány ’s el 
hagyattatás, hiában nevezé шát távul barátai 
‘tol ’s a’ literaturátol, számkivetésnek, Шábaii 
panaszla'. hogy magában élni a’ legnagyob’b sze 
rencsétlenségeknek egyike:` hallák de nem hall 
gaтáк meg Щ, ellenei nem de barátai sem, ’s legnagyolib 
érdeme legnagyobb suly volt elmeriilésében. Ama’ régi görög 
hölcs, korunk’ vészes indulatával egy pontot a’ földön kiviil 
ohajtott magának, hogy azt sarkailml kiemelhesse; ’s ö, 
az ujkor’ bölcse, a’ régiek’ csendes erényével egy sziik ha 
zában kére líelyecskét, teher alá nyujtva vállait. De oh a’ 
végzetugy akará, sirod közel `essék' имcsшим, és mint 
iró soha ne munkálkodhassál lelked’ omló sugáraival a’ 
nemzeterö’ forrásának közponljábol. Valál messze elásott 
kincs; senki nem emelt [öl. Sziilettél` ’s éltél` elszigetelt 
magämyban, hoтa a’ közéletnek csak fájdalmai jutnak el 
's nyilalnak a’ szivbe. 

De ö érté korát ’s az életet. Jól шdta hogy csak fé 
lig él ki mindig költö ’s bölcs, mert mindenik maрe“), 's 
amaк érzeményeit, emez gondolatait'fökép `a’ jövendö’ szá! 
inára hinti el, pedig .azidönek is, mellyhen éliink, adósai 
vagyunk, ’s tehetségiinkböl ezt talám még több illeti , mivel 
ez jelenben minden ’s alaшa a’jövönek; ,iól mara ö, ki Plu 
tarch’ тaмágát koran тeща'ta, hogy mтdő" az ókor. 

i ` _ 
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férñai c'selekvés és taniilmány, gyakorl'at és szemlélődés 
között iiiegoszoltak, az életnek ez nem iiiegosztása de ki 
egészitése volt, ’s e’ hires tölgyfák, mellyek` századok 
után is csodáltainak, igy "тeк sziiára gyökeret a’ mély 
hen ’s igy kaptak terepély кorти“ a’ magashan; jól tudta, 
hogy tudomámy ’s élet két ellenségkint nein emészti föl ha 
neiii Штaбa egymást, ’s aiiiattol ez, mint naptol a’ föld 
színeit nyeri ’s niegtermékenyittetik. E’ hiedelemiiiel ’s e’ 
kötelessëg’ érzetéhen lëpett polgári pályára, iliiuián már 
шiikы a’ literaturáhan neki tekinteiet és hirt szereztenek. 

Hasorllott ekkor `az ö dicsösége az esztendöéhez, midön 
ez a’ ragyogó virágzalu ’s ártatlan zöldii tavaszbol általlép 
a’ nyárha, iiiellynek gyiimölcsei ’s kalászai még azokat 
is meghóditják, kiknek a’ tмasz’ íinom illata ’s a’ pacsir 
taének semiili élvet nem nyujta. 

Miként meglankad a’ virág, melly egy иgeтеl‘ bé 
kes ,árnyékábol kivétetyén, napfényre iiltetikki: eleintén 
ugy sinylett ö az elet’zajáhan, mellyiiek hullámaitol eddig, 
általok egy sziik révhe szorittatván, nyugalmas távolság 
han folyának napjai. De ereje folyvást növekedelt, mint 
a’ hajos’ hátorsága ha már a.’ nyilt tenger’ vészei közé 
jiita, ’s iiiidön magányának elhag'yása után nem sokára az 
országgyiilésen képviselöink’ kiiréhen megjelent vala , -har 
sze_mélyéhen köriilborongva azon elöitéleltöl, hogy lant-` 
ján kiviil a’költö semiiiihez nem ért, magas eszmékkel tölt 
polgári heszédei, iiiiket miivészi hecsre emelni ö kezde ha 
zánkhan, csodálójává 's tis.ztelöjévé тек az egész nemze 
tet, melly ezen `föliil tiszta lelkéhen olly hizodalmat hely 
heze, hogy az valóságosan hitnek mondathatik. Tudo 
mányos késziiletére nézve egy feлel állt vohia `iiiagasbban ' 
a’ töbы képviselőknél, ha szerény gazdagsága, hasonló 
kép a’ dúzsan megterhelt ágaktol `levont gyiimölcsfához, 
önkénytt vissza nem hajolt vohia azoknak „мы, mert ő 
nem ragyogni, nem ezerek fölölt feltiinni, hanem haша js 
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használni НИМ. lgeń sokan társai каши először csak Шу 
réhen `érezék ’s tőle tanulák meg; hogy a' törvényhozó 
nak, ki egy nemzet’ jövendöje felelt itél, mi magás szem 

_ pontbol kell tekintenie a’ dolgokat, hogy a’ törvényhozás’ 
pályája mire em'bereink `eddig 'olly keves késziilettel szol‘ 
fak lépni, minden másnál `több tudományt, hölcseséget ’s 
lélekism'eretet kiván, Às e’ szellemi felsöbbsége `cselekvé , 
'hogy zajtalan viseletében is általok vezérnek tekinteték, 
mint utasoktol a’ kalauz, ki ugy is vezet ha a’ csoport 
elött megy, `mert ekkor követtetik, ugy is ha csendesen 
hátul jár,"`mert ekkor зaшиты hozá visszavissza. pillan 

`tanak; ’s ki merné tagadni, ho35г azon nagy elvek, mi 
ket alkotványos éleliink’ bomályábol ö vont vМатa, ha 
egyszer fölvirulandottak, этának legdr$1gá|i|1 ’s öröklö 
virágai lesznek? Ш is, mint egész életében, sokat ha 
sonlltott azon fehér márványszoborhoz, melly_hallgatva 
áll ’s fejébůl a’ fény hoszan kilángol. ' 

Nem ö volt az, ki al тáк’ bomlott fonalait rendezö 
értelenu'nel kisérvén az iiléseket kûrmányozá, e’ harátja 
most is él és kesereg utána; ö, yidönkint idönkint, a’ tör 
vény, az emberiség é s közszabads1'zg’ szózatát 
szoтa vala szellemi hangjával a’ képviselök’ tanácsában 
elzengeni, miként szinpadon a’ chorus a’ sors' örök igaz 
ságaй a’ cselekyó személyeknek elmondogatja, nem hagy 
ván magát azon kétségtöl visszatartoztatnig meghallgatta 
tik-e avagy nem? Csak azok tudhatják kik ш ha11ák szó 

_ lani, heszéde egy geniuskint mi jóltevöleg ihleté meg hall 
gaю“, mint' volt mestere a’ szónak melly a’ szivnek `szl 
vébe lövell, minden Мólткщ' mi édes ellágyulás és va 
lóságos megszentelödes áradott el a’ tere'mhen, mell) 
tartott mind addiglan, mig' utái'ia más nem beszélt; — a’ 
nyári nap, ha bár felleg mögé vonulva is, igy hozza me 
leg sugáraival lassu 'hullámzásba a.’ vért kebliinkben, mi 
csak este hiil ki, melly rá következik. Gyeruieki arczá 
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val és sziizl ártatlanságában illyenkor hasonló volt ö egy 
leányhoz, kit szerelme hössé tevén, lobogót ragad, ’s 
nem annyira hátran mint magasztos lelkéhen égnek an 
gyalakint iiiinden földi veszedehiien föliil eme’lkedve, a' 
vészszel szemhe száll; hasonló egy zászlóhoz, mi jóllehet 
magálian fölötte gyönge, magán viseli jelszavát egy táhor 
nak, melly bár essék bár gyözzön, csatáibol örökke reá 
tekint föl. Mert töredékenyen alkottatott ö , lelke egy vi 
lágnak vala teremtve, de teste egy haza’ terhe alá is 
g’yönge volt. Innét azon folytonos kiizdés és bm'u életén 
’s muiikáin. De a’ végzet igazságos szeretvén _lenni аjáii 
dékaiban, töblmyire kinlódik iiiinden test melly óriás 

' szellemet zár magálian; egy oroszlán ez, melly kalitkáját 
szörnyii erejével addig rengeti, mig, 'összedölvén, ujolag 
szabadságban` érzi magát. _lgy volt élete közkincs, igy 
lön halála nemzeti veszteség, ’s nevét ha nem sirdombja’ 
föléhe is, az ivadék’ számára a’ h az a tartozik följegyezni. 
0h sokáig iires marad az a. hely, mit `te nemes polgár 
a’ nemzet’ derékei köztt elfoglalal , ’s egy érzékeny'seb a’ 
haza’ földén azon hasadék melly a’ te Sirodl 

Soknak nagysága életével egyiitt fogy, de a’ tied 
níindnntalan növekedett mint a’ 1olyaii1,' melly akkor `leg 
nagyobh iiiidön futása’ végéhez közeledve a’ tengerhe 0iii 
lani késziil. E’ rеszl1eii is hasonló vagy az ókor’ legne 
mesh férñaihoz, kik fájdaloiiitol elboritott életökhen bár 
mi sokat és szépet cselekedteli, halálukban levének ’az 
emberiség’jóitevëivé, sirjaikimi mint halnaianan péidák 
emelkedvéii föl a’ következò nemzedékek elött. Állanak 

ezek messze sötétlö hegyek gyanánt, mellyek az élet’ 
sivatagán bujdosóknak, nynlván a’ föld' közepétöl a’ csil 
lagos égig, 'örökös utiiiutatóul szolgálnak. 

` '_\ 

Hal’ála elött csak hnsz nappal valék egyszerii falusi " 
hálzában. Lelkéröl azon lmrongó csiiggedés, mellybe el 
szomnrodott hazatiiii érzeményének terhe alatt siilyedett, 



KömsEY’ EMLÉKEZETE. ' ' ‘221 

`kezile oszlanl, szokatlan élet, ked“, vldámság mosoly 
gott személlen, ismét reménylett, kész volt 'még egyszer 
pályára szállani, ’s igy homlokának bérczén egy iij szép 
napnak hajnalsugárai fénylettek; ali! mint nem hittem ak 
kor, hogy ezek nem egy fölkelö hanem egy lenyugvó nap- __ 
nak legyenek visszasugárzásai. De e’ hatalmas tölgynek, 
melly ellen a’ vihar hásztalan штaт, mert megrázván 
csak eriisebben állltá helyére', a’ föld’ titkában мышцы; _ 
lanul dúlattak össze életgyökerei; ’s a’ szabadságnak e’ ` 
vártornya, épen midön ujonnan felkötött harangjai leg 
jышan 's legszebben zugandottak volna, akkor' omlott 
össze. -- 

0h mi szép tiinemény az ember, midön lelkének szö 
vétnekével a’ termés`zet ’s tudomány’ titkaiha lép, vagy 
midön gazdag képzelete днal uj bájvilágokat ’s képeket 
alkot teremtve; mi fölséges midön a’ haza ’s' emberiség’ 
szerelmétöl áltmelegedve a’ gyönyörnek úta helyett a’ 
földnek kinait ‘тasztja, vagy midön egész életörömét ’s 
nyugalmát áldozatul viszi felebarátainak boldogságaért; 
de csak akkor csodálandó, midön önmagába elmeriilvén 
akтыt a’ sziv’ érzésével ’s az ész’ parancsával össze 
hangzásba hozza, mert az istenséghez ö nem akkor кö 
zeledik, mikor a’ ragyogó csillagok’ ’s égi tстeк’ magas 
ntы meglesni égbe szá11, sem nem mikor polgári köteles 
sége’ szent teljesitésében életét nyujtja nemzetének, bár 
ez a’ megváltás’ isteni miivére emlékeztet: hanem mikor 
teljes önismeretre jutva, jót ’s gonoszt egyképen lát 
kicsirázni keblében, de csak a’ jót engedi fölvirágozni és 
gyiimölcsöt teremni. Az ember egy kis világ; benne csak 
legkiseblitörténjék vagy akarata nélkiil vagy akarata el 
len, nem iira többé önmagának, miként mindenható ш a' 
teremtö a" maga nagy világában. De minden , ki indulatai 
nak' tengerével annyira hir, hogy liár félelmesen dagadoz- _ 
zék soha ml nem csap partjain, ki szenvedelmeinek tii 
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zét elöbb ищa kioltani mint ennek vad lángja az élet 
hen lobbanna föl, saját kis hirodalinán' korlátlan fejdelmi 
ur; isten a’ neki kijegyzett helyen. 

Embernek ott kezdodik érdeme hol érette a’gondvise 
lés mnnkálkodni megsziint; emhernek igazságos mértéke 
csak'az, mellyethetölthetni mindenkinek hatalmáhan állt. 
Szépsége a’testnek fiigg a’ teremtötiil, mert az életnedvek’ 
kifejlésének'ö szah utat; a’lángelme égnek ajándéka, тer‘; 
a’ nem-választott hiában várakozik e’ ‘kis men'ny’ ajtajánál, _ 
neki azt sem könyörgés sem kétséghesés nem nyitja meg: 
a’ népszabaditók ’s világhösek’ lépéseihe azon szent erőt, 
mit szerencsének nevez a’ sokaság, az úr adja ’s kegyelme 
életök felett neintökint viraszt, mindenek kik e’ nélkiil in 
dulnak meg, a’ sors’ kerekétöl tipratnak össze: de az er-' ' 
k ö l c s n e k o r s z á g át lelkéhen mindenki fölállithatja , 
erkölcsi s z a h a ds á gg al mindenki hirhat , a’ rablán 

'ezokközött is, minden idöben ’s minden köriilállásokhan 
egyiránt, mert erre egy erő segit, a’ lélekism er et, 
’s ez megadaték minden emhernek. ’S ha téged’ rémitget 
nek a’ hiin’ kisértetei és diadalmaskodol; ha a’ vétek'ezer 
Szinii` csáhokkal édesget le a’fréiiy’ ösvényéröl és te ineg 
állsz mint háhorgó tenger kozepette egy köszál; ha az erő 
szak’ pallosa esti 'fénykint szemedhe villámlik és éle're 
hátran tekintesz; ha' az igazság’ elárulásaért `kincseket 
inérnek és te szemet hunysz ’s fiiled’ hezárod a’ hecses 
ércz’ syreni zengése elött; ha a’ dicsöség’ kapuit kinyit 
ják hova vér és lélekismeretlen itélet vezet, ’s te sirsz 
kinodhan ’s a’ feledékenység’örvényéhe lépsz: ki órzött ineg 
téged emher ennyi förtelmek köztt illy sziizen és tisztán.2 
Senki; magad valál magadnak istene. ’S ez a’ kiilönhség 
a’ hires és nagy emher köztt, mi melléknevet olly sii 
riin osztogatnak ’s olly kevesen érdemlenek; amaz ollyan 
`bol válik kinek a' gondviselés` mindent megad, ez ollyan 
hol kitöl míndeт iiiegtagad; hogy valaki nagy legyen 

‚ . 
ь 
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eще; annyl kör mellyben egy em'her elfér, de a’ hirZ sugá 
ráinak tágas látluitárhan kell széltomlaniok; az igy magya 
rázott nagyság’ oszlopa ritkán nevezetes, níivel helsö, 
de a’ hiré világi ’s miмelyt emelve van csodállatik a’ so 
kaságtol, ’s innét ért'hetitek, miért hogy nagyok mindnyá 
jan lehetiink hiresek nem, érdemmel minden birhat fény- ` 
nyel nem, _isten mindenkiböl válмatik hös nem. De a’ 
dicsöség mit az ész, ’s a’ hir mit a’ szerencse ád, ha 
sonló azon drága koszorukhoz, mellyeket koporsónkra` 
raknak; midön ez sirba eresztetik, visszaszediazokat róla 
гstöliiiik a’ föld, benniinket csak a’ szerele1ii’ mátkagyii- ` 
rüje kisér, ._.- ’s az erkiilcsi nemesség azon mátkagyiirii 
a’ lélekben, mellyet a’ földröl ez jegyiil visz el magával 
az égnek. 

