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MARIA’ EMLÉKEZETE. 
IRTA 

згвмввв BERTALAN. 

Je cesserai de souffrir aussi: mais si je croyois ne 1a pas 
revoir dansi’autre vie, ma foible imagination se refuseroit 

à l’idée du bonheur parfait que je m’y promets. 

Rousseau. 

Árvz'zkó'nyv V. laò't. l 1 





Ki Tokajnak maganos hegyét messziröl 'kékelleni ищa, 
akar a’ hazaszerzés’ nagy ünnepe ragyogjon vissza lel_- 
kére, akar a’ hires szölövesszö’ gerézdes lugosaira em 
lékezzék,. kedv és шm gyul annak keblében. Csak ne 
kem emelkedik az egy b11S pyramisként, 'melly halott’ 
fölébe épült, és benne, mérföldek’ tavolabul is, egy sir 
nak magas és örökös emlékét csak én p1llantom meg. 
Mert mellette szenvedett ’s most alatta nyugszik Maria. 
Lélekben gyakran megszallom шrhaмnat. ’S rajta, e’lha 
tardombon föld és menny közöи, kibeszélhetetlen kinok’ 
(лaй élem. Nem p0rait jarok én örzeni, mellyek a’ siréì 
val nem sokara elvalaszthatlanul összevegyülnek., mer‘; 
hideg hamvak’ illetésinél érezhetné-e a’ maradék, hogy 
azok egykor emésztö tüzben langoltanak? Inkabb ohajta 
nam rövid élete’ szomorú emlékezetét hiven altadni a’ 

földî1ek és a’ jóknak, nem annyira ö érette ki a’ rényt 
dics6sége nélkül szereté, mint magamért, mert szenvedö 
nek nincs nagyobb vigasztalas annak tudasanal, hogy faд 
dalmai altal a’ siratotmak emlékezete megörökittetik. 
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De a’ sirtul, hozza ugy is mi 'hamar vissza kell térni, 
tavozzunk el ’s lépjünk közelebb a‘ bölcsöhöz. 1tt meg 
könnyebbedik a’ kebel, mert az élet’ kezdete örömnek és ' 
reménynek kutfeje, mellyböl hosszu és szerencsés napok‘ 
igéretét meritgeti a’ halandó, és még onnét végtelennek 
’s örökké szépnek latszik a’ tér, melly fekszik köztte és 
a’ 511‘ között. ’S bar, midön egy gyermeket nagy jövendö’ 
fénye'S hirébe latunk öltöztetni, eszi'inkbe a’ testetlen szi 
varvany jut is, melly a’ semmibül lobogó szinekkel vonul 
fel az ég’ boltozatan; de ha bokraihan a’ fülmile’ fészkét 
meglelvén, örömтel pillantunk apró i1ai közé, mellyek 
zengö erdöket édes énekkel fognak eltölteni; ha nyari 
napok’ hajnalan gyönyörködve szemléljük zöld lombok 
közül a’ rózsak’ gyöngédkc bimbóit kipiroslani, mellyek 
majd kertünkben draga illatot terjesztenek; ’s ha a’ ta 
vasz’ viranyain re1uéпytöl ’s varakozastul dobogó szivvel 
tekintünk körül, ’s a’ mezöknek zölde utan arany kala 
szok’ huñamzasat, a’ fak’ viragainak elhullasa lutám gaz 
dag gyümölcsök’ termését varjuk, ’s lelkünkben egy dúzs 
ösznek tajéka tünik fel: mi jövendönek órias vilaga nem 
tamadhat képzeletünkben bölcsöjénél egy gyermeknek, 
mellynek kicsinységébül a’ megvaltó’ isteńi nagysagat 
lattuk kifejleni? Szülék és rokonok e’ biztató hittel alla 
nak körülte, ’s ha iì11, föld nem terem koszorút , nem vi 
lagol nap alatt szerencse és dicsöség, mellyet feje körül 
lebegni nem latnanak, ’s fejlödö életét egy olly szikra 
nak nézik, mi nöttében 'egész birodalmakat boritand el 
hatalmas langjaival, mellyeknek hevére a’ mennyek’ ka 
pui megnyilatkoznak. De a’ leanyt szelidebb alakhan, a’ 
1111o1n’ tisztasagahaп, a’ barany’ artatlansagahan, a’ kike-4 
let’ viragzó szépségében'képzelik, mert a’ n6 nem fellengö 
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magassaghan, sem nem bainulatos tulajdonokkal, haneт 
a’ mindennapi ‘Вeтen mindennap szükséges rények altal 
’s közelségben szerettetik , mint a’ föld’ többi viraga, 
mit legörömestebb keblünkre tüzünk fel, szeretö szivünk’ 
dobogasanak körébe. 

És szüléinek, kik enyéim is, almaî ’s reményei, ngy 
latszék, teljesedni fognak. Mint égnek ajandéka, erede 
tének ragyogó jeleivel fekvék ö az örvendö anya’ hü kar 
jain. Igy szall ala mennylìül a’ paranyi harmatcsöpp, a’ 
szinnek, mi a’ remény’ képe, egy v1lagat birva magahan , 
és édes teste alatt megfrissül a’ növény, mellyen függ. 
Lelkében anyjanak ehhez hasonló érzés fakadt, midön 
kebelén fugge ö, ’s boldogsaganak ’s reményeinek csak 
hatarai tagultak, midön nevekedtében, tavasznak pillan 
задaюnt megszarnyasodva ,‘ könnyedén latta lengeni a' 
kertek’ utain; midön szeнdт galamb és gerlicze röpked- _' 
vén körülte, benne a’ szerelem ’s hüség’ geniusat hivé 
lahainal jatszadozni; midön pirosan, vagy kéken, vagy 
sargan öltözködve, a’ rétek ’s gyümölcsösök’ magas fü 
vében egy mozgó viragkint szemlélte jönni és menni, ’s 
messziröl egynek gondola az шatoм) szalak közül. Mert 
Marianak gyermekilélçte nem különhözött mas gyerme 
kek’ életétül. Tavolhan kéklö hegyeknél végzödni hitte a' 
vilagot; ha a’ lepke’ csillogó pora u‘jjai közt letörlödék, 
sirt, keservesen de fajdalom nélkül; nappal megelégedve 
nézgelte a’ fellegek’ alakodasait a’ magashan, ’s esténkint 
kedvvel valogata maganak a’ legfényesebb csillagokat; 
’s ha egy szép gyümölcs, miért esengett, cgy mulattató 
jaték mit ké1î, egy h11ú igéret, mit mar ekkor gyakran 
való helyett kellett'elfogadnia, nem elég1té ki vagyait, 
örökösen lecsilapîta mind azokat _egy szelid тom , mi 
.gyermeknél olly vastag karpit, melly a’ múltbol semmi 
gondot ’s bana1ot nem enged althatni a’ jövöbe. De nапa 
e’ km" artatlansagat ritka baj sugamza körül, ’s kik öt 
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nem ismerék ez idöben, alakat ne az életben, hanem a’ 
képzeletben, vagy a’ müvészek’ gyönyörü képe1 köztt ke 
ressék, vagy azon költök’ honahan, kik a’ pasнori ideal 
vilagot éneklék meg. Avagy az anyak’ almaihan, hol, mig 
szerelem melegen hullamzilç szivök glatt, a’ legszebb gyer 
mekképek szoktak megjelenni; mert anyja ö benne á11oп1 
képeinek legkedvesbikét latta megvalósodva, és ha olly 
kor emlékezett , hogy azok mi muló arnyak, n11щeй sa 
jat elh1tetéseül féltékeny örömmel ragada keblére és gon 
dola: ónem, ez való és nem alomképßs ez nem 
fog e111l111n1! ‘ ' 

’S az anyai szeretet nem vak, de hü. Mert ha nyo 
morék magzatat az anya teljes lelkéböl latszik is ked 
velni, e’ vonzalmanak nem inkabb forrasa-e részvét mint 
szeretet, nem inkabb-e szanat mint gyönyör, ’s örömé 
nek ragyogasa körülte nem olly fénypaizs és külsö bori 
ték-e, mivel az artatlant a’gunyolók’nyilaitol akarja meg 
óvńi, ’s közepette a’ szerencsétlen nem olly ellenmon 
dólag jelen-e meg, mint a’ le1>ke csillogó szarnyain, n11 
ken rút teste fúgg, mint az esti hitvany bogar a’ fényben 

‘ meuy körülömli? És nen1 lebeg-e örökké lelkében azon 
tündér alak, mellyet nagy fajdalmaiért reménylett? Nem 
borong-e szive körül homalyos banat, mellyet szült ke 
serü csalódas, ’s mellyet lehet masok elöl elrejteni, mint _ 
elfelejteni soha se‘m? De Marîahan boldog anyja az oha3ь 
tottat kapт meg; mint midön megjön a’ gondolat, melly 
épen kell. Még titokhan sem volt kivansaga. Mindent birt 
a’ jelenhen. Söt még a’ jövendö sem haborgatta. Mert ha 
1152Sаl1’' szinében hasad a’ hajnal, utana nem egy hosszan 
.és szépen fénylö napotl varunk-e, mell'ytöl még a’ fellegek 
is, ha volnanak, arany szint nyernek? 

Ezek szerint rendkivüli dolgokat róla nem fogtók t5; 
lem hallani, illyenek az ö gyermekségét nem tevék emlé 
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kezetessé. ’S ha voltak is tehetségei, mik egy langelme’ 
sugarkaihoz hasonlitanak, ha lelkében, mint a’ mély 
oczeanhan, draga kincsek alant ragyogva duzsan fekvének 
is: épen nem tartozék azon csodagyermekek közé, kik a’ 
hir ’s tökély’ delére reg nélkül emelkednek, ’s az élet’ 
sokféle palyain ezeknek tündérei gyanant jelennek meg. 

Egyet bìrt azon magas kegyek közül, mikkel az ég’ 
kedveltei a’ sokasagbul kitündökölnek: a’ szépséget. ’S 
mindent latunk a’ gyermekben ha szépnek latjuk, mert a’ 
szépségen belül csak jót és jeleset képzelünk, ’s azt ngy 
tekintjük, mint a’ kicsinyke rózsabimbót, melly sok édes 
illattal van tele, bar abbol még semmit nemérezni, ’S ha 
egy ékes edényt megpillantunk, nem aztIhiszszük-e felöle. 
hogy benne ritka és kedves dolgok tartatnak? A’ csillagok. 
han nem azért keressük-e a’ mennyet és üdvet, mivel szé" 
pen ragyognak reankä'Minden kellemes viragnak kelyhét 
nem gondoljuk-e megtelve mézzel és jó illattal? Ki szép 
nek teremtetett, nagy eszközét bìrja az a’ szerencsének 
és boldogsagnak! ’S történt-e veletek, hogy egy kies vi 
dékbe jutvan, elbajolva érzétek magatokat ’s felkialtotta 
tok: ez, ez az én lelkem’ hazaja! ’s raismertetek a’ nélkül 
hogy valaha lattatok volna? Történt-e veletek, hogy egy 
költeményt“ olvasvan, benne minden helyén ’s idejében 
kifakadt gondolatot és képet és érzeményt ngy fogadta 
tok, mintha 6ket mar rég óta szerettétek volna? Tör 
tént-e veletek, hogy egy hölgyet meglatvan, mintegy 
megvirada lelketekben, ’s mintha nem kerestétek de meg 
talaltatok volna, örvendve hangzék fel szivetekbül: 6 az. 
ő az? Igy érzett, ìgy volt meglepve, ìgy szerette meg 
őt minden, ki egyszer megpillanta, mert öt meglatni és 
megszeretni egy vala. ’S mi, testvérei is, még szinte gyen 
mekek, némi bamulattal függénk nemeshalakan, ’s haj 
lank öt ngy tekinteni, mint ki nem tartozik hozzank, ha 
nem közénk csak mulatni adaték ’s tölünk ismét el fog 
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vitetni, ’s én különösen, hozza a’ szomszéd ag, teljes ha 
sonlósagot vévén észre köztte és azon gyermek köztt, ki 
képeink’ egyik madonnajanak ölében mosolygott, ’s ez al 
tal arczara és lényére szemeimben új yarazs ömölvén, a’ 
leашинaм; ’s leghübb vonzalmat kezdém érezni iranta. 
Rég elmultak gyermeki napjaim, de az érzemény és e’ 
körülallas vilagos sugarkint él emlékezetemben a’ múltbol. 
’S azóta latok én minden szép lyanygyermekben ’s т1rz51g 
szalhan testvéreket, azóta tartom ezeket isten’ leggyönyö 
rübb ’s leышцaм teremtéseinek e’ vilagon ide len, és 
soha sem lathatom az oltartablak és képek’ szarnyas an 
gyalait, hogy egyszersmind rea ne emlékezzem. 

Képzeljetek egy viragbokorkat egy zöld halmon, — 
illyen volt 6 e’ földön; képzeljétek felette kéken boltozni 
a’ tiszta eget ragyogó naplìal’ közepén, — 111yen volt gyer 
meki élete. Örvendö ’s kedves megdöbbenéssei legeltek 
rajta szemei rokonnak és idegenek, ’s minthogy az embe 
rek azt hiszik, a’ szépnek parja az életben öröm és 
s ze r encs e, jósolva mondogatak: e’ szép gyermekre mi 
szép jövendö var! 

II. 

Ó mi bajló a’ tavasz azon szakahan, 111h16n bimbói 
viragokka nyilvan, a’ szépnek ’s pompanak legmagasb ’s 
legmulékonyabb pontjat éri el, 1n1116n minden fa egy ma 
gaмп n6tt bokrétakint all a’ dombokon, midön rét és mezö 
szinek’ tengerekint hullamzik, ’s az egész természet egy 
nagy'viragkehely, kelle1'nes illattal tele; mi gyönyörü a’ 
reg, elölépésének azon rövid pillanatahan, midön a’ haj 
nal’ pirulasa a’ nap’ szüz fényével összeolvadvan, a’ lég , 
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mellyen keresztül kell latnia mindent a’ szemnek, ró2sa 
fényben usz, midön a’ reszketö harmatcsöppek’ jatékos 
szine szivarvanylepelt von a’ föld’ arczara, midön egy 
szeliden ki felé derülö тaмaды’ varazsa lobog az 
újolag mozgasnak induit életen ’s vidéken; de mind ennél 
mennyivel szebb tünemény a’ leany, ifjusaganak azon elsö 
napjaihan, midön gyermekkorabul föléhredve mar az életbe 
lépett ugyan, de még közel alma’ képeitöl kisértetik, 
midön szemeinek örvendö mosolya a’ тagot egy nagy 
kertnek nézi a’ boldegSag’ fajaval, midön annyi homalyos 
reményekkel ’s vagyakkal a’ 'való’ orszaganak' kapuihoz 
jutvan, elötte nyugtalan szivvel, de biz() hitben varakozik, 
’s midön hasonló azon vifáighoz,4 melly rejtekben neveltet 
vén, a’ többiek közé végre kiültetik, ’s szabadhan még a’ 
magany’ szemérmével érezi magat, körültekint, levelkéi 
megelevenednek, ’s örömében reszket az új vilagnak. A’ 
szépség és tisztasag és artatlansag’még e’ fénykoszoruja 
han minden leany egy istennéhez hasonlit; a’ tiszta lelkü 
hódoló bamulva pillant fel hozza, gondolata nem mer nyel 
vének végén megjelenni, ’s keblében az érzés, mint egy 
elnem ’s megdölìbem bünös, hangar. 

De e’ szent kin‘ben ök rövid ideig tünnek lfel. Csak 
addig, mig elfelejtik 1gyermekségök’ álmait ’s körül nem 
vétetnek a’ vilag’ hivsagaitol, mig lahaik alatt meghajlik 
a’iüszal, mellyre elöször léptek az 'élet’ mezején, mert az 
egy birtelen altmenetel gyermekkorbul az ifjukorha, az 
Мealok’ egébül _a’ való’ földére, 11ol sokféle utaival az élet 
mar varakozik rajok, ’s kбzülök egyet valasztani szük 
ségképen kell' ’S többnyire, kertek’ viragaiként, utszélre 
alianak, hogy latassanak mindenektül ’s talalja öket egy 
sorhan a’ pillangók’ költözö serege, avagy magasb helyre 
tolakodnak, hog)г folyton ragyoghassanak a’ napfényben, 
Dax" igy korabhan is fognak meghervadni és elhullani. 
Kevés vonul csendbe és arnyékha, hol nem fog ugy bа 
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multatni, de 1öhh örömet ad a‘nnak ki fölkeresi, hol nem 
fog annyira gyönyörködtetni de inkabb boldogi'tani, mert 
bar szinei kevésbbé tündökölnek, de széltül és méhektöl 
és fénytül megörzött keblében illat és halzam duzsan t:11 
laltatik. 

’S Maria is e’ jobb részt valaszta maganak, a’ h11121 
zart életet, melly, a’ remény’ hîtegetö jatékának szük kört 
engedvén , a’ sokszori csalatkozas’ keserveitül niegóv, 
melly, benne a’ legjelesb sem csillogó emlékkel, hanem 
egyegy titkon elsohajtott aldassal jutalmaztatvan, még 
azoknak sem hona, kik a’ rényt szeretik ugyan de fényé 
vel, hanem pusztan azoké, kik sehol nem vagyvan r:1 
gyogni, mindentö‘l kivannak szerettetni. Öl a’ földi fényt 
nem veté meg, lbar 6_ maga soha nem kereste, a’ sokasa 
got nem gyülölé, bar nem is kedvelte, mert u%;г csak hе 
teg llelkek szoktak érezni; öt haj'landósag vonza egyedül 
atyaiìak '’s ismerösek’ tarsasagaha , melly a’ szivé is. 
0llyan volt mint némelly virag, melly a’ nap’ langjai eliîl 
1ehajtja,' ’s arra lhajtja le fejé’t, merre az arnyék’ hüsét 
érezi, ’s csak este kél föl, 1nh16n fény é's zaj’ mar elmult. 
ó ha lanatok volna öt sétalni a’ faktol arnyéklott ndт 
ron, egy vagygyal sem lelkében, melly annak keritvényén 
tul repült volna; ha lattatok volna töle olly gonddal és 
szorgalommal alakitni ’s müvelni kertének vîragos agyat, 
mintha e’ kis telek’ hatarain belül esnék egész vilaga, ’s 
túl rajta semmi sem volna; ha lattatok volna mi boldog 
sag sugarzék szemébül, midön hol egy galambot hol egy 
baranyt szoktathatott eledelt venni kezébül, mintha ezzel 
az életnek minden czéljat elérte volna;‘ és ha lattatok 
volna, a’ falu’ összegyüjtött partas hajadonai között ülve, 
mi gyermeki kedvvel halla tölök most 'egy dalt majd egy 
éneket 'zengeni, ’s mi i1gyelö arczczal ’s mi élvezö lélek 
kel kiséré a’ mesélö’ beszédének egyszerů folyasat: a’ 
megelégedésrih egy szép képet nyertetek volna, ha 
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még azzal nem hìttatok. ’S ìgy természetes, hogy róla 
sokan hallanak de öt csak kevesen ismerék, ’s hasonló 
vala a’ kincshez, mellynek hire mindenütt van, de maga 
kevés helyen; hasonló a’pacsirtahoz, mellynek hozzank 
eljut szép hangja és éneke, de magat ritkan lathatjuk 
vagy röpkedni körültünk, vagy függni felettünk 1a’ ma 
gashan. 

De azt ne gondoljatok, mintha e’ korlatolt életmód 
benne meggatolt volna minden lélekemelkedést, mintha 
a’ falusi ’s csaladélet’ paranyi körének kedveìn ’s gondjain 
kivül masféléket ’s magashakat nem érzett volna; elméje 
nem volt kötve egy helyhez, mint voltak vagyai, mint 
volt élete, ’s bar mi kis térke elég arra, hogy az ember 
fejével és szellemével a’ csillagok’ tiszta vidékeibe'föl 
szalljon. Lelke nem azon tükörhöz hasonlitott, mellyre. 
egy tajkép van festve, és ezen kivül rajta és benne sem 
mit nem lathatni, hanem ahhoz, melly ragyogó felülettel 
tisztan tündökölve’m,l minden fény _’s napsugal't felfog ’s 
mellyben minden targy, mi elébe allittatik, hiven 'meg 
jelen. E’ szerint nem fénylett sem szerzett ismeretekkel, 
sem ollyanokkal, miket valamelly targy felül gondolkodas 
altal sajat magunkbol meritünk, ’s ez nem is n6ket illet6 
dicsöség; de hatalmas képességgel volt megajandékozva, 
mert lelkében a’ legmerészebb gondolatok ’s legmagasb 
eszmék megfértek, ’s kebele a’ legnagyobb érzeményeket 
megbìrta, és n6knek csak ez szükséges, minthogy nélküle 
batrabb utait a’ fériìaknak, kikkel pedig vagy mint apaval 
vagy mint testvérrel vagy mint férjjel élniök kell, ezeknek 
és önmagoknak nagy fajdalmara, nem fognak érthetni. Tar- " 
tozék 6 is az embernem' azon legtökélyesb és szeretetre 
legméltóbb lényeihez, kik az értelmet müvelvén, artat 
lansagahan ’s gyermekdedségében ‘a’ szivet is meg6rzik, 
’s hasonlitnak a’ folyamhoz, melly egyfelül a’ végtelen ter 
gerbe nyulik, hol észnek és er6nek a’ hullamokon ’s a’ 

\ 
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körösleg messze sötétlö parto11on 11h356 p31y3l1 ny1h1al1, 
1n351`el111 egy szeliden fakadó forraskahan végzödik, mi 
körül a’ csendes örömek ’s remények’ gyönge viragai ’s 
zöldei vidamon tenyésznek. 

’S boldogsagara valt, hogy szellemének sugarai nem 
aradozanak ki felé és széljel haszontalanul, mert annal 
több ereje maradt belsö életének 's erkölcsi tulajdonainak 
'kifejtéséra Nem nagyobbodott 6 mindig, mint az üres bu 
borék, de magahan mindig teljesedett, mint az agakon 
függö gyümölcs belül naponkint édesbedik. ’S ha nem 
diszlett is a’ nönem’ minden rényeivel, ment vala annak 
minden gyöngéitöl. A’ fényüzés’ kedvét csak 1n35ol1h3n 
151nerte; nyelvéröl soha nem folyt a’ hizelgés’ alméze; 
’s ha tarsasaghan ragalmazó beszélt, benne egy hallgatag 
képhez szóla, mellynek nincs füle meghallgatni, nincs 
nyelve tovablifolytatni. Ábrazatáin a’ szinlelés’ mestersége 
soha nem vonta fdl lepleit, ajkain hazudsag még dévaj 
sagból seni röppent ki, ugyhogy e’ tekintethen ho223 sen 
kit Sem hasonlithatok mind azok közül, kiket az életben ' 

ismerek; lelke ollyan \volt mint az çrdei patak, melly 
tisztasaga miatt mélységét vesztvén, feneke a’ partok’ 
szinéig fölemelkedik. ’S nönél vajmi ritka tünemény az ö' 
batorsaga, melly nem külsö viseletében nyilatkozék, mert 
6 1tt kedvesen félénk volt, hanem belsö elhat3ro2oit53 
gabàn , mi föltételeinknek l1652313; ezért, ró13 gon11oll1o11 
van, ne Zriny Ilonara ’s Egmont’ kedvesére emlékezzetek, 
'kikkel szenvedély ragadtata 23521ót, 5e nem az orleansi 
szüzre, kit 3hr3n11o5 hit vezete csatakha: hösisége 32on 
52elh1 és még is rendithetlen iéleknyugalomhan allt, mely 
lyel türte a’ szenvedést, hallgatott fajdalmairól ’s 111311t3 
a’ veszélyfes napnk’ félelmeit. Paranyisagok nem mindig 
talaltak készen, de mindig a’ nagy esetek; türödelme 
oro5213nho2 volt hasonló, 1nel1yet apr(1 zörrenések körülte 
megrezzentenek, de nagy veszedelmek’ elébe nagy h3to1’ 
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saggal szali, ’s ereje 1n0110h0'n az ellenség szerint növe 
kedik. De halantékainak is legdragahb koszorúja, lelké 
nek is legszebb fénye volt az , mi nélkül n1n05 a552ony1 
sag, a’ szemérem; ennek sugaraiból szöttnek latszék ter 
mete, mert minden merészebb tekintésre összerezzent, 
mint némelly virag minden illetésre, még a’ 5201lö’111v01 
1nah‘a 15 összehuzódik. Maganyahan is ugy érzé magat, 
mint ki templomhan van egyedül, — lszent helyen tiszta 
gondolatokkal. Képzeleteitekben azon rózsabimbók gya 
nant tüniék föl, mellyek lombjaik’ homalyaha rejtezvén 
még innét is pirulva tekin-tenek ki. 

De vajjon gyözvén e’ elötökbe rajzolni mind azon 
vonasok1tt,‘ mikhöl egész alakat teljesen összeallithatna 
tok? Egy szó jellemzi öt, ez: n01n05; még külséjében 
is e’szónak szép értelme nyomakodék ki. Én legalabb igy 
érzem azt, ki minden szellemi ’s testi fontosabb t01016on 
nak személyesitö képét hordom lelkemben, ’s mihelyt el 
mémben valàmellyiknek fogalma elövillan, képviselö szohra, 
véve vagу az élethöl vagy a’ képzeletböl, mellette azon 
ual megjelen. 0llyan vagyok mint a’ régiek, istent te 
remtvén, annak különös szohrot is adanak; ’s boszú, sze 
retet, kellem 05 a’ többi tulajdonok avagy istenek nem 
mind olly sajat 05 jellemes képalakkal biranak-e nalok, 
mikrül öket jeleik nélkül is meg 10h0t0 ismerni? Igy én 
Socratesben a’ bölcset szemlélem, Brutusban a’ szabad 
sag lép elömbe, Heraclesben az' eröt hamulom, 0o111115 
han a’ hazaszeretet all 016tt011l, Áhrahamhan a’ h1tr0 pil 
lantok, ’5 a’ megvalwha'n a"szeretetet iatom; de a’ ne 
mes mindig csak Maria’ képében jelen meg lelkem elött. 
Valahanyszor e’ szót pusztan csak emlittetni is lliallom, 
hennem ellebben alaka. Hinni kezdem, hogy ez eszme,l 
mint egykor 0’ 520r0t0t, megtestesült, ’s testvérem’ ar 
vzátt ’s alakat ölté mag1lra. 
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’S ó vajmi jól történt, hogy az erkölcs’ földében mély 
gyökeret vert maganak, mert koran föltamadtak ellene 
az élet’ vészei. örömei ’s reményei egymas utan hullon 
ga11i kezdének mint a’ fa’ viragai, ha végéhez közeledik 
a’ tavasz; ’s keblében a’ szenvedés titkosan terjedezett, 
mint a’ föld alatti tüz egy vidéknek zöld mezeje alatt ész 
revétlen dul, a’ nélkül hogy róla valamit tudnanak azok, 
kik fölötte jarnak. 

Avagy azt hiszitek, mi bú masok’ hire nélkül szallja 
meg a’ kebelt, az költött vagy ok nélkül való? Azt hi 
szitek, a’ kin nem lehet mélyebb mint a’ seb, miben lan 
gol? vagy pedig hogy kis körben nem lehet sokat és ne 
vezetesen szenvedni? Ó vajha ez ìgy volna! De a’ banat 
nem kivan helyet és történetet, csak szivet melly minden 
mellben van. ’S ritkan jar dicsöséggel és zajjal a’ fajda- ' 
lom, mint a’ csörg6 kìgyó, többnyire mint aspis és skor 
pio lappangva jön, ’s masok nem latvan a’ csipést, a.’ 
szenved6n kivül mindennek megfoghatatlan a’ hervasztó 
kin. Bút a’ sors mindennek ad, de olly koran mint neki, 
keveseknek szivébe csöppent gyötrelmet. Hasonlitott 6 
a’ viraghoz, melly még fel sem nött ’s mar úthan van felé 
a’ rút féreg, melly ha végig ment tündöklö levelein, utana 
meg fog hervadni. 

l’S ha meggondoljatok, hogy még ezen kivül minden 
reményei, miket mennél kevesb szammal annal több hév 
vel apola lelkében, nyom nélkül alomkint multak el; 
hogy mind azon vagyakat, mik nélkül nincs kelleme az 
életnek, csak tavolbulís ugy pillanthata meg, mint a’ 
vandor a’ szép ligetet mellybe nem visz uta, hanem mel 
lette vezet el; hogy ifjusagaról az élet’ költöi szine és 
fénye hamar eltordulvan, a’ szomorú valóhan egy öszi 
kertet talalt, nem megujúló de elhervadó viraggokkal: 
csodalkozhatni-e, ha arczanak örökös nyugalma mel 
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lett, lelkére és kedvére némi arnyék voтцa? Ki remé 
nyeit ’s иgyт veszti el, az egy élétet veszt el, ’s Мr 
örömei csak képzeltek valanak, de miattok való fajdal 
makat szenved. Az ö almai ugyan nem “тak fellengök, 
mert ö keveset vaн, és igy c_salódasai sem lehettek ki 
nosak, de egészen sem menttek minden báinattól. Benne 
egy füszalat nézzetek, melly szerénységében nem esöt 
kér, csak egy harmat csöppért esd, és ezért is hiahan. 
Lélekallapota hasonló vala azéhoz, ki tengerparton ülvén, 
a’ messze hullamokon feltünö hajókban mind‘ig valami újat 
és szépetl és jót var, de azok egymas utan elsülyednek, 
mielött hoza jutnanak. Senki nem allithatja bizonyosan, 
hogy valósaggal тeszte“, — de azért ne érezze magat 
szegényebbnek? Nem elkietlenedése a’ léleknek, ha a, 
remëny’ fehér varai összevonulvan, ugyan aтk benne a’ 
holdogsag’ sötét romaiként sötéten hevernek? Azonhzm 
Maria, kevés pillanatokat kivéve, i115r körülallasokhan is 
megtarta vМam elméjét. A’ veszteségeknek ö néma em 
lékköve volt, min azok’ nagysagat nem Май följegyezve. 
Lelkében a’ köd, mint a’ természetben, мaмaм ’s arcza 
rol, melJy mińt a’ hegyek’ magas orma napfényben Шn 
döklött, vajmi kevesen sejték a’ len borongó homalyt. 
Hasonlitom öt a’ csillaghoz, melly könnyü felhökön ke 
resztül mosolyog.' ' 

Ó szép volt ö ez életkoràhan is, ’s boldogsagra nem 
kevésbbé méltó most, kifejle“ szahad akarataval, mint 
hajdan, gyermekévei’ artatlansagahan. De ég és föld уш 
tozék шülte! Annak gyültek fellegëi, ennek fogytak vi 

_ragai A’ remények lassankint emlékezetekké vтaк. 
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щttтok-e a’ nyai‘i vidéket, gylümölcseibén ’s vira- ' 
ga11banl még duzs, zöldében még szép tekintetével, midön 
mezeje és ligete és erdeje a’ legviritóbb ’s legnyajasb sz1 
nek’ vidamsagahan mosolyog, tПsпa sugaraitol az arany 
napnak gyönyörüen megvilagittatvan? ’S lattatok-e, csak 
kevés pillanatok mulva, ugyan azon szép vidék’ kies ar 
czat, fényétöl és szineitöl megfosztva, sötéten és szomo 
rúan elborulni, fölébe a’ hegyekbül terhes fellegek vonni 
van, mikbül dörgés hangzik ala ’s fekete oldalain a’ vil 
Папok’ langjai ny1lalnak? E’ kép hiven abrazolja Maria’ 
életének akkori szomorú шaltтsж, midön hajdani ko 
szышцat fejéröl letévén, a’ szülei haш elhagyta, hogy 
ennek békén és csendén kivül a’ szenvedés’ koronajat vi 
selje. Tavozasahan eredeti ös anyank’ történetének azon 
szempillantasat _lattam megújulni , midön az férjével a’ 
paradicsombul kifelé mene. És mint az nem, ö sem tér 
шett többé vissza multjanak örömeibe. Mert a’ paradi 
csom nem eдéм mint az elmult boldogsag’ kerte, melly 
bül kijönni lehet akar mikor, de bele visszamenni soha 
sem; elötte égö fegyver’ képében az istenség’ tilalma all 
ört. Egyedül a’ sohajoknak engedtetett meg visszàrepül 
niök, hogy belöle mint fajdalmak térjenek meg. 

’S ha vaйт, hogy mindent megnyerjen mindenét 
_ fölteszi és elveszti mindenét; ha örökös boldogsagért véli 
‘egész élete’ szahadsagat мaiaoт, ’s érette csak szaka 
datlan kишkat nyer; ha a’ szerelem’ artatiàn rózsaleve 
leit goтaм bizalommal szoritja kebléhez, és szivébe 
véletlenül éles tövisek merülnek: тajjon ismertek-e szen 
vedést hasonlithatót aтм!: faшыmaш? ’S e’ hasonlit 
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hatlan fájdalom villamcsapaskint rohana meg az ölelkét. 
Lahainal a’i tó szeliden feküvén, nyugalmas révébül féle 
lem nélkül bocsatkozék hatara, ’s midön róla késö vala 
visszatérnie, alatta akkor induit haborgasnak, dagadó 
hullamokkal tamadvan föl ellene, ’s körülte nyitvan méiy 
örvényeket; a’ sziklatetö’ magassaga alolrul csalogató 
levén és szomszédsaghan latszvan az éggel, aggodalom 
nélkül hagott föl rea, ’s csak oda fön' borzadt el, latvan 
mi szörnyü mélység fölött all, ’s mint jutott veszedelmé 
nek szélére a’ nélkül, hogy a'z örökké tavol mennyhez kö 
zelebì1 ért volna; a’ zöldellö herekbe, mit mulatónl va 
laszta maganak, 'örömmel lépett be, ’s csak 1nh13n a’ 
1om`bduzs h_okrokhan éneklö madarakat keresett és szo 
morú fejfakat lelt, midön a’ pazsit’ füvei közé viragért 
hajolt és sirokat pillantott meg, akkor vette elszörnyedvel 
észre, hogy egy elf ede“ temetöben van, hol pihenni 
sincs mas hely mint sir. 0h bar ne léptél volna az igéret’ l 
földére, hanem adatvan messziröl Dele pillantanod, hatur 
‘halmainal inkabb meghaltal ’s eltemettettél volna, mint 
illy keservesen megcsalattatal! Ki bus jövendönek elején 
all, az, ha borulatos tavolan keresztül vтe szemeit, iear 
némileg érzé kinait is, ’s nem többet csak hosszabhan szen 
ved ha a’ palya’ túl végén tétetik földbe. Mint az utas, 
ki a’ halal’ rettegéseìt 1nar akkor kiallja, midön 1lr partrul 
a’ fellazadt oczean’ indulatos habjait elöször megpillantja, 
’s vilagossa lesz lelkében, hogy nem birvan a’ rohanó 
szelekkel, menthetetlenül el fog sülyedni. Illy érzemé 
nyek vartak szegény Mariat úi vilaganak hatarain. Öt a’ 
ragyogó és banatos holdhoz hasonli'thatom, melly a’ föld’ 
szélére 'föllépvén, sötét éjszakńtól érzi magat 11ör1110o 
rongva. 

f Ne varjatok tölem1 elöszamlalasat szenvedéseinek 
egyenkint, sem lazt, hogy mély léleksebeit, a’ gyötrel 
meknek e’ feneketlen kutait, _egymasutan föltakarjam és 

¿wiz/rally» V. ш. 2 
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megnevezzem, nem mintha irtóznam azoktul, merL ki a’ 
szenvedöt szereti, szereti annak fajdalmait is, sem nem 
mintha félnék banatom’ új fellangolasatul, kinos napjainak 
végig megivén hosszú soran, mert ki hallgat az még nem 
Мejt; de ha megmutatnam nektek a’ kezet, mellyöldöklö 
nyilait erlesztgeti artatlan mellébe, ’s ti azi kérdenétek: 
ki az? ’s énl kisértetes köd- vagy l1'mgoszlopot elötökbe 
rajzolnék személyesség nélkül, ’s ш mundanam: 6 az, 
vajjon ezzel megelégednétek-e? És 'én többet még nem 
szólhatok. Érzem, kik közé sirt helyhezett a’ sors, ott 
istenl itélt; kiket e’ kis domb vмasи el; azok közöt't egy 
élet 's egy шaдfekшk. Engedem mulni az idöt, anyjat 
a’1‹*:le1‹1s111eretnel‹‚' mi a’ maganyhan nyeri fulankjat', ’s 
hallgatok Мэн-h'in1’ megbocsató arnyékara, melly mondani 
latszik: hagyd öt, maradjon névtelenül mint a’ ßzegény 
çmber’ sirfaja, és mint a’ borulat melly szakadasaval egy 
v_iragzó tartomanyt pusztitott el. De van is a’ szenvedés 
ben val‘ami szent, 1n1 elvész belölle, ha izrül izre fejte 
gettetik. Ezért szenvedéseit az emlékezet’ fatyola akkint 
boritsa el, mint a’ halott’ tetemeit elfödi a‘ sir’ viruló 
hanцa; rajta csak a’ banat hassonlkeresztül. 

‚ is gyönjörködnék lassu kinain la’ szorgalmas 1n11h 
nek, midön halóha tévedvén az undok pók’ sok lahai közt 
hoss‘zan vonaglik? Ki lelné kedvét egy kertben, 1nh16n sze‘ 
16Чel és jegével és villamaival az égihaború fölibe vonul- ‚ 
vim, fainak zöid agait egyenkint hasogatja meg ’s a’ ró 
zsaknak és viragoknak ékes' leveleit egyenkint tépdesî le, 
"s els'zórja öket szerteszéljel mint az utnak hitvany porat? 
Kinek volna kiтатos latnìa az emésztö langot istennek 
egy szép temploman addig dühösködni, miglen oltaraival 
együtt összedöl, ’s valik alacsony omladékkа, mi a’ szem 
nek öröme, a’ szivnek vigasztalesa volt? De ezek h11deg 
és homalyos képek, ’s vilagoshakat és hübbeket nem va 
laszthatok, mert nem akarom hogy a’ rény 'mellett a’ 
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bünnek is emlék épüljön. 0h e’ nélkül lelketek’ elébe tud 
nam én idézni az 'igaz képet, hogy töle, mint a’ büibajos’ 
ablakabul, ijedve lépnétek hatra , és szivetek dobogni 
kezdene fajdalmahan és félelmében. Azonhan magam sem 
ohajtom, hogy élete ugy tünjék föl mint mezö csata alatt, 
midön azt még sebzettek’ nyögése ’s holtak’ vére tölti be, 
hanem mint mezö csaи utan, midön a’ vész rajta mar $11t 
menvén, csendes testhalmok’ domborai néman jelentik az 
elmult szomorú idöt. 

De azért mivel asszony volt ’s mivel vîraghoz ha5on 
litgatom, benne ne egy erötlen buzaszalat képzeljetek, 
melly a’ pusztitó szélnek terhe alatt hamar letörik és 
megdöl, hanem egy magas sziklapartot, mellyet a’ sötét 
hullamok vivnak ugyan, de valamennyiszer megrohanjak, 
mind annyiszor visszaesnek róla és lahaihoz borulnak. 
Betor és erös lelke a’ szenvedésekben megtisztult mint a’ 
lég ha dörgö fergeteg vońnlt rajta keresztül, ’s a’ sze 
rencse szelid sugaм11 között'ol1y maga‘s fenséggel soha 
nem jelenhetett volna meg, mint a’ veszély’ villamszerü ' 
kilobhanasaihan. Emlékezvén ree, benne egy marvany 
szobort latok, melly egy szörnyü égésben iszonyuan és 
gyönyörüen vilagittatik körül a’ piros langoktul, és az, 
lközepette a’ lengfénynek, nemes nyugalomban‘all. ’S e’ 
dicsöülésben ragyognak mind azok, kik artatlanul szen 
vednek és nemesen türnek mint ö. 0h bar ne vdlna igy! 
Mert mennél‘tisztabhak a’ szenvedök, annal borongóbb ke- ' 
servtöl szorongattatik a’ hiv. ’S megtanulhatja szivünk a’ 
hideg igazsagokat, gyönyörködhetik a’ szép Msonlatok 
ban, de vajjon megvigasztaltatott-e altalok? Mit ért ne 
kem szemlélni, hogy `ö hasonlitott a’ jó földhöz, melly 
annal duzsabb kalaszokat ’s шatos viragokat nyujt, men 
nél jobhan felhasogattatik; mit ért latnom, hogy lelkének 
szenvedései, mindenik egyegy új rényt hozvan elö, hason 
litottak a’ csiga’ sebeihez, mellyek gyöngyöket teremnek. 

\ 

2 »k 
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Ki öt a’ szomorusag’ napjaihan nem ismerte, ’s nem 
ищetett mkosb tanúja lélekallapota’ folytonos ltisztasa 
ganak ’s örökös mélységének, mellynek egészen fenekére 
шkan hat le a’ vész, az öt ’s az emberi szivet egyik 
legszebb bar csendes diadalmahan nem ismerte; nem latta 
béketürését kifogyhatatlannak , mini a’ gazdag kutföt, 
melly annal hövebben fo1y,menné1 'gyakrabhan merittetik; 
nem ищa erös kebelét, mint arboczos ha)“ a’ lengö viz 
ben, annal egyeneshre emelkedni viшлaнги, mennél több 
teher rakatik rea; és nem latta lelkét hasonlitani a’ ki 
terjesztett éghez,‘me1ly annal több csillaggal ragyog men 
nél nagyт1!1 a’ sötétség. Egyszeifü megadasa, тivel ke 
mény sorsat viselé, ’s a"derült-komoiysag mellyel 
veszélyes körében feltünt, azon draga hitnek тoпak 
sugarai, mellyet istencsak az asszonyoknak ada, ’s na 
lok észnek, batorsagnak, erönek ’s mimi annak gaтag 
pótléka, mit palyajok’ viszontagsagaihan tamaszul ’s vi 
gasztalóul Умоnt a’ fériìak nyertek. Azonhan ö bator is 
vala, nem hidegen, de tiszteletre méltó nyugalommal szen 
vedni, ’s ha eszembe jutnak szorongasaink miatta ‘és 6,‘ 
bator csendében: az erös tölgy tünik fel képzeletemben, 
melly meg sem mozdul, mig körülte a’ csemeték reszket 
nek. Lemondasa minden örömekrül ’s vagyakrol, mik nél 
kül élete egy szintelen homalyos титatta valt, a’ ieg 
szivesb aldozat volt, hasonló azon nagylelkü fejedelmé 
hez, ki'birodalmanak szebb felét engedi oda', csakhogy 
alattvalóinak a’ békét megörizze. De hasztalan volt az al 
dozat, mert nemtelen volt az ellenség. Ö nem szün1; meg 
szenvedni. Sebe ha nem volt is nagy és hires se'm, de 
örökös. ’S némelly sziv olly gaтag szenvedésekben, mint 
vizben némelly föld; egy karczelas Кaпa örökös Тoпas‘; 
nyit. Valóhan, ö a’ léleknagysag’ sok jeleivel fénylett. 
Mar nem bizott és nem reményit, és kétségbe még sem 
cseit. Csiliogöbb ’s ügyesl) viselettel tal1'ilkozam az élet 
ben, de rény'esb és nemesb тeнты soha sem. Elöt- l 
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tem azonhan jellemének legistenibb ’s legmegrazóbb voná'i 
sa, mi sze'rintbanatat ’s kinait kedvesei ellöl mindig igye 
kezett eltitkolgatni; csakhogy ne lassuk a’ tört, mélyeb 
hen üté szivébe. Lelkében a’ fajdalmak masok’ szemei 
elöl elsülyedének , mint‘ az algyu’ golyói a’ pnha földben, 
melly azoknak elmerülése utan fölötte ujra összeforr, ’s he 
lyökön mosolygó zöld mezöt hajt. 0h nalunknal magasb 
lény valal te, ki megvetvén a’ dicsöséget mi a’ szenve 
désekkel jar, azoknak nagy részét titokkint birtad vinni 
a1 sirha. 'Türtél ’s hallgattal! Mert nem akaral minket _ 
megszoтoritani. Pedig jól esett volna panaszkodnod, mert 

‘ lez a’ szenvedés’ természete. Emlékezzetek egy ó kori szen 
vedö szoborra, melly az élök’ kinait holt kebelbe zarja. 

.De e’ zarkodashan annal jobhan összesürüdtek a’ ki 
nok’ langjai ’s emésztöbb lön a’ szenvedés; mert nem ér 
zéketlenség hanem küzdö er6 volt arczan a’ nyugalom, a’ 
hallgatas nala nem a’ banat’ tavollétét hanem nagysagat 
_jelenté, ’s ember volt 6 is, ki lehet ugyanl elég erös a’ 
legnagyobb fajdalmat eltürni, d_e nem képes lmagat a’ leg 
csekélyeblrbú irant érzéktelennétenni. Maganyahan va 
lanak is pillanaftai, mellyekben remegett mint az elöfa 
mîkor az, kevéssel kidölése elött, az utósó csapasok alatt 
meg megrendül. Y’S midön a’ hervadas’ fuvalma megilleté 
szivét, sirt. Hog'y’ne is sirt volna kinek mindig azt kellett 
kivannia életében, mi nem teljesedett, boldogsagot mikor 
egészséges volt, egészséget'mikor mar boldog lehetett 
volna, — ’s szerencsétlen az, kire akkor ragyognak a’ 
szerencse’ sugarai, 111h16n rea lnar a’ haláil’ yeté arnyékat, 
mint kegyetlen az, ki akkor javul meg, 1nh16n jósaga, 
szörnyü kinul, egy ha111ol11óha11 gerjeszti föl az élet’ ya 
gyait; hogy’ ne is sirt volna, olly szép, olly ifju ’s olly 
boldogtalan, borongó multjahan alig latvan valami örö 
met, ’s lévén jöŕendö nélkül, kivéve azt mclly a’ siron 
tu! van! Szegény szerencsétlenMariam! Az ég maga g31113 
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tà. meg a’ rény’ ищаt kebledben, ’s fénytoronkint h11a111 
tott egy hahorgó tengerbe. És gyönyörködék' müvének 
erejében. De midön latta , hogy a‘ vivó hullamok veszedel 
mesen megrongaltak , öndicsöségét akarvan benned meg 
tartani, sajat villamat sujtotta read, ’s igy leomlal a’ nél 
kül hogy meggyözettél volna. Ёg és föld rad rohant; de 
a’ föld megtamadt hogy elveszitsen, az ég lerontott hogy 
megtartson. 

0h ne kivanjatok tölem hogy a’ haldokló Mariahoz 
vezesselek! Bar énis tudnam felejteni.l Mert még is leg 
rettenetesebb a’ halas’ pillanata. Nem a’ kin miatt, mert 
ennél lathattatok nagyobb kint, hanem valtozhatlan 
saga miatt. A’ szeretett lény siz‘emünk el6tt vitetik a’ 
haboktul közelebb közelebb a’ borzasztó örvény’ sötét öb 
léhez , ’s imadkozvan haszontalan, mentségére nem tehe 
tünk 1nast 111h1t sirva nézni örökös elmerülését; elöttünk 
latjuk az aldozatot egy meredek sziklaoldalon hullani le- . 
jebb és lejebb a’ feneketlen mélységbe, ’s csak sikoltha 
tunk de nem segithetünk. _Megszédülvén e’ latvanyon, el- 
ménket örülés környékezi. Lelkünk fölzendül a’ gondvise 
lésre. De az ég ellen, mellyre föltekinteni is alig bi 
runk ’s mellynek napszemeit a’ mienk ki. nem allhatja, 
mit tehetünk mi? Mit csinalunk a’ bérczczel, melly egy 
mérföldnyire fölnyulva, magasbol lehullt egyik kövével 
megsértett? Ki a’ valtozhatlan ellen küzd, isten arra a’ 
legszörnyebb büntetést küldi: tehetetlensége’ érzését. ’S 
melly fajdalom a’ szivet e’ meggyözödés utan rohanja meg, 
gyógyithatlan az, hasonló a’ tüzhöz melly olthatlan; nem 
fuvja el rólad, ha beléd kapott, a’ legsebesebb szél, hasz 
talan merülsz a’ tenger’ hullaínaiha, hiahan veted magad’ 
ai hideg ész’ kegyetlenül taposó lahai ala, csak ngy vesz 
rajta diadalmat, ha földet hanysz rea ’s alatta fekszel -r 
a’ sirhan. ’S_ ekkor ér'ezzük hogy vannak pillanatok, mik 
hen nehezebb élni és könnyebb vnlna meghalni, mert a’ 
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sors elöbb kedvét veszi el az embernek ’à aztan életét, ’s 
igy cselekszi hogy mi azt, mint illatlanviragot, könnyen 
oda adjuk; oh ekkor érezzük hogy az ìndek, szokasa, ki 
mnlni együtt kedveseikkel, nem olly természet elleni mint 
vélik az öröm és szerencse’ kedveltei. Mert bar ellenkez 
zék az és'zszel, nem. egyezik;e az érzéssel? A’ fajdalom és 
banat' els6 napjaihan nem kinosb-e élni kedvelteink nél 
kül, ’s nem lenne-e édesb nyugonni lelkünk, parjaval? ’S 
ha az ég meghallgatna a’ szivek’ ahitatat a’ sìrok körül, 
vajjon nem bocsattatnék-e csak kevésbe a’ halott egye 
dül? Mert az embernek ott van hazaja, hol kedvesei van 
nak, ’s ha öket nem latjuk a’ földön ’s nem hihetjük hogy 
az égben vannak: utanok ’s hozzajok örömmel “szallunk a' 
sir’ harlangjaha is. 

l 

Inkabb elkìsérlek titeket a’ teritöhöz, hogy mar föl 
készülve lassatok meg a’ sir’ fehér de szép mennyasszo 
nyat, bar mellette én azon szent borzadast érzem, mellyel 
egy szörnyü alpcsucs elött allok, mi elöttem, hóha öl 
tözködve, szép kisértetkint a’ felh6kbe emelkedik ’s azok 
han titokteljesen elvész. Miként fejedelmek’ kriptaìhan ’s 
ravatalain a’ marvanyszohrokat lattam, ngy feküdt 6 ott, 
valami mennyei méltósaggal de kevélység nélkül, nyugod 
tan, nemesen, néman és fehéren mint azok. Még ajkai 
is fehérek voltak; semmi szin nem talaltaték rajta, mi 
szoborhozi hasonlósagat megzavarta volna, kivéve feje kö 
rül az apró rózsakat mikkel, mint egy szent kép ’s mint 
egy remeknek itélt mü, körülkoszoruztatott. ’S arcza 
egész nemességében kitünt. Az a’ gyönyörü szabasa orr, 
mi középet tart a’ római ’s görög köztt, az a’ nemes alaku 
fej ’s'görög metszetü szem, két szivarvanynyal felette, 
melly ott csak arnyéknak tetszék. És semmi indulat ar 
czan, de a’ legtisztabb nyugalom, öröm mint banat, kedv 
mint bú nélkül, mint képe egy angyalnak, ki isten’ szine 
elött mély és szelìd alazattal jelen meg liliomot tartva 
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kezében. Ö birt r'itka és fénylö kellemekkel, de azok most 
mind elenyésztek, hanein valami újak ’s masfélék tüntek 
fel rajta, mint midön a’ szines és viragos tavasz ’s nyar 
elmulvan, a’ vidék’ szépsége a’ tél’ havahan fehérre altal 
valtozik. Képzeini sem tudtam, hogy a’ szép a’ halalhan 
igy megdicsöülhessen. Mert a’ fajdalom ’s kin a’ haldok 
ló’ abrazatan nem a’ halal, az élet az, feloszlasa’ pillana 
tahan; a’ halal ez innepi csönd, e’ kietlen szépség, ez 
isteni nyugalom, mi altal az asszony mintegy megszentelt 
nek latszik. ’S ha soha nem lа/ttam halottat illy bajlón, 
azonhan épen nem az élö’ kellemeivel; most lön vilagossa 
lelkemben az is, hogy a’ halalnak is megvan sajat szép 
sége, ’s ki a’ halottat földileg szépnek 'faragja, az'csak 
botrankoztat. Kell len'ni valami siron túli fénynek, melly 
a’ halottra titkos utakon veti sugarait, ’s annak hajnalat 
latjuk mi tündökleni ój angyalanak homlokan. 

Vajjon értitek-e mar, mit akarok mondani? Tudtok-e 
képzelni egy kiralyi f‘enségü nöt , sem derülten , sem 
borultan, aludva szépen de nem almodva semmit, nem él 
ve de még sem halva, hanem gyönyörüen nyugodva mar 
vany képkint, melly nem undorit mert hiszen meg nem 
halhatott, azonhan hidegségében is ugy h'it521k' feküdni, 
mintha az élet utan csak pihenne. lSzerelmünket még bir 
ja mintha élne, de egyszersmind vallasos érzéssel allunk 
mellette mintha mar egy volna az angyalok közül. 0h nem, 
kik öt nem lattatok, e’ csodalatos érzést ti nem fogjatok 
ismerni, lassankint 'mair lelkemböl is kiparolog mint a' jó 
ìllat, sem nem fogjatok öt képzeleteitekben igy elöva 
razsolhatni; nekem magamnak Ís nem mindig jelen meg 
emlékezetenlben. 

’S igy valank mi el töle én és leghübb anyja, ki most 
masodszor érez1 vérzö szivvel, mi kegyetlenül forgattatik 
fel a’ rend, mi szerint intézte az életben reményeit. Mert 

n 
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‚ш reményli az'anya, ’s oka van nem reményleni maské 
pen, hogy gyermekei halalagya körül fognak allani, ko 
porsójat sorhan шину, sirjat viraggal ültetik be; azon 
han ngy hozza magaval á’ sors, szaradt karjain ö emelgeti 
ifjan elerötlenedett beteg magzatait, ’s mi helyet és kopor 
sót maganak n_éze ki, szülötteinek kénytelen engedni. ,Ta 
maszaim lesztek‘, igy szólt лozzaдok; ,Halottaid lesznek‘, 
igy végzett a’ sors. ’S1attam, az asszony’ húja mint kü 
lönhözik a’ fériiétol, és csodaltam aж.' Az tud sirni és jaj 
gatni, de tud szólani is, ’s banatahan még fuldoklik és 
hüsége mar kezd gondoskodni, a’ nélkül hogy sirni meg 
szünne. Bújahan a’ féri1 mint a’ marvanylap, melly önter 
he alatt a’ vizben fenekre sülyed; de az asszony sajkakińt 
fen lebeg a’ habszinen, ’s hany'ja a’ vész lde nem hasшп 
vehetetlen. Erejök gyöngeségökben all. Szegény anya, 
bamultalak én téged, de borzadoztam is fajdalmad’ пagy 
sagan, eszembe jutvan hogy most és itt emlékezel, mi 
nem valót szólal, midön a’ szép gyermeket e’ mondassal 
nyomad kebledhez: nem, ez való és nem alomkép, 
’s ez nem fog elmulni. Ime, alom volt ö csakugyan, 
’s az alomnak vége van! 

De Цseт: nem vala keblemnek sajat fajdalma sem, 
mert nem szenved többet ki két felnött mggzatat temette 
el, mint ki két szeretett testvérét élte‘tul. ’S пjjon a’ 
szüléket is tul élendem-e? 0h rettenetes gondolat, csak 
azért maradni életben, hogy kiket szerettünk azokat mind 
mi temessük el. Ti, ketten, mar nem fogjatok velem si 
ratni öket; én itt egyedül kisérem köny'ezve a’ sir’ sza 
jahoz, ’s ti a’ tul parton a’ mennynek hatarain vartok ree 
jok. Mi különhözö sors! ’S a’ hosszabb szenvedés mivel 
fog nekem megj‘utalmaztatni, mert igazsagnak kell lenni 
az égben? Talan hosszabb élettel? De hiszen ez a’ szenve 
désnek lenne hosszabbitasa? 0h mert egy nagy hazudsag a’ 
föld, az élet csak maza a’ halalnak, az öröm csak szine 
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a’ banatnak, a’ remény csak fénye a’ csalódasn'ak, egy 
fa melly rohadtahan vilaglik. Kedveseink mint köd ’s déli 
bab h1rtelen elmulnak, az öröm is ellebben, keresed l1yo 
met és az mint szellönek és sugarnak nincs; ellenhen a’ sir 
benne soka sülyed el, a’ fajdalom.’ sebét mig élünk visel 
jük, ’s csak tapintsuk ’s érezni fogjuk valósagat örökké. 
Ha a’ sirok _összehordatnanak, akkor bamulnatok el mi 

'kép e’ földnek kis része elökert, a’ töhh1 egy roppant te 
metö. De most élet és halal össze van hintve, ’s kevesen 
latjak, mert mélyen és tartóSan kevesen éreznek, hogy 
szaradt fa az' mit zöldével beföd a’ borostyan, hogy a’ vi 
ragzó füben egymast éri a’ 5o11 apró halal, hogy még az 
a’ szép fény is melly estve a’ mezön lobog, holtak’ т1rá1 
ga. Вoh1ogta1an ki hosszan él, a’ többieknek sirasója az! 
’S hol van olly iszonyu mag mint a’ holt ember? Földbe ta 
karittatvan nem ez termi-e a’ leglangolóbb fajdalmat, a’ 
legsürübb kint, ’s ‘1’ 1egtartó5h bút? 0h szörnyü magvetö 
vagy te, sirasó! Ürömed’ rejted a’ földbe, ’s olly h6 ba 
nat kél belöle, melly munkat egész életedre ad. ’S e’ 52o 
1nor11 kötelesség var ream mar ezen t1l1. Elborultam ar 
nyékka. Rajtam nem fénylik egyéb, mint két émlékgyürü 
két halott testvéŕtöl. Kezem’ ékességeit slzivem’ fajdalmai ‚ 
tesz1l1. Le52 ki irigylendi szép köveit. Szerencsétlen irigy! 
nem tudja hogy ez két ragy'ogó szeme azon lathatatlan 
rablancznak, mivel a’ banathoz vagyok kötözve. Valóhan, 
még n1o5tis megfoghatlan nekem, miként birtam t6le meg 

'valni, tudvan hogy öt többé soha nem latom, ’s miért 
' nem néztem meg újra és ismét és végtelenül, hogy ne én 

jöttem vo'lna el, de érette jöit volna el a’ sir, ’s 6 ra 
ga1ha volna magaval zsakmanyat. De oh nincs olly ke 
gyetlen ’s hatalmas csodaszörny a’ föld’ hatan mint a’ sir; 
meg sem mozdul fektéböl, ’s le‘gkedvesbeinket mi magunk 
viszszük taplalékul telhetetlen méмhe. 
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Födje hallgatas mit én ekkor szenvedtem. Mert jól 
tudom én hogy a’ vilag’ a’ csiganak kìnait csak gyöngyei 
ben, az embernek fajdalmait csak képeiben szereti, jól 
tudom én, hogy a’ leirt szenvedés hasonló a’ lefestett ha 

_ jótöréshez ’s gyuladashoz a’ tenger’ közepén, melly men 
nel rettenetesb képet ad, masokat annal jobhan gyönyör 
ködtet. Meleg könyeink idegen keblekre hullva kövekké 
fagynak, ’s mi bennök ég6 lang volt, jatszó szinekké val 
tozik. 0h hogy a’ léleknek nincs tüköre, mint van a’ test 
nek, hogy megmutathatnam: ime nézzétek, ez az én örö 
mem, ez az én banatom. 

’S megsirattak öt mindenek kik ismerték. A’ falu’ 
jambor népe is Плитa jött, nem hires könyeket de me 
legeket sirt, dicsöséget azok nem adnak de aldast, l’s az 
egész nem sugaroz fényt de hüséget jelent. Mert 6 a’ 
néptiil közönségesen szerettetett,l nem mivel talan b6ke 
züen oszta javakat, mert illy gazdagsaggal nem hìrt, ha 
nem mivel lételét vagy nem tuda, mint a’ nemtöét, har 
az 6rködik felette, vagy csak jósagat érezé. Gyakran sem 
beszélt vele de mindig szivesen, udvaran kivül sem ke 
reste fel sokszor, de itt egyenlö születésü testvérekép 
fogadta. Nem szükség nagyokat müvelni, hogy könye 
zetlenül ne szalljunk sìrha; elég érezni nemesen magunk 
han ’s banni igazsagosan masokkal. Ki még artatlanul is 
szenvedett mint 6, az feledtetni sem fog olly hamar. ’S e’ 
nép tanúja volt szenvedéseinek ’s latta 6t, a’ МЮl emész 
tetvén, hasonlitani a’ fàhoz, mellynek levelei nya1“ elején 
mind megsargulnak. ’S lehullnak az ösz’ megjötte elött. 
’s a’ fa kidöl vészek nélkül. 

’S most érzem: mi bölcs vala a’ régiek’ szokasa, te 
metkeznilaz egyhaz körül. A’ kegyesnek és vallasosnak, 
vég pillanatahan, vigasztalasul szolgal, hogy egykor az 
istenitisztelet’ közelében nyugodhatik, mintha itt, az imad 
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sag’ forrasanal ’s a’ zeng6 énekek’ szent csörgedezésénél 
bantatlanabbul fogna fekhetni; az élöknek pedig édes és 
jыма banatot szerez kedveseik ’s ismeröseik, sirhal 
mai köztt jarni az ahitat’ helyére. Mert az emberlélekben 
minden szép és jó csendes szenvedés’ melege alatt érik 
meg. Maria most régi sìrok köztt domboru kriptahan fek 
szik, közel az egyhaz’ ajtajanak küszöbéhez. Sokaig fog 
nak ra emlékezni, kik oda bejarnak. Ha rosz voltal volna, 
sok atok hullana hamvaidra, minthogy jó valal, sìrod.’ 
halmanak az aldasoktul magasra kell fölemelkedni. 