E' szempontbol tekintsétek ti Kölcseyt, kik nem’ 
isniervén öt, csak emlékezetéhen fogtok gyönyörködni. 
Mert ki látta arczát valaha vagy az irigység vagy a’ rá 
galom vagy a’ guny’ árnyékátol elborulni? Az ösz haj 
alatt nem egy igénytelen ’s leányi ártatlanságu gyermek 
0it-e, hár m'ellette, mintegy védöleg férñas lélek ’s jel 
lemszilárdság óriási alakban állt? Benne nem legtöbb ér 
demmel párult.e a’ legtöbb szerénység? Ki tisztelte `má 
sok’jogait annyira mint ö, 'és saját érdekeinek megsér- 
tésekor nálánál ki vala béketiiröbb? Nem vala-e lelke lm 
sonló egy t'avaszi '‘`rirágos kerthez, mellyhen egycdül 
virágok vannak, mert a’ kertész’ gondja azokat elöbb föl 
nevelte mint a’természet dudvákat teremhetett volna`? Nem 
birt-e azon isteni akarattal, melly az emberis'égért élni 

` ’s hatнi tudott és halni birt volna _hir és vérkorona nél 
kiil is? Hoгy azon dicsöségböl, mit lángelme és polgári 
pálya ád, telj`es mértékben részesiiljön, neki más hazá 
han ’s más köriilmények `között kellett volna sziiletnie. 
Jól érezte ö ezt, ’s azért soha nem is akart felliinni láng-` 
nszlnpkint, meily magának is ragyog midön egy népe't 
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vezérel: hanem belsö teljességre, erkölcsl tökéletességre 
törekvék, ’s czélja vala nem fénylöiiek találtatni a' világ, 
de tisztának a’ lélekismeret által. ’S hevégzé’a’ roppant 
munkát. Feljutott az erkölcsi nagyságra. Ezért az ö leg 
szebb ’s legigazabb neve ez: nagy emher. Itt állt ö te 
töpontján. Feje mellöl csak a’ gloria hiányzott. — 

’S én lsmertem tit. Söt nem çsak ismertem, de azon 
igen kevesek közé tartozám kik elött `kebele дyшa áll1, ` 
’s igy láttam, hogy az hasonló egy magánybs kápolnáihoz’, 
melly kivi'il semmit sem mntat, de benne ragypgó kin 
csekre találni. ’ 

l'js még is panaszkodoin vad 5orsoii1 ellen. A’ 115lll, e’ 
szép csillagzat csak azért teremtetett hogy edénye lenne _ 
egy növénynek, melly az eiilberi nem; ennek virágai a.’ 
nagy emberek. De azt virágozni csak századok látják. ’S 
iine nekem egy század’negyede elött ju'tott az ég’ kegyelme 
egy virágát megláthatni, illatkörében megszentelödhetni, 
hamvánál édes hi'iban sirhatni, és még is panaszkodom. f 
Szomorúan érzem, miként hajaim meg fogiiak'` ösziilni ’s 
nem érendem meg többé e’ nagïy idöpontot, és életem ha 
sonló leend azéhoz, kinek gyermekkorába esék láini az 
iistököst melly száz évben jelen meg egyszer az égi láthа1 
táron, ’s éreznia. mennyei aloët mellyet egy hoszn menetelli 
.század alig szemlélhet egyszer virnhii és illatozni. De hár 
mit hozzon számomra a’ jövendö, multombol, nyúgat felöl 
örökös fén'y ’s hajnal deriil reá, mert a’ sors se’ veheti 
vissza tölem azon vigasztaló emlékezetet hogy én ismer-' 
tem (it, ’s azon biiszke örömet, miképen majd életem’ es 
téjén a'maradék elött tanubizonyságot tehetek arrol: hogy 
pályám’ hoszában az élök köztt c'sak egy nagy embert 
h1ttam ’s az Kölcsey volt, csak egy nagy hár puszta. ’s 
alacsony sirhalmon'köniiyeztem ’s az Kölcsey’ sirhalma 
voli ! _ _ 

Szenei1e BERTALAN. 
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Az európai nyugot a’ XVIII-dik század’ emberszeretö 
philosophiájának mértékét nemzetekre, mellyek a’ pol? 
gárosodás’ más fokám állanak, ’s életök más alakban nyt 
latkozik, kiteijesztvén, — Oroszországot elménczkedése’ 
’s gúnya’ czélpontjául tevé. E’ hont ’is politicáját történeti 
szempontból tekintvén, ’s hivén, hogy a’ vélemények’ 
labyrinumsábói ¿kszinhely’ lsiiierete tisztába jöni segi-` 
tend, oda kirándulni magamban eltökélém. -- ' 

1836 junius’ 4-kén szép reggelen szállánk , mintegy 
ещe“ „ma Európa’ kiiwn honainak nai, a’ liibecki kike 
töben egy kis gözhajóra, mellybenniinket a’ Pélervárra 
indulandó ’s reánk Travemiindenben váró „Nikolaihoz“ 
vive. Itt láttani elöször a’tengert; de ez nemfhasonlit azon 
nagy hatásu látványhoz Marseillenél vagy Opcsinanál, azon 
nagyszerii képhez , mellynek a’ természet iiiagas hegyeket 
dúsjvegetátióval ’s sötétkék eget rámául ada, hogy szépè 
ségét még inkább kiemelje, ’s mellynek parljai iii1ir ös idök« 
hen a’ miiveltség’ bölcsöje valának. A’ balticum nem egyéb 
egy zöld viztiikörnél sziirke égl'iolthajlattal. — Alig iité 
el a’ travemiindeni torony-óra a’ délutáni hármat , ’s már 
csörgének a’ horog’ lánczai, az ágyú dördiilt ’s gözösiink 
120 ló’ 'ereiévél a’ hullámokat szelé. Ez egy hollandus 

’ kapitány’ kormánya alatt, a’ legkényelmesb tengeri gözö 
sök’ egyike, nem csak pavillonnal a’ födelen el van látva, 
de az also teremben az ágyak’ hosszáhan egy háromláh 

15 * 
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nyi szélességii tér is el van kiilönözve, úgy hogy iiiinden 
két ntazónak egy szohácskája,vagyon, hol málháját lete- ` 
heti, öltözködhetik, söt olvashat’s irhat is. Mi a’ társaságot 
illeti, ez minden európai nemzetek’, pártok’ ’s rendek’ v035'! 
téke vala — 6sаk leii3yel hláiiyzott; ez Pétervárra nem uta 
zik. Közös'örömek és közös szenvedések e’ kiilönféle ember 
társakat a’ tengeren teljesen egyenlökké teszik; de ezen 
egyenlöségnek is a’ hely’ ára határt szab. Az elsö helyii 
társaság neiii'vegyiil a’ iiiásolllk helyi'ivel ’s ez isiiiét elvon 
ja magát a’ мarmadik helyen levötöl, a’ pétervári gözö 
sök három rendii helyre levén elosztva. Ehben is tiikrö 
zik a’ mostani társaság’ állapotja. Korunk’ bálványa a’ 
pénz, bár sokat hallunk heszélni a’ halitéletek’ ’s baboná 
hit’ enyészetéröl; a’ közvélemény e’ hálvány elótt térdet 
hajtani még nem sziinik. Csodálkozom, hogy ezen angol 
kifejezés: „how iiiuch ls he Worth a’ year“ más nyel 
vekben még polgárjogot nem nyere, a’ fogalom már min 
deniitt hoiios levén. Az angolokkal Britannia’ viszonyairól 
szólván, Irlandiát ’s O’Connelt emliteni találtam, mire 
egy tory tiizbe jövén, honját elkorcsosodottnak mondá, 
mert O’Com'ielt tiiri, ’s az irlandusokoii segit, kik nem so 
kára a’ pápától` feltiizelve, `kereszthadat inditandnak ` An 
golhon ellen! -- Más nap Riigen szigetnél a’ porosz pós 
tát ’s egynéhány utazót fiilvevénk , de köd miatt a’ szige 
tet nem láthattuk; utazásunk’ ötödik napján pedig, azaz 
nyolczadikán estveli tizenegykor horgot vetettiink a’ 
kronstadti révben, ’s igy nein egészen kedvezö, '’s gyo 

' inort felforgató szellövel 750 tengeri mértföldet tettiiiik 
113 óra alatt'. Meglepö vala az eröségeket, arsenált 
hadi hajóival, a’ várest tornyai- ’s esliios házaival a’ bájos 
éjszaki világnál olly tlsztáll látiil, hogy azt rajzolni lehe 
tett volna; de allg érte el horgonyunk a’ földet , már egy, 
talán tiz szemnélyhól álló rendörségi t1lztosság jöve a’ ha 
jóra, kik, minekelötte munkájokhozfogának, íeszességök 
’s iinnepélyességök’ daczára is a’ kapitánynyal lakomázni 
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’s pezsgözni nem késtek; végre шишeк ’s leirattakaz _ 
útilevelek olly lassusággal, hogy ez az illetö személyek 
nél az olvasásban ’s irásban gyдкт'тaмágаt gyanittatott. 
Reggeli négykor vala vége ezen operatiónak, ’s штаsz 
tek válták fel a’ rendörségbelieket, mindent lepecsételen 
(Шk, ’s egy 20 ló erejii, minket Pétervárra viendö gö 
zösre átrakatandók. Végtére reggeli hatkor álmatlan ’s 
unalmas ё] után indulánk a’ föváros felé. A’ látvány ko 
rá“t sem vala felviditó, balra homokos róna,jobbra sovány 
fenyves dombok, fekete árnyékot vetvén a’ zátonyos öböl 
re. De ime, már a’ folyam mossa hajónkat, ’s rögtiin, 
mint az arab mesékben, változik a’ látvány, elöttiink fek 
vén egy a’ maga nemében felséges kép. штык a’ Neva’ 
két partját mennyire csak a’ szem haladhat, gránit quai 
közt szoritva ’s nagyszerii kétemeletes Мáмкhól álló ëpii 
letvonallal feldiszitve, közöttök levén a’ legpompásabb köz. 
épiiletek. Ki öt napig a’ balticiun’ unalmait érzé , abban 
Pétervár’ látása azon érzést gerjeszti, melly az afrikai 
vándor’ keblét eltölti, ha hoтoкos sivatagon zöld oasisra 
pillant; mert mennyivel kevésbbé bir Pétervár azon вáлы, 
mellyel Páris már a’ gyermek’ phantasíaját méltányul föl 
hevité ’s oda “тását bolaogsága’ egyik föltéteiil teszi, 
annál váratlanabb e’ föváros’ tekintete. Meggondolván, 
hogy még kevés év elött az utazás Bétervárra nagy válla 
latnak tartatott, ’s hogy még a’ mult század’ elején, e’` da 
rab földet, hol most az enrópai miiveltség napról napra 
mélyebben gyökerezik, mocsár же, alig tudtam magam 
mal elhitetni, hogy I’étervártt vagyok. A’ deriilt juniusi 
.nap, a’ görög-olasz architecturát olly kedvezö ‘щágящ 
ban шatá, hogy nem sok kelle azon illusióhoz,'hogy ты 
Oroszhontól, nyájasabb éghajlat alatt vagyok. Mi idege 
nek, kik Pétervárt elöször láttuk, nem tudtuk szemeinket 
e’ váratlan képtöl elvonni, mig még váratlanabb zaтaщ 

`sok andalgásinkat félbe nem szakaszták. Rendörségbeli tisz 
' ¿i tek jövének ismét a’ hajóra ’s az utilevelek ismét átnézettek 

‘. 

\ 



230 TREFORT AGosToN , 

’s leirattak, ’s mig ennek vége nem lon, a’ 'hajó'ról elta 
vozni tiltattnnk. Ezek után poggyászunk a’ vámházhoz vi- _ 
tetett ’s szigoruan átvizsgáltatott , a’ könyvek lepecsétel 

` teiiek, ’s azon meghagyassal visszaadattak, hogy a’ tu 
lajdonos magát azokkal a’ fócensura’ hivatalánál hejelen 
tse. A’ két következö iiapoв sokat kellett szaladgálnunk, 
mig a’ jövevényeket illetö törvényeknek eleget tettiink. 
Igaz ugyan, hogy a’ rendörség, vám ’s censura’ szigoru 
rendszabásai a’ szellemi ’s anyagi közlekedést gátolják, 
de kevesbbé szigorú-e a’ franczia vám? Nem nevetséges-e 
az egész institutum, ha nem szigorú? A’ nemzeti gazdag 
ságról `uralkodó halnézetek, a’ kereskedést ’s ipart termé 
szetes útjából kiemelvén, sziilék mind ezt; mig tehát 
ezen utra nem térentlnek vissza, mi csak lassanként 1:ör 
ténhetik, a’ vám sem sziiiihetik meg. Ittlétem’ elsö napja 

' ihan sokat hallagtam a’ város’ minden részeihen. Pétervártt 
a’ roppant nagyság mindeniitt feltiinik; az utczák fél 
mértföldnyiek, az épiiletek, ’s emlékek a’ romai császárok’ 
idejéhenhasznált arányokhan'levéii fölállitya. A’ Nevával 
párhuzamhan fut három csatorna, egész szegletekhen ki 
sebb csatornáktól átszegve, gránit quaival , számos vas 
hidiaikkal a’ várost fölötte szépitök. Az admiralitas elötti 
piacz még egysze'l' olly nagy mint a’ pesti nagypiacz, Pé 
tervár’ legpompásabb épiileteitöl köriilfogva. Itt,vagyon 
a’ királyi palota, a’ lovagló iskola, a’ senatus._ Sugárként 
terjednek iimen az utczák, nevezetesen a’ Nevvszky’ per 
spectivája, mellynek tisztasága, ’s épiileteiiiek` csinossága 
’s szabályos épitése a’ szemnek igen tetszö. De a’ nimbus 
nem sokára kezd enyészni. A’ classicus stylus’ rosz után 
zása tiinik fel, az oszlopok’ ’s más architectonicus ékes 
ségek’ sokasága nyomja az épiileteket. A’ hosszú vonalak 
a’ házak’ egysziniisége ’s egyformasága’eltarasztja a’ szi.L 
met; minden változatosság, minden ellenkezet hiányzik. 
Pétervár hasonlit a’ ragyogó, hatásra. számitott szinekkel 
festett képekhez. Pétervár autocratia’ sziilöttje levén az 
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egyediség’ izlése ’s szeszélye itt nem штaтó, ш winden 
egy kaptára van szaтa. 

A’ távulabb fekvö útczákban még háшк is ialáltat 
nak, millyenekböl elsö Péter ш második Katalin alatt 
is a’ váras’ nagyobb része állgtt. -- Az “тáк gyalogo 
sok’ számára a’ házaknál Ilégyszegletii kövekkel, köze 
pett pedig többszegletii fadarabokkal ki vannak rakva, 
mint a’kapuk ar pestifházakban. A’ város’jelleme egészen 
európai ’s ha droskákat, egy iilésii nyeregkocsikat, sza 
kálas hosszu kék kaftánba burkolt kocsisokkal, ’s négy 
lovu hintókat, millyen az orosz каши; Bécshen, nem 
látnánk, nem fognánk emlékeztetni arra, hogy 01o5zor 

' szágban vagyunk. ` 
‘ 
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II. 

Hajdan templom-to'rnyok’, most gyárkémények’ sokasá 
ga inti a’ vándort, hogy nagy városhoz közel ’s вogу 
útja’ cигнán van; — e’ tekintetben Pétervár más újahh 

' idejii városoktól kiilönbözik. Vallás tekintetében közép 
kori eszmék itt még honosak levén , templomépitésre 
„á“: hagyományok is még szokottak. A’ “шár pedig, 
mint az orosz egyház’ főаöкe , e’ méltósággal összekötött 
hefolyásaért, az egyháznak, тeм tiszieiei’ diszesltésé 
vel, kárpótlást nyújt, мataиiiát ez мы csak öregbitvén. 
A’ kasani Szeiiт-sziiz’ temploma, minden hibái melett, je 

' les 'míi. Sajnos hogy az épitész, a’ szépséget nagy ré 
szint a.’ vallás’ követeléseinek szentelni vala kénytelen. A’ 
templom keresztet képez, de a’ föoltár kelet felé irányoz 
va levén, hossza az utczával egy vonalban van, mi által 
föhomloka nagvszerii peristyljével egészen elvész.` E’hiba’ ’ 
szépitésére a’ Newszky perspectiva felé egy félkör korin 
mi osziopokbói állmawttfei,látszóiag a’ tempiom’ плюm 
lokát képezö. Boltozatjat 56 oszlop tartja, mindegyik egy 
darab grámmi. Az iconasztasz felette gazdag, de miivé 
sziérték nélkiil, a’ szentek’ arcza eziistben ’s aranyban` 
foglalva levén, a’ byzanczi isknla’ legroszabb stylusáhan. 
Az ellenségen nyert zászlók ’s meghóditott városok’ kul 
csai itteii, mint majd nem minden pétervári templomban, 
száinosan fiiggnek. Maga helyén vannak-e e’ вeщeti da 
gály’ ’s шsá; tái'gyai? A’ fellegvárhan -.. egy erösi 

Z 
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teit szigeten .— vagyon szent Péter ’s Pál’ temploma, 
nagy négyszegii épiilet, csucsos aranyozott toronynyal‘ 
minden épitészi szépség nélkiil, belseje gazdagul, de 
izetleniil ékesitve levén. Ш vannak a’ czárok’ sirjai. A’ 
császári esalád’ nem koronázott tagjai pedig a’ Newszky 
monostorban nyugodnak. E’ vшos’ tulsó végén fekszik a’ 
sok épiiletek’ templomok’ kápolnák ’s temetök’ öszvege. 
Mind ez egy fallal környezve levén , az egésznek , erös 
ség’ kiilseje vagyon, кaшà]‘ helyett barátok ballagván, 
de nem _mint halál’ árnyékai, hanem piros, hizott ищa ar 
czokkal. Elsö Péter alapitá e’ záraát, a’ pultawai csata 
‘пán, azon helyen,` hol Sándor novgorodi herczeg a’ své 
deket legyözle. E' szentek’ sorába iktatott ’s a’ N eva’ part 
ján kiizdött harcztól Newszkynek neнzett` hös’ tтemmeй a’ 
nagy templomban eziist koporsóban nyugodnak, köriilte 
pedig sok hires, ’s hiretlen czimes emberek, kik — 
nos numerus sumus et `fruges consummere nati .- hiúsá 
guktól túlélve, emlékezetöketfekete táblára vájott eszte 
len fölirat vagy idomtalan emlék áтм feltartani akarjétk. 
A’ templom’ arányai nagyszeriiek. --Kiilönös hatással van 

_ iiak a’ Smolna monos`tor' templomának kékre festett öt kúp 
jai aranyozott csillagokkal behintve. A’ mi a’ templomot 
illeti, ez egyszeriisége által a’ többiek’ellentéœ. Négysze 
get képêzvén, minden szegleten vagyon egy gömbölyii 
kápolna, kúp által Шágи“. A’ falak stukkal ki vannak 
rakva ’s két rendii galleriától környezve. E’ templomban 
tiikrözik a’ kereszténység’ felderitö oldala. Szándékom nem 
levén, a’ pétervári templomok’ Шsпoт!t közleni, csak 
a’ jelenleg épitésben levö Izsák’ templom`át említendem. 
Elsö Péter kezdé azt épiteni ’s az (Нa követöinek szeszélye 
szerint épitése majd мytaнты, majd ledöntetett, most 
évenként egy millio rubel` fordittatik reá, 's 18M-ben 
Мsшe!‘ kell lennie. A’_templom’ hosszasága 340 , széles 
sége 298 ’s egész magassága 317 lálmyi. Négyszeget 
képezvén, minden oldalon leend egy periátyl, kettö 12., 
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a’ 'másik keitö i6 egy aarammi álla gránimszloppai. xiii 
seje fehér ñnnlandi márványnyal leend kirakva. Száznyolcz 
vannyolc'z oszlop mint monolit fogja a’ `holtozat’ ’s kup’ ' 
terhét tartani. Ha a’` szohrászat ’s festészet összehaiigzó 
lag az épitészettel ngyan azon arányban járand ezen em 
lélrhez, Olaszhon’ legszebb templomafi henne vetélkedöt talá-i 
la'iidnak. 

'Az 'oroszoii a; kiienczeaik ’s tizedik százaaban részini 
hadak, részint kereskedés által a’ görögökkel érintéshe 
jövén, a’ keresztény hitet megismerék; velök is éreztette 
e’ szent vallás mások feletti felsöségét, ’s egy pogáiiy 
kereskedö, ki aranyat ment Konstantinápolyban` keresni, 
honjáha Kristus’ tanját hozá. Oroszország’ geographiai 
fekvése, ’s iiépi vonzódása az emlitett idöhen a’ kelet felé, 
elegendöleg magyarázzák a’ görög ritus’ megállapodását. Ez 
a’ nemzeti nyelvet nem zárván ki, a’ nép’ szeliditésére egy 
ideig nagyobb hatássaLlehete a’ romainál, ’s a’ jövöi'e 
nézve, az oroszok ’s déli rokonik közt, még szorosabb 
összekötési fonalat szöve, de kétségkiviil egyszersmind ed 
digi hátramaradásának okává is lön. A’ latin nyelv’ — ez 
egészen az újabb idökiga’ tudomány’ nyelve'levén -- el 

’ mellözésével maga a’ tudomány elmellöztetett. A’ keleti hi 
rodalom pedig végsö pusztulásához `közeledvén, ’s azon 
idöii'en, midön nyugoton a2 új civiiisatio’ ищa gyara 
podni kezde, ozmanok’ martalékává, ’s népe szolgaságha ’s 
tudatlanságha siillyedvén, Oroszország szellemi támasz nél 
kiil tudatlanságában elszigetelve iiiaradott. Romával ’s 
Olaszországgal nem vala összeköttetéshen, melly követe 
lései’ kárpotlásául tudományt nyujtott, hatalmát idövel el 
buktatandót. A’ latin nyelv most csak eszköz, akkor czél 
vala, mert csak azon nyelven lehete valamit tanulni. Az 
orosz pap, latinul nein tudván, mit sem tudott, és szellemi 
tekintethen nem emelkedett hivein feliil. A’ lengyel nem 
csak közelebbi fekvéséiiél fogva Nyúgot-Europához, de a’ 
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római тuз; segitsége által is a’ miiveltségben az oroszt 
feliilmulá. ` ' 

l 
a 

A’ nép’ magaviselete az isteni tisztelet alatt boшáii 
кoты. Minden vallásnak két része levéns szellem ’s 
alak, erény ’s egyház, —- az elsö az orosz köznépre 
nézve csak eszme, a’ másik ellenben nagy tettekre inditó 
életerövel hir. Az orosz templomáért ’s oltáraért vérét fel 
áldozza, ’s ha meggyözödött, hogY ellensége ösei’ hitétöl 
meg akarja fosztani, számát nem fogja tekinteni. Patro-f 
nusához fohászkodván, diihösen fogja'ötet megtámadni, 
halni vagy gyözni. E’ vakbuzgóság, Napoleon’ Oroszhonban 
tapasztalt szerencsétlenségeihez nem kevéssel járult. De 
a’ vad fába szelld gyiimiilcsözendö ágakat ulthatni. A’ pa 
pot kell növelni ’s „мы tekinœtét emelni; semmiféle tiszt 
viselö s_ei'n lehet (ШyjыéкonyЦefolyá1ssal_a’köziiépre, mint 
a’ pap, de hogy ш tehesse, tìikörnek kellleшйe, hogy 
hivei, tisztaságában тoltaтat láthassák; de az orosz pap 
hiveivel egyenlö`, ’s még kevés évvel ez elött v_elök koтов; 
mákban pálinkázott czivakodott, söt veszekedett Íis. 

Mi a’ templom isten’ imádására, az, az emlék nagy; 
ember’ tiszteletére nézve. Pétervárnak ugyan még kevés 
emlékei vannak,' de kettö európai hirii, I. Péter’ képszob 
ra az admiralitas és senatus кат: piaczon áll. Szilaj 
lovon váшat a’ hös m'eredek sziklára, erejéhen bizván, ш 
az örvény’szélén is` visszatarthatni. Egy roppant kigyó z11r 
ja el útiát, de`a’ hatalmas úr _széttapodja ш, ’s a’ hós 
`g‘yözedelmesen ‘Ш a’ szikla’. csúcsán, kezével mutatván 

a.’ folyóra ’s túl fekvö város’ részére. Ezen emlékl es’zméje 
’s annak шиœк Falconnet’ munkája, mind a’ ketw je 
les; de Мr a’ roppant szikla’ ’s az emlék’ magassága ösz-' 
vesen negyven lábnyi, még is az azt környezö épiiletek’ 
tömeg'e hatásátjgátolja. De Péter önmagának nagyobb 
emléket áliitott -- monumentum aere perennius -- Ö él 
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a’ nép’ emlékezetében mint nagy Károly ’s Napoleon. 
Elsö Péter valóhan a’ gondviselés’ férña, ’s ha tetteit 
’s azok’ következményeit tekintjiik, nagy uralkodó, kit 
mint Napoleont nem mindennapi mértékkel kell mérniink, 
mert mimi a’ kettö kivételi lény, kikben — ha helyzetöket 
elfelejtjiik ’s csak az embert veszsziik tekintetbe — talá!! 
kedélyi iulajdnnok, meilyek a’ viiág’ nagy szinhelyéiöi el 
vonult emberekben, kik családjok’ boldogitására élnek ’s egy 
kis körhen тeмarátaяк’ javára munkálkodnak, dicsere 
tesek, hiányzanak; — ’s cselekvésmódjokha azt közönséges 
emberekre átruházzuk, 'kárhoztató: `de helyzetök ’s Szel 
lemök’ elrendelésénél foшa elmellözhetlen. Pétert már 
gyermek korában, az erkölcstelenség tehetségeit` le nem 
толhaмii, uralkodás ’s dicsvágy ösztönzé, ’s ugyan azon 
emherek, ugyan `azon kiilföldiek, kikkel öt Zsoûa nénje 
köriilvéteté, hogy öt gyiilöletessé tegyék, szelleme’ irá 
nyát annál тkáhb eihatározák, mert ezek megismertették 
vele a’ kiilföldet, a’ polgárosodást, mi elegendö vala, hogy 
honját polgárositani akarja, ’s mit uralkodása’ kezdetében 
ösztönböl teve, azt késöbb a’ civilisatio’ érdekéhen cselek 
vö reformator’ öntudatával folytatta, mit a’ svéd tenge 
ri erö felett Alendnáilmyert gyözedelm'e’ diadalmas iinne 
pelésével is kinyilatkoztata: „Látjuk a’ történétekhen, hoд 
Görögország hajdan a’ tudományok’ asylnma vala, ’s hogy 
azok e’ szép honból számiizetve, Olaszországban ’s késöbh 
a’ töbы eurúpai ` honokban helyet foglaltak. Eldödeink’ 
hanyagsága tevé, hogy Lengyelországban megállának ’s 
ho’zzáнk nem jövének. De a’ németek ’s lengyelek szinte 
a’ tudatlanság’ sötétiben valának elmeriilve, `mellyhen mi 
tespedíink a’ iegközeiebbi idökig. Uralkodóik’ gondoskodása 
által nyiltak szemeik ’s tirökségiil nyerék Göröghon’ mii 
veltségét. Ha ti engemet vállalatimhan elösegiteni fogtok, 
mаiiкát engedelmességgel párositván, reánk is keriil a’ sor, 
mert az emberi ismeretek’ váiidorlása a’ vér’ keringéséhez 
hasonlit, ’s igy reménylem, hogy egykor Német- Franczia 

’ i 
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’s Angolhont elhagyván, nálunk is egy ideig tartózkodni 
fognak, Göröghonba régi hazájokba visszatérendök.“ Ki 
e’ mély értelmii szavakat kiejté, elöre látta, hogy nem 
zete európailag porgárosodva, világrésziink’ miiveltségét 
Ásiába átviendi. A’ tizenhetedik század ’s a’ tizennyol 

' czadik’ elsö negyede vala épen azon idöponi,mikor az orosz 
nemzetiségnek egy nemtöre volt sziiksége. Századok тa 
svédekkel ’s lengyelekkel hadakozván, ha XII. Károlylyal 
Péter -- azon teremt genius, ki ásт csoportokat euró 
pai disciplinált sereggé atváltoztata, ’s tengeri hajóserget 
a’ svédhonit nem sokára megsemmisitendöt, életre hoza -- 
nem állott volna. szemközt: a’ szláv nemzetiség, szivében 
meg egyszer megsebeslttetvén , még sokáig szunyadott 
volna. 

l 

Péter a’ svédet természetes кorти közé visszaidézé, 
’s a’ ballicumi tartományokat, csak általok jöhetvén a’ 
`miivelt Európával érintésbe, elf’oglalá. —- Péter birodalma.’ 
kiilön részeit vizcsatornák ‘Этal összeköttetésbe hozá, 
tudományos intézeteket alapita, törvényeket ada. Ö nagy 
czélért fáшиша, csodálkozhatni-e hogy elérésében, nem 
mindig köznapi szerekkel élhetett. Élete szép jellemvonások 
kal gazdag, állithatjuk-e, hogy csupán szeszélyböl némely# 
kor mint tyrannus lépe fel? Ö pályáján gyakran csak' 
önhalála ’s mások’ halála közt мышnamи, ’s `ha Brutus 
nak megbocsátjuk, hogy ñait a’ köztársaság’ fentartása vé 
gett мáшoт, nem tartozunk-e ugyan azon kiméléssel 
Péter нáut lenni, midön ñát, keble’ sok пища után halál 
nak szentelí, meggyözödvémhogy az atyjához nem illö gyer 
mek , negyven évii munkáját megsemmisitni akarván nem 
zete’ jövendö nagyságának, jólétének ezen alapját, atyja’ 
kimulta “tán fel fogja dúlni. Szomoru jelenet az emberi ter 
mészetben, hogy nincsen nagyság szeplök nélkiil, ’s hogy 
szeplötlen erkölcsiség nem szokott birni elégendö erövel 
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iiagy ieiiek’ végrehajtásara, ’s hogy шкáii érhetiink el 
iiagy czélokat erkölcsi szerekkel! 

A’. császári télipalota elött 2000 láhnyi h'f’isszaságn 
piaczoii áll Sándor”oszlopa Ezen emlék’ egész magassága 
1 54 angol láhnyi. A’gránit monolit pedig 84 láhnyi minden' 
európai' emlékek’ mértékét feliilmuló, a’ Romában álló obe 
liscus’magassága esak 73 láhnyi levén. fAz érczoszlopfön, 
félgolyon áll egy angyal, egyik kézzel a’ keresztet tart 
ván,f a’ másikkal az égre mutatván, ’s jelentvén: hogy 
Oroszhon gyózedélmeiért fel’söbb erőknek tartozik. 

l 
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Ill; 

э 

А korlátlan uralkodók’ fövárosának bélyege: palotáik’ 
sokasága. Én a'péterváriak között csak egy néhányat aka 
rok emliteni. A’ „шárа téli palota’ fekvése gyönyörii, 

Í egyik oldalán a’ Neva, másikon a’ már többször emlitett 
nagy piacz Sándor’ oszlopával a’ város’ `középpontjám` 
Kiterjedése ’s régi feketés szine, reá tiszteletet gerjesztö 
jellemet áraszt. Erzsébet alatt levén épitve, stylusa az 
akkori divatszerénti, a’ mint azt XIV. Lajos kedvelte, az 
egyszeriiséget ’s könnyii átnézetet kikiiszöbölö, számtalan 
helyteleniil használt oszlopok, kinyulások, `balkonok felet 
te esetlenné teszik az épiiletet. Aз lakó szobák a’ mostani 
divat szerint a’ leeeleffansabb lábon vannak butorozva ’s 

ц 5 D 

elrendezve. Közöttök nyolcz termet „áтáкam. Kétség 
kivíil egy europai uralkodó sem lakik` pompásabban ’s ké 
nyelmesbben az orosz császárnál. Két terem az orosz 
újabb haш történeteknek vagyon szentelve, vezérek ’s fö 
tisztek’ képei шeii feiáuuva levén. Egy angol Davs nevii 
festö készitette gyш módón e’ képeket, ezer rubelt egy 
darabért kapván, mi egy francziának következö elméncz 
ségre alkalmul szolgált: Yoilá les quatre cents genéraux 
a mille roubles la pièce. A’ téli palotánál közvetöleg fek 
szik a’ világszerte ismert Eremitage, II. Katalin’ kalandos 
шишeк — mellyben az aljas a’ nagyszeriivel egyenlö 
arányban egymásba olvad — szinhelye. Ш vagyon a’ 
császári kép- ’s régiségtár, sok jeles miinek, az olasz, spa 
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nyol, németalföldi ’s franczia iskolákhól temetöje, mert a’ 
f képtár felette roszul van elrendezve. Az épiilet, más rendel 

tetésénel fogva, képtárnak alkalmatlan. Rosz vll351t3s 
han kiilön iskolák ’s száимok valiliak összekeverve. Mn 
штáтa iámgatók’ штárra nincsen, kik egyébiránt min 
aen lépésöknéi 'két szolgátói kisértetnek. Cia`uae Lorraine’ 
legielesehh munkái e’ képiáriian találtatnak. E’ ищy’ is 
mertetéséhez töт1 idö kellett volna, mint sem nekem volt, 
egyébiránt is, ki a’ miivészetbe hehatni akar, Olasz 
honha megyen. Az utazóknak ñgyelmetességét, az általok 
beutazott hon’ sajátságirakellene 'leginkáhh irányozni. E’ 
palotában vagyon Voltaire’ ’s más tudósok’ könyvtára is. 
'Közel az Eremitagehoz szinte a’ Neva’ partján vagyon a’ 
márvány palota, egy kiviilröl márványnyal kirakott kötö 
meg, n_iinden épitészi szépség nélkiil, hajdan Konstantin’ 
tulajdona ’s lakása. Ki azonban az Ezeregy-éjszakát sze- _ 
reti, siessen a’ taurisi palotához. Аiinaк nagy terme a’ 
benne történtekkel egy episod ez `arab ' regékböi. Egy 
kúp altal világitott rotonda vezet a’ nagy terembez, melly 
nek liossza száz lépésen feliil van, holtozatját 36 négy 
sorban felállitott oszlop tartja. Ш találsz számtalan tЩит, 
ékességeket minden ércznemböl készitetteket , márvány 
szoтoкat, edényeket, fegyvereket jó ’s roszat mindent 

и _ összekeverve. E’ terem’ egyik oldala’ közepében -- csak 
öszlopok által elválasztva — vagyon egy más még nagyobb 
kiterjedesíirterem. Ez téli kertnek neveztetik, naмaм 
birtokosa e’ falak közt készitetvén a’ természeteset, gyii 
mölcsöt ’s virágot áldottabb éghajlat’ magzatit növeszteni. 
A’ palotát környezö kert igen hires, taнгл legszebh az 
egész városban. E’ palotában, hol sardanapolusi iinnepek 
adattak, Il. Katalin ’s Potemkin’ idejének szelleme hiveb 
hen tiikrözik, mint ivnagyságu könyvekben. De elég leend 
a’ palotákról, ha nem ollyaiiok mint a’ taurisi, mindeiiiitt 

liasonlitanak egymáshoz. 
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Mi a’ szinházakat illeti, ezek Péterváron nem a’ nem 
zeti életböl kifejlett шашeк, hanem csak a’ тeмы: rangu 
társaság’ mтaт helyei — átviteiett, de nem gyiimölcsözö 
növények. -- Az Alexandra „шáг kiilseje a’ pétervári 
épilészet’ lzlése szerint szép ’s nagyszerii, belseje ékes, 
de nem elegendö világos. Azon `estve a.’ mídö'n azt meg 
látogattam, Norma, német énekesek áltaLnagyon középsze- 
riileg adatott. Nem sokkal jobb karban volt a’ német szin 
'тëк. Az orosz szinészi miivé'szetröl, nyelvét nem értvén, 
nem vagyok `képes szólani. A’ Нaций!‘ nyáron által a' 
Kameй! Ostrof szщette“ levö kis nyári szамáшa“ jászottak. ‘ 
E’ társaság, a’ theatre français-t kivévén, akármelly más 
franczia szinészekkel mérközhetik. Mlle Raш, Párisból, 
veliink a’ gözösiin érkezeit szinésznö’ elsö fellépte levén,. 
шпársт’ nagyobb része e’ szамáшa“ összegyiilt. Ö mint 
egy tizennyolcz esztendös i’gen csтos leány, deriilt kelle 

` mes arczvonatokkal, nyelvét kitiinöleg beszéli ’s udvari 
sága МЫ magát mindenkivel megszeretteté, csak a’ ro 
manticusokról nem кellыt vele szólani, mert aztán szám 
talanul ismétlé, hogy egyik sem tud közöttök francziául 
irni. ._Iáiéka igen iigyes, szivreható vala ’s nem kevés 
tapssal fogadtatott. A’ császár is jelen vala ’s tapsolni 
segite. 