’S kérsz-e mas emléket? 0h nem, én jól tudom. 
'Talan fölébe még csak azt kivanod, hogy néha dombjan 

érezzed gyermeked, miután melleden nem viselheted. Te 
mint gyökér ben leszesz a’ földben, ’s 6 mint viragod fog 
a’ napfényben diszleni. 

Mi pedig, kik itt maradank, igyekezünk magunkat 
vigasztalni a’ viszont talalkozas’ homalyos képeivel. Mert 
ha soha nem gondolkodtunk volna is a’ jövend6 életrül, 
eszünkbe jut az kedveseink’ koporsójanal. ’S keresem én 
is a’ bölcset, ki tökéletesen meggyőzzön arrol, hogy fel 
tamadunk, hogy mi tamadunk fel és ugy, miként azt a’ 
szenvedő Jób hivé. Mert bar van hitem, ’s e’ hittöl nem 
szeretnék megfosztatni , vizsgalódasimhan néha még is 
borúkha merülök, mikből kiszabadulni nincs mas mód, 
mint nem vizsgalódni. ’S a’ vizsgalatot tehat nem űllana 
ki e’ hit? Elménk több jeleit talalja benne a’ kételynek, 
sem mint a’ bizonyossagnak? ’S miért engedtetik többet 
latnunk az arnyékboLha több a’ fény? Talan a’ test végre 
is hasonló az órahoz; mid6n minden részecskéje megké 
szült, megkezdi jarasat, mikor a’ test teljesen kifejlett, 
elkezdi életét. ’S e’ szerint nem mas az élet’ enyészeté, 
mint az óra} mozgasaé; mindkettöakkor szün meg, ha 
alkotó részei elkoptak. ’S hol keresed ekkor a’ halhatat 
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lansagot? Ha a’ test bizonyos alakhan és szerkezetben 
maga az élet, ugy ne hidd a’ testtöl külön valhatónak az 
életet, melly az összeomlott testhalomrul para vagy illat 
vagy fénykint elröppenhet; igy ki megholt végkép meg 
szünt élni, ’s ép azzal te többé sem földön sem égben nem 
talalkozol, hacsak hamvaiból ugyan azon test nem all elö, 
mi képzelhetetlen. Mert azok eledelei lesznek a’ föld’ fér 
geinek, a’ mezök’ rózsainak, az ég’ felhöinek, ’s millió 
elagazassal szétszivarognak a’ természet’ mindharom or 
szagaiha. КМ ember’ sorsanak képe két viragszal. Magot 
terem mindenik ’s abbol ismét virag kél, de ugyan azon 
Еé‘; viragszal soba sem jön újra elö, sem egymassal soha 
nem talalkozik. De ha a’ test’ ismert alaka elvész a’ sir 

han, kedveseinkre miként is ismerhetnénk a’ jövö’élet 
ben? Kit fogok én ott testvéremnek szólitani, ’s ha nevét 
kialtozom, ki ért róla, ki jelen meg nekem? Azonhzm ha 
a’ földet ’s alakait a’ tulra is teszszük, nem maradtunk-e 
a’ földön, ’s ha ellenhen az alakoktul eltavozunk, nem 
talaljuk-e magunkat végtelen ürben? Ha pedig az élet 
nem egy a’ testtel, hanem ettül különhözö ’s az valamelly 
fényoczeanba visszafoly, azon alak nélkül mellyben itt ne 
künk megjelent, nem “Шk-e ismeretlenné az ismeretlen 
ben, ’s ki valasztja el egymastol a’ fény’ sugarait, ki l111 
lönhözteti meg egymastól az oczean’ csöppeit? E’ szerint 
a’ jövendö’ kapujat, mellyet a’ hit rajzól elönkbe, hün 
nélkül tarthatjuk csalékony képnek. Illethetlen lévén, 
ngy lehet az festmény'mint valósag. Mert e’ tavolbul itél 
hetünk-e róla? "S ha az utóbbit hiszszük nem innét van-e, 
mert ezt ohajtjuk, ’s mert veszténk kedveseket, kiket sze 
retnénk viszont lueglatni? 

De oh vajjon lettem-e vagy böicsebb' vagy boldogabb 
a’ kétely’ sötét partjara ekkép kiallvan. Felůldoztam a’ hi-. 

l tet kevélyén az észnek. ’S érette azt nyertem, hogy an 
nak'nyugtató vigasztalasat is elvesztém a’ nélkül, hogy 
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többet tudnék a’ hiv6knél. ’S ha azt mondvan nekiek: a’ 

ti hitetek költemény, nem allhat meg az ész elött, 6k azt 
kérdik: ’s mit tudsz te? mit fogok felelni? Ők semmit 
nem tudnak de hisznek, nekem pedig nincs sem tudasom, 
mi nem mindig nyugtat meg, sem hitem, mi mindig meg 
vigasztal. . 

Qhnem, az emberiségnek az vala legnagyobb jólte 
v6je, ki a’ halhatatlansagra megtanita. Ha mese volna is, 
ez az mi legközelebb all a’ valohoz; ha hazudsag volna is, 
ez egyetlen az mi nem szül új bünt, hanem anyja sok 
rénynek; ha alom volna is és csalódas, ez egyedül az, 
minek ölében batran renghetünk, mert soha nem szün, 
meg az lenni. 

’S ha a’ remény elhagy is , velünk marad az emléke 
zet. Nehezen engedi a’ szeretö sziv magat szerelmétől el 
valasztatni; ha nem bìrhat, remény!, ’s ha nem is re 
ménylhet, emlékezik. Ezért. boldog ki hamar nem vigasz 
talódik, de azért is, mivel csak az becsülheti magat ki 
tartósan emlékezik. Mert kiben hüség nincs abhan szere 
tet sem volt, melly szül minden rényt; kik hamar felej 
tenek azokhan indulat lakik, mi a’ bünnek gyökere. Ki- l 
ben pedig szeretet'van az még ismerösét sem fogja köny 
nyen felejteni, mint kiben indulat él, azok legkedvesbeik- 
rül sem fognak soka emlékezni. Mert örök a’ rény’s mind 
az mi ra épült, ’s mulékony az indulat és mind az mi 
belöle sarjazott. De nem is tudom én azokat érteni, kik 
az illy banat’ feledésében nagy lelket keresnek; kinek ba 
nata nem kedves, az nem is vesztett, mert ki kedvest_ 
veszte, az bizonyosan ragaszkodni fog emlékezetéhez mi 
nincs “banat nélkül. Bújaval a’ legerösb lélek 'is a’ szo 
morúfüzhöz hasonlithat , mellynek törzsöke égnek egye 
nesedik, de agai szomorúan hullanak le a’ tövénél fekv6 
sìrra. ’S kétszer halt meg ki elfelejtetétt. Mert az ember“ 
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neve és hire é letében hasonló az ércz harangl'i'oz, melly 
a’ toronyhan magasan függ ’s elhangzik messzire; дe ha 
meghalt, napro'l napra mulik emlékezete, mint a’ ha 

' rang’ zengése midön lehulla a’ magasbul ’s a’ nép’ mondai 
szerint alabb alabb sülyed a’ földhe', mindig megkondulva. 
’S esztendök mulva, ln'ir sülyedezzen alahb, csendülése 

_ nem hat fölp’s igy tünik el neve ’s hire is a’ halottnak, 
ha ez az idöben, mint amaz a’ földben mélyen ala merült. 
De én, oh Maria, soha nem szünök meg read emlékezni; 
sirdombod’ sülyedése csak közele’hb visz hamvaidhoz en- 
gemet. ’S ha a’ fü, melly feletted n_ött, egyszer mar el 
hervada is , emlékezeted’ még 'nem fertöztetém'meg hideg 
sohajtassal, ’s képeddel lelkemben egyszer sem tah'i1l1o 
zam fajdalom‘ nélkül, mint szoktnnk régi ismerössel, ki 
mellett h11degen elsietünk. Keblemen a’ banat köszal, mi 
nem mozdul olly könnyen. Az élet’ kedvei ’s örömei nem 
h11rtak még visszafoglalni lelkemet. 0h még gyakran ha 
sonlit szomorú belsöm egy csendes hazhoz, mellyhöl min 
den ki van üritve, cgsak közepén all egy koporsó. Kö 
röskörül semmi. 

De hala’ föld ’s az emberek elfeledkeznének is rólad, 
az ég megjegyze mair tégedet. Annak emlékeül hogy sokat 
szenvedtél, kelle neked olly nagy jel mellé temettetned. 
Alacsony koporsódnak Tokaj’ szép hegye lön pyramisa. 
Neved ugyan nincs ra vésve, de magas teteje mess'ziröl 
a’ kinek szemébe fog kékelleni, mind az, ha ismert tége 
det ’s halla szenvedéseidröl, altala emlékeztetve érezi ma 
gat szivében: ott nyugszik Maria! 

SZEMERE BERTALAN. 
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XXXVII. 

Ejfél elmúlt; az egenlat szétfoszlott fellegek sиgnмa 
nak, ’s a’ hold néha fehmerülve sötét fatyolaból, halvany 
vilagot terjeszt lathataromon. Minden hallgat ‘- csak hé 
fagyott ablakom’ rezgése ’s az éjszaki szél, melly néha 
hosszú jajgatasként felszólal, szakitjak félbe a’ nagy, 
véghetlen csendet. — Lelkem szomorú. — Szomorú mint 
a’ tér, mellynek elfonyadt viragozasat a’ tél eltakarta hó 
leplével, mint a’ horongó5 ég, mellynek ködéhöl csak itt 
ott merülnek ki egyes csillagok, mint e’ nagy téli termé 
szet, mellynek romjai között e’ sziv rokonnak érzi шagи. 

Szegény lelfagyott föld, mi szép valal tavaszi nap 
jaidhan! miként emelkedék minden kebel bajló csudaid' 
elött! A’ magas hegy lezeredes nagysagat eltakarva új 
viragozassal, a’ nyi'ijas völgy ’s tiszta folyúja, a’ 11ata1 
mas fejlödés a’ magas tíilgytöl a’ legkisebb füszalig, ’s a’ 
merre csak fordl'ilank mindenütt zöld és viragozas, min 
denütt egy boldog teremtmény, öröm’ zajgó hangjai ha 
taridon, és most .- Hoта tüntek el viragaid, hol a’ pa 
csirta’ csattogó gyönyöréneke, hol tiszta eged"s meleg 

'sugaraië’ — Eltüntek — eltünt minden, mi sz‘ép, mi bajló 
vala hatаridon, ’s te koparan, télileg elhagyatva allsz, 
méltó tanyaja a’ szegény emberi sziviiek, hogy szenvedé 

3# 
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sei vigasztalast vagy legalabb rokon fajdalmakát ‘Мишa 
nal1 fonyadasod között. , 

0h ki mint‘féreg csak eg)’ napi életre születnék! Ki 
éhredve a’ nap’ elsö sugarinal,' elhalna midön a’ nap a’ 
hegyek megett lealdozik, ki nem latva egy par bimbó’ 
fejledésénél, nem hallva a’ madarkak’ vig énekénél egye 
bet, elmehetne a’ nélkül hogy sejditené, hogy e’ fényes 
napra éj, e’ viragdús tavaszra tél, a’ 'nyajas korra, melly 
ben ö olly boldog, olly erösnek gondola magat, baш’ ’s ' 
gyengeség’ évei fognak következni; mi ńagy, mi dicsö 

' nek gondolhama e’ vilagot! — oh hida el barыomдovabb 
élünk mint kellene! Lehetnek"s vannak kivételek, tavol 
allitott édenekben boldogok lehetnek, de a’ többség túl 
éli szerencséjét', ’s kevés van köztünk, kiket ha a’ ha 
lalra gondolunk, az öröm mellytöl valnunk kell ’s nem 
i1íkabb azon gondolat töltene remegéssel, hogy még ed 
dig‘ riem éldelénk! kiknek, egy év’ hatarahoz érve, nem 
jutna eszökbe -.-- mint nékem most 4- hogy jobb volna ha 
az év5, mellynek elsö пaшa pirúlva lathatarukboz közelit, 
inkabb sirok, lmint gondterhelt fejek felett vonulna М. 
Az év’ ‘мёg éjszakaja vonul a’ földön at, kevésre _az ńra 
elperczegé utolsó pillanatjait, ’s az emberi nem új szam 
alatt kezdi régi történetét! Az év elmúlt ’s minden kebel 
könnyülve érzi terhét, — az év kezdödik ’_s minden sziv 
újra elkezdi reményeit: mintha az új év nem ugyan azon 
téli éjjel kezdödnék, mellyel a’ régi végzödött, mintha ka 
lendariomaval valtoztatni lehetne a’ szivet, vagy kiszaki 
tani multjanak szomorú jegyzékeit. 

Szegény emberek!k évekre osztjatok élteteket ’s na 
pokra ’s órakra, mintha nem birva az egészt könnyiteni 
akarnatok terheteken. Mint a’ szerencsétlen jatékos, ki 
mindenét veszté, аlltok új évetek 'elébe, elbizottan; mert 
hisz’ annyi veszteség utan végre nyernetek kell, igy gon 
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dolkoztok; mint a’ hiszelékeny hitelezö engedtek új ’s új 
hataridöt adós sorsotoknak, ’s ha a’ kartya ismét veszte 
tekre fordult, ’s az adós ismét csak igért, ti tovabb re 
méltek, mint annakelötte; hisz’ reményleni aldott 6r111t 
sége nemeteknek, a’ gyengeség melly éltetek’ hajainak 
elviselésére eröt ad. — Miként isl türnétek maskép e’ hoS2 
szú hajteli életet, e’ gépelyi forgast mellyben kerék ke 
rékbe, fog fogha akad, ’s minden mozdit ’s mozdittatik, ’s 
szenved és sért akaratlanúl, allasa’ szükségét követve; 
miként haladhatnatok e’ vilagon, hol a’ szerencse birva', 
hernyó, mellyet megveti'ink; ha szinesen felnyitja sz0r 
nyait, lepke, melly elszall; hol éveink’ vég napjahoz érve 
csak az juthat eszünkbe: hogy a’ rövid öröm, mellyet 
éldelénk, 365 hosszú, üres vagy fajdalomteli napnak dija 
volt, ’s hogy végre a’ legjobb idönek legszebb tulajdona 
is csak az, hogy múlik; --- miként viselhetné el gyenge 
szivetek mind azon csalódasokat, azon nagy keserveket, 
’s azon megnevezhetlen fajdalmakat, mellyeknek egyes 
nyomdokait nem mutathatjatok, csak a’ nagy pusztulast 
mellyet mint saskasereg magok utan hagyanak, ’s azon 
nehéz emlékterhet, mellyet évek vallatokra rakanak ’s 
mellyben mi legszebb, néha mint az arany legnehezebb is; 
’s mind ezt csak azért, hogy vég pillanataitokhan ismét 
egy remény alljon elöttetek, melly mint a' nap ha földö 
tökön lealkonyodott, mégl mielött szemeitek homalyha bo 
rúlnak, egy perczig az ég’ fellegein mutatja sugarait. 0h 
miként élhetnétek szegény nyomorúlt emberek, ha remény 
nem deritené e’ sötét palyat, 'mellyen haladtok. 

A’ remény — oh egykor nékem is voltak reményeim, 
szép boldogitó reményeim, mint valaha gyermek szivben 
ébredének! — Ha az új év’ estvéje eljött, ’s anyam; vagy 
késöbb a’ kolostorhan priorunk elmonda aldasat az аr 
tatlan gyerтek felett, ’s 0n körüljarva az egész hazhan 's 
engedelmet kérve mindenkitöl, végre az egész vilaggal 
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l kibékülve gondolam mlagamat; mi bajló alm'ak tölték lel 
kemet! visszatekinték -- ott nem vala semmi mi lelkemet 

vadola; elöŕe néztem ’s ott nem vala semmi, mitöl félhe 
ték; a’ gyermek’ keserveit a’ nap elvivé magaval, ’s ö 
nem sejdité még, hogy тannak banatok mellyeket egy éj 
nek alma el nem takarhat fatyolaval. — Ónt ’s viaszt бn 
ték tarsaimmal ’s a’ kihült ömledéknek rendetlen formai 

han jövömet kémlelve, egy darabka Niasz, melly a’ vizen 
fenúszott, galya vala nékem, mellyel a’ vilagot körüleve 
zendem. A’ véletlenül kerékké önńlött ón,' koruna vagy 
borostyan — a’ tövis korona még eszembe sem jutott —, 
mindennek meg vala értelme, тi'ndènl csak egy szép jövöt 
jósola még. ’S késöbb midön ifjúva nöttem, ’s e’ sziv 
szeretni tanúlt, midön mindenlgondolat egybepontosúlt, 
minden remény egy nagy reménységben elveszett, oh 1n1 
ként nem örültem akkor az 1116’ haladasanak; mennyi meg 
elégedéssel gondolam magamhan ha a’ nap‘ lealkonyodott; 
vagy az év’ vég napja derült felettem, à’ hólnap, mellyre 
vartal, közelg; az év mellyben boldog léssz, _felderül — 
akkor a’jövö még egy harat vala nékem, ’s dobogó szivvel 
varam jöttét. ’S most, mi maradt most ennyi reményhöl? 
Minden miröl a’ gyermek almodozott, mit az ifjú’ képzete 
пöцöны remegve atfogott, dicsöség, szerelem, haratsag 

_ ’s önérezet, minden eltünt. Ismerni tanúltam az embereket, 
’s élszörnyedtem alavalósagokon; ismerni tanúltam бnmа. 
gamat ’s elundorodtam nyomorúltsagom elött;nincs sem‘mi 
mi e’ keblet vagygyal, vagy félelenunel töltené, senki kit 
szeretni,vagy gyülölni tudnék, ’s mi varhat ream? Itt allni 
e’ nagy vilagon, 's latni az évszakok’ valtozasat ’s szápmolva 
az egymas utan elfolyt éveket, nem örülni ’s nem keser 
geni annyi napok, ’s évek’ leforgasa alatt, egy halott a’ 
gazdag élet’ közepette, dobogó szivvel, ifjú erömnek t0110 
ben ’s mégis örök tehetetlenségre itélve, örökre azon egy 
kinos érzetnek terhe alatt, hogy e’ szivnek jövöje nincs 
nöbbé e’ vilagon. 0h istenem mit tèvék, hogy illy l10g)г0t 
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lenül büntetél. Hisz’ jól tudom, egykor el kell veszni örö 
meinknek a’ vilagon; a’ gyermek’ mosolygó arczait l1o1nol’ 
redökkel szantja at az idö, ’s nem öszült meg senki ki 
ne latna, hogy minden .font arany inellyet a’ sziv’ akna 
jaból felhozunk, nagy ürességet hagy maga 11t1'in, ’5 hogy 
minden mit a’ sors élvezetben a11, kölcsön, melly altal elsö ' 
pillanathan gazdagoknak 0r02211l1 magunkat, de mellynek 
soha el nem engedtetnek kamatjai. 011` de az aggot türni 
tanitja gyengesége, megette egy hosshz’ú 010t’ 110r111t 01n 
10l101 allnak, ’s bär mi nehéz tapasztalast raktak évei el 
gyengült vallaira, ö érzi, hogy nem sokái fogja viselni 
nyommasztó terhét, ’s nyugodtan halad tovabb sirja f010;' 
a’ kegyes 1102 mel1y a’ viragot lesimitja tövéröl mihelyt 
elfonnyadott, melly а.’ felleget földre engedi szallni, mi 
helyt terhe nehezedett, melly a’ legyet elszenderiti ha a’ 
t01 közelg, _melly minden teremtménynél az élet ’s 01110 
letnek egy hatаrt adott, megadja n0l11 is nyugahmat; ö 
miért panaszkodjék? De 0n -- 0п ki éltem’ küszöbén allok, 
ki vigasztalasomúl а’ múltra nem tekinthetek, kire talan 
egy hosszú jövö тer, ’5 ki még is Inar éltem’roтjai felett 
allok, türve az aggkor’ minden kinjait ez ifjú életdús 
sziv’ egész érzékenységével! 0h isteneni, miért atkozal el 
engem, miért halmozal ennyi szenvedést ez egy arva ke 
h01r0; 

Вe n01n önmagam vagyok-e ‘oka szenvedéseimnek? 
nem boltozik-e ugyan azon ég felettem mint egykoron, 
nem ragyognak-e valtozatlan fényben csillagok fejem fe 
10tt, ’5 02 éjszaki 5201, melly a’ t011 tajakon atzeng, nem 
sohajt-e ösmert hangokon lelkemhez ? — Ha 1nh1t gyermek 
ahmatlan éjjelimbeii ablakom a’ szél’ erintése alatt rezegni 
kezde mint most, ’s a’ hosszú kolostori folyosókon so 
hajtva majd, ’s majd feljajdúlva ismeretlen késérteti han 
gok lejtének fel ’s ala, ’s feszült kehellel feltekintve, egy 
uagy kétségbe esett küszködés latszék a’ fellegek között, 
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sötét l1050rt0t1 hadak szüntelen valtozó tömegekben csa 
tazva egymas között, majd egyesülve, majd' szétfoszlott 
ho5521'i vona1akhan 015201011v0, ’5 is1n0t öszvehordatva ’s 
elszórva béke nélkül, mig az éjszaki szél borzasztó csata 
énekét zúga ’s l10rtе1п’ 1oinhat1an agai mintegy félelemben 
remegtek, — 10t0r1101t01n’5 imamhan éghez emelve 110201n0t, 
521v0111 nyugodt vala a’ t0rn10520t’ v05201 között, ’s a’ t011 
11ha1" zúgasa nem haborita almimat. ’S midön gyermekhöl 
ifjúva növe ’s szememmel az öszileg elfonnyadott mezökön 
végig tekintve, az éjszaki szél’ hё1nato5 szavara hallga 
ték, a’ szaraz levelek felett, mellyeket, egy 1n1'i1t taи52 
en110k01t‚ a’ légvonat lahaim elött csörögve tovabb sodort, 
110n1 em01l10110tt-e 52á12 h1'1j1ó 0n110k 1elk01nhen, n0n1 h1t0-0 
az ösz azon szebb napokra mellyekben mind e’ fonnyadott 
1on1h még zöldelve allt ’5 0n l1011v050nl1n01 boldogan an 
dalgék arnyéka alatt? nem monda-e a’ közelgö t01, hogy 
hideg napjai utan ismét tavasz jövend ’s hogy szivem’ 
viragozasa ollyas, mellynek e’ föld’ vészei nem ronthatjak 
szépségét? ’S ha e’ hatalmas hangok lmost csak banattal 
töltik szivemet; 11la az 6521‘ 5201 c5ak a’ fajdalmas vagyat 
0hr0szth0t0‘ l10hlen1h0n: hogy' 0n is 510tv0 elszallhatnék 
0’ viragtalan hatarokról , tarthatatlanúl végig futva t011 

_ösvényemen ’s 01t1h1v0, 1n1nt 0’ t0r1n0520t’ nagy fohasza, 
melly az év’ romjai felett végig futva, nem hagy nyomot 
maga utan, — a’ természet-e oka, melly valtozatlan 52011 
ségben, öröklö nagyszerüségben ail körüìöttem ’s n0n1 ön 
keblem-e? Keblem, mellyet a’ tavasz’ nagy 0l1r011050 n01n 
11111t, a’ nyar’meleg sugarai nem éhresztenek; keblemI 
mellynek az ösz hasztalan adja gyümölcseit, mellynek 
hanatat a’ t01 01 n01n takarhatja fatyolaval; keblem, melly 
e’ nagy t0r1n0520t l1б20pette ho1 1n1n110n 01, minden virúl 
’s gyümölcsözik, hol minden füszal phoenixként a’ nap’ 
sugarjaihan fonyad ’s újúl, hidegen örömtelen maradhat? 
lfjú 110ron1 t0l10 vala banattal, telve szamtalan kis ’s nagy 
àldozatokkal, mellyeket majd az 010t21111á'iпt. n10111' 521 
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veт önként ajanla , ’s miért nézek vissza vagyodva e’ 
napokra? miért lengi körül mennyei illat emlékeit? nem a’ 
vilaghan, önmagamhan fekszik az ok; angyal valék, lak 
helye1n mennynek latszott; ’s csak magamat “111olha 
tom, csak ön vaksagom felett folyjanak könyeim! — Vég 
zetem egy nagy bajló vпagra allita éltemet, hogy körül 
tekintveviragozó hatarain, egy nagy oltar elött érezzem 
magamat, ’s aldozzak a’ kegyes hatalomnak, melly ide 
helyheze; keblemnek sziv adatott, hogy követve szüksé 
geit, hallgatva hatalmas szavara boldogsagot adjak ’s él 
vezzek, hogy vagyaim e’ föld’ poran túl emeljenek, hogy 
kivanni, reményleni tanúljak öröklétet; -— elrontani hite 
met, ’s e’ bajló iîild egy porgömbbé valt, elrontam szi 
vem’ szeretetét, ’s keblem csak kinokat érez, önmagam 
dúltam fel oltaromat, önmagam mondék le mennyemröl, 
nincs mit panaszkodnom! Boldogtalan lki hinni ’s szeretni 
nem tudsz, ég és föld nem enyhithetik bànatodat. 

\ 

0h шraты! sirj, sirj felettem! e’' szivnek banata 
nem fog enyhülni többé! 

De nem — nem értem az egyesért folyjanak nemes 
könyeid; — mit art ha a’ fergeteg az egyes fìimagot fel 
kapтa, szarnyain elvivé viragozó rétjéröl, mit 1'irt hogy 
egy szem esö a’ puszta’ homokja köztt enyészett haszta 
lan’. Ha szenvedtem, a’ keserü gyümölcsnek én magam 
vetém el magvat, hangozzanak el e’ kebel’ panaszai nyom 
nélkül, mint a’ 1égy’ dongasa, mellynek haldokló fohaszai 
senkit nem haborgatnak örömében; oh de sirj korod fe 
lett, te nemes kebel! sirj gyermekid’ sorsan kik szeren 
csétlen napjainkhan születtek! sirj ‚azon milliókért kik 
között élsz! sirj forró keserü cseppeket nemzeт‘! felett! 
oh mert a’ szazad elveszté hitét ’s s zeretetét mint én, 
’s e’ vilagon nem fogja senkì enyhiteni banatat. ' 

l 
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Tekints magad körül, ’s valjon ha e’ szegény nemet 
latod, vérezve ezer sebeklu'il, eltörpülve egy ezeredes 
zsarnoksag’ nyomasztó terhe alatt, remény nélkül ha a’ 
földön körülnéz, hol elnyomói szamаra csak egy sirt ha 
gyanak, remény nélkül ha fel az égre tiekint, hol, kik 
szabadságot igértek, elvevék hitét, vigasztalas nélkül 
mindig ’s mindenütt, csak gyülölésében, 1nel1yel elnyo 
móira tekint, csak a’ kétségbeesésben, mellyel lanczait 
razza, intve néha emberi méltósagara; valjon nem szo 
rúl-e kebled e’ latmanynal? Ki fogja visszaadni e’ szeren 

lcsétleneknek hitöket, ki önthet egy reménysugart e’ sö 
tét, ki szerelmet e’ gyülölö keblekbe ismét? 

0h hogy még egyszer vissza jönének a’ reménylés’ 
boldogabb napjai! hogy még egyszer az édes csalódas 
Szenderitné lelkeinke‘t, hogy segithetünk! hogy éltünk 
enyhet hozhat ennyi szenvedéseknek, hogy szavnnk al-J 
dast, faradozasaink vigasztalast , tetteink boldogsagot 
araszthatnak ezerek felett; hogy ü‘dvözitöi lehetünk ne 
münknek, egy tiszta kebelnek aldozataval megvaltva 1n11 
lióknak vétkeit! 0h de valjon .- ha ez orszaghan, hol az 
emberi nem fél szazad óta annyira haladott, vagy leg 
.alabb annyit mozgott, hol annyi csalhatatlannak hirde 
tett gyógyszer hasznaltatott ’s nem segitett, körültekin 
tünk, nem kell-e szomorúan lemondanunk a’ reményröl? 
ha latjuk mind azon kis sziveket nagy ambitióikkal, lat 
juk azon szamtalan kicsi ’s óriasi önnösséget, melly egy 
nép’ csalódasahól él, halljuk a’ hangos szavakat, mely 
lyeknek értelme nincs, ha meggyözödénk, hogy egy 1n1 
n1ster1 tarczanak vesztése vagy nyerése a’ nagy czél, 
mell)r m11ndent ennyi mozgasha hozott; oh akkor mit mond 
junk? mit hogy enny1 dicsö tett ’s óriasi szenvedés utan 
illy törpékké valtunk? hogy egy egész ivadéknak vére, 
nyugalma , szerencséje nem vasarolhata mast , mint hog 
az melly utana jö, еgy reménynyel szege'nyebb legyen! 
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0h ne szanja senki a’ hatahna5 ivadékot, mel1y zen 
dülésünk’ nagy napjaihan töltheté életét. Nagyok valanak 
szenvedései, de valjon nem vala-e nagy a’ re111ény5ég is, 
melly enyhet ada? vagy ha egy ellenséges vilag’ ellené 
ben , szétdúlt hazaja’ ro1njai között körültekintve egy 
keserü csep tölté a’ honiì’ szemeit, nem alla-e ragyogva 
egy szebb jövö képzete elött, ’s a’ nagy fenséges vigasz 
talas, hogy nem hasztalan türé kinjait? Nézd öket leg 
szomorúabb pillanatjaikhan; nézd a’ girondistak’ Socrates 
seregét, midön a’ vérpad elött a’ marseillaiset énekli; azon 
névtelen vitézek’ ezereitl kik a’ honnal1 hatarait védve, 
vagy Aegypt’ egö homokhalmai között haldokolva vég fo 
haszokhan а’ szahadsagnak éljent kialtanak; vagy az 
éhezö népséget, melly egy szahadsagfa körül tlanczol, ’s 
valjon hoh1ogta1anol1-e ök? Mi haj hogy a’ 52aha115ag, 
mellyért vittak, 1nég nem ada aldasait, a’ nap maga midön 
feljö csak hidegebbé teszi a’ 1eget, ök nem vanak 1uast. 
A" mag, mellyet ök hintének el, még nem hajthata növé 
nyeket ott, hol olly rövid idö elött még egy mas elem 
uralkodott, ’s mint az apaly utan, csak pusztasag marad 
hata; ök ti1dtak ezt, csalatva nem valanak. 0h de mi, kik 
felett e’ nap, тellynek ök csak elsö sugarjait lattak, ötven 
évig ragyogott, 's kik még nem érezök melegét, kik ötven 
év utan lattuk e’ vetéseket, koparan 1no5t mint a11l1or: 
kik a’ korhan élünk, mellyért ök véröket adak, mellyre 
gondolva nagy lelkeiket vagy tölté el, ’s kik anny1 nagy 
nal1 örökösei, olly szegények maradtunk, hogy apa1n11’ 
nagy emlékei elött csak pirulva allhatunk; 1n1, kik fél 
szazados szahadsagunknak 'csak azon egy következését 
latjuk, hogy a’ nép az uralkodó’ ’s jobbagy’ hibait egy1 
rant felvevé ’s szolgaként hajlongva minden hata1o1n elött, 
mint zsarnok csak hizelgöinek adja bizodalmat; mi kik 
tavol a’ parttól csak a’ hatartalan elemet _latjuk magunk 
körül, ’s imadkozunk a’ vészért, melly parthoz veti vagy 
legalabb elmeriti sajkankat! — 0h nem a’ 51olga kinek 
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karjai széttörve lanczait, vérezének, az, ki szahadsagok 
utan érezé gyengeségбket, mi, mi vagyunk szanandók! 

’S valjon lehet-e még reménylenünk? kik-e nemzet’ 
sorsat most tartjak. kezeik között, ezek fogjak-e meg 
szüntetni szenvedéseit? e’ törpe faj kicsi ügyessegeivel, 
melly beszél hol cselekedni, szerez hol aldozni kellene? 
0h nézd e’ ko'r nagy fériìait, ’s ha felejtheted, hogy kö 

rülötted egy nép könyezik, mosolyogj nyomorúltsagokon; 
_nézd csak a’ hatalmas versenz6ket, kik egy ministeri tar 
czaért futnak, nézd partolóik, nagy sorat, kik miként 
vagy egytöl, vagy mastól varjak hasznokat, zúgnak, ’s tap 
solnak, örvendenek ’s aggódnak, ha egy vagy mаs köze 
lite czéljahoz; ’s nézd körülötte a’ népet, melly hideg 
közönösséggel nézi a’ versenyt, ’s tudva, hogy bar melly 
rész érje czéljat, egy új futashan le fog gy6zetni ismét, ’s 
hogy maradasa nincs egynek sem, hogy egytöl sincs mit 
varnia, nem aggódik ’s nem örül, hanem néz és hallgat, 
— ’s valjon nem szorìtja-e kebledet a’ gondolat, hogy 
nemzetednek sorsa illy kezekben аll?. — Valjon nem ér 
zed-e, hogy mind 'e’ vesztegetés szülte valasztasi gy6 
zelmek, mind e’ parlamentáris küzdések és diadalok ne 
mednekl szenvedéseit enyhiteni nem fogjak, hogy a’ vilag, 
mint az egyes, nem allhat meg egy fél igazsagnal, hogy 
azt bìrnia kell egészen, vagy egészen lemondani róla , ’s 
hogy e’ szüntelen kételyeken semmi nem alapúlhat. Egy 
erös meggy6z6dés kell szazadunknak! oh de hol van, ki 
nek szava elég erös, hogy e’ lkételkedf'iktf'ìl elfogadtatnék? 

Mindenható lény! te kinek teremtö lehelete alatt vi 
lagok forognak, ’s az emberi sziv dobog; kinek fensége 
elött a’ ragyogó nap , ’s a" legkisebb teremtmény egyenlö. 
te ki minden lénynek ismered ’s megadod szükségeit, - 
a’ földnek a’ nap’ meleg sugarjait, tengerednek_ vészeit, 
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minden füszalnak, mellyet a’ forró dél elfpnnyaszta egу 
harmat cseppet ’s minden inadarnak liangot, 1nel1yel öröm 
érzetét kimondhassa, nézz le szegény emberi nemedre ’s 
add vissza hitét; hitét, :nelly mint földnek a’ napsugar, 
mint tengernek dagalya, mint a’ fonyadott viragnak har 
matod, szükséges, hogy virúljon, emelkedjék, éljen; — 
adj egy nagy fenséges gondolatot, 1nel1y lelkeinket a’ por 
ból, hova sülyedének, felemelje, adj egy reménysugart 
e’ sötét bizonytalan életnek. 0h adj vilagossagot nékünk. 

Eltévedtünk! de valjon neml az igazsagot keresve 
tévedtünk-e el? nem vala e’ szent a’ czél, melly utan fa 
radank, ’s mel1y minket _mint a’ moslim zarandokot, ki 
M_ekkaja felé vandorol, e’ pusztara vezetett, ki igazithat 
vissza a’ való ösvényre, ha te véghetlen irgalmas nem 
könyörülsz rajtunk. 0h adj vilagossagot nekünk. 

Lam, mi küszködtünk az igazsagért; mint a’ banyasz 
a’ hegynek sötét oldalahan, mint a’ gyöngyhalasz az in 
gadó tenger’ fenekén, úgy kerestük mi e’ kincset, le 
mondva minden örömröl, mellyet ez élet nyújta , nem 
ijedve vissza faradsag ’s veszélyektöl, ’s csak sötétség 
vala mit munkankkal kivivank. 0h küldj le egy derül‘; su 
gart reank, istenem_ 

A’ bölcsek, kiket hainulva követénk, kételkedö bi 
zonytalansaghan tévelyegnek, ösvényünk eltünt, remé 
nyeink elhagyanak, oh irgalmazz kinainkon. Еgy szeren-_ 
csétlen ivadéknak magzata, egyike a2on millióknak kik 
remény nélkül keresik igazsagodat, emelem kezeimet hoz 
zad, mindenható. Ш e’ l1oinor maganyhan, hova az élet’ 
vészei e’ szivet széttörve kiveték, két évnek hataran, 

mellyeknek egyikével semmit nem veszték , masikatól 
semmit nem remélhetek , e’ felkelö napnak ellenében, 
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melly ragyogva e’ ай] felett emelkedik, oh haпd meg ima 
mat istenem; küldd le nékünk is sugaridat,hogy lelkeink 
ben is vilagossag légyen, hogy mi is _ismét ragyogva all 
junk szined elött, hogy mi is Мdт emelhessük szavainkat 
teremtményid’ véghetlen seregével. 0h adj vilagossagot 
nékünk istenem! 
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XXXVIII. 

Parishan nem maradhaték tovaы1. A’ sziv m11ndent eltür, 
csak vesztett boldogsagp’ emlékeit nem, ’s maga a‘ sir, 
mellyben egy kedvesünk hamvad, nem шт annyi 11anat 
tal lelkünket, mint azon hely, mellyben utólszor keblünk 
höz szш‘1tók. 

Atyamhoz menék. Majd nem egy éve vala, hogy nem 

Штam. Ö maga gyengélkedö egészäe miatt betegségem aтt nem jöhete Parisha, ’s most ч yi örömmel fogada, 
hogy szivem, noha mélyen érezve még nehéz идeй, szinte 
vigaтaм érzé magat; vigasztalva ’s némileg boldogan 
e’ köllben hol annyi gyermek emlék lépe elèinhe. A’ mar 
öszileg szinezett fasы‘, hol elsö leczkéimet tanúltam, a’ haz 
hallga“) termei hol gyermek jatékaim’ ищyт valanak, 
anyam’ képe, egy szóval minden egy rég eltünt szebb idöt 
hoza fel lelkemben, ’s a’ vagy, melly egész valómat e’ 
szebh idökhe visszahiva , néha pillanatokra elfelejteté kö 
‘zel keserveimet. ' 

0h az ifjú boldogsaga langérzetéhen, midön egész 
valója cselekedni vagyódik, midön lelke atkozva a’ kor 
latokat, mellyek közé öt kegyes végzete ‘шт, boldog 
nyugahmaból elkivankozik ’s tettekért, dicsöségért sohajt. 
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nem g'ondolna, hogy azon éveket, mellyektöl annyit vart, 
atélve, emlékei között kedvesebb ném leend, mint gyer 
mekségének olly könnyen elvetett öröińei! Illyen az élet, 
egy hosszú véghetlen vagyódas az utan mit vagy mar bir 
tunk vagy csak reménylünk, ’s minek örömeit ismét nem 
akkor élveztük vagy fogjuk élvezni, mikor a’ pillanat je 
len volt, hanem mindig vagy elébb mint reményt, vagy 
késöbb mint emléket. 

lgy tölték majdnem egy hónapot. A’ fak 1ná1r nagy 
részint lomhatlan’alltak, a’ mezö elhervadott ’s tiszta egün 
ket öszi fellegek boritak el. Kedélyem ismét napról napra 
basa»» lön. Az щ kör elébb feмам lelkemet; de' hom 
szokva, az egyformasag ismét ögunagamha vezeté vissza 
gondolatimat, mellyek e’ csendes körben nyugodtabb de 

l talám még komoi‘abb alakot vevének magokra. — Az ifje 
szivnek mindig kell valami, mit egész erövel körülfoghas- ‘ 
son ’s nekem nem marada mas mint fajdalmam; ennek é1 

l tem, ez valaJ1irtokom, mindenem. Кapтинnt Avignonha 
menék, meglatogatam nénémet, elmentem a’ templomha 
hol Juliat elöször lattam, ’s ki a’ varos elébe, hol néha 
sétalni ыодtiт‘, ’s Vauclusere hol olly boldog órakat 
tölténk, ’s ha a’ köre ülve hol ö ült, a’ tóba nézve hol az 
ö képe tükrö‘nzön, felmva minnen emléket, elêmbe vara 
zsolva képét, sинт, szerelmem’ gyönyörjeit, végre mint 
egy Зzép alomból feléhredett körültekinték”s elhagyott 
sagomat latam, akkor szivemet véghetlen fajdalom rezgé 
at, ’s sirni kezdék. 

 

Еgy jöttem egyszer a’ nimesi arénaha. A’ nap ma'r leal 
konyodott, a’ falak elsötétedének, csak az alkonypir úsza 
vilagoнn a’ nag‘yszerü épitmény felett, fokonként elhaló 
szinekkel. Мeghит valék e’ nagyszerü miv elött, ‘1n91137 
nek romjaî kögött a’ gyermek el6ször sышé a’ hajdan 
ko1’ nag'ysagat, ’s olly szépeket almodozott az emberi lét 
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magas hivatasáról, ’s egy 116re ülve éghez e1ne1t 52e 
mekkel igy gondolék magamhan: '0h te arva sziv, mi 
hasonló vag'y e’ romokhoz. Gyönyörnizk emelve mint e’ 
falak, benned is sok nehéz hajt vittak szenvedélyeid, hen 
пe11 15 örömtapsolva sereglettek ezer érzemények, elta 
karva szavakkal a’ nehéz sohajtatot, mellyl néha mélyed 
h61 felhangozék, mint a’ gladiator’ vég fohasza eltünt a’ 
zajgó nép’ öröme alatt. De mivé lettél? — 0h elmúltak 
néked is szebb napjaid, ’s te is romokhan allsz! 1211e550 
geidet az idö elvevé. Az örömzaj elhalt, hallgat a’ 1111sz 
ködés, melly belsödhöl egykor felhangozott. ’S te allsz, 
allsz haszontalan, e11110l1e egy 520p h16nel1, 6gy 51r116, 
1neПynel1 halottjai feltamadni nem fognak többé. Kezemre 
tamasz'tva fejeinet, elmerülék sötét ahrandjaimhan, szive 
met egy 1e 11en1 irható banat tölté el. 

М01y gondolataimból léptek 0hreszt0ne11 fel. ’s vÍ111 
52a 1'or1h11va'‚ felettem egy ferf1t 1at0l1, ki lassú léptekkel, 
a’ lépcsökön lefele haladva hozzam közelget. Mar alà 
11onyo11n1 11e211e, ’5 elején nem ismerék rea; de miutan 
1ne110nl_1ött,—’5 szavat hallam, visszaemlékezém. — Еgy 
n11n51 gazdag kereskedönek lia volt, kit két év e16tt 1nh11‘ 
1'011g gyerme11et lattam ’s kix mar akkor iigyelmemet ma 
gara vonta.' ’S ki Arthurt mar akkor ismeré, az nem ma 
radhata 11ö26пö5 eranta. Komolyan, magaha vonúlva allt 
a’ gyermek vig tarsai l1ö2ött, 1n1nt egy idegen, nem értve 
tölök, ne1n osztozva jatékaikhan. Lelkét mas vagyak, тa 
gasabb remények tölték. — Rajzolasra tanittatva mint mas 
gyermekek, benne feltamadott a’ müvészi sze11e1n, ’5 csak 
ha 5211lö varusa r0gis0ge1 l1ö2ött jarhata, vagy ha a’ ter 
mészet szépsége emelkedék e1ötte, akkor érze, akkor 01 
dele ifjú szive, nem koranak, de magasabb örö1nö1:et. --' 
Most a’ gyermek 1nh11 ifjú alla elötten1, ’5 ne1n mondha-. 
ton1 miként hatott egësz valója ream. Magas ter1nete, 52a 
hz11уo5 a'rczvonasai, mellyeknek halavanysagat a’ 5öt01en 

'Arm'zliò'uyv V. kò't. ‘ 4 
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elöinlö haлаты: még шka»» emelék; a’ nagy szeln szo 
morú ’s megis olly meleg tekintetével, a’ szelid búsongas 
nyúgodt képvonasain, a’ megszokott fajdalom bélyege, meи y 
egész valójat'eltölté , egy „óт minden különös ha)t 
vona egész személye körül, ’s kiiöt тa, megismeré af 
mivészt, vagy mi azt teszi: egy szenvedö de nemes 
kebelt. — l ' ' 

Ön, mint laтыk -— szólék megszoritva kezét — még' 
mindig egyenlön szereti e’ régiségeket. 

l’S ki ne szeretné?— viszonze lelkesülve ö — ki jö 
hetne e’ szent falak körébe a’ nélkül, hogy szive szorúlna 
’s emelkednék? Nem néz-e ez ösz Шaтól tizenhét sz3 

zad reйшk, ’s mig annyi év hasztalan üzé emésztö haш 
mat, mig annyi vész dúlt, annyi ivadék eltünt; nem mondja 
e’ minden év e’ hallgató körben : hogy valami van , mit 
szazadaink el nem rontanak, ’s annyi valtozas el nem rabol 
hat: a’ müvészet teremtményei, ’s a’ szépnek érzete em 
beri kebleinkben. 

’s ön e’ mak kîшиt nem lama mast? szóiék шdм 
О 

masan, nem maм mint a’ szépnek Мataиnat, a’шüvéSz 
'diadalat ki gondolatjat erös köhöl épitve a’ jövönek atada, 
’s 1nasfél ezerednél tovabb hamvadva sirjahan nem tünt 
el a’ vilagról mert müve erös vala? 0h boldog, ki Юtva 
e’ nagyszerü épitményt hol mesteri'egyensúlyhan iv iven 
au, ezereaekig mozaúlatlanúl mikém ‘a’ mîит gondolafs 
!aт felette a’ tiszta egen a’ valtozhatatlan csillagokat, 
csak a’ nagynak, a’ szépnek allandósagara intetik. Állan 
пosagи latok én is e’ falak között, de nem ez oszlopok, 
nem a’ tiszta ég, melly felettünk kéklik, engem e’ homok 
int rea. Aréna vala ez, egy csatatér hol természetelleni 
harcтaI: emher emberrel küszködött, hol az artatlan 
szolga vad allatoknak martalékúl kitétetett, hol a’ dпт 
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sokнag nyugodtan követé az egye's’ szenvedéseit, öröm 
mel vérének elapadó folyasat, taps'sal kintelt kebléiiek vég 
vonagló fohaты. ’S valjon kinek nem jutna e’ falak 
között eszébe az is, hogy a’ müvészet, ’s szépnek érze 
tén kivül még egy allandó vagyon az emberek között — 
alavalósùgok — hogy nem csak e’ тak hanem egész 
lsocialis épitményünk all fel ezredekig , feltartva mint 
ezek egymasközti nyomas тaк. 

De valjon a’ mü kevesebbé szép-e azért, mert szenve 
dések felett, mert egy köша/шsag közepette alkottatott? 
szóla nyugodtan Arthur; valjon az kinek lelkébeii annyi 
ellenkezö шт a’ fenséges aтм el nem üzheté, kinekl 

rhelsö egyhangjat annyi тa‘; zaj el nem ronta, kinek 
teremtményét „az ivanék bé nem fertöztetheté mocskaval, 
nem érdemli-e, hogy hamuljuk, hogy irigyeljük hataши“? 
az emberi nem’ története szomorú gondalattal tölti lelkün 
ket, de'ha annyi szenvedések között, e’ bús vilagи, hol 
egy nap nem múlik a’ nélkül, hogy valtozasaival 'millióka‘; 
szerencséjöktöl megfosztana, ’s hol még is, ezeredek utan 
nemünk ugyan azon Мпш1at türi mellyekért eldödei létöket 
elatkozak, hol mintegy nagy tapodó malomhan jarunk sz11n 
telen ’s nem haladunk; ha e’nagy pusztasagon, mellyet 
minden felöl ég kerit, mellynek hatarat minden felöl talan 
viragozas környékezi, az emheriség kétségbe esett bizony 
talansaghan tévelyeg, ’s nem tudja merre forduljon, — a’ 
müvészet’ nyomai'elöttünk soha egészen el nem tünnek; ha 
minden korhan, minden nemzetnél feltalaljuk az ösztönt, 
melly a’ szép ’s nemes utan vagyodva,a’ legdurvabh nyelv 
nek megadja költészetét; halatjuk. miként nyúl köhöz az 
ember, miként vegyiti szineit, csak hogyl velök gondolatjat 
testesitse, mintha nem volna semmi olly kemény vagy 
múlékony, mibe lelkét 'aiitönteni, mivel képzelmeit feltar 
tani nem akarna, — nem örvendetes-e ez? ’S ha mar ne 

münk’ sorsаt шт, latva mi keveset éi‘tünk el, szivünk 
4 '"" _ 
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'lelszomorodott, lehet-e mas vigasztalasa mint az: hogy 
mindig egy nemes czél utan faradank, hogy kor olly 
sötét nem vala, mellyben a’ müvészet vilagos alomként 
nem lebegett volna az emberek felett? Virag a’ mü 
vészet, 1nel1y az emberiség fajan fenremeg, ’s bar mi 
lombtalannak latszassék a’ fa, bar mi sötét töve, görcsö 

'sek agai, mig ez fenmarad nem mondhatja senki, hogy 
tavasza elmúlt, ’s hogy nem fog hordani egykor g3111 
mölcsöket. 

Az ég tartsa meg önhen soka 'ezen meggyözödést, 
szólék meghatva, én csak irigyelhetem boldogsagat. 

Az én boldogsagoinat! viszonz'a‘ egy sohajtattal ö. 

’s ön nem vom bold0ge szólék felgerjeave.' A’ mü- l 
vész, ki e’ por vilagon t111 emelkedve' egy magas gondo 
latnak él, kit e’ föld’ bajai nem bantanak, örömei 1e nem 
alaznak , kit a’ múltra' tekintve emlékel csak'legyözött 
akadalyaira int, ki haa’ jövöre' néz, érzi, hogy a’ miv, 
mellyet teremtett, por testét t1'i1 fogja élni az emberek kö 
zött, ezer szivet megrazva, ha az övé rég elhamvadott; 
ki bar 1nerrе fordúljon egy gondnlatot talal mindenütt, 
mellyen lelkének felhevülni, mellyért szivének dobogni 
lehet, ö nem volna boldog? 

\ 

0h ki ezt mondhatna, viszonza Arthur meghatva, 
ki mivére tekintve mint a’ tiszta szüz midön isteni gyeт 
mekét ringata, csak egyszer érezhetné, hogy egy maga 
sabb. lény‘az mit magzatanak nevez, ’s hogy bar egy is- l 
ten terßmté keblébe, még is ö ada, ö nevelé a’ vilz'ignak! 
A’ festöki a’ népetl térdelve latja mi've ewa; a’ 11111t11, ki 
ha'rangként sötét maganyham emelkedik a! sokasag felett, 
ön keblében' hordozva nehézte'rhét, mellyel megindúlva 
verödni fog, de csak hogy hatalmas szavaval, melly csapa'.-l 

_1M-„Jde“ _inn 



ii’ cARTHAUsi. 69l 

sok alatt felszólal, istenökhez vezesse az 6n1he11 11eh16116t; 
11h1e11 1e1l10hen a’ müvészet’ nagy vi'igya fe1161n611ott ,l ’s ki 
11eh10hen er6t 0re2 e10r050re, oh a2! a2 hoh1og, a’ leg 
11agyohh 02010rt 1par11o11111, ’5 lövé a’ le'gnagyolñi remény 
e’ vilagon. De sejditi-e ön a’ fi'ijdalmakaty ‘mell'yek a’ 116 
he1t e1tö1t1l1, ha henne tehetetlen50g0n6l1 0r2ete f1616h1‘e11ett. 
0h ön nen1 sejditi ezt! csalódasok allna'k minden földi pa 
1ya 11ör111, 0201o11 пten 16ra11 minden e1nher, mellyeket 
elérnie nenn lehet, 5262 har02ot vi ’s szazszor 1egy620t111, 
52a2 t6rgyho2 raga52l1o11ott, ’5 1nh111 520ttörtel1 ö10105e1 a1att. 
De tagas nle26 e’ 1öh1, ’s kinek egy viragat elhervasztáil 
a’ f0rró 1101, annak ezer ibolyak nyilnak épen e’ hervasztó 
sugar alatt; egy nagy aranyakna, ’s kinek egy 0r be nem 
tö1t1 varakozasat annak a’ hegy marad teli reményekkel. 
0h 110 a’ müvész’ sorsa n01n 62. Nem a’ 1en11orho2 ha501116 

6, 111 lidérczeket követve e’ föld’posvanyai 11ö2öt1; e1t61e 
11ett, ’5 faradtan inég sze1ne1 e16tt lathatja a2 h1t6 1116.‘ 
got, ’s ha sülyed egy re1n0nny01 t0l1h1th0t feléje: a’ czél, 
mellyet 6 kЁv6ЁЕЁЁ" egy 111056 nap110nt emelkedék 161116 
elött. e1t1h1t ’5 nel11 nincs mit 110re5111, övé egy nagу vi 
gasztalhatlan fajdalom. ' 

Ha11дatanl1 — SZÍVe1n kinosan emlékezék 6n veszte- ' 
50ge1re, 1e1l1e111nel1 magas vagyai, a’ l1ehe1nel1 011e5 re 
ménye, mellyel az élethe lépék, minden még egyszer fel 
taimada lelkem 6lö11. 0h van egу nagy rokonsag a’ szen 
vedök között, 11h1o5z111 hatott e’ 05en11 rea1n, 0r201h e2 
ifji'i’ fajdalnrait egész nagysagokhan ’s vigasztalni akaram. 
Mondam, hogy ifjahh in11nt hogy reményeiröl lennondhatna; 
dicsérém nn11veit, mellyeket évek e16tt 1ettan1; e11110l1e2te 
10111, hogy mar maga azon ösztön, inëlly 11el110t a’ inüvé- 
szethez vezette, biztos jele hivatasanak , hogy a’ vagy 
melly kebleinket gyermek korunkhan e1tö1t1, töbhnyire jós 
lat, iiielly mutatja in11lly úton fogunk haladni; mondtam — 
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ki tпdja mit, az ember ezer vigasztaló ОkО‘ talal minden 
kinek , csak maganak nem. 

Ö hallgatott, végre lkezemet szoritva igy szólt: ne 
biztasson ön, én ismérem erömet, az ég adja hogy felej 
teni tanинam magas czélomat, elérni nem fogom soha. 
0h volt egy idö, hol ezt nem .gondolann Mikor az életbe 
léptein ’s lattam e’ szép vilagot, ’s [attam e’ viragzó tére 
ket, a’ kékülö hegy-lémczot a’ tavolból, a’ csillogó folyót‘, 
’_s minden egyes "Нagot szinp'ompajahan, egy rejtélyes 
érzet‘ ищé keblemet , boldog' valék ’s mégisl nyugtalan, 
megelégedett ’s mégis olly vagyteli. Nem ismérteml‘mé'g' 
a’. müvlészetet. De 'lelkem lezerl képeket alkota almaibanl; 
a’‘ vМ, meuyЬenеЦem,' az emberek, мkмlтеk, min#l 
den. _feltünt ahrandjaim k1шиt , 52eЫуeй1l,“‘nyaдasahl)an 
mima’ тó ’s mégis ugyan az. Mintegy ш éves lleheték 
зaшёл egy nagy шyanшaп м elsö jobbmképeilaiam.l --'»' 
Egynapnyugot vala (Лandыш. Elöl. zöld halom ’s lné 
hany fa; megettök a’ nyugovó tenger,. pirosan a? nap’ vég 
sugaraihan, könnyü hahokkal redözve, mig a’ part melletm 

‚ ш ott egy halaszsajka lelógó ‘Кoнaдal vesztegle, ’s ha 
Шl a’ tiszta ég egy lenyugvó nyari nap’ fenséges szineze 
ты kerité a’ lathatы. Elbamulék. A’mit almaimhan lat 

tam, miutan szivem‘ évekig vagyódott, mi egy rejtélyes sej 
ditéskint nyugovék lelkemJien, elöttem alla; érzém, hoд 
az ember lteremthet a’ vilagçn, . ’s örömrészegen istennek 
gondolam magamat. Életem új iranyt vön; ecзeт vevék 
’s festékeket ’s dolgoztam. A’mit laték, minden fa, minden 
virag, minden ember gyermek müvészetemnek targya lön. 
Sirtam örömemben, ha mivemet jеnaх kép2elé1щгsтam 
banatomhan ha elsö lelkesü'lésemntan még egyszer irate-' 
kintve palfanyisagat latam: de még=élt bennem magas re 
'ményem,lmég nem csökkent ön bizodalmam. вышeпe 
remet kérdezém mas: müvésznek koтól, ’s ifjúsagommal 
vigasztalam magamat. Rövidek vaтak e’ derültebb nap 
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faim. Atyaim practicus férii, ’s iìanak müvészi iranya nem 
lehete kedves annak, ki eletét szamoló asztalanal töltve 
talan soha nem is sejdité, hofry annak is, mit venni ’s 
eladni nem lehet, minek átra nincs, becse lehet. Ö keres 
kedö vala, kereskedö szivének egész vonzalmahól, annak 
kelle lenni nékem is. A’ comptoirba ültetve szаmoló köny 
vek felett,' éltem te’ pillanattól egy hosszú kin leve. Szi 
vem a’ természet utan vagyódott, ’s négy fal közé zarat 
tam; lelkemben fenséges képek tamadanak ’s addalnom 
kellett; müvész valék, de csak hogy annyival inkabh un 

dorodjam foglalatossagaimtól. De meg тalanaх boldog pil 
lanataim. Ha a’ munka’ óraî ehmúltak ’s comptoirnnk he 
zaratott, kimenék a’ szahadha. Enyhült kebellel andalgék 
körül e’ varas környékein , ’s ha egy szép napnyugot 
szinezé e’ tajakat, vagy ha e’ romok között az éj nnegle 
pett ’s csillagfény ’s a’ hold’ szelidebb vilaga ezüst fz'ityo 
latborita e’ i‘alak felett, gyermek 'ahma11m feltaimadanak, 
’s 'megúji'ilt erövell nyúlék ecsetemhez , kevés szahad 
óraimat azzal töltve mit hivatasomnak gondolék. El kelle 
rontani e’ rövid örömeket is! Nem müvész, — atyamnak 
ü'gyes 'kereskedö kelle iiahan, ’s mi e’ szandékot ga 
tola, mi mas iranyt adhata lelkemnek, azt elkelle rontani, 
ha bar boldogsagom, ha bar éltemnek egyetlen vigaszta 
мы volna is. Iparkodasaim kigúnyoltattak, minden pilla 
naй, mellyet müvészetémnek szentelék, elkeseritetett, min 
den mit véghez vittein, gyalaztatott. Apam, haznépünk,' 
ösmeröseim, a’lhova csak fordi'ilék mindenki lneveté mü 
vészetemet , a’ legostobabb józanabbnak gondola maga! 
annal, kit mindenki bolondnak tartott, a’ legnyomorúltabb 
szalnakozval néze nyomorúlt józansagaból lelkesülésemre. 
Sokaig türtem ezt; eleinte haraggal, késöhh inkabb ’s in 
kabb nevekedö fajdaloimnal, napról napra inkabb lemondva 
reményeimröl, inkahb meggyözödve, hogy atyamnak igaza 
van, ’s hogy kêpzelt 01‘/atа5o1n csak gyermek alom vala 
nnellyröl józanabb‘koromhan lekell mondani; mig "6gr6e1 
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vesztve erömet, képeimet szét téptem, eosetemet földre ve 
tém ’s a’ müvészetnek örökre hatat forditék. A_tyam tapsolt 
örömében, én sirtam, ’s é_ltem’l 1egkeserühh könyei ezek 
valanak. 

t Nem irhatom le mennyire hatottak az ifjú’ szavai lel 
kemŕe. 0lly rövid vala története, olly _egyszerü ’s mégis 
milly szoтorú, Néhany hideg kìméletlen szó ’s egy egész 
életnek dús reményei elfonyadnak; egy elöitélet, melly 
az ifjú sziv elsö kivanatjainak ellent all, ’s a’ sziv le 
mondva egyszer, nem tud kivanni többé; két ember, ki 
egymason talan szeretve függ, de ki külön nyelven szólva 
egymasnak atka lesz, ’s nem értett szerencséjét feldúlja. 
Ez sorsunk — ’s nem halgatagsag-e hat reményleni e’ vi 
lagon, hol nem csak gyülölés de maga a’ szeretet olly 
nehéz sebekben vérezteti kebleinket; hol harataidnak nem 
elég ha boldogsagodat latjak, de hol mindenki azt kivanja, 
hogy úgy légy azza 1n1nt ö képzelé; hol hiveid kegyetlen 
jószivüséggel addig faradnak, addig tanacsolnak mig at 
latad, hog)г 1n1t kincsnek tartal becstelen, de a’ nélkül 
hogy javallott boldogsagokon kedvet nyerhetnél; ho1 
még sirnod sem szahad a’ nélkül , hogy vigasztala'sok 
bantananak , hol emlékezned sem szahad vesztett 11r11 
111eh1re a’ nélkül, hogy haratid feltamadnanak szent emlé- ‚ 
keid ellen;l mintha valamit érne, ha a’ keserü kelyhet ke 
zeidhöl kiranthatak, miutan végsö сsep411gl‚k111r1té0. Mi 
dön az emberek Düszkeségökben Вah11o11 tornyat épiték, az 
11r felzavara nyelveiket, hogy. nelérthessék egymast, igy 
all az iraßhan, ’s ez atka nemünknek. Nem értjük egymast; 
önnösségünk külön lnyelvein szólva elérhetetlen táivolhan 
allunk’ még azoktól is kiket a’ végzetl mellénk teremte. — 
Segiteni akar1ink de nem ismerjük szükségeiket; szivet 
kérünk ’s okoskodas nyújtatik, segedelem kelle ’s tanacs 
a11atoit, aldoznank de nem tudjuk hol, szeretünk de kiért 
a’ sziv feldobog nem érti fohaszainkat, ’s igy allunk annyi 

1 
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emberekl kаши maganyosan , minden anyagok között, 
mellyekkel boldogsagunkat felépithetnök, nyomorúlt tehe 
tetlenséghen; mig a’ sziv, mellyet isten úgy terenыe, 
hogy megértett fájdahmai édesebhek mint az öröm, mely 
lyet _senkivel nem oszthat, kinjahan gyülöм vagy kétség 
beesve lemondani tanúlt, mig atlatók hogy e’ vìЩЁ’ nagy 
Bahele. felett az isten’ atka lebeg, ’s hogy johb maganyba 
vonúlni, mint tтabb faradn11 e’ szerencsétlen tönneg kö 
zött, hol te mindenkinek ’s mindenki néked utadhan all., 
’s hol zsihongva, Штdт, küszködve ezredekig az em 
heriség nem emelkedett egy kövel magasabbra. 

Sokaig allaiik hallgatva egyinas mellett, végre ismét 
megszólltain. Rosszallam szandékat , mondam, hogy aka 
dalyokallanak minden palyan, fökép melly a’ mindenna 
pitól тalt, ’s hogy küszködnünk kell, ha gyözelmet ki 
тnпаk ; mondam hogy‘l kedvetlensége h11hetökép''nnúlni 
fog, hisz’ìfjabb minthogy még le lehetne mondania! De ö 
szomorúan razta fejét. 0n csalódik — szóla végre elfoj 
toit hangon — nem az hogy akadalyokat talaltam, nem 
az hogy küszködnöm kelle, ön gyengeségemnek érzete az; 
mi a’ palyatól elijesztett,4 azon érzemény, hogy a’ шélt, 
mellyet maganunak kitüztem, el nem érhetenn, hogy min 
den iparkodasaim mellett csak kontar leszek. Meglehet; 
hogy e’ lélek talan töhhre vala terenntve, hogy boldogabh 
viszonyok talan _kifejtheték azon eröt, melly most csak‘ 
aтakat teremthete; de bar mit képzeljen hiúsagunk, mil 
liók közül nincs talan egy, ki azon tarsasag’ befolyasainak, 
mellyben él, ellent tudna allani, ’s én nem ezen hataшa 
sak közé tartozom; lelkem lesülyedett nehéz teщe alatt 
’s nincs hatalom, nnelly keblemnek ön штaты viiisza-' 
adhatna. Miként is lehete maiskép. Nem köztaps szüksé-' 
ges a’ m11üvésznek, nem szükséges hogy ifji'i Мomщи'it ha 
hér fogja körül, hogy lelkesedése egy népnél пищa visz 
hangjait; isnneretlenül, nem értve, nem hecsülve a’ kö 
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zönségtöl, lelke nagyra nöhet titokhan is , ’s a’ mü, 
mellyet a1kotott,'dicsö és fenséges lehet; csak egy sziv 
légyen, melly öt érti, csak egy kebel, melly'hez {áradtan 
simúlhat, csak egy lény, mellyet szeret, mondja ki hely 
benhagyasat, ’s ö küszködni fog, ’s örülni mivének, ’s 
ez legy lénynek, melly öt megérté. De kinek ez nincs, 
ki mint én fáiradozasaiért csak gi'inyt taнцa, kit egy szó 
nem hnzdit, egy nneleg kézszoritas nem vigasztal , az 
nem haladhat tovabb. Nem csodaltatni, éreztetni kell a’ 
münek., ’s ki erre nem szamolhat, az le fog mondani e’ 
vilag minden habérjairól. Hangja remegett, észre vevém, _ 
hogy sirt.l Kezemet nyi'ijtam. Engedehmet, igy szóla meg 
haшa iovabb, hogy e’ dolgokkal, mellyek önnek érdeke 
sek nem lehetnek, uтaюm; de lolly jól esik néha szólani, 
’s közönséges körömben nincsen ember , ki baпatomat 
értené. ' ' 

Ниnét néhany vigasztaló szót mondék. 0h ha'ömiek 
helyzetében — szóla felgerjedve, —l ha szahad volnék, ’s 
csak egy évig élhetnék kedvem szerint, minden jól volna. 
Elmennék вomaм, ott hol a’ nagy mesterek’ müvei all 
nak, 11o1 а’ rompk kîнат a’ régi müvészet’ szelleme lebeg, 
hol minden kö egy hatahmas szazad‘nyomdokit viseli ma 
gan, ’s mele'gehh nap alatt telibh életet éщe1; az embe 
rek, =— letérdelve a’ magas müvek elött, jarva az'i'itakon 
mellyeket a’ mesterek tapostak, körültekintve azon щa 
kon, mellyeknek lat‘asan ök felhevülének, érzeném hiva 
tasomat , érzeném keblem’ rokonsagat , ’s lennék mint 
ök, vagy legalahb atlati’iam, hog)r törpe иgyт; ’s nyu 
godtan lemondaiiék. De 13у , e’ szüntelen h11zonytalansag 
között, remélve naponként ’s ketségbeesve, a’ müvész’ 
lelkesülését érezve mindennapi fòglalatossagaim шиötь 
’s ha ismét a’ müvés'zethez fordúlok, mindennapisagomat; 
nagyohb mint hogy e’ nyomori'ilt lëtet nyngodtan elfogad 
nam,’s mégis kisehh, gyengéhh mint hogy belöle ön eröm 
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mel kiemelkedhetném; egy madar melly 'érzi , 'l’io‘gy’szai'11 
teremtetett ’s lebegve kalitkája’ rosté‘lyäin‘ széttöri‘festet', 
’s melly mégis ‘ ha ajtója’megnyileék ,'' 'elgyengü'lt szai‘l 
nyaival ki maja, emeliredheméir-e ég'feié? one’ Iriiroi‘r‘áë 
nemismeri senki. l l l ll "um 

_l 1. ‚ ’‚|1‚'.1ll‚_’_‘:‚ 

’S mi tartia önt vissza e’hv'à'gy'nàik tellie'e'it'ésétöl, kér 
dezém kivancsian. 0laszorszag’ széléii vagyiink„’s 'kik önt 
s_“zeretik, ha har'rosszalni‘isLl h1й01чуёгaктéё1ёё‘'111ёё'f05111l1 
hocsatani n’ lépést, шel1уе1’1111l111111111“;"ёsёеёё‘дфё 
à' jб‘1en1161el]eз Ineggyözödéseni szeri’ntî‘i’gz’i‘zolizii 

'w (_ .- ' .' дм‘ .l 1115 ‘' 
Kik engem szeretnek -- viszonza megindúlva —rkili 

engem szeretnek? 0h ne'lféljen ön, azok nem fogjíik hа» 
tralta'tni utamat. lElmehetek Ys nem lesz egy sziv,‘f'melly 
utanam vz'igyt'idnék,l me'ghalhatok ’s nem lleszl egy 'szlem', 
melly könyezne. Anyamat nem ismerém,*apz'im' hi'ival te'A 
kint renm, gyermekségem’ ti'n‘sai megvetve elhagyanak: 
nincs semmim _ 1n1 ‚т1sszatartó2tatna ‘--‘ ’s még sem mehe 
tek. Éltemnek atka hatarozatlànsag. ' Áiirandozó v‘agyok', 
akarni nincs eröm. Hólnapolcig élek egykedvencz goiid'oL 
lathan, terveket alkotok, atgondolokiminden lehetösége' 
ket, élvezem elöre gyönyörjeit, legyözök képzetexnben 
minden akadalyokat, ’s 'ha a’ pilliinat:l eljön, nincsl erömil 
Hanyszor készülék útamhoz, lhai'iyszor 'rendezém el idolgai+ 
mat, hany inicsnievelei irtam atyaimhoz, ’s i'tltmaràdt'ám, 
naponként atkozva helyzetemet, sorsomat, ’s e’ lgyäiva 
szivet, melly le neт tudja razni lanczait. Boldo'g kinek 
szilard lelket ada az ég, kinek egy sziv j utott , melly ön 
erejének érzetével, független maganyhan allhat le’ v1h1 
gon; a’ i‘at, melly maganyosan all könnyebpen ledönti'a’ 
vész, de ö szabadon fejlödhetet, agait nem gatola semmi 
növés‘ében, sndara szétterjedett, csucsa felnött, mit a"mag 
cs1rallan horda az telyesült, ‘3l1oh1og, ki mint az iig, 
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csak egy пaдoт1 ‚egем részének érezi 11111311t: ki a’ föld 
del öszveköttetésben' _nincs mint a’ tö altal, mellyen fel 
nòf:tt, ki belöle szivja erejét, ki véle ledöl ’is véle v1rz51go 
Zik' еgy résаe zömiének,' egy része‘a’ nagy àrnyéknak, 
melly körülötte sötétlik; boldogtalan èsak az kit lm1nt en 

' gem vagyai kedveseitöl elkülönöznek, ’s kit gyengesége 
nem hagy függetlennek lenni. 

l elment_ "s'gf .mîiít maga'njrom'ból utana tekinték, 
sz1vemet eg'y‘nem isi‘nert ér'zemény tölté el. Szomorúabb 
ìalék mińt _mikòr e’ falak közé léptem , ez ifjú szavai 
mélyen шпottak ream; ki eddig kivételi allapotnak gon 
dolam keserveimet sejditeni kezdém, hogy e’ földön min 
denki vallain hordja ön terhét,l hogy az ok, melly sze 
meinkböl könyeket facsar, különhözö , de hogy e’ céeppek 
nem kevesbé keserüek azéri, mert vagyaink mишék; 
d_e nem a’ banat, mellyel mindenki lánja, hogy el nem ‘ 
érheté; — szomorúabb valék ’s mégis vigasztaló lérzei; 
tölté szivemet; az hogy egy embert taшиша, kinek talan 
hasznáu'a leheték. 0h ki nem szenvedett, nem isméri ezt; 
’s mégis véghetlen gyönyör fekszik e’ gondolathann 0n 
nös az einber természete altal, a’ gyermek elsö дaющ 
han mar ёбsшemйуnek tekińti önme‘igat, az ifjú aldozik 
de ön érzeményeinek, a’ férlì farad de ön czéljaiért. De 
adj egy nagy fajaalmat e’ kebelnek, rontsd lel rem'ényeit, 
сeм nyomorúitta, h0%)т önnösségének cцélja ne lehessen, 
’s latni fogod mivé lett. Lelkének isteni szikraja kitört a’ 
sors’ csapasai alatt, ‘a’ szim érzi, hogy éldeletnél mag11-' 
saш) mire teremtetett, ’s 4'ki lszenvedett — szeretni fog, 
’s' ha bar bizni megszünt, ha bar viszonszerétetet nem 
remél, ö szeretni fog, ’s boldog lenni ismét szeretetében, 
mint a’ fa egy par meleg nap’ erintése ‚шт a’ tél köze 
pette kihajt, bar a’ jövö óra elfagyasztana zöldüiö ha} 
tasait. — , 



A’ cARTHAUsi. 77 

Mióta Arthurt lattam, minden gondolatim új iranyt 
vönek; a’ tompa fajdalom helyett, melly lelkemet edd1g 
lenyomta, új életeröt érzék magamhan, vigasztalni akar 
tam ’s vigasztalatlan тék; az ég ugy alkotta sziveinket, 
hogy nem csak jó tetteink de még jó szandékaink se 
maradjanak jutalom nélkül, ’s ki elég erös maga“)l meg 
feledkezni, az latni fogja mindig, hogyìha mast nemis 
legalabh magat boldogita. 

Független valék, ’s miutátn minden viszonyokat at 
gondoltam, ’s mintan napról napra inkahh megismérkedve ' 
új haratommal, meggyözödtem mennyire ellenkezik csa 
ladi köre szellemével, végre azon ajanlatot tevém neki, 
hogy vélem jövén Rómaha, ott addig mig müvészete, 
vagy megbéküit atyja módot nem nyújtanak, segedelmemetY _ 
kölcsönként elfogadja. 

Eleinte vonakodott, késöbh megegyezett, ’s mar in 
dulóhan valank, midön atyjanak hetegsége ’s halala öt egy 
nagy 1тok’ uranak ltéve, ajanlatom szükségtelemié lön. 
Még egy par nap folyt készületek köztt, hi'icsút vevék 
atyamtól ’s elmenénk. Ö teli reményekkel, én nem öröm 
nélkül mint ki egy holdogot lat maga mellett ’s érzi, hogy 
nem minden érdem nélkül‘ tekinthet örömére. 

Hosszasabhan szóltam e’ taiïgyról mint taит szüksé 
ges vala; de tevém, mert akaram, hogy ezen ifji'it, ki ve 
lem annyi rokonsaggal h11rt , ’s mas útakon oda jutott 
hova én, ism'erd, 's mert meggyözödésem szerint talan 
пaтoм befolyassal semmi életemre nem birt , mint e’ 
talalkozas épen e’ pillanathan, hol éltemet nem' türtem 
volna sokaig, ha ez új viszony gondolatiiunak új iranyt, 
fajó szivemnek a’ haratsag halzsamat nem adja. — Ki 
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nek ol1y inély seben vagott a’ szerelem, az csakl ha ma 
gat szükségesnek érzig türheti тeм; kinek a’ múlttal 
rennényei elenyésztek, annak egy jövö kell, mellyben al 
dozn11a lehessen; a’ holdognak is kino§ a’ magäny, annak 
ki szenvedett, türhetetlen. 
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XXXIX. 

Gyermek koromhan sokszor .hosszú útakról ahrandolztam. 
Vàgyteli szemekkel nézém a’ kék helylanczot ’s gondo 
lam: ott túl szerencse var read; képzelék tengert, teli 
Sziklakkal ’s vészekkel, ’s közepette egy szigetet hol ha 
jómat kikötve boldog leszek; almodam mas szeм1 hazak 
ról, tavol éghajlat alatt, hol az ég tisztabb, a’ nap mele 
geть a’ tajakat tél nem fosztja meg viragaiktól, ’s e’ sziv 
nem fog ismerni banatot. Igazom vala; mikor ezt képze 
lem, e’ föld még báJló vala nékem; túl a’ hegylanczo 
kon, a’ tengeren túl, ’s mas éghajlat alatt, hova csak 
útam vezethetett, öröm vara ream mindenütt , az ifjú sziv 
magahan horda kincsét, ’s e’ szép földön öröm’ tanyaja 
lehet minden hely, hol sziveinket emlékek nem h8ho11t 
jak. Most útaztam, ellittem a’ messze тag nyitva allt, 
senki nem gi'itolhata akaratomat, senki nem кanyт úta 
mat , ’s mit talaltam? 0h mi boldogok volnank, há a’ valót 
kicserélhetnök azon érzeménynyel, mellyel reményeink 
11orá1han feléje tekinténk, vagy inkabb ha nem latnók vю 
gyainkat telyesülve soha, mint mikor atlatjnk, hogy él 
tünk egy szerencsétlen jaték vala, miben a’ kartya mellyre 
addig vМишk, végre kijön, _de csak miutan mar nem te 
szünk ree, mikor véle nyernünk nem lehet. 
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0laszorszagha menénk. Ki nem ismeri Italia’ szép 

ségét? Nevel maga mar vagyakat gerjeszt; az ég ké 
kebben borúl ez aldott hatarok felett, illatozva viragzik 
a’ mezö, ’s a’ zöld olajfa elvénül, ’s csak órakig ismeré 
a’ telet. Isten megalda e’ hazat; ha az alpekröl lejösz 
langy lszellök lebegnek elédbe ’s mig szemed e’ lezúgó 
heg/yfolyót követve, a’ zöld rónara tekint, nem ismert 
vagy tölti lelkedet, sietni akarnai te is ez aldott hatarok 
felé, ’s zajogni örömedben min’t a’ hegyfolyó, hogy e’ 
földre értél. Italiahan vagy, ott hol egy ezeredes 111c36 
ség’ emlékei allnak, hol a’ müvésze't felhalmoza kincseit, 
hol a’ nyelv dalla, az élet egy bajló alomma valik; a’ föl 
dön allsz‘, mellyröl mint gyermek almodal, mellynek ne 
vénél ifjú szived egykor felhevült, tekints körül ’s éldelj, 
—'Éldelj'— ha egy kiS napsugar e’ földet még vilagosan 
mutathatja; ha romok között a’ hajdankor’ nagyszerüsége 
emelkedik lelked elött ’s nem a’ gondolat, hogy enny1 e1 
múlhatott; ha a’ fényes palota elött bajló almidat a’ kol 
dus’ rìmankodó kérelmei el nem rontak — éldelj, ha tudsz, 
én csak szomorú érzeményeket talaltam. 

Lattam Velenczét. Мég all e’ varos, dicsö még roin 
ladasa között; szäzadok üzték felette hatalmokat, de ö 
szép maradt mint a’ nap, melly ragyogva all a’ tenger 
felett akkor‘ is l midön alkonyodik, ’s fényt hagy maga 
utan. A’ tenger habozva környékezi palotait, zugva csap 
dossak vészek alapjait, az emberi mü fenn all, ’s az einber 
emelkedve érziy hogy' hatalma az elemek’ harczainak el 
lentaII; de valjon érzi-e ugyan akkor , szivünk mi gyenge 
önl szenvedélyei ellen? A’ palotak allnak, de lakói elköl 
töztek; a’ csatornek megmaradtak, de csak itt ott szakitjak 
félbe'egyes evezö lütések a’ bús csendet; szentMark pia 
cza körül még magasan allnak a’ hajdani respublièa’ épit 
ményei, dea’ néplhianyzik, hianyzik a’ diadalmi öröm, 
mellyel a’ gyözelmes doge egy'kor itt fogadtatott , ’s a’ ma 
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gas érzennény , nnellyel a’ hajdani velenczei e’ földet ta 
podva homi érzé magat ’s mégis a’vilag’legdicsöbh helyén. 
Minek csak elemek ellen kelle küszködni — fenall, mi 
az emberek’ szenvedélyeivel vitt, szétromlott; a’ varas ti'il 
élte népét. — Szomori'i egy latmany ez; ’s az ember, ki 
egy sir mellett nem mehet ela’ nélkül, hogy felsohajtva 
nemüiik’ múlékonysagara emlékeznék; itt hol egy nemzet’ 
ravatala felett all, joggal telhet el banattal, j_oggal elszo 
morodliatik annyi ivadék, egy t11hl1 1nh1t ezeredes küsz 
ködés’ sülyedö emléke felett; hol mind azon külsö pompa, 
melly körülötte all, mind azon fény, melly elsö pillanat 
han képzetét eltölté, csak arra intik, 1n1 ‘nagy halott fek 
szik elötte, mi dicsö, mi fenséges vala élete, ’s mégis 
mi egészen megszünt, alomként melly lelkünkön atvonúlt 
’s nem hagyott semmit maga utan. 

Detalan v'igasztalja lelkedet, hogy e’ nagy nemzet’ 
nyomdokain jarsz, hogy e’ hallgató falak között egykoi" 
a’ szahadsag’ lelkesitö szavai hangozanak, ’s e’ nép, mel1y 
most szanakozasodat gerjeszti,'csak mióta hazajat veszté, 
sülyedett annyira. Szép ha har romok felett visszatekin 
ten11 egy nagy múltra, ’s bar ln1 szomori'i érzemények tölt 
sék lelkedet e’ vilag’ széthomlott nagysagai között, az 
hogy valanak, hogy mit emherek épitének egy ezered 
el nem tuda törölni, elfelejteti a’ baiiatot. Minden mit 
emberek nagyot tevének, néked nem idegen, eldödeid’ 

. magas tettei között érezheted бn hivatasodat, ’s mig egy 
erösebb ivadékhoz feltekintesz, szived emelkedik. 0h de 
nem itt! E’ varos’ sülyedö nagysaga nem érdemli kö 
nyeidet; mi itt elveszett, nagyszerü vala, de nem oly 
lyas minek emlékezetéhen emheri kebled emelkedhetnék. 
Vagy ne'm egy ezeredes zsarnoksag’ nyomdokait tapod 
jak-e lahaid? nem azon hatalmas patriciat’ palotai kö 
zött jarsz-e, melly magat büszkeségében kiralyok’ ha 
sonlóinak vélé , mig a’ nép csak elnyomasaból sej 

Árvz'zkò'nyv V. kò't, 5 
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dité, hogy felette töhbek vannak kik magokat szahadak 
nak érzik, ’s elég magasra allitva, hogy alattvalóik’ pa 
naszait megvethessék. 0h ne aimitasd el magadat ezerszer 
ismétlett közmondasok altal, ne 'gondola hogy mert egy 
respublica’ roinjain allsz, itt egy elveszett szahadsag fe 
lett kesereghetsz, ’s ha szivedet banattal tölti az idegen 
lobogó, melly elötted all, ha a’ dógepalotahan csak ön 
lépteid’ viszhangja szakasztja félbe a’ rémitö csendet, ’s 
a’ fejdehmi képek’ hosszú soraval a’ dicsöség, melly e’ fa 
lakat környékezé, bevégzödött: akkor gondold, hogy fe 
letted az ónkamrak i’illnak, alattad a’ hires kntak, köze 
ledben a’ fohaszok’ hidja, ’s ha ne talan egy köny lépett 
szemedbe, töröld le, mert egyikén allsz azon helyek közül, 
hol a’ szahadsag’ szent nevéhen több rosz üzetett, mint va 
laha egy zsarnok sziv képzele, egyikén azok közül, hol a’ 
legmagasahb szó a’ legönnösebb czélra hasznaltatott , hol 
a’ nép’ véréhöl termett hahér csak egyesek’ homlokait fi'izé 
körül, hol a’ hâza egyeseknek lakoma vala, a’ népnek nem 
egyéb börtönnél; — hogy egyikén allsz azon helyek közül, 
hol az idö kimondta iteletét egy nép fele'tt, hol az örök 
igazsag egy példat àllita fel, hogy minden ügyesség ’s 
fortély, minden anyagi hatalom, sbirek ’s.tizek’ tanacsa 
’s mit csak szaz Machiavel’ képzete kigondola, azon al 
kotmanyt fel nem tarthatjak, mellynek nem igazsag alapja, 
’s hogy ha bair ezredekig allna’fenn, a’ pillanat jöni fog, 
mellyben hosszú ragyoges utan a’ nép’ ereje, mint a’ fa 
langok 11ö2öt1, végre elfogyott; ’s mi messze körét fény-.' 
nyel ’s vilaggal tölté el, egy hamuhalom fekszik a’ földön, 
gyenge emléke egy szehb inúltnak, mig az idö’ fnvalma 
ezt is шт, ’s az egésznek nyoma eltünt e’ vilagról. 

Eltünt — — ’s miért ném‘? Idök jöhetnek hol mint 
Byron monda, e’ varas tengeri nadként a’ sós habok közzé 
honnan eredett visszasülyed, ’s Velencze’ egész dicsösé 
gehöl talan esak egy rege marad , mellyet a’ halasz alko 
nyatkor tarsainak elbeszél; hogy itt lenn a’ habok alatt 
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egy varas all, mellynek egykor hatalmas herczege'vala, 
’s nagy népe ’s fényes palotai, ’s mellyet isten atkahan 
elsülyeszte: a’ nép h11nni fogja a’mesét, ’s lesznek, kik 
nagy ünnepeken harangszót hallanak a’ tenger’ mélyéböl 
vagy tiszta napokban lattak a’ varas’ legmagasabb tor 
nyait, mint Schweitzhan illy regék léteznek. Mennyi nem 
tünt el igy a’ vilagról? hany név, melly szazadat fel 
raza hangzott el, hany varashól nem maradt egy kö; — 
mint a’ fa, mellyet szazadok felnövesztenek, ledöl ’s ro 
hadva elenyészik sarjadzó utódai alatt: ugy orszagok; 
mig végre sötét nyomok is eltünt, ’s a’ vilag’ történeté 
höl egy rege maradt, egy kis rege gyermekek’ szamara, 
mellyen a’ józan elmosolyodik. 

Ki mehetne végig ez orszagon a’ nélkül, hogy lelké 
ben e’ gondolatok éhrednének? Velenczétöl le Napolyig 
romokot talalsz mindenütt. A’ lesülyedett diadaliv, a’ ma 
gas amphitheatrum, mellyet e’ szétbomlott templom’ kö 
vezete félig beasott, ’s megette a’ gothegyhaz’ sötét falai, 
’s az erös varasfalak, mellyeket polgairjaik szahadsagnak 
emeltek ’s mellyek most döledeznek mióta nincs mit 6112 
niök, minden a’ múltra int, minden eszedbe juttatja hogy 
két nagy korszak’ döledékein Шsz, mellyek külön hosszi'i 
életet éltek e’ hatarok között, külön eszmékért küszköd 
tek, külön nagysagot fejtének ’s most elenyésztek örökre, 
elenyésztek mint a’ féreg, mellynek egynap végezé éltét. 
Romanak a’ vilag hódolt ’s mi maradt belöle e’ romoknal 
egyéb? szazadokig küszködött a’ középkor, ’s hova lettek 
eszméi, hov11 lelkesülése, melly a’ vilagot felraza? ’s igy 
foly koinkor utan; minden új eszme melly feltamad, elrontja 
azt, mi elötte létezctt, hogy l'észéröl ha szazadain lat 
haladt elenyésszék ö is. Mint a’ hernyó, melly befonja 
magat ’s sötét nyugalomhan vesztegel mig óraja eljött, 
’s ön mivét szétrontva mint lepke emelkedik, illyen az 
emberi nemnek e'lete'; minden kornak meg vagyon esz 

5 11: 
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méje, mellybe magat befonva egy 111elg nyugszik, minde 
nik széttöri végre önalkotott börtönét, mindeniknek meg 
‘vagyon emelkedése’ rövid órája, ’s az utan mint a’ her 
nyónak, melly lepkéve valt, halnia kell. ’S mi még küsz 
ködünk? mi reménylünk ennyi romo11 fêieu, mi h12n1 me 
rünk ön eszméink’ valósagahan, ha visszatekintve latjuk, 
hogy minden l1ornal1 meg vala lelkesedése, hogy mindenik 
egy‘igazsagért küszködött szazadokig, ’s mindenik végre 
atlata, hogy csa1ó11ott! 0h örültségl 1ne11y az emberi nem’ 
történetét ismérve még nem tuda lemondani. Nézd a’ la 
zaronit te büszke ember, ki léted’ szükkörével meg nem 
elégedve sirodon túl akarnad terjeszteni éltedet, ki egy 
nevet akarsz hagyni magad utau, ki e’ vilagból, mellyen 
jobb vala nem élned, kimenni nem akarsz; 6 hö1csehh na 
ladnúl! Felette tisztan hol1o21l1 az ég, a’ taj viragozva all 
körülötte, ’s 6hoh1og; feltekint, ra ezernyi cs_illagok ön 
tik le fényöket , nem ismeri nevöket ’s a’ tavolsagot, 
mellyben egymastól allnak , de latja ragyogasokat ’s ör 
vend nekik, ’s örvend a’ viragoknak, mellyek körülötte 
illatozva nyiladoznak, ’s a’ nagy tengernek, melly mo-‘ 
rogva alomha szenderlti, ha faradott. Egy narancsfa, 
mellynek gyümölcseit elérheti, a’ 111eleg napnak sugarai, 
’s talan egy kevés szerelem, melly keblét emeli, mi kell 
egyéb. Nézd öt ha a’ nap’ sugaraitól elvonúlva, romok’ 
arnyéka alatt elszunyadott, ’s mondd, ki józanabb? 6-e 
ki arnyékot keres e’ falak között; vagy te kinek képzete 
e’ hh1eg kövön felhevülve dicsöségröl almodozik; ö-e ki 
tudja, hogy ez élet’ h0ssz1'i jatékahan csak egyes esetek 
kedvezök, hogy az halgatag ki a’ jövöre tekint, vagy 
mas utan Yagyódik 1nh11 mit épen megragadhat — vagy 
te ki egy vilag’ gondjat hordod sz1111 kebledben, mint ha 
nem volna fajdalom elég ön éltedben? Ö-e ki él, élvez, 
örül; vagy te ki halhatatlansagról abrandozol; te ki ön 
nös yagy mint 6, csak hogy halgan abha helyhezéd re 
ményidet, mi elérve h111 — nem boldogit. 
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i Vagy azt hitetéd el magaddal, _hogy masoknak élsz, 
hogy feladasod aldozva masokat boldogitani, hogy az em 
beriség’ kocsija nem haladhat, ha te, törpe, nem fogod be 
magadat ’s nem húzod izzadva tovabb; ’s ki magadat bol 
dogitani nem tudad, ki nem juthatal annyira, hogy keh 
lednek csak egy sebe gyógyúljon, az emberiséget akarod 
boldogitani? reményled, hogy ha kezeid apoljak, az em 
beri nem’ sebei nem fognak vérzeni, nem fajni többé? 
Мenj Rómаha, tekints magad körül, idézd fel a’ múltat 
még egyszer lelked elött, ’s rennélj ha tudsz. — Мenny1 
nagy tétetett e’ varasért? mennyi férii élt e’ falak kö 
zött kinek nevénél szived ezeredek utan feldobog? valjon 
miért éltek, miért véreztek ök? azért hogy nemzetök bol 
dog légyen? — Róma’ egész történetében nincs egy percz 
hol a’ többség nem szenvedeit; a’ pillanattól ,_ mellyben a’ 
nép a’ szent hegyre vonult, addig mig Gracchusait megölé, 
egy hosszú küszködés izgata belsejét. Küszködés éhség, 
nyomorúsag, elnyomas ellen. — Azért hogy a’ szahadsag 
fennalljon? — azok kik Róma’ csataihan vérezve honnok 
nak a’ vilagot meghóditak, nem Tiberius’ birodahmat na 
gyitak-e vérökkel? azok kik Rómat épiték, nem Néro’tü 
zét nevelék-e? azok kik a’ szahadsagért küszködtek, nem 
azért faradtak-e, hogy a’ partoktól szétdúlt orszaghan a’ 
zsarnoksagnak helye biztosabb legyen? ’s valjon érde 
mes-e hat nagy czélokért faradni, érdemes-e csak egy 
percznyi életet aldozni azért mi talan csak új kinokat ho 
zand embertarsaidra? érdemes-e küszködni, faradni egy 
hosszi'i élten at, hogy végre neved fenmaradjon, de nem az 
miért faradal? érdemes-e valamit tenni ha tudod, hogy 
a’ földbe, mellyet véreddel termékenyitél, egy mas kéz 
fogja vetni a’ magot, mellyet akaratod ellen felnövesz 
tesz; hogy hamvaidból nem ön eszméd fog phoenixként 

' emelkedni? Ha magas abrandok tölték lelkedet, jer Ró 
maha, ’s ha minden kö múlékonysagra inte, minden dicsö 
névne'l, nnelly itt eszedhe jut, lelkedben a’ gondolat ta 
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mada, hogy éltéböl csak név maradt, hogy ennyî á'ih1o 
zat, melly e’ haza’ oltarain tétetett, nem hozhata aldast 
lakóira: akkor sirj tavozva egy keseri'i könyet mint én;' 
nem hogy e’ nagy l1or, mellyet hamulal megszünt; de 
mert atlatad, hogy okod nincs mellyért vissza kivanhat 
nad; nem mert a’ nagy fériìak’ ivadéka kihalt: de mert 
latad hogy faradozasok hasztalan vala, ’s a’ legdicsöbb 
vitéz mint a’ gladiator csak azért halt, hogy a’ nép ke 
véskét tapsoljon; nem mert Róma elenyészett: de mert 
meggyözödél, hogy nagy korok ’s boldog nemzetek csak 
történetkönyvekben allnak, ’s hogy a’ való egyenlön sze 
gény, mindig ’s mìndenütt. Köntöseinket valtoztatjuk, 
gondolataink új szavakhan öltöznek; de az ember n)гo111o 
rúlt marad legszebb bihorahan, ’s gondolatjai nem eme! 
kedhetnek túl e’ föld’ poran. 

0h mert ti vilag’ bölcsei kiket magasabb vagyak a’ 
tett’ poros mezöiröl elvonanak, mit vittatok ki ezeredes 
faradozasaitokkal? hanyszor nem emelkedék ifji'i napjaim 
han lelkem vagygyal hatalmas neveteknél? 0h szép, igy 
gondolék magamhan, tavol a’ viiag’ zajatól, elszigetelve 
a’ küszködö emberek’fertöztetö érintésitöl egy magas gon 
dolatnak szentelni életét. Az imperator’ diadalive ledöl, 
a’ tribun’ hatalmas szava elhangozik, ’s a’ szîvekkel, mely 
lyek egykor feldohoganak hangjainal, eltüntek a’ szenve 
délyek, mellyeket gerjeszte; csak az eszme nem vész e! 
évek’ valtozasaval , csak a’ való, mellyet a’ maganyos 
gondolkozó feltalalt, marad fel szazadok’ romjai felett. 
Egy emléke a’ múltnak, csiraja talan hosszi'ijövönek. — 
0h hoh1og, haromszor holdog kinek ez juta sorsaúl, igy 
gondolkozam sokszor ifji'i koromhan, ’s most midön Né 
metorszaghan körülutazva e’ tudomanyossag’ régi tanyain 
fel ’s ala jartam, e’ gondolat újra taimada lelkemben. 
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Boldog? olvasd Faustot,hol nemünknek egyik legha 
talmasabbika szenvedéseit letevé, nézz egyet azon _sze 
rencsétlenek közül , kiket a’ tudasvagy nagy atokként 
megragadott, kik merészen kinyujtva kezöket az isméret 
fa’ tiltott gyümölcse utan mint ember eldödeink paradi 
csomokat, ugy azon kis örömet is elveszték mi még e' 
földön szamunkra maradt, ’s valjon kivankozol-e a’ habér 
utan, melly homlokat keriti; akaIfsz-e kivalasztva az 
emberek sorahól maganyosan allni e’ viiagon, eltennetve 
tudomanyod’ hideg falai közé, lemondva élted’ örömeiröl, 
lemondva minden reményröl , harat nélkül mig élsz ki 
banatodat osztana, egy sziv nélkül, melly utanad v11.9ó11 
nék ha meghalsz? akarsz-e’nem birni e’ nagy vilagon 
semmit mint tudomanyodat, tudomanyodat e’ kegyetlen 
zsarnokot, melly lelkedet minden erejével szolgajava tevé, 
melly éltedért rejtélyekkel füzet, melly majd véghetlensé 
gével lelkedet elnyomja, niajd szük határait allitva törek 
véseid elébe csak korlatokat mutat, melly Memnonszo 
borként hajnalkor midön hozza elöször közelitél megszó 
lamlott ’s most néma az egész napon altal. 0h akarod-e 
mind ezt boldogialan, ki tudomany utan vagyódal; akarsz-e 
elvetni magadtól mindent mi szivednek kedves vala, ba 
ratsagot, szerelmet, ifjú szivednek egész kincsét, hogy 
egy kételyt nyerj magadnak jutalmúl? ’s lam, ez a’ tu 
dósnak élete. 0h mert ha bar kajansag nem zi'igna is kö 
rül nevét, azon elesmerés, melly ösz fejére talan még 
életében egy silany horostyant füzött, mintha el akarna 
takarni a’ mély redöket, mellyekkel gond e’ homlokat at 
szanta, öt nem boldogitjai Ha maganyosan jar körül 11ön“ 
taraban, ’s az elavúlt hörkötésekre néz, mellyeknek szer 
zöi egykor éltek mint ö, ’s korokhan 'talanlhiresek valaf 
пa1: mint ö; ha körültekintve eldödeinek e’ sirboltjabnn 
eszébe jut, hogy végre az 'idö jöni fog, ho1 ö is felejtve 
lesz 1nh1t ezek, hol neve is legfeljebb egy per peшnsl111 
tal ismértetik ’s lelkének legfényesebb gondolatja, a’ Inü, 
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mellyet évekig agyahan érlelt, mellyért éltét alla, egy 
könyvtarnak szük soraiközött temetve leend; — ha vissza 
gondolazon kevés valóhan nagy nevekre, mellyek nemünk’ 
ezeredes emlékei között‘fenmaradtak, ’s latja még ezeket 
is kitéve a’ l1o1” valtozó szeszélyeinek, ragyogva egy per 
czig, hogy szinte emberfelettieknek latszanak, késöbb 
miutan az altalok feltalalt igazsag köztudomassa lett, meg 
vetö szanakozassal emlitve; ha ищa a’ legmagasabb esz 
mét felejtve szazadokig, ’s ismét feltalúlva, ’s újra eltünve 
har nél1a csak azért is mert a’ késö ivadék, melly fel 
kapta, nem bira súlyat, valjon vagyódhatik-e dicsöség 
utan? — \ 

0h ti hasztalan faradtatok, bölcsek kik a’ tudomany’ 
kemény mezején munkaltatok, hajnokok ’s törvényliozók, 
kik a’ nép' boldogitasarólalmodtatokl Szaz csatahan gyöz 
tek az igazsag’ zaszló1 alatt, milliók haltak el diadalmai 
han, minden eszmének megvolt keresztfaja, minden csep 
tudomúny szaz ember élet’ jutalmaúl adatott, ’s valjon hol 
dogabb-e nemünk ennyi aldozat utan? mi mast szerze tu 
domanyotok mint kételyeket, mi mast nyere a’ kis s2a 
hadsaggal, mellyet hajnoki kivittak, mint lanczainak ér 
ша? ’s nem szenved-e a’ többség most mint szazadok 
elött, hogy' alig hihetnök gyözelmeit ha ‘n0h02 sebhelyei 
nem intenének ree! 

Körüljartam egész Europat Scandinaviatól Spanyol 
orszagig — 0roszorszag’ pusztaitól a’ szahad Brittek szi 
getéig; a’ szahadsag’, az erény’, l’s megelégedés’ haтat 
nem latúm: szomorúan egyenlö a’ vilag minden felöl, ’s 
midön az 0rkney szigetek’ végsöjéröl a’ nagy Atlantica 
1no11 attekinték, azon gondolattal tértem vissza Franczia 
orszagha, hogy jobb tavol maradnom korunk’ Eldoradoja 
tól. melly a’ tengeren túl vîrúl, nehogy mit olly szépnek 
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gondolék, az is elveszitse fényét elöttem; jó egy esali'idast 
megtartani magunknak. i 

Majd nem masfél évet töltöttem külföldön. Elején 
szomorú valék. — Egyes keserveket тeмhымk, bana 
tunk’ oka megszünhetik, de kinek lelkét egyszer nagy 
fajdalom dúlta fel, az nehezen szokik az örömhöz. — 
Ha a’ zapor a’ hegyoldalnak zöld takarójat egyszer fel 
szakita, ha egyszer utat mosott arjainak, a’ viz lefut ’s 
szarazon all a’ iîildseb, de tatongva mint elébb; a’ viz arra 
fogja venni futasat, ’s a’ leglanyhahb esö, melly alatt' a’ 
mezö zöldelve üdül, itt csak mélyebhre mossa a’ régi se 
Бet; ’s 1gy múlhatik a’ fajdalom, de a’ sziv megtartja nyo 
met, ’s a’ legkisebb ok, egy véletlen gondoмt egy szó, 
épen a’ sebhedt helyet fogjak talalni mindig, mélyen be 
vagva a’ szivbe, mell'yet reményei nem örzenek többé. — 
дaj annak kit szivénekiranya vagy szerencsétlenség egy 
szer szomorú életnézethez vezettek, b‘iir mi kedvezö kör 
nyülményekbe vezesse is öt késöbb végzete, öröme mégis 
megszünt. Rejtélyes értehmü könyv a’vilag, banatottalalni 
minden lapon ’s vigasztalast , arnyékot vet minden fa, 
mellyre a’ nap tiszta vilaga lesi'it. Méz tölti a’ viragke 
belyt, de nem hijanyzik keserüsége; ’s ki egyszer a’ dol 
gokiiak bús értelmét felfoga, az kesergeni fog, Ми: merre 
forduljon: hisz’ a’ sziv is mint a’ könyv Imindig csak a’ 
legolvasottabb helyen nyilik meg minden érintésnél. Csak 
rokonjait talalja minden kebel e’ vìlagon, képeket csak 
ön gondolatanak, lelkesülést csak arra mi épen keblét 
tölté; ’s ki mint én szenvedett, hasztalan fqtja körül a’ 
vilagot, ’s laип fogja, hogy való щиты“ csak a’ bol 
dog talal, kinek a’ fajdalom egy véletlen esetként zavara 
fel életét. 

Arthur’ tarsasaga, bar mi nyajasan ’s haratilag si 
mula is hozzam, inkahb terhemre volt. Чaшa]1 az emberl 
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életben allapotok, mellyekhen a’ magi'iny szükséggé válik; 
ha szivi'ink érzi, hogy gyönyörje nagyobb mint sem valaki 
megfoghatna, ha Iioldogsaga’ romjain allva sejditi,'hogyl 
keservét senki nem4 értheti ki holdogsagat nem ismeré 
romladasa elött, a’ sziv inkabh magaha vonúl vissza, 1n 
kabb maganyosan hordja nehéz terhét mint hogy idegen 
nel osztana, ’s Arthur az vala nékem. Éltének azon 11ora 
han allva, hol még reménylhetünk, hol minden csepp, 
melly szemünkhöl arad, még egy viragot talal, mellyen 
harmatként függhet, ho1 maga a’ fajdalom’ sötét aknaja 
még annyi kincseret rejtfö nem értheté fi'ijdahmaimat, ’s 
szinte örültem midön Rómahan megvaltunk. 

De mintan egy ideig magam maradtam, ’s végig jarva 
annyi orszagon, laт annyi helyet, ho1 emlék lelkemet nem 
sérté, talalkozva annyi emberrel, mintegy eröszakkal ki 
ragadtataim ön magamból, enyhi‘ilni kezde banatom, ’s ha 
bar nem boldogan legalabb iligasztalva tértem meg. Nincs 
semmi vigasztalóbh mint ha útazunk. Mig honn vagynnk, 
mindenki ismeri, mintegy osztja hanatnnkat; minden mit 
latunk ree int , ’s har körülfogva emberektöl , ök 111 
kabb részt vesznek szomorúsagiuikban, mint hogy helöle 
kiragadhatnanak. Künn új körbe lépünk, i'ij ennberek közé, 
senki nem sejditi, senki nem hanja, hogy szenvedénk, 
nem közelithetünk senkihez a’nélkül, hogy magunkból ki 
lépnénk; altalkezdjük latni, hogy létünk egy pont a’vi 
laghan, ’s szenvedéseink kisehheknek latszanak miutan ön 
fontossagunk kisebhedett szemeink elött, ’smeglgyözödtünk, 
hogy e’ vilagon hol minden keserv hasonlóit talalia, csak 
ritkan akadunk olly emberre kit joggal irigyelhetnénk. 
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XL. 

Parisba menék. Majd nem két év múlt el, mióta e’ varost 
elhagyam; ’s ha bar kellemetlen érzésekkel, mégis nyu 
godtan tértem vissza körébe, hol Valmontné ’s mas бsmе 
röseim altal mindjari; a’ nagy vilag’ ‘körébe ragadtattam. 
Terv nélkül alltam, a’ magany elszomoritott, ’s igy mint 
egy önkéntelen lépék e’ тsмagы, melly lelkemet ki nem 
elégité, de legalabb — mint minden új, mulata, ’s miutan 
a’ szivnek érdekei megszüntek, egy ideig hiusagomat ke 
csegteté. Majd nem két évet töltöttem igy, ’s ha ismer 
néd e’ kört, nem kellene mondanom, hogy nem maradt 
semmi emlékem, mellyet leirni érdemes volna; legfelebb 
az: hogy megismerém ’s elundorodtam nyomorúsaga elött. 

LTe a’ nagy "ilagot nem ismered. Ne band; paranyi a’ 
kör, mellynek e’ pompas név adatott, ’s aт11 kik benne 
élnek, nem elégithetnék ki tiszta becsületes szivedet. — 
Hegyhez hasonló az emberi nem. Egy nagy tömeg, melly 
felszinhen különhözö, de nem anyagahan. Ne kivankozz’ 
fel viragzó aljadból e’ csillogó csúcsra, hol örök tél ural 
kodik ’s minden fény, melly körülötted ragyog , csak aкта.' 
int mi terméketlen földet taposnak láihaid. 

Miként is lehetne maskép, ott hol csak ünnepek van 
пa1: ’s nincs dolgozó nap; пo1: közöit kiket csaladi élet 
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nem jobbit, honszeretet nem emel ki önnösségök’_`kis kö 
réhöl; ott h01 az emheri kebel elég gyшa vala nêm tüzni 
ki magasabb czélt maganak mint mulatsagot, ’s hol legna 
gyobb csalódasa végre az, hogy elunatkozott; lehet-e itt 
való öröm, ’s azon tiszta megelégedés, mellyet csak oS2 
tott érzelmeink altal élvezünk? A’ természet boszút all, 
valahanyszor útjaitól eltérünk, ’s nem engedi, hogy azok 
kik köréböl kiléptek, adomanyihan osztozzanak. 

’S valjon az mit e’ körökben latsz , természetes-e? az 
isten tarsasagra teremté az embert, nincs sziv, melly e’ 
földön nem talalna rokonat, mellyet egy titkos le nem 1l’ 
hat()l érzet nem vezetne néha embertarsahoz, ’s kiknek szi 
vei egybe hangoznak, kiknek gondolatjai egy iranyt vö 
nek, talalkozva boldogabhaknak fogjak érezni magokat. 
Vannak pillanatok, mellyekhen a’ szivnek közlés szüksé 
ges; van a’ banat ’s gyönyörnek egy foko'zata, mellyben 
szólnunk kell, ’s nem tagadhatja senki, hogy a’ tarsasagi 
örömök természetünkhöl folynak. De lehet e’ tarsasagnak 
nevezned azt, mit fensöbb köreinkben latsz? e’ könn yü 
csapatot, melly estenkint mint molyok a’ gyertyavilag kö 
rül összeseregzdikl egy óraig dong ’s ismét eloszlik; e’ 
sokasagot hol kettö nem is_meri egymast, hol egy sziv 
nem szólal fel annyi között, hol ha holnap mind sirjaikha 
szallnanak, az egy ki hatra maradt, hihetökép nem 
fogja mondhatni, hogy haratot vesztett; lehet é’ tá1rsа 
sagnak nevezni é’ kört, mellynek töhh SzaZ személyeit 
nem bennsö szükség, vagy szivek’ vonzalma, haneп1 s_zü 
letésök, birtok vagy épen azon szemtelenség vezeté egy 
mashoz, mellyel némellyek e’ körökbe tolakodnak ’s végre 
ott maradnak, inkabb mert nem lehete tölök szahadúlni , 
mint mert oda valók; e’ kört, melly kivl'ilröl tekintve egy 
nagy egésznek 1atszik,. ’s még is szaz különszakadott, a’ 
születés’ és birtok’ külön fokozatjai szerint egymas felettl 
emelkedö darabokra oszlik; lehet-e tarsasagnak nevezni 
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végre' azt, minek fö alapia elkülönözés, ’s gyönyörje nem 
annyira, hogy valakihez közeledénk, mint inkabb hogy 
nnasokat ki lehete zarmnnk. ’S ha a’ polgari körben a’ t0r 
salkodas egy része létednek; ha ismeröseid’ körébe lépve 
mert magaddal hozhatod hibaidat ’s erényeidet, magaddal 
a’ gyönyört ’s banatot, mellyet épen kebledben hordasz , 
szivednek jól esék a’ közlekedés: valjon termeinkben hol 
azt tenned'nem szahad, hol erények helyett szokasokat, 

' ész helyett csak ehmésséget tah'ilsz, hol banatod, ’s örö-_ 
inöd nem érdekel 50nl11t,` feltalalhatod-e ezen örömeket? 

Nem az, mennyit érsz, de mennyinek tudsz latszani 
— szabja meg érdemedet; nem az hogy valam11t tevél, de 
hogy mindent kikerültél, mi az illedemet, ’s felvett szo 
kasokat sértené, 'teszi, hogy e’ tarsasagha felvétessél; ’s 
természetes-e, hogy illy körbe kivankozol? söt aldozato 
kat teszesz csak hogy bemi maradhass! Áldozatokat! 0h 
’s mennyi nem kivantaték töled? a’ szerzetes nem ragasz 
kodik olly szigorúan kolostori rendszabalyaihoz, mint te 
azokhoz, mellyeket elöitéletek elödbe szabanak. Vak en 
gedelniességgel teljesited a’ legnevetségesebb szokast, a’ 
legha1gatagahh‘111vatot. Hallgatval eltüröd lelki szegény 
ségöket, mellyért minden magasabb eszméröl lemondal, 
’s тinden nagy gondolatot, melly a’ szi'ik terem’ körében 
meg nem fér, vétekként rejtegetsz csak hogy' ne gyanitsa 
senki, miként a’ köznyomori'isaghan nem osztozal; és sz11 
zesség’ esküjével lekötve a’ szerzetes nem örzi szivét 
ngy mint te minden melegebb érzeménytöl. ’S mennyi ön 
megtagadas naponként! ’s mennyi alkahmatlansag ’s gancs 
élted’ minden órajahan! ha kedvesed, ki néked éltét szen 
telé, ennyit kivanna, elhagyody’s im mind ezt nyugot 
tan, örömmel viseled. 

ц 

’S miért? — hogy herczeg'A**’:‘ tanczvigaloim'a hiv 
jon; hol belépted’ elsö pillanatatól masnak nem örülsz, l 
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mint azon pillaiiatnak, mellyhen e’ tolongasból szahadúl 
nod lehet; hogy gróf В*** kinél Parishan unalmasahb em 
ber nincs, veled a’ boulogni erdöbe kocsizzék ’s marquis 
C""’*"" nalad hagyja kartyajat; ezek jogaid. Ha szinhazba 
mégy, néha egy vagy mas divatos asszony’ paholyaha 111 
hetsz, ’s hajgöndöritöd a’ karzaton meglatva, talan irigyli 
sorsodat; a’ naplopók kik Parishan hol csak vigalom 
adatik, megjelennek, ’s a’ kapn a1att nézik a’ fehmenöket, 
ismernek, ’s a’ mennyi csak bérruhas van, leveszi l1a1a1l 
jat, haljösz .- ez dicsöséged! Ki hinné, hogy józan em 
ber talalkozik ki ezért csak a’ legkisebb alkalmatlansagot 
el akarna türni, hog)г valami olly csekély lehetne mit illy 
nyereségért tenni nem vonakodnank. ’S mégis, im talan 
semmi e’ vilagon allhatatosabb törekvéssel nem kerestetik, 
mint épen e’ haszontalansagok. Vannak kik éltök’ czéljaúl 
tevék, hogy e’ tarsasagha felvétessenek; kik évekig gon 
dolkoztak, esdekeltek, csak hogy egy terem’ ajtai meg 
nyiljanak elöttök; kik nem sokallottak semmi fаradsagot. 

l csak hogy mint egy fényes körnek utolsói lenézettessenek, 
minden megalazast nyugodtan elviselve, csak hogy mas 
nap reggel a’ kinos este utan elmondhassak: én is ott 
valék. A’ testvér elfogja tagadni testvérét, a’ harat el 
hag'yni haratjat, a‘ iìú szégyenleni atyjat, ho11’)г e’ czél 
hoz érjen. Nincs meggyözödés olly szent, melly ennek 
nem aldoztatnék, nincs érzemény olly nagy, melly ez elött 
el nem vesztené hatalmat. ’S hat van-e valami nagyszeri'i 
ebhen nevetséges mint ez ? — ’s ha korunknak nagy sati 
ricusa volna, nem lehetne-e joggal elmondania a’ rómaival 
nehéz satirat nem irni; nehéz, ’s nehéz volna nem 
nevetni, ha nem jutna eszünkbe, hogy e’ bohóczsagok 
alatt egy nagy erkölcsi romladas rejtezik. 

Mit is artananak maskép e’ tarsasagnak nevetségei? 
mi haj , hogy par szaz bohócz Paris közepette egy 
kis kört valaszta maganak, mellyet a’ nagy vilagnak ne 
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vez; hogy külön törvényeket szabott kicsi orszag’anak ’s 
mas, az _emberiektöl különhözö erényeket ’s hibakat kép 
zele, mellyek szük hatarain túl nem hatnak; — ha keb 
leik’ gyengeségit érezve, paranyi személyöknek egy ki 
sehb kört kerestek, hogy sыk hatarai között ök is dicsök 
lehessenek, ’s kik a’ tömegnél magasabhra nem emelked 
hetnének, legalabb annak örülnek, hogy mashol allanak 
mint a’ „kasag; ha büszkék tudnak lenni, mert szeszé 
lyök a’ veras’ szabóinak irany‘: ada, ’s nevök néha egy 
divatújsag’ lapjain all, mit art ez a’ vih'ignak? Tanczol 
janak ök mig a’ тag legnagyobb szaимt éli, jai’janak 
hazról haт vizitkartyaiirkal,vaitoztassak évenkint bérru 
haikat, küszködjenek parviadaljaikhan, jatszak tovabb 
kis comédiajokat, mellyet a’ vilag’ nagy szinpadan elkez 
dének, ’s mellyben mindenki a’ kis szerepet annyi való 
saggal adju; inasaik, amugy is az egyetlen idegen né 
zök kik elött jatszanak — talaн igen fogjak bamulni mes 
terségöket, ’s az emberi nem’ nagy dramaja azért nyu 
godtan haladhat фovaы1. Ök szahadon forgolódhatnak pa 
ranyi körökben, szahadon donghatnak kiтyшok körül, 
megfér a’ nagy réten kicsi méhkasok is, ’s az atmenö 
nem veszi észre, mennyi mozgas tölti belsejét. — Tietek 
a’ nagy természet, tietek a’ hajnal, ha a’ föld mint a’ l 
teremtés’ elsö napji'in egyszerre vilagosan all, boldog 
alomhoz hasonló, mellyet az éj hozott: tiétek az est el 
haló fényével, melly kebleteket nyugalomha szenderiti, 
’s az éj, melly milliónyi vilagait csillogva feltünteti elöt 
tetek; tiétek a’ szerelem hajteli csalódasival ’s a’ harat 
sag, a’ h‘onszeretet, melly sziveiteket örülni ш11нa ha 
aldozik, minden mi valóhan nagy, mi valóhan мép ’s 
holdogitó a’ tiétek; az ég nem tagadta leg senkitöl való 
kincseit. Hadd mulassanak öt, ti érezhettek. 

Mind ez nevetséges, del artatlan; szomoritó csak e’ 
köröknek romlottsaga. Nem csak mert az erkölcstolenség’ 
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képe minden emberharatnak faj, `bar töle tavol alljon is; 
nem csak mert közö‘nösek nem maradhatunk, ha meggon 
doljuk mennyi magasabb tehetség, mennyi érzemény, melly 
szebb jövöre vala teremtve, veszett el körének allyassaga 
altal; de mert az egész emberi tarsasag egy test, melly 
nek egyes tagjai betegek nem lehetnek a’ nélkül hogy 
az egész sinlené; ’s mert utanozó természetünk szerint, 
fökép ha azok kik fentebb allnak, megromlottak, félhetö 
hogy a’ tömeg, melly mindig egyenlöség utan vagyódik, 
felsöbbjeinek h11bait utanozza, ’s miként ha a’ fa sudaran l 
szarad, a’ kertész vesztét jósolja, a’ felsöbb osztalyzatok’ 
romlottsaga az egészen el ne terjedjen. 

Téged a’ végzet e’ körökbe, mellyekröl szólok, soha 
nem vezetett, de ismered a’ proletariust ’s ez elég, hogy 
rólok itélhess. A’ napszamos kinek durva kezét, mint 
orvos néha megszoritad, ’s azon fényes urak , kikkel 
én tarsalkodtam, lelki rokonok, legalabb mi hibaikat il 
Íeti; semmi nem hasonlit annyira egymashoz _mint épen 
a’ tarsasagnak e’ két vég pontja. Hasonló meggyözödé 
sek, hasonló gondolatok ’s érzemények vagy inkabb gon 
dolatlansag, ’s érzéketlenség közelitik egymashoz e’ két 
latszólag olly tavol alló osztalyokat, A’ napszamosnak 
köre szük, csekélyebbnek érzi magat, mint hogy a’ köz 
véle1nénynek tetteire hatasa lehetne; a’ dandy a’ 11111т11 
lemény felett gondolja magat, ’s egyféle cinismust latunk 
mindkettönek érzeményeiben. Ez, mint amaz, egyenlön 
megvetik az embereket, az egyik mert nem szorúlt, a’ 
masik 1nert hasztalan folyamodik segedelmökhez; egyen 
lön önnösök, amaz mert maganak lehet , ez mert maganak 
szükséges élnie. Ne h1gy, hanem vizsgalódjal; ne remélj, 
hanem szamolj; ne szeress, hanem 'éldelj, éldeli ’s vesd 
meg örömöd’ eszközeit, ez az oktatas, mellyet a’ nagy 
vilaghan megvénült apa i1anak hideg nyugalommal útjara 
ad; ne higy — igy szól a’ proletarius elkeseredett s211’ 
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vel felnött ma'gzatahoz , inert csak csalódasokat fognal 
talalni,' ne remélj, mert e’ föld’ hatarain nem virúl öröm 
szamodra,' ne szeress, mert nem fog senki szeretve l1020 
liteni szivedhez, ’s ha fogna, ragaszkodasod nem boldo‘ 
githat senkit e’ vilagon; — dolgozzal, gyülölj. ’S ha bar 
az egy nagy különhség, melly e’ két osztaly között léte 
zik, némi tekintetben nagy befolyasisal vala is lelki jelle 
mére nézve, ha a’ tarsasag’ legalantabb lépcsöin alló ki 
léldeletet- , ’s a’ legfensöbb kò'reiben 0lö ki szenvedést 
nem ismer, némellyekbeii különhöznek is; a’ lélek’ alapja 
egy marad, — ’s rongyokban mint divatos köntösben egy 
philosophia jar, a’ legvastagabb materialismus; 
a’ divatember mint a’ napszamos csak a’ jelennek él, _ 
ama2 mert nem szükséges, ez mert nem vigasztaló a’ jö 
vöbe tekintenie; amaz mert a’ jelen’ éldeletével, ez mert 
szükségével lelkének egész erejét felhaszni'ila , "s igy 
vénülnek el idö elött, küszködve amaz hogy unaloinhól, 
ez hogy 'éhen ne haljon, amaz mert örömök, ez mert fa 
radsag jókorahb felemészti életerejét , egyforman el 
vesztve éltöket. 

Mert valjon nem egyenlön vesztett-e azon lét, mel1y 
e’ földön csak örült, mint az melly csak dolgozott? nem 
sülyedünk-e épen olly mélyre, ha csak allati természe 
tünknek gyönyörjeit, mint midön csak szükségeit érezök? 

Arra intjük közönségesen iiatal embereinket, hogy 
rosz tarsasagtól óvakodjanak; jobb volna, arra intenök, 

'hogy az ugy nevezett jótól maradjanak tavol. Sima,i 
jó modorú romlottsaga a’ szivnek ezerte veszedelmesebb , 
mint az indnlat’ vadabb de nagyszeri'iebb kicsapongasai, 
mellyek között az ember talan néha mélyebhre sülyed, _ 
de érezve sülyedését emelkedésre intetik: mig a’ nagy 
vilag’ embere, ki lassan, észrevehetlenül allyasodott, nyo 
mor’ultsaga’ vég fokara érve minden nennesebb vagyat is 

Arvízkò'uyv V. Íaíit. 6_ 
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elveszte. A’ szenvedély’ langiban sok részünk salakka 
égettetik, de az ércz végre mindig kivalik ’s csak annyi 
val t1sztahha lesz mennyivel tevahb égett; a’ nagy vilag 
csillogva ’s hidegen fogja körül lelkeinket, de mint ké 
nyesö az aranyat, felszivja lelkeink’ nemesebb részeit, 
a’ nélkül hogy maga szebbé valnék. A’ 11orhe13’ ha végre 
mindent éldelt , szivét üresnek, magat haszontalannak 
érzi a’ vilagon, ’s ha jobhra született, visszatér, mert czél 
n0111111 01n1 l11n; — a’ dandynak vannak czéljai: meghi 
vatni marquis X- vagy Y-lonhoz, nyerni egy par fogadast, ' 
a’ versenynél magaról beszéltetni, egyszóval , mig egy 
soiréje marad, mellyre meghivatott, vagy egy latogatasa, 
melly még hatra marad , nem hiszi magat haszontalannak 
a’ vilagon ’s azért az fog maradni mindig. 

0h 0n nem ismerek semmit annyira szanakozara 
méltót, mint iìatal embert a’ nagy vilaghan. Ha nevelésén 
— vagy 1nl1ahh a2on szohadressouran, mellyet ngy nevez 
nek — at1nent, ’s szahadon bocsattaték, mit lat? elò'tte 
nyitva all vilaga; de nem ama’ nagy vih'ig, mellyet isten 
teremte, milliónyi virag ’s csillagaival, hol a’ nyari egen 
menydörgés, az agak között csaloganyak szólanak, e’ szép 
bajló vilag mind azon szeretettel, mellyet örömremegve 
sejditett, azon haratsaggal, mellyröl ifii'i korahan ahren 
dozott, e’ vilag, mellyhen pontként eltünik ’s mellyben 
faradnia kell hogy valamivé legyen! 0h nem -. elötte a’ 
terem a11 chh1a1 tapétjeivel, sz62 viaszgyertyaival, tü 
köreivel ’s muzsikasaival; elötte a11 e2 érzéketlen soka- ‚ 
sag, haráitsag ’s szeretet nélkül ’s itt f ej l ö dj 011 a’ 
s 2 iv ? 