De nem csak a’ szinészi, a" képzö miivészetek is mi 
veltetnek Pétervártt. A’ képzö miivészetek’ academiája, 
a’ főитos’ legpompásabb épiilete, gyiijteményekkel, mi 
nök eiféle intézetekben mäsutt lálhatók, gazdagul vagyon 
ellátva. Nevezetes azonban Bинoй" ezen intézet’ hajdani `ta 
nltványának munkája: Pompeji’ behamvazása. E’ kép elö 
tére villámok —, hátfele pedig Vezúv’ tiize áтм vnágnva 
levén.borzasztó benyomást tesz. Miivész e’ pillan'atot fogá 
fel, mikor a’ város romokra oszlani, templomok ’s emle 
kek már diilni kezdének, a’ levegö mar fojtó, ’s minden 
tiizes hamuval` telik; A’ halál’` ezen országából kiki sидa 

/Írzv'z/aó'uyo I V .` Íaò't." i6 
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dásiiak'indiil. A’kép’ közepéhen látunk egy férñut, nöjét 
köpeiiy'egbe burkolni, hogy öt a’ tiizes hamii ellen védje. 
Egy ñatulianya meleltök halva fekszik, ’s 'дyш'щeкe fé-. 
lelmesen maga köriil tekint. Másik oldalon pedig két ñn, 
öreg atyjokkal sietnek. Bar miiértök e’ képen sokat gán 
csoliiak, a’ `'láiigész’ bélyegét viseli ’s a’ festészet’ nehéz fel 
'adataiholz `tartozik. 

'A’ tudományos academia’ gyiijteméiiyeít nem láthat 
tam, akkor'épen rendhe hozattak. Mentiink tehы a’ há 
nyászi iskoláha. E’ jeles intézethen, 300."ifju a’ hányá 
szati tudományok’ minden ágaтa" tamtatik. _ Az intézet 
szép gyiijteményekkel van ellátva. A’ többi közt mutatta 
tik egy, Siheriáhan talált husz fontnyi darab tiszta arany; 
egy,` harmincz mázsányi malachit, Siheria’ minden тáтá 
nyának шипы; egy a’ jaroslawi kormánykeriileth'en` мыt 
mammuth. султaн isméretek’` szerzése' vegett a’. kerthen 
merterséges hányák csináltattak, mi nem egyéh játéknál, 
de némikép sziikséges játéli,` ha` hánишет bányákiói 
(мы felállitatik. ' ’ _' ' . 1,: 

` ` . .I 'i ` 

` Bár általáhan' ne'm méltó könyvtárakat látogatni, ha 
idönkiiasználhatásukat nem engedi, még is, egy'nappal 
moskwai utazásom elött a’ nagy császári könyvtárha el 
veze'ttetém magamat. Az orosz 'szokás szerint mindjárt 
kérdeztettiink, hogy kik ’s mik 'vagyunk; társam’ neve 

' azonhan ugy nevezett jó hangu ’s Pétervártt is nem is 
méretlenil'evén , igen nyajason fogadtattimk. A’ könyvtái' 
400,000 kötetnél többet `l'oglal magában, és gaтa; 
шкa ké'ziraiokban, mellyek Francziahonhól oda jövé 
nek. Duhrowszky követségi tanácsos, a’ franczia for 
radalom’ idejéhen Párishan levéii, azokat olcsó áron'tud 
ta szerezni. X'IVdik Lajos’ ii‘_ományai közt láttam egy 
iráshelí gyakorlást gyeriiieksége’ idejéhól. Irómestere kö 
vetkezöt ira példányul: L’homiiiage est du aux rois, ils font 
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ce que lem‘ plait. Illyes mag, gyermeki kebelbe hintve, a’ 
despotismust virágoztatni el nem mulaszthatja. -- E’ nagy 
könyvtárnak azonban csak két kis olvasó szobája vagyon. 
E’ rendszer sajnosan nálunk is honos , bár kétség sincsen, 
hogy a’ könyvtárok csak akkor válhatnak valóban hasznos 
’s a’ tudományt előmozdító intézetekké, ha a’ könyvek, mint 
Némethonban, kezesség vagy a’ muiiкa’ árának letétele mel 
lett kiadatnak. ‘ 
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IV. ' 

нa utazásideirások ’s raлol; ntán Newyorkról jó képze 
letem vagyon, úgy a’ democratiai statusok’ szövetségének 
e’ legfontosh városa az éjszaki autocrata’ lakvárosához ha 
sonlit. Mind a’ kettö az й] idök’ sziileménye, az elso’ "s 
egyetlen hasonlatossági pont e’ két olly kiilönhözö hon kö 
zött> mig az általánosság’ törvénye elöbb vagy utóbb $6b 

`bet sziilend, ’s a’ nagy liasadékot `összehnzandja. -- Péter 
vái. a’ niinta , melly szerint ûroszhonban й] városok epitet 
nek ’s a’ régiek szépítetnek; de azt az orosz még is csak 
egy roppant hiireau-nak tekinti, ’s méltán mondja az ide 
gennek: hogy ha Moskwáha nem "так, eszméje sem lehet 
Oroszországról. Kéi шт mulaiás “tán Pétervárt teМы el 
llagyni szándékozván, Jnnius’ 23kán reggeli 10-kor már 
a’ moskwai gyorskocsiban iilék. Ez igen kényelmes, ösz 
vesen nyolcz személyt foglaló, ’s eliil háш kabrioletje, 
belseje pedig két részre elosztva levén, n_iinden két uta 
zónak tulajdon osztálya vagyon, lovaink pedig a’ poinpás 
тoii mindig vágtatva menének. Ezen kilenczven’hat német 
mértföldnyi útvonal, hatvan lábnyira széles, nagy gondos 
sággal tartatik, minden tiz werst шеii feliigyelö levén, töив 
nyire kiszolgált katona, ki egy csinos lakban családjával 

-élvén, az utra iigyelni ’s azt mindig kijohbitahi tartozik. 
A’ hidak ezen útvonalon a’ számos folyón mind тыквы 
épite'ttek, kartámaszai pedig vasból. A’ vеros’ környéke 
mintegy két mértföldre,` mig a’ czarszkozeloi т a’ mos 

а ’ _ ' 
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1 kwaitól el nem válik, igen` mivelt ’s élénk. Fasorok árnyé 
kozzák az utat, ’s csinos falusi lakok, szántóföldek rétek ’s 
gyiimölcs- kertek mindenfelé láthalók. De most kezdötlik 

fa’ Nowgorodig taпó sivatag, a’ legegyhanguabb föld a’ 
"дágт, sik, iszapos, söt az erdök’ fái is törpék. Е. mo 
notonia más nap reggelig tartott ’s valóban olly fárasztó 
’s unalmas, mint a’ szélcsend a’ tengeren. A’ faluk ritkák 

_ ’s mind egymáshoz hasonlók, egy iîilötte hosszu útczábol 
állván. A’ házak fából `’s egy emeletre épitettek, a’ né. 
pesség bár piszkos de jól táplált; a' vendégfogadók pedig 
igen jók, a’ szobák csinosak, az étel jóizii levén. Nowgo 
rodnál láttam egy katonai'gyarmat’ romját. E’ kormány 
keriiletben tudniillik az egész tizenkét ezredböl álló gránná 
tos testiilet letelepitetett. Falui iigy vannak;epltve,'hogy a’ 
templom és'iskola a’ tisztek’ házaival félkört képeznek, 
`mellynek két oldalán egy ház-sor `tei'jed. E’ házakban ki 
szol`gált kalonàk ’s ide átköltözött koronajobbágyok bé 
helyheztettek ’s mezei gazdasággal elláttatvák , azon teher 
alatt, hogy egy вaшá; tartsanak, ki (жet azonban, meny 
nyire szabad ideje engedi, mezei munkáikban segiteni канe 
les. Illyen katona. husz évig` szolgál ’s aztán szinte gaшишà 
válik. Tovább kifejlödvén e’ katonai gyarmatok következö ’ 
elemekböl állának: {Ь A’ gazda; .2. segédje, ’s pedig ña’ 
vagy atyjañainak egyike; 3. a’ mezei katona; 4.` a’ re 
serve кaют, szinte a’ gazda' ña, a’ rendes mezei kato 
naság’ hézagait kitöltendö. Sziikség' esetében e’ reserve 
ezredek hadba is menendnek; 5. a’ kantonista, a’ gazda" 
lia 12 — 17-ted éveig, aztán reserve katonává leendö; 6. 
a’ katona gyermek, ez Sfdik évétöl 1 2-kig iskolába 'jár ’s 
kétszer `hetenként katona gyakorlatokban tanitatik. A’ 
`mezei valamint. a’reserve katona is házasodhatik. A’ gyar 
matosok kiilönféle" mesterségeket iizhetnek ’s ebbeni kiké 
pezésök valamint gyermekek’ növelése iránt a’ kormány 
nagy` ñgyelenmlel vala..iÍA. cпszш' e’ katonai gyarmatok 
által, Бoгoм-1ili10k1“ népesiteni ’s rettentö `katonai eröt 
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kevés költséggel lábra hozni szándékozék, vélveii hogyfa’ 
ki hölcsöjéhen fegyverrel játszik, hizonyosanf jo kato 
nává fog válni. E’ rendszerhöl a’ régi történetek’ egy 
szakaszának isinétlése keletkezhetett voliia, egy дaт kar, 
mint штáмii ’s Egyptomban, vagy pedig az absohitismus 
növendék мы, az orosz nemzet” természetes kifejlödésének 
más мdмaм adandó. A’ terv nagyszerii vala .’s a’ kiilfóld 
méltán gyanithatta, hogy ezen intézetekhöl kilépendnekse 
regek, ellene hadha menendök; de nem minden a’ì.terv’ 
végrehajtásával összekapcsolt nehézségek тeти: számba, 
’s hár шoк’ daczára is a’ déli tartományokhan ищeтett 
lovâS ezredek, Marmont szerint, virágzó `álilapothan van 
nak, a’ nowgorodi gyarmatok megsziintetvék. A"eholera’ 
alkalinával tett‘szörnyen szigorú rendszahások a’ kedélye 
ket fölingerlék ’s a’ gyarmatok’ minden fegyveres ereje 
Lengyelhon`ha szá11иши“; a’ iázaaás kitürt. Boщaн 
tó bosка véieteit a’ tiszteken ’s `orvosokom .i Nem so 

` kára ugyan a’ cseт! helyre állitatott, de a’ nélkiilëlhog'y 
a’ lázadas’ alanyi oldala fontolóra vétetnék, visszatorlások 
teljes iilértékhen törtéiitek. A’ kormány meggyózödvon 
hogy e’ háborgások’ utolsó kútfeje, a’ mezeigazda’ utálata 
a’ katonáskodás- ’s a" katonáé a’ niezeigazdaság iránt, ’s 
föképen a’ mind ke'ttöre mérséketleniil vetett teher, ’s 
félvén hogy kebléhen kigyót ne növeljen, ezen alkahnat 
e’ gyarmatok’ katonai `alkotá'sa’ eltörlésére _haszишá. A’ 
katonák kiilön ezredekhen szétosztattak, a’ gaтa pedig ko 
roдa’ jobbágya lőn. _ ` l ' 

_ Utazásunk’mnás iiapит reggeii kilencz felé Nowgorod 
ha érkeztiink. Az éjszak’ e’ hajdan legnagyobb ’s leggaz 
daёт1!’ városa a’ Wolchow’ partján fekszik. E'f íolyaiii 

_ csatornaként az Штат a’ Ladogaval köti бssze. A’ mos 
tani Nowgorod` egy csekély piszkos tartomanyi város , 
`1 0,000-nyi népességgeLaKigyanithatná, hogy e’ Nowgo 
rodhaii 400,000 emher Щит, ’s hogy itt egy democra 
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наа кышшщ; létezett. Az idö’` kegyetlen csapásai mind 
ezek’ nyomát is eltörlék. E’ város szбvetsé’ё'вeдмvéii a’ 
Hansával, az' éj‘szaki Német-Orószhon ’s Konstantinápoly 
кат akkor létezö kereske'désnek rakhelye vala. А’ ke 
reskedës pedig nem csak a’ кöщeкedésre`’s ilmpkifejl`ö» 
désre nézve olly szerencsés korunkhan, de más idökhen 
is hatalmat ’s miiveltséget sziile. Egy hon’ árúitmgyan 
azon hon’ eszméi követik, ’s igy Nowgo'rodban, konstanti 
nápolyi ’s német áruk’ lerakóhelyén, a’ _hyzanczi életnézet 
a’ némettel аsтoмашин, ’s valóban a’ nowgorodi S0 
phia. székesegyházban a'f görög-,`a’ város’ szaha1l alkot 
mányában pedig a’ német befolyás tiikrözik. Oroszhon’` 
régi évkönyveinek legérdekesb rés'ze, Karamain` szerint 
Nowgorod’ történetei. E’ város,_jeges égalj’ sivatagán, talán 
egy csoport szláv haшsz ánal -- Мket az Illmen’ hal` 
dт; vize oda csábita — 'alapitva, nagy мышк? magas' 
ságáю еmeП:edék. Gyenge békeszeretö ñn törzsököktül 
.környezve' имёii, e’ népek’fölöttimralkodást megnyeré, kè. ` 
вышe“ Waregek általelnyomvaî wlök fiiggeuenségeîkám 
potlásaul tanulá meg a’ kereskedést ’s tölök kölcsönzé ai 
.vállalkozó szellemet ’s a’ tengerészet’ szeretetét. E’. hódnlà` 
ъaшиы `megszabadulván ammini viszálkoaások’ prédájáva 
lön ’s monarcbiá‘vá мыши, remélyvén `béket, a’ _mlgáriso 
dás’ e' ’hatalm1}s `emelcßöjéi: szerezni; de e’ ihellett щiiт' 
cipalis alkolmányát megtartotta, ömnaga magáмk tör- ' 
vényeket szabván ’s az uralkodó’hatalmátkorlátozván. A’ 
X. századbanmár Konstantinápolylyal kereskedébiw'iszo; 
iiyokban álla; a1. XILpedig a’ Пшeфi kikötöben loboga ‘Ф 
torlája. Siiríi ’s sötét так közt iiyиа. mat Siberia felé. 
Ladoga’ ’s a’ Fehértenger’ partjait meghódilá ’s a’ miivelt 
ség ’s keresztyenség’ elsö magvát elhinté. — Ennuh ezen 
вы fény, de mit haшa“ egy város (тeти, az egy nagy 
hon’ шпaváт fog válni ’s Nowgorod is nyerend Эммa. 
Folyóján számos s_ajkákat söt göтaмt is láltam, mi re 
ményre деgos“; шeи vШékeкiiek, hol göтаk járnak, jö- 
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`vemiöjöii van. A’ más nap átыши vidér ugyan azon jel 
lemii mint a’Pétervár ’s Nowgorod közötti. Késö estve 
Valdaira jövénk, ’s gyönyörrel pihentettiik szemiinket a’ 
kies dombokon, ’s a’ város' közelében egy erdös szigeten 
levö monostoron. Valdait harangöntései ismeretessé teszik. ’ 
A’ vendégfogadóban egy csoport perecz-árnló leányok- ’s 
asszonyoktól szemteleniil megtámadtattunk. ‘Наш-‘10lot 
soknál vagyon a’ kaspiai tengert a’ ballicumival összekötö 
csatornák’ egyike. Harmad nap Torjokhan ebédelénk. Ez 
csinos kis város sok börgyárakkal; itt készitetnek egy 
szersmind sokféle szin'ii aranyiiyal ’s eziisttel kivarrott 
czipökés sipkák. Estve felé menénk a’ Volgen ’s partj11ii 
fekvö Twer-en át. A’ mint штык’ negyed iiap)“ reg 
gel kocsinkban fölébredénk, a’ rétek’s szántóföldek, mely 
lyek кашlt únmk vive, száiiiosabb faluk csinos uri lakok 
kal sejditették veliink, hogy Moskwához közelitiink. Vég 
tére шип1 a’ nagy váшst számtalan tornyai- ’s kupjaival. 
De a’ látvány várakozásininak meg nem felelt, és’ engem 
hidegen hagyott — engem, ki azt reménylém, ‘logy már az 
else pillanat 74 órányi folytonos utazásom’ fáradságait meg 
jutalmazandja. lgaz ugyan', hogy egy néhány hónappal ezl 
elött Segurt olvastam ’s élénken felfogám a’ henyomást, 
mellyet `Moskwa’ elsö megpillantása. a’ nagy seregre teve. 
Вusz éves Щii létenire e’mérték szerint várakozásimat ki',L 
pezém, nem gondolván meg, hogy a’ nagy sereg’ katonája 
Mosiiwáhan diasösége’ szinhelyét lána, ’s nogy e’ gondo 
lat: az utókor még maradékairól isfôgja mondani, hogy 
öse a’ nagy császárral Moskwában vala, megihleti a’ kato 
nát. E’ csalódás rosz kedvet sziile, de társam is osztozko 
dott velem ezen érzetben, ’s`igy, panaszkodván egymás 
nak, érök el a’ gyorcskocsi hivatalt. 
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‚ V 

9 . 
A hôtel du nord’ második emeletében szobát`bérlelvén 
azonnal az ablakhoz siettem, "s egy pillanat a’ roppant 
kiterjedésü városra eltörlé az elsö kellemetlen benyomást. 
Moskwa több, a’ Kreml` mint Jegmagasb köriil csoportozó 
dombokon ’s azokat elválasztó völgyekben épitve levén, 
a’ kilátás számtalan helyeken gyönyörii, igy ablakom 
ból is a’ város’ nagy részét ’s 174 kúpot ’s tornyot lát 
hattam. `Moskwában több 300 templomnál vagyon, ré 
szint byzanczi, részint orosz-tatár stylusban, mindegyi 
ken 8 söt 10 tölcséralaku zöldre festett, vagy aranyo 
zott kúp emelkedvén, ’s sokan közöttök fákkal, ’s a’ vá 
ros’ kiilön részeiben feы: paloták kertekkel körözve le-' 
vén,` az egész egy fölötte festöi látvány, ’s a’ város’ e’ 
kiilsö physiognomiája másokhoz képest, mi egy puszta folyam ` 
az árboczhajókkal behintett'Themséhez. -- Ebéd után lé 
péseimet mindjárt a’ Kreml felé irányzám. Ez nagyságára 
nézve Budavárunk’ mintegy harmada, templomokat, mo- 
nostorokat, palotákat ’s kormányépiileteket foglal тaзá 
ban. Hajdan eröség, gómfaiai — miiп mök’ tanni —— még 
most is állanak; mig az árkok’ hoszszában, mint egy jeléiil, 
hogy ezen ös falak tornyaikkal ’s őrzött kapuival elöbbi 
jelentékenységöket elveszték, kies kertalkatok terjednek.' 
A’ Kremlben magában mindenek elött szembe tiinik, a 
négy egy más mellett ugy állitott templom, hogy a' közöt 
tök levö tér majdnenr `egy négyszeget képez; de ki eze 
kel leirni актá új nyelvet'kénytelenlielnék feltalálni. Ki 
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teмt ezen épiteszet’ neiiiéröl magának fogalmat szerezni 
kiván — minden szabályozatlan levén — képekhen keres 
sen menedéket. Ez egy kúpok’erdeje é’s e’ templomok’ egyi 
kének söt teteje is aranyozott. Bár sokhan kiilönhöznek 
egymástól, közös bélyegök a’ szoroiigató kicsinység, sötét 
ség és szabályozatlanság. Belsejök a’ legbarharabb fres 
kokkal vagyon kifestve , oldalt mindenféle alaku kápolnák 
terjednek. Az iconasztasz feleite gazdag, az ereklyék’ töiile 
gei` miiid aranyba foglalva ’s gyöngyökkel vannak kirakva. 
Nem képzelhetniegy gazdagabb ’s képtelenebb labyrintluist. 
A’ sz. Miklós’ templomára támaszkodik a’ ‘гellы iván’iior 
nya, egész magassága 291 láhnyi,'a’ kinézés pedig a’va 
ros ’s vidék’ hájos panoráiw'a. E’ templom’.közeléhen va 
gyon a’ „цyhaмiig 30 láhnyira a’ тdhец, maёasэйgaаъ 
átméröje (diametre) pedig 23 láhnyi. Mi _iiiódon _into`tt 
mostanihelyére, sötéthen vagyoil; az .egyik monda sze 
rint ugyan ezen helyen öntetett ,` mások szerint pe 
dig, kik hasadékara hivatkoznak, a’ villám `által toriiyahól 
sujtatoltle, mi azonhan a’ kremli tornyok’ minöségével meg 
nem egyezik. E’ harang is, minden rendeltetés nélkiil, csak 
az orosz’ hetvenkedni 'szeretetének hizonyitványa. Ennek 
ellendarahja az Oranaja Р1йota-iiak nevezett történeti mu 
seumnak egy neme. Itt vagyon Kazan’, Asztrakan’, $lb1! 
ria’, Georgia’ ’s Polonia’ koronája. Ellenhen az orosz nagy 
és kis nralkodók’majd nem egész ruhatára ’s lovainak szer 
számai szinte itt diszelgnek. A’ szép fegyvereket ’s sok 

' drágaságokat foglaló öt teremhen számos történeti émlékii 
tárgyak is találtatnak, de a’ iiiég nagyohh szйтii haszon 
talanságoktól elnyomasztván, ’s a’ tárgyak’ franczia nyel 
veli közrebocsátott névsora az йj elrendelés elött szer 
kesztve levén ’s még most is a’ feliigyelöktöl eladatván , a’ 
а.’ történeti museum eszme eltiinik, az egész gyerillekjá 
tékká ’s felfnvalkodás’ szinhelyévé válik.E’ gyiiítemény két 
szer вeсeiikеnt a’ közönségnek nyitva állván, ezerek csor 
dulnak e’ napokon oda, e' targyakat korántsem parasztos 

:'"` 
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inmpasággal, de él’énk tmlnivágygyal nézegetvén, mit` 
kétség kivíil az orosz нemzel'.’` alsó osztályai’ képezö te 
hetségé'nek világos jeléiil tekinthetni. A’ császári új pa 
lota sem épitészetére sem egyéb tekintethen nem nevezetes. 
Szembe'tiinö `ellentétet képez e’ romai architecturával`á’ 
régi cии‘ok’ palotája góth-byzanczi stylusban. E’ három 
emeletii épiilet ugy vagyon épitve, hogy a’ másndi`k emelet ' 
nem az elsö’ falainak folytatása, hanem az épiilet’ helsejéböl 
emelkedik, igy szinte a’ harmadik is, mi által a’második 
sokkal kisebb az elsönél, ’s a’ harmadik a’ másodiknál, 
iillii1leii emelet egy széles ka'rzattól körözve levén. 

нa a’ Kŕemlböl a’ Szent-kapun lemégy, a’ szép piaczra 
jö'sz. Щ vagyon Minin’ ’s Pojarszky’ emléke. E’ kéŕ har 
zañ, az egy'szerii polgár, ’s' a’ hatalmas herczeg s'zabaditá 
meg`a" várost a’ lengyelektöl, kik a’ XVII. század’ кez 
détén a‘_hаiiils Dömötörök’ idejében Oroszhonban sz'örnyen 
`zsarnokoltah királyok’ ñát` az `oroszokra czárul rátulni 

` aктá". E’két szláv törzsök közti harcz amaz `idöszakasz’ 

han olly 'fordulatot veve, hogy az orosz lengyel általi el 
nyomatással veszélyeztetett; de a' végzet máskép akará. 
A’ szomorú játék folytattatott , ’s csak napjaink látták vé 
gét az elöbbeni gyözö’ vesztével. Az orosz történetek’ e’ 
jelentékeny pillanata itt e' két hazañ által van személyesitve. 
Minin a’ `kiewi kereskedö, az öreg visszavonult мöshez jö , 
neki esdeklendö,hogy Moskwa’ megszabaditásálmz siessen.` 
A’ haz'a’ veszgâlye, ama’ férñu’ könyörgései új eröt adának ` 
az öszkatonának, ki szemeit ég felé forditván, nyugvó he 
lyéröl emelkedik a’ harczha menendö. A‘ gondolat szép, 
’skivitele mintegy ellenhatás a’ taтáт-or0sz épitészet iránt. 
A’ hösök’ öltönye római, fegyverök. római, paizsokon pe 
dig Krisztus’ képe vagyon. Ugyan ezen piaczon va.n_az 
Örzö-sziiz’ egyháza „Wassilii Blagenoi“ a’ moskwaí temp 
lomok’ legkiilönczösebbike. Magas csucsos tornya. köriil 
Hi kiilön nagyságu ’s alaku kúp csoю'так. Számos ab 
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laka hol gömbölyii hol csncsos hol négyszegii; oszlopo 
kon álló lepcsök vezetnek a’ helsöbe; kiilönféle karzatok 
terjednek az ablakok elött, ’s minö formákat az épitész’ 
lázas képzelödése az architectóiiicus ékességeknek csak 
adhat, illyenekkel vagyon e’ templom megterhelve. Az 
egész olly valami kiilönös, hogy képtelensége’ daczára is 
mindenkit bámulásra készt. Belseje két emeletii ’s húsz 
nagyon apró kápolnára vagyon elosztva. Iwan W’assilie 
wits a’ szörnye'teg épittette e’ templomot , ’s a’ monda 
szerint az épltészet megvakittatta, hogy a’ világ’ e’ legna 
gyobb csodfiját másutt ne épithesse. 

` Moskvva az európai polgárisodás’ utolsó állomása,. 
tndományos ’s шею intézeteket Мr, hasonlólag más en 
l'ópai fövárosokhoz; de amazok’ utánzásai mтаты még 
el nem érék. A’ lelencz’ ’s áтák’ iiáza egyetlen a’ 
maga nemében. A’ház magában egy kis város 6,000 la 
kossal. Ezen intézethen minden gyermek bár lelenc`z, 
árva,vagy törvényes házassági ’s életben levii sziilök’ gyer 
meke legyen, felvétetik. Egy hónapi házban tartás után a’ 
gyermek falura adatik , `nyolczadik éveig kiinn iiiai'adandó.' 
A’ Мeтх-háшa visszatérvén iskolába jár ’s tehetségei 
nek foкa most jövendöjét elhatározza. A’ legképezhetöb 

‘ bek tudes nevelést kapnak, orvosok, `tisztek ’s tanitok le 
endök; kik' mechanicus iigyességgel birnak, Polytechni 
cnmba kiildetnek, a' többiek pedig a’ koronagyarmatokra 
szállitatnak, _ házzal ’s gazdasággal elláttatnak, 'az elsii 
hároiii évben minden ado- ’s ищeшьl szaiaaank.` A’ leányok 
pedig szinte tehetségeiknek minösége _пeпiiа, `nevelönék 
nek, bábáknak, varrónék- ’s szolgálúlinak nevirilteliieki` A' 
ház igen tisztáli tartatik , a’ gyerniekek jólìtâpláltatnak 
’s ru'háztatnak. Az intézethen magehan 1,500`, gyermek 
van, az intézet’ gondviselése alatt levůk"száiiia 13,000 
feliilmul.. `Ezen intézettel _нашá; is vagyoniissze `kötvii. 

` ' l' v _ . 
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E’ kérdés, valljon a’ lelenczházak a’ nép' erkölcsisè 
gére nézve, jótevö vagy kartékony befolyással vannak-e, 
gyakran vitattatott. A’ francziák theoriai- ’s g'yakorlatilag 
pártfogói, a’ németek pedig buzgos ellenzöi. Mind a’ két 
fél egyenlöleg alapos okokkal harczol, de Némethonban hol 
`lelenczházak nincsennek, a’ gyermekgyilkolat ritkább le 
vén mint Francziaországban, hol ellenben kevesebb házas 
ságonkiviili gyermek sznletik mint Némethonban, a’ felek’ 
föbizonyitó okai elidálják egymást. Ezen intézetek’ sziik 
ségessége helybeli köriilményektöl fiigg, ’s Oroszhonban igen 
jótékony, a’ felvett gyermekek’ sorsátjóbbá тктáii, mint 
ha sziilöiknél maradtak, vagy törvényes házasságban szii 
lettek volna , ’s szabad emberek’ számát szaporitván. 
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VI. 

Ki Moskwát`a’ nagy Шz ewa látta, nem ismerne most 
reá. Temploiiiait ’s hazárját — _roppaш piszkos épiilei 
5,000 hólttal — kivévén, Moskwa egészen eiirópai váтoм 
szabályos 1иcткkы ’s piaczokkal ’s gyönyön'i sесaт 
lyekkel. _ A’ város’ kiilsoleg ázsiai képének eltiintével az 
emhér is niegeurópaisodott. Az й} ház йj iiiódon butoroz 
tтoп, a’ aivatos butorhoz nem illett a’ hoэszu kafián és 
szakáll. Hasonló változás tднéм az élet ’s gondolkodás 
módhan is. E’ tekintethen tehát nem olly nagy a’ kiilönh 
ség Pétervái' ’s Moskwa közt. 

Julius’ 4-kén a’ fentebb leirtt тoii Pétervárnak vissza 
indulék, az unalomtól félvén álmat ohajtottam , de hár ki 
vánatom neiii teljesedék, a’ sors még sem vala mostoha 
irántam, társamnl ismét azon férñi'it шпán,' ki Liihecktöl 
fogva az oroszhoni utazás’ kellemeit ’s hajait velem osz 
totta, de Moskwában iiшеницál tovább akarván mulatni, 
szándékát most mcgváltoztatá, ’s'velem visszatért. Az uta 
zás’ örömeinek egyike, hogy az idegcn földön az illedelem’ 
(Konvenienz) kötelei lehuliiak, ’s az emher társáhan csak 
emhert lát, ’s ha kebléhen a’ szellemi rokonság’ húráiiak 
pengését észreveszi, hozzá csatlakozik ’s barátiavá válik. 
Társam franczia legitiinista gróf vala, ’s hár a’ nagy, azaz 
XIV. Lajos’ száтát föiöiie magasztalá, Racineban a’ 
жжеsze" ideálját lána, ’s Lajos шаpы gyiiiöiœ, jelm 
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km'unk’ mimleniŕáiiyait'értékök szerint méltánylá és lsiii0 
`ratei’ sokoldalusága, tapasztalása ’s emberséges gondol 
kodás'- ’s bánásmodjánál foшa jeles ’s igen mulattató úti 
társ. .'Szombat vala a’ iiiliit Pélervárra visszaérkezénk, ’s 
masnap a? szigetekre lkiránaulánk. Régi komm reánk mál- 
l0tt szokások’ legszebbike talán a’ hetedik nap’ iinnepiése, 
mert e’ napon a’ nép fáradt tagiaít kipihenheti, ’s gyть 
вашe11шsereпett kedélyét felvidithatja. A’ Neva, Péterwêu'-` _ 
nál több `ágra oszolván, szigeieket képez.Ezeken vannak a’ 
péierváriak’ nyári lakjai, a’ császárnak egу nyári palo 
tàja, ’s a’ nép’ vasárnapi mulatságámak szinhelye. Reggel 
töl fogva késö _estvéig jönek ’s mennek a’ csolnakok, est 

' vefelé pedig az iiдy. nevezett szép világ is szokott megje 
lenni. Mintegy 50 ezernyi embertömeg keringhetett itten 
e’ vasáfrnap; '`szép arczu hölgy még is igen ritka vala. 
E’ szig'etek’ vegetatioja` sovány, ae minnen föltételes le 
véngfvalaminta’ berlini a’ potzdami dombokat magas he-'Í' 
gyekuek nezi, igy a’ pétervári e’ helyeken gyönyörii ter- _ 
mészetet látnivél. fHa Párisban vagy Bécsben iilyen em 
bertöme'get látsz, észreveszed, hogy a’ 1Зlllaiiatiiyl élvezet ` 
elfelejteti` .velök az élet’ terheit, 'gyönyör mosolyog ai:-_ 
cz111110ы,f` `örömzaj hat 11.t a’ tömegen, teis elfelejted bú.` 
dat, látván hogy e’ pillanatban olly sok boldog emher van 
körii}ed;_ de itten, a’ szláv elevenség’ daczára, hús csend 
lebege, csak idöröl idöre danolás vagy inkább kurjongásnak 
egyneme által félheszakasztva. A’ korcsmárpsok tudniil 
lik` vendégeik’ muiatása végett, egynéhány `katonát danolás 
ra fogadnak, kik hizonyos mindig ugyan azun hangokat az 
orron át modulatio nélkiil löknek ki. Ez a’ legrútabb ,' mit` 
az ének’ nemében valahahallottam. A’ vad népeknek kiáltázsa;` 
minekelötte ellenséget támadnak` meg, ehhez hasoiitithat'._ 
Azok’ számára kiknek életfeladata a’ henyélés, a’ városbaw 
is léteznek sétahelyek. E’ nyári kert a’ N ewa’ partján vagyon, 
bekerltése hires, egy szép vasballustrade egy darabból 
álló gránit-oszlopok közt.‘ A’ kert franczia stylusban va 
:gyon alkotva, ’s igy a’ Ш: a’ sovány` vegetatiónái fogva 
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kétszer korcsak, a’ szoтoк pedig karikaturák. De mnég 
e’ fa is ad árnyékot. Bár Pestiinknek csak illyene is volna! 
Sok gyeriiiek Мtлa ái e’ kertben elsö nyarait, ártatlansá 
gálian ’s tudatlanságában holdog, hol évek utáг: talán még 
egyszer e’ helyen ember’i szlvvel vagy érzékekkel veszé 
lyesb játékot iizend. Miilatásom’ még egy néhány цaшát 
elöbhi felfogott képek’ felfrisitésére’s `igazolására hasиiá 
lám, ’s iiiég sok Шaс is шпai“. A’Strogonof’ palotáhan 
találtam egy a’ шишки kilépö verlust naphaenòl. A’ for 
тáк olly` szеpel1 mint a" görög miivekhen, de ki Raphael’ 
madonnáját ismeri, nem izlelheti Venusát, a’ lélekfenség, 
a’ belsö szépség ’s poezis, melly amaz’ arczán mosolyog, 
hiányzik ezen. A’ Jussukof paмa az orosz nagyok’ tékoz 
ló fényiizésenek példánya. A’ salonok pompásan hntorozva 
egy egész lánczolatot képeznek; muselim, kis szinházls ` 
lovagló iskola is vagyon e’ palotálian. Egy teremben'lát 
tunk mintegy száz hérruhát, mind bársonyból eziist pasza 
тánцal. —- A’ Roiiiancsof’ palotálian vagyon egy 30,000 
kötetii könyvtár, ’s egy kis pénzgyiijtemény, töт1 darah 
цитáт. Ez a’ иaмaм 0тos2pеш egy darah öыт: eziist, 
mellyröl ha Шseй!1 értékii pénzre sziikség vala, kis da 
rabok levágattak. Ez a’rubel’eredete: vágni, oroszul швat. 

Elutazásom elött még Péterhoflia menék ki. Ez vizi 
miivei’ nagysága mellett is inkábh egy majorsághoz mint 
egy császárí paloti'ihoz liasonlit, ’s hár elsö Péter’ ked 
venczhelye vala, megvallom , hogy e’ nagy férñn’ emléke 

.zetei olly` felette iiagy штык Oroszhonban, hogy hen 
nem кáтoк minden érdek elveszett. .-` Moskwai ntaшoт’ 
ideje alatt, harmadszor újságba tétetvén .hogy Oroszhont 
elhagyandom -- ez rendörségi szaliály -- Julius’ 10-dikéi'i` 
elutazám, öriilvén hogy az éjszak’ e’ földjére ’s e’ nemzetre, 
melly nagy szerepre késziil, egy tekintetet vethettem; de 
öriilvén egyszesmind, hogy ideg'en létemre nem vagyok 
kénytelen e' honhan élui. l 
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VII. 