Még ha hitet hozna magaval! akkor biznék az asz 
szony’ nyajas tekintetében, 's örülne a’ gondolatnal, hogy 
szerettetik; akkor öri'ilne i'igy nevezett haratjai’ meleg 
kézszoritasanak, ’s az ajanlkozó szivességnek, mellyel 
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mindenki elébe lép; de ez nem ugy van; ö emberismeretét 
magaval hozza a’ viiagha. Nev elöi kik meg nem gondolak, 
mi rosz мoщaми tesznek a’ gyermeknek, kinek ШК: 
életétazon szomorú tapasztalasokkal keseritik, mellyeket 
nekik is jobb volna felejthetni, jым emberismeretre ta 
тak öt; ö tnщa gyermekségétöl fogva mi semmire таk 
az emherek ’s hogy bennök bizni nem lehet; iudja, hogy 
az asszony csalfa, ’s hogy,ha csalódni nem akar, legfelebb 
éldeletet kereshet karjai között, hova forduljon ez ifjú 
érzelemváigyódó kebellel ‘e’ 

Kiket lat, kik korahoz legközelebb allnak, kiket 
köre leginkabh magasztal, egy szivének ismeretlen nyel 
ven szólnak. Bar mi rosz volt is nevelése, oskolaköiiy 
veiben legalahh meg volt az erény’ tisztelete még, hazа 
jaról tanúlt, ’s hogy érte meghalni szép; tanult vallasról 
’s emberszeretetröl, ’s hogy dolgoznnnk kell ’s aldoznunk. 
embertarsainkért; most lnas erényekröl hall. Itt c’sak a’ 
csыше hamultatik, csak a’ jatéknak ’s feslettségnekvan 
költöi oldala; itt minden szahad mi divatszerü, ’s minden 
az, mi а.’ közönség körén bar roszhan is túl megy; mit 
art, ha mas szenvede altalad, csak te ne und el magadat.k 
Istennek fognak tartani ha шт; mennyi aтoмaмtt örö 
mednek. -l-- ’S valion az ifjú soшg fog-e ellent allani ez 
oktatasoknak, nem fogjа, e’ titkoini elébb magasabb ér 
zeményeit, késöhb követni azon ösvényt, mellyen kivül 
-. mi az ifji'i kebelnek legszükségebb, körének tiszteletét 
el nem iiyerheti? ’S báimulhatjnk-e' ha mint tarsai ö is 
elébb utóhb a’ zoologiara veti magat, ’s lovakat vesz ’s ku 
tyakat, ’s ezeknek adja egész szeretetét, egész haпашa 
gat; ha biüszkesége az: hogy lovai jobhan futnak, шsы 
feszesebben allnak; ha nem is vagyodik mas kör ntan mint 
mellyet isti'ilóihan talal, hol harmai között legalabb ma 
gasabb lénynek érezheti magat; lehet-e rosz neven ven 
тak, hogy olly szorgosan фndги‘ш lh1ijaii; keskeny hom 

i 5:2: 
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loka körül, hogy mellényében bizik, csudalatosan fénye 
sitett csizmai’ ragyogasanak örvend, ’s felczifrazva, hogy 
a’ vilag” els6 szabója nem képzelhetne szebb ideаlt maga 
nak, megelégedett mosolygassal tekint körül mintha gon 
dolna, a’ belvederi Apolló, kinek Chevreuille vagy 
Blein nem szabta ruhait, olly szép mint 6 nem lehet! — 
Vagy ha végre 6 is egyike akarvan lenni azon hatalma 
soknak kik minden_ szépet ’s nagyot mérész aikokkal porha 
huznak, sima gyermeki arczokkal minden erényt tagadni 
kezd; ha magat nagynak véli mid6n a’ legaljasabb érzel 
meket 'ÁaH'ectaIja, ’s félig istennek ha megtuda mutatni. 
hogy az emberi élet mint az aвт e’ föld, körén túl nem 
halld, valjon öt lehet-e okozni? — Büntetlenül nem lehe 
tünk jobhak, ’s nem roszabhak mint a’ kör, mellyben 
нîш, ’s ha maga a’ fériì nehezen all ellent a’ közvéle 
ménynek, ’s ha Sparta’ ifjai lopni tanúltak mert a’ tör 
vény engedé, miként lehetne varnunk, hogy 6 ki min- ' 
denreinkabb vala nevelve mint lelki szilardsagra, ellent 
tudna allani? 

Ö eléggé büntettetett. — Nincs emberi sыv olly nyo 
morúlt, mellyet mind ez sokaig kielégithetne, ’sha egy 
rövid évig örömének mamorahan minden magasabb vagy 
elnémúlt is, mit tegyen ha végre e’ részegség “eltünt? Ő 
lovagolt, tanczolt, egy par asszonyt elcsabitott, szóval: 
éldelt mindent mit az ifjú kor a’ nagy vilaghan nyújt, ’s 
miutan férliva lett, az az: elunatkozott, mi marad hatra? 
--- 0h ’s mind azon véghetlen örömöt, mellyet isten ifjú 
korunknak teremtett, mintha azt akarta volna, hogy a’ 
nehéz földi útnak legalabb küszöbe szép legyen , hogy leg 
alabb egy nyajas emléket vigyünk magunkkal nehéz “ha 
jaink közé, 6 nem isméri! öt a’ természet elnem ragadta 
nyajas cжaть szemei nem követték soha a’ lealdozó 
napot, nem függtek a’ tiszta egen egyes csillagit varva; 
neki nem zengtek csaloganyok; — 6 nem könnyezett 
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soha a’ haza szent nevénél; feldobogó Szive nem inté öt 
soha, hogy keblében is van valami , mi nagy tettekre ké-' 
szül! — ’S tudja-e ö, mi az, egy asszonyt szeretni? szeretni 
ifjú lelkének egész erejével, keblében hordani képét, ’s 
nem merni nevét kimondani, remegni ha jön, megfeled 
kezni magunkról, ha vele szólunk, éltünket adni egy te 
kintetért, ’s mind azon kinzó örömöket, azon keserveket, 
mellyeket a’ vilag’ kincséért fel nem cserélnénk, a’ bol 
dogsagot, melly szemeinket könnyekkel tölti, ismeri-e 
ö? oh nem — ö mulatott! ’s nem kell-e hat szannunk öt? 
A’ mérészség, mellyel egy steaplechasen lovagolt, elég 
vala öt dicsövé tem11; az idö, mellyet öltözködésre szant, 
elég egy szebb kitüntetést szerezni; az ész, mellyel ma 
sok halgasagait utanoza eleg való tudomanynak, ’s még-' 
is, — lam, ifjúsagahan nem vala egy nagy gondolat,nnellyre 
visszatekintve lelke emelkednék ! 

Par év1g talan még ifjúnak képzeli magat, — a’ 
nagy vilaghan férilak majd nem épen olly allhatatosan ra 
gaszkodnak ifjúsagok’ szinéhez mint nök, — egy par évig 
talan folytatni fogja elöbbi életmódjat, külsö bajak he 
lyett eszével tündökölve — mint hiszi, de még mindig 
tetszeni vegyт ’s remélve. Minden hiha, minden gyen 
geség, mellyet észre vehet, tulajdona; kötelék olly szent 
nincs, mellyet egy elmésségnek fel nein' aldozna, név 
olly tisztan nem ragyog, hogy bé nem mocskolna egy 
szegény kénszeritett nevetésélt, azért hogy egy par bo 
hócz altal langésznek tartassék. Éjjeket viraszt egy kis 
nyomori'ilt bommotton gondolkozva, mig végre föllelé, ’s 
haпól hazra hordva nagy szüleményét, egy mosolygashan 
arata dicsöségét; ’s végre fàradsagosan kiviva, hogy a’ 
vilag’ leggonosszabb, legszivtelenebb emberének hirdet 
tessék. De ez is eltünt; minden szazadnak megvan 
nagy féri1a kit csiidal, ’s minden télnek teremhöse; ö 
érzi, hogy az övé elmúlt, érzi, hogy dicsöségének vége 
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van, 6’ kevés eszme, melly fejében egykor feltamadt ki 
gözölgött, szive üres, élete unahmas, he2a5o11n1a 11e11. 

Kivel@ — az mellesleges. Bizonyos csak, hogy öl 
gazdag ’s hogy a’ nö nem fog hihazni; néki 11re5 he2aha 
asszony kell, egy lény melly nevét viseli, h1rto11et osztja, 
a’ varas’ divatos körét termeiben elfogadja, ’s a’ 11örhe11, 
hol a’ szerelem sors-jatékból rég commerce-jatékka vi'ilt, 
könnyen felfogja talalni; legyen nyajas, elmés, vigyaz 
zon h11rére ’s a’ külsö formakra; — ö többetnem kivan. 

Ö nem keres szerelmet ; ha csudalatosképen ta1e1l1o2n011 
15 valaki, ki öt szeretné, nem h11nné neki. Ö gazdag, ’s 
ki e11hat j_ót, hogy nem szainola5 vala mi szerelemnek 1et 
52ott? Ha a’ 1lara52t legény a’ vasarnapi t6n02n6l egy lany 
nyal talalkozva, ki nyajasahb vala 1re11ta, 1n1nt 1na5o11, 
111 11e20nel1 1ne1eg szor1ta5et ‘1is2on2a, ’s elpirúlt vala 
hanyszor szemeik 1a16111o2tal1, ‚ n1aget szeretve gon6olja: 
jól teszi. Neki nincs birtoka, nincs neve, mellyet viselni 
szép, nincs 561n1n1e egy bajteli életnél egyéh mit 1nat 
kajaval o52thatna, 1n101t hazudna ö szer'elmet? — De 
valjon ha n1et11an11 52a2 e2er franknyi jövedehnet, nagy 
nevet, fényt, tar5a5ag1 a11e5t, egy szóval, mindent nyer 
kezünkkel, mit a’ vilag kivanatosnak tart, valjon olly 
h12to5a11 lehet1h111-e‚ hogy csalódni nem fogunk, valjon 
meg lehetünk-e gyözödve, hogy a’ nyajassag, mellyel 
irantunk viselteték, egészen szamolas nélküli vala? hogy 
tökélyeink között h1rtol111n11 e520he пe1n jutott? ’s ha her 
n0ha Д6vЙПk’ e1n11t050n01 elpirúlt, ’s midön melegehben 
szólank ho22a, re1neg6 hangon felelt, ’s megzavaro 
dott; tudhatjuk-e hogy mind ezt 05al1 szerelem okoza? 
a" 5et0l1o5 is re1neg 111h16n a’ 11o02l1a, mellyen vagyona 
a11, me31'or1h'i1, a2 ö 11eh1e is feszi'il, ö is zavarha jön; 
’s miért nem a’ lany midön egész jövöje forog kérdésben? 
Jobb ah5tr6hah11a ezektöl: johh a’ szerzödéshez tartania 
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magst, mint azt a’ notar feltevé, ’s abhan nem all semmi 
szerelemröl. . 

Mi haj, hogy a’iérj fényes termeibe haza térve, hol 
maga‘: majd nem olly idegennek érzi mint vendégei, ha 
nejével néha maga marad, csak unahmat talal; hogy azon 
pillanatok’ egyikében, hol a’ szivet emlékezet, vagy bús 
sejdités nyugalmahól fölveré, nejével érzeményeit nem 
oszthatja, hogy soha egy meleg szeretö szó nem hangzik, ' 
elébe; — neje elmés asszony, a’ varas bamulja szépségét, 
’s nem mondhatja senki, hogy valakit szeretne e’ nagy vi 
lagon; a’ férjnek nincs mit panaszolkodni. Mi haj, hogy 
a’ nö csak hideg udvariassagot talal férjénél, hogy szivét 
szinésznökkel, ’s a’ kartyaasztallal osztja; — szahadon 
költhet, az egész varas magasztalja щиtos öltözeteit, 
’s körülötte imadó sereg csoportozik. Nincs boldogabb 
paз‘ egész Francziaorszaghan, ’s ha nem is ragaszkodtak 
soha egymashoz, legalabb elvalni nem fognakl hisz’ ök 
nem gatoljak egymast örömeikben. 

’S igy mi'ilik év év utan ’s igy jön az aggkor. A’ fériì 
ösz fürtjeit festve nem titkolhatja_ többé, az asszony el 
vénült ’s lata, hogy tüköréhez hasonló a’ vнag, mellyhöl 
angyalarcz mosolyga felé mig ii'ji'i volt, ’s mellyhöl most 
midön elaggott, redös Ijém agyarkodik elébe. Оtven évig 
mulatak a’ varast, ezeren vigadtak nalok; most termeik 
hallgatókka lettek, ’s ha bar tanczvigahmakat adnak is 
néha meg, ’s ha illyenkor egy egy gyermekök is megjelen 
a’ vendégek között, (Ля tarsasi'igi kört nem képezhetnek 
többé magok körül, ki menne az unalmas vénekhez? -- 
Visszatekintenek éltökre, ’s itt nincs egy szép teй, nincs_l 
egy nagy pillanat, melly lelköket felvidithatna; magok 
elébe néznek, elöttök csak a’ sir all, ’s igy mulik vegre 
ragyogó napoknak szürke sugartalan estéje is, mÍg a’ fa 
radt vigadók nyugodni mennek, ’s éltökböl mas nem ma 
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:ad mint gyermeköknek dт; örökség, csaladoknak hat heti 
gyasz, halotti hirdetés az újsaghan, ’s egy fél ‚nap‘ be 
szélgetése a’ varas’ termeiben. l 

’S шт valanak irigyeik? ezért hirdeté sorsokat 
boldognak a’ vлagа Ifjúnak lenni ’s nem birni semmit min 
lelked felhevülne; féri1nak érezni magat, ’s nem. шni 
czélt maga elött mellyért faradnы; elvénülni elhagyatva 
's miutan sirod eltakart, elenyészni nyom nélkül a’ тag 
ról mint a’ szél, melly a’ tajon atvonúlt, ’s melly mihelyt 
elment, nyugottan hagya a’ leveleket, miket feитoй, 
eltünni a’ nélkül hogy egy könyet nyertél, vagy csak é1‘: 
demeltél volna! van-e koldús szegényebb mint ezek? — 
van-e boldogtalan, ki kevesebb való örömmel szallna 
sirjaha? 

De csak egy oldalat ismered a’ képnek, ’s nem ez 
a’ legszomorúabb. Ha fériìt latsz ki a’ nagy vilag szük kö 
rében fqrgolódva, lelkének magas iranyat elveszté, a’ 
gondolattal vigasztalhatod magadat, hogy benne nem vala 
semmi, mi öt magasabhra vezetheté! Nehéz kilépni a’ 
körhöl, mellyben születtünk, de fériìnak nem lehetetlen, 
's kit lelke magashra hi, szét fogу: törni lanczait, ’s az 
uton haladni, mellyre nem születése de lelkének termé 
szete vezérlé; — ha a’ nagy vilag’ asszonya lép elédbe, 
kinek hideg keblét soha melegebb érzemény nem rezgé Щ, 
— neki szive nincs, ö nem érdemli szenakozasodat. 

De vannak asszonyok, kikröl ezt nem mondhatod; 
asszonyok kik arra teremtve, hog'y boldogitsanak, szivök’ 
xninden dohhanasaval ellem‘, mondanak az örömnek, melly 
körülöttök ajanlkozik. Van egy mennyei bélyege a’ jobb 
nöi‘kebelnek, mellyet el nem törölhet a’ külvilag. Állitsd 
magasra vagy alyasan, öröm vagy haпat közé, kinek ezt 
aт! végzete, valtozni nem f_og; bar mi törtënjék körü 

ß 
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lö1te, a’ sziv megmarad régi helyén, egyenlön gyenge ’s 
emelkedö, egyenlön boldog a’ koldús’ rongyai között, ha 
szerelmet talalhata, egyenlön keservteli a’ herczegnö’ bi 
bora alatt, midön magat elhagyatva h'itja. ’S mit tegyen ö 
e’ körökben'? hova forduijon teli kebiével? neki kiiépni 
nem lehet a’ körhöl, mellyben született; mint a’ virag, 
mellyet termöföldéhez kötött a’végzet, ö sem keresheti 
mashol szivének kielégůlését, ’s valjon itt fel fogja-e 
talalni? Ö ki sejditve, hogy nemének hivatasa nem mu 
lattatni e’ vilagon, mas utan vagyódik; ki altal nem tudja 
latni , hogy minden ösztönök ’s tulajdonsagok között, 
mellyekkel a’ természet altal felruhaztatott, csak szive 
haszontalan; ö ki érezé, hogy e’ kebel, mellyhez eddig 
senki nem szóla, e’ kebel, mellyet annyian hidegnek ’s 
érzéketlennek vadolnak, de melly mint a’ szikla kemény 
felszinén viszhangot adna, ha szavaddal feléje fordúlnal, 
langolón tudna szeretni; ki érzé hogy boldogitani tudnv.` 
ö is mint masok, hogy szivében is bajló viragozas rejte 
zik, melly termeinek gyertyavilaga alatt‘nem fejlödhe 
tett , de melly megnyilnék az elsö meю‘; szahad sugarnal. 

Neki mit n'yi'ijt tarsasagunk? szivének rokon érzet 
kell — ’s mulatsi'ig adatik; szive faj — ’s teremröl teremre 
_iarhat'; örvend -- tanczolhat; gond terheli — menjen a’ 
szinhazha ’s felejtse; szeret — szaz udvarlót talalhat; l 
’s ez fogja-e kielégitni keblét? 

/ 

Kesergeni latjatok! oh ne gondolja senki, hogy е’ 
sziv nem tudna örvenden11: hervadva all, de ne képzeljétek, 
hogy melly üveghazaitokban alig tarthatja törpe testét a’ 
cedrus, nem nöne fel, ha a’ Lihanon’ rokon földjét fog 
hatnak körül gyökerei; ne mondjatok, hogy vagyai a’ föld’ 
körén t1'i1 emelkednek ’s hogy szerencsétlenségének oka ö 
maga, ki kivanatjait a’ valónal magasabhra allita. Ne 
ki szahadabb kör kell, mas alap, melegebb éghajlat; 

i 
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nem a’ földön, csak ott idegen ö hol all. бt boldogsagra 
teremté az ég; e’gmeleg kebel, melly maganyahan csak 
ön magat emészti langival, a’ sziv, mellynek nem osztott 
szèretete annyi hanatot М, nem azért adódtak, hogy 
öröm nélkül vesszenek el. Adj szerelmet neki, adj kört, 
mellybe magi'it honnosnak érez'heti, ’s e’ szemek, mellye 
ket eddig csak hanat’ könnyei штnak, sirni fognak örö 
mökban, a’ sziv, melly'annyi zaj közöii nem talala fele 
letet kérdésire, felfog dobogni egy halk sohajtàsnal, ’s 
a’ lélek melly annyi örömök felett elbusúlt, zajogni egy 
kedves ajk’ mosolygasinal. — De szerelem kell e’ kамп 
nek, szerelem, ’s mit az élet egyebet ad, ki nem elégit 
heti. Értetni akar, elaradó szivét kiönteni egy mas ke 
helbe; — nem ragyogas, neщ a’ nyari nap’ melege kell, 
hogy viragozzék. ' 

0h miért nem lehete neki ott születnie, hol keble 
szerethetett, a’ szerény polgari körben, mellyröl annyiszor 
ahmodozott, minek nyajas örömeit a’ sziv, melly vagyai 
han ’s remenyeiben mutatja hivatasat, évekig titkos sej 
ditésként borda magahan. Hanyszor nem néze fényes ' 
termeiböl vagyódva a’ szerény polgari lakra, melly el 
lenökben all; ö bolding lehetne körében. шtiп egy мы 
kört, mellyre léte boldogsagot araszt; férjt kit az egész vi 
lag gondokkalterhel, de nem anny1ra hogу nejének mosoly 
gasa nem felejtetné gondjait; a’ zajgó gyermek csopor 
tot hol minden arczon annyi remény ’è olly nyajas emlékek 
mosolyganak az anya elébe; osztani kedveseinek örömeit 
’s gondjait, vigasztalni kisdedét, ha bашa eliörött ’s a’ 
Юг]t kit éltének reménye megcsalt; türni mosolygva, 
apolni minden szenvedést, eltagaiini magatól szükségeit, 
hogy több öröm virúljon kedveseinek útjain; gyüjteni ga 
rasonként, hogy a’ nehezen felhalmozott kincS, ha ö maj 
dan nem lesz, kedveseit boldogitsa; egyesiteni annyi gyö 
nyбrt ’s Мnмot, annyi nagyot ’s csekélyt az egy szeretö 
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kebelben, melly néha könnyekben Мaй el, de soha sem 
mit el nem taszit magatól, soha nem mondja: elég, t11h 
het nem birhatok; angyala lenni e’ kis menyorszagnak, 
mellyet maga alkotott, egy aldi'isként lehegni a’ nyugodt 
liaz ti'izhelye körül, mellyet aldozatival oltarra szentele, 
szeretni egy szóval, ez az miutan szive vagyódik: mitöl 
éltének elsö perczétöl mostanig ahnodozott. ' 

De valjoii reménylheti-e ezt? Az ezerek közül kik 
e’ körben élnek ’s él‘tenek, hany lata teljesülve iijúsáiga’ 
almait , ’s miutan a’ bajló szinezet, mellyel a’ korany 
egét festé, mindenkinek elhalavanyúlt, midön körültekintve 
szerehnet nem lat, melly feltünve csillagként nem ragyo 
gott, ’s melly nem sülyedett volna azonnal föld felé, hogy 
csak a’ îlidércznek kiégett salakja maradjon; ö bizhatik-e 
sorsahan? ö, ki tudja hogy éltének csak ez egy csaJlódasa 
vagyon, hogy a’ jövö ez egy koczkan all, hogy reménye 
nem marad ha ez egy eljatszatott! 

’S ha mégis bizni akarna, ha sejditve mitl mer, tudva 
mit tesz, mégis egész szivét akarna adni a’ fériinak; ha 
holdog akarna lenni, egészen boldog ha csak egy napig 
volna is; ha egyszerre akarna éldelni éltének egész kin 
csét, ’s bar tudva hogy a’ jövö piflanathan elvesztheti, 
inkabb egy‘ pillanatig érezni dúsnak magat, mint koldusként 
a’ sors’ gyenge adomi'inyiból élni tovabb, mint tovabb türn11' 
e’ pnszta gyönyörtelen életet, mellyen a’ sziv elvénül a’ 
nélkül, hogy egyszer sehesehben dobogott volna érzehné 
ben. — Szahad-e szivét követnie? 

Mit, ha a’ sziv nem azon körhöl valasztott , mellyhöl 
valasztan11a szahad vala; ha az kiért felhevült, vagyonta 
lan, vagy épen mas nemességet nem mutathat, mint mely 
lyet isten keblébe teremtett, fellengzö érzemenyeit, — 
szabad-e szivét követnie? sыhad-e felaldoznia azt mit 

nem becsül; elvetni magatól fényt, nevet, birtokot ’s az 
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egyhez ragaszkodni, kit lelke Шaтo“, kinek'szere 
tete aìtal gazdagabbnak _érzi magat, mint ha e’ vilag' 
kincseit birna? 0h csalódas! Mi egy sziv hogy тe 
annyi elöitéletet fel lehetne aldozni; mi egy kebelnek ba 
nata vagy öröme hogy érte a’ fényes czimernek tisztasaga 
vesszen, vagy az elaggott fukar szamolasairól lemond 
jon. Practicas a’ kor mellyben élünk, ’s a’ S2ülék nem en 
gedhetik hogy vilagos vesztének indúljon gyermekök; hogy 
e’ vilagon, hol fogalmok szerint a’ szerencse ol1y hely 
1llel1yrе beléptibér nélkül senkî sem juthat ’s csak az ta 
nyшk kinek pénze van, hol miolta Ádam vétke altal ha 
мdтa valt, arról kell gondoskodnunk hogy éhen ne hal 
junk, — leanyok csak szivét kövesse, csak szerelem utan 
indúljon, e’ töke utan me11y tizenöt év alatt épen ngy el 
enyészik _mint a’ valódiabb hat percentes kettöztetik, ök 
nem engedhetik hogy ‘leanyok nemtelen’ karjai шиött ta 
lalja boldogsagat, hogy nemtelen gyermekeket szoritson 
kebléhez, hogy nemtelen körben érezze a’ szerelem’ boldog 
elragadtatasait; mit mondana a’ vilag, ha öt igy mernék 
boldogitani! Ök jobhan gondoskodtak gyermekökröl midön 
helyette valasztanak. Im minden meg vala gondolva, min 
den felszamolva terveikben, lcsak a’ sziv nem, melly min't 
magnes tö éjszak felé fordúl, de nem tarthatja fel a’ józan 
ha)“ hogy épen délnek ne vegye útjat. 

Miként is lehetne maskép? szülöi _ jó' emberek taйт; 
legalabb ollyanok kiket annak neveznek. Ök szeretik lya 
nyokat; türhetöen nevelték , vagyonat szaporitottak, 
gondoskodtak felöle mint csak lehetett, ha valamit ki 
van ök mindent elfognak követni tellyesitésére; ha Нaj 
éri vigasztalhatatlanok lesznek, ki tehet róla hogy nem 
tudjak mi kell boldogitasara? Az életnek azon kora 
hoz érve hol af, legfellengzöbb lélek elveszti szarnyait ’s 
mjnden ember kijózanodva csak fejfajasi'u'a` emlékezik ’s 
nem an'a hogy részegségében boldog vala, n11ként értsék 
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ök az érzeményt mellyet éltökben talan soha nem ösmeré 
nek? — Hanyan vannak kik való szerelmet értenének. — 
Ha szerehnnünkröl szólnnk, mindenki azt h11szi hogy п10g11r 
tett, mert minden lélekben szavainknal emlék ti'inik fen, 
melly arra inti mit ö szerelemnek nevez; de beszéljük el 
csak mit szerehmünkben tevénk, ’s ugyan azok kik elébb 
egyetértve mosolygtak, bamulva fognak nézni rei'ink. Kér 
dezd öket mind egyenként, ’s/iiyugodtan fogjak mondani: 
hogy szerettek, ’s kérdezd a’ szere'ncsétlent ki épen pis 
tolyt tölt maganak ’s ö is azt Ífogja felelni: hogy szeret: 
’S egy-e ez? egy-e a’ patak melly nyugottan a’ völgyön 
atkigyózik ’s egy darab eget szö a’ mezöbe, ’s a’ felda 
gadott zapor ar, melly dörögve futja végig uijat ’s a’mint 
halad, a’ földet felszaggatja ’s rohanó sziklak ala temeti vi 
ragozasat?! Mit a’ sziv kivan, azt csak rokon kebel sej 
ditheti, de ész nem követheti hideg szamolasaval, m11t szen 
vedély tlesz arról csak szenvedély itélhet. ’S ök értsék-e 
leanyokat , ök kik annyit tapasztaltak hogy végre meg fe 
ledkezének terinészetökröl; a’ nagy 1'il‘ ki életében a'nnyi 
dolog utan faradott hogy szivére hallgatni ideje nem ma 
radt, a’ nagy dama kit talan hasonló kénszerités ‘гe2etett: 
férje’ karjai közé, ’s ki végre mert sorsat nem valtoztat 
hata, elhiteté magaюl hogy boldog ’s hogy maskép' nem is 
lehete azza, ’s most leanyanak példaúlönmagat fogja fel 
hozni, ’s lelki-isméretét a’ gondolattal megnyugtatni hogy 
ö is langolón szeretett ’s mégis él; mintha a’ sziv nem do 
boghatna ötven évig egyetlen egy remény nélkül ’s mintlia 
ez nem volna kinosabb. 

Fogjak-e hinni ha lyanyok mondja, hogy szerelme 
nélki'il nem élhet, hogy minden emlék melly boldog órakra 
inte, lróla szól, minden remény benne testesül, hogy e’ föld 
pnszta ’s örömtelen ‘ez egy szerelem nélkül, fogjak-e sej 
diteni hogy a’ szivet nem szakithatjak el a’ targytól mely 
lyet megragadott, a’ nélkül hogy ‘széttépnék; hogy a’ fa 
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— mellyet szél megraz, mellynek tavasz szazszor meghoz 
za, ’s tél elveszi viragait, mellyet a’ villam lesi'ijt, de 
mig él, semmi ki nem mozdithat helyéböl, erösebben nem 
ragaszkodik anyai földjéhez, mint az asszonyi kebel ked 
veséhez; fogjak-e hinni hogy a‘ szivnek is meg vannak 
szükségei, mellyeket ki kell elégitni ha: mit aldozunk is 
értök ? Ök józanabbak mint hogy ezt hinnék, ök el foдaх 
felejteni hogy egy húsz éves szivnek mas örömök kellenek, 
mint mellyeket hatvan évi tapasztalassal magunknak kép 
zelénk, ’s kik talan a’ gyermeket nem lathatjak sirni egy 
perczig a’ nélkül hogy szemeik könnyekkel telnének, el 
fogjak rontani életét a’ nélki'il hogy csak eszökbe jutna mit 
tevének. ' ' 

Ó szomorú vaksag! nem elég-e hogy az asszonynak 
egész sorsa egy hatarozattól függ; hogy egész jövöje egy 
rövid szócskan all, mellyet ha kimondott, vissza lépnie nem 
lehet; hogy az élet’ küszöbén allva mar тaщит kell, 
valasztnia ott hol egész élte forog kérdésben, azon korban 
mellyben a’ férii szaz frankról nem adliat törvényszérint 
kötelezvényt magaról, mikor még semmit nem tud, senkit 
nem ösmer, ’s szive bizodahmasan ragaszkodik mindenhez 
azon körben hol ez ‘Нet egy háijló adomanyként fekszik 
elötte, ’s ö nem lsejditi mi szépek lehetnek reményeink, ’s 
mégis mennyit szenvedhetünk utanok; nem elég-e ez? ’s 
még meg kelle-e öt fosztani e’ pillanatnyi szabadsagtól is ? 
Szive тau jóhoz vezette volna öt ;_az ég a’ szivnek nem 
hasztalan ada gerjedelmeit, ’s az emherösmeret mellyet 
tapasztalas nem tanit, mellyet a’ fér11 egész életében sok 
szor hasztalan keres, talan titkon felszólalna az Щn ke 
bel’ hajlandósagaiban! ’s ha csalódott, legalabb egy pilla 
nat vala életéhen mellyben magat boldognak érezheti; egy 
pillanat mellyben a’ hólnapnak batran mondhata: jöjj ’s nem 
félek töled; mellyben Istenhez imadkozék: adj életet ’s nem 
kérek egyebet; egy pillanat mellyben тintegy napsúgar 
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futa végig életén, ls mint ugyanazon egy súgar’ meleg 
érintése alatt a’ lavina’ vég függelékje elolvad ’s az egész 
tömeg dörögve a’ mélybe szakad, ’s a’ vizeset filött szi 
varvany boltozik, ’s egy viola feliiyita kelyhét, ’s az egész 
földön minden él, minden úji'il, minden valtozik; úgy lelké 
hen szaz érzemény, szaz nem sejditett öröm ’s boldogitó re 
ménység tamada szerelmének teremtö hatalma alait; — leg 
alabb egy emléke maradott vólna, egy fénypont melly 
hez visszatekintve szemei könyekbe lahadnanak, mellynek 
sugarjai mint a’ lealkonyodott nap, egy vilagos vonalt 
hagynanak hatarai felett. De ti nem hagytatok neki ezt 
sem, _az elitélt gonosztévö egy nappal halala elött szaha 
don valaszthatja étkeit, ’s a’ tarsasag melly elkarhoztata 
még örömeket allit élte’ hatarira; a’ hernyó melly. földön 
csúszik, mint lepke felszall ’s viragok között tölti rövid 
élte’ vég perczeit , csak az asszonynak nem kelle egy per 
czig örvendeni e’ hajló vilagon. 

’S kinek karjai közé fektettétek leanyotokat? Te apa 
ki ösz hajakkal sirod felé haladsz, kinek ö férl1 korat 
örömmel tölté, agg napjait szeretettel, kinek neve az el 
sö vala mellyet gyermek ajkai rebegtek, mint ha hozzad 
akarna folyamodni hogy tamasza légy az élet’ vészei kö 
zött, kire h11ztad leanyodat ha maiidan nem leszesz? te anya 
ki talan egykor magad szenvedél, ki tudod mennyi hanat 
fér meg egy asszonyi kebelhen kit valasztal arva gyerme 

‘ kednek táunaszúl? 

O ne féljetek! a’ név mellyet visel, szépen hangzik, 
a’ csalad mellyhöl szarmazik, szazadokig alt fenn, mig erös 
töve e’ gyenge beteges agacskahan végzödhetik, ö s ein e k 
nem h11anyzik egy érdeme, vagyonaban nem hianyzik 
egy frank, melly minden fény ’s kényelem’ megszerzésére 
szükséges. — Mi baj hogy szive nincs; mit art ez. Ha 
keblében nem' dohog egy nemesebh ér, ha agyahan nincs 
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egy gondolat 1nel1y öt a’ sarhól kiemelné, ha nöjével csak ’ 
testében paŕosúltmert benneléleknincs, melly az asszonyi 
szerelmet érthetné vagy 'viszonzana, vagy ha nem is sze 
reté neiét, ’s kit könnyelтüen valasztott könnyelmüen el 
hagyja, a’ különhség muy a’hazasok’ вышe között lém-zik 
1nel1y sziveiket, lelköket tavol tartja egymastól, mésalian 
ceot ne1n' tez, ’s baŕ melly magasan alljon az egyik, bar 
milly alant a’ masik, ki meri mondani hogy nem együvé va 
lók ha czimeik hasonlóan'hangzanak ? ki meri allitani hogy 
a’ lany nem jó1 vala kihazasitva, ha cselédjei fényes kön 
tösben allanak kocsija megett, ’s ö gyé1nant- ’s gyöngyök 
kel takarhatja búterhelt fejét. — Csak ö tudja, mennyit 
vérzett e’ sziv, csak ö mennyiszer könnyeztek e’ szemek 
éji vigalmai utan. 

Boldog még, ha le tanula mondani, ha az arïa kebel 
magahavonúlva elfelejté elsö éveinek nyugtalan reményeit. 
De jaj, ha ez végre téli almаból feléhredett, ha az érzemény 
mellyet Isten teremte шлéм, széйбrve lanczait feltamada, 
ha altal nem tudja latni hogy e’ vilagon éldelnie nem szahad, 
hogy a’ sziv méllyet férje nem értett, 1nellyet talan hidegen 
magatól taszita, nem az övé, ’s hogy nem adhatja annak ki 
éлe éltét cserélné; ha miutan évekig 'szenvedett, sirt, 
hallgatott, végre lelkének egész erejével , sokaig elfojtott 
szivének egész langival egy féri1nak karjai közé veti ma 
gat, nem mert remél de mert kétségbe esik, ’s mar nem 
türheti elhagyottsagat tovabb. Jaj néki! a’ vilag elmondja 
a’ bünöst arva feje felett. 0h mert ö vem tanúlt szinlel 
ni, nem tud f1'i‘3olthor1tan1ér2e1nényel1`eléhe, nem tud h1 
zelgeni annak kit útal, közönösnek latszani ott hol érez, 
mert szeret! — A’ vila‘g? asszonya nyugodtan è_ldelheti 
örömeit, ö az erény’ szavait hordja ajkain, ö pontosan ra 
gaszkodik mindenhez mit az illedelem kivan, ö oda nem ve- _ 
tette magat ’s pirulas nélkül léphet fel tarsai között; de 
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nem az asszony kihen tartшék nem vala, ki óra szerint 
nem ищa kimérni szive’ dobhanasait, ki nem szamola nem 
méregeté érzelmeit. A’ vilag, melly erényt nem keres, 
'nem engedi hogy formaÍb'úntetlen megsértessenek. ’S mi 
marad még щиra e — a’ szerelem. — 0h ha az marad, ha 
ö kit a’ vilag eli'ize magatól, kedvesének karjai között ta 
_lala menedéket, ha érzi hogy a’ sziv mellyért mindenét 
ada, nem dobog lassabban ölelései között, hogy aldozata 
nem vala hasztalan, akkor nincs mit panaszkodnia; az 
nem vesztett ki e’ vilagot egy szivért felcserélte, de ha 
az is csalt, ’s hanyszor nem történik ez, '— ha ez sem ma 
rada hiv igéretéhez — akkor sirjatok felette! 

Jaj, még egyszer jaj laz asszonynak, ki a’ nagy vi 
lagha szivet hoza magaval; sorsa ragyogni, tetszeni, él 
delni, minden mit ennél többet kivan, vesztihez vezeti. 
Legyen hiú, legyen önnös, legyen szivtelen’, ’s boldog le 
het; szivének elsöszerelmi dobhana'sa, örömének vég pil 
lanata vala. Vessen meg erényt, az embereket, mindent 
mi szentnek tartatik, de hódoljon tairsasaga elöitéleteinek 
’s tiszteltetni fog: egy óra, mellyben köréröl megfeled 
kezve érzelmit követé, ’s elveszett. Jaj az asszonynak, de 
jaj a’ tarsasagnak is, melly az asszonyt illy helyzetbe 
hoza, melly azt, min a’ férii kebelnek' emelkedni kellene, 
a’ nöt lealazta; az asszonyi méltósagnak sértése nem 
lehet bì'intetlen, ’s ha körültekintünk, latjuk, hogy min 
den taмasag úgy all alantabb vagy magasabhan'mint nöit 
Iielyezé. A’ gyermek kit szolga nö ringata’ karjai között, 
az ifjú ki szivének elsö gerjedehnében csak hiú lszivtelen 
hölgyet szorita keble'hez, a’ fériì ki Лёшa’ körében nem ta 
lal senkit kit hasonlójanak nevezne, ’s a’ nöben kivel ne 
vét ’s birtokat de nem szivét osztja, inkahb érzékinek $2ol 
galójat vagy épen terhet lat, mint egy hiv kebelt, melly az 
élet gondjait véle osztja, nem allhatnak magasaii. — Kit 
magahoz lfelenn'elni nem akartak, a’ nö maga iitan vonja 
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öket is sülyedésében; ök porba tapodtы1 an, mi мы! 
egyedül boldogok lehetünk, porba fognak hajolni ntaм. 

0h te szegény nép’ embere, kit ezer gond terhel, ki 
nek küszködni kell minden falat kenyérért, kinek boldog 
saga többnyire csak azon kevés pillanat, mellyekben hajai 
dat felejtheted, ne irigyeld azért a’ gazdagot, fényes csar 
nokahan, ’s ha éjtszaka az elhallgatott utszakon végig menve 
kivilagitott ablakaibólvig zene hangzik le hozzad ’s eszedbe 
jut mi boldog lehetnél ha a’ fényes lakomanak csak mor 
имéют, viheméd is gyermekeidn‘ek, ne gondold hogy 6k 
kik fenn tablaznak, boldogok. A’ draga étkek, mellyek utan 

. ized vagyodik, nekik nem'több mint mindennapi kenyered, 
’s az arany tal, mellyen hordatnak, nem ad annyi önérzetet 
mint a’ gondolat, hogy magad szerzetted ; a’ tisztelet, mellyel 
szomszédid felöled beszélnek, téged i'igy boldogit mint öt 
dicsösége; ha vasarnap új köntös'ben sétalni mehetsz, vagy 
egy élet’ fárшagа man egy par „a: francot gyüjtél, te 
is pompasnak, te is gazdagnak véled magad mint ö legdi 
vatszerüebb hintajahan, ’s felhahmozott arany zsakjai között ; 
’s valljon mondd, kit csak szenelem vezete karjaid közé, 
kinek vonzahmaról biztos lehetsz , mert birtokod nincs, 
mellyet veled osztana mint gondjaid, nem boldogit-e Шe 
léseivel? nem szorithatod-e gyermèkeidet kebledhez? nem 
mondhatod-e büszkén Isten ’s vilag elött: hogy tiéid, két 
szer tiéid mert véres veritékeddel tartottad, mert éltök 
hen nem vala egy vig óra, mellyet nem e’ két kezeknek 
munkaja шerzett? Lam ezt a’büszke 1'ir nem éldelheti cse 
lédjei között, ’s valjon rajtad all-e panaszkodni, kinek 
az ég szivet adott? valjon te mondhatod-e szegénynek 
magadat ki még annyit aldoznal? — 0h nézd öket kiket 
olly boldogoknak véltél szomorú vigalmaik között, néz1! 
miként küszködnek az unalom ellen , menny'it fáradnak 
csak hogy e’ par nap élet valamivel rövidebbnek latszas 
sék; hallgasd heszélgetéseiket, mellyek a’ tegnapiial to 
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vá10hra vissza, a’ holnapnal eléhre nem terjeszkednek; nézd 
öket hazi körökhen hol magokat otthonosoknak nem érzik, 
hovalszivet nem hoznak, hol szivet nem talalnak, ’s mondd 
valjon kîvankozol-e még e’ körbe, inellyet egykor olly 
szépnek _képzelé1? a’ 'végzet olly mostohan hant-e véled 
mint _gondolad? Sok éldeletet latsz magad körül, mellyben 
nem részesülhetsz, de kiknek ada, azoktól a’ sors elvevë 
a’ kivanatot, ’s ök nem gazdagabhak naladnal, — élted 
egy hosszú farasztó napszam, ’s 611 pihennek ’s vigadnak: 
de te tudod, hogy gyermekeidért faradsz, 611 nem merik 
gondolni miért éltek; sirod felett egy kis kereszt fogja 
viselni nevedet, ’s egy évi hó taláin elég leend eltörlé 
sére, felettök mausoleumok allanak, de téged egy köny-' 
nyezö csalad követe vég utadon, öket zsoldosok, nincs 
mit panaszkodnod. 

Fogd körül fériias karokkal kedvesidet, pihentesd 
fàradt fejedet a’ hiv nö’ kebelén, lasd felnövö gyermekeid 
hen jövödnek tamaszat ’s aldjad istenedet, hogy éltednek 
ennyi szeretetet ada, ’s ha ne talan egy szanakozó tekin 
tet érné szerény boldogsagodat, ha a’ 0l'i5. megvetve meme 
nézni rad, mert mélyebb körben születtél, mert szegényebh 
vagy, akkor emeldfel fejedet emberi méltósagodhan ’s fe 
leld neki: hogy a’ hó annyivnl tisztabb mennyivel alantabb 
fekszik, ’s hogy legmagasabban az all. ki' legtöbbet szeret. 
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XLI; 

Van mindeh ember’ életében egy idöszak, mellybenpoli 
ticai ebzmékért lelkesedik. optimista ha az emberi nem 
nek tulajdonit tekinti, pessimista ha .jele'n allapotjaról 
gondolkozik, minden ifjú az emberi nem’ jóltévöjének kép- 
zeli magat felhiva, ’s gondolva hogy boldogitasara mas 
nem kell mint aid'ozatok, ’s érezve, mi kész‘önmaga a’ leg 
nagyobhakra, nincs sen'nni mi öt szenvedélylyel alkotott 
tervétöl visszatartóztatna. — Miként is lehetne 1naskép? 
E’ neninek szenvedéseit latva, ’s mi közel all ezeredek ólta 

_ az igazsaghoz, ’s mint tantorog ’s habozik szüntelen bi 
zonytalansaghan, majd tudatlamil k'бzelitve czéljahoz, majd 
ok nélkiil eltavozva töle, m_iként nem töltené magas lel 
kesedés az ifjú’ kebelét, miként nem akи‘n:91 lerantani a’ 
fatyolt, melly olly gyengének latszik, ’s még is tehetet 
lenné teszi azt kinek szemét takarja? Ö ki még nem tudja 
hogy nem a’ fatyolhan, hanem a’ szemben az ok, mellynek 
hajogat eddig még nem birta lerantani senki, a' nélkül 
h0gy e’ vaksagra teremtett faj ,. feljajdúlva a’ latas’ perc2 
nyi kinjai alatt nagyobb vaksagha vissza ne sülyedne, lö 
ki a’ szerencsét még lehetönek hiszi, ki gyermek-remé 
nyeit fériìkoranak emlékivel öszvehasonlitva, ’s latva hogy 
azon kevés öröm is mellyet talàlt, nem onnan erede hon 
nan vńra, — nem jutott még a’ szomorń meggyözödéshez. 
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mellyre mint vigasztalasra féri‘i korunkban szori'ilunk, hogy! 
csak közsorsot visel, ’s hogy az egész eтberinem, euere 
des küszködései, mint ö évek’ fàradozasautan, csak azon 
nézetliez jutott, hogyl kar valal eniiyitiáxadnia :- .az ifji'i; 
miként nem biznék a’ jövöben! “1gy ki neinfemlékezik;l 
egy koпa, meiiybeii Brutus" vagy Caesar’ szivét érzedo 
bogы keblében, mellylien egy l széрplaюî lközisnionni'inyt 
akara felallitani.i az emlierek kбzйт, '’is örült elöre a? bol 
dogsagnak mit tetteivel мaмaм; тellyben, ha jósoltat 
nék, a’ legcsodi'ilatosabb, legóriasibb jövöt. elhitte voliial 
inkabb mint hogy belöle lvalaha.'kiizöiiség'es ember ушaм. 
Gondolj visszal oskolaév'eidre, haпу nagly. emberlvala köz 
tetek? ’s “ova Ieneke- Azl egylik штîт, legy iuasik 
valami in11nisteriunihanl irnokoskodik, egy talan ügyvéd, 
vagy kamarai követ, a’ többiek eltüntek, vagy ha az eze 
rek között egy kivalt,_ ’s felkapvaia’= tüifténetek’erös kara 
и‘)! nagy ’s hatalmassi'il lett; ha ezerek'közül egy kilépett, 
kinek neve inkabb мыши; a’ штаты, valjon a’ шм 
szi'i i'itbanelfaradott vадатb“ ki _isine'r rea, valjonl gondos 
lépteiben, meghajlott idomaiban ki ищa az ii'jú bajnokot, 
ki egykor eme“ fövel olly könnyenl haшoм тagas пzщa 
felél— 0h mint gyennekek, ki_hitte volna közületek hogy. 
flëlnöve majdan illy paranyi‘ak fogtok maradni? 

‘ ‘ i l 

Áhmak’ koral az ifji'ikor, ’s har mi practicus, bar mÍ 
szaraz legyen a’ targy nnellyhez fordul , ö költö marad 
a’ in11ndennapi élet’ iparkodasai között is; miként targy 
ollyicsekély nincs, melly felkelö napjanak súgarihan nem 
vetne nagy arnyékot, nincs érdek olly csekély, melly nem 
nyomna ‘nehezenmérlegébem miutan szivét tevé rea: i'igy 
nincs semmi olly nehéz mit karjaivall melgragadni, sennni 
olly fenséges mihez felemelkedi11 nem merne; — legyen' 
asszony, vagy hazaja miért szive feldobog, halhatatlan 
sag, vagy egy nyajas tekintet, miutan vi'igyódik, ö ha 
sonló. lelkesedéssel fog felhevülni mindkettöért. mint ki 

I 
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nek repkényként sziklat, vagy tölgyet adhat helyhezete, 
дe soh3. nem olly targyat, mellyet keblének egész erejé 
vel nem fogna körül; ’s épen e’ költöi felfogas az ok, mely 
lyért az ifjónal annyi politicai lelkesedést latunk. — Ha 
latna, hogy a’ közjót ’s azon fenséges eszméket, mellye 
kért felhevül, a’ dolgok’ jelen allasahan csak olly kevéssé 
segitheti elé munkassagaval; ha sejditené, hogy a’ sza 
hadsagért h11hetökép csak dicasterialiter dolgozhatik, hogy 
csak egy adott kis körben faradhat a’nagy egészért, csak 
kis léptekkel lIialadhat, kis lemondasokkal aldozhat: el 
térne az ösvényröl, mellyen olly örömtelen haladnia mas 
kép; de ö nagy aldozatokat var, ’s ez az mi öt ellentall 
hatlanúl a’ palyara hivja, ’s a’ legszarazabblirnok költöi 
érzettel ült hihetökép elöször munkaasztalahoz. 

Engem‘ a’ politica, mint mar a’ mondottakból lathatod, 
eddig nem érdekelt. A’ szivtelen mód, mellyel atyam min 
den közdolgokról szólt, ’s még inkabb kedélyem, melly 
ahrandozasra ’s nem tettre vala teremtve, jókor elidege 
nitett e’ mezöröl, ’s ha har nem érdek nélkül, nyugodtan 
nézém a’ történetek’ kifejlödését, mellyeknek megvaltoz 
tatasara keblemben eröt nem érezék. — Moet nézetem 
valtozott e’ részben is; a’ kör, mellybeniélünk, nem lehet 
befolyas nélkiil azon ösvényre, mellyet követünk; a’ gyenge 
enged, az erös ellentall köziranyainak, ’s végre mindenki 
bar mi önalló légyen természete, kmiut1in egy tarsasaggal 
soka érintkezésben volt, ha har nem követé is iranyat, leg 
alabb küszködve ellene, mashol fog allani, mint ha vele 
soha érintésbe nem jö. — Én mindig “eщe valék; en 

'gedve minden behatasnak, boldog ha egy nyaj.as, lemondva 
ì11ndenröl ha egy koinorabb pillauat vonúla á'it lelkemen, 
ingadozva mint a’ nad, melly nem lv1iltoztathatva helyét, 
gyenge még arra is hogy törjék; önallas nélkül mint 
az ag, melly a’ folyótól elragadva a’ part’ hokrain néha_ 
niegakad, ’s ismét elsodortatik, ’s majd îszap majd tiszta 

l ' l 
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hahoк között lebeg, mint ellentallhatatlan végzete rcndelé. 
— én tarsasagom’ behatasinak soha ellent nem allhaték, — 
’s igy természetes hogy midön mind azon emberek kikkel 
éltem, nщd nem kizarólag politicavall foglalatoskodtak. 
én is végre e’ goмolatta1 megharatko'ztam, ha atyamnak 
kérelmei ki minden levelében teще intett, ’s maga azon 
elunisag mellyet munkatlan életemben érezék, nem ébresz 
tik is fel vagyaimat. Nem annyi reményekkel ’s elragad 
tatassal mint mas hasonkoru ifjak, de nem bensö megelé 
gedés nélkül шsшék az ösvényhez, mellynek végén, mint 
gondolam, dicsöség vara ream! ‘ 

l 

Dicsöség! ko'moly rejtélyes szó, milly Isten vagy 
ördög ada natalmadat lelkünken? miért , ha csak sir 
jaink felett emelkedel, e’ vagy mellyel feléd мîntîши 
miért dobog a’ sziv örömtelen képed elött, шéи ragasz 
kodik a’ lélek veszélyes útadhoz, melly örvénykénta’ 
мы, mihelyt ez közeliie, nem hagyja tavozni feneket 
len мышцы, ’s kegyelem nélkül mélybe sodorja! Hal 
hatatlansagot igérsz? de het olly édes fennmaradni e’ vi 
lagon hol csak szenvedénk? olly bajoló тabb élni az em 
berek’ emlékiben, azok között kiknél szerehnet nem ke 
restünk ’s nem talaltunk, kik üldözének ’s kiket mi meg 
таk? olly fenséges, nyomot hagyni e’ szegény vilag’ 
sarahan, nyomot,hogy az utanunk jövö eltévessze szeren 
cséjét, mint minmagunk. — Nézz ki ablakodon; nézd az 
atmenöket mind egyenkint, a’ fàradt munkast ki mezejé 
röl haza tér, a’ czifra uracsot gondolatlan arczaval, az' 
örömleanyt ki keresete utan jar, ’s тaм a’ tuaóst ki 
tudatlansagat rendbe szedve, bohóczok’ csudajava velt, 
’s valjon ha mind ezek nevedet tudjak, ha mind ezek él 
tednek elsö pillanatatol az utólsóig ismerik tetteidet, bol 
dogabb voты-e azért? ’s valjon mas-e a’ dicsöség? sze 
rezhetnek-e mast legfenségesebh tetteid, mint ezt? egy 
nevet a’ sir lпan, egy шт unmet az emberi nem’ szó 
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l könyvében, s ez dobogni készti szivedet? — ’S ezért fa 

ifadsz ’s aldoz‘ol? ezéljt mondasz le élted’ kellemeiröl, szi 
чeй’ legszentebb érzelmiröl? Mintha az emberpor, mellyet 
megvetél, arannya v_ńlnék,ha halomra gyüjtetik; mintha, 
Еét varas melly mint H_omer’ haшa utan születésed {фett 
harczra kél, felérne egy szivvel mellyet életedben_ tied_ 
nek nevezhetél. l 

Körülœa ajanlkozva au életea, a’ természet’ шт ' 
сsoda; mellyeket Isten alkota, ’s azon sze»bek, mellye 
ket szerelem mivel e’ vilagon, nyajaßan intenek feléd: de 
szived magnestöként a’ dicsöség’ hideg éjszakahòz foты, 
’s a’ tч liasztalan virúl, szivek hasztalan dobognak érted. 
— Jaj annak" ki hozzad rqgaszkodik! mint a’I Vesuv тa 
gozó ialjétt elboritja' csillogó tüzfolyamaval, mint a’ vész 
I_edöntî a’ ш, l_nelly agival feltarta rohanasat: illyen yagy 
te,J ragyogsz — de szerencséil’ wmjai шett; haladsz г; 
de pusztasag jeleli utadat. ’S ha végre elértedçzélodat, 
ha fenn aкт a’ tetön, mellyre a’ szem szédelgve követ, 
ha erös karokkal te is felirtad nevedet a.’ történetek’ 
könyvébe, e’ nagy emlékkönyvbe, mellyben az emberiség;l 
olly kevés való 1шraт mm1; ha, naдnм: neveztetel, ha 
remek, ha csuqa vagy az embeljek között, mit nyertél? 
nyugalmat — nyugalmat, melly a’ szerény munkasra úgy 
"А: mint real! , mellyet minden faradott felt1ila'ilt' ’s ha bar 
soha ajkak nem fognäk kimondani nevét sirja fel‘ett. ’S 
nem vagyunk-e hät l'iohóczok дыnd, kik diesöségéift fara 
dunk, boмады: ha az élet’_iirömeitl magunktól taszitjuk, 
lmhóczok ha a’ tapsnak öri'ilülik,l mellyl a’ kötelenjarót 
midön toronyra лag ép’ olly liangosan követi, mint a’ trium 
phatort kapitóljahoz; kétszer bohóçzok hogy vesztettnek 
véltük az idöt, mellyet kedlveseinknek szentelénk, ’s csak ' 
пon мы haszonnal töltötteknek, mellyekben úgy ne 
vezett nagy czélokért {áraтa az örökké húladatlan soka 
sagnak éltünk. 4 Mintha azon pénz kamatoznék, mely 
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lyet a’ 'nép között elszórnnk, ’s nein :iz 'mellyet egylesek-= 
nek adunk; miniha minden bolondok között, kik e" _vi 
lagon tanyaznak, nein az volna legesztelenebb, ki való 
boldogsůgat annak aldoza fel hogy masbolondßktól ha 
multassék. _. ‚ ‚ ‘ 

Kevés‘mivelt ember vanjd solia'dicsöségri’il nem ‘al 
modozott volna; meg voltak'i'iékein ‘is na'pjaiinfìs1ik'-'-' 
fajaalom — e’ csalódas mint mason naiám‘rövmèiii1 мы‘; 
tartan, ’s különhözö viszonyok engem e’ palyaról'is’ha’ 
mar eh'iztek. Az erös mint tölgy'a’ vészben, ellen'tallva' 
ledöntetik az ellenkezö sors’ csapasai ala'tt; 'amg‘yengë 
mint a’ mag, mellyet fergeteg felkapott, csak he’lyëtl val 

l toztatja: de amaz'újra kihajthat tövéhöl, ez körül hai'iyatvä 
elszarad; ez vala végzetem. ' 

= ' ' мы 

Midön Parisha _visszatérteim azon kevésismerösìik 
között, kiket e’ varoshan talaltam, nem mutatal egy több 
örömet jöttömön, .mint Valmontné; _összekötve életem’ 
legszebb emlékivel, beavatva szivem’ legtitkosabb fajdal-' 
miha, ez' asszony vala az egyetlen lény , ki helyzete 
met érté, az egyetlen kivel ‘a’ múltról szólhaték; ’s nem 
fogod csudalni, ha az egykori шeфég' 'helyett, mellyel 
iranta viseltetém, most a’ legvalóbb, legmelegebb harat 
saggal ragaszkodam hozza. 

Nem függ talanl semmi annyira a’véletlentöl mint épen 
erzeményeiiik; a’ pillanat mellyben valakihez közelitesz, 
’s тellyben szived talan épen egy rokon kebel titan vagy‘) 
dik, egy csapas melly véletlenül épen kett6töket érte, 
egy titok melly közös köztetek, vagy épen egy beszélge 
tés’ targya melly véletlenül összehoz, felbonthatlan kötelék 
kel fonhat körül, ’s kik talan örökké ты ailtatok volna 
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egymastól, haratokka valtatok ez egy pillanat’ hatalma 
altal; — mintha a’ természet mutatni akarna, mi halgatag 
’s nevetséges minden , mit gyenge érzelgés egymasnak 
alkotott szivekröl szól, mintha intene, hogy e’ vilagon, 
hol millió sziv dobog, melly vagyaiban ’s szükségeiben a’ 
mienkkel rokon, —l ’s hol a’ haratsag annyira természe 
tünkben fekszik, hogy rea — mit gyermeknél ’s a’ népnél 
latunk — alig szükséges mas mint elfeledkezni elöitéle 
tekké valt tapa‘sztalasainkról, — csak rajtunk a’h11iba ha 
haratot nem talalunk; ’s igy valék én Vahmontnéval. Benne 
Juliamat latam; minden szó mellyet ajkiról hallék, haza 
nak hi'itora, a’ legkisebh targy, mellyet köri‘ilötte laték; 
_rea intett; ’s mint a’ rab mas vigasztalast neт ismer mint 
néha rostelyai között kitekinteni a’ hajló vidékre: úgy én 
Julia’ egykori haratnéjaval felszamolva vesztesége1met 
nyugodtabbnak, szerencsésebbnek érezém magamat mint 
har hol a’ vilagon.l Vahmontné nyajas vala erantam; nem 
vigasztala, nem keserité hanatomat; nem vadola, nem 
menté haratnéjet; ha jöttem, örömтel fagadott, ha elma- . 
radék, nem panaszkodott; egy szóval, olly ügyesen ki 
mélé kedélyemet, hogy tarsasaga végre egyik (0sz111150 
gemmé valt, ’s minden emberek között talan Valmontné 
vala kaz egy, ki ream némi hatassal birt; .-- asszonyok‘ 
hatalma épen engedékenységökben a11, 1nel1yel a’ fériiakat 
sokszor arra birjak, hogy minek ellentallniok nem lehetne , 
azt akarni megszi'injenek ; ’s ki Valmontnét 1eta, a’ mindig 
engedöt, ’s engem, ki latszólag mindig önfejemet követve,’ 
végre mégis ott alltam hol ö kivana - annak talan eszébe 
juthata, hogy mi fériiak is, mint a’ vilag’ egyéb uralko 
dói kik kedvenczeiktöl függnek, korlatlanúl parancsolunk, 
de csak mit azok akaranak. — Különös tulajdona az asz 
szonyi szivnek, egy kedvelt lényben testesiteni reményeit; 
kizarva helyzete altal 5o11hó1 1n1 a’ fe’ri1’ éltének föérdekét 
teszi, nem birhatva hatahmat, nem vagyódhatva dicsöség 
utan, az asszony kedvesében éldeli mind ezt, ’s nem ke 
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vesebb allhatatossaggal ’s aidozatokkal küszködik e’ czélok’ 
eléréséreë — ’S igy Valmontné, ki mîutanhosszi'i ellen 
kezés ntan végre a’ politicai palyara hatarozott, nem mu 
lasztott el semmi alkalmat, nem sokallott semmi feradsa 
got, hogy új palyamon elösegitsen. 