. 7 . А fm ’s botni öböl közt vagyon egy hon, természetére ’s 
néllességére nézve szomszéditól kiilönbözö, mint egy sáncz, 
melly a’ szláv _’s german elem közt, az összeiitközéseket 
äkadályozni foд1м?) siető “тó létemre e’ regényes hon 
Нa]1 is egy részét átfutám, ’s habár sok testi fáradságomba 
keriilt, mindig gyönyörrel visszaemlékezendem ezen uta 
шsra. — Reggeli ötkor, minden még álomba meriilve le 
vén, Pétervárt elhagyám. lîin-honban gyorskocsik még 
nem ими, gözösök pedig a’ ñn paмoк’ hosszában csak 
183 7-ki tavaszszal kezdvén járni--mi egyébiránt sok uta 
zót, k1' PétervárrólSvédhonba megyen, szép ës sajátságos 
vidékek’ штáт’ megfosztand -- ezen utat lengyel brics 
kán a’ postával tevém, a’ postalovak’ ára olly csekély le 
vén, mint tudtommal sehol sem egyébiitt; вы lóért 10verst 
nyire két rubel ñzettetik. Mintegy 8 verstnyire a’ favá 
rostul dombok kezdnek emelkedni a’ homokos földböl, min 
dig'magasbra növén, mig a’ ñn határnái 46 тsща távol 
ságra Pétervártól hegyekké lesznek. Már eddig is ide ’s 
tova дáт-sашák látszanak, a’ vegetatio sovány, a’ né 
pesség megoroszodott ñn, falui csinosak ’s az aránylag 
szorgalmatosb földmivelés ’s a’ péterváriak’ nyári lakjai 
nagy város’ közellétét bizonyitják. Egy csörgedezö patak’ 
veresre fest-ett hidján tulhaladván, Fin-honban vagy. Meny 
iiyнel most a’ vidék elenvenségböl ’s cultura’ szinéböl ve 
sыt. annyival regényesb ’s nagyszeriibb. Ш látod a’ grá- 

Árvr’zkò'nyv IV. Ад". 't7 
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nit’ honját. Pampallától Borgaig, hova harmad nap estve 
érénk, ezen mintegy 400 verstnyi hosszaságu vonalon egy 
hat [j öles теrt se’ láték granit-szikla nélkiil. Rettentö föld 
forradalomnak kelle ezen óriási sziklákat ide sujtani. Szét 
szórva fekszenek ’s önterhök által földhe nyomva. 810iii 
talant láttam amaz olly gyakran leirtt "s hámult I. Péter’ 
emléke’ piedesialjánnái nagyobbat. Az emmen kéi iiely kózi 
egy kis rétet vagy szántói'óldet se’ láték, mellyen a’ zöld 
vetéshöl néhány roppant szikla ki nem kukkanna, a’ sze 
gény füldmivelöt кëтö azt kör'iilszantani. Мoд födi, nyir 
fák és sovány fenyvések áriiyékolják e’ szikla-lalryrinthust; 
számtalan patak csörgedezik köztök; számtalan tó ékesiti 
a’ vidéket. Alig visznek futóid öt perczig annélkiil, hogy 
tavakat ne látnál. Én egy pontról 17 számiték. E’ tavak 
többnyire keskeny, de mé`ly patakok által össze vшт1т 
kötve; ez valóságos természeti canalisatio. Estveli kilencz 
kот jíivék Viborgha. Az éjszaki világnál éjjel is utaz 
hatol ’s a’ szép vidéket láthatod. Más nap délre Fridrichs 
hamha érkezém. E`’ csekély város Viborghoz hasonló. A’ 

' vidék’ jelleme egész Borgaig ugyan az marad, mint a’ fe 
lebb Щит; nem igy a’ népessog. Fridrichsham a’ ñn és 
svéd népesség кат naiárvonai. Az elsö még eredeti egy 
szeriiségéhen ’s tudatlanságában él, illy népek’ erényeivel 
’s hiineivel. Termete швos, arcza hosszas ’s általánosan 
szeplös, vereses` hajjal. Vonási magában kellemetleiiek, 
arcza’ kifejezése igen jámbor. Ruhaja fehér otthon szött 
posztóbul késziilt kaput, ’s nadrág; kalapja széles karimaju. 

` A’ fehérszemélyek’ ruhái vászon. Az egész korántsem 
festöiß’ A’ fahik kicsinyek, távul egy mástól, fáhól rosziil 
összerakott házakból állanak. Teiiiplomot igen kevés hely 
ségben láthatni. A’nép sziikségképen takarékos ’s megelége 
dett, munkás’s békes lelkiiletii, egymás közt igen udvarias, 

’ két ñn össze.`alálkozván egymást inindig levett kalappal 
köszöntik. Nyelvök kelleiiies hangzásu. Kocsink rosz álla 
pothan levén, azt gyakran javitni kelle, mit a’ñn parasztok 
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igen ligyesen tevének. A’ legszebb táлat Fridrichsham ’s 
Lovira közt, Padondánál vagyon. 'Ez mintegy mértföldnyi 
hoszaságú tó, három‘ oldalán sziklás domboktól körözve. 
Negyedik oldalán egy zöld rét terjed, mellette pedig sötét 
fenyvesek. Közepette van egy sziget Padonda helységgel, 
egynéhány svéd család’ lakhelye. Бorgáн)l Aboig a’ vidék 
többnyire eik minden szépség nélkiil, ellenben termé-' 
kenyebb ’s ñépesedettebb az elöbbinél. A' svéd népesség 
gyiilöli az oroszt, ’s el nem tudja felejteni, hogy rokonitól 
eröszakosan elszakasztatott. Julius’ 13-kán reggeli tizkor 
valék Ahoban, ’s igy 68 xiémet mértföldet 7 4 óra alatt te 
vék. A’ posták svéd módra vannak elrendezve. Abo svéd 
uralkodás’ idejében Finhon’ fövárosa vala. E’ csinos kis vá 
ros szép gым templomával Aora’ partján fekszik egy ne 
gyedórányira a’ tengertòl. Sok utleveli взлóмáн után végrc 
lmjóra iilék Svédhonba utazandó. 

‘чёт: A’ Nnc‘mmx Kö'm'rNEx. 
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A’ t. cz. elöñzetö ’s Май.6 urak’ és asszonyságok’ név 
дegyшкe, az elöñzetö egyszersmind' elöñzetésgyüjtö тak’ 

neveinek betiirende szerint: 

T. cz.I Andresky'llohert, iglói könyváros, 3 példány. 
T. cz. Probstner Endre, Lô'cse’n. 
„ „ Trangus Lajos, `Iglón. . \ 

T. cz. Argenti llöme orvostanár, Váozon. 
T. cz. Balogh István, "aей ka- T. cz. Kovách Pál, piispöki le 

nonok. ' “Чай‘1iol:, Váczon. 
„ „ Czollner László, k. pénz- „ „ Nádasdy (gróf) Ferencz, 

tárnok és táblabiró, Vá- váczi piispök. _ 
czon. „ „ Nagy Leopold, a’` вып! 

„ `„ Gáspárik Kazimír, váczi némák’ intézetének nyug. 
kanonok. igazgatója, Váczon. 

T. c1.. Диван Amal, Szegszárdon. ’ l 
T. cz. Albanics György János. T. cz. “Пи‘ЕМ lstván Tolni'm. 
„ „ Domsics Lajos. „ „ Zichy-Széchenyi (grófníí) 
„ „ Dôry Fridrik, Zombán. Mái‘in, Alsó-Pélen. t ‘ 
„ „ Holovich Boldizsár,Pakson. 

T. cz. Barra G. özvegye és Stein, könyvárosok,`Kolosvárott. 
. 21 példány. 

(Az elóßzetök’ nevez' be nem Ícüldette/r.) 
T' ez. Beimel József, Pesten. 

T. cz. Balás Theophil , gymna- T. cz. Haши , ns. Esztergam` 
simn-igazg. Esztergamban. várm.` aljegyzöje. 

T. cz. Вспоми. Józsel’, könyváros‘ Eperjesen. 
T. cz.Barczay Ferencz, physi- T. cz. Tomásek Pál, prof“ L5 

kus. cs'én. 
„ „ Casino, N_yiregyházi. „ „ Tomko. Бaрс, ügyvéd. 
„ „ Pillér László, táblabiró. 

л’тмдэт Ш ш. 18 
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T. cmBodó Péter. 
„ „ Luka Antal. 
„ „ N_yári (baró) Antal. 
T. cz. Bettelheim testvérek, könyvárosok Aradon. 4 péld. 

T. cz. llcnyovszky Péter. 
T. cz. Podmaniczky( báró)Lnjol. 
„ „ Szent-lvanyi Mark. 
„ „ Tolnay Иное. 

(.42 eló'fizetó'lr’ nevez’ be nem Ícüldette/r.) ` 
T. cz. Bezerédj István, 

T. cz.Bezerédj, szill. Szegedy 
Antonia. 

n 9, CSapó Daniel. 
„ Fôrdüs István. 

Ga al Eduard. 

„ „ Gindly Rudolf. 
„ , Gyimotliy Simon. 
n n Нaш" (Dabasi) Шаr. 
„ „ Havas Ignácz. 
„ „ Hörrte János. 
n 9, Kápolnay lgnácz. 

’’ 

9’ 9’ 

Т. cz. Kapuvái'i `Иiiое. 
„ „ Kossa (Magyari) József. 

„ Kossa (Magyari) Samuel. 
Radochay József. 
Salamon Elek. 
Szeniczey. 
Sztank'nvánszky Imre. 
Taliy Adam. 
’l'óth F erencz. 

„ „ Visolyi Eduard. 
„ „ Zichy (gróf) László. 

,’ 

‚9 „ 

‚’ ’’ 

‚9 ,9 

,’ ’) 

9’ 9’ 

,’ 9! 

T. cz. Bezeréd] Lńszló, Vas vármegyében. 
T._cz. Bertha (Felsö-Öri) Antal, 

föjegyzl’í. l, 
„ „ Bertha(Felsö-0ri) Ígni'lcz, 

táblabiró. ì 
„ „ Bezerédj Líiszló, aljegyzö. 
„ „ Erilödy (gróf) Sandor. 

Erdödy (grófnö) Мaйдан. 
Ernay József, t6blabiró. 
Ivánkovics József, tá'bla 
biró. 

Lnczkoczy Lajos, tabla 
biró. 

,9 ” 

’’ ’9 

i’ 9) 

,9 ’2 

T. cz. Laky Károly , kanonok. 
Mesnil (baró) Jánosné. 
Mikos (báró) Janos. 
Si'lghy Mih6ly, kanoi'iok. 
Szabó Miklós, aljegyzö. 
Széchenyi (gróf) lstván. 
Szegedy Karoly, cs. Иr. 
kamarás. ' 

„ „ Szegedy Maria és Sarolta. 
„ „ Várady Швей', prépost. 
„ „ Vidos József, elsö alispán. 
„ „ Zarka Ji'inos, más. alispán. 

!3 n 

„_ n 
n ’› 

n ’› 

!’ !’ 

„ „ 

T. cz. Boczkó Dńniel túblabìró, Csabán. 
T. cz. Almásy (Zsadanyi és Tü 

rük-Szent-Miklósi , gróf) 
Alajos, Keregyhazán. 

„ „ Boczkó Karol.)‘ táblabiró, 
B. Csabán. 

„ „ Csepcsanyi Tamíis tabla 
biró , B. Csnbán. 

„ „ Dmaszta Zsigmond tab 
labiró , B. Csabi’ln. 

T. cz. Purgly János táblabiró, 
tonipai pusztán. 

,`, „ Rosti Albert, táblabiró. 
„ „ .`imai Kajetan táblabiró, 

B. Csabán. 

„ „ Szeghi’í József, táblabiró 
Gyomi’ln. 

„ „ Wenkheim (lïái'ó) B6l8, 
alispán Gyulán. 
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'l'.c..wenkheim (ifjâbb, baró) T. си. шпьъаш (bara) шт. 
József Gyulán. ' son. 

 

T.` cz. Bolyai Farkas, prof. M. Vásárhelyen. 
'Г. cz.Kemény (Gy. Monostori, T. cz. Toldalagi (Ercsei, ЕМ“) 

báró) Pál. Ferencß. 

T. cz. Breuer Bajos táblabiró, Nagy.Bányán. 
T. cz. Csausz Istvi'm ,` aljegyzf'í. Т. cz. Kovács Lajos, táblabiró. 
„ „ Fülep Sándor, bányatаszt. „ „ Loviçh Károly. i 
„ „ Hammerschmidt Anna. _ „ „ Prybilla Sándor, bányu. 
„ „ Horváth Pál, városi ta- kutatómester. 

nácsnok. 

'T. cz. Вашу Emil, kanonok, „шaрм Kàmxy.Fehérván. 
T. cz. Fogarasi (Fekete-Gyer- prof. és könyvtárör Kif 

gyaí) Sámuel, károly-fe- roly-Fehér'vártt. ` 
hárvári' postamester, tá- T. cz. Szoboszlai György, tábln 

`nácsos és táblabiró. ` biró. 
„ ,‚ Keseri’î Mózses, `s.k. theol. 
_ _ _ Т. cz. Csányl Lázló. 
T. cz. notk.. (Névedi) Mihály, '1101. Horváth (zambéri) Edu' 

Zaln ’s több ns. megye’ _ nrd. 
táblabirája. „ „ Salésius сыры, n’ zula 

„ „ Horváth(Szent-Györgyei) vári apátsńg’ részese. 2 
’ lmre,' táblabiró. péld. \ 
T. cz. Csńszár (Kolgyárl) Рецепт’, kir. vrált.` 's keresk. 

törvényszéki actuai'ius шить“. 
T.cz.ßajzá¢h (Peszaki) Rudolf, k. kormányszéki fognlm. 

k. kormányszéki titoknok gyakornok , u. o. 

 

Fiuméban. T. cz. Tallián (Vizeki) Sándor, 
„ „ Fésüs György, k. kincs- k'kormánysz. iktató u. o. 

tári ügye'sz , ugyan ott. „ „ Vay (gróf) Károly, k. kor 
„ „ Kiss (Nemeskéri) - Csapó mánysz. fogal.gyakor.u.o. 

` Ida, u. o. „ „ Zichy (grófn5)Ferenczné, 
 

„ „ Kiss (Nemeskéri) Sándor, 
T. cz. Csáthy Lajas, debreezeni könyváros. 

T. cz. Bernát József , Bihar me- T. cz. Elek Jáno , táblabiró. 
gye’ föszolgabirája ’s kö- „ „ `Eôrdögh Alajos, ŕáblabiró. 

'yetje. „ „ Ёrбзв Lajоs, ns. Zabolcв 
„ „ Berettyó vidéki `olvfasó megye’ föjegyzöje. 

társmg. l „ „ Kallny Mihályné. 

szüLdeVittemurquisegno. ' _ 

18* 
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T. cz. Kazinczy Sámiiel, orvos T. cz.Szoboszh’li’ olvasó сек.вaз. 
tanár. „ „ Tomássy Károly, gyógy 

'„ „ Keresztes Lajos. i szers'lriis. 
„ „ Komáromy György, szol- „ „ Ujhelyi Károly, Szátlimár 

gabiró. megye l. fi’ípénztárnoka. 
„ „ Mozsa Samuel, tanuló. „ „' Vay Anna, özvegy Кота 
„ „ 'Sárréti olvasó társaság. romyGyörgynéi'ínagysága. 
„ „ Somogyi Ferencz. „ „ VayDienesné ö nagysága. 

T. cz. сидения professor, Selmeczen. 
T. cz. Blazy Marton szent-An- Selmeczi magyar bányász gyn’ 

talban. korn. olvasó társasága. 
T. cz. Вещи"! Józsel’, miskolczi könyváros. l0 péld. 

(Az elófizetälc’ пепел' be nem Ícüldettek.) _ 
T. cz. Eggenbérger 's Ila, pesti könyvárosok. 3' péld. 

(Az elófzeló'k’ мифов nem Ícüla’ette/c.) 
T. cz. Fadgyas Pál, több ns. vármegye' táblabirája. 

T. cz. Aigner Ferdinand, sz. k. T. cz. Szegedi casino-egyesî'ilet. 
Szeged vár. föügyvéde. „ „ Szegedi társalkodási egye 

„ „ Babarczy Antal, ns. Cson- si'xlet. 
grád várnnföszolgabirája. „ „ Vidovich Imre, ns. Cson 

‚‚` „ Maráithy .lózsef,`hites ûgy- grád vármegyei „ol3“ 
ved. biró. 

T. cz. Fatovich Юлий“, Losonczon. 
T. cz.Laszky Máli és Pista. ` Т. cz. Zmeskal (Domanoveczi) 
„ _„ Nagy .lózsef, losonczi ref. Sandor, ns. шум var 

pap. megye’ aljegyzöje. 
T. cz. Fejérváry мышь , Lonthón. 

'I..'cz. Balogliy Глазов, Balogllon. T. cz. Ivánka Zsigmond, F. Sze 
„ „ Boronkay Lajos Felsi’î-Te- meréden. 

rényben. „ „_ Kasza Agoston és Pong 
,, „ Buócz Lajos és Bekény ráez Gyula, Рейд-Тоrо“. 

János. „ „ Okolicsányi Antal, Lontli. 
„ „ Dvornikovich Czelesztina, „ „ Rajner Maria, Lonthón. 

Lonthón. „ „ Ullmann Bernát, Palást'on. 

T. cz. Fülepp Józscf táblabiró , Oraviczán. . 
T. ez.Apth Gyulai'igyész,.lámban. teletb. kanonok e’s ales 
„ „ Bissingen - Nippenburg peres, Oraviczán. 

(gi‘óf) Ferdinand , .líimbamI T. cz. Kováics Károly Юноша 
,, „ Klaszovics Leopold, tisz- Í biró, Ornviezán. 
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T. cz. Gerold ‘МЫ‘o13’. bécsi könyváros. l0 pëld. 
(Az eIó'fizetâ/c’ never’ ¿e nem küldettelf'.) 

i 

T. c1.. надев nároly könyváros, Kassán. 
T. cz. Barkóczy (ifjabb gróf) 

János, u. o. 
„ „ Boronkayné (битву), 

sziil. Wass (Czegei gróf 
nö) Klára, u. o. 