’S iniért? mert haratném, igy gondolék én, — mert 
matkam — igy szóla az egész varas; ’s mintan a’ köz 
monda végre hozzam is jutott, ’s Valmontnét és minden 
tetteit nagyoт1 iigyelemmel követém, fajdalommal kelle 
tapasztalnom, hogy azon érzemény , melly keblét irantam 
tölté, csak ugyan haпашag nem vala, mintl egyaltalja 
lhan minden érzemények között, mellyek iiatal fériit asz 
szonyhoz köthetnek, talan nincs egy ritkabb a’ 'haratsag- 
nal. Asszonyok mindig több vagy kevesebb szeretetet hor 
danak kebleikben, mint hogy haratsagot iérezhetnének, 
’s mi annak neveztetik, néha nem mas mint udvari kön 
töse közönössegöknek, sokszor elöjatéka a’ legszenvedé 
lyesb gyülölésnek. — Vahmontnénal ez irtolsó vala az eset. 
’s fajdalommal kell megvallanom, talan magam valék oka, 
hogy úgy vala. , 

Gyengeségünk’ következése, hogy olly ritkan mei‘jük 
kimondani az igazsagot, ’s annyiszor inkabb halalos sebet 
verünk táivolról a’ kebelbe, mint hogy a’ fůjdalomnal, 
mellyet szavainkkal gerjesztünk, jelen lennénk; ’s igy 
tevék én Valmontnéval. — Mihelyt a’ köz mendemonda, 
melly a’ vi'irashan irantunk'körözött, fülembe jutott, a’ 
helyett hogy nyiltan szóltam volna — mi legalabb enye 
legve olly könnyü vala, kerülni kezdém tarsasagat; ö fel 
kere'sett, én még inkabb visszavonúltam; kérdezett vise 
letern’ ókaról ’s hallgaték; feltett szandékom vala szahad 
na1: maradni, ’s‘ midön Valmontné mindig nyajasabb vala 
irantam, ’s‘mindig több több jeleit ade. haratsaganak, én 
csak új fortélyokat. új шокat шéи mindenben; ’s mert 
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1ninden nehéz allasban a’ szivnek szenvedélyek kellenek, 
mi elején csakhidegség vala', hamm“' gyülöléssé vМt. — 
Nein hasztalan’ valanak`keserü tapasztalasaim.; a’ hizodal 
mas sziv, mellyel az ifjú egykor éltébe lépett, elveszté 
hitét az emberekben, ’s fökép itt ho1 magamat hibasnak , 
vagy mast alavalónak kelle vallanom, minteg)t akaratla 
núlaz .utolsóhoz hajlott szivem. Szamolas, hideg alavaló 
szall1o‘lńs, igy gondolék magamhan — hogy is kételked 
hettemiegypillanativ. Gazdag vagyok, nagy csaladból, 
széplreményekkel, epouseur egy szóval, mi csoda‘ha fér 
jének kivan, ’s nyajas irantam ’s alazatos, ’s mindenhez 
ajanlkozólcsak pogy иéljat érje. Vagy nem nyajasak-e 
a’ wlmiek is, nem fogadtatom- e nyilt karokkal anyak 
tól, ’s leanyoktól a’ hovа. csak megyek, ’s “юtt e’ va 
laha eszembe, hogy ez önmagamért történik, ’s nem in 
kabl; azon soшиl valódiabb dolgokért mellyeket birok, ’s 
mellyek ha majdan egy szebb vидgм_ штöты, mint 
jó kamatozó emlékek maradnak özvegyem’ kezèi között, 
’s ezt, 1nellyen ö Лёшa maradt, legalabb. széppé teszik? — 
De neщ;:‚6;1шszta1ап fortélyoskodik, hasztalan’ nyaias; 
egyszer csalódtam, ’s józan emberl egyszernél többször 
nem csalódik a’ vilegon. — Hogy taит igazsagtalan valék 
itéletemlien, ’s Valmontnéhan egy szeretö szivet tasшék 
magamtól, ki való szeretettel ищут rajtam, megengedém; 
de мogу‘ tapasztalasaim utan hinni nem mertem, hogy 
annyi ferjvadaszatot lat‘fn,l alavaló szandékokat шaшék 

l ininden tниш artatlan nyajassegban is, legalabb bocsana 
tot _é_rdemel; ’s ha ezen oko'skodasokat magamnak tartva, 
Valmontnét gúny’ ’s nevetség’ targyava nem teszem, csak 
szanakpzast érdemlenék talan kinzó kételyeimért , nem 
szemrehanyasokat. 

De masfél évet töltöttem a’ nagy vilaghan, ’s eléggé 
felvettem szokasait mint hogy ezt ne tettem volna; az egész 
varas telve vala beszélgetésekkel felölem, la’ hova csak 
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fordóltann, kivel csak talalkozam, barat vagy ismerös, jo 
’s rosz akaróm Valmontnéról kérdezett, az egyik dicsér 
ve izlésemet, mas kajan mosolylyal nemeslelküségemet, 
mind matkam’ sorsat kinek illy fényes jövö jutott; mig 
itt, ott egy vénasszony, vagy agglegény a’ legnevetsége 
sebb komolysaggal tudtomra ada, hogy ö ezt jóval elébb 
sejditetteâs mihelyt Parisha jövék, azonnal jósola is. 

Nem képzelheted, mennyit szenvedtem. A’ leglagyabb 
érintés, egy helyre ismételve, végre sebet okoz ’s 1aj%l 
massa valik; a’ legartatlanabb szó, mindig ’s mindig fel- _ 
hozva, türhetetlenné lesz; ’s mit ha még a’ targy, melly 
elöttünk szüiitelen felhordatik, magahan is kellemetlen, 
’s az érintések között annyi karczolas sérti keblünket? — 
Türelmem megszakadt , ’s nem szahadúlhatva maskén, 
a’ nevetök’ soraha alltam, ’s önmagam kezdék enyelgeni 
helyzetemen. Hisz’ 'Vahnnontné vala oka mindennek, igy 
gondolék magamhan, ö nem érdemli kiméletemet, ’s ha 
fortélyai a’ varas’ beszélgetése’ targyava tevének,' lakol 
jon érte ö maga. Hogy gúnyolódva igazsagtalanna val 
tam, hogy felgerjesztve haragomtól, h11ztatva hallgatóim’ 
nevetö seregétöl, keseri'iebb ’s kiméletlenebb valék, mint 
Vahmontné még azon esetre, ha gyanúm igazsagos vala, 
érdemlé , képzelheted; a’ nagy vilaghan szerepet'jatszunk 
valamennyien, ’s mint a’ gladiator hössé valik nézöi’ tapsa 
elött , ’s hallatlan batorsag ’s ön felaldozessal ‘нa oktalan 
tusajat: úgy az emberek’ nagy részét elragadja .hii'isagok, 
’s ha egyszer szivtelenséget szinlelének, kevés van ki 
meg tndna allani. — A’ sokasag _nevetett elmésségemen, 
’s miutan lata hogy nem boszonthat, felhagya alkalmat 
lankodasaival, ’s irnegelégedtem, ha bar sejditém, hogy 
egy ellenséggel töbhre szi'imolhatok a’ vilagon. — Mit is 
bantam én gyülölését; az ifjú erejének érzeteben meg 
vetve néz le ellenére; mit arthat ö neked, gondolam, ’s 
a’ ragalom ’s gi'iny, mellyel ellenenn felkelt‘ inkahb ör 

\ 
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vendezteté, mint sérté szivemet, mert fehmente a' vad alól 
hogy igazsagtalan valék. A’ tapasztalas megmutatta hogy 
csalódtam, ’s az nem veszélynélküli, kinek nyelve van, 
az nem gyenge, ki gyшöм tua. 

l Engedelmet, hogy e’ kicsinségekkel farasztalak, ha 
ratom! de e’ vilaghan ritka van, kit valóhan nagy törté 
netek szerencsétlenné, ’s nincs talan egy kit boldogga 
tettek volna; ’s e’ Мышиg olly paranyi történet éltemre 
ismét több hatassal birt, mint sok mas mi talan elsö te 
kintetre érdekesebbnek latszhatnék. — A’ kicsi ember 

szivnek olly kevés kell, hogy megindi'iljon; a’ leggyen 
gébb légvonatban hany levél ingadozik, hany szakad le 
tövéröl; egy napsugar milliónyi viragokat nyit’s fonyaszt; 
egy negyed óranyi esö ezer féregivadékot elöl ’s tereint, 
’s még is mennyivel nem vagyunk gyengébbek ezeknél 
mi, kiket egy gondoм boldog, vagy nyomori'iltta tehet, 
’s kik ha tisztan шthatnы1 sokszor azt mi éltünk’ sorsat 
elhataroza, talan könyörülve ehmosolyodnank ön nyomo 
ri'iltsagunkon. 

A’ mint mondam, po‘liticai palyara kés`zültem. A’ ju 
linsi kormany, melly felejtve erös gyökerét ’s magasabb 
шataм, valló parvenuként olly szivesen környékezé ma 
gat régi nevekkel, örömmel fogada, midön szoщaмtra 
ajanlkozаin, ’s egy követségi hely keleten vala az, mi 
vel ösvényemet kezdenem kelle. 

Parist rég meguntam, és siirgetni kivanvan elküldeté 
semet, egy nap’ a’ külsö m11nisteriiunha menék. — Azon 
szerencsétlen teremtések között, kik egy vagy mas bureau’ 
asztalahoz kötve, ifjúsagoktól éltök’ végperczeig nem tesz 
nek mast mint irni, azon Шthataмn kis mozgonyok között 
kik az orszag’ nagy gépelyébe rejtve, mint órahan a’ ki 
scbb összekötö kerekekl, forognak ’s elkopnak a’ nélkül, 
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hogy valaki sejditené munkassegokat, volt egy kit isnne 
rék, ’s ki régi lekötelezettje atyamnak, mindenhen — 1111 
hivatalba lépésemet illeté, majd tanacsaval, majd mind 
azon apró szolgalatokkal, mellyeket kis hatahma n3103013. 
tott, elösegitett. Ehhez menékrmost is. 

Vannak emberek kiknek gyenge természetére élet- l 
módjok ’s évek’ szokasai olly erösen hatnak, hogy végre 
elvesztvén minden individualitast, úgy szólvan csak mint 
nemöknek személyesitése lépnek elénkbe, ’s illyen vala 
az öreg Roger. — Szolgalatba lépve a’ respublica’ végé 
veihen, irnol'roskodva a’ directorium, consulat ’s „шar 
sag alatt, irva midön a’ szövetséges fejdelmek Parisba 
jöttek, ’s a’ szaz nap, ’s a’ restauratio utan; pontosan 
betöltve iveit bar kinek nevében szólanak, szorosan ra 
gaszkodva az academia’ orthographiajahoz, nem sértve 
a’ felvett formakat , nem felejtve egy commet ha hair 
testvére’ halalos itéletét irna, — a’ ji'iliusi zendülés el 
fogada a’ hasznos munkast ott hol talalta, ’s kit elko 
pott székéhöl annyi felfordulas nem vala 'képes kimoz 
ditani, kin a’ sors’ kereke, mint férgeken a’ kocsi, any 
nyiszor atment hantas nélkülLépen mert paranyisaga 
megörzé, nyugodt egykedvüséggel folytata hivatalat most 
mint 4-0 év eю“, csak egy valtozasnak örülve e’ vilagon 
— hogy iizetése nagyobbodott. — Nincs is megelégedet 
tehb ember Francziaorszaghan mint ö. Ha e’ kis vastag 
férii elédbe jö, azonnal latod hogy a’ szerencse göndö 
rité e’ testet esztergalyan; a’ piros ajkak mellyek nya 
jasan mosolyganak elédbe mint ha mondanak: jól alud 
tam; a’ szem melly jóakaróan néz read kerekded arczai 
felett, mint ha csak latni, nem ismerni akarna; fején, 
mellyet a’ kegyetlen idö megkopaszita, a’_ szöke göndöri 
tett vendéghaj, melly talanl az egyetlen c’salardsag e’ fér 
iìhan; minden bennsö nyugalonn ’s megelégedés’ képét 
tünteti eiédbe, ’s ha a’ kis rendszalag nem volna go1nh 
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ha2aта, nlellyl úgy latszik, mint német table d’hotokon 
áhroszokra, csak azért köttetett ree, hogy masoktól 'meg 
ismertessék,'elfelejthetnéd hogy olly ember elött allsz, ki 
40 évig ez orszag’ kormanyahan részt vett. — Én mindig 
különös vonzalommal viseltetém e’ férii irant,"s részint 
mert tudam hogy e’ lélek melly közdolgokhan moniteuri 
cinismussal vaшишa nézetît, ’s telegraphként úgy mu 
tatmint igazittatòtt, polgari életben a’ vilag’ legjamborabb 
"s artatlanabb teremtése; részint mert optimismusa mely 
ly'el minden kormanyt, midön ügyében irnia lehetett, a’ 
lehetö legjobbnak hirdeté, mulatott', inkabb tarsalkodtam ' 
‘véle mint annyira különhözö természetünk szerint gondol 
hatnad. . 

' Rég nem láttam öt, ’s elöre élvezve örömét, mellyel 
fogadni f0g,' тentem szük dolgozószobajaha. — Csa 

lÓdtam. Ma az öreg nem ugrott fel asztalatól, ne1n futott 
elémbe,nem olvasott új Urtlonanceokat nmniteurjéhöl, nem 
kérdezett szaz apró kérdést, elaradva beszédében mintha 
'hosszú halgatasaért b'osszút akarna venni az elsö franczia 
polgaròn ki elébe jö, — ma kis személye hideg vala, ’s 
ünnepélyes, ’s felruhazva egész méltósagaval, melly reй. 
férhetett , csak rövid feleletekkel viszonza kérdésimet. 
Meg valék lepetve; ’s ha olly nevetségesnek nem latszòtt 
volna a’ kis ember,l talùnlneheztelek rea. De ismerém ’s 
in'kabb megkérdezém magaviselete’ okaról. — Soha em 
bert nagyobb zavarodashan nem Штam; elpirúlt ’s hala 
vanyodott, engedelmet kért, ’s ismét tagadott mindent, 
mondta hogy nem akart megbantani, hogy bizonyara sem 
miben a’ tartozó tiszteletet el nem mulaszta, hogy nem 
tud. semmit, ’s hogy neki mind ehhez semmi köze; de a’ 
szegény legfelebb hiv‘atalosan ищa hazudni, ’s'miutan végre 
lata hogy menekednie nem lehet, nehézsohajtassal meg 
valla hogy bennem csalódott. ‚ 
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De miben? kedves Roger uram, szólék ehnosolyodva 
a’ félénk kétségbeesett arczon, mellyel ream tekinte, mintha 
mar kihivasomat varna. —' Mondja meg batran, miért ron 
tana egy kis félreértés haratsagunkat? 

Egy l1is féireértés — szóla neki batorodva az öreg, 
— gróf, ez töb'b. Én önt szerettem, azt tudja, szerettem 
és hecsültem mindig, fökép mióta h11vatalra készül, ’s 
megvallom mindenkiröl inkahb feltettem volna, mint épen 
önröl. — 

De mit? kérdezém türelmetlenül — mondja ki mar 
végre nagy vétkemet. 

l 

A’ haszonvagy szép dolog, monda az öreg, ismét 
zavarodtan pennajaval jatszva, mellyet füle mellöl mint 
egy segédül kézhez vett; az az: jó dolog, vagy legalabb 
természetes dolog. Midön elödöm meghalt , ’s helyébe 
léptem ’s iìzetésem nagyobbodott, talan en is örültem’, 
vagy talan jobhan mondva, nem valék olly' szomorú mintha 
gyermekemet vesztettem volna. De — — 

De, de — Szólék közbe. 

Ö egy ideig hallgatott; végre új eröt véve magan, 
ujonnan bizonyossa tett, hogy mind ehhez semmi köze; 
én nem elegyedem semmibe + szóla czipöjén jartatva sze 
mét — 1n1 nem tartozik hivatalomhoz, minden ember leg 
jobhan itélhet ön tetteiröl, ’s önnek bizonyosan okai le 
hettek , mellyeket én nem tudhatok. 

_Uram! szólék vegre magamon kivül, mondja meg mit 
tnd felölem, ’s hagyjon fel mentegetéseivel. 

Árvizkò‘nyv V. М". 8 
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No ha épen tudni akarja, sohajta végre Roger, nem 

gondoltam volna soha, hogy ön — felakadc -‘ hogy ön, 
folytata elpirúlva, olly haszonkeresö. 

Én? kérdezém, elbamulva annyira hogy nem is ne 
vethettem a’ komolysagon mellyel ö e’ тaмt elöada. 

Az öreg lathatón meg vala lepve nyugalmam altal; 
mesteri tettetésem, mert annak vevé szavaimat , felingerlé 
hecsületes szivét, ’s elfelejtve elébbi félénkségét szinte 
szenvedélylyel folytata beszédét. A’ vélemények ’s néze 
tek különbözök, ’s ha a’ gróf'azt mit teы, haszonkeresés 
nek nem nevezi, am legyen, nékem semmi közöm hozz'a. 
De hogy én annak,tai’tom, hogy egy örökség utan lesel 
kedni, a’ gyermeket örökségétöl megfosztani, ’s magat 
gazaagnani — fortélyosan— elöttem nincs rendén, azt nem 
tagadhatom. Egyébirant, — tevé ismét alantabh hangon 
hozza, nekem semmi közöm, a’ grófnak lehetnek okai, ’s 
én alazatosan engedelmet kérek, de én nem lathatom at 
magyarazat nélkül. 

Képzelheted meglepetésemet, képzelheted az érzemé 
nyeket, mellyek e’ pillanatban, hol éltemben elöször 
eszembe juta, hogy valaki me'gvetve gondolkozhatik felö 
lem, szivemet eltölték. — li‘ovami kérdezém Rogert, ’s' 
elmonda, hogy mint halla, csak pénzéért vagyódtam Julia’ 
keze utan, hogy miutan szerelmét semmi módon elnyerni 
nem birtam, egy rejtett okot gondolva allandó ellenzése’ 
kutfejének, örjeim altal megtudva viszonyait Dufeyhoz, 
atyjat a’ harag’ legmagasb fokara ingerelve arra birtam, 
hogy кanyт kitagadva„ vagyшat ream hagyja. 

’S ki mondta ezt— szólék magamon kivül haragomban. 



A’ cARTIiAUsI. 131 

Szazan, ezeren .- szóla az öreg sohajtva — az egész 
varas beszéli. 

Kalapomat vevém ’s elmenék ösmeröseimhez. Kérdez 
tem mindeniket bizodahmasan ’s felszóhtva becsületére hogy 
igazsúgot mondion, miként halla-e történetet? — Kevés 
különhséggel mind ugyan azt halla felölem. Kétségbe esve 
tértem vissza Rogerhez ’s kérdezém mit tegyek becsüle 
tem’ helyreallitasara. Az öreg, kinek az egész történetet 
elbeszéltem, szomorúan felelé, hogy nem tndja. -- ’S het 
nincs mód, mellyel egy becsületes ember ah'ivaló á'ir1'ih'i 
soktól megmenthesse magat? hat ez orszaghan, hol a.’ 
testnek legkisebb tagja biztos, hol az egész közallomany 
felkél ha 100 franktól megfosztatom; csak a’ név, csak a’ 
becsület nem volna biztositva! 

Mit tehetünk a’ közvélemény ellen, szóla az öreg,' 
’s egy csep gördüle le arczain. , 

Soha, soha nagyobb kin nem tölté szivemet mint e' 
pillanatokban. — Juliaim’ veszte, Armand’ hitszegése, ’s 
aînnyi kis ’s nagy hanat mellyet egy par év óta tapasz 
taltam, fajdalmas vala, de legalabb le nem alazái lelkemet; 
emelt fövel jarhaték körül az emberek között, ’s legalabb 
azon öntudat marada lelkemnek, hogy" aiinyi között nincs 
egy ki megvetéssel tekinthetne ream. — ’S most! ne 
mondja senki, hogy tisztasaganak érzetében , megvetö 
közönösséggel nézhet le a’ vilag’ itéletére. Nem dobog 
sziv olly büszke emberi kebelben, melly ezt tehetné, ’s 
helyzetekben mint az enyim vala, nem telnék el keservvel. 
Az emberek’ dicsérete hamar elveszti hajat, magas kocsi 
jan a’ triumphator öröm nélkül hallhatja a’ sokasag’ zajgó 
köszöntéseit, ö tudia, hogy az aranynak nem hélyege adja 
hecsét, ’s a’ biüszke czim melly nevéhez adatott csak ma 
soknak hangzik olly fenségesen; üldözések ön erejére in 

_ 8 * 
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tik a’ szilard keblet, ’s nyugodtan eltürjük csapásaikat; 
ki szazadoknak élt nem banja,‘hogy szikla a’ nép, melly 
nek viszhangjai csak akkor szólalnak fél, ha töle mar 
tavolabb al1unk,tudja hogy nöni, nem emeltetni kell, hogy 
naggya legyünk, ’s 1n1n11 azon zaj 1nel1y körülfoga, mind 
azon indulat, melly körülötte dühöng, legfelebb azért in 
ditja meg a’ nagy szivet, hogy mint tenger vész között 
emelkedjék. Mindent mi nagyszerü könnyen elbir a’ sziv, 
legyen öröm vagy banat, lasd egy vilag felett diadalma 
san, vagy egy vilag’ banata alatt görnyedve magadat, 
magassagodat vagy legalabb erödet érezheted, ’s mennyi 
vel nagyobb terhed, annyival fennségesebb a’ gondolat 
hog)г elbirad. De ha a’ nép’ zajgó kialtasai helyett, csak 
alattomos ragalom sziszeg körülötted, ha nem a’ sokasag’ 
felindelt arjait, mellyek ellen úszva emelkedhetnél, ha nem 
elleneket latsz magad körül, kikkel szembeszallhatnal, ha 
minden arcz nyajasan mosolyg, minden kéz haratilag nyu 
lik elédbe, ’s a’ hova fordúlsz csak tisztelet, csak hizelgö 
alazatossag tünik fel: de tu11o11 hogy tiszta nevedet rá'igа. 
loin befertözteté mocskaval, hogy mind e’ mosolygó ajkak 
mihelyt elfordúlsz, hecsületedet tépdesik, hogy ez egész 
alavaló sokasag között nincs egy ki magat joblmak vagy 
legalabb hasonlódnak nem gondolna, ’s még 1S nincs senki 
kit kérdöre vonhass, senki kinek alavalósagat szemére ‚’ 

llhanyhatnx'id, kit megölhetnél bqsz'údhan! — egу véghet 
len tompa zaj körülötted, melly bünösnek hirdet, ’s'nenL 
egy S2ó mellyel; kihallanal, ’s mellynek mondhatnad: ha 
zudsz! — 0h ha ezt tapasztalad, akkor maradj nyugodtan, 
’s bamì'ilni foglak. 

’S hat ki biztos, hogy ezt nem fogja tapasztalni? Nem 
valék-e én tiszta? soha ‘a’ fösvénység’ gyalazatos szenve 
délye le' nem alazа, lelkemet; soha — bar mik legyenek 
éltem’ tévedései — haszonvágy e’ szivet nem dobogtata;- 
soha e’ büszke fej meg nem hajolt e’ föld’ birtoka utan, ’s 
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m11 kelle hirem’ megrontasara? — egy asszony, egy par 
bosszúsaghan mondott szó, ’s azon ezerek közzül kik hal 
lak ’s tovahb beszélék, minden ismeröseim között, kik 
jól tudhatаk hogy egyike vagyok azoknak kik Ikarusként 
csak azért sülyedhetnek , mert a’ szahadnal magashra \ 
emelkedének: nem volt.talan egy, ki csak egy perczig 
kételkedett vohia! ’S nem ez-e sorsa mindenikünknek? 

mind azok között kiket a’ jövö bamúl, hol van egy ki 
l éltében nem ragahmaztatott? Mondj egy nevet az emberi 

nem’ történetében, mellyet a’ nép ismerni tanúlt, ’s nem 
gyalazott; mntass egy olly magasan alló fériit kit be nem 
fertöztetett» mocskaval, ’s kinek történeténél eszedbe nem 
jöne, hogy ha némelly nagy féri1nak emlékkö juta halala 
utan, bizonyosan egynek sem h11janyoztak azon kövek, 
.mellyekkel éltökben hajigaltattak. — Mit ér, hogy mun 
kassagok csak embertarsaik’ javara szenteltetett? hogy 

_ nagy eszmékért felhevülve szent lelkesedésökben az élet’ 
örömiröl lemondanak, hogy szövétnekkint ragyogva ko 
roknak i'itat mutattak haladasara, rég porra égve még mi 
elött az ivadék oda jutott hol ök alltak? Minden vétek 
elengedtetik e" vilagon, csak az nem hogy a’ tömegnél 
nagyobb valal, ’s üldözés az elsö jel, hogy megesmertetél. 
Állj magasan ’s a’ tavolból feltekintve hozzad paranyinak 
fognak hirdetni; ereszkedjél le hozzajok, ’s sarha von 
nak; legyenek nagy eszméid ’s bolondnak, legyen szived 
’s higveleji'inek mondanak; törd széjel lanczaikat ’s pa 
naszkodni fognak hogy megsértéd karaikat; vezesd gy6 
zelemhez, ’s gyülölnek sebeikért; adj nékik egy nagy 
igazsagot, ’s atkoznak hogy elvevéd csalódasaikat; ve 
zesd egy szebb jövöhöz, ’s vandorlasok alatt Aegypt’ hus 
talait fogjak kérni töled; mntasd nékik Istenöket ’s el 
i'ordúlnak töled, és arany bornyokat imadjak. Jaj néked 
ha a’ tömegnél magosabhan allsz, csak gúny ’s üldözések 
varnak read, ’s eröd ellankad a’ gondolatnal, hogy ennyi 
{1'irзаsзд hasztalan vala; mert csak ki a’ sokasaggal ro 
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kon, csak kinek még érintéspontja maradt a’ tömeggel, 
hathat; ’s nem te kit röptében lancz nem gatol, de kinek 
ép azért nincs is semmie mivel a’ pórt magahoz felemel 
hetné; jaj néked ha erös meggyözödés ижé lelkedet, ha 
hódolni nem akarsz a’zajgó csoportnak, ha meghajolni elö-' 
itéletei, hizelgeni szenvedelényeinek nem tndsz: a’ tömeg 
nem tür ellenszegülést, ’s mint szél hérczek elött elfordi'il 
töled mihelyt ellent allsz; kétszer jaj ha azt gondolad, 
hogy tisztan mehetsz at a’ palyan, hol îzzadsag és porral 
takarva ér a’ gyözö az aréna’ czéljahoz, ’s hol nem tiszta 
homokra teszi a’ nép habérjait. — Eszköz vagy, mellyet 
a’ nép elvet mihelyt egyszer hasznat nem veheti, szolga 
kit lahhal tipor mihelyt hizelgeni megszi'int, ’s ez le 
gyek én? — ’S ezért faradjak évekig, ezért szenvedjek, 
aldozzak mindent, csak hogy egy perczig felemelve a’ 
közvélemeny altal végre gyalazatot talaljak, csak hogy 
palyam czéljahoz közeledve egy véletlen eset elvegye bé 
remet? 

Nem — nem — igy gondolék magamban. lsmerni 
tanúltam a’ közvélemény’ becsét, ’s e’ tapasztalas nem 
hasztalan fajt a’ szivnek. — Küszködjenek masok a’ ha 
hérért, örvendjenek a’ tapsnak mellyet aratnak, gondol 
jak hatahmasoknak magokat, elfeledve, hogy egy ragalom 
sennnivé teheti e’ fényt ’s hatalmat mellyben olly büszkék 
valanak, ’s hogy a’ capitolhoz haladva talan csak a’ tarpei 
sziklahoz érendenek; én nem fogok a’ tömeggel vegyülni 
többé. — Nem vagyok eléggé erös hogy a’ közvéleményt 
megvetni, nem eléggé alavaló bogy hódolat altal megsze 
rezni tudnam, nem születtem orszaglasra. Legyenek ma 
sok a’ tömeg’ halvanyai, örüljenek ha ez ingadó hullam 
zat, melly a’ legkönnyebbet szokta emelni legmagasabbra, 
öket is felkapa, alljanak azok’ _soraha kiket a’ sokasag 
épen azért tisztel mert hódolóik, boc'sassak vasarra meg 
gyözödésöket egy parl felzajgó éljenért, én nem vйgyа 
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dom a’ fény utan, mellynek elnyerésére sokszor csalas 
e lé g , megtartasara mindig s 2 ük s é g e s. A’ sokasag azt 
emeli, ’s lhurczolja körül, ki magat karja1nak akaratlam’il 
atengedi; jobb alantabb allanom, de legalabb бn lahaimon. 

Szandékom el vala hatarozva. Masnap a’ ministe 
riumba menék, ’s miutan Roger könnyezö szemekkel, 
szónoklatanak egész hatalmaval nem hirta megvaltoztatni 
nézetimet, lemondék hivatalomról, mellyre mint akkor 
hallam, inar ki valék neveztetve. 
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XLII. 

El valékkeseredve. — Engem nem hiúsag csabita a' köz 
élet’ körébe. Szenvedve mint‘kevesen, vérezve a’ sziv’ 
legfajdalmasabb helyein, remény nélkül ’s még is nem 
bìrva múltamhan egy emléket, mellyet az id6 tisztan ha 
gyott, nem egy napot. mellyet visszakivanhaték: egy 
koldús alltam az életben, ép tagokkal, munkaért esde 
kelve, csak azért hogy faradnom, hogy hasznalnom le 
hessen, csak hogy érzemények utan vagyódó szivemnek 
valami adassék, mivel éhségét enyhitse: elöttem a’ köz 
élet allt, az egyetlen part, mellyen még hajótörést nem 
szenvedtem, ehhez fordúlék, lelkemnek egész erejével, 
mindennel mi bennem reményleni tudott, minden aldozatra 
készen, minden mérésre eltökélve, ’s nem lzi'Lraték-e ele’ 
vég palya is elöttem még mielött rajta csak egy lépést 
haladhaték? ’s ha egy id6 óta ismét örülni kezdék élte 
men, ha erömnek érzetében nagy jöv6röl almodozam, — 
’s miképen minden ember inkabb büszkélkedik feltételeiben, 
mint miutan czéljat eléré, én is emelt fővel jarék ismét 
az emberek között, nem kelle-e kétszerte szomorkodnom 
ki ennyit vesztettem, ’s kinek nem volt semmie e’ vilagon 
mivel banatat vigasztalhata? l i 

Mit lehete tennem? — Atyam neheztelt mint még 
soha nem életében. Feltételem annyi örömmel tölté szivét, 
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képzete olly fennségcs jövöt jósola lianak, hogy most e’ 
kinézésektöl megfosztva engesztelhetlenné valt. — Nincs 
semmi, mi a’ szivnek inkahb fajna, mint ha reményeink 
töl megfosztatunk; való veszteségek felett hamarabb vi 
gasztalódunk, felszeinolhatjuk karunkat‘, ’s új remények, 
mint a’ kivagott fa’ helyét az új sarjadék, hamar elta 
karjak a’ szomorú emléket, melly szivünkben visszama 
radott; de ha egy remén'ytöllfosztatunk meg, a’ veszteség 
felszi'imolhatlan. Az öröm, mellyet varank, még tisztan 
alla kepzetünk elött, benne minden szép, minden ragyogó 
vala, a’ czél mint ködboritott tairgyak, nagyitva emelke 
dék a’ jövö’ titkos fatyolaból, ’s mert reményeinkben lsokat 
birank, mit, ha teljesülnek, a’ való is elraboit volna, vesz 
töknél többet siratunk mint mi valóhan töli'ink elvétetett. 

Atyamegész életében' csak reményiiyel, ’s nem szere 
tettel tekinte ream, ’s most midön e’ végkötelék meg 
szakadt, jol érzém, hogy útjaink ezenti'il örökre elvaltak. 
De mit lehete tennem? Vannak erkölcsi lehetetlenségek, 
mellyekröl csak minmagunk itélhetünk, de mellyek ép’l 
olly valtozhatlanok mint az anyagiak, ’s illyen vala rei'im 
nézve az, hogy tapasztalasaimmal a’ közéletbe lépjek. ' 
Atyam kért, tanacsolt, vigasztalt; Roger majd nem térdre 
bori’ilt elöttem, hasztalan; tudtam hogy szivtelennek fogok' 
mondatni ki makacssagból apjat minden reményeitö'l meg 
fosztja; mert hisz’ kevés ember 'gondol arra, hogy ked 
veseinkért halni lehet, de nem ujra teremteni szivünket, 
’s hogy kit legmakacsabbnak gondolunk, sokszor csak az 
ki gyengébb mint hogy érzeményeinek parancsolni ’s kö 
vetkezetesen szinleni tudna; el kelle türnöm. Parist nem 
hagyhatam el; a’ gondolat, hogy valakî tavozasomhan 
félénkséget lathaina, vagy mondhatna, hogy a’ közvéle 
ménynyel szembe szallni lnem merek, lehetetlenné tevé, 
ha nem is ke_csegtetett volna a’ remény, hogy ragalma 
zóim’ egyikének nyomara érhetek, ’s vérével tisztara mos 
hatom hecsületemet, vagy legalahb enyhithetem la’ kint, 
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mellyel sértett szivem boszi'it kéit. — A’ varasban nem 
vala senki kinek tarsasagahan vigasztalast talalhaték,. te 
utaztal, az öreg Roger — magahan is elég unalmas — 
szüntelen kérés- ’s vigasztalasi altal türhetetlenné valt, 

_ a’‘tarsasag mellyben eddig éltem csak undorodassal tölté 
keblemet. ’ Magamba vonultam. Elzarkozv'a mindenkitöl, 
csak néhany kedvesi iróhan keresve rokon érzeményeket, 
Paris közepette olly elhagyottsaghan éltem, mint most 
kolostoromhan; csak ha néha egy ismert hintó hajta el 
ablakaim alatt, vagy az atmenö naplopók között épen egy 
ismert arcz merüle fel a’ sokasaghól, emlékezém hogy 
szazadunk’ Babelahan élek. 

lgy ültem egy nap’ ablakomnal. Az ég borúlt vala, 
lanyha esö a’ csavargó tömeget, melly a’ fövaras’ ntczi'iit 
maskor eltölti, hazakba zara, ’s csak itt ott egy atmenö, 
’s nél1a egyes kocsik’ zörgése zavara fel a’ csendet, melly 
a’ Vendomepiaczat eltölté, felette a’ nagy csaszar réni 
ként emelkedék a’ ködböl, mintha szomorúan nézne le 
egykor olly ragyogó, ’s most olly borúlt körére, minek 

l_ hogy fénye eltünjék, nem kelle egyéb, mint az egy nap’ 
alkonyodasa, mellytöl sugarait kölcsönzé. 

Szomori'i valék, még szomorúabb mint közönségesen. 
Egyes czikkelyek az újsagokban, mellyekben visszalép-l 
temröl szó vala, ’s természetesen mindenl lehetö ok kö 
zött csak a’ való nem emlittetett, egy levele atyamnak, 
mellyben elkeseredve élte’ vég reményeinek vesztéröl pa 
naszkodék, újra felszakitak a’ sziv’ sebeit, ’s az elborúlt 
ég, mellyhez feltekinték ’s mellyröl napok óta nem hatott 
le egy sugar e’ fedelekre, csak nagyita a’ hanatot, melly 
keblemet feszité. — Vannak napok hol a’ szenvedö két 
szerezve érzi banatat. Miké‘nt a’ nyugovó tenger egyszerre 
felforr , ok nélkül, egy titkos erötöl emelve; miként csen 
des éjszakakon a’ lomb csörögve megindúl, mint ha alom 
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lejtene at az egakon, ’s felserkenve hallgatunk, ’s ismét 
csendes minden, ’s nem tudjuk 1n1 szakita félbe a’ nyu 
galmat: ugy vannak pillanatok, mellyekben a’ sziv is mo 
zogni kezd, mellyekben egykor vészektöl ingatott érze 
ményeink egyszerre felszólalnak nyugalmunk közepette, 
’s nem tudva mi feszeti keblünket, ’s nem adhatva okat, 
a’ kebelnek beforrt sebei mind ismét vérezni kezdenek, ’s 
könnyek töltik szemeinket a’ nélkül hogy mondhatnók, 
keserveink közül mellyik Íacsarta e’ cseppeket. Illyenek 
valanak e’ pillanatok, Julia, Armand, minden a’ mit re 
méltem, mit Sejditék, a’ szomorú jövö egész elhagyott 
sagahan voni'ila et lelkemen, ’s egy le nem irható keserv 
tölté keblemet. — Ekkor nyilt meg az ajtó ’s elöttem Ar 
thur allt. 

Érezted-e mar egyszer elhagyatva magadat? 0h ha 
érezted, ’s ha e’ pillanatokban egyszerre egy ismert arcz 
lépe elédbe, mellynek szemeiböl ezer emlék sugaroza read, 
melly'mosolygó ajkaival múlt örömeidre inte, kezének 
meleg szoritasaval azon idökre, hol még harataid vala 
nak; ha ragalmazva, üldözve az egész vilagtól, mage 
nyosan, idegen ellenséges elem között, mint a’ hajótörést 
szenvedetti'iek puszta szigeten, ismét a’ kedves emberi 
arcz lépett elédbe, ha nem is haratod legalabb egy kit el 
leneid között nem lattal; ha, mondom, tapasztaltad, ha 
ismered az érzeményeket, mellyek az emberilkeblet illy 
pillanatokban eltöltik, képzeld örömömet: én le nem 1r 
hatom. 

Ki nem szenvedett, nem tudja mi kevés kell, hogy 
magunkat boldogoknak érzhessük. Mint a’ nehezék mér 
legedben eltünik a’ terhelt túlrész’ ellenében, ’s mégis 
oldalara rantja ha az üresen all: úgy a’ legkisebb targy 
annak, kinek semmije nincs, mindenévé valik. — ’S úgy 
Arthur, ki egykor ismerösnél alig ha több vala, ez elha 
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gyottsag’ pillanatahan haratta val_t, kiben mindent 11ö1111 
fogék mit ez életben még enyimnek nevezhettem, kinek 
karjai között érezém, ho5‘)г e’ sziv még dobogni tud. 

Nincs semmi mi annyîra szeretetre gerjesztene, mint 
ha magunk szereçünk. Az emberi kebel közönségesen echo 
ként ugyan azon hangokat ismétli, mellyekkel feléje for 
dulun'k,l ’s igy Arthur elragadva szenvedélyes fogadasom 
аltal, talan soha melegebb haratsaggal nem borúla kar 
jaim közé mint épen e’ pillanathan, hol két hosszú év 
utan találkozva, többet talaltunk egymashan, mint egy 
kor elhagyank, mar csak azért is mert szegényebbekké 
valtunk. 

Arthur igen megvaltozott. — Elsö pillanathan nem' 
vevém észre, de miutan egy {1191g nyu'godtan beszélgetve, 
arczai mellyek talalkozasunk’ örömében felpirultak, ter 
mészetes halvanysúgokat visszanyerék, ’s szabalyos vona 
sai pillanatnyi felgerjedés utan ismét megszokott kifeje 
zésöket vevék fel, észrevevém ’s sejditém, hogy nem sze 
rencse nyomta reajok belyegét. — Némelly arczokat alig 
gondolhatunk vìgan. Mint a’ hegyfolyó , melly rohaтa 
sziklafalon leomlik, a’ nap’ sugarjaihan ragyogva gyémant 
esöl'iént zubanhat le mélyébe, olly szép ’s dicsö hogy sze 

. münk alig Шrhaбa csillogasat, de soha a’ tiszta egeт; ’s 
viragozó partokat nem tükrözheti, soha ingó habjain‘at 
nem mutathatja mélyének szines kavicsat: ngy vannak 
vonasok, mellyeken boldogsagot, szenvedélyes örömöket, 
de soha a’ megelégedés’ nyugodt mosolygasat nem tah'i1 
hatjuk, ’s illyen vala Arthuré. De most nem azon költöi 
húsongas vala kimondva képén, melly egykor olly erösen 
vonza ez ifjúhoz; arczai halvanyak valanak mint elébb, 
de a’ beteges pirossag, melly “шok néha fellobham ’s 
eltünt,l a’ sёфéi; tůz nyugtalan tekintetében, ’s ajkai körül 
néha a’ remegés ’s azon keserü mosoly..mellyet csak 
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hosszú szenvedések hagynak magok utan, mтыk, hogy 
nem aктdott de való keservek mentek e’ sziven at, ’s 
ha bar beszélgetése vig ’s ehmés vala, a’l hang lmeghazud 
tola a’ szavak’ értelmét. Nem akartam kérdezni, ’s azért 
nagy részint közönös dolgokról szólank; végre a’ müvé 
szetre jntva,r tudakoztam mivel foglalatoskodik. Elpirúlt 
Keserü mosolygas lebege ajkai körül midön fojtott han 
gon felelt: a’ müvészet — elhagytam. 

Csudalkozva’ nézék rea. 

Bamulsz, nemde? szóla tovahb, miért? hisz’ remény 
vala, éltemnek legföbb vagya, holdogsagom, miért nem 
veszett volna el. A’ kartya, mellyre éltünket tevök, egy 
forman veszthet, ' ’s legyen asszony, harat, dicsöség vagy 
a’ müvészet, végre ha koldúsok vagyi'ink mi külö'iibség, 
min vштыk vagyonunkat? ' 

’S hat’te is, szólék meghatva, — te is ki e’ tolongó 
sokasagból kiléptél, ki ez élet’ nagy pusztajahól, hol mi 
faradva haladunk, müvészetedbe mint a’ vandor viragozó 
oasisba vonúltal, te a’ müvész, te is szenvedél! 

Ш! iha elértem volna, viszonza szomorúan Arthur — 
ha e’ viruló oasis, mellyröl almodam, körébe fogadott, ha 
a’ müvészet’ tiszta forrasai ajkimat enyhitették volna! de 
igy; шni a’ czélt maga eli'itt,' maga elött шт a’ zöid 
ligetet , melly felé zarandokoltunk, hallani tavolról a’ ' 
csermely’ mormogasat, érzeni a’ hüs szellöt ’s az illatot, 
mellyet a’ шagи) agak ingadozva elöntének, ’s ott fe 
küdni az égö homok között, erötlenül, csak lépésekre 
a’ czéltól, ’s mégis örökre “пoд mert lahaink nem bir 
nak többé, ’s nyomorúan elveszni reinénylett édenünk’ 
küszöbénéi, oh ki eztnem ismeri, ne panшkoщék sorsa 
ellen! — . 
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Hallgatank. Arthur langoló arczokkal ment fel ’s ala 
szobamhan., ’s én követve minden mozdulatat, szenvedé 
lyes fajdalmat latva, érzém, hogy hasonlóm all el6ttem. 

0h atyam — szóla 'székre vetve magat — jól itélt 
iìaról, ö jobban ismeré e’ gyava tehetetlen lelket, melly 
csak ahrandjaiban einelkedhetik ‚1 ’s midön comptoir 
jaha ültetett, azon egy helyre tett , mellyre születtem. 
ltt kelle maradnom, atnézni naponként kereskedö köny 
veimet, összehasonlitani a’ hitelt ’s adóssagot, dobogó 
szivvel elkésziteni bilanczomat, kiadni valtó leveleket, 
olvasni pénzt, ismerni a’ cserebere’ legmélyebb titkait, 
nagynak ’s dicsönek lenni a’ hörze’ hösei között, ez vala 
hivatasom; féreg vag'yok , a’ porban kelle maradnom; 
ott keresni örömeimet, ott a’ dicsöséget, mert hisz’ ha 
sonlói között a’ pénz’ ennbere is hamulókra talal. Maga 
sabbra vagyódtam ’s elvesztem. Nem repülhetünk vala 
mennyien. 0h ’s ha tudnad, mennyit szenvedék! Midön 
Romaha jövék, ’s latam mind azon dicsöt, mi e’ varasban 
két‘ezered’ müködéseiböl összegyüjtetett; a’ merész gö 
rög’ gondolatjat, melly ezeredek utan a’ szoborból örökké ‚ 
ujan ’s hatalmasan felszólal, mint a’ müvész’ lelkében fel 
tamadott; múlt szazadok’ hitét halhatatlan szinekhen ra 
gyogva Raphael’ madonnaiban , a’ Coliseumot ’s Péter’ 
nagy templomat, ’s annyi nagyot ’s fennségest ez egy va-' 
ras’ szent körében. 0h akkor véghetlen boldogsag tölté 
lelkemet! Mint ha a’ nap leönti vilagat, targy olly sötét 
nincs 1nel1y neт vetne sugarokat, ugy a’ müvészet’ szent 
lelke athata lelkemet e’ falak 'között, ’s mi csak idegen 
fényhöl sugarzék ream, ön keblem’ kifolyasanak latszott. 
Ecsetemhez nyi'iltam, szaz fennségesnek latszó kép tölté 
képzetemet, festék ’s elöttem gondolatomnak mazolt rém 
j01 alltak, a’ dicsö feltétnek nyomorelt caricaturaja. .-_- 
De még vala reményem, a’ forma hijanyzik még, a’ tech 
nicai ügyesség, igy szóltak meмы‘0hn ’s ez megjön. Mun 

__щ—. „___ 
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шт fogtam, dolgoztam mиit talan ember még nem dol 
gozott; rajzoltam reggeltöl estvéig, gypsek ’s természet 
utan, lefestettem mindent; a’ boncztudomanyhan nem vala 
egy ki a’ tagok’ ’s inak’ fekvését ’s összeköttetését, ki 
minden eret jobban ismért volna mint én, perspectivaim 
han nem vala hiba, szinezetem a’ természetet utanozâ., egy 
szóval, mindent h11rtam mi festönek szükséges, de épen 
ez iparkodasaim alatt elveszett a’ müvészi lélek, a’ hosszú 

' faradsagos mnmka elölte a’ szent lelkesedést, utanozni 
tani'iltam a’ természetet, de nem tudtam töbhé egyebet, 
a’ tecbnicai nehézségeket legyöztem ’s ügyes mesterem 
ber lön belölem. ‚ 

Egy pillanatig hallgatott, mintha összeakarna szedni 
gondolatit, végre szenvedélylyel тytaи: 1'igyes mester 

l ember, nem egyéb. Tarsaim irigylették sebes lépéseimet, 
mellyekkel abban mit 6k müvészetnek nevezének, haladtam, 
a’ mesterek dicsértek, némelly angol ki atelier-nkiíe jött, 
talan banшlta is miveim’ természetességét, de én érzém, 
hogy bennem a’ müvész meghalt, ’s minden magasztalas, 
mellyel faradozasaim jutalmaztattak, csak nevelé a’ kint 
melly lelkemet e’ gondolatnal eltölté. 0h mert nékem nem 
a’ természet’ majmolasa vala a’ müvészet, nem hogy — 
az agg Inonda szerint — festett szölöimre madarak repül 
jenek, kivanatom; a’ természet’ hiv ntanozója még nem 
müvész, csak ki képébe ön lelkét öntheti at, csak ki 
bensö vilaganak sugariait araszthatja el mive felett, hogy 
mint [Мen e’ nagy vilagon, ugy teremtésében ö alljon 
elénkbe; csak kinek sыnei szókka valnak, mellyekkel gon 
dolatjait kimondja, csak ki nem hideg tükör-, de a’ tîszta 
folyóként úgy adja vissza a’ tairgyakat , hogy képéb'en 
természetet lasson a’ nézö, ugyan azon formakat, azon 
szineket , mellyekhez szokott , ’s mégis valamit mit a’ 
természetben nem lat, a’ habok’ ingadozó folyasat, a’ 
«ю»ogó szivet a’ kép alatt, az müvész! ’S én -— kinek ‚ 

l 
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képzete az academia’ hideg körében elfagyott, ki annyit' 
’s olly hiven utanoztam, hogy végre nem is teheték mast, . 
érzém hogy e’ czél nekem örökre elérhetlen. — Ketségbe 
estem volna. Egy tarta fel, a’ szerelem. Ne kérdezd érze 
ményem’ történetét. Ta1alkoztunk"s szerettem öt, ’s mint 
a’ boldogsag, melly szivemet eltölté, nagyobb vala, úgy 
azon egyes történetek, mellyek altal azza lettem, kisebbek 
minthogy elbeszélhetném. Miként ha a’ messze éjszak’ ri 
deg vidékein nyar lesz, kevés napokhan a’ tél’ vég nyoma 
eltünik, ’s hol csak mbst még hó tölté a’ völgyeket, egy 
szerre dús lombozat ’s ezerszinü viragozas tamad a’ nap’ 
sugarzó lhatalma elött: ógy valtozott egyszerre e’ lélek, 
végetlen chaos elébb, mellynek sötétiben szaz kinzó érze 
mény ’s szomorú gondolat vegyüм tolongott: ragyogó 
vilag most miutan felette teremtò' szóként, Laura’ neve ki 
mondatott. Boldog valék! boldog mint csak szerelem altaíl 

' valhatunk azza, mint csak egyfszer‘ lehetünk életünkben, 
’è szenvedélyem’ hatalmas szavatól , mamorahól felyert 

' keblemben újra feltamadott az erö, mellyeL egykor a’ 11111 
vészet felé fordúltam. Adj szerelmet a’ szivnek, ’s mi mé 
lyében rejtözve szunnlyadott, a’ szép ’s nagynak csiraja 
fejlödni fog meleg érintése alatt, legyen gondolat, dal, 
kép vagy tett mit az ég a’ kebelbe teremtett, a’ szerelem 
felhòzza mélyéhöl a’ kincset. Most müvész valék ismét, 
müvész mint soha nem életemben. Langoltam ’s érzém, 
hogy ragyoghatok. Ez isteni arcz, igy gondolék magam 
han, melly boldogsagot sugarza életembe, e’ sötét szemek’ 
langoló tek1ntete, e’ fürtök mellyekkel elfeledkezve ma 
gamról, annyiszor jatszam, ez ajkak mellyeket égö csó 
kokkal takartam, e’ kebel melly értem emelkedett, ez 

' édes test melly'et karjaim atfoganak, ne vénüljenek, ne 
haljanak soha; éljen ez isteni forma miveimben. ûltarokra 

_ fogom allitani, ’s a’ nép leborúl a’ mennyei kép 0lö1t; 
n1h1t s2erele1n1stenné ö mosolyog képemen, a’ vitéznek 
ö adja habérjat, 1nh1t angyal ö emelkedik az é; felé, ö ’s 
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mindig csak ö, valtozva ’s mégis egy mint a’ nap, melly 
e’ földön elönti “gaты, a’ viragnak szineket, a’ völgy 
nek arnyékot ad, melly mindent athat meleg fényével, ’s 
még a’ könyben is ragyog. 

Fennségesek „тak ez ahmok — szóla rövid szünet 
titan — de rövidek. Laura szép vala, és alavaló; ’s ki egy 
angyal’ kebléii gondolam magamao` örömleanyt laték kijó 
zanodva magam elött, ki elhagyott mihelyt nem füzethe 
tém. 0h dühössé lehetnék, ha ez idöre gondolok ; ha arra 
gondolok , hogy mennyorszagot éreztem szivemben mig ö 
csak pénzt keresett; hogy gyermekként sirtam ’s imad 
koztam örömömben ’s térdeltem‘asszony elött mig ö talan 
szabójara'gondolt; hogy éltemet , üdvösségennet adtam 
volna érte, mig ö regényeihöl egy nevetséges feleletet 
férczelt össze maganak. De hagyjan; az épen atka éle 
tünknek, hogy közönségesen legszebb pillanatjai egy 
szersmind legnagyobb bohósagaink is; ’s hogy arczainkon 
mellyek egykor gyönyörjökhen h'ingolan'ak, késöbb szé 
gyen önti el pirossagat; ’s ha visszatekintve a’ innltra, 
szivemben a’ fajdalommal, mellyet ennyi boldogsag’ veszte 
felett érzek, a’ kivansag egyesül: hogy bar sol1a nem 
élveztem volna, legalahb nem én vagyok az egyetlen ki 
midön magat legboldogablmak gondola, legostobabb vala. 

Nem foglak úntatni részletekkel. Húsz esztendös 
valék ’s Laura a’ legügyesebb asszony, ki valaha férii 
szerelemre speculalt. Asszonyok született ellenségei min 
den theorianak, a’ szerelemben mint mindenhen különös 
hajlandósagok a’dolog’ practicus oldalahoz vezeti öket, ’s 
igy nincs semmi természetesebb, mint hogy L_aura, mig 
én hetedik egemben tévelygék ’s halalról szóltam karjai 
között, ’s a’ legboldogabb embernek képzeltem magamat 
ha kemény földön térdelék elötte, szamolva mint a’ vilag’ 
elsö mathematicusa, a’ kevés pénzt mellyet akkor birtam 

Árvízläò'nyv V. kò't. 9 
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kisajtola ’s miutan gyaiiinokom többet küldeni nem akart 
’s hitelezöim bezarassal fenyegettek , nevetve elküldött 
hazatól, mint ki való platói érzeménynyel viseltetvén hoz 
zam, nem testileg, de csak azon szebb tulajdonokórt sze 
retett mellyeket pénzetlen allapotomban nem nyujthaték 
'többé. A’ dolog természetes, ’s szazszor történt a’ vilagon, 
de nem képzelheted a’ fajdahmat melly lelkemet eltölté. — 
Ha csak Laurat vesztettem volna, elbirhatam. A’ hanat, 
'melly vesztett kedvesünkre int, melly róla 52ó1, hozza ve 

'zet szünetlenül, nem gyönyörtelen; kitöl csak az éldelet 
vétetett el, ’s ki érzi hogy t610 mast a’ vilag el nem ra 
holhata, hogy a’ sziv melly t010 elszakittatott, vérzett, hogy 
a’ kedves szemek érte könyeznek, a’ kebel érte sohajto 
zik, az ne panaszkodjék; boldogsaganak nagy ‘omladékai 
'alatt sok dicsö fekszik 1111 még épen maradt, ’s 6 n01n kol 
dús, kinek e’ nagy fajdalom marada birtokahan: de igy, 
megfosztva n111111011t61 egyszerre, nem tartva meg boldog 
lsagomból még egу emléket sem, nem tekinthetve vissza 
a’ nélkül, hogy pirúlnék: képzelhetsz- e hanatot mint az 
lfenyim 1 

lsmét hallgatott, végre mintegy 0r61 véve magan, 
folytata. -— Élheszélésem’ végén vagyok. Eleinte dolgozni 
akartam, hogy munka között elfelejtsem keservemet. Nem 
vala 0r61n. A’ gondolat, melly egykor lelkesitett, elveszett; 
’s csak undorodast, csak elkeseredést talaltam a’ körben 
hol megkezdett képeimben Laura alla elöttem, ’s minden 
mit képzelék, hozza vezeté vissza lelkemet. Hitelezöim’l 
szüntelen sürgetései ’s azon szamtalan kis ’s nagy hajok 
’s pénzbeli zavarok , mellyekkel küszködtem, azonfelül 
sarba húztak gondolataimat, ’s 1n1116n gondnokom kinek 
helyzetemet megiram, maga Romaha jött, ’s adóssagaimat 
kifüzeté, széttörve ecsetemet, e’ varassal egyszerre a’ 
müvészettöl 15 húcsút vevék. 
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Hallgatott, reszketö kézzel nyita fel az ablakot ’s 
egy nehéz köny perge le arczain. Mélyen meg valék hatya, 
éltében annyi vala mi ön sorsomra emlékeztete, olly ha 
sonló jövö! ’s midön kezet nyujtva meleg szoritasat ér 
zém, egy bensö szó monde., hogy ezentúl haratok leszünk. 

Roszi'il teszed — lszólék végre hosszú hallgatas utan 
— hogy a’ müvészetröl lemondasz, az út nehéz ’s gö 
röngyös lehet, mellyen feléje haladunk; a’ pont mellyhez 
érünk, azon czélnal mellyet ifji'i lkorunkban magunknak 
kitüztünk, talan sokkal alantabb: de végre maga a’ tö 
rekvés is emeli lelkünket, ’s legalabb nem kelll a’ zajge 
tömeggel vegyülnünk , ’s mar ez is nyereség.' 

Arthur szomoriian me rejét; haretom, nonna, mü 
vészi palyam bevégzett. Ha mulatsagként, ha csak mint 
kedvelö üztem volna a’ müvészetet, a’ kedv mellyet 'egy 
idöre elveszték, `talan visszajöhetne'. de en egész lelke 
met tevém rea, én éltem benne:l ’s ha attól, mit szenve-" 
délylyel szerettünk, egyszer megvalank, ni‘ncs töhhé viszl’ 
szatérés. ’S ne légyen — szóla a’ legnag'yobb elke'seredesl“ 
nangjaval.' Éiaelni akarok, lmi sz‘ükségem 'miivésfzetrqe 
Faradjanak masok a’ terméketlen' hahérïutan, 'múzoljanak 
halhatatlaiisagot Imagoknak , izzadjanak reggeltöl napestig” 
szegény miveik felett, mintha a’ vaszon nem lett volna’ 
szebb ’s tisztabb, minekelötte rea egy gyava emherarcz: 
mazoltatott, fi1ggjenek arany ramakhan, marvany galle 
riakban, én nem irigylem 11oi‘sol1at: enyim a’ hor’ lelke 
sitö hatalma,. a’ jaték’ remegö öröme, a’ leany’ langolól 
ölelései; ki a’ pillanatot egészen élvezé , könyörületes 
mosolylyal néz e’ büszke koldosok’ fáradozasaira. A’ hol 
nap nem masl mint egy ma, mellyet iiiégnem bimnk; az 
halgatag, ki a’ jelen pillanat’ gyönyörjeit a’ jövönek fel 
aldozza, ki jövö ivadékok’ dicseretéért eltaszitja az 11rö1n 
poharat melly elötte 1111. 

9 Y; 
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Rosszabbnak tetteted magadat mint valóhan vag'y — 
szólékközbe. ’S te érdeme felett becsülöd haratodat — 
viszonza ö nevetve, én korhely vagyok, korhely a’ szó’ 
leg52oro5ahh értelmében, ’s hidd el, nem banom, hogy 
azza lettem. A’ nap’ sugarjai poharaim felett halnak el, 
az elsök a’ roulette mellett taialnak; asszonyok, lovak, 
vig tarsasag, zene, minden mi csak örömöt nyujthat, az 
enyim. Ha egy h115 3on1101-11t tamad lelkemben, füzetett 
kedvesem elüzi csókjaval komorsagomat; ha a’ multra 
gondolnék, a’ jelen nyereség, vagy ha épen vesztek maga 
a’ kar eltakarja emlékemet, ’s im felvidultam. Mulatok, 
nevetek reggeltöl estig, ’s ha végre lankadtan agyamra 
1161t01n, gondolat nélkül alszom el, masnap hasonló örö 
mökre éhredye. Hidd el haratom, ha read nézek ’s szomorú 
képedre, úgy tartom, az én módom jobb vigasztalasra 
szegény könyveidnél. 

’S nincs-e igaza, ìgy gondolék magamhan, mig ö to 
vabb folytata beszédét, ’s feleitve a’ szomprú érzéseket 
mellyeket történetének elmondasa benne gerjesztett, vi 
gan mesélé kalandjait. Mit varhatok az élettöl, mit ki 
vanhatok mast mint felejteni, mint eltörölni a’ multat em 
lékeimb'öl, elfojtani, bar miként tegyem, e’ sziv’ kinzó 
szavat. Nem szenvedett-e ö is mint 0n, ’s nem nevet, nem 
nem örvend-e7 most, mig én eltemetve szomorú emlékeim 
közé naponként felrantom a’ sziv’ 50h0t ’s tovabb vérzem. 

Öltözködjél ’s jer velem — szóla végre órajat nézve 
— ma haratim nalam ebédelnek, ’s hidd el egy palacz 
pezsgö több gondokat üz mint a’ vilag’ minden classi 
cusai. — 

М0g habnztam. 

Kérlek, öltözködj’ - szóla türelmetlenül — nem v0521 

hetünk egy perczet, ’s n’ieglatod, jól fogod mulatni maga- 
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dat; mind derék ehnés‘iì1'il1 ebédelnek nalam, ’s ha szived 
köztünk egyszer fehmelegi'ilt, meglatod: nem vagyunk egy 
cseppel roszabhak mint masok, bar 1n1 erkölcsösen han 
gozzanak is a’ phrasisok, mellyekkel embertarsaikat, ’s 
magat Istent csaljak. Haш! lassak legalabb azok, kik sér 
tének, hogy minden gazsagok le nem h11rta nyomni szi 
vedet. 

Igazsagod van — szólék meggyözetve ez utolsó ok 
' által — varj egy perczig ’s készen vagyok. 

Hala az égnek — szela vigan összecsapva kezét Ar 
thur — ’s meglatod, haratom, csak egy jó ebéd kell ’s ' 
meg fogsz gyözödni, hogy bar 1n1 üresnek latszott a’ vi 
lag, annak panaszra oka nincs ki poharahan még talal 
valamit, mivel szivét fehmelegitheti. 

Felöltözködtem ’s ehi‘ienék. . 
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XLIII. 

Nem foglak farasztani hosszú tévedéseim’ részletes elö 
змsaт1. Ismertél midön rajtok atmenék, ’s talan vissza 
emlékezel, hogy legalabb boldog nem valék aljasodasom 
han, ez legyen egyetlen mentségem. 