Dessewñ’y (grófm’í) Virgi 
ma. ’ 

„ „ Knndó Kálmán, Ungvárt. 
„ „ Keczerné (битвy), S’Zů 

letett Halmágyi Ag 
nes, u. o. 
Luzsinszky ( Negliczei , $9’ ч 

báró) Pál, cs. k. kuma 
rás, u. o. 

T. cz. Petrovay Istvánné. ’ 
„ „ Szerencsyne (özvegy),` 

sziìlet. Radvímszky Tere'zia, u. o. ’ 
„ „ Szirmay Mihályné (131 

vegy), мы. Szulyovsz 
ky Terézia , u. o. 

„ „ Turcsányi Ferencz, apát 
és olvasó knnonok, u. о. 

„ „ N. N. lůnyiczkén. 

T. cz. llartlebcn Kuur. Adolf, pesti künyváros. 
T. cz. Bohus János, Aradon. 
„ „ Csnusz, professor. 
„ „ Fesztetics Dienes. 
„ „ Fesztetics Sámuel, es. k. 

kamarás. _ 
„ „ Kis Miklos, Szent-Györ 

gyön. 

T. cz.Rupp, orvps tanár. 
„ „ Teleki (gróf) Ádám, св. 

k. ezredeshadnagy, Salz 
burgban. ' 

„ „ Zichy (gróf) Иное, cs. 
k. kaтки‘x1s és m. k. hely 
tnrtós. tanácsos, Budi'm. 

T. cz. llaubner Mát’é , evang. Prédikát. Nagy-Gyôrött. 
T._cz. Beke Márton, orvos tanár. 
„ „ Dorner József, táblabiró. 
„ „ Huñ'ner Keresztély, роял 

tókereskeflö. 
„ „ Kozma János, kereskedö. 

T. ez. Nagy lstván, táblabiró. 
„ „ Nagy Sandor, táblabiró. 
„ „ Vörös János,`táblabiró. 
„ „ Vürös István, keresked1'í. 

T. cz. Hirschfeld Emil, ágrámi könyváros. 1 péld. 
(Az elößzeto'" neve be nem Миши.) 
T. cz. l'lobllk Márton, Eszéken. 

T. cz. Hillebrand (Prandnni, 
báró) Gusztáv. 

„ „ Pejacsevich (Veröczei, 
gróf) Ferdinand. 
Pejacsevieh (Veröczei, 

gróf) László, bántáblai 
küzhii'ó. 

9, i’ 

'I'.cz. Pejacsevi'cs (Veröczei, 
gróf) Nep. János, пeшев ’ 
Veröcze vármegye’ má 
sodik alîspánjn. 

„ „ Pcjacsevics (Veröczei, 
gróf) Péter, es. k. arany 
knlesos. 
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9’ 

T. cz. llochselsorner к. A., posonyi könyváros. 
T. ez. Darukári Jankovics Izidor , es k.` kamm‘ás. 

T. cz.Jakab István, k. helytartosági Coneipist 's ns. Bihar és 
Esztergom vármegyék’ tablabirája, Buda'ln. 

'12%. Nyéki Miháiy, k. hay. T. ez. Almásy (gróf) Móricz, 

i’ 9, 

9’ 

’9 9’ 

’7 ‚, 

cs. k. larimykuleiios ’s k. 
helytartósági tanáesnok. ` 
Andi'ássy József, k. hely 
tэir16si’131 tanacsnok. 
Deresik János, pristinai 
piispök, aрт, egri kano 
nok ’s kir. helytartósági 

' tanáesnok. 
Genesi (Genesi és Mihály 
falvi) József, k. helytar 
tosági titoknok. 
Kraynik Imre, kir. hely 
tartósági fogalmazó. 
Lónyai (Nagy-Lónyai) Já 
nos , ns. Bihar varrnegye’ 
föispá’ni helytartója Js k._ 
helytartói tanácsnok. 
Mérey (Kapos-Mérei) Sán 
dor, es. k. aranykulcsos, 
belsi’í titkos tanácsnok, a’ 
tartomanyi biztossagok’ 
föigazgatója, ’s ns. So 
mogy Уати‘. föispanja. 

tartósági tanácnok. 
„` „ Ocskay (Oeskai) Antal, 

9’ 

kassai pi'lspôk. 
Rédl (Rasztinai, baró) 
Imre, Иr. helytartósági 

Í tanácsnok. 

Sorsich Икс‘, k. hely 
tartósagi tani'lcsnok. 
Заем-l9603’ Vincze , es. 

helytartósági titoknok. 
Törôk (gróf) Balint, k. 
helytartósagi titoknok. 
Uzovie’s ( Peteofalvi ) _ J 6 
nos, ns. Esztergnin var 
megye" föispani helytai' 
tója ’s kir. helytartósagi 
tanácsnok. 

„ „ Ür1nényi Laszló, es. kir. 
kamarás ’s` k. helytartó 
sagi titoknok. 

T. cz. `Kilian (забыв) György, pesti köllyváros. 
Т. ez. Hoffmann Antal. 

Ивa László, nevelö. 
Kárász, udvari tanácsos. 

T. cz.Perger Ignácz. . 
„ „ Szögyényi, udv. tanácsos. 
„'„ Wenkheim (barónö). 

T. cz. Ki‘lian György és tán‘sa, pasti könyvárosok. 

T. eLDoroezkay (grófníí)_ Ko 

” ‚’ 

9’ „ 

i 

losvárott. 
Fiat (baró). 
Forray (baró). 

T. ez. Lubschanszky. 
„ „ Sary. ‘ 
5, „ Szeiitivany Anselm. 

T. ez. l’lisfalluly (Kisfaludi) Sńnrlor. 
T. el. Jnnkovic Antal. 

\ 

v 

`kii'. aranykulesos ’s kir. ' 
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,9 

’! 

i’ 

9’ 

)) 

9’ 

i’ 

‚9 

9’ 

i’ 

l) 

i’ 

D) 

i) 

i) 

)’ 

T. cz. liolosy János, S. A.' Újhelyben. 
T. ez. Boronkay Albert. ` 

„ Bujanovios Fridrik. 
„ Draveczky Alajos. 
'„ Eperjessy Gobert. 
„ Rhédey József. 
„ Szemere György. 

n n 

3! в’ 
,, „ 

n и 

. cz. Szemere Miklós, 
Szögyény Imre. ’ ' 
Vitéz Vincze. 
\Vladár .Iózsef. 
Wladár Kristóf. 

T' cz. Если!“ Pál, orvos tanár Györött 
T. cz. N. N. T.cz.Bezerédj ( Bezerédi) Ig 

nácz, k. tanácsos ’s Györ 
varmegye’ elsö ulîspímja. 

„ Bosuyák Imre, iìgyvéd. 
„ Csacskó Imre, jogtanító 

és táblabiró. ` 

„ Czech Шпон, sz. k. Gysi" 
városa’ fííbirája. 

,, Enesei olvasó társaság. 
„ Feltinger István , györi 

kanonok. 

„ Gyííri olvasó társaság. 
„ Horváth István, ügyvéd 

’s ns. Györ várm. сaыв 
biró. ' 

„ Jankó István, táblabîró ’s 
a’ györi pilspökség’ ura 
dalmi iаgyvéde. 

„ Kálóczy Mihály. 
„ Karczag Di'miel, Мt. jog 

véd és táblnbiró. 
„ Kômivesné, “Ш. Zatu 

rèczky Zsóíia. 
„ Kôvessy Ferencz, sz. k. 

_ Györïvár. kamnrása. 
„ Mogyorósy Pil, a’ györi 

növendékpupság’ дням 
gatôja. ` 

И’ 9’ 

)’ 9’ 

9, ‚, 

” ’’ 

3" n 

9) )i 

n „ 

`n n 

9’ $9 

9’ Н 

9’ 9, 

)’ ’2 

‚’ i’ 

„ n 

Nagy, hadnagy. 
Nevetlen (egy), Györött. 
Parragh Ferencz, ügyvéd. 
Perlaky Daniel, Mosony 
megye’ táblabirája. 
Pottyondy Fere'ncz, táb 
labiró és ügyvéd. 
Pottyondy Gusztáv , m. 
Györ vármegye’tiszti al- ` 
ügyvéde. 
мы; Ism'm, városi шiia 
esos és táblabiró. 
Sailer György, györi nag] 
prépost.,` 
Szabó Kalmán, ügyve’d. 
Szalacsy Antal. 
Szalay Sandor. 
Szentmihályi F erencz, Ko» 
márom vármegye’ tábln- 
lńrája. 
Szerdahelyì, n’ gyäri pün 
pöki urndalmakf prefec 
tusa. ` 

Szi'ics Antal, másod-nlis 
pím. 
Takács Sandor, föbiró. 
Valenti Mńrton. 

T. cz. Krámarcslk professor, Rosnyón. 
T. cz.Fáy Albert. 

„_ Rosnyói olvasó társaság. 
T. ez. Sajóvölgyi olvaló társa 

ság. 
T. az. Kuhinyi Argenton. 

T. u. Ambrózy Erxsébet és Anna. | T. cl. Bóry Pál. 
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T. cz. Rund, Faiszon. 

''I`. cz. Barcza Lajos. 
T. cz. Makáry György ñskális, Egerben. 

Casino. T. cz. Naidhart Antal, érseki 
növendékpap-laki olvasó- számvevö Egerben. 
társulat. 

T. „мы‘но: (Ramocsai) P’ńl, ns. Bács ’s (бы) vármegye' 1z111 
labirája 's a' bajai herczegi nradalom és Ferencz’ csatornája' 

iigyvéde. ' 

T. cz. Albrecht József , hites T. cz. Rudics (Almi'isi) Daniel, 
i'igyész. ns. Bács várni. “i0sotl41l 

„ „ Dömötür Pál, ns. Bacs’ és ispánja. 
több várm. táblabirája. „ „ Scultéty János, a’ bajai 

„ „ Gyííry János, ns. Torontál uradalom’ i'igyvéde. 
va'irm. ti'lblabiri’lja, és a’ „ „ Szakáll József, Íiskáli. 
Tiszi'minnenikoronai ke- „ , Szutsics'(Pacséri) Udön, v 

fiilet’ senatora. ns. Bács vz’irmegye’ tabla 
„ „ Horváth (Czahai) Péter, biri'lja. 

' ns. Bács várm. fi'iszolga- „ „ Sebiîk (зиме-1111186sl) .ló 
birája. zsef, ns. Baranya várm. 

„ „ Kardos (Kardosfalvi) Jï’i- táblabirája ’s hit. ůgyész. 
nos, ‘ns. Bács várinegye’ „ „ Tótli György , a’ bajai 
táblabiri'lja. uradalo1n’ нашиir1651i. 

„ „ Martinka Ja’lnos, több ura- „ „ Vermes (Nagy-Budafalvi) 
dalmak’ í'igyvéde. Agoston, ns. Bacs` várm. 

„ „ Nagy (Patti) Pál, épillet- ` táblabirája ’s elsi’í zil118)' 
fa kereskedíi. véde. 

„ „ Rezsni (Pacséri) János, „ „ Vojnics (Bajsai) Daniel, 
táblaliiró. ' ns. Bacs várm. táblabi 

„ „ Rudics (Ahnási) József, raja. 
k. tanácsós es ns. Bács- „ „ Zákó (Bajsai) István, ns. 
Всеro5h várm. fi'íispáni Bács várm. ti'lblabirája ’s 
helytartója. | tis`zteletbeli föügyésze. 

T. cz. Möszle özvegye és Braumüller, bécsi könyvárosok. 
4 péld. (Az дождей/с’ neven' be nem Ícù'ldette/c.) 

T' cz' Nagy István, ns' Pest várniegye’ föjegyzöje 
'I'. cz. Вaша. Sámuelné, szûl. Kandó Karolina. ’ ’ _ 

Т. cz. Németh Bajos ágens’, Becsben. 
T. cz. Gyertyán —-. ' 
,а „ Teleki (gróf) Ferencz, es. k. aranykulcsos. 
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T. cz. Németh Vllmos, brassói könyváros. 2 МЫ. 
(А; elóßzetó'lc’ nevel’ be nem Ícüldette/c.) 
T. cz. Ordódy Istvàn, Bagotán. I 

T. cz. Komáromi casino. T. cz.Pázmándy ( ifjabb) Die 
„ „ Kürthy Alajos, ns. Ko- nes, ns. Komárom várm. 

márom várm. föiigyésze. aljegyzöje.` 
„. „ MiklosovicsAlajos, Т atán. „ „ Prusinszky Zsiginond,táb- 

_ „ „ Milkovics Zsigmond, ns. labiró. 
`Koinárom várm. szolga- „ „ Sághy Antal, cs. k. kn 
birája. pitńny. 

„ „ Ordódy Pál. _ _ „ „ $1етев,@yбг3y, prépost 
„ „ Pńpay Ferencz, tablabiró. es komaromi plébános. 

T. cz.'Péterll Kàroly, Tordoson. 

` T. cz. Lészai Daniel , doctor T. cz. Szalbek Jakab , Petrisen. 
Szászvároson. „ „ Weress József, Bábolnán. 

T. cz. Pulszky Ferencz, Eperjesen. 
Топ. Вешетieяy (grófnö) Lae- Т. cz. Péchy Benjamin, elsô al 

titia. ‘ 

„ Dessewiïy (grófnö) Maria. 
„ Fejérvári Gabor. _ I ‘ ‚ 
„ Haller (grófnö) Amalia. ’ я 3’ тдъy Laszlo“ 
„ Klobusiczky József, es. k. „ „ Ujházy Lászlô. 

kamarás. 

ispán. 
” „ „ Szinyei László. 
’’ 

’‚ 

9’ 

Т. cz. Puteani (báró) József, Szigligeten 
T. cz. Bátka. János, Lesencze-Tomajon. 
„ „ Feletar J'ózsef, ns. Somogy vármegye’ orvosa. 
„`„ Kovács Marton gyógyszeraros, Tapolczán. 

T. cz. Вы": Istvńn , Nagy.Károlybnn. 
T. ez. Cserey (Naд-Aрт) Sa- Т. cz.Me'rtz Mihály, uradalmi 

muelné (битвy) , szül. tiszttartó , Nagy- Kl'iroly 
’ ` Balasy Borbála, Tasnádon. ban. 

T. cz. Reichard вёл.оп’, köszegi könyváros. 
(Az elófizetó" neve be nem Индией.) 

Т. cz. Román (Kövesligeti) Ferencz, ns. Beregh vármegye’ 
tiszti alíigyésze. 

cz. Balogh Ferencz , tábla- ч miklósi uradalmak’ rend 
biró ’s a’munkácsi és sz. ` szerinti iigyésze. 



270 ` _ т. cz. szörizs'röx’ 
T. ez. Bay (Csomai es Luda'inyi) T. cz. Gulacsy (Galassi) Istvan, 

Gyôrgy, k. tanácsnok ’s táblabiró és pénztárnok. 
ns. Beregh várniegye’ el- „ „ Hajdu Jeroinos, Е. G. al 
sö alispanja. ’ esperes és táblabiró. ` 

„ „ Bay (Ludányi), sz. Uray „ „ Hunyady András, ns. Be 
` (Ul‘iii) Zsólin. regh varm. szolgabirája. 

„ „ Bovánkovies Iakab , sz. „ „ Jarmy Di'lniel, táblabiró. 
Bazil’ rendje’provineiali- „ „ Jobsztfy Ferenez, Beregh 
sa, táblabiró és szentszé- 1negye’ szolgabirája. 
ki közbiro. „ „ Kallay F erencz táblabiró. 

„ „ Buday (Bölcsei) lstvz'm, „ „ Komlósy (Komlósi) Fer 
n_s. Beregh vármegye’ fl'î- dinand , Beregh varme 
ndószedoje. gye’ szolgabirája: 

„ „ Eotvös (Vásáros-Namé- `„ „ Lónyai _(ищy-{шyм és 
nyi) Tamás, Beregh vár- Vásar.Naményi) György, 
meg'ye’ niálsod alispánjaw táblabаró. 

„ Freiseisen Daniel, tábla.- „ „ Pogány (Csébi) Karolina. 
biró ’s a’ fentebbi uradal- „ „ Polchy (Gulácsi)`Gáspál‘, 
mak’ prefeetusa. i'igyvéd. 

„ Gorzó (Bilkei) Keresztély „ ,, Szintay János, i'igyvéd. 
' János, táblabiró. _ 

D) 

'l 

T. cz. Schnusnlsnrg és ti'lrs’a, bé.csì könyvárosok. 
T. ez. Batthyany (gróf) L. | T. cz.Bntthyány(hercz.) Fülôp, 
T. cz. Sembery Imre, ns. Honth vármegye’ foszolgabirája. 
T. cz. Balogh кал‘ollrizi. _ f T. cz. Plachy Ferencz. 
„ „ Géczy Elek. „ „ Prónay Luizii. 
„ „ Géczy Johanna. „ „ Ters'ztyánszky Sandor. 
„ „ Géczy Péter. u 

T. cz. Simon, Szarvason. 
T. cz. Balassa Pal , orosházi T. ez. Szarvasvidéki olvasó 

lelkész. . tílrsaság. 
T. cz. 513161‘ Ferencz , Magyar.Óvárott. 

T. ez. Heinrich János, m. óvari T. cz. Zantó György, ns. Mo 
uradalmi i‘lgyvéd. sony várm.f6szolgabirájn. 

„ „ Notterpel Károly, urad. „ „ Zichy (gróf) Heinrich , 
i'lgyv‘éd. ` n. Mosony vm,_ alispánja. 

T. cz. Stettner György, a’ jog. és ország.tudomanyok ny. r' 
oktatója. a' pápai ref. fôiskolában. 

T. ez. Bezerédj (Bezerédi) Mi- ugodi és’dcvecseri ura 
hály , több ns. varmegye’. dalniak’ praefectusn. 
táblabirńja, ’s a’ papal, i 
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1 T. cz. Bocsor Istvän, a’ pápai 

i) 

,’ 

9’ 

T. cz. Farkassány Mihály. 
,9 

T. cz. Gáspár János, ref. diák, 

H 

H 

9’ 

n 

`n 

’9 

‚’ 

9? 