A’ tarsasag, mellybe Arthur vezetett, nem illett ko 
molyabb kedélyemhez. Egyike vagyok azoknak, kiket 
nein örömökre teremtett az ég, e’ szivnek nagy kincs 
kell, hogy magat gazdagnak érezhesse, ’s azon kis öröm 
adomanyok,mellyeket az óra nyujt ’s elvesz, nem pótolha 
tak ki az érzemények’ hianyat; mellyek utan szivem va 
g'yódott. A’ jaték mellyben majdnem mindig nyertem, ta 
lan épen azért nem ada izgalmakat, bor nem részegitett, 
az örömleany untatott, vagy legfelebb arra emlékeztetett 
öleléseivel , hogy e’ пишtt öröm ’s nyajassag alatt 
talan vérzö sziv rejtezik, ’s az orgia közepette, a’ habzó 
kelyhek ’s langoló ölelések között körültekintve csak 
elundorodassal nézheték a’ tarsasagra, mellynek öröm 
részegségéhen részt nem veheték. De zaj kelle a’ fajó ke 
belnek, larma melly eltakarja hensö szavat, egy új szen 
vedély melly a’ lelket mamoraból felragadja. Mint a’ ha 
jós, kit tenger’ közepében légnyugat fogva tart, nem tür 
heti napjai’ egyformasagat, ’s iinadkozik vész'ekért, csak 
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hogypartot érjen, vagy legalabb széttörve sziklak felett, 
egy rövid kinhan végzödjék szenvedése: I'igy’vagyódtam 
én új érzeményekntan; elszanva lnindenre, csak I'ij mi 
legyen, ollyan mi nem hagy visszatekinteni; ’s ezt végre 
feltalaltam. Bar mi ellenkezö vala is a’ tarsasag ön néze 
teim’ S6t természetemmel, sértve elején cynismusa altal, 
késöbb megszoktam, utanozam ’s végre magaméva tevém` 
elveit, ’s ha komolyabb kedélyem nem engede is valóhan 
örülni, legalabb nem az vala az ok, hogy a’ többieknél 
jobb valék. ~ 

Leirjam-e tarsaimat? talan nem szükséges; nincs 
semmi mi az embereket hasonlóbbakka tenné mint hibaik; 
’s miként Juvenal’ satirai napjainkban irottaknak latsza 
nak, l'igy ha valaha korhelyeket láttal, ismered czimbo 
I‘aimat. Néhany i1atal emher, ki most végezve cursusait, 
mint korunkban annyi ifjak, pödörte hajszat, minekelötte 
116tt, papaszemmel jart, mielött s'züksége vala, meggyö 
zödése ellen szólott, ’s szivtelenséget szinlelt, mindent 
csak hogy i1atalnak ne tartassék. Néhany iró, seregök’ 
legallyasabb neméhöl, kiknek Byron ’s Sand kicsike velöi 
ket megzavara, ’s mély ironiahól, elkeseredéshöl, meg 
vetéshöl az emberek irant, vagy tudja az ég mi fennséges 
ürügyek alatt korhelyekké lettek, hogy 11ö1t61 természetek 
nek latszassanak, kik e’ föld’ mélyébe merülve csak a’ pin 
czéig jutottak, ’s ittak, ’s ittak mig a’ föld kerengve jara 
szemeik elött, ’s büszkeségök örült a’ gondolatnal, hogy 
6l1 emelék ki _sarkaibóL Egy életunt angol, ki honnaból 
csak pénzét ’s unalmai;' hozva magaval, höven osztogata 
mind kettöhöl, de csakaz elSöt érzé fogyni; néhany ki 
szolgalt tiszt, ki most a’ roulette’ zöld mezején hösködött, 
egész vagyonaért jatszva mindig mint a’ nagy csaszar 
mig Watterlójok egykor eljön, ’s az annyiszor diadalos 
h6S a’ Clichy tömlöczben talalja Helenajat; egy szóval, 
tarsasag minöt az orszag’ majd nem minden varasahan lel 
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hetsz, „мыt szazadunk’ sepredékéhöl unalom altal össze 
hozva, mellynek ha felszinét tekinted, mint régi sarko 
phagokon hacchicus örömöt, ha belsejét, rothadast ta 
lalsz. — 

Az egész tömeg között Artlnu'on kivül leginkabb két 
féri1val tarsalkodtam. Az egyik gzîzdagnémet, ki a’ ke 
reskedéssel felhagyva pátr év óta Parishan élt ’s pazér 
lasai altal hirt szerzett; a’ masik egyike azon földön fu 
tott ’s visszatért hajdani marquisoknak, kik a’ restaura 
tió utan jószagaik’ egy részével hibaiknak egész tömegét 
visszanyerék, ’s könnyelmüen mint nyolczvankilencz elött' 
csak 6sz hajakat, ’s koldús szemtelenséget hoztak vissza 
hosыú vandorlasokból; ’s mivel e’ két ember, mint min 
denki, kivel szorosabb összeköttetésben allank, éltemre 
nem vala némi haшs nélkül, taIan jó az utóbbiak’ értésére 
személyességöket leirnom. Ugyis közönséges emberi élet 
ben, mint az enyim vala, a’ legfontosabb történet az: 
milly emberekkel talalkozank, ’s az egyik e’ két egyed 
közül megérdemli hogy ismértessék. Werner nem vala 
közönséges ember. Ha a’ szobaha léptél, hol együtt va 
шnk, a’ lelketlen amok köша e’ komoly fériìïs vona 
sok akaratlanul magokra иntak iìgyelmedet, ’s a’ széles 

' homlok mellyet nem évek, de gondok szantanak olly mély 
harazdakkal, e’ sötét szem mellynek langoló tekintetét 
al1g birhatad , e’ keleti arczvonasok mellyeknek шba 
lyossaga egykori szépségre inte, ha bar most romjaikból 
lathatad, hogy e’ helyen szenvedélyek ‘тak hosszú csa 
tajokat, ’s e’ mosolygas az ajkak körül, e’ banatos mo- 
soly, ellentéte az örömkönynek, mellyet legnagyobb ke 
serveinknek k1mondasara adott az ég, ugymint a’ leg 
nagyobb lgyönyörnek örömkönyeinket , minden felger 
jeszté iìgyelmedet, ’s ha bar nem vonzalommal, legalahb 
belsö tisztelettel nézél e’ féri1ra, kinek felsöbbségét sej 
ditéd; ’s ambar egész tarsasagunkhan nem vala senki ki 
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öt szerette volna, söt ha tavol létében nem hibaztak gu 
nyoló elmésségek e’ keresztelt zsidó’ büszkesége ellen, 
mihelyt a’ szobaha lépett, nem volt senki ki töle ez érze 
ményt megtagadna, vagy — bar meddig tartott is ismerett 
sége, — maskép gondolkoznék felüle mint talalkozasa’ 
elsö pillanatahan. Holnapokat töltöttem VVernerrel, tani'ija 
valék egy par viadalnal, lattam jatéknal ’s poharak felett, 
soha valtozast nem vevék észre kedélyében, soha tavo 
labbnak, soha közelebbnek nem érzém magamat mint az 
elsö órahan; tarsaink között voltak többen kik öt évekig 
ismerék, de nem'volt egy, ki magat haratjanak mond 
hata; ndvarias mindenki iri'int, nyajas ’s haratsagos meny 
nyire érzemény nélk1'il azok lehetünk, több senkinek; — 
azon havasokh'oz_ 'hasonló , mellyekre bizonyos pontig 
mindenki juthat, magashra senki. Soha egy melegebb 
szó nem hangozék e’ halvany ajkakról, soha részvétel nem 
szelidite keserü beszédein; 1nh1t ha tél a’ tajt egy szinnel ' 
takarta, ngy e’ hideg ki'ilsö alatt nem gyanita senki, szikla 
vagy egy múlt tavasz’ viragozasa fekszik-e temetve; csak 
a’ keserü gúny', melly néha nyugalman attört, csak az 
allhatatos tagadas, mellyel minden fellengzöbb eszme ellen 
fellépett, mutatak hogy egykor melegebb napjai voltak e’ 
kebelnek is. Voltak napok, mellyekben hallgatóbb‘ vala 
mint közönségesen , targyak mellyeknél nn11ntegy felleg 
vonula at komoly arczain, ’s ajkai nem hijaha reszkettek 
midön egykor véletlen beszéd közt egy asszonyi név ki 
mondatott, de egy percz, ’s vonasai elöbbi közönösségö 
ket vevék fel ismét ’s sötét nyugalonnhan allt e’ kép , mint 
a’ tenger mellynek habjaihan a’ hajó ehmerült, ’s melly 
nem tartja nyomat felszinén. 

De ha Werner’ komoly méltósaga nyomasztónak lat 
szott, ’s a’ hideg gúny, mellynél egyéb vidamsag beszé 
iliben nem vala, tаrsasagat kellemetlenné tevé — mint 
ininden tarsasag azza valik ‚ mellyben inagunkat vagy 
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SOkkal magasabban, vagy sokkal alantabb érezve a’ töh 
bieknél, szivünknek szabad utat nem engedünk, mellette 
allt Lafard, ’s ha Werner komoly benyomast tett read , a’ 
kis öreg emberkén elmosolyodhatal. 

Közönségesen azt hanyjak szemökre vigjatékiróinknak 
hogy nevetséges személyeik’ festésében túlsagoskodnak, ’s 
talan némi igazsaggal; mert mig a’ komoly élet maga, 
annyira nevetséges belsö lényegében, kar a’ forma’ ne 
nevetségeihez folyamodni; de bizonyos, hogy a’ termé 
szetnek is meg vannak caricaturai, ’s hogy soha vigjaték 
1ró olly túlsagosan bohóczot nem festett , mint Lafard’ 
személyében a’ való. Ha latad a’ kis fériit szт1e göndöri 
tett vendéghajaval , melly szamtalan redöit visszatartva 
kevés festék mellett arczanak fö ifjúsitasi eszköze vala , a’ 
keskeny homlokon a’ nagy festett szemöldöket, mellyek 
azt félig eltakarak, vékony testét a’ divat’ utolsó szaba 
iyai szerint öltözve, mig a"szüntelen nevetö ajkak alól 
hamis fogaknak gyöngysorai vilagitanak elédbe , felha 
czagva minden alkalomnal, mozogva egész testével, ha 
darazva szüntelen, egy szóval, hetven esztendöskorahan 
a’ tizennyolcz évü suhancz’ szerepét jatszva, nem lehete 
nem nevetned ez ifjúsag’ élö caricaturaja felett; nevetned 
egy perczig, mert csak ennyi kelle ’s meggyözödél hogy 
Lafard nem csak a’ legnevetségesebb, de egyszersmind 
legkellemetlenebb tars , kivel valaha talalkoztal. Soha 
ehhez hasonló beszédfolyam nem érte füleidet. Mihelyt 
vele talalkozal, szóba ereszkedett, beszélt tarthatatlanúl, 
rólad ’s magaról, Francziaorszagról, a’ mult, jelen ’sl jö 
vöröl, a’ vilagról ha közelebb targy nem volt, kérdezve 
ezer dolgot, mellyre maga felelt, felelve ezerre, mellyet 
soha nem kérdezél. Jaj néked ha észrevevé hogy nem 
hallgatsz rea, sértett önszeretete i'ii ingert talalt elszóró 
dasodban, ’s annyival terjedtebb kört valaszta szónokla 
tanak mennyivel inkabb lata, hogy az eddigivel идeтet 
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még nem gerjeszthete. Kétszer jaj , ha egy kérdéssel félbe 
akarad szakitani vagy mas koparabb térre hozni beszélge 
tését, szófolyama, mint a’ zsibhadó golyó melly minden 
akadalynal új eröt kap ’s magasabb ivekben emelkedik, 
illyenkor új sebességgel erede futasnak; kérdésed ürügy 
vala, ’s csak az kelle e’ fecsegönek, mellynek kezei alól 
ha alom, vagy egy szerencsétlen, ki épen közbe jött ’s 
halgató szerepedet atvevé, nem szabaditott, semmi nem 
menthete. De nem e’ természetes h11iba vala az mi Lafar 

dot nekem olly kellemetlenné tevé,’s késöbb szinte undo 
rodassal tölte, ha vele talalkoztam. Ismertem mas sok 
heszédü embereket ’s türtem a’ kellemetlenséget harag 
nélkül; vannak emberek kiknek a’ tarsasag annyira szük- ' 
séges hogy még gondolni sem mernek maganyosan; gyen 
géhbek, mint hogy valamit tenni, hiubbak mint hogy ma 
sok’ jóvahagyasa nélkül ellenni tudnanak, legalabb fel 
tételeiket közlik tarsaikkal; ’s ha har sebes szói‘olyamok 
közönségesen kevés gondolatot 6rö1, türiük: hisz’ a’ li'id 
zajt 11t, hа. 7aSl1oS testével egy ölnyire felszallt, mig a’ 
sas hallgatva emelkedik a’ fellegek közzé; ki tehet róla ?_ 
természetök. — Nem is azon oktalan indulatossag, mely 
lyel hamúlva XV-dik Lajos’ udvarat korunk’ szelleme ’s 
eszméi ellen kikelt, ’s mellyért tarsaiт öt néha feddék, 
idegenitett el annyira töle, nem valék eléggé hamulója 
szazadomnak, hogy ezért az aggra neheztelhettem volna. 
Mint az egyesé, úgy az emberi nem’ élete egy hosszi'i té 
vedés, mellyben szazad szazadot, mindig valtozó de min 
dig egyforman múlékony csalódasokban követ, ki veheti 
rosz néven a’ késö ivadéknak ha eldödei’ kora utan vagyó 
dik? lehetetlen kivanati artatlanok, ’s végre 1n1116n latjuk 
hogy eszme olly alavaló a’ tömegek felett még nem ural 
kodott, mellynek nevében egyesek a’ legnemesb cselek 
vésre nem lelkesültek, nincs egy mellynek partolói meg 
vetésünket érdemlenék, fökép ha korok altal jogosittat 
nak, Az ember csak egyszer hisz, politicai mint vallasos 

’i 
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targyakhan, ’s kl ifjusagahan korat meg nem haladta, 
mint agg hatrabb fog maradni ’s szanakozasunkat érdemli, 
de nem haragot, ép’ olly kevéssé mint a’ fa, melly tavasz 
kor a’ viragzó taj közepette szarazon all, épen mert korat 
túl élte, ’s mas tavaszokhan viragozott. Lafard nevetséges 
vala politicai lelkesedé'sében is, mint mindenhen. De nem ‘ 
maradnak-e fenn minden partból legtovabb nevetségéi? 
’s nem türtem-e nyugodtan mind azon bohóczokat, kik ko 
runkhan Versailles’ csudairól almodoznak ’s legfelebb mint 
vég maradvanyok szazadok’ tör eségére intenek, mint a’ 
mammouth csontjai egy óriasi ivadékra. De ha az orgia’ 
zajos részegségében ö zajgott leginkabb , ha reszketö kéz 
zel örömpoharakat köszöntve ajkai buja daloknak nyiltak, 
ha kedveséröl szólt ’s langoló ölelésekŕöl, akkor egy le 
nem irható undorodas tölté szivemet. Tisztelem az agg 
kort; mint havasok ugy a’1’е_11naga5ahhnal1h'it52111, mellyre 
az idö elhinti havat, ’s szivesen meghajlom elötte. Ne 
héz küszködés az élet, ’s a’ bajnok, ki rajta atment, meg 
érdemli tiszteletünket; a’ tapasztalasok, ha nem is oko 
sabba — mert mik egyemberélet’ tapasztalasai — bizo 
nyosan szerencsétlenebbé tevék, ’s szivemnek mindig jól 
esett, ha a’ faradt szivnek terhén könyitheték; de ha az 
aggnak ajkai szenvedélyeket hazudnak, mellyeket nem 
érez, ha eunuchi dühhel örömök utan vagyódik mellyeket 
éldelnie nem lehet, sarhan fetrengve sirjaig, — felindúl 

' érzetem ’s elfordulok a’ szörnyetegtöl. 

Werner hideg vala, gunyolva a’ legszentebbet, meg 
vetve mindent, mit az emberek fennségesnek gondolnak; 
ö legalabb нeт/‘9110tt. — Ha szenvedélydúlt arczait né 
zéd, a’ hideg mosolygas alatt latad, hogy egykor mas 
szavak hangoztak ez ajkakon. Soha Lafard’ szivében egy 
nemesebb érzelem fel nem szólalt életében. — Mikor 

egy nap’ erkölcsi szenvedésekröl szólank, monda: hogy 
б soha életében nem 5h’t, --- ’s elhiszem. Atyja vérpadon, 

| 
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'anyja szamkivetésben halt meg; nöje vala ’s gyermekek, 
kiket eltemetett, ifji'isaganak ismerösei , az egész ivadék 
mellyel felnött, eltünt, ’s az agg szemek soha‘nem kö 
nyezének. — Ö'mulatott: ifjusaga’ elsö éveitöl mosta 
nig, honn és szamkivetve, nöje’ ’s gyermeki’ halala utan 
mint azelött, mulatott mindig, ha bar a’ vilag romokra 
dölne. — ’S lam, ez embersöpredék, ez alavaló agg, ki 
soha cinismusat nem titkola, ki vétkeit egész meztelen 
ségökben mutata, tarsasagnnk’ kedveltje vala. Nincs jobb 
gyermek az öregnél, szólt mindenki, ha felöle beszéd 
vala; ’s ha felgerjedve ellent mondék ’s felhozam hibait, 
nem tagadta senki a’ tetteket; megvallak, hogy rosz iin 
v‘ala,.rosz apa, alavaló férj, szivtelen harat, de mind a’ 
mellett az öreg jó gyermek, ez vala a’ köz szó, ’s el kelle 
_hallgatnom. 

Engedelmet, baratom, hogy illyenekkel untatl'ak; de 
ismerned kell a’ kört mellybeii éltem, hogy‘azt mit tevék, 
megérthesd. Wernerrel szivesen tarsalkodtam; Lafard 
hozzank tolakodott, ’s igy Arthuron kivül majdnem csak 
velök töltém napjaimat. _ 

Igy menénk ki egyszer az elisei mezöre. Aprilis’ vég 
napjaihan vala, ’s bar a’ nap lealkonyodott ’s mar seté 
tedni kezde, szamtalan sétaló jara fel ’s ale. a’ kizöldelt 
fasorokon. Lafard fecsegett mint közönségesen. Werner 
gunyoló észrevételeket tett az_ atmenök felöl, Arthur az 
alkonyat’ szinezetét bamula. Én hallgaték, ’s mig szemem 
az egen fiigge, mellynek leapadott vilaga csak piros vonal 
ként kerité még lathatarunkat, lelkemben rég hallgató em 
lékek szólalanak fel. 

Ne gondolja senki, hogy e’ vilagon elfelejtheti ke 
serveit, bar miként örizze szivét, har mi szorgalmasan 
tavoztasson el mindent, mi öt a’ meltra intheté, magatól 
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vetve minden emléket, elkerülve minden szót; a’ termé 
szét megmarad, ’s valtozhatatlan szépségében megtartja 
multjanak emlékeit , az ég kéken boltozik felette mint 
egykoron, a’ mezö viragozva all, ’s ég és föld múltjara 
intik a’ szenvedöt, a’ langy nyari szellö keserveiröl sut 
tog, keserveit zugja a’ vész hatalmas szavaval, ’s a’ hova 
fordúl, elötte csak hanata all. Mit az elaradó sziv egykor 
a’ természetre bizott, azt ez mihel'yt vele magunk mara 
dunk, hivenelmondja ismét; ’s har mennyi évek utan, - 
Juliaról emlékezém. "S mert azon idöben, mellyröl szólok, 
szenvedéseim ujabbak valanak mint hogy igazsagos let 
tem ’s elismértem volna, hogy a’ szerencsétlen asszony 
csak sorsom’ eszköze vala, egész szivem elkeseredett ez 
emlék alatt. 

Szomorú gondolatimhól Arthur ébreszte fel, ki egy 
szerre jelt adva könyökével, felkialtott: nem lat seimnit 
öreg uram. 

' Lafard ki épen Wernerrel beszélgetett megfordita fe 
jét. Ah! Betty, szóla szinlett közönüsséggel, mi közöm 
hozza. ‘т 

A1тa nézék én is, ’s inidön elöttünk csak egy'sze 
gény öltözetü'lanyt laték, mar kérdezni akartam, midön 
Arthur siettetve lépteit magaval húzott: jerünk utana, az 
öreg urnak .szive negyven lóerövel dobog, ’s ha a’ lahak 
g'yengék is mar, utólérhetjük. ‘ 

De kit, kérdezém végre, mig az öreg fogai között 
rosz tréfaról mormogott valamit. l 

Érjük el viszonza Arthur jókedvüen, ’s ha meglatod 
nem fogod kérdezni czimjeit. Azalatt az üzöbe vett lyanyt 
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meghaladtuk, ’s egy lampahoz allank, mellyiiél lesütött 
szemekkel egy valóban szép lyany halada el mellettünk. 

\ 

Ki ez — kérdezém meglepve e’ személy’ szépsé'ge al 
tal. Ki, viszonza Arthur nevetve, ’s te artatlan nem isme 
red Paris’ legszebb grisettjét, Bettyt, kiért a’ fél veros 
sohajtozik, ki magat o'reg Шunkaй langokba, boritoita, ’s 
oh hamulatra méltó erény! nem boldogita. 'Betty ki —' 

Meg kell vallani, szóla közbe шить nehezteléssel 
Lafard, lki önnek valami titkot ehmond, biztos lehet‘' hogy 
mas nap az egész varas szól‘felöle. 

Titkot — nevete ismét Arthur — ’s nem mondta-e 

Wernernek, ’s az angolnak, ’s Niord az irónak ’s az 
egész varasnak ömmaga, ’s nem hamnltuk-e mint a’ sze 
gény Betty’ erényét ki ennyi csabnak ellentallhatott, ’s 
nem kötelességem e’ tudatni Gusztavval is, hogy egy asz 
szony van a’vilagon, ki marquis Lafardnak ellent tuda allni, 
’s holnaponként ezer franknak, gyöngyöknek ’s tudja az 
ég, hany kalap ’s ruhanak. 

Nevessen ön -- csak nevessen, szóla ismét az öreg 
felgerjedve — de mind a’ mellett, kisértse meg szerencsé 
jét ’s latni fogja hogy e’ lany, ki marquis Lafardnak el 
lentall, épen úgy ellent alland a’ szép Arthurnak is, har 
mi feketék ’s szépen göndöritöttek legyenek'is hajai. 

Mar azt nem merném allitani, szóla mosolygva Wer 
ner, illy tudatlan leaiiyok jobban izlelik néha a’ szölöt 
csak édes legyen, a’ legrégiebb bornal. 

Ez mind szép ’s jó — mormoga Lafard — gi'inyolni 
könnyü, de én ismerem' a’ vilagot, ’s ha egy illy leany 
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nyal én nem boldogúltam . bizonyara más sem fog meп 
' szére menni. 

Higye el,' kedves marquim, szólék nevetve, ebben 
nagyon csalatkozik. 

/ 

’S ha ön annyira bizik magaha, szóla az öreg — pró 
balja meg — beszélni könnyü, de meg kell mutatni hogy 
tenni tudunk. 

Annyira utaltam az öreget, hogy e’ beszélgetés közt 
is felforrt vérem; l’s ha megmutatom — szólék türehuet 
lenül. — 

Fogadjunk akarmibe. — Fogadjunk. 

Csak egyet kötök ki, viszonza Lafard: többet holna 
ponkénti ezer franknal ìgérni nem szahad; az els6 ajan 
dékokra kétezer ötszaz frank, egyébirant szinhaz, bal ’s 
akarmi mulatsag. 

Pénz nélkül — szólék -'- egy sou nélkül fogom meg 
szerezni e’ lyany’ szerelmét, én nem vagyok zsidó. 

Mi a’ zsidót illeti — szóla közben komolyan Werner 
— a’ marquis sem az, ’s ön semmivé teszi à’ keresztény 
vallast e’ hazahan, ha mind azokat, kik illy dolgokhan 
inkabb pénzбkbe mint tökélyeikbe bìznak, a’ zsinagógaba 
küldi. — Ön még ifjú ’s megvetve szól a’ pénzröl, de va 
laminta’ zsidók keresztények között végre megtanúltak 
becsülni e’ vilag’ kulcsat, mellyel minden tarva óll elöt 
tünk, valamint 6k altallattak hogy az mivel keresztények 
között mindent vehetnek, megérdemli hogy érte faradjunk: 
ngy ön talan épen ez erényhösnél meg fogja valtoztatni el 
veit. Az isteni igazsag mérleget tart kezében , ‘в oda 
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mondja itéletét hova nagyobb teher tétetett, ’s higye el, 
Amor is csak arany nyilakkal sért sziveket. 

De, szólék — vaшa1; kivéteiek. 

Meglehet — viszonza Werner gúnyolódva -. szokasom 
nem tagadni semmit a’ vilagon, mihez csak esztelenség 
kell hogy шrtшék; ’s talan a’ kis Betty szeretni fogja 
a’ grófot, ki reй. mielött 'nliég ismeri, mint egy hires ver 
senyzöre fogadasokatl tesz, de mind e’ mellett, kétel 
kedem. — ' 

Werner’ szavai ‘тak, érzém a’ tett’ alavalósagat, 
de tovahb mentem mint hogy akkori nézeteim szerint visz 
sza lépheték, ’s megmaradtam feltételemnél. 

’S hat mennyi a’ fogadas — kérdeze az öreg vigan. 

Ezer napoleon, feleltem, ’s nagy lakoma egész tar 
sasagimknak. ’ 

Mellyre Bettyt magaval hozza, gúnyolódék Lafard. 

Mellyre Вeнyt mint kedvesemet magammal hozoin. 
De egy feltétel alatt. Senki nem szól fogadasunkról , senki 
nem foдa kémlelni lépteimet, ’s ha valahol lat, hozzam 
szólni vagy köszönteni, mielött altalam megszólittatott. 

Természetesen — viszonza az öreg nevetve — hisz’ 
ineognitókra lesz szükség, ön bizonyara mint utazó coт 
mis vagy шbа fogja 1lróhá1h11 szerencséjét. 

мышц)“, viszonzam szarazon, de ha e’ тишe!: 
meg nem tтatnaх, a’ fogadas megsziint. 

Árviziëńyv V. ш. io 
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No most latni fogjuk — nevete közben Arthur, van-e 
öreg urunknak lelki ereje — ezer napoleon hallgatasért 
felséges honorarium, 'sok iró tiz kötetért nem kap ennyit. 

.l 

’S az idö? kerdezé Lafard. 

l. Hat hónap. ‘ 
Topp — kialta az öreg, kezet nyújtva. 

A’ fogadas all — szólék‘elfogadva kezét — ezek ta 
núink. -.- 

’S a’ legnagyobb gaztett el vala hatarozva. ` 
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XLIV. 

нa esznnkbe jutna néha, mik valanak legnagyobb kö 
vetkezésü tetteinknek inditó okai, — mi gyenge szellö 
kelle utunk’ megvaltoztatasara, mi kis szikla hogy sze 
rencsehajónk ehmerüljön; ha magunknak megvallanók, 
mennyiszer függtek hatarozataink azon kбrtт, mellyben 
élünk, ’s mennyizer mentünk tovabb olly utakon mellye 

жet elejétöl fogva rosszaknak tartank, csak mert alszemé 
rem nem engede mast valasztanunk, mert ìnkabb gyen 
gék valank, mint hogy alavaló, sokszor magunktól is 
megvetett tarsasagunk altal azoknak tartassunk, — nem 

'lennénk olly büszkék._ Pontosan elbeszéltem mindent, mi 
véletlenül azon feltételhez vitt, mellyet soha életennben 
eléggé meg nem hanhatok, ’s latod mennyi ha har csekély 
egyes ok munkala, hogy e’ czélhoz vezessen. Emlékeim, 
mellyek a’ tavaszi estve ’s a’ hely altal felgerjedve, Ju 
liara ’s Armandra intének ’s szivemet elkeseriték, régi 
ingerültségem Lafard ellen, hetykélkedö beszédei, ellen 
mondasok, egy szóval, minden felingerle, ’s elragadva, 
a’ nélkül hogy meggondolnam mit teszek, ajanlam fogada 
somat. De még visszalépheték; ezer napoleon nem tön 
szegényebbnek, ’s minden nyom nélkül .eltünt az egész; 
de valjon mit fognak mondani tarsaim? nem fognak-e ne 
vetni mind? nem leszek-e Wernernck gúnytargya? ’s en 

10 "i 
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útalatos agg’ j6 kedvének czélja? nem lehet elúllnom, 
gondolam magamhan, ’s bar mennyi aldozatokha ’s nehe: 
ségekbe kerüljön, végig kell vinnem a’ kalandot. 

Еgy perczig Betty’ sorsa is eszembe тo“. ’S haшa 
szeret, gondolam magamhan ’s magat csalatva latja? De 
e’ tünödés rövid vala; minden ember az asszonyokra nézve 
optimista vagy pessimista, miként épen бы tapasztalasai az 
egyik vagy a’ masik nézet mellett szólnak, ’s én ki csalatva 
elsö szerelmemben, ’s masfél évet a’ nagy vilaghan нишe, 
most hónapok óta tarsaimtól nem hallék egy jó szót az 
asszonyokról, nem valék olly helyzetben mellyben a’ ne 
met becsüini szoktuk. Nem vagyok-e Зaпaд‘? szólék mà 
gamhan, ’s nem gondoskodhatom-e ha a’ tréfának vége van 
a’ leany’ jövöjéröl? az idök megsziintek hol egy szerelmi 
csalódas az asszonyi szivet széttörheté, ’s itt Parishan bi 
zonyara nincs lyany, ki vшт ugornék ha észre veszi, 
hogy kedvesének pénze van; arany jó gyógyszer ’s fökép 
illy erkölcsi betegségeknél minden chemicus készités 1161 
kül biztos sikerü. El valék hatarozva. 

Par napoй kérdezkedéssel tölték, megtudtam lakasat, 
életét, ismeröseit; minden a’ mit hallottam csak dicsére 
téfe eszolgalt‘l Рar év elött', még gyermek koraмn a’ va 
rasba jövén, egy agg nénjénél tartózkodott; most mióta 
az meghalt, keze’ munkajaval keresé élelmét, ’s noha 
egyike рaнs’ legszebb leanyainak, тeмét esztendös ’s 
maganyos, nem vala senki ki felöle roszat mondana, — 
e’ falak között leanynak nagyobb vagy legalabb nehezeb 
ben elnyerhetö magasztalas mint nékünk fériiaknak a’ vi 
lag’ minden habérjai. Naponként templomha ment ’s a’ di 
vatarushoz kitöl munкat kapott, és néha nagy ünnepeken 
egy “пol rokonahoz ваш-вeщsмn; egyelnram otthon 
vala ’s dolgozntt. 
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Gondolkoztain 'init tegyek. A’ шину mindenek titan 
millet felöle hallék, becsületes vala, ’s 1ду nevem ’s tair» 
sasagi alh'isommal eléhe lépve, nem varhatam soha sze- l 
retetét; csahitót fogna 1atni.bemneт, ’s kerülne; gondol 
koztam egy ideig, végre elhatarozam magamat. 

Felvettem legócskabb ruhaimat ’s könyvvel hónom 
alatt, alltam az utcza’ szegletéhez, a’ divatkereskedö’ 
Ми mellé, kihez Betty munkajat vinni szokta. Fertaly 
nyi varas utan végre egy kis csomót hordva hóna alatt 
kijött, ’s megvallom, minden romlottsagom mellett, nem ‚ 
bennsö szorongatas nélkül követém aldozatomat. E’ leany 
olly szép vala, szelid arczain az artatlansag’ olly ellent 
mondhatlan bélyege, hogy egy ideig neт merém meg 
szólitani. Végre neki batorodtam ’s elfogúltan, mert va 
lóhan az valék, kérdezém merre menjek * щшba? — 
Ram nézett ’s minden zavarodas nélkül felelt: oh uram, 
’2 utczaja a’ citében van, jó félóranyira innen. — 'De merre 
menjek a’ citébe , kérdezém ismét, csak tegnap jötteill 
Parisha ’s nem ismerek egy uмat sem. _ 

A’ lyanyka egy ideig gondolkozott, ream nézett, végre 
elpirúlva monda: magam is arra megyek, ha nem restelli 
jöjön veleni. ’S útnak indúltunk, egy ideig hallgatva, mert 
megvallom , nem emlékezem hogy valaha asszony elött 
nagyobb zavarhan lettem volna; késöbb egyes kérdésekre 
batorodva, végre mindennapi dolgokon at érdekes beszél 
getésnek eredve. Törvénytannlónak mondam magamat, 
szülék nélkül, a’ Provenceból érkezve tegnap, hogy cur 
susaimat végezzem mondam hogy nem ismerek senkit, 
hogy csak tudomanyaimnak fogok élni, hogy szegény va 
gyok, egy szóval mindent, miröl gondolam hogy szivét 
érdekelheté. Ö részvéttel hallgatott , biztatott, ‘11ga52 
talt, olly nyajasan ’s olly melegen, hogy az érzékeny hang 

Ж 
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mellyet elébb csak szinle'vék, hamar valósagga lett; s 
midön végre mondam, hogy szerencsésnek tartanam ma 
gamat, ha e’ véletlen talalkozas utan vele többször le 
hetnék, nem hazudtam. Ö lesüté szemét ’s rövid hallgatas 
utan, masra fordita beszélget'ésünket. Egyszer életében 
Avignonhan volt, lata a’ Rhonét ’s Nimset; ott voltam én 
is, ’s midön gyermeki elragadtatassal dicséré a’ vidék’ 
szépségeit, ’s a’ nagy haucaireni h11dat ’s annyit mit én 
észre0 sem vevék, ’s n11116n onnan apja’ hazaha vezetve 
gondolatjai altal, a’ Dauphiné’ magas bérczeiröl szólt’ 
lattam hogy szive megnyilik ’s jó1 0r21 magat tarsasa 
gomban. ""' utczahan vagyunk szóla egyszerre megallva, 
most csak a’ szamot keresse. ’S ne remélhessem, kérde 
zém köszönve vezetéséért, hogy önnel, kivel illy szeren 
csés véletlen összehozott, még ezenti'il is talalkozhassam? 

Arczai langba bori’iltak — Ha épen véletlenül talal 
kozunk — szóla a’ legnagyobh zavarban, örvendeni fogok, 
’s sebesen meghajtva magat befutott hazaha. Én utana 
néztem, mig a’ könnyü, silfhezl hasonló lény a’ sötét lép 
csön eltünt, ’s mély gondolatokha merülve hallagék vissza 
lakasomha. ' 

Soha illy lelki allapothan nem valék. Mintha á1hno11 
tam volna. Midön egy par óra‘ elött lakasomból elmen 
tem, nyugodt valék : kalandot kerestem , ’s szivemnek 
nem vala része dolgomban. Elöre meggondoltam min 
den környülallast, minden 52ót mel1yet mondani, minden l 
érzeményt, mellyet szinlelni akartam, ’s most — nyugal 
mam elveszett. Sokat tapasztaltam élßemben, lattam co 
quetteket ’s alszentekeä ’s a’ szinlett érzemény ’s a’ ha 
zudott erények hidegen hagyak szivemet; ez egyszeri'i 
ségnek nem allhaték ellent, e’ szelid lény’ artatlan arczai 
elött elszalltak kételyeim. 
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Mit tegyek? folytassam-e kalandomat? De mit, ha 
a’ remények mellyeket gondolatlan szavaim ébresztenek, 
olly mélyen verik gyökereiket hogy csak a’ szivvel vesz 
hetnek? ha enyelgéseim komolyan vétettek, ’s az érze 
mény,mellyet én szinlelék, Bettynél valósagga valik ? М1t 
akkor? azt mondjam neki, hogy hibazott midön a’ dolgot 
illy komolyan' vevé, hogy az egész csak tréfa, csak egy' 
nyert fogadas vala ’s hogy mig nala élte’ bo1dogsaga,nalam 
csak ezer napoleon vala a’ jatékban? Nem tlidtam-e ön ma 
gamról mi a’ szerelemben csalódni? vagy ismét mondjak le? 
most miutan annyi borI'ilt nap utan végre egy sugar hata at 
lelkemen, miutaii éltem ismét érdeket,szivem egy reményt 
nyert? ’S miért? ha Betty az kinek gondolam, nem lehet-e 
boldog szerelmem altal; boldog mint én altala azza leen 
dek? ’s nem vala-e halgatagsag félóranyi ismeretség‘utan 
ennyi tökélyeket képzelni e’ lyanyhan; mintha asszonyok 
nem tudnanak szeliden ‘mosolygani ’s piri'ilni artatlanúl, ’s 
inégis hazudniha érdekök kivanja. ’S mit fognak mondani, 
tarsaim, Werner, az izetlen Lafard, egyataljahan mindnya 
jan kik e’ dolgot hallani fogiak? Nem tudtam mit tegyek,’ 
bizonytalanúl habozva tizszer valtoztatam feltételeimet, at 
gondoltam minden okot, minden lehetöséget ’s végre mi 
kor az óra ütött, mellyben Bettyvel tepnap talalkoztam — 
felöltözködtem ’s odaalltam a’ divatarus’ boltja mellé, mint 
tegnap. Illyen az ember; latja a’ jót, esze a’ biztos ös 
vényre vezérlené, de ha a’ szenvedély felszólal ki tudja 
követni tanacsait? Kis varakozas utan Betty kijött a’ 
hó1thó1 ’s noha latszólag zavarodva ’s hallgató az elsö 
pillanatokban, rövid idö mnlva minden tartózkodasa meg 
szünt; ’s ha mar az elsö talalkozasra erösen vonzódva ére 
zém niagamat e’ szelid teremtéshez , most midön szive 
inkabb megnyilt, ’s szavai olly bizodalmas hangon szoltak 
hozzam mintha régi ismerösök volnank, egy le nem irható 
érzemény tölté szivemet, ’s sirhattam volna, nem tndom 
örömben-e vagy mert szivemet a’ gondolat fajdalommal tölté, 
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hogy e’ шт kabel lis a' vilùg’ érintésel között lelfogja 
veszteni széplötelenségét. 

Hetek múltak Igy, mîndig nevekedö bizodalmassag 
gai, elején naponként a’ divatarustól Мzше késérve csak 
félórat ищéм; együtt, késöbb lakast véve Betty’ ablaka' 
nak ellenében, kevés órakon kivül, mellyek alatt ö col 
legiumhan gondolt ’s mellyeket szokottlakasomhan tölték, 
az egész napon aital véle foglalatoskodtam. Ha regge! 
Иnyт’. ablakait, ’s megöntözve a’ viragokat, munkához 
iilt, ha estve a’ fehér karpitok megett a’ vilag ’s kedves 
arnyéka eltünt , ha mxmkaaszta'lanal ült, ’s néha dolog 
közben egy titkos tekintetet vete at lwzzam , elpirúlva 
ha szemeink véletlenül talalkoztak , én ott valék abla 
komnal, Интa, élvezve minden mozdúlatat ’s boldog csak 
mert lathatam; ’s naponként ìnkabb meggyözödtem , 
hogy nem csaińdtam elsö itéletemben. Ha észrevevém, 
hogy lkimegy, útnak indultam én is, maj'd vele menve, 
majd csak észrevétlenül tavolról késérve lépteit, ha a’ 
templomhan imadkozott, ott alltam egy oszlop megett. 
nézve a’ nyugodt angyalarczot, melly bizodalmas tekin 
tetét éghez emelte, ’s talan értem imadkezott. ’S igy reg 
geltöl estvéig vele foglalatoskodva, ö vala napjaim’ gon- ' 
dolata, ö alma éjjelimnek, ’s szivem, mellyen az ‘Нet ’s 
szenvedései annyit rontanak, ismét jobbúlt tiszta befo 
Iyasa alatt. Betty szeretett, talanl maga sem gyanita még, 
de én meg 'valék gyözödve ’s igazom vala. Az asszony 
mindent eltitkolhat csak szerelmet nem, ’s ha gyermekes. 
örömét latam, mellyel ‘пagатt naponként elfogada,'’s 
a’ nyugtalansagot mellyel körülnéze, ha néha a’ szokott 
helyre egy perczczel késöbb jöttem ’s azon nyajas rész 
"Не! legkisebb bajaimon"s örömeîmen, mellyet csak asz 
szonyoknаl tМытищk, ’s melly szivünknek o11y jól esik, 
.- egy szóval, mindent a’ gondteli tekintettöl mellyel ha 
jövömröl szólék . ream néze ~- mosolygó тaтaры. 
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mellyel, ha enyelegtem, minden szót fogada, nem lehete 
kételkednem szerelmén, szavanak hangja monda, ajkai 
azt mosolyogtak, keze remegve azt valla, piruló arczain 
az alla — ’s boldog valék. 

Néha szomori'i sejditések tölték szivemet. Eszembe 
jutott a’ múlt, ’s érz0m hogy soha nem szerethetek többe' 
i'igy mint ö érdemlené; eszembe jiitott, hogy e’ boldog 
esalódas nem tarthat, ’s hogy Betty végre meg foдa tudni 
a’ valót: de egy tekintet rea, egy szó, mellyben mondi'i, 
hogy tarsasagomhan jól érzi magat, ’s minden gond eltünt. 
Hany ember van a’ vilagon, ki Damoklesként latja a’ kar 
dot feje felett ’s örvend; ’s igy élveztem én e’ rövid pilla 
natokat'örömittasan varva a' jövöt, bar mit takarna is rej 
télyes fatyolaval. 0h baratom, ö szép vala. E’ szelid ar02, 
mellynek nyajas kifejezését soha szenvedély nem dulta fel, 
soha el nem keserité faidalom, mellynek tükrén csak bi 
zodalom, csak rejtélyes sejdités vala kimondva, ’s ha néha 
egy felleg vonula at, mint fellegek az egen, ha csep 
jeik lehúltak, nem hagya nyomot maga utan, e’ kék sze 
mek’ meleg sugarai mik tavasznapként a’ szenvedély’ vé 
szeit nem éhresztik, ’s mégis annyi vilaggal töltik lelke 
det, ’s _e’ biborajk mellyen nein a’ pillanat’, de egy tiszta 
kebelnek nyugodt boldogsaga mosolyga elédbe , lminden 
olly öszhangzóan szép, elbajola lelkedet; ’s ha e’ lyanyra 
nézék, ki lniajd gyerтeki vidamsagbaii, majd mint abran 
dozó hölgy alla elöttem, ’s eszembe jntott hogy azon egy 
lény, melly Isten utan e’ szivet tölti, én vagyok, hogy 
gondolatjai bennem központosúlnak, hogy ez érzö kebelnek 
mindene vagyok , oh akkor lahahoz borúlva engedelmet 
kérhettem volna hogy hozza közeliteni mertem. 

Nap nap utan folyt, nyajasan ’s egyenlön; ’s mint 
a’ mezön napról napra 111 viri'igok, ugy szelid befolyasok 
alatt, sziveinkbenl több ’s szebb érzemények fejledének, 

l. 
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de s_oha szerelemröl nem szólшь 'vele; az érzemény hogy 
szeretetét nem érdennlem , emléke azon alavalósagnak, 
melly hozza vezetett, megköté nyelvemet, ’s feltevém ma 
gamban, hogy soha e’ vallomas ajkaimon hangozni nem 
fog. Baratja leszek, igy gondolék magamban, az érzemény 
melly keblét most irantad eltölti , tiszta ’s fellengzö; ma 
radjon az, lassa henned haratiat , testvérét, ’s ha majdan 
elvalunk ’s éz érzemény is gyengülni kezd, legyen boldog 
egy érdemesebb’ kaчaî között; fajni fog, de én megér 
demlettem e’ büntetést. — Ezen feltétel megnyugtata lelki 
isméretemet, mert hogy fogadasom’ megnyeréséröl nem 
gondolék többé, azt képzelheted. 

Mióta Bettyt jobban ismerém, valahanyszor munkaja 
engedé, kisétalank a’ varasból. Majd a’ boulogni erdöbe, 
majd a’ Szajna’ partjain Sevres felé, vagy mashova, csak 
ki a’ varasból, ki e’ sötét utczakból zöld fak ala, igy kére 
mindig. Szegény Betty, hogy is maradhata ö e’ falak kö 
zött, ö ki ablakanak kis viragai elött,‘ mellyeket olly szor 
gosan apola, a’ szabad tajról abrandozott mellyen neve 
kedék, a’ Dauphiné’ magas bérczeiröl mellyekhez ifji'i lelke 
felvagyódott, a’ nagy gesztenyefaról apja’ haza elött, ’s 
annyi szép szines viragról, mellyekböl щykи‘ mint gyer 
mek koszorúit fonia! 0h ha honn volnék - monda sokszor 

— ha ismét honnvolnék, ’s önnek mutathatnam a’ völgyet, 
mellyben kis hazunk all, ha innék forrasunkból, ’s velem 
jöne fel a’ közel hegyoldalraf, honnan harom falutorony 
latszik, akkor örülne igazan; itt még a’ fak is varosilag 
néznek ki. 

Egy estve tovabb jartunk mint közönségesen. Betty 
faradt vala, ’s mert. emlékeztetém hogy utunk a’ boulog 
nei erdöhöl hazaig még hosszú, leült egy fa ala, meg 
pihenni. Az est gyönyörü vala. A’ nap 'épen lealkonyo 
dott, ’s a’ lathataron bibortó terjede el, raita fényszige 
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tekként egyes fellegek úsztak, ragyogva mint az olvadott 
ércz ha kemenczéjéböl gömbölyögve kiömlik; fényöket 
vesztve ’s elsetéti'ilve lassanként , mint ez ha langforrasa 
tól messzebbre folyt. Minden hallgatott körülöttünk, lcsak 
néha egy tavol kocsi’ zörgése ’s az estfuvalom, melly a’ 
fak’ lombjaiban suttogott, szakasztak félbe a’ csendet, 
mig a’ fénytenger lassanként leapadva, a’ tiszta ég 1nh111 
inkebb elsötétedett, ’s mar egyes csillagok ragyogtak fenn 
söhh ivein. Hallgatank mi is; Betty gyönyörtelien bamula 
a’ napnyugatot, én elszomorodtam. A’ természet’ csudainal 
nem maradhat senki érzéketlen, a’ sziv felszólal elöttök, 
de csak szokott hangon. 

0h Gusztav, mi szép ez, szóla elragadva; nézze csak 
mint pirúl az ég. 

Pirúl, viszonzam elragadva hús emlékeimtöl, mellyek 
szokatlan hatalommal ébredének lelkemben, — mintha maga 
az ég szégyenbe bori'ilna, ha estve a’ megcsalt emberek’ 

' panaszait hallja kik valamit vartak a’ naptól. 

Betty haniulva néze ream. Hat nem szép-e ez? kér 
deze gyermeki egyszerüséggel. 

Szép — viszonzam felindúlva — szép boldogoknak, 
szép neked ki feltekintve e’ pinos égre honn érzed maga 
dat, ’s a’ hajló alkonyat’ szineinél nem emlékezel masra 
mint a’ napra mellynek sirja felett úszik. De vannak em 
herek kiknek sötét lelkébe e’ sugarolk nem hatnak. 

Betty hallgatott ’s arczai szomorúak levének. 

Oh örülj, örülj az életnek -— szólék meghatva — örülj 
mig mas napot eltünni nem lattal mint azt, melly a’ lat 
hataron nehany 'óra utan ismét feljö. 'S ne hagyja az ég 
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soha megtanúlnod, hogy a’ taj hasztalan viragozik, a’ 
nap’ kelte ’s az alkony hasztalan szinezik egünket, ha 
belsönk koparon all, ha a’ lélek elveszté meleg sugar 
zatát. —- ‘ 

Te szenvedsz —' monda kezemet fogva Betty — téged 
ma baj ért. 

Ma — szólék keserüen mosolygva. 

Ma vagy tegnap — SZóla Betty «e mondd meg né 
kem, talan vigasztalhatlak. 

’S fognad-e érteni? — viszonzam szomorúan - ha 
mondanam is; megérteni azt, mi e’ szivet fajdalommal 
tölti? Nem, kedvesem, vannak keservek mellyek szived 
nek örökké e'rthetlenek fognak maradni, az arany rozsdat 
nem ismer. 

Gusztav -- szólaBetty rövid hallgatas utan, ’s szemei 
könyekbe labhadtak -— nem kénszerithetlek; de, lam, ha 
igy szomorúan latlak, ha szenvedsz ’s nem tudom miért, 
ha azt kell gondolnom, hogy talan valami vigyazatlan szó 
altal én bantòttalak meg, — nem türhetem. Lam, Gusztav, 
— szóla zokogva — én szegény lyany vagyok, nem is 
tndom miként érdemeltem hogy illy okos ember velem eny 
nyit bajlódik, de szeretlek, és — 

Szeretsz? — kialték elragadva érzelmeimtöl. 

Szeretlek — mint senkit a’ vilagon, viszonza ö, keze 
met Гoрa — nem mondhatom, miként szeretlek. 

Angyal — kialték ’s magamon kivül karjaim közé 
szoritam a’ remegö hölgyet_, ’s az elsö cвóи lángola aj 
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kain. Midön magamhoz jövék ’s érzém szivének 501105 do 
bogasait mellemen, ’s a’ forró cseppeket mellyeket arczai 
mon sirt, egy le nem irható fajdalom rezgé at szivemet. 
Ö szeret — gondolam magamhan — ’s én — - 

Betty hallgatott; vallamra tamasztva fejét allt mel 
lettem, ’s kezei remegtek. ' 

Ekkor jött fel 0’ hold, ezüst sugarai messze athatot 
tak a’ tajakon, ’s a’ sötét föld felett ismét vilagossag 1611. 
Bettyre néztem, öröm sugarzék arczain. 

De most meg fogod mondani keservedet, nemde — l 
szóla végre remegö hangon — Nincs keservem többé, szó 
lék elragadva egy nagy kimondhatatlan öröm altal, melly 
mindent elborita fényével, ’s még egyszer keblemhez szo 
ritam kedvesemet. Hallgatva menénk haza felé, olly ér 
zelmeknek, minök kebleinket e’ pillanatokban eltölték, 
szava nincs nyelveinkben. 

Szegény Betty! ki gondolta voliia akkor, mik fog 
nak történni; az éj olly csendes vala, az ég olly teli csil 
lagokkal, a’ Szajna ezüst folyóként halada a’ varas között, 
’s az elisei térröl egy éji zene’ édes hangjai aldasként szal 
ianak at hozzank. Eg és_föia, fenn 0’ csiuagok, 11бr1110t 
tünk a’ tavasz milliónyi kelyhekhöl öntözve illatjait, a’ 
vilag paradicsomként alla körülöttünk; ki mondta volna, 
hogy a’ természet boldogsagod’ vég óri'iit ünneplil Ne 111g31 
jen Senki elöérzeteknek. Ha valaha volt kebel reményteli, 
ha valaha sziv bizodalommal függe kedvesén, a’ tiéd vala 
02: ’5 n11 vala sorsod? Egyirtóztató hatalom jatszik az 
emberrel e’ vilagon, hogy igy remenylhetünk, ’s ekként 
szenvedhetünk ennyi reméiiy u1011! ' 
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XLV. 

Eletem új iranyt vön. —- Mit szenvedélyemtöl elragadva 
tevék, megesett; ’s har mik valanak is elébbi feltételeim, 
most' mióta Betty szeretve gondola magat , nem lehete 
visszalépnem. Vagy ha mar e’ szerencsétlennek végzete 
az vala, hogy szenvedjen, ha késöbblvagy elöbb a’ pil 
шatnыk jöni kell, mellyben magat csalatva, azt kiben 
olly erösen bizott mint alavalót fogja latni, ha végre altal 
kell latnia, mit majd nem valamennyien olly fajdalmasan 
tapasztahumk — hogy nyilvanos kert az élet, mellyben 
szabadon jarliatunk ’s kelhetünk, ’s nézhetünk mindent a’ 
mint tetszik, de mellyben semmi örömöt leszakitva birnunk 

'nem szabad, mert semmi nem a’ mienk; — én siettesseiii-e 
e’ pillanatot? én ki az örömöt, melly e’ szelid arczokon su 

._ garozék, latam, kinek ö naponként monda hogy magat 
lboldognak érzi ’s nem kivan mast sorsatól, mint hogy 
e’ pillanatok soha ne mulianak, ’s ki e’ tiszta lényre te 
kintve ’s érezve, hogy szeret, örömömben mindenröl meg 
feledkezém? 0h ha valaha szenvedtél, ha valaha elhagyatva 
érzéd magadat e’ vilagon, ha ifji'i szived’ vagyait érezve 
körültekintél, ’s nem vala semmi mihez ragaszkodhatnal , 
’s most egyszerre egy derült pillanat jöve read, ’s remé 
nyeid, mellyekböl mint nyari nap utan a’ nehéz felhözet , 
csak sötét emlékek maradtak, e’ nem мы öröm’ sugar 
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jaiban ismét ragyogva alltak lelked elött, ’s ismét remény 
leni, szeretni, élni kezdél: ha érezéd azon véghetlen hol 
dogsagot, mellyet, mint a’ hajnal’ fenséges szinezetét, csak 
fajdalmak’ sötét éje utan lathatunk, karhoztasd el gyen 
geségemet! én nem teheték maskép. Talan hibaztam, ta 
lan jobb vala, elrontani boldogsagat mielött a’ sziv még 
élvezetéhez szokott: de ö boldog volt! ’s har mennyi ki'n 
dula fel lelkemet, har milly'keservek varnak ream ezentúl; 
én nem tudom atkozni a’ pillanatokat mellyekben azt,‘ 
kit szereték, boldogitam! 

De hat szerettem-e öt? — Ki mondhatja ezt? ha ifjú 
korimkban a’ sziv egyszerre hatahmasan feldobog, ha lel 
kiinket nem isinei‘t vagyak töltik ’s gondolataink almokka, 
élti’ink egy szép ijegévé valik: a’ feszült kebel nem tudja, 
milly vész tölti lbelsejét;— ’s késöbb,hol szerelemnek mon 
dunk mindent, mi asszonyhoz vezet; hol annak nevezzük 
ha szépség' altal felgerjedett érzékeink hozza ragadnak; 
ha képzelmünk ahrandjaink’ testesülését vélve latni, ho22e 
vonzódik, söt ha hiйsagunk birtoka utan vagyódik':l ki 
mondhatja való szerelem tölti-e kebelét? csak tettei'nk 1n11 
tatjak késöbb, mit érezénk. De hogy azt hivém; hogy sza 
vaim között, mellyekkel Bettynekl szerehnemröl szólék, 
nem vala egy szinlelt, hogy igéreteim között nem vala 
egy, mellyet teljcsiteni nem akartam, annyi bizonyos; ’s 
az Egy, ki mindent tud ’s ki latta e’ szivet tévedéseiben ’s 
latta küszködéseit ’s az ellentallhatlan szenvedélyt, melly 
elragada, talan meg fog bocsatani vétkeimért. — Tetteink’ 
egyetlen mentsége sokszor történeteinkben fekszik; ’s ha 
'múltamra gondolsz, talan te is habar nem felmenteni , leg 
alabb'szanni fogod haratodat. 

_ ' Boldog valék. — (Еgy sze1111 asszonyi kebel’ részvéte 
lénél nincs semmi vigasztalóbbAÁldjad sorsodat, ha él 
tednek egy haret juia, heter szivvel allhatsz szembe vég 
zeteddel: csapas olly' nagy nem érhet mellyet a’ hiv kebel 



176 l 1111116 Eö'rvös JózsEF, 

nem osztana veled, küszködéS olly nehéz nincsen melly 
ben nem allna oldaladnal, pillanat nincs olly sötét melly 
nek veled nem osztana terheit. Ha reményeid megcsala 
nak, ra tekintsz a’ valtozhatlanra ’s szivedet új h12o11z1 
10n1 tölti; ha'az emberek elesmérve töled elforçlúltak, 
kezet ad ’s erösnek _él‘zed magadat; ha minden min egy 
kor szived fúggött, elveszett, a’ köny melly szemében ra 
gyog, mondja hogy szegény nem vagy. Kérj töle ah1o2z1 
tokat, ’s nincs semmi olly nagy mit megtagadna, kérd 
vagyonat ’s a’ tied, kérd életét ’s halni fog; bajtarsad ö, 
’s a’ csatahan, élted’ küszködései között batran s2á11no1 
hatsz rea. De ha vigasztalas kell, ha csatadból nehéz 
sebekkel tértél meg, csak nyajas asszonyi kezek 516511t 
hatjak a’ vérezö kebelt. 0h mert van-e férii; ki él‘etét 
perczenkìnt fel tudna aldozni, kinek lelkesedésre szüksége 
nincs, hogy magaról megfeledkezzék? ’S lam, az asszony 
tudja mind éìt, ’s ezért ellentallhatlan hatalma keserveid 
felett. Ha baratod van, ki vigasztalasodat czéljaúl tüzé 
ki, egyenesen meg fogja tamadni keservedet, elö fogja adni 
okait, jа logicai rendben, szépen összeszedve; mondani 
fogja h'ogy kar kesergened, hogy 'veszte’séged te'rmészetes, 
hogy magában talan eelh is olly nagy mint kép'zeléd, hogy 
mashoz kell fordúlnod, mas targyat valasztanod a’ gazdag 
életböl, ’s ki tudja mit hein; hisz’ milly fajdalom volna olly 
шagy mellynek k1k nem érezék, szaz enyhitö okot nem 
tudnanak t'aLálhi, — ’s ha haratod mindent elmondott, ’s 
kért hogy ne 'ßîí‘j , "s fér'lìsagodra intett, ’s a’ terhet még 
sem emellleté le kebledröl, ott hagy ’s tovlabb lmegy. Az 
asszony hem igy tesz. б nem kérdez miért könyezél, nem 
okosk'odik, nem küszkö'dik 'banatod ellenî; ‘de ha arczodon 
nehéz fellegek vonúlnak at, a’ részvét mellyel read néz, 
enyhiteni foдa keservedeti Bar mi elzart légy, szerelme 
ismerni tanita lellrììletede't, ’s elkerülve mindent mi faj 
hatna , felkeresve mi kedves, a’ nyäjas kezek mintegy 
bájkört vontak körülted , mellyben magadat jól érzed. 
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Ha lelkeden egyike azon nehéz pillanatoknak vonúl at, 
mellyekben a’ régi banat új eröben visszajö, mellyekben még 
kedveseink’ közeledése is szivünknek faj, ö magadra мы’, 
’s legfelebb azon szótlan vigasным sugarzik könytelt sze 
meihöl, hogy veled osztja banatodat. Ha szivednek valaki 
kell kinek sorsodat panaszolhassad; ott van ö, ’s bar mi 
okozta banatodat, ö nem foдa kicsinnek talah11. Talan 
nem is érti keservedet, ‘talan a’ nagy tervek, mellyeknek 
veszte felett könyezel, neki hasztalanoknak latszanak; 
de szenvedél ’s ö veled könyezik. nem forditja masra 
a’ beszédet, ha panaszkodol; nem alacsonyitja le azt, mit 
szeretél; nem roszalja fajdalmidat: szivednek részvét kell, 
azt adia. ’S mind azon kis örömök, mellyeket szeretete 
szamodra kigondola, azon nem szünö gond, mellyel ér 
zelmidet kiméli, azon szelid melegség, mellyel kebledhez 
simúl ’s lmosolyog ha derültebben, ’s könyezik ha komoran 
lat, azon napok, mellyekben nincs egy pillanat melly nem 
a’ tiéd, mellyben nem érzenéd hogy szeretve vagy! — oh 
a’ ki múltjahan illy lényre emlékezhetik: ’s érzé a’ nyajas 
kezek’ érintését, mellyek a’ kebelnek nehéz terhét részen 
ként levevék, ’s lata a’ lassú csndíit, mellyet szerelem 
keblében mivele, ’s mellyért az ki tevé nem kivan mast 
mint hogy boldog Иgy, ’s néha napjaban mondjadfneki: 
hogy szereted, hogy szerettetni ’s boldogittatni engedd 
magadat; ki mind ezt latta, ismeri, tapasztalta, "s nem 
boldog, az ne panaszkodjék sorsa ellen, melly néki azt 
ada, mi e’ földön egyedül boldogitó: az angyal mellette 
allt, csak sziv kelle ’s ö mennyben vala.: ' 

Az elsö hónap mellyet Bettyvel tölték, éltem’ leg 
boldogabb idöszaka. — Szerelmének sz'elid érintése alatt 
minden gondolat új iranyt vön; ha a’ múltra vagy Кvöre 
tekinték, a’ mosolygó arcz emelkedék képzetem elött, ’s 
m11nden eltünt e’ bajló kép megett. Ha szerény lakasom 
han magam valék ’s körülnéztem, ö ott vala m11nden leg 

Arvizkò'nyv V. Íiò't. М 
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kisebb hutoromon; a’ viragok mellyeket ablakomra allita 
róla illatoztak; ö rendelte el könyveimet, a’ székeket öl 
igazita, óram’ vankosat òf himezte. Ha reggel ablakomhoz 
mentem, piruló arczai mosolyogtak elémbe; ha dolgaimat 
elrendezve hozza siettem, eiöтhe jött ’s nyakamba borúlt; 
ha egy par órara kelle \valnunk, ’s maga intett hogy a’ 
collegiumba nnenjek de ne késsem sokaig, képe velem 
jött; ’s ha estve haza tértem, valami újat talaltam ismét 
’s ha har csak egy virag volna is, mellyet szobamba alli 
tott vagy ollyas init szebben elrendezett, egy szóval, nyom 
hogy ott vala, ’s tavollétemben rólam gondolkozott. Mint 
azon helyek, mellyeken jó nemtök tartózkodnak, szebben 
zöldelnek, ugy vala körönn hefolyasa alatt; mindenben az 
angyal’ nyoma alla elöttem. ’S ha végre a’ vasarnap eljött, 
’s a’ varas" sötét utczaiból kimenénk, oda hova a’ sokasag’ 
zaja nem hatott, hol csak ritka atmenö zavara fel a’ csen 
det, ’s a’ természet maganyosan a’ tavasszal szebbnek lat 
szott, mint az emberek’ mesterkélö kezei alatt, ’s leültünk 
egy fa ala ’s hallgatval örömérzetünkben ahrandokba merül 
tünk -— képzelhetsz-e boldogsagot, mint a’ mienk! 0h ki 
irhatna le e’ pillanatokat hol mar nem gondolkozunk ’s még 
nem ahmodunk, ’s mégis mind kettöhöl teszünk valamit; hol 
a’ felszabadúlt képzelet ezer képeket teremt elénkbe, ’s szi 
vünkben szaz érzeményt dadog, mellyet rég ki nem merénk 

' mondani; hol az élet mindenhajaivaleltünik eli'ittünk, ’s önn 
лишnnk olly idegennek latszik mintha csak ahmodtuk vagy 
regélve hallottuk volna, lelkünkben hús sejditések vegyül 
nek reményeinkkel, ’s olly boldogok vagyunk, ’s mégis 
olly könnyen sirhatnank! 0h ki irhatja le e’ pillanatokat; 
de ha érezém, ’s ébredve ahrandjaiinból Bettyre ltekinték, 
’s latam e’ derült‘kék szemeket mellyek a’természet’ min 
den szépségei között arczaimon függtök, ’s ha osztva 
meghatasomat remegö kezét nyújta ’s kérdezett: boldog 
vagyok-e? 'akkor az valék! ’s keblemhez szoritva dobogó 
szivét a’ föld ’s minden ke'serüsége eltünt elöttem. 
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0h ’s mikéntne néztein volna hatran a’ jövöhe? 
nem valék-e iijiú, gazdag, пaha‘! e Atyam lemonda ró 
lam , lanny'i elöitéleteit sértém, annyi reményét rontam 
el, hogy az mit még ezentul tehetek, нишé varatlanúl 
nem érheté szivét; a’ vпagon nem voltk1nek szamolassal 
tartoznam tetteimröl, ’s szivem közönösen tekinte itéle 
tére; — mi gatolhata boldogsagomat? miért nem аzoтa 
nam keblemhez az egy szivet melly megérté, az egyet 
melly értem dobogo‘t , mellynek helsejében nem hevüle 
egy érzemény, mi nem rólam szólana. l 

0h el, igy gondolkozam, messze el innen e’ szerencsét 
ien csoport’ tolongasai közül; eloda holaz alpek.’ ragyogó 
csi'icsai emelkednek a’ kék шthaт‘on, ’s a’természet’ nagy 
szerü csudai között a’ kebel, mellyet mondhatl'an öröm vagy 
szenvedés feszit, nyugodtabban érezi magat: ott talen egy 
maganyos vаИgy nyilik szerehnünknek is. Elzarva a’ vi 
lagtól, messzc zajatól ’s küszködéseitöl. Csak te légy, 
boldogsagom’ tanúja, nagy természet! ti bérczek, mely 
lyeknek latasanal a’ gyermek sziv egykor vagyakkal telt; 
hol fehmenve a’ tetökre , ha körülöttem a’ messze terjedö 
kilatas all, érezzem hogy minden mit latok, az egész vi 
lag nem nyi'ijthat semmit mi e’ szivet vagyakkal tölthetné; 
te menydörögve lezúgó hegypatak, mellynek hatalmas 
szava túl nem fogja hangozni az öröm’ érzetét, mi e’ sziv 
benl felzajov' te viragoт mezö melly soha .nem hazud д э 

tal még, ’s minden tavaszszal meghozad viragidat. ’Végy 
anyai karjaid közé, szent természet, ’s tanitsd felejte-k 

lni, mit az emberek között szenvedék; felejteni a’ hideg 
szainoló csalfasagot, mellyel lelkesülésem fogadtatott , az 
önnösséget mellynek aldozata valék, a’ ragalmat ’s üldö 
zést, mellyet talaltam, önn magamat: az az, mit belölem 
az emberek csinaltak; hogy kivalasztva a’ sarat mint a’ 
viz melly sokaig nyugalmaból feinem zavartatott, ismét 
tisztan alljak elötted, teremtöm! — ’S ha nem — ha a’ ke 

И * 



180 BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF , 

belnek bánata nem volna orvosolható, ha maga a’ szere 
lem’ tiszta langja nem menthetné meg e’ szivet штaт, 
legalabb ez angyal; ki annyi szeretettel ragaszkodott hoz 
шm, ki bennem bìzott, ’s tartalék nélkül ada egész szi 
vét, ne szenvedjen soha a’ vilag’ hideg érintései altal. 
Tisztan szoritam keblemhez, maradjon tiszta ’s ragyogó 
örökre. Nem az út’ közepén, labhal tapodva az atmen6k 
töl illatozék e’ virag; nem a’ mocskos élet’ iszapja felett 
folyanak e’ lét’ tiszta habjai; legyen boldog legalabb 6! — 
Ram bìztad magadat, szeret6 kebel, én nem fogom meg 
csalni bizodalmadat. 