9, 

9)' 

. ez. Aszalay László, táblabiró. 

reform. föiskolában, sta- „ „ Koroncz László , pápai ` 
tistika’, történetek’, ne- plebános és esperes. _ 
veléstan’ ’s angоl és fran- „ „ Pápay Miklós, ñskális. 
czia nyelvek’ nyilv. rend. ,, „ Pápai nemzeti casino. 
oktntója. ' „ „ Pápai reform. föiskolabeli 

„ Cseresnyés (Felsö - Eôri) 
Sándor, több ns. várme- „ „ 
gye’ táblabirája, ’s ns.` 
Veszprém vármegye’ fö- „ „ 
orvosa. 

„ Eszterházy (Galanthai, 
gróf) Károly, cs. k. arany- „ „ 
kulcsos ’s ns. Tolna v6r 

megye’ föispánja. ` 
„ Forintoss János ñskális, 

Martonházán. 

olvasó-társaság. 
Rába (Felsö-Eô'ri) Antal, 
jog-gyakornok. 
Szakonyi István, ns. Усп 
prém vármegye’ Шифр 
birája. 
Széky Béla, в’ pápai ref. 
fôiskolában hittan’ , egy 
l'iázi tôrténetek?, szent 
irásmagyarázat’`’stb. ny. 
r. oktatója. 

T. cz. Szandvosz Ernest, kassai könyváros. 
T. cz. Semsey Klarn. 

„ Kollósy János. ' ’ 
T. cz. Szász Károly, prof. `Nagy.Engyeden. 

T. cz.Várady Albert, ref. diák, 
ngyan ott. u. o. _ 

„ Kemény’ (üzvegy, báró) „ „ Уёгазъаб Farkas, refor. 
Simonne , u. о. ' diak, u. o. 

„ Pávay Elelr,ref. ат, u. ò. „ „ Zeyk (ifjabb) Janos, n. o. 
„ Szabó Ferencz, ref. (БЫ: , „ „ Zeyk (idösb) Miklós, n. 0. 

u. o. 

T. cz. Szathmńry Пик.613’ Bnrnábás, Miskolczon. 
T. cz.Kováes Mátyás, сей ka 

„ Bakó János, elsö alügyész. nonok. 
„ Balogh Abraham, föiìgy- „ „ Lossonczy Károly, föszol 

‘ЧМ. gabiró. 
„ Bene József, diösgyöri „ „ 

uradalmi praefectus. ügyvéd. 
„ Dobozy Antal, táblabiro. „ „ Majthényi György , al 
„ Gencsy László, föszolga- szolgabiró. 

_ biró. „ „ Mariássy Menyhért, al 
„ Jékelfalnsy László, táb- jegyzö. 

’ labiró. 

„ Katona Mihály, fô'orvos. 
„ Kiskároly, t. alûgyvéd. 

Mariássy Tamás , táblab. 
Miklós Ferencz, ‘661ol 
gnbiró. 

„9 u 

T. cl.Koller Ignácz, hit. ügyv. _ 

Majláth Sándor, uradalmî ' 
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_” 9’ 

Т. cz.Ñagy Geileon , fi’iszolga- T. cz. Ragályl Zsig'mond , 26l) 
` biró. labiró. 

„ „ Okolicsányi Ferencz,táb- „ ,, Soltész Nagy János, f5 
labiró. biró. ` 

„ „ Okolicsíinyi János, t. fö- „ „ Szathmáry Király'József, 
jegyzö. ns. Borsod vál'megye elsö 

,, Orczy Janоs, táblabiró. 
„ Puky lstván ,_ táblabiró. 

Raga’ilyi Káiroly, alszol 
gabiró. 

9’ 

D, 

alisp'ánja. 
Szepessy Li'iszló, táblab. 
Tomka` László, táblabiró. 
Türôs Tamás, i'iti föbiztos. 

i’ i, 

9’ i’ 

9’ ’’ 

T. cz. Sziegler Antal, komáromi’könyvárus. 

T. cz. Beliczay Benjamin. 
„ „ Czike Sandor, sz. k. Ko 

marom’ városa’ "отте 
vöje. _ 

„ „ Gyc’zy Маши, t. Koma 
`rom várm. eskůtje. 

T. cz. Préhofer Janоs, тип-ме 
gyeren. 

„ „ Simonsits v. Motsa. 
„ „ Szemes György, prépost 

és Komároni v. plébános. 
„ „ Válly Ferencz, oktató. 

T' cz. Szlegler Mihály, nyitrai könyváros 
T. cz. Batthyz’lny Ferdinand , t. 

Nyitra vi'lrm. aljegyzöje. 
„ „ Beznék Aloysius, liskális.' 
„ „ Horváth József, tani'tó." 

T. cz. Nyitrai casino. 
„ ,, Ocskay Eduard, t. Nyitra'/ 

vi'lrm. alszolgnbirája. 

T. cz. 'l‘llsch és ña, kolosvl’lri köiiyvárosok. 14 `peld. 
(Az eló'fìzetö/c’ nevez'be nem lcüldelle/c.) 

T. cz. ‘горение: 0Min, ns. Bihar vármegye' föjegyzöje. ° 
T. ez. Csengery Antal, táblabiró. 
„ „ Jakab Miliály, levéltárn. 
„ „ Jósa Péter, `t'áblabirà 
„ '„ Pétery Ferencz, hit. iigy 

ved. 

T. cz. Szlávy László, kir. tnná.. 
esos. 

„ „'`Tótlr'Sámnel, him шаr 
`nôk. ’ 

T. cz. Vnjdlcs János könyváros, Nagy.Kanizsán. 
T. aa. Hman. (комы) József, 

hites i'igyvéd. 
„ „ Nagy-kanizsai casino. 

Tacx. Sélyey László , 
Si’íti’irön. 

i'igyész 

T. cz. Weidlnger , Pécsett. 
T. cz. Gullnerics József és Cso 

konyai lstván. 
T. ez. Kajdacsy-Jcszenszlry Км 

l 

„ „ .lónás Jómef, pol. tudom. 
prof. a’ péosi lyceumban. 

mentina. 
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' T. cz. “щит! lińroly, polsonyi könyváros. 
T. ez.Jeszenák (bárónö) Loui- T. cz.Serényi (gróf) Lnjos, N. 

sa , sziil. Forgács grófuö. Szombaton. 
„ „ Lenk Károly,Sopronban. „ „ Tüpler Károly, Soproni 
„ „ Odescalchi (herczeg) Au- orvos, példányi'it a’ so 

гипс. . proni ev. lyceum’ olvasó 
„ ,, Peti'ícz Vendel. társasíigának ajándékozzu, 

T. cz. 'Lsarnay Imre, prof. és táblabiró Késmárkon. 
T. cz. Cornides István, tábla- T. cz. Jony T`ivadar, jogtanúló 

biró. _ Késmarkon. 

T. cz. Zsarnay L., prof. Sáros.Patakon. 
T. cz. Árvay-Töröklst'vár. T. cz.Lipcsey György, pléb. ée 
„ „ Bakó Dániel, professor. Миры‘9s. 

h ' R ’ ' «f . .. . ” T’ 55532;) ’ëgdigmîâecz’ ’ „ „ baro’s чипa}: eskudt (liá 
,, „ Bretzenheim (Regéczi, км‘ konyvtam 

herczegníi), szüLSchwar- „ ,, Sáros-pataki ref. oekola’‘ 
zenberg (herczegni'i) Ka.- ' könyvtám' 
rolina. 

T. ez. 'Llneskal (Domanoveczi és Lestinei) Jóh, több ns. m0 
gye’ táblabirája. 

T. cz. Plathy (Nagy-Palugyai és és Lestinei) ,Миша. , щ. 
Thurócz-Divéki) Gáspár, Árva vármegye’ hadi fö 
kir. táblabiró. adószedôje és több neme! 

„ „ Zmeskál (Domanoveczi megye’ táblabirája. 
T. cz. Zsoldos Ignácz , ne. Veszprém vármegye' fôjegyzôje» 
T. cz. Kolosváry Sándor, veszprémi kanonok és прат. ’ 
_ T. cz. Zsoldos István, Szombathhelyi könyváros. 2 péld 

(As elófizetó'k’ neven' be nem Ícäldetelc.) 
A’kiadónńl( 

T. ez. Almásy (gróf) D. T. ez. Barkassy, “Мaй ágens. 
„ „ Almásy (gróf) Pal. „ „ Bartfey (ваты). 
„ „ Almásy _.Iózsef. „ „ вarговвавц József. 
„ „ Andrásy (gróf) György. „ „ Beniczky Agoston, nemes 
„ „ Antunovics , sziil. ВЫl Zólyom vármegye’ alis 

Betti, Almáson. pánja. 
„ „ Balogh Janоs. ,, „ Berényi (gróf) Lajos. 
„ „ Bánll'y (báró . „ „ Bernátl'fy Leontina. 

‘ 
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T. cz.Bezel'édj (Bezerédi) Elek. 
’’ 
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9’ 
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Bézsan (baró) Janоs. 
Bieber Bernat, a’ bölcselk. 
elsö évi hallgatója, Sze 
geden. 
Bors. _ 
’Csapó Pal. 
Csekonics. 
Csorba Endre. 
Czékus Marion, tábiabiró. ` 
Czener András, 'kis-hon 
thi nlespe'res és eseren 
csényi lelkész. ‘ 
Debreczeni’ oskol. künyv 
tar. 
Dercse'nyi (ôzvegy) Ja 
nosné, szi'ilet. Kazinczy 
Julianna. 
Deseö Imre. ` 
Dessewñ'y (gróf) Emil. 
Dessewffy ( gróf) Aurel, 
kir. helytilrtósagi tanacs 
nok. ' _ 

Dessewii’y (gróf) Mar`czell. 
Dobsa Samuel , Makón. 
Eckstein Fŕidrik , gyógy 
шаг Pesten. 
Eggenberger és ña, könyy 

' arosok Pesten. ` 
Eitner, kir. tablai hites 
jegyzö. _ 
Eôrdegli Sandor, Debre 
czenhen. ' 

Eötvös (baronö). 
Eötvös (báró) Diener. 
Eötvös (baró)` Ignacz.` 
Erde'lyi János. 
Farkas (Bölöni) Sandor , 
Kolosvarott. ` ‘ 
Fay, ваше‘:1 Halassy .Ió 
zsefa. 
Fekete Antal , Szegeden. ` 
Festetics (gróf) Ei'neszt` 
Tolnan. 

T.'cz.Fiath Ferencz. 
„ „ Fráter Pal. 
9’ 
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’’ 

Guzmics Izidór,' l1zi11ori)’ 
béli aрт. ' 
Gyertyán T. 
Gyori (Radvanyi, gróf) 
László, cs. k.aranykulcsos. 
Gyulay (gróf) Lajos. 
Ghyezy Igna'cz. ' 
Ghyczy Ignaçzné, szül. 
Laszlovszky Boi‘bala. 
Hajós (ifjabb) Janos. . 
Haller (gróf). 
Harsányi. 
Hegedi'is (ömagy). 
Hegyessy. 
Hirschfeld Emil, könyv 
aros Zagrábban. ` 
Hlatky Istvan, elenôr Po 
roszlón. 
Horvath D. 
Huszár Ferencz , ns. Ko 
marom varmegye’ 1582ot 
gabirája. 
Kabszay Lajos. 
Kacskovics Ignácz. 
Karácsonyi Guido. 
Karolyi (gróf) György. 
Karolyi (gróf) Lajоs. 
Kazinczy Titus. 
Keeskenléti casino. 

„ Kecskemeti ref.` lyceum' 

i, 

9’ 

’9 

9) 

9’ 

$9 

9’ 

9, 

9’ 

könyvtara. 
Kecske1net'i ref. lyceum 
heli tanulók. `` 
Keglevich (gróf) Gabor. 
Kende István. . 

Kendelényi Karoly. 
Kiraly György. ` 
Kiss Gergely, 
varmegye’ foügyyéde. 
Kiss Lajos , udv. agens. 
Kiss Lajos , nevelö. 
Kohányi Mihaly. 

ns. Arad 
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T. cz. Korpona sz. k. va’iros’ ta 
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nácsn. 

` j, „ Kossuth Zsuzsi. 
Kovács Janоs , ns Szath 
már várm. elsö ‘дневные, 
Kovács Mihály. , 
Kovácsy János , gyógy 
tanár Karponán. 

' Körmendy Placid, sz. Be 
nedek’i rendebeli profes 
sor, Gyíirött. 
Körmöez bányaváros. 
Kray , szül. Wenkheim 
(báróm'i). 
Knbinyi Miklós. 
Knthy. i 
Lamm Jakab. 
László (Kászonyi és .Ia 
kabfulvi) Ferenczné, sziil. 
Szíics Józsefn. l0 péld. 
Lichtenstein József, Mis» 
kolczon. 
Lónyai Gábor, több ns. 
vármegye’ táblabirája. 
Lónyai, sziil. Lónyai Flo 

` rentina. 

Löwy J. 
Madoesányi Pál, föjegyzö. 
Markovich Antal. 

' Marriassy Béla. 
Mészöly Vincze , 
Micsky Zsigmond. 
Michailovics ‚Шпон. 
Molnárñ'y. 
Móricz. 

Nachtigall. 3 péld. 
Nándory. 
Németh Vilmos , Brassón. 
Nevetlen (egy). 
Ney. 
Okolicsányi János, Olm-` 
licsnán. 

nOláh Miklós. 

Oresy (baró) Lejos.` 

Т. cz. Pajor Antal. 
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Pálñ'y József, a’ tek. ti 
szántúli kerületi tábln’ el 
nöke. 

I’ásztori Штаб-шпиц. 
Рa|:ay._ 
Pées sz. kir. város’ ta 
náosa. ' 
Perényi (báró) Были'. 
Pesti nemzëti casino. 
Pesti növendék-papság. 
Péter Lejos. 
Pintér. ' ` 

Plathy Krisztinu.` 
Ráday (grót‘). 
Récsey Maria. 
Reinhard Károly Ищуv 
áros, Köszegen. 
Rbédey (Kis-Rhédei, bá 
rónö). ' 
Rliédey (grófnö). 
Rima-Sz'ombati casino. 
Ritter, ügyvéd. 
Rudics (Almái) Máté, 
ns Bács varmegye’ fò'szol 
gabirája. 
Rutkay. 
Samuel Ferencz, sztani 
sicsi pleb. helytartó. 
Seui István. _ 
Serényi (gróf). 
Sina(báróßánosßécsben. 
Sipos. 
Stezner Ferencz. 

Stoyka (ММ). 
Szabó T. ` 
Szalbek György. 
Szapáry_(gróf) Miklós. 
Szapáry (gróf) Sándor. 
Szathmáry József , Mis 
kolezon. 
Szathmári píisp. lyceum.` 
Szathmári piisp. lyceum 
ban l. évi bölcselkedök. 



276 т. cz. вьбгшвтбх’ mîvimrzi’zxn. 

T. cmSzntlimůri pi'lsp. lyceum 
ban 2. évi bì'ilcselkedi’ík. 

„ „ Székely (Dubai) Sándor, 

,9 

)l 

l' 

)D 

’D 

n 

,9 

И 

Szepes megyei birtokos. 
` „ szentiványißzentiványi) 

Istvi'm , táblabiró. 
„ Szilas-balhási casino. 
„` Szilvay Sándo'r Eperjesen. 
„ Szirlnay Boldizsár. 
„ Szinkovics ` Máté, 116s2 

' ri6l' Tapolczán. 
„ szónûklati egyesület (ma 

gyar) , Késinárkon. ’ 
„ Szi'ics Istw’ln. ` 
„ Szi'ics Péter. ` 
„ Thege (Konkoli) László , 

táblabiró. 

n 

97 

п 

i', 

э’ 

'i’ 

’D 

T.cz. Tóth Mihály , losondzi ‘ 
ref. pap és professor. 
Trefort. 

Trsztyánszky lstvi'in. 
Urményi. 
Vécsey (barónö). ' 
Wenkheim (báró) Li'iszló. 
Wenkheim (gi'óf) Li'lszló 
Budán. 
Zani'ltliy Ferencz , s2211h 
mári növendék-pap. 

„ Zichy (gi.óf) Károly. 
.u 

9’ 

’9 

Zichy (gróf) Edmund.` 
Zichy Janus. ` 
Zomborcsevics Ferencz... 

urnk és asszonyságok. 
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T. cmßzathmáń půsp. lyceum 
ban 2. évi bölcselkedök. 

„. „ Székely (pobai) Sándor, 
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Szepes megyrfei birtokos. 
Szentiványi'œzentivanyi) 
Istvan , táblabiró. 
Szilas -balhási casino. 

` Szilvay 86ri1l0r Eperjesen. 
Szirmay Boldizsár. 
Szinkoŕics ` Máté, kasz 

' nár Tapolczán. 
Szónoklati egyesiì let (ma 
gyar) , Késmárkon. ' 
Szi'ics Istw'm. ` 
Szi'iоs Péter. 
Thege (Konkoli) Lászlö , 
táblabiró. 

T.cz. Tóth Mihály , 
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ref. pap és professor. 
Trefort. 

Trsztyánszky lstvńn. 
Urményi. 
Vécsey (bârónö). ` 
Wenkheim (baró) Lás’zló. 
Wenkheim (gróf) László 
Budán. 
Zanáthy Ferencz , s11i1h 
mári növendék-pap. 

„ Zichy (gi‘óf) Károly. 
' i’ 

‚9 

9, 

Zichy (gróf) Edmund.f 
Zichy János. ` 
Zomborcsevics F erencz... 

uruk és nsszonyságok. 

losonczi _ 
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