0h bar hiv maradtam volna feltételemhez! 

v I 
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xLvi. 

“at végre meglatjuk a’ kalandort, hangozék hataml me 
gett egy szó, midön az elisei mezön egy reggel atme 
nék, ’s megfordúlvan --- Werner alla elöttem. Meg kell 
vallani — szóla kezet szoritva — soha nagyobb komoly 
saggal ember tБéfat nem üzött még mint ön; i'igy bele ta 
ni'ilt a’ törvényhallgatóha, vagy nem tudom mi mas szere 
рet jatszik, hogy végre magam is alig gondolhatom hogy 
Gusztavunkkal szólok. ' 

Nem mondhatom, mi kellemetlenül hatott ream Wer 
ner’ latasa; mióta Bettyvel ismeretségben valék, csak rit 
kan, ’s most hetekig épen nem Мttшn öt; ’s hideg gúnyoló 
modora, mellyel minden targyról szólt, most érzetemet 
sérté. Viszonzam köszöntését ’s közönös targyakról kez 
dék beszélgetni. l' 

Baratom — szóla végre félbeszkasztva phrasisei 
met mellyekkel épen az utolsó szomori'ijatékról okoskod 
tam, — ha gyanithatam hogy fogadasanak ez lesz követ 
kezése, nem engedtem volna soha hogy történjék. 0n tar 
sasagunknak _úgy szólvan elveszett; Lafard mióta egy 
targy van a’ vilagon mellyröl szólnia nem szahad, beteges 
kedik; Arthur mióta önnel nem lehet, a’ jaта asztalnal 
tanyazik ’s vesztve mindig, jelképe lehetne Werther’ szen 
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vedéseinek, annyira agyonlövési kedélyben van; ango 
lunk naponként ostobabb: egy szóval, ha ez sokaig tart 
egész'tarsasagunk széjjel megy, ha csak бn nem könyö 
rül rajtunk 's a’ hat hónapi hataridöt meg nem röviditi. 

Én? kérdezém zavartan. 

’S ki mas? viszonza ö jókedvüen, a’ fogadas nyerve 
van, ’s csak — — 

. . l ‚ 

’S honnan tudja ezt ön — szakasztam félbe heszédét. 

Nevetett. --- Honnan? mintha nem ismerném eléggé 
arra, hogy ön nem soka folytat illy tréfat ha ph11losophia 
jahan Platónal túl nem haladott; mintha minap a’ bou 
logni erdöben nem lattam volna igen rosszúl öltözve, de 
igen szép tarsasaghan;l mintha nem tudnam, hogy *ntcza 
han kedvesével szemközt lakik, ’s mintha — Ь meg kell 
vallani, szóla mosolyogva, azt nem gondoltam volna, hogy 
még valaha pirulas altal is el fogja arúlni magatl 

i 

Az embert nem alazza le semmi annyira ömmaga elött 
mint titkolódzas,l ’s zavarodva alltam Werner elött. 

Miért jö olly zavarba? szóla ö ram függesztve sö 
tét szenneit — ha valakinek, önnek h1zonyara nincs oka 
zavarba jöni, nincs oka pirúlni: hatran, emelt fövel lép 
het körünkbe, ’s mig слegüм1 szomorú képpel gazdalko 
dik, kedvesére mutatva mondhatja:\nézzeték e’ lyany sze 
relemböl adta magat nékem, ’s tatott _szajjal fogjnk ha 

‚ 1n11h11 ez Isten’ csodajat.' Szerelemböl, puszta szerelemböl 
mig masok altal annyi igértetett; meg kell vallan1 az eset 
legalabb ritka, ha nem is igen valószinü. 
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’S hat n11t mondana ön -—- szólék felingerelve csak a’ 
gondolat altal — ha én kit ö szeretett, kinek teljes bizo 
dalommal oda ada magat, most köszönetül önök’ ter5a5á1 
gaha vezetem, ’s élvezve a’ nagy dicsöseget hogy egy 
szegény lyanyt hazugsagimmal elamithattam, romlott tar 
saink’ durva tréfainak teszem ki öt, ha érintésbe hozom 
azon alavaló teremtésekkel, mellyek tarsasagunk’ asszonyi 
részét teszik, lealazva, labbal tapodva öt, köszönetül 
hogy szeretett! 

Ez szép ’s nemeslelkü lehet -.- szóla nyugodtan Wer 
'ner — de regényben hol a’ fogadas csak papiron all, ta 
lan helyesebb volna mint itt, hol ezer napoleonha kerül; 
az öreg Lafard csak ha kedvese orgiankba eljö , füzet; ’s 
higye el kis grisettejel nem épen olly szörnyünek fogna 
venni az egész‘ dolgot, mint ön talan képzeli; vagy ha 
kissé neheztel, adia a’ nyert pénzt neki, ’s minden rend 
hen van. 

Nem mondhatom mennyire sérté érzelmemet e’ hideg 
nyugalom, mellyel Werner az egész targyról szólt. ’S nem 
mondtam-e önnek — S2ólék végre --- hogy a’ lyany sze 
ret, ’s hogy mind ez lehetetlen? 

Szeret — viszonza nyugodtan ö — meglehet, én nem 
tagadok semm11t; vannak holdkórosok, somnanhülek , sze 
rehmesek, ’s ha illy szegény leany, ki talan egy par 
regényt olvasva képzelmét felingerlé, szerehmessé valik, 
a’ dolog nem csudalatos; de ha ön azt hiszi hogy Bettyje 
a’ törvényhallgatóha szerelmes, ’s nem épen olly jól tudja, 
mint mi ketten, kivel van dolga, teljes meggyözödésem sze 
rint csalódik; ’s — úgy tartom, mit sem vesztettek egyéb 
tökélyei szeme elött, ha kedvesének eszébe 'jutott, hogy 
az ki birja, egyszersmind gazdag és gróf; illy lyanyok 
jóval okosabhak mint közönsegesen gondoljuk. 
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De honnan gyanitja ön, hogy Betty nevemet ismeri, 
kérdém feszülten. 

Hannan? viszonzà mosolyogvà. — I1n egy szép pél 
daja ismé‘t, hogy minden tapasztalasunk hasztalan, ha 
kivanatainkkal ellenkezésben all. ’S mint is gondolhatja ön 
hogy nem? — Évekig élt e’ varashan, hintai, lovai a’ leg 
szebbek közé tartoznak, maga termeink’ egyik legdivat 
szerüebb embere, ’s azt hiszi, hogy ismeretlen maradha 
tott? Nem valószinü-e hogy Betty egyszer önt az elisei 

l mezön lovagolni latvan, nevér6l kérdezösködött, vagy aж 
véletlenül mastól halla, vagy ha nem, most, mióta önnel 
jar körül, egyìk haratnéjatól megtudta, ki lappang a’ sze 
rény deak alatt; — mondja meg önmaga, nem valószinü-e 
el? nem igazolja-e ezen véleményt maga az engedékeny 
ség , mellyel kivanatait teljesitette, mellyel hetek alatt 
öné lett? Еgy szegény deak hón‘apokig sohajtozott volna, 
ön mint Caesar jött ’s gyözött; mi természetesebb mint 
hogy a’ szegény lyanyl megtisztelve érzé magat illy úr’ 
szeretete altal, ’s ha meggyözödve szeretetéröl, mely 
lyet közeledésének regényes szine hihetövé te1t, talan 
azért nem alla ellent mert a’ legnagyobb reményekre gon 
dola jogositva magat. — 0h mit nem tudnak lyanyok re 
ményleni! ' 

Werner’ hideg okoskodasa fajt szivemnek, ’s mégié 
nem tudom mi' belsö érzet monda, hодy igaza van. Éltem’ 
csalódasai gyanakodóva tettek, ’s ha bar küszködtem ay ‘ 
gondolat ellen, bizodalmom ingadozni kezdett. 

De, folytata Werner — ha minden valószinüség’ elle 
nére csalódtam, ha Bettynek artatlansaga minden szamof 
lason felül 1'i11, ha soha lovasra nem nézett, soha iìatal 
'embernek ne'vét ne1n kél‘dezte, söt ha hara1néi mind épen 
olly artatlanok mint ö, ’s egész grisette ismeretsége Kö_ 
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zött nincs egy, ki néki ön’ való nevét megmondhata; val 
jon azt hiszi, hogy ö, ha valaha csalódasa felfedeztetik, 
’s a’ szegény deak, mint gazdag gróf all elébe, vigasztal 
hatlan lesz; hogy nem fog maga1i kivül örömében nyakaha 
borll1n1 ’s nevetni és sirni elragadtatasahan? hogy nem 
fogja szazszor, ezerte inkahb szeretni mint elébb? — hi 
gye el ön, pénz egyike azon hibaknak mellyeket minden 
kinek megbocsatunk, ’s bar mi regényes legyen is lelkü 
lete, kevés van ki ha viragzó mezeje alatt egyszerre 
aranyakna talaltatott, alabbvalónak gondolna elöbbi bir 
tokat. — 

Ön Bettyt nem ismeri — szólék roszkedvüen — _de 
ha ezt tehetném fel róla — megvetném. 

Hibazna — felele ö nyugodtan. A’ szerelem nem mas 
mint öszvege azon reményeknek, mellyeket egy személy‘ 
birtokaval összekötünk. Ha asszonyt lat, lszépet, gazda 
got, ehmést és sokak’ csudaltat, ollyant egy szóval, kinek 
birtoka éldeletet ’s irigyeket igér, ’s érzékit ’s шинам 
kecsegteti, szeretni fogja; vegyen el e’ tökélyekböl egyet 
’s érzeménye megvaltozott; valtoztassa csak nevét, hirét, 
vagy épen azon divatszeri'i kényehmet melly öt környékezi, 
’s noha a’ személy egy maradt, szerelme gyengült; — ’s 
azt gondolja, hogy nök nem épen úgy éreznek mint mi,' 
’s hogy mind azon külsö fény ’s disz melly minket szeretni 
késztet, öket érzéketlenül hagyja? — (‘ш szeretve gon 
dolja magat, ’s boldog. De bar mi nagy legyen kis grisett 
jének szerelme , valjon nincsenek-e némi remények is 
összekötve szerehnnével? bizonyosan. Ön most törvény 
hallgató, valaha ügyvéd vagy notar lesz önhöl, ’s egy par 
szaz vagy ezer franknyi jövedelem megszerzi mind kettö 
jöknek a’ polgari lét’ kényelmeit, ez az, mit Betty remél, 
mit szeretetével összeköt; mar ha e’ szerény remények 
Iielyett egyszerre mind azon éldelet all elélie, mellyet ön’ 
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birtokaval szerezhet; szegény polgar1 lakas helyett fé 
nyes termek, kocsik, inasok , paholy az operahan, ru 
hak ’s kalapok szive’ tetszése szerint, valjon e’ kis lyany, 
ki erröl éltében szazszor almodozott, ’s mind ezt annyival 

i nagyobb örömöknek vélte, mennyivel tavolabb all tölök , 
nem fogna örülni, ha eléite? nem fogna magat boldogabb 
nak vélni grófja’ mint szegény deakja’ kaнaта — Keres 
kedök vagynmk mindnyajan, minden tetteinknek meg van 
ara; legyen pénz, dicsöség, érzékeink’ kielégitése, vagy 
képzelet, miért valamit cselekszünk, mind egy; —l de 
bizonyos,' hogy nem teszünk semmit ingyen; ’s e’ kis 
leany , ki olly szegény jövöért adta el magat, nem örülne, 
ha a’ füzetésnél egyszerre annyival вышet kap? ö nem 
ald‘na végzetét, mert ez életben, melly mindenikünknek 
egy nagy szamolasi feladas, csak abban csalódott, hogy 
szamara több jutott, mint képzelé? 

Ha ön ismerné Bettyt --- szólék mind inkabb elked 
vetlenitve — nem beszélne igy. E’ lény nemesebb mint 
hogy ha szive felszólalt, szamolni tndna. 

Én nem kételkedem tökélyein — viszonza Werner, 
’s ajkai körül gi'inymosoly lebege .-- az asszonyi töké 
lyek’ idealja, mint a’ mobile perpetuiun szaz ezerszer fel 
vala mar talalva, ’s har mit mondjon az alavaló sokasag, 
még szaz ezerszer fel fog talaltatni utanunk is. — Bettyje 
angyal, tökéletes angyal; lehet. Ki tudja mi ócska köny 
vekböl talan egy szép arcadiai boldogsagot képzele ma 
ganak, szahnafedél, fekete kenyér ’s viz, hozza tiz nyi 
fogó gyermek, mindennel egy''szóval mi e’ mennyorszagha 
valo; ö nem tudja hogy a’ szerelem’ kis mustarmagjaból 
néha fa nö, olly nagy ’s magas hogy magunkat rajta öröm 
mel felakaszthatnók; nem gyanitja hogy a’ hazassag csak 
épen bekötése szerelmünknek, melly altal mint minden 
könyvkötésnél, verve ’s körülmetélve a’ könyv lathatólag 
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kisebbé valék; nem hallotta soha boldog lhazastátrsaktól 
a' csudalatos tapasztalast, hogy ugyan azon szerelmi nap , 
mellynek hajnala olly szép vala, ha végre hazassagi 
egünkön feljö, olly fennségesen ragyog, hogy ra nézö 
szemeink könyekkel telnek; megengedem, mind ez is 
meretlen, hihetetlen elött‘e, vagy legalabb az volt mi 
dön Parisba jött, de meddig tarthat ez? --- meddig tart 
hat ez itt e’ varas’ prosai körében, hol minden fellengzö' 
képzeletneklegy positiv szükseg lép elébe, ’s ha mas 
nem, legalabb az éh gyomor mindent kijózanit.l ё- Tel1 
reményekkel lépaz ifjú e’ varas’ körébe, fejében, a’ 
mint hiszi, nagy gondolatok, szivében, a’ mint nevezni 
szoktuk, magas érzemények szólalnak fel; ha Franczia 
orszagnak Mirabeau vagy Napoleon, ha a’ vilagnak egy 
új megvaltó kellene, felhiva gondolja magat mindenre. — 
Kis szülö varasahan ö volt a’ langész, az egyetemen ö az 
elsö, testvérei között 6 kitöl legtöbbet vartak, ’s még. 
honn egy szép tervet alkota maganak ’s elöre kijelelte az 
utat , mellyen haladni fog. Parisba jö, ’s hova csak fordúl, 
ez 'egy szó hangozik elébe: add el magadat; add el lelke 
det, az az: élted’ meggyözö'dését, hitedet, reményidet’s 
a’ min szeretve függtél; adj el mindent, kéz alatt, titko 
san vagy azon kótyavetye’ útjan, mellyen partjaink egy 
mast igéreteikben felülmi'iljak; add el magadat ’s jól jarsz, 
meggyözödésedért füzetést kapsz, becsületedért egy rend 
szalagot, a’ nagy remények helyett, mellyeket nemzeted 
röl képzelél, egy kis szerencsét magadnak; ha ezt nem 
teszed, maradj becsületes ’s halj meg éhen. Tisztan ’s teli' 
reményekkel lép a’ hölgy e’ falak közé; érzi hogy szere 
lem nincs olly nagy mellyet szive viszonozni, aldozat olly 
nehéz mellyet tenni nem tudna, félig anyja’ körében töltött 
gyermeksége’ emlékiböl, ’s félig keble’ vegyiból alkotva, 
a’ jövö mellyet képzele , derült ’s boldogitó. Add el maga 
dat, ez hangzik iiilébe mihelyt ez utczakra lép, add el 
szép testedet, fogd körül ifjú karjaiddal az elaggott kor 
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helyt, melegitsd csókjaiddal remeg6 ajkait ’s szinlelj sze 
retetet, hogy elgyengült érzékei felhevüljenek ismét; ar 
tatlansagod’ tiszta köntöse helyett divatszerü ruhakat adunk, 
hazi boldogsag helyett szinhazat ss lakomakat ’s kocsi 
kat ’s inasokat; ’s még a’ felett szived a’ tiéd marad, az 
nem kell senkinek: ha ezt nem teszed, maradj artatlan ’s 
koplalj! ’S valjon hany ifjú van, ’s hany lyany, ki e’ jó 

“tanacsot nem követte? ’s ön azt hiszi, hogy az kit kedve 
sének nevez, e’ tarsasag” érintésit6l tiszta maradott? — 
hogy itt, hol nem tudjuk, az asszony, ki ott a’ divatszerü 
hintóhan mellettünk athalad, nem adta-e el magat utalt 
férjének, csak hogy nagy nevével együtt gazdag eltartast 
nyerjen, ’s e’ lyanynak, ki elöttünk megy, nem fog-e még 
ma vev6je akadni, — csak Bettyje fog tiszta maradni, 
mint ha e' sarhan valaki haladhatna csak egy lépést is 
a’ nélkül hogy magat bemocskolna! ’ 

Mélyen hatottak Werner’ szavai ream; ’s ha bar 
sértve legszebb érzeményeimben, nem nézheték szanalm 
ш nélkül e’ fériìra, kinek keserü beszéde talan csak 
azon keserü kehelynek utolsó csepje vala, mellyet ajkai 
végs6 aljaig kiüritettek. önnekwszomorúak lehetnek ta« 
pasztalasai, szólék végre, mellyek e’ komor életnézethez 
vezették. 

Meglehet — szóla keserüen mosolygva — meglehet, 
hogy szerelmes sohajtasaim mellyekre mint masoké, ngy 
ifjú koromhan ez ajkak is nyìltak , ha nem is a’ hazassag’ 
igen közönséges sopankodasaihoz, legalabb azon szomorú 
meggy6z6déshez vezettek, hogy ifjú korunkhan több bol 
dogsagot reménylünk egy rövid órahan, mint kés6bb egész 
életünkben elérhetünk; meglehet hogy egyike vagyok 
azoknak, kiknek haratjaikból csak szomorú tapasztalasok 
maradtak; meglehet, hogy a’ sziv melly az életbe lépve 
gondola: nyerni nem lehet ha hitelre nem adunk, bizo 
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dalma мы1 bancruptta valt; vagy hogy mint a’ banya’sz, 
ki arany érczének sarga ereitöl annyit vart ’s elkese 
redve ищa a’ csepp aranyt olvasztó tala’ aljan, mit el 
értem nem felelt meg reményeimnek; vagy hogy e’ vég 
hetlen vilagvasaron hol mindenki csak vevöt kei'es, né 
melly magasan hangzó szónak értelmét, némellyfennse 
gesnek Ищи) dolognak való becsét jobhan ismerni tanul 
tam: de egyet tudok, ’s azt vegye tanacsúl. A’ szere 
lem költészet melly eltünik, vagy hazngsag mellyet 
végre felfedezünk, soha nem való; az halgatag, ki érte 
valamit tesz vagy elhagy. ’S ezzel elvaltunk. 
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Ritkan jut eszünkbe, mit teszünk beszédeinkkel.; — mag 
a’ szó, mellyet gondolatlanul elhintünk, ’s ha nél1a sejdit 
nök, hova vetetti'ik, ’s‘tudnók, az mit a’ pillanat’ felgerje 
désében kimondank, fogékony emberi kebelben csirazva 
mivé nött, eliszonyodnank. Werner bizonyara nem sejdité, 
hogy szavaival szerencsémet rontja el,‘ — ’s mégis ugy 
vala. Mióta Betty’ szerehnébe biztam, boldog valék; éltem 
i'ij iranyt nyert, reméltem, örültem ismét mint szebb na 
pokban; e’ beszélgetés lelkemben kételyeket ébresztve 
bizodalmamat ’s vele egész örömkincsemet feldulta. — Mit 

ért, hogy Betty nyajas ’s szereŕ'ala mint azelött, hogy komolysagomat észre véve ket o'zt'étett szorgalommal kö 
vete ’s teljesite minden kivanatot’, söt hogy elragadva ér 
zelmimtöl e’ mosolygó gyermekarczok elött, néha mindent 
felejtve, pillanatakradsmét boldognak érezém magamat; 
a’ sziv elvesztette nyúgodt biztossagat , ’s a’ legkisebh al 
kalom, a’ legartatlanabb szó i'ij kételyeket gerjeszte. — 
Gyülöltem Wernert, szazszor mondam ömmagamnak, hogy 
csak jók 0rth6111;‘ egymast a’ vilagon, ’s hogy e' szivtelen 
ember nem ifelhet Bettymröl, hogy keserü beszédei csak 
önn ronnlottsagat mutatjak, — haszontalan; ha Betty néha 
artatlan tudatlansagahan a’ gazdagok’ boldogsagat magasz 
tala, vaдy haratnéjaról szólt ki egy külföldi herczeggel 
ismeretségbe lépve szerencséssé lett, az az: hintóhan jar 
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’s naponként maslszinhazha mehet; akkor minden mit 
mondott, bizonyosnak latszott, ’s e’ szegény lyany’ min 

’ den szerehme nem adhata vissza bizodalmamat. — Mint a’ 
kö melly tiszta vizmederbe esett, ha a’ habok mellyeket 
gerjeszte, elsimultak is, zavaros helyet hagy maga utan: ugy 
e’ sziv, mellynek természete kételkedni, felzavarva egy 
szer, elveszté derült nyugalmat örökre. 

Eddig Betty még nem tndott seniinit; — ’s noha zak-d - 
laiva kételyeimtöl minden'lépéset kémlelö szennekkel kö 
vetém, ’s a’ legartatlanabb szó felett órakig töprenkedtem, 
nem vala semmi okom gondolni, hogy csak gyanit is va 
lamit. — Egykor véletlenül leveleket hagyék asztalomon, l 
mellyekben való nevem’s lakasom allt; ö kérdezett, de mon 
dam hogy e’ levelek egy ifji'i urhoz irottak, kinek kisebb 
dolgait ’s levelezéseit viszem, ’s 6 megelégedett, ’s mar 
altal kezdém latni gyanakodasaim’ egész nevetségét, mi 
dön egy véletlen eset végre felfedezé titkomat. 

Atyamnak dolgai valanak a’ fövarashan, magat be 
tegsége honn iartóztata, ’s igy az egész reain bizatott. 
A’ levél, mellyben atyam ezt tevé, udvarias vala ’s hideg, 
engedehmet kért hogy faraszt, igérte hogy ezentul nem 
fog alkalmatlankodni többé; egy szóval, minden sorahól 
latszott hogyidegenekké valtunk; de mennyivel inkabb ér- _ 
20n1 hogy e’ hanasmódot atyamtól megérdemeltem, annyi 
val több szorgahmat akarék forditani ez ügyek’ elrende 
lésére, ’s__igy Betty egy ideig maganosab’han élt. Ösz-' 

' szejartam a’ ministeriumokat , meglatogattam a’ legtöbh 
befolyasu személyeket, l’s végre hogy még biztosabb le 
gyek, ehnenék a’ Tuilleriakba. — Szerencsétlenségemre 
velem együtt néhany követ tevé udvarlasat, ’s midön el 
végezve dolgomat lejövék, az ajtóiial egész n020 csoport 
tolongott; képzelheted meglepetésemet midön a’ tö‘megen 
végig tekintve, egyszerre Bettyt latom, ki elbannnlva ram 
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fiiggeszti szemeit. Kocsim, nem tudom mi okból, nem jöve 
mindjúrt ’s igy ott kellett allanom, ’s mig egyesek kik 
elöttem шntaты szalltak, köszöntének, тasиk beszélge 
tésbe ereszkedtek, idöt hagynom hogy Bett)ï kinek szeme 
rólam el nem forduй, egészen meggyözödjék. 

Szerepeninek tovabbi тyшaт lehetetlen vala, azt 
érzém; egyenesen kis lakasomhqz hajtaték tehat, ’s nem 
is valtoztatva ruhamat, fel ’s alajarva a’ szobalian, ‘тék 
kedvesemre. Rövid idö muli'a eljött; ne vard hogy e’ je 
lenetet leirjam. Rosz leiró voltam egész életemben: min 
den ищy vagy közönösen hagy, vagy olly hatalmasan 
gerjeszt fel, hogy eltünte utan érzelmeimnél mas emlé 
kem nem marad; de hogy soha boldogabb teremtést nem 
lattam mint e’ pillanatokhan Beщь hogy soha szebbnek 
e’ kedves lyany nem tetszett mint e’ hatаrtalan öröm’ fel 
gerjedésében, azt mçndhatom; ’s hidd el, e’ pillanat éltem’ 
legszebb emlékei közé tartozik. 

Eleinte итaк‘t vala; egyenruham, czimem, az új 
helyzet, mellyben elötte allék, olly illegen sыnt vontak 
személyemre, hogy elsö pillanatokhan közeliteni sem mert. 
’s elpirulva homlokaig, remegö szóval gróf nrnak neve 
2e“; de midön „oтt hangom nevénél szóшa, ’s nyitott 

' karokkal jöttem elébe mint maskor , öröme nem ismert 
Мышkat, ’s keblemre borulva csak könnyeinek тpora 
monda ki érzelmeit. Mélyen meg valék haшa. — 0h 1ste 
nem, — zokoga végre, ram függesztve nyajas tekintetét , 
hogy érdemeltem én ezt? mi vagyok én hogy hozzaт 1e 
ereszkedél? Te ki gróf vagy’s gaтa; ki a’ kiralyhoz me 
hetsz, kit mind azon nagy urak ’s damak köszöntenek, ’s 
ki mégis engem, szegény lyanyt tudtal szeretni! — Hin 
taid vannak, cselédeid, ki шdр mi pompas palotad, ’s te 
elhagytal minaent, ’s e’ kis szobahan мы hónapokig, 
szegény butorod kîши, tarsasag ’s örömök nélkül, ’s mind ' 
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ezt miattam. 0h Gusztav, én véghetetlen’ boldog vagyok! 
Az valék én is, — a’ végsö tiszta öröm vala ez, mellyet 
Betty’ tarsasagahan élvezék; de ki éltében csak egy' ily 
lyenre emlékezhetik, annak nincs panasza a’ végzet ellen. 

E’varatlan felfédezés altal a’ viszony mellyben Betty 
hez alltam, megvaltozott. A’ nyugodt boldogsag, mellyet 
szerény lakomhan eddig talaltam, nem tarthata tovahb; az 
örömök mellyeket a’ szegény deak élvezett ’s adott, eltün 
tek, ’s helyökbe mas viszonyoknak kelle lépni; minök 
lesznek azok, még nem tudhatam, de egy elhatarozott felté 
telem vala: az, hogy Bettyt soha a’romlott tarsasag’ érin 
tésének mellyben elébb éltem, nem fogom kitenni. l 

Falusi lakot bérlelék tehat maganinak’s mindjart liar 
madnap oda vezetém kedvesemet. A’ lakas kényelmes vala; 
nehany divatosan butorozott szoba, csinos kert tele vi 
ragokkal, terassunkról derült kilatas a’ Szajnara, abla 
kaink elött zöld mezö ’s kertek, egy szóval, m11nden mi fa 
lusi lak’ kényehmeihez szükséges; gondold hozza 'még lo 
vaimat, cselédeimet, ’s egész hazamat, melly Bettynek 
kiralyi pompaval tartottnak latszott, ’s h11nni fogod, hogy 
paradicsomhan érezé magat; -- ’s har_ tavol elragadtatasa 
tól, elsö napokhan megelégedvevalék magam is. De hogy 
ne lettem vohna az. Latni az artatlan örömet, mellyel e’ 
kedves lyany új körére tekintett, az elragadtatast ablakaink' 
kilatasa felett, a’ bamulast ha kertünkben egy ismeretlen 
virag vagy a’ falon egy még nem latott kép vonta magara 
f1gyelmét, a’ gyei‘mekded megelégedést mellyel, majd ha 
zunk’ butorjait, majd ön ruhait tekinté; egy szóval a’ nem 
szünö boldogsagot , melly _egész valójat köri‘ilsugaroza; 
ki maradhatott vohna komor e’ tekintetnél? Az emberi sziv 

nek boldogitóbb érzete nincs, mint boldogsagot latni ma 
gunk mellett, mellynek alkotói mi vagyunk; ’s ha Bettyt 
soha nem szerettem vohna is, az, hogy‘ekkép boldogitha' 

Arm'zkò'liyv V. kò'l. 12 
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tam, lkedvessé ‘eszî egy idöref— Néha ti'ilsi'igosnak lat 
szott ez öröm, eszembe jutott Werner, ki ezt elöre jósola, 
és szinte neheztelni kezdék Bettyre; de ha ismét meggon 
dolam hogy mind ez, mit szokas megvetni шnиoн, neki 
még napok elött elérhetlennek latszott; ha mosolygó ar 
мойka! elémbe lépett, ’s majd egy buste, majd egyik képé 
hez vezetve kérdezett, mit jelent, ’s hal megmondtam, nya 
kamhalborult ’s újra elmonda köszönetét: akkor, elejen 
legalahb, megelégedett valék. — De miutan hetek multak 
és semmi nem valtozott, miutan Betty naponként jobhaii 

lérezé magat, naponként töbh érdekkel tekinte körül i’ij 
körében, miutan beszélgetései csak a’ szinhazról mellybe 

' esténként elmenénk, sétalasainkról vagy épeiì riihairól 
folytak, ez örömök, mikben részt nem veheték, untatы kez 
dének. Összehasonlitam a’ jelent ismeretségünk’ els6 nap 
jaival, mennyivel nem v_alék akkor boldogabh!, Ha egy 
par lóranyi tavollét ntan haza tértem, ’s ö örömzajogva nya 
kainha bornlt, mi egészen enyimnek nevezhetém akkor; ‘ 

l lelkében nem volt egy gondolat, mellyneklnem adtam volna 
iranyat, nem volt érzemény,.melly_'nem rólam szólt;'ha 
arczain öröm sugarozék, mondhatam magamnak:l ezt te‘ 
adfm; ha jövöröl szólt, ’s a’ reményteli sziv deri‘ilt ké 
peket teremte elébe, érezhetém, hogyle’ remények tölem 
jönek; én valék a’ t6, mellyen viragi nöttek, én' a’ mü 
_vész kinek érintése alatt e’ sziv’ mindenhurjai felhangoz 
tak, az [sten ki szivének édenét teremté! '_’S most meny 
nyi targy, mennyi idegen erdek alla közöttünk új 'hely 
zetünkbeni a’ tegnapi szomorújaték mellyben könnyezett, 
könyvek, уiragok, ruin-ik, lovak, mindln egy részét el-' 
i’oglalta sz‘ivének, ’s a’_halaérzet, mellyel új örömeit kö 
szöné, nem pótolhata ki azt, mit vesztettemÍ"`\ 

lSzerelemféltök vagyunk valamennyien; nem csak mert 
az, ki egy egész szivet ad, joggal egész szivet kivanhat 
vissza, ’s har mi legyen az, mi kedvese’ szerehmének ré 
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szét elfoglalja, ’s har mi csekély legyen e’rész, melly' 
nem rajta függ, magat csalatva gondolja; de mert vala 
mennyien biüszkék vagyunk, a’ legmagasabb fogalmakkal 
611 érdemünkröl. Nézetünk szerint az asszony, kit szere 
etünkkel megtisztelénk, olly boldognak érezheti magat, 

hogy mas örömre hely szivében nem'maradhat többé; ’s 
ezerre alig van egy közöttünk, ki rosz neven nem venné , 
ha kedvese szerelmén kivül még mas valamiii is függ. — 
Elkedvetlenedtem. l4‘ ’ 

Minden dologhanl csak az elsö lépés nehéz, igy szól 
a’ közmondas; ’s ez_ bizonyara sehol nem való altalano 
sabban mint kedveseink’ hibaira nézve; csak az elsöt ta 
laljuk nehezen, ha ez feltalaltatott ’s a’ nimhus eloszlott, ' 
melly alatt kedvesünket tökéletesnek véltük , csak ke 
ves idö kell ’s a’ hтхnaх egy egész seregét fel fogjuk 
szamolhatni; igy vala nalam is. Az idö megszünt, melly 
ben Betty angyaliiak latszott; vizsga szemmel kémlelém 
leашehh tetteit, ’s mihelyt lehetönek gondolain, ezer hi 
hat talaltam. — Ha' a’ varasból visszatérve i'ij ruhat vagy 
тas ékes'séget hozék' magammal, ’s minden 'adomanyaim 
között ez vala legkedvesebh; ha felvéve 1'ij' köntösét a’ 
tükörhöz ment ’s töle hozzam, tizszer kérdezve hogy all, 
’s ismét vissza a’ tükörhöz gyerineki örömmel nézve új pi 
peréjét; egy szóval, 'ha ugy viselte magat mint minden 
lyanynak illy helyzethen szokasa, a’ harom éves kisdedtöl 
ki selyem szalagahan büszkélkedik, a’jegyesig ki czifra 
naszköntösében a’ tükör elött még jegyeséröl is megfeled 
kezik, . hiú, gondolam magamhan; ha kikocsiztunk, ’s 
nem örült semminek inkabb mint ha lsok emberre akadtunk, 
hogy lattassék, — ö büszke, vala itéletem; ha minden kive 
vatomnak hódolt, ha most naponként töbhször visszatérö 
rosz kedvemet nyugodtan türte- ’s mindenben ellenmon 
das nélkül kedvemre jart, tette volna-e ezt eléhh is még 
mikor szegénynek vélt? igy _elmélkedém magamhan — "s 

' ' ' I2 ' 

l 
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nem a’ legönnösebb, legalabbvaló szamolas-eltalan ez 
engedékenység? — vagy ha végre a’ szerencsétlen épen aж 
monda, hogy мышцaм; elsö talalkozasom oнa шышek vélt, 
mint minek latszattam; hogy épen azon urìassag tetszett 
néki rajtam, melly minden mozdulatomból kitetszett; vagy 
ш, hogy nénje elö're jósolta jövöjét, mondva mindig, 
hogy majd szép hintókhan fog jarni, inasokkal, a’ legszebb 
‘выш1al ’s gyöngyökkel: — akkor minden mit “ferner 
mondott, bizonyosnak lß'ltszott,l csalatva gondolam maga 
mat, vagy legalabb meg valék gyözödve, hogy Betty ha 
még azon idöben, midön* deaknak gondolt, egy gazdagabb 
ifju ajanlkozik, elhagyott volna; ’s szinte megvetéssel né'z 
tem e’ szegény lyanyra, ki nem gyanitva semmit nyugod 
tan elmonda boldogtalan beszédét. 

Ö nyajas, szeretö vala irantam, mint 'azelött; de 
most még szépsége is elveszté Миt ez új , neki olly ide 
gen körben. Ha egyszerü köntösében МН elöttem, ékes 
ség nélkül, mint mellyet az ég e’ mosolygó arczokra te 
remtett, szivem feldobogott örömében. 0h mi szép, mi 
bajoló vala ö igy, az illatos viragok sötét fürtjei között, 
az artatlan öröm, melly egész ищat eltölté, az ellent 
allhatlan természetiség minden szavahan, minden moшn 
latahan; — kebled megnyilt ha lettad! ’S most! hajai az 
utolsó divatként rendezve, a’ legujal'1b szabasu ruдa, a’ leg 
szehh kendö ’s patyolat ’s dragasagok minden felöl, fel 
czifrazva ’s piperézvehogy szépsége alig latszott ki e’ 
rosszul valasztott divatvegyület alól , ’s hozza mennyi 
mesterkélés minden mozdulathan, mennyi iparkodas nagy 
шagî formak utan, mennyi önmegelégedés, valaмny 
szor tükörhen felczifrazott személyét lathat‘ta! oh hara 
tom, sirhattam volna e’ valtozasop; ö lealacsonyitva, meg 
gyalazva [atпott nekem e’ Штatos ruhak alatt. 

Mindent szinlelhetünk, csak szerelmet nem; vagy 
ha a’ vilagot csalhatjuk is érzelmeinkkel, az asszony kit 
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egykor szereténk, észreveszi a’ valtozast, szavunk’ hangja, 
tekintetünk, beszédeink, ’s maga hallg‘atasunk megmond 
jak néki; ’s ha bar az egész vilag', 6 nem fog csalódni ér 
zeményeink irant. ’S igy Betty minden nyajassag ‘daczara, 
mellyel iranta viseltetém, noha legkisebb gondolatit telje 
sitém, ’s melegen és szeretöen szóltam, titkolva mennyire 
lehetett szivem’ valtozasat, — régiészre vevé ’s nem gya 
nitva okat, csak több nyajassag altal akara eloszlatni a’ 
felleget, melly derült egünkön összevonúlt. 0h de a’ sze 
'rehnet ki allithatja helyre? azon szövetekhez hasonló, 
mellyek egy fonalból készülve, ha egy csomó engedett, 
mennyivel többet húzunk, annyival inkahb szétfoszlanak; 
a’ szerelem’ sebei helyrepótolhatlanok, ’s Betty’ minden 
iparkodasa csak inkahb elkedvelenite. — Ö nem engedett 
allhatatos törekedésében , hatartalan engedékenységgel 
türve kedélyemet, nem vala semmi, mi 6‘; elkedvetlenit 
heté; a’ hidegség mellyel nélia nyajassagat fogadtam, ke 
serü feleleteim legartatlanahb kérdésire , unalmam ha 
együtt valank: — ö m1ndent eltürt, mindig jó_ kedvünek, 
boldognak latszott. De épen ez artatlan tettetés feléb 
reszté gyanúmat; a’ derült mosolygas melly ajkai köri‘il 
lebegett, nem takarhata el szivének mély banatat; ha 
néha véletlenül szobajaha léptem, ’s elfordulva szemeit 
törlé, bar mi vig szavakkal fogada, én tudtam hogy szen 
vedett, ’s ez egy csalfasag — egész természetességét el 
ronta; mióta örömre kénszerité magat, m11nden mit tett 
kénszeritettnek latszott ; ’s mind inkahb megerösödtek 
kételyeim. 

Nem csalfasag-e ez? gondolam magamhan; ö meg 
elégedve nem lehet, 6 észrevevé hogy nem szeretem, ’s 
mind ez öröm, mellyet szinlel, tettetés; de miért ti'iri hat 
mind ezt, miért szinlel.2 — mert gazdag vagyok, mert fé 
nyes helyzete tetszik, mert ruhainak ’s paholyanak örül , 
mert eladta magat; — szivem elkeseredett e’ gondolatnal. 
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Betty mindent tett, mi altal' kedvemre jarhatott; észre 
‘vevé hogy szerfelétti piperéje kellemetlen, ’s öltözete is 
mét egyszerübbé lett; “anт! hogy à’ mulatsagok mellye 
ken gyermeki örömmel függött, engem untatnak, ’s felha 
gya vélök; de mit ére mindez'? Ha estve magunk valank , 
’s felvilagitott kis termünkben egymas mellètt ülve beszél 
geténk, szivem csak nnalmat talalt; szerelmem megszünt, 
’s vele minden mi Betty’ tarsasagat érdekessé teheté. — 
Akaratlanul Julia’ képe emelkedék lelkemben; ’s ha e’ mi 
velt asszony’ lelkes beszédeit a’ kis lyany’ csevegésével 
összehasonlitam, ’s visszagondolva a’ boldog estvékre, 
mellyeket e’ kitünö lény’ tarsasagahan tölték, a’ jelen pil 
lanatok’ ürességét érzém, Betty néha türhetetlenné valt. 
Talalkozasunkról szólt, — szerelmünk’ elsö napjairól, de 
e’ heszédek, mellyek egykor olly kedvesek valanak, most 
elveszték érdeköket, ’s ha néha kezét nyujtva kérdezett, 
szeretem-e még? ’s könyörületességhöi igenezve feleltem, 
a’ gondolat, hogy haпитки, hogy haz1idnom kelle, elke 
serité lelkemet. 

Betty még nem veszté reményeit. Tudta szerelmemet 
Juliahoz, ’s ha tökélyeit emlegetém mindig sohajtva önn tu 
datlansagaról kezde beszélni; most egyszerre új gondalat 
tamada lelkében: miveltté akart vaшî ö is. Mestereket 

fogadott, ’s nem képzelheted szorgalmat. Ha szobajaha 
léptem, zongorajanal vagy könyvek közt talaltam; tanult, 
olvasott, pengetett reggeltöl napestig, egy щ leirhatlan 
kinna lön életem. Ha csak egyszer hallottad volna a’hosszú 
tudomanyos beszélgetéseket, mellyekben e’ szegény lyany 
nehezen tamn’lt ismereteit kitarta, vegyitve Rómat ’s Hel 
last, régi ’s i'ij költöket, a’ vilag’ minden részeit chaosi 
homalyhan, majd egy helytelen idézést, mellyet könyv 
nélkül tannц, majd f11rcsan elcsavart adatokat keverve 
mindennapi dolgok közzé; ’s ha valaha érzéd a’ kint, 
mellyel szivünk eltelik ha azt kit sдeret: vagy legalabb 
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egykorl szeretett, nevetségesnek latja, мantы volna. Ha 
beszédeit félbe akaram szakasztani, ’s ha néha mondam, 
hogy a’ tudomanyok nem asszoi'iyoknak valók, könytelt 
szemekkel monda: hogylЗnнa is tudós volt, ’s hogy nala 
mind ezt szerettem; ha nem szóltam, kérdezett, nem nagy 
elömeneteleket tett-e mar? ’s ha jó szivhöl néha dicsérém, 
a’ zongorahoz ült ’s hallatlan erölködések közt egy gyer 
mekek’ szamara irt darabot‘jatszott, maj d szüntelen johbitva 
tévedéseit ’s tizszer egy accordot próbalva mig azl ösz 
hang végre félig meddig kikerült; majd csudalatos prae 
cisióval a’ hamis accordok’ egész sorat eljatszva, hogy 
szinte borzadék hallasaha. Ha még szeretem, most meg 
ваш volna szerelmem. l 

Nem képzelheted mennyit szenvedék e’ napokhan. 
Laini e’lyanyt ki értem annyit teit, kit egy melegebb sza 
vam boldogga юhыe“, ’s érzeni hogy nem szerethetem 
többé; latni a’ belsö hanatot, melly arczainak rózsait el 

emészté, ’s egykor vidam szemeit könnyekhez szoktata; 
tuilni hogy csak sziv kell hogy örüljön ismét ’s érzeni 
hogy a’ sziv elfagyott; kebledben hordani hatartalan bi 
zonytalansagòt, ’s majd angyalnak, majd alavalónak tar 
ищaz egy lényt ki hozzad ragaszkodik; vadoli’ii majd öt 
kit csalfanak gondolsz, majd magadat ki szeretni nem 
tudsz; küszködni önn érzeményeiddel ’s lehetetlen harczban 
szerelemre kénszeriteni tennmagadat; mondani hogy sze 
retsz, ’s pirulni magad elött mert hazudtal; vadat, keserü 
panaszt érzeni kebledben valahanyszor kedvesed hozzad 
simnl, ’s nniégis tndni hogy nem valtoztathatod lelkedet, — 
oh nem tudja senkî mennyit szenvedhetünk e’ vilagoni 

De ha har szerelmem megszünt ’s Betty tarsasaga 
naponként kellemetlenebbé valt, azon feltétel hogy öt Wer 
ner- ’s La'fardnak tarsasagaha vezeini ’s megalazni nem fo 
gom, nem valtozott; ’s noha tarsaim,kikkel most unalomból 
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ismét többször talalkoztam, ’s fökép Werner, maid gúny 
nyal majd okok altal e’ szandékom ellen kikeltek, akara 
toin megrendithetlen vala, Szerencsétlen viszonyok’ ösz 
munkalasa megvaltoztatak ezt is. 

Ismeröseim között olly közel szivemhez nem alla 
senki mint Arthur; azon érzemény mellyel iranta viselte 
tém, tavol vala ugyan ama’ hatartalan bizodalomtól mely 
lyel egykor Armandot körülfogám: de nem vala' senki kit 
ez idöben igazabhan haratomnak nevezheték mint öt; — ’s 
kivel annyit ’s olly szivesen tarsalkodtam vohia. Hazam 
egyedül néki vala nyitva, csak 6 hh'ta bizodalmamat, ’s 
mint éltem’ annyi ’s olly fontos pillanatjaihan, ugy ez 
utolsó szakahan is, melly egészjövömet elhataroza, 11ö2l10 
jötte iranyoza tetteimet. — 0h mi csudalatos végzetünk! 
eset olly csekély nincs, mellyjövönknek iranyat meg nem 
valtoztathatna; az ember kivel véletlenül talalkozank, egy 
SZÓ mellyet közönös aдak kimondanak, talan új idösza 

.kot tesznek életünkben; ’s mint a’ golyó mellyet karod 
nak észrevehetlen remegése czéljatol tavol visz, úgy élted 
elveszti a’ pontot melly utan kiindult, ’s alig mondhatnad 
néha, mi altal tévedél. Ki mondta volna valaha, hogy Ar 
thur végzetemre ’csak a’ legkisebb hatassal lehet. Ifjabb 
nalamna‘l, mas irany‘; valasztva léletének, mas vagyakkal, 
idegen, alig értett reményekkel, mi vala rokon köztünk? 
mint két hajó tavol partoktól kiindulva, ellenkezö czélok’ 
felé evezve ellenkezö szelekkel, melly a’ nagy tengeren 
véletlenül talalkozva köszöntést kialt egymasnak: illyenek 
valank mi; — ha felettök derült ég boltozik, elvalnak is 
mét, ’s alig ha egy emlék marad talalkozasokból: de a’ vész 
együtt tartja az idegeneket, a’ vad hullamok nem engedik 
tavozasokat , egymas mellett küszködve, egymashoz csapva 
végzetök széttörni összeütközésökben, elrontani egymast 
akaratlanúl, mint kiket egy hatalmasabb kéz atkúl ren 
dele egymasnak. 0h nekik jobb vala nem talalkozni, jobb, 
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ezerte jobb, örökre tavol allni egymastól mint közeliteni 
igy! — 

Arthur’ közbenjötte altal, valtoztak azon viszonyok ' 
is mellyek köztem ’s Betty közt eddig létezének. Egy idö 
óta nap nem vala, mellyben nem jöve hazamhoz, szaha 
don tarsalkodva, ’s néha mig én sétaltam, vagy dolgai'm 
utan jarék, órakig egyedül maradva Bettyvel, szive melly 
minden gyenge érintésnél megindult, nem maradhata nyu 
godtan; ’s én ki szerelmét észrevevém, örültem, mert al 
tala véletlenül út latszék nyilni elöttem, mellyen mar majd 
nem türhetlen helyzetemhöl szahadulhatok. — Rég nem 
szerettem Bettyt; a’ mód mellyel magat Arthur irant vi. 
selé, mintegy önn szemeiin elött igazola eddigi érzehmei 
met, ’s gondolhatod, mi örömmel kaptam az alkahmon. E’ 
szerencsétlen lyany, ki mi'ilni érezve szerehmemet, eddig 
mindent elkövetett, mi altal a’ langot, melly éltében mele 
get ’s vilagot terjeszte, feléleszthetné: most miutan min 
den nyajassag, mellyet ream pazérla, örömeinek felaldo 
zasa,’s önn megtagadasai hasztalanok valanak, szerelem 
féltés altal akara felverni szivennet közönösségéhöl, de hasz 
talan! A’ gyülölés szerelemmé valhatik, de nem a’ hideg 
közönösség ott hol egykor szerelem létezett: miként min 
den langha borulhat, csak az nem mi egykor langolva 
hamuva égett; ’s minden nyajassag, mellyel kedvesem 
most Arthur irant viselteték, az öröm mellyel jöttét fo 
gada, a’ iigyelem mellyel minden szavain tîiggött ’s min 
den kivanatait telje’sité, legfelebb megvetést ébresztének 
lelkemben ’s azon gondolatot, hogy igazom vala öt nem 
szeretni. Ha szivemben egykori szerelmemhöl csak egy 
szikra maradt ’s ha Bettyt i1gyelemmel követtem volna, 
szandéka nem maradhatott titokhan elöttem; a’ kénszeri 
tett vidamsag, a’ mesterkélés melly Arthur irant mutatott 
szivességéhöl szüntelen kitünt, nekem ki e’ lyanyt isme 
rem, ’s ki öt szeretni lattam, eléggé nyilvanitak hogy 
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azon érzemény mellyet most szinlel, szivének idegen; a’ 
gondt‘elimeleg tekintet, melly ha véletlenül rea nézék, 
rajtam fiiggött, az öröm melly arczain sugarozott, ha egy 
melegebb szavamnal magat még szeretve gondolhata, n'yil 
tan kimondak hogy szive nem valtozott; de alavalónak 
akaram gondolni; ürügy kelle önn szivtelenségem’ igazo 
lasara, ’s ki hallgat ellenokokra, ha azt 1пonyмaю bé 
mit leginkabb bizonyosnak kivan? 

Igy jött az ösz.l — Betty’ tarsasaga naponként kelle 
metlenebbé valt; a’ mesterkélés, melly természetes hajait 
elfeledteté, tudatlansaga melly mióta mivelés utan töre- l 
kedett ’s mindenbe belé szélt, csak inkabb kitünt, min 
denek felett pedig azon szüntelen coquetteria, mellyel Ar 
thur irant vis'eltetett, ’s melly épen, mert csakl szerep vala, 
annyival allyasabbnak latszott, — e’ szerencsétlen lyanyt 
néha utalatossa tevék; csak maitressemet,l csak öröm 
lyanyt, kinek öleléseit pénzzel i1zetem ’s ki else' alkalom 
mal halóit új kereset utan kiveti, laték most benne, és 
mennyire lehetett kerültem ’s megröviditém talalkozasun 
kat, ’s napjaimat nagy részben könyveim közt töltém. 

щ voltam most is, midön egy reggel Arthur szoka 
sanai jókorabb jöve hozzam. — Az egész éjjel, mint monda, 
jatszott, vesztett, és,,tevé шлó zavarodassal hozza, azért 
jött hogy egy haratsagra kérjen, mellytöl becsülete fi1gg. 

Sejditém szi'iksegét, ’s kérdém, mit kivan. 

Adj ötezer frankot, Gusztavom, szóla még nagyobb 
zavarodassal; — a’ mellékszobaha menék ’s magannnal hozva 
a’ pénzt, atadam. ‘ 

Megszorita kezemet ’s halvany arczain örömsugar 
{eлe щ. Fogadd köszönetemet szóla, végre nem t10101 

4 
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haпa a’ meghatast melly keblét eltölté, soМa éltudlben na 
gyobb jótéteményt nem tevél miilt e’ pénzzel.’ De, tevé 
hozza rövid gondolkozas utan — nem akarlak csalni; — 
meglehet, hogy e’ pénzt, mellyet kölcsön adal;' soha sem 
latod többé; ha rea szamolsz, vedd' vissza ткa»ь most, 
én késöbb talan nem fogom visszai1zethetni. 

Meg valék lepetve’s visszalépve, midön pénzemet oda 
nynjta, alig talalék szavakat, mellyekkel biziossa'tehe 
tém, hogy a’ pénzt magaénak tekintheti‘. ‘ 

Latod, ha zsidó volnal — штata nem is iigyelve 
szavaimra, ‘— uzsoras mint az alav‘aló Werner , ki ja 
tékhoz késztetett ’s most gi'inyolva elhagy, nem szólnék 
igy veled. Akkor tò’két ’s kamatokat igérnék, lekötném 
becsületszavamat , hogy mindent napra megi’izetek — ’s 
megcsalnalak. 0h én rég megtaniiltam hajlongni minden 
ki elett, hazudni, rimankodni, hizelgeni, mit csak ember 
e’ vilagon megtanulhat. De téged nem foglak csalni; még 
egyszer haratom, ha pénzedre szükséged van, vedd vissza~l 

Még egyszer ismétlém, hogy a’ pénzre szi'ikségem 
nincs , ’s hogy örvendek, ha vele segédére lehetek. 

\ 

Ugy hat fogaм el köszönetemet, szóla i'ijra meg 
szoritva kezennet; e’ pénz az egyetlenlremény, melly sza 
momra a’ vilagon még maradt. — Nemde hamulsz — teve 
hozza keserü mosolygassal, -f a’ dolog megérdemli csu 

l dalaiodat. Arthur, a’ gazdag, az irigylett Arthur ki any 
nyi reményekkel lépe az életbe,_kinek vagyai olly maga 
sak, teтei olly szépek vaтak, ki mérész kezét трyппa 
minden utan mi e’ vilagon nagy és i’ennséges, ki Щn hom 
lokaii érzé mar a’ borostyent, mellyel egykor a’vilag’nagy 
müvészei között allan'd, ’s kinek egész birtoka, rennéinye, 
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mindene most öte2ere5 hankjegyben fekszik kezei 11özött, 
a’ dolog nevetséges volna ha nem 10nne olly szomorú! 

Baratom —— szó1011 1n01yen meghatva — szóljunk ko 
molyan dolgaidról; a’ zavar, mellyben jelen pillanathan 
allsz, talan nem orvosolhatlan; ream szamolhatsz, ha 0n 
segithetek. 

Segiteni — 5zó1a kaczagva — mintha ott, hol 5e1n1n1 
_51n05, még segédröl 5zó 1ehetne. Lam haratom, 0n jó 52a 
1noló vagyok, atyam ’s öreg irnokunk kik felneveltek, 
5enl1n1re ne1n tan1t0ttal1 meg jobhan mint erre, nagy köny 
vünk felett folyt ifjúsagom, ’s hidd el soha tisztabhan va 
gyonom’ mérlege nem allt elöttem mint n1o5t. Nincs egy 
lìllérem. Hazaim, jószagaim, t6l10hn, hh1tó11, lovak, bu 
tor, mind elvesztek; tegnapi ebédem, e’ ruha, mellyben 
elötte11 á111ol1, n1a50; valjon van-e tanacsaid 11ö2ött egy 
mellyhez pénz nem kell? 

De ha helyzeted valehan illy szerencsétlen — 5zó 
10l1 11ö2he — mit segithete’ par ezer frank? 

Sokat, igen sokat — viszonza 6 derülten ’s azon 
kétségbe esett szilaj vi'gsaggal, mellyet rajta mar egy idö 
óta ismerék — te nyugodt polgar létedre, ki csak kama 
taidból élsz, nem tudod, mi termékeny a’ já'itszó a52ta1’ 
zöld mezeje. Elhintem magomat, a’ kerek peregve forog, 
’s im, f6111e1n t12sz0rte megtermé a’ ra h12ott l1h105et; ’5 
0n újra elvetem magomat, ’s az ismét sokszorozva meg 
jö; ream arany e56l10nt h1111 az aldas, a’ n026l1’ serege 
tolongva bi'unulja szerencsémet, ’s mikorra a’ nap feljö, 
gazdag vagyok. 0h van-e öröm e’ vilagon, ehhez hasonló? 
Mig gazdag valék, nem ismerém az ellentallhatlan csa 
bot, melly annyi szivet a’ jatszó asztalhoz köt, ’s az em 
bert arra hirhatja hogy becsületét söt életét veszélyez 
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tesse egy kartya felett. Émelygésig éldelve mindent, mit 
vagyon szerezhet, gazdagnak a’ jaték legfelebb idötöl 
tés; a’ mit nyer nem boldogit, a’ mit veszt legfelebb pil 
lanatnyi kellemetlenségekbe keverheti. Gazdag csak pén 
zért jaiszik; ’s az erényesebb jól teszi ha megvetve néz 
le rea, kit csak pénzvagy buzdit, .a’ fukar jól мы, ha 
nem becsülheti e’ gondolatlan tékozlót. De tudod-e, mit ére_z 
a’ szegény ha шт hazha lép? ö kit a’ vilag kitagada 
nagy örökségéhöl, ki csak inséget lat maga kiirüLvagy 
épen mint én, azon pontra ért, hol megvetés var rea, ’s 
ki mostX egyszerre ott all a’ magas aranyhalom elött, ’s 
èatja a’ forgó szerencsekereket, a’ nyerök’ örömzajgó 
esoportjat, ’s meggondolja hogy egy óranyi jszerencse 
öt egész inségétöl megmentheti. 0h ö nem pénzért 1et 
sziki elötte a’ köz megbecsülés all mellyet maskép meg 
nyernie vagy tartania nem lehet, a’ szahadsag mellytöl 
öt kegyetlen hitelezöi minden pillanathan megfoszthatjak, 
minden, mit szeret, ’s mit egy maroknyi arannyal boldo 
githatna; ’s valjon nem nagy, nem fennséges-e azon érze 
mény, mellyel ö a’ jatéknal ül, vég i1llérébeii odavetve 
mindenét, kétségbeesett allhatatossaggal küszködve sor 
saval, mig a’ remegve 'szemmel tartott kerék’ végfordu 
lasa, öngyilkot vagy egy par vig órat szerze kinja utan, 
4- oh a’ ki igy nem jaтott, nem ismeri a’ jaték’ ördögi 
boldogsagat. 

’S ha vesztesz — kérdezém szorult kebellel. 

Egy golyó véget vet az egész bajnak — szóla nyu 
godtan — ugy is késöbb vagy elébb az út, mellyen hala 
dok, csak oda vezethet. Elöszülni Clichy’ tömlöczében, 
mint croupier iizetéssel a’ hanquier-k altal szolgalatha fo 
gadtatni, vagy koldulva jarni körül , mig egy frankot 
szerze, mellyet egyik aliasabb jaть teremben ismét el 
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iáeszthet,»Iez a’ való jatékos’ jövöje, ’s kinek ez nem tet 
Sz'ik ,l =azl löje' fr'ìbe magat. 

' .nl _'. .i ' ' 

"‘ Nem vби1а-Ъ mas kilatasod? — szólék‘elijedve a’ 
hatarozottsagtól, mellyel 'e" dolgokról szólt — ha példanl 
’nyers'z'f’e dolgaidat ismét renìibe szedheted, nem mondhat 
hal-e' lle a’ szerencsétlen szenvedélyi‘öl.2' 
"' _. i. _ 1 “. T4»_ i i. ' 

l_ 1 

.l ‘Il 

"2 Soha _haratoin‘i viszonza ö ’n'yug‘odtan' —i ismerem 
magamat| ’s ferzem hogy e’ szenvedély’ ' teljesitése nélkül 
lnem élhetek; lelkem megszoktae’ nagy izgalmakat, ’s ha 
ez h11janyzik, minden egyéb unalomnnal'tölti szivemet. Hidd 
el haratom, — szóla észrevéve meghatasomat, — mélyen 
érzem haratsagodat, de har mi józanok legyenek, nem 
követhetem oktatasait. Minden léleknek csak egy bizo 
nyos körhen fekszenekflehetöségei, legyen hogy a’ vég 
z'et ugy akara, vagy hogy önmaga valaszta a’ _kört melly 
hen‘forog,_ mi ezen kivülfekszik, nékil elérhetlen; nem 
valtoztathato'm helsö termés'zetemet , épen olly kevéssé 
mint 'te vagy har ki masjlfiogy jobb vala neщ ugy 52111‘)t 
nunk hogy te boldogabb lehetél, ha a’ természettöl olly 
lélek juta mellyet apad’ kivanata szerint egy kis vilagi 
fényért vasarra bocsathatal; hogy én csaladom’ munkassa 
gat követve szamoló könyvek felett több belsö megelége 
dést talalhattam volna, mint ott hol most allok; лаgy egy 
ataljahan a’ vilag jól teszi, ha tetteinket roszalja ’s go 
noszoknak, szörnyetegeknak kialt, megengedem mimi. — 
De a’ dolog megtörtént, ’s mi nem fogjnk vтoмatы többé. 
Egész мaмsши1 olly keveset gondoми a’ jövöröl mint 
csak lehet, ’s élvezve minden pillanatot, melly derülten 
vonula at lathatarunk felett, nem aggodni a’ holnappal; 
hisz’ végre nincs hanat'mellyet órakra egy pezsgö palacz, 
örökre egy pistoly’ dörrenése nem felejtethetne; nem ne 
vetséges-e hat szomorkodasunk.2l 
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Soha Arthnrt ennyire elkeseredve nem lattam, de 
hallgaték; jobban ismerém e’ fajdalmakat, minthogy egy 
vigasztaló szóval akarnam mérgesiteni az eléggé vérzö 
sebet. Felkelt ’s néhanyszor fel ’s ala jarva szobamhan, 
közönös dolgokról kezde‘beszélni. ' l ' \ 

Többi között — szóla végre, leverve czigarója’ ham 
vat, _mellyet az alatt gyújta, — ma estve fogadasod’ _.ha-' 
tarideje eltölt; Werner pompas lakomat készittetett, ’s 
még nem tudja senki, ki iizetendi. Remélem eljösz, ’sfaz 
agg bohóczra nyomod a’ költséget. ' 

Нogy a’ fogadast megnyertem, viszonzam, tudod; de ' 
miutan a’ fukar öreg csak azon esetre tekinti gyözöttnek 
magat, hg, Bettyt magammal hozom, a’ iizetö én leszek. „ 

\ 

’Sl miért nem hozod magaddal Bettyt is?. 

_ Ehnondam okaimat, mennyire gyalazzttosnak tartom 
az egész fogadast, ’sBettyt mennyivel jobbnak' miég 
most is minden hibai mellett, mint hogy illy'_tarsasagha 
vezetném. ' ‘ 

Arthur. nevetett — Valóhan te ma az erényesség’ olly 
magas fokozatan allsz, szóla asitozva, hogy nem is értelek. 
’S hat’mit akarsz? törökként örzeni e’ lyanyt, hogy az 
egész vilag melly most is mar szerelemféltönek hirdet, 
kaczagjon? ’s hiszed hogy ezaltal végzetét el fogja kerülni, 
’s har mit tégy, nem fog végre azza valni, mivé szép lya 
nyok Paris’ meridianja alatt valni szoktak? kérlek hagyj 
fel e’ pasztori tulsagokkal, ’s hadd 6‘; vigadni kedve sze 
riiit, ’s hidd el egy tanczért, egy vigan töltött óraért 
halaadóbb leend, mint ha egész életét erkölcsi védelmeid 
del körülfogod , mellyek mind vagy hasztalanok vagy 

e 
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könnyen szétszakittatnak. Ha Bettyt maga‘; kérdezhetnéd ‚ 
ö bizonyara egy értelemben volna velem. 

0h igazad van Arthur, hangozék egy'asszonyi szó 
megettem, ’s mikor mègfordulék Betty allt otыл beszélge 
tésünk alatt halkan a’ этaha jövén, Arthur’ utolsó sza 
vait meghalla. 0h kérlek Gusztavom, vezess el magaddal 
a’ tarsasagha, ho“! meghivattunk; szépen kérlek, tevé 
hoпa, vallamra téve kis kezét, ugy is még nem vezettél 
цehтa. 

Elleneztem щитat. Ö nem szünt kérni, ’s miutan 
Arthur is kéréseit az övéivel egyesité, ’s a’ kis Betty 

' sirni kezdett, ’s nehéz panaszokra fakadt: hogy mas lea 
nyok örülnek, tanczolnak ’s mulatnak, csak önem, kit 
zarva taлok mint török haremben a’ török lyanyt; ’s hogy 
nem szeretem meи; semmiben kedvét nem töltöm, ’s hogy 
tovabh nem türheti e’ klastromi шaraм, — mar alig allha 
ték ellent rimánkodasainak; de mikor végre Arthur ismét 
szerelemféltésemröl kezde beszélni, ’s Betty diadalos mo 
solylyal megigéré, hogy hivem fog maradni', hogy henne 
bizhatom, ’s hogy minden vigyмaюm felesleges: akkor 
vesztve türelmemet, nem ellenzém többé kivanatat. 

Ha magad akarod — s‘z‘ólék felgerjedve, am legyen; 
tulajdonitsd magadnak ha a’ körben, mellybe Юpnî fogsz, 
rnagadat megalazva érzended: én nem vagyok oka. 

Betty felugòrva örömében nyakamha horult, Arthur 
Lafardhoz sietett, hogy mint monda, az öregnek hippo 
craticus képén , mellyet e’ hirre csinalni fog, gyönyör 
ködjé‘k; én kimenék kertembe, ’s mig ‘az öszileg szinezett _ 
fasoron fel ’s ala jarék, bús sejditések tölték lelkemet. 
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're Arthurt‘többször lattaa, de indd el, тaюm, 
nem ismérted öt. Gondolataidnak practicus iranya, melly 
szenvedélyes tulsagoskodasait fel nem foghata , hozzam 
való szereteted, melly tévedéseimet befolyasanak tulaj 
donita, ’s maga vallasossagod melly e’ szerencs'étlen ifjn 
han csak az öngyilkost lata, igaztalanna tevének iranta, 
’s\ nem engedék latnod a’ nemes szivet, melly ennyi szeny 
és sebek alatt soha ne'm veszté isteni bélyegét. Ö mélyen 
sülyedett! ki magas czélt tüze ki életének ’s kit, mielött 
elérte, ereje elhagyott, nem szallhat le nyugodtan a’ köz 
élet’ körébe mindig; mint a’ havasok'köz'ött ugy az élet 
ben vannak magassagok, mellyekröl visszalépés nincsen, 
’s ki ezeknek egyikére ért, a’ mélybe vetheti magat, de 
nem jöhet le sértés nélkül az uton mellyen felment; ’s ez 
vala Arthur’ sorsa is. Megfosztva fennséges reményeitöl, 
erötlenül lesülyedve magas útja’ közepében, a’ lét’ azon 
pontjara érve mellyben m11nden vagy fajdalmma valik, min 
den mi lelkünket felmagasztala, csak keserüséggel tölti 
keblünket; érezve hogy emelkednie nem lehet, hogy ш; 
nincs melly'öt nyugodtan visszavezetné , — nem hogy 
éljen, csak veszni veté le magat e’ boldogtalan sziv ma 
gas helyzetéböl, csak felejtés vala mit e’ vilagtól kivant. 
0h de bar mennyire sülyedett e’ magas sziv kinjaiközött, 
bar mi istentelen szavak hangozanak e’ bortól felhevült 
ajkakról, bar mennyi aljas gond ’vonta le porha ez egy 
kor fellengzö kebelt, a’ sziv megtarta szarmazasanak bé 
lyegét; ’s ha bar e’ boldogtalan ifjúra tekintve, ki egy 
kor olly tisztan ’s magasan alla'elöttem, ’s most eltéko 
zolva vagyonat, minden megalazast eltürt hitelezöitöl, ’s 
hajlongani ’s hazudni tanult, csak hogy élte’ folytatasara. 
ismét egy par ezer frankot kapjon, — sokszor eszembe ju 
tott mi alavaló dolgok huzhatjak le sarha a’ legmagasabb 

'lelket; — csak egy szó kelle, egy kép, egy hang melly 
szivét mamorahól feléhreszté, ’s rea ismértem ismét. 0h 
akkor ö nem alla allyasan elöttem; mint a’ hn: melly el 

Árviziòayv V. ш. _ i3 
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szakadva még az egy hangot zengi melly' egykor elhajola; 
mint a’ virag, melly labbal tapodva illatozva elvész, mint 
a’ szövétnek, melly csak fellobogva, midön vilagot ter 
jeszt, alhatik el; ugy szive nem felejté egykori érzelmeit; 
minden mit veszve gondolal, még élt; a’ hatalmas vagy; 
melly fajdahmasan felhangozék, a’ szent fajdalom melly 
„eme“ könyekkel ижé, az elkeseredés mellyel örömei 
röl szólt , ehmonda e’ szivnek titkait, és szanakozassal 
nézél e’ szerencsétlenre. Mint a’ sas ki nehéz sebekböl 
vérezve sülyedett , ’s most'vad haraggal fetreng'a’ sar kö 
zött, ’s körülcsapdosva szarnyaival, tollújat iszappal ta 
kщa: illyen vala ö, a’ sar között is kétségbeesett eröl 
ködéseiböl mellyekkel önmagat hemocskola, latad, hogy 
természete emelkedni vala. ’S még is, nem kelle-e sülyedni 
e’ magasra teremtett léleknek mentség nélkül, sülyedni 
mert szivének alapgondolatja elvétetett? Mi a’ müvészet 
masnak? — im, e’ szivnek ez mindene vala; ’s mint a’ 
haz mellynek alapjat megrenditették , i'igy e’ sziv nem 
allhata fenn veszte lutan mire egész jövöjét épité. Achilles 
csak sarkan ’s igy sok emberi sziv épen`csak ott тeheti 
halalos sehét ho1 legkevesebbé gondolnók. 0h ki isméri 
mind azon sziklakat mellyeken az élet’ ingó tengeréhen 
életi'ink’ sajkaja szét törhetik! 
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XLVIII. 

Nem akarok a’ valónal jobbnak latszani elötted! de ha 
tetteinknek mentségül szolgal, hogy a’ mit tevénk, in 
kah_b gyengeség mint önn feltételeink’ következése vala, 
hogy külsö hatasoknak engedve, a’ sziv soha meg nem 
egyezett vétkeinkben, ’s küszkбdve ’.s nem allhatva ellent, 
1egalabb fajt a’ cselekvés’ pillanatahan is, — hidd el, 
hari'itom;` nincs senki ki e’ mentséget inkahh felhozhatna 
mint én. Soha boldogtalanabbnak nem érezém magamat 
mint e’ pillanatokban. Nem szeretém Bettyt; m11óta e’ lyany l 
egyszeri'i köntöséhöl kivetkezett, szivem meg vala valtozva, 
kinek artatlansagat tisztelénn, kinek ternnészetes szavai 
szivemet egykor meginditak, most divatos öltözete' alatt 
csak közönséges nnaitressenek latszoit, kire nnegvetéssel , 
vagy legalabb szanakozassal tekinték. De her mi közönös 
vala ö nekem most: ha eszeпnbe jntott, hogy azt kit kar 
jaim egykor szeretve körüli'oganak, kivel olly boldognak 
érezém magamat, kinek szeretetéröl legaIahhl ismere1sé 
günk’ elsö napjaiban kételkednem nem lehetett, most ju 
talmi'il pelengéijre teszem; hogy öt a’ romlottsag’ körébe 
taszitva, tiszta honnlokara örök szégyenhélyeget nyomok, 
hogy vegzete ezenii'il örömleanynak lenni, szenvedni min 
den megvetést, minden gyalazatot, csak mert szeretett ’s 
én pénzen eladtam öt; akkor sziv'ein elborzadott öninaga 
elött. — 

‘ irs 
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Tizszer el valék hatarozva, hogy Bettynek mindent 
megmondok. Nem vala eröm. Nem halgatagsag-e ez? — 
gondolam magamhan, — e’ gyalazatos alku most még ti 
tok, Arthur ’s Werner becsület’ emberei , Lafardot né 
man fogja tartani a"félelem, ’s miért fedezzem fel Betty 
nek önmagam azt, mi — ha valaha szeretett — élte’ bol 
dogsagat örökre feldúlja? miért siettessem magam a’ pilla 
uaт, mellyben e’ szerencsétlen teremtés a’ földi kinok’ 
legnagyobbikat érzendi, azt, melly a’ szivet eltölti, ha 
végre mit szeretett, megvetni tanúlta. 

\ 

Meg akaram kérni Bettyt, hogy kivanatjatól önmaga 
alljon el: de milly ürügy адa“? Ha arról kezdék szólani 
hogy a’ tarsasag, mellybe menni készül, nem neki való," 
’s rosszabb mint talan képzelné, kételkedö mosolygassal 
arra inte, hogy én és Arthúr is ott leszünk, ’s hogy végre 
bar mit tegyen, a’ nagy damak azon körbe, mellyet jó ter 
sasagnak neveznek, még sem fogadnak he, ’s hog drszegény 

Ileany’ létére nem is vag'yódhatik mas örömek utan, mint 
mellyeket hasonlóival oszthat. Ha egyes szavaimból gon 
dola, hogy szandékom valtozott, könytelt szemekkel kért, 
clsak ez egyszer ne‘rontsam örömét; ha hallgaték, szo1no 
rúan összerakva ruhait’s ékességeit,mellyeket az esti örö 
mek’ elöélvezetében még délelött szobajahan kîtт, zdkogva 
szegletbe ült, szazszor elmondva, hogy boldogtalansägra 
született, hogy semmire ugy,nem örült mint' a’ mai estvére, 
’s hogy soha többé semmire nem fog örülni életében; mig 
egy szó, mellyben ismét igérém hogy elmegyiink, egész 
kedvét ’s boldogsagat vissza ada. ’S mikor végre est lett;l 
’s egy óraval elindúlasunk elött mar elkészülve szobamba 
jött ’s kérdezett szazszor : megelégszem- e öltözetével? 
’s a’ tükör elött elmosolyodva valahanyszor magat lata., 
szazszor köszönt mindazon ékességekért mellyeket “Лem 
kapott ’s most elöször hasznalhatott , ’s szazszor néze 
órankra, ’s intett hogy öltözködjem, mert elkésünk; le-_ 
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к 'hete-e ellent allnom ennyi örömnek? — Betty gyermek 
vala, kedves, ötömteli gyermek, nem tekintve vissza 
vagy elöre, nem bantva emlékek. nem hahoritva elöérze 
tek altal, hanem élvezve egész édességében az egy öröm 
teй pillanatot, mellyet végzete nyujta; élvezve azon vég 

' hetlen, le nem ir'ható boldogsagot,' mellyel a’ leany elsö 
tanczvigalmahoz készül, a’ Еú elöször lovon latja magat, 
’s mellyet késöbb a’ vilag’ minden kincsei nem hozhatnak 
vissza kebleinkbe; ’s valjon el lehet-e rontanoт mind 
ezt? ’s mit nyujthaték ez örömök helyett én, ki Bettyt 
többé nem szeretém? ’S valjon ha lelkiisméretemet köve 
tem, nem fog-e Arthur szerelemféltönek mondani? a’ Ш!1 
biek kaczagni? Werner, Lafard, ’s mind azok kiknek di 
csérete örömmel, gyalazasa_banattal nem töltheté szive 
met , de kiknek nevetését közönösen el nem türhettem 
vohna. Elmenénk. Végzetünk vala. 

LLelkünknek két gyengesége vagyon, mellyben sz’am 
talan tettnek lalapokai fekszenek, — az elsö, hogy ked 
veseink’ örömeit latva csak hogy pillanati szenvedésnek 
taвы ne legyünk, a’ jövöröl megfeledkezünk; a’ masik, 
hogy lgyavan' hódolva tarsasagunknak, önn meggyözödé 
sünket sértjük inkahb mint elöitéleteit; de ’bar mi szép 
neveket adjunk mind kettönek, azt jósagnak hiva, ezt be 
csületérzetnek: ha igazan szamot akarnank vetni magunk 
kal, forrasokig követve tetteinket, latnók, hogy sok ’s 
épen talan az mit éltünkben leginkahb megbanank, e’ két 
kútföhöl szarmazott; hogy kedvesink talan boldogabhak 
volnanak ha nem kimélve önmagunkat inkahb pillanatnyi 
keservöket lattuk volna, mint hogyш1et egy percz’ öröme 
ntan, évek’ szenvedéseinek kitegyük, ’s hogy talan nem 
lettünk vohna soha alavalók, ha nem gondolunk vele hogy 
egy par napra nevetségeseknek tartatank. --— Én tapasz 
taltam ezt. 
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Werner, Юre az egész vigalomnak eh‘endezése Мza 
ton, Paris’ egyik hoteljéм]; legfényesebb termeit bérlelve 
szamunkra, pazar kezekkel mindent mit divat ’s kénye 
lem‘csak kivanhat, megszerzett, ’s képzelheted az öröm 
teн bamulast, mellyel Betty most elöször életében illy fé 
nyes termekbe lépett.' A’ ragyogó vilagossag, tükrök, 
alabastrom edényekben a’ természetes viragok , ’s minde 
nek felett a’ divatos tarsasag, melly e’ körben fel ’s ala 
jart, minden hajló alomként emelkedék elötte; ’s szinte 
elfelejthettem volna helyzetemet elragadva artatlan örö 
métöl, melly mosolygó arczain sugarozék, ha e’ tarsasag 
han annyi ismert arcz nem all vala elöttem, ’s ha a’ gu 
nyoló mosoly mellyel Werner ream tekintett, ’s Lafard — 
ki mint kényszeritett мы ur engem szinlelt örömmel, 
Bettyt udvarias hajlongasokkal fogada, nem intenek ala 
valósagomra. l 

Betty mindjart beléptünk utan a’ tarsasag’ asszonyi 
része között egyik régi ismerösére talalt, kivel haj dan egy 
divatarnsnal dolgozott, ’s most mint nem tudom milly orosz 
vagy spanyol gróf’ maitressével hónapok utan elöször ta 
lalkozott; ’s mig ö haratnéjaval beszédbe ereszkedett, én 
Arthurt ’s Wernert keresém fel, hogy — ha lehet — e’ 
vigalomnak inditó oka Betty elött titokban maradjon. -- 
Szerencsémre még senki sem tudta fogadasnnkat. Lafard 
ki az utolsó pillanatig reménylve hogy Bettyt.elhozni nem 
fogom, nyertesnek gondola magat, lszorosan ragaszko 
dott feltételemhez: ’s mintan Arthur kit épen legjobb ked 
vében talaltam, mert kölcsönözött pénzével e’ nap alatt 
tetemes suimnakat nyert, hecsül'etére m'egigéré hogy hall 
gatni fog, ’s Werner vallat vonitva, hogy idylli öröme 
met rontani nem akarja , nyugodtabb valék. Ismerém 
Lafardt ’s tudva hogy félelem altal mindenre birhatom, 
ha har nemes tett volna is mit t(Нe kivanok, komolyan 
kerénn hogy hallgasson. Ö eleinte vonakodott, mondta 
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hogy ezer napoleonjaért legalahh a’ kis örömet meg nem 
tagadhatom hogy‘egészségemet igya, hogy eleget hallga 
tutt ’5 a’ vendégek, kik tudji'ik hogy köztünk valami .foga 
das valn, kivancsian varjak a” titoknak felfedezését.‘ ne 
miutan komolyan ’s elhatarozottan kinyilatkoztatam hogy 
mindenkit, ki ez egész dologról szól, halalos meghantóm 
nak fogom tartani, ’s töle olly elégtételt kérendek, mintha 
becsületemet sértette volna; ö ki, mint monde, hah'ilos 
ellene minden larmanak, sohajtva megegyezett kivanatom 
han. Isten mentsen — szóla kezemet razva- hogy illy 
kicsiségen összevesszünk, fökép ma hol olly jól mulatunk. 
De hisz’ 0n még nem is tudja a’ fö tréfat. Én akai‘ato111 
ellen lettem hazi urra, egy akaratlan vendégünk is lesz. 

. Nem felséges-e ez? — Herczeg Amaliì' kit ialan hiréböl 
ismeij, ’s ki csak par hét elött jött Parisba, a’ legszebb 
asszonynyal utazik, kit valaha lattunk, való Isten’ csudaja 
mint mondjak; de képzelje, mióta a’ varosba jött, nincs 
földi erö melly öt arra birna , hogy szobajahól kimen 
jen , vagy valakit a’ herczeg’ legrégiebb haratjai közül 
is elfogadjon. A’ herczeg való lovag , teli nemes érzé 
sekkel az asszonyi nem irant, ’s azért nem akarja kén 
szeriteni, ’s mivel minap bor között megigére hogy e’ re 
meket haratjainak meg fogja mutatni, —l ön érti a’ herczeg’ 
becsülete forog fenn-, e’ felséges fortélyhoz nyúlt. A’ her 
czeg e’ hotelben lakik, azon ajtó, mellyet 'ott a’ vég te 
remben lat, épen a‘ makacs asszony’ szobajaha nyilik; ’s 
képzelje csak, ha majd valamennyien együtt leszünk, a’ 
herczeg ki a’ lakatokat elkésziteté, felnyitja az ajtókat, ’s 
a’ rejtélyes hölgy elöttünk all, elöttünk menedék nélkül, 
a’ többi ajtók ra zaratnak ’s neki nem marad mas hatra, 
mint ide jöni közénkbe ’s velünk 'mulatni Nem gyб 
nyörü-e ez? 

Megvallom — szólék roszkedvüen ~- én az egész 
ben csak hrutalis eröszakot latok. (1n mindig tulsagos — 
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viszonza _Lafard jókedvüen nevetve —- mindig telve regé 
nyes érzeményekkel, de képzelje csak ez asszony’ harag 
jat, a’ dühöt mellyel valamennyinket fogadni, a’ szégyent 
mellyel magat hazi köntösében e’ fényes tarsasaghan latui 
fogja. 0h én alig varhatom a’ p111anatot. De ott jön a’ 
herczeg, szóla egyszerre a’ föajtóra tekintve ’s azzal az 
agg hohóc2 magamra hagyott. 

Én roszkedvüen , mint nagyobb tarsasagokhan min 
dig lenni szoktam, jarék fel ’s ala. Az egyik teremben 
mar tanczhoz fogtak, ’s Betty egy ismeretlen ifjú karjain 
fel ’s ala lejtve, a’ rea forditott szemüvegekben ’s néha 
egyes szavakhan, mellyekben szépsége dicsérteték, él 
vezélegész dicsöségét; a’ masikhan Lafard’ idösebb ked 
vese, azon egész damai méltósagal ’s kellemmel, mellyet 
111h1t szinészné egykor az ambigu comiquen tanúlt, theat 
osztogata; a’ többiekben fériiak jatszó asztalok körül 
vagy beszélgetve mulattak; az egész minden egyéb vi 
galmakhoz vala hasonló, mellyeket a’ nagy vilaghan na 
ponként I'atunk, talan valamivel több örömmel, valamivel 
kevesebb tettetés — ’s roszabb formakkal, egyébirant 
unalmas mint minden egyéb tarsasagok. 

Nem ismerek szomorúabhan ostobaßhat, 1nh1t szaza 
dunk’ tarsasagi örömeit. Ha a’ hajdani görög lhazi'tjanak de 
rült ege alatt összegyülve olympi jatékaihoz, midön a’ 
habérért küszködö ifjakat nézé kiket jaték hösöknek ké 
szite, ’s halla költöinek halhatatlan dalat ’s körültekintve 
lata' nemzetét, — magat megelégedettnek érezé, ’s elöre 
örült a’ napnak mellyben e’ jaték ismét kezdödik, nincs 
mit csudalmmk; ha az otthonos hollandi, kis termében 
kevés haratjaît összegyüjtve, dohanyfellegek közt meleg 

'tüzhelyének örül, ’s a’ kevés de hiv haratoknak kiket e’ 
nap összehozott ’s ki'kkel multjaról szólhat, 'természetes 
ez is; — de valjon ha szük termeinket latod ’s bennök az 
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izzadó csoportot, a’ komoly képeket mellyekkel a’ tanczo 
lók bizonyos lépésekben fel ’s ala tipiskélnek, a’ szüntelen 
hajlongast ’s kénszeritett nyajassagot, az izetlen beszél 
getéseket semmi felett, csak hogy épen el ne aludjunk; 
egy szóval ez egész rendbeszedett bohóczsagot, e’ syste 
matisalt unahmat, mellyhöl tarsas vigahmaink alla'nak, val 
jon ha senki nem mondana, eszedbe jutna-e, hogy kiket 
latsz, mulatnak? 0h azon tarsasagnak elvénültnek, érzé 
ketlennek kell lenni, melly illy örömökkel megelégszik! 

' _ ì 
Talan egy óra múlhatott igy, midön Lafard, új her 

czegi haratjaval, kivel épén a’ szoban atjött, megismér 
kedtetett; kis vaskos öreg vala ez, méltósag ’s .érdek 
nélkül, egyik azon mindennapos képek közül mellyeknek 
szemeik csak latni nem ismerni teremtve, legfelebb akkor 
mondanak ki valamit, ha almosak, mellyeknek piros duz 

Ё zadó arczai csak jó etvagyokra intenek ’s vastag ajkaikon 
legfelebb azon új gondolat hangozik, hogy ma szép idönk 
van; egyike azoknak kik soha ostobasagot nem monda 
nak, mert soha szó nem hangozik szajokból mellyet ma 
gok gondolanak, kik тindenkivel egyenlöen nyajasak mert 
senы sincs kit szeretni vagy gyülöм tudnanak, kik örizve 
parókajok ’s lelkök’ nyomori'iltsaga altal‘ sem testben sem 
lélekben vénséget észre nem vesznek, ’s termeinkben szi 
wesen lattatnak mert helyet töltenek, a’ nélkül hogy vala 
kinek --- legalahb engedelemkérés nélkül — lahara hag 
nanak'. Szaz illy embert lattam életemben, ’s miutan egy 
par szót szóltunk, jóggal mondhatam, hogy régi isme 
rösöm. — 

De most — szóla a’ herczeg — jeri‘mk Heloisamhoz, 
jobb ismeröseink mar, mint latom, ott az ajtó elött össze 
vegyültek, jöjön a’ gróf.' Soha illy tréfat nem lattak, — 
folytata az ajtó felé haши velünk — ez az asszony olly 
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büszke, olly parancsoló mindenben, nem is tudom mit fog 
tenni mérgében. De annyival jobb, engem ez mulat. 

De talan mégis — szólék közbe hennsömben sértve e’ 
durva kéméletlenség altal, — kedvesének talan vannak 
okai? — 

Mit hanom én — viszonza ö ram meresztve szürke 

Szemét — éii ûzetem ’s engem ez mulat; ’s azzal kivevé 
kúlcsat, ’s az ajtó megnyilt. Nem akarék az elsök közül 
lenni kik a’ szobaha tolongtak, de mikor végre beléptem, 
’s a’ nevetö csoportot latam, ’s a’ herczeget ki örömsu 
garzó arczokkal egyiktöl a’ masikhoz futott, ’s kérdé nem 
jó tréfa-e ez? ’s a’ szoha közepében egy asztalhoz tamasz 
kodva a’ halvany asszonyt , ki majd remegö ajkakkal 
kérdé, mit jelent ez? majd hamulva körültekintett, az asz 
szonyt ki egy pillanatig köz gúnynak targya most harag 
han lobogó arczokkal, megvetö tekintetet vetve maga kö 

. rül, a’ gyalazatos örömzajt elnémita; oh akkor! egy vég 
hetlen soha nem gyanitott fajdalom tölté keblemet, Julia 
vala. — Én megismerém öt, har miként valtoztata is faj 
dalom a’ vonasokat mellyeket öt évig nem lattam, ’s har 
a’ sziv kétségbeesve ellent mondott a’ gondolatnak, hogy 
6i; igy talalhatom. Е’ sötét szemeknek tekintete, ez arcz 
vonasok , mellyeket éji almaim lannyiszor visszahoztanak, 
szavanak hangja, nem hagytak kételkedni, igy e’ sziv 
csak Julia’ szavanal doboghatott. Semm11sitve valék. 

A’ herczeg, ki Juliatól nem azon méltósagot vara, 
mellyel a’ megbantast fogada, és szenvedélyes haragra ’s 
talan szitkokra készült, csak e’ komoly hallgatasra nem, 
most mint egy hiban ért oskolagyermek, megzavarva men 
tegetni kezdé magat. Monda, hogy az egészben rosz шan 
dék nem vala, hogy elzarkozasat csak asszonyi kedély 
nek tarta, melly miatt haratjait a’ legszebb asszony’ lata 
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мól megfosztania nem leheteit, hogy jól fogja mulaini 
maga‘t; — de har mi nyajasak ’s l‘imankodók valanak sza 
vai, Julia’ képe nem valtozott; mig végre egy megvetö 
tekintetet vetve a’ vénte ’s kik köri'ilöite aтak, kéré 
ne szóljon többet. Herczeg uram, teщё hozza — ezl ala 
valósag. ‘Гaмa milly feltétel alatt jövék Parisba.` On meg 
szegte ’s én szahad vagyok. Ne féljen hogy ma örömét el 
fogom rontani, újjal mutathat kinek tetszik, holnap örökre 
megvaluiik; ’s ezzel a’ tanczterem felé indúlt, hova_ a’ je 
lenlévök’ nagy része követé. 

Megvallom — SZOla' a’ herczeg Wernerhez, kivel a’ 
szohahan maradt, nem is i1gyelve ream ki elmerülve faj 
dalmas gondolatimha az ablakhoz tamaszkodtam, ha tud 
iam volna hogy ez asszony igy foga venni artatlan tré 
famat, nem teszem. 

’S ön hisz e’ tettetésnek? viszonza Werner nyugodtan 
— az ég adia, hogy soha nagyobb hajha ne keveredjék; 
ha jól щeti kedvesét, ne féljen meg fogja tartani, ha nem, 
elhagyta volna ezen eset nélkül is. Meghi'intasok dragak, 
de kinek pénze van, megszerezheti e’ költséges örömeket 
is maganak; alig van dolog a’ vilagon melly kisebh vagy 
nagyobh pénzbeli büntetésnél többe kerülne.: ’s ezzel el 
menének (‘k is. l 

Magam maradtam. 0h ki képzelheti a’ hanatot, melly 
lelkemet e’ pillanatokban eltölté. Julia’ szobajahan valék. 
Évek’ тoлщe utan ismét ott hova szivem annyiszor “Ъ, 
gyÓdoti), e’ helyen mellyen ö élt, mellyetlahai tapodtak, 
mellynek legkisebb holmia jelenlétére intett, ’s most — 
Elöttem iró asztala allt, rajt’ atyjanak képe, derült mél 
tósaggal, mosolygó arczokkal mint azt annyiszor latam, 
mellette egy kis tör mellyet Julianak évek elött ajandé 
‚штam, ’s ö! — ö iizetett agyasa egy alavalónak ki öt 

\ 
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nevetve pelengérre teszi, ’s az ösz apanak képe nyugod 
tan tovabb n1osolyog,’s t6rön1 csillogó tisztasaghan 10l1 
521l1 elöttem mint évek elött. 0h hideg élet nélküli szerek 
mellyek között múlt napjaink folytak, mi szomorú, két 
ségbe ejtö tanusagot tesztek ellenünk! Ha évek’ lefolyta _ 
luta'in a’ szçm véletlenül reatok akad, ’s az emlék mellyet 
egykor szerelem ada, derült szinekben all elöttünk, mint 
boldogabb pillanatokhan el6ször latók; ’s a’ kép, melly 
egykor lelkünk’ bailó gondolatat festé, valtozatlan 1fj1'i5аg 
han mosolyog; ’s a’ haz mellyben boldogabb napokat tö1 
ténk, úgy all mint mikor lahunk küszöbén utolszor atment 
’s minden megmaradt, minden bútor régi helyén, minden 
szin egykori szépségében, csak — 1n1 magunk nem; oh 
mik vagyunk mi emberek, hógy csak mi valtozunk e’ vi 
lagon! Örök szépségben önti 1e tiszta egéröl a’ nap meleg 
sugarait ösz fürteink felébe; viragozva illatozik tavasz 
éltünk’ véghatarai körül, ’s a’ mormogó patak ’s a’ pacsirta 
örömteli éneke egy hangon szól bar mennyiszer liallottuk 
zenéjét: a’ mivlmaga mellyet mi alkotank, megmarad,csak 

'mi, mi nem! Mint a’ selyembogar melly font, rep111t ’s el 
veszett, ugy va'ltozunk, úgy tününk el, miutan mi is be 
lészöttük vékony, észrevehetlen fonalunkat az emberiség’ 
nagy köntösébe. ’S mi életünk, hosszú tarthatatlan, sülye 
désnél egyéb? az iijú mosolygva néz a’ gyermek’ magas 
almira, a’ fériì nem érti többé ifjú koranak tiszta lelkesü 
lését, az agg elijed a’ fériì"büszke feltételei elött, ’s igy 
Süllyedünk a’ sirba, miutan lelkünk elébb porha görnye 
dett , —miutan elébb részenként mindent elvesziténk, miért 
élni érdemes vala. 0h Julia, ’s hat te is — — Тe 111t olly 
magasnak, olly fenségesnek véltem, te kinek képe annyi 
kinos tapasztalasok‘utan még tisztan allt, kiben e’ sziv 
még el nem veszté bizalmat, kihez lelkem vagyódva felte 
kintett, mint utas a’ tavol csillagra függeszti sze1nét, 
melly mas sphaerakban forog, maá földre önti melegét, 
de neki legalabb ragyog, ’s most - — 0h ki ismeri a’ 
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banatot ha a’ vég lény, mellyet becsülénk, lealyasodva 
all elöttünk! 

A’ tanczterembe menék; minden vigadott, a’ zene’ 
’örömhanginal mosolygó arczokkal lejtének fel ’s ala a’ 
tanczolók, körülöttök a’ nézök’ tolongó sokasaga , vig 
beszélgetés, kaczagas, tréfa„busan csak az egy szen 
vedö annyigondatlan, annyi vigadó között, elkülönözve 
az egész vilagtól ; liszonyi'ian önnalló banatahan1, nem 
zavarva annyi öröm altal, melly lejtve ’s keringve tolonga 
körülötte. Bús vala e’ latmany, szomori'i mert az életet 
képezé, hol a’ mozgó sokasag között titkolva fajdalom 
jar 11ör111, ’s nem sejditi senki e’ mosolygó arczok alatt 
hany orvosolhatatlan seb rejtödzik, mennyi nehéz foha 
szokat takar e’ vig kaczagas larmas hangival, ’s hogy 
az egész, többnyire c5al1 ollyanokból all, l kik örömeiket 

_mar elveszték vagy kétségbeesve csak még keresik. — 
0h de miként irj'aт le az érzeményeket mellyekkel Ju 
liam’ latasa szivemet e’ pillanatokhan eltölté. A’ viragzó 
életteli hölgy, most mint egy azon marvany szohrok kö 
zülmellyeket sirokon latunk, 'alla elöttem, halvany arczain 
az egy valtozhatatlan fajdalom, mellyet sors _— a’ nagy 
müvész — beléjök vésett; oh de a’ vonasok, mellyeknek la 
tasan szivem egykor feldobogott, nem veszték szépségöket, 
a’ halvany banat с5al1 nagyohhaknak, fennségesbeknek 
mutata bajait, mint az alpek’ vidékei még nagyszerübbek 
'nek latszanak,_ha rajtok téll elborita hótakarójat. — ’sa’ 
sziv kinosan feldobogva érezé, hogy csak öt szeretheti. 

Minden lélekben vele teremtve egy érzemény él melly 
szép ’s jóhoz vezérli; gyermekségünk’ elsö éveitöl, hol 

' a’ madarka’ szines szarnyainak , vagy rózsaink’ virago 
zasanak örülünk, a’ vég gyönyörérzetig, mellyel az agg 
utolsó napja’ alkonyat követi, azon szelid örömtöl mely' 

_lyel a’ kisded, anyja’ nyajas gondoskodasat észre veszi, 
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azon lelkesedésig mellyel nagy tettek a’ fériì’ szivét elti'il 
tik, életünk egy hosszú vagy, egy nagy végnélküli küsz 
ködés e’ kettö utan, ’s csak mennyiben elértük, mennyiben 
a’ szép mellyröl almodank, a’ jó ’s nemes mellynek 
eszméjét lelkünkben viseltük, valósúlt, vagy nem, — va 
lank boldogok, vagy nyomorúltak. De vannak pillanatok 
mellyekben minden mit kerestünk egyszerre elöttünk all, 
mellyekben mit éltünkben valaha szépségröl almodank, 
mit lelkünk lvalaha jónak, nemesnek képzele, egy lény 
hen testesülve , hajló valósagga _egyesülve rank mo 
solyg, mellyekben minden k1vanat, egy nagy véghetet 
len boldogsagga egyesül kebleinkben, ’s ez a’ szerelem. 
Szivemben'csak egy lény ebreszté ez érzeményeket ’s az 
Julia vala. Mert mi volt Betty nékem? most Julia mellett 
latam, a’ tancz között szemei rajtam tiiggtek, derült ar 
czain az öröm el nem takarhata azon meleg szeretetet, 
mellyel hozzam ragaszkodott, ’s mégis, nem nézék-e hi 
deg közönösséggel minden hajaira, mig Julia’ komoly szép 

‚ sége elött keblem remegve feszült? mi'a’ kisded harmat 
csep mellynek csillogasan szemünk egy perczig örült, a’ 
csillaghoz képest, mellynek ragyogó fénye végzetünket 
vezérli! ' 

Nem ismeri ön az idegen szépséget ? — suttoga valaki 
nnegettem, kiben visszafordi'ilva Lafardra ismerék — alig 
hihetek szemeimmek, de fogadni mernék,l1ogy ez azon 
grófné, kivel ön valaha viszonyokban allt, ’s ki Dufeyvel 
megszökött. 

0n megbolondúlt — szólék boszúsan, ’s jól fogja tenni 
ha illy izetlen tréfakkal felhagy — ’s ezzel elhagyam a’ 
termet; keblemben szaz ellenkezö érzemény küszködött, 
szerelem, boszi'i, szégyen, hogy azt, kit most igy talaltam 
valaha 'szerethetém, ’s mégis egy ellentallhatlan vagy, 
hozza visszavezetett; soha többet nem szenvedtein. 
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Igy bolygék körül szobahól szohaha. Az egyikben, 
egy aszialnal Arthur VVernerrel koczkazott, a’ nézök közé 
alltam, kik jatékokat a’ legnagyobb iìgyelemmel kisérték. 
Arthur’ halvany arczain a’ kétségbeesés ült, kezei remeg 
tek, mig VVerner hideg nyugalommal veté koczkait ’s nyert 
szünetlenül. Én szinte irigyelém Arthur’ sorsat kit allyas 
szenvedélye legalabb azon kinoktól megörze, mellyeket én 
ищem. ’S igy értem egy kis szobaha végre, hova a’ köz 
zaj még nem hatott. A’ nyitott termeknek végsöje vala ez, 
’s csak nélia egyes hangtöredékek, mellyek a’ tanczterem 
höl athangozanak, ’s a’ felgyujtott gyertyak 'intének a’ 
vigalomra melly kinn zajgott. Szivem magany utan vagyó 
dott: itt akartam maradni. Szabadon atengedve lelkemet 
szomorú gondolaijainak, indulék a’ kandalló felé hogy le 
üljek, midön egyszerre mély sohajt hallék. “sszafoщий 
tam. Az ablak mellett egy asszony allt. Julia vala. 

Ne kérdezd mit érezék e’ pillanatokbaii. Mint a’ sö 
«гt felleg mellynek szélét a’ nap’ ragyogó sugara arannyal 
himezi , mig helsejét villam hasitja szét: igy vegyült öröm 

_ ’s fajdalom e’ kebelben, ’s a’ sziv mint ellenkezö szelektöl 
megragadva a’ sajka, rennegett hatalmas küszködésében. 
Ö nem “6n észre; az ablakhoz fordúlva, mint kö mozdn 
latlanul alla ott, ’s csak a’ néhezl sohaj, melly nélia keh 
lének nnélyéböl felhangozék, inte hogy még él. 

Remegve közeliték. — Julia, szólék, eröt véve ma 
gamon, — ön szenved. 

Felijedve megfordúlt, ’s ram meresztve könyteli sze 
meit, egy pитмыg haligatott. Gusztav, kialta végre ’s 
kezével takarva képét, a’ pamlagra veté magat. Hallga 
tank; csak az ablak’ zörgése, mellyre az öszi szél esöt 
csapdosa, ’s Julia’ zokogasa штыk réihe a’ csendet; 
szemeim könyekbe lahadtak. 
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0h Бaлtav —‘ szóla végre hosszú hallgatas ntы ram 
meresztve nagy sötét szemeit — hogy igy kell ta1a111o2 
nunk' ismét. Ш és igy! — azon végsö szegény vigasz 
talasa sem maradhat éltemnek , hogy képem legalabb 
ön’ emlékei között tisztan alland, hogy legalabb egy ne 
mes lény megvetés nélkül gondol ream! Ám legyen — tevé ' 
sohajtattal hozza, ez egy keserü csep maradt kelyhem 
ben, most batran nézek a’ jövö elébe. 

Mélyen meg valék hatva; annyi emlék melly Julia 
ismert szavátnal lelkemen atvonult, e’ varatlan helyzet melly 
ben öt latam, a’ langoló szerelem melly lelkemet eltölté, 
’s egy bensö, le nem irható szégyen hogy öt igy talalom, 
eln'émitanak. Julia észrevevé zavarodasomat. Ön bamul — 

szóla végre rövid hallgatas utan -~ Julia, kit annyira sze 
retett, kinek képe olly fenségesen alla emlékei köztt, 
hogy sülyedhetett ennyire? ’s nem talal szavakat érzemé 
nyeinek kimondasara; nemde? 0h haratom, e’ vilagon 
minden lehetséges, minden' valószinü csak a’ boldogsag 
nem. Mrbajló ez élet 'midön küszöben elöször auépimk, 
az ösvény mi könnyü, mi egyenes, a’lmerre csak foi1h1 
lunkegy nagy viragozas, ’s öröm ’s meleg napsugarok 
minden felöl, de valjon tudjuk-e hova visznek útjaink? 
mondhatjuk-e milly vég var reank e" szép kezdet utаn? 
Haladj a’ mindennapisag’ jart útjain — igy int a’ tapasz 
talas-poros ’s örömtelen, de biz'tos. Sorsodban töled csak 
egy függ, az, hogy a’ helyet mellyre a’ végzet altal allit 

'tatal, jól töltsed be; ha mast akarsz, veszned kell; azon 
erö melly természetes helyzetedet kellemetessé vagy leg 
alabb türhetövé tehetné, a’ sors ellen küszködve elvész. 
Tégy mint mi, menj a’ tömeggel; Ikövesd a’ sokasagot 
iranyahan, csak igy maradhatsz bantatlanúl. — De nem 

l moш1-e szivünk ellent e’ hideg‘tanacsnak, nem hиgжîk-e 
szaz titkos sejdités kebleinkben melly mas ösvényre csa 

_те? — ’S igy lebegünk örök bizonytalansaghan, majd a’ 
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vilag’ tanacsat követve, majd önn szivünk’ hatalmas kiva 
natit, mig sajkank, két czél között nem tudva valasztani, 
minden utat tévesztve elveszett. 

0h Julia — szólék visszaemlékezve önn múltamra — 

' mi igaza van. 

Elveszettf ismétlé, szomorú tekintetet vetve ream, 
0h Gusztav, én ismerem sorsomat. Vagy nem néz-e meg 
vetéssel ön az örömleanyra ki festett arczaival útjat allja, 
’s megvetéssel mind azon szerencsétlenekre kik felejtve, 
vagy legalahb rejtve gyalazatokat, ott kinn tanczolnak? 
’S mi vagyok én egyéb mint ök? ’s nem voltak-e 6l1 is 
egykor tisztak mint én? Mint a’ falevél, nem valhatik 
meg az agtól mellyen fejlödött, a’ nélkül hogy földre sü 
lyedve lahhal tapodtatnék', ugy az asszonynak sülyedni 
kell , ii11helyt természetes helyzetéhöl kilépve nemének 
közönséges körén túl emelkedni csak akar is. De valjon 
Jut-e ez valakinek eszébe? vagy gondol-e valaki arra, 
hogy a’ csep melly sarra valt’ egykor fenn az égen lebegve 
talan mint felleg a’ nap’ sugarjaihan ragyogott, vagy ha 
viragra esik gyémantként tisztan tündökölhetett vohna? 
az atmenö mégis kerüli érintését, ki akarna magat be 
mocskolni. De,_tevé hozza rövid hallgatas utan, tetteink 
nek egyetlen mentsége többnyire életünk’ történetében 
fekszik, hallja az enyimet ’s itéljen. 

Egy ideig hallgatott , a’ kandalló’ lobogó langjaira 
függesztve tekintetét ült ott, ’s csak a’ tavol zene, ’s az 
égö kanócz’ pattogasa szakita félbe a’ csendet.' Szivemet 
egy le nem 1rható banat feszité. Végre felemelve fejét _igy 
szólott. — 

Kevés fériì van, ki egy asszonyi életet érthetne; egy 
remény melly csalt vagy teliesült, egy léiiy melly hiv 
vagy alavaló vala, egy érzemény melly viszonoztatott, 

Arvízkò'nyv V. lsò‘t. 14 



' 226 BÁRÓ EöTVös JózsEF, 

vagy nem, ez minden, Ha ki‘ilsö környülményeit tekinti 
nem valtozott semmi körülötte, 6 gazdag, szép, irigylett. 
lehet, minden régi helyén all, minden egyforman mosolyg, 
’s 6 azalatt boldogból szerencsétlenne valt, 6 a’ _körben 
mellyet egykor mennyorszagnak vélt, pokolban érezheti 
magat; miért? talan maga sem mondhatna. Egy szó ked 
ves ajkaktól mondva, egy tekintet, egy kétely melly örö 
meit elkeseriti, a’ vilagot i'ij szinben allitjak elébe, Sorsa 
szivétöl fiigg egészen, ’s mi volna olly kicsi, melly ha ezt 
talalta, halalos sebet nem ejthetne? 0n tudja miként sze 
rettem, tudja mi vala dija szerehmemnek, ’s nem szükség 
mondanom mit szenvedék, midön egyszerre mintegy alom 
hól ébredve, Dufey’ egész alavalósagat latam magam elött. 
Ha visszagondolok e’ napokra, alig érthetem, miként tü 
rém éltemet. Atyam’ atka, szivemnek szemrehanyasai ha 
önre gondolék, a’ gyalazat melly nevemet'érte, a’ hova 
csak tekinték ’s fordi'iltam, szégyen ’s atok minden felöl. 
De a’ tompa fajdalom melly keblemet tölté, lesnjta vég ere 
jét, ’s_nem maradt annyi akarat hennem hogy t6rt mart 
hattam volna szivennhe. 

_ Érzéketlenül mindenirant mi körülöttem történt, mint 
egy nehéz alomba merülve jartam körül; szerencsétlensé 
gem olly szörnyü vala, hogy fel sem foghatam egész nagy 
sagahan, ’s néha kételkedve önn emlékeimen az egészt 
csak iszonyú képzeletnek gondolam. Önnek betegsége — 
mellyröl nem emlékezem ki altal tudósitattam — felraza 

' tompa kinjaimból. 0h haratom! har mik legyenek vétkeim 
ö11' irant, e’ napokban mellyeket halalos agyanal tölték,' 
meghünhöaiem 11rt1111. Ha néha éjjel apolói aludni 1nentelс 
’s kérésemre magam maradtam agyanal, ’s mig letérdelve 
felüdüléséért imadkozamÍstenemhez, egyszerre nevemet 
hallam, mellyet ön ahmahan kimonda, nevemet fajdalmasan 
sohajtva mintha segitségre hina, ’s ha agyahoz siettem, de 
ajkai elnémi'iltak ismét ’s csak nehéz fohaszok tölték el a’ 
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borzasztó hallgatast, vagy ha néha ram mereszté шbau 
inngoló szemét, ’s ajkai érthetetlen szavakat rebegtek, 
keze felém nyúlt, — oh ki irhatna le az érzeményeket, 
mellyek szivemet e’ pillanatokbaii eltölték. 

Napok múltak igy, kinos bizonytalansaghan, orvosai 
kegyetlen közönösséggel szóltak allapotjaról, ’s én hallani 
beszélgetéseiket: pillanatokra eltelve reményekkel ’s is 
mét lesujtva szavaiktól, kémlelve halvany arczainak min 
den mozdulasat, szamolva ere’ dobbanasait, remegve min 
den sohajtasnal. végre az ég megköny’örült rajtam; ön 
mахtve‘ vala. Baratja, az egyetlen ki azl orvosok között 
könyörületességgel tekinte ream, becsületére monde hogy 
veszélyen kivül van, ’s én nyugodtabb valék. Legala'bb ez 
egy vétektöl az ég megörzé lelkemet, gondolain пagam 
han, Gusztav élni fog, én nem vagyok gyilkosa. 

Mig дм veszélyben latam, remény ’s félelem között 
körülhanyt Szivem mindenröl megfeledkezett; csak miutan 
ön mentve vala, 'gondolék ismét helyzetemre. — Paris 
han nem maradhattam többé, ’s összeszedve kevés holmi 
mat délnek vevém utamat, hol nénémnél Avignonhan egy 
idöre menedéket akarék keresni. A’ varashoz értem, éjt 
szaka bementem néném’ hazaig, felnéztem a’ kivilagitott 
ablakokra, mellyek megett a’ jambor asszony dolgozott 
vagy talan imadkozott, mar a’ kapú’ kilincsét ragadta meg 
kezem, — nem mertem atlépni küszöbén. Nem fog-e hi» 
deg megvetéssel fogadni, gondolam magamhan — nem 
fog-e elüzni haтól , hol jelenlétem csak botrankozast 
okozna ismeröseinek? ’s mind azon szemtelen szanakozas 
mellyel mindenki e’ körben ream pillaniana, a’ megvetö 

_tckintetek, a’ suttogas körülöttem, valjon türhetném-e 
ezt? 0h el, messze el innen! oda hol senki nem ismer, 
hol e’ sziv maganyosan'sülyedhet terhe alatt! ’S elmenék, 
cщél nélkül tévelyegve körül, majd egy majd mas faluhan 

14* 
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vagy kisebb varashan töltve egy par napot, ’s ismét to 
vabb zarandokolva, mihelyt észre vevém, hogy jelenlétem 
valakinek iigyelmét magara vona. 

A’ nem szokott életmód ’s még inkabb a’ nehéz banat 
elronta egészségemet. ’S midön egy nap’ faradtan egy kis 
kunyhóha betértem hogy megpihenjek, érzém hogy nem 
mehetek tovabb. Nehéz betegségbe estem. De csak boldo 
gok halnak e’ vilagon, ’s a’ szeretö goud, mellyel a’ sze 
gény asszony, ki két gyermekével e’ kunyhót lakta, ha 
jomhan apola, megtarta éltemet. Mer palyam’végén gondo 
lam magamat, ’s sыvem nyugodt örömmel néze a’ végsö 
pillanat elébe melly ennyi szenvedésnek véget vet. Az ég 
maskép hataroza, ’s én panasz nélkül alavetém magamat 
rendelésének; — melly ha nem vevé is le még terhemet, 
legalabb azon édes vigasztalast nyujta banatomnakl, mely 
lyel egy valóhan jó ember’ latasa szivünket mindig eltölti. 
0h ki inséget nem tapasztalt, az nem ismeri az embert 
egész fenségében; mind azon nagy nevek mellyek törté 
netkönyveinkben allnak, óriasi hiusag szülte nagy tetteik 
kel, mind azon szép szavak mellyeket fennsöbb köreink 
ben annyiszor hallunk, nem ébreszthetik ez eszmét lel 
keinkben. Minden mit a’ sokasag bamul, a’ szazad ma 
gasztal, a’ jövö istenségkint imad: nyugodtan tekintve, 
mihelyt a’ nimbust elvevök mellyel idegen képzelet körül 
kerité, csekély- ’s törpévé valik; csak egy van mi az em 
J1ert valóhan nagygya teheti: jósaga, ’s csak szenvedé 
seink között ismerkedünk meg e’ tulajdonaval. Csak ha 
elhagyatva allottunk, remény nélkül, kitaszitva egy ide 
gen vilagha, nem ismerve senkit kinek nyomorúsagunkat 
panaszolhatnók, kinek apoló gondviselésére szamolhat 
nank, ’s ha egyszerre az idegen csoportból egy ismeret 
len emberarcz lépe elénkbe , nyajasan mint Isten’ an 
gyala, tudakolva bajunkat, biztatva vigasztaló szavakkal, 
kenyerét osztva haehezénk, banatunkat ha részvét kell, 
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velünk érezve, velünk öntve könyeket, oh akkor, csak 
akkor sejditjük emberi hivatasnnkat egész szépségében, 
’s a’ legnagyobb keserv mellynek vigasztalast mar nem 
is kerestünk, enyhül a’ gondolatnal, hogy valaki van ki 
szivesen könnyitene terhünkön. Nyugodtabb levék. E’ ma 

' ganyos lak mellynek csendjét csak a’ közel tenger’ 1д 
gasa szakita félbe , e’ nyajas csalad mellynek szerény 
örömei mintegy bajkört vonanak körülöttem, e’ szeretö 
részvét melly nem ismert keserveimet vigaтaми iparko 
dott, kibékitének ismét a’ vilaggal, ’s legalahb шишék. — 
Hónapok múltak igy, ’s Maria naponként több haratsag 
gal, a’ gyermekek bizodalmasabb szeretettel ragaszkodtak 
hozzam, ’s el valék hatarozva hogy itt maradok. A’ kevés 
pénz mellyet magammal hoztam, ’s kezem’ munkaja, melly 
hez naponként inkahb szokni kezdék, elég vala élelmemre; 
’s hol kereshettem vohna ennyi részvételt ’s haratsagot 
mint itt? Hisz’ Maria is szerencsétlen vala. Megfosztva 
férjétöl, ki évek elött sajkajaval halaszni ment ’s nem tért 
vissza, két keze’ munkajaval tartva gyermekeit, ö is is 
meré a’ banatot, itt keservem nem gatola senkit örömében, 
Ha napi munkank utan hazunk elébe ülve, szemeim a’ ten 
geren függve könyekkel teltek, ’s haratnémra nézék, 
eseppek csillogtak az ö szemeiben is; ha estve hallgatva 
dolgozank, ’s mig ujaim gépelyként a’ fonalt sodortak, 
keblem egyszerre fohasztól emelkedett, a’ sohajtat nein 
marada viszhang nélkül; mi értettük egymast. Egytörté 
net melly egész éltemnek ůj iranyt adott, megvaltoztata 
hatarozatomat. 

Julia elakadott, latszó zavaiban hallgata egy pillana 
tig, végre eröt véve maga1i, elpirulva szóla tovabb. — 
Anya valék. Anya! oh milly boldogsag fekszik e’ szóhan. 
Mi az asszony gyermek nélkül! vagy több vagy kevesehb 
szeretetet birva mindig mint hogy boldog lehetne; keble 
majd üresnek érzi magat, majd sziiite lesülyed érzemény’ 

Y. 
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terhe alatt ; gyengén ’s tamasz nélkül körülhanyva ezer 
vésztöl, nem allhatva ellent a’ vilagnak, ’s nem szive’ 
hatalmas vagyinak, élte egy hosszú örömtelen küszködés; 
oh de adj gyermeket neki, ö nem gyenge többé, körülfogva 
gyermekét ö nem ingadozik az élet’ vészeiben, ez egy 
véghetlen szerelmen alapszik egész léte, ’s erö nincs melly 
öt megtantorithatna. Нa szivét keserv tölti — nem moso 
lyog-e gyermeke boldogsagot életébe? ha lelkét a’ múlt’ 
emlékei hantjak, nem emelkedik-e a’ jövö hajlón képzete 
elött olly szép ’s örömteli, mint csak egy anya’ kivanati 
képzellieték? ha hite elveszett, nem tam'il-e ismét imad 
kozni gyermekétöl? ’s reményleni ’s szeretni, nem nyi 
lik-e új élet napjainak? nem érezheti-e szükségesnek ma 
gat e’ vilagon hol apolasa e’ nyajas gyermeket fel fogja 
nevelni? ’s gazdagnak mert eî gyermek az övé, az övé 
kinjai ’s boldogsaga, gondja ’s szeretete altal; ’s ha maj 
dan a’ gyermek felnött ’s az lett mit töle annya remény 
мы, nem fogja-e vele éldelni egész dicsöségét? — nem 
fogja-e mondhatni a’ vilagnak: kit ti szerettek, csudal-l 
tok, magasztaltok, az én gyermekem, — én nem éltem 
hasztalan’. 

De valjon ez örömeket, a’ legnagyobbakat, mellye 
ket Isten az asszonyi szivnek adott, én éldelhettem-e? — 
név ’s birtok nélkül, megfosztva mindentöl mi altal gyer 
mekem’ jövöjét biztosithatam, mi vara-e szerencsétlenre? 
nevelés nélkül nöiön-e fel gyermekem, hogy, ha majdan 
fériiva lett, mint halaszt vagy napszamost lassam, elat 
kozva örök rabsag ’s nyomorúsagra? ’s ha majdan e’ ma 
gasabbra született kebel fajdalmas vagyakkal telik, ha 
az ész mellynek l11vatasa szebb vala, csak elégedetlen 
ségében mutatja nemesebb hélyegét', fogom-e türhetni 
panaszait? vagy “пheт nyugalmat, ha iìamat, illy aly 
lyasan ’s megelégedve latom? ’s mit', ha apjaról kérdez, 
fogok-e 'hazudhatni gyermekemnek? vagy megvallhatni 
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szégyenemet hogy atkat halljam ’s atkozza‘in önn sorso 
mat? E’ gondolatok le nem irható kinokkaltöltékl lelkemet. 
Valahanyszor gyermekem mosolygva felém nyújta kis kar 
jait, valahanyszor kék szeme ram tekintett, minden kö 
nyében, minden mozdulatahan egy szemrehanyest laték; 
nem türhetém tovahh. 

Mit ha Dufeyhcz mennél? gondolam egys'zer magain 
han. Egész önérzetem ellent mondott e’ gondolatnak, val 
jon elfelejthetém-e azt mit Dufey rajtam elkövetett? a’ 
hosszó szinlelést mellyel szerehmemet megnyerte, az ala 
valósagot mellyel elhagyott mihelyt birtokommal szemé 
lyemnél mast nem reménylhetett? valjon nem ö vala-e 
oka minden szenvedeseîmnek, vétkemnek, gyalazatom 
nak; oka haldokló atyaiii’ atkanak, melly, ah! olly hamar 
teljesült? ’s most én menjek hozza kegyelmiéért koldi'ilva, 
hogy ismét elüzzön magatól, hogy labbal ta‘podjon! nem, 
inkabb meghalok!' — ’S gyermeked? igy hangozék egy 
belsö szó lelkemben, mi lesz gyermekedböl? van e jogod 
büszkének lenned hol gyermeked’ jövöje forog kérdésbeii, 
van-e iogod hantasaidnak мaiaoт 'e2 arratiam, kinek 
vétked ada létét? 

Mennyivel inkabb gondolam meg helyzetemet, mennyi 
vel több anyai hüszkeséggel tekinték gyermekemre, any 
nyival erösehh lön e’ gondolat hennem. E’ kunyhó melly 
ben elébb olly megelégedve érezém magamat, szegény 
ségenn mellyre elébb közöiiösen tekinték , most midön 
bennök gyermekem’jövöjét latam, szörnyüknek latszottak, 
nem türhetém ez allapotot tovabb. Történjék minek 1ör 
ténni kell , igy gondolék magamban, türje sыvem a’ végsö 
legnagyobb kint, alljak megalazva az elött kit leginkabb 
megvetek; legalabb gyermekem boldog lesz. -- Dnfey 
gyalazatosan hant velem, de mit hanom én; e’ gyermek ‚ 
az ö gyermeke, ezt ö nem foдa eltaszitani шagató1; 
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hisz’ ö is ember, keblébenis sziv dobog ’s ki nem sze 
retné gyermekét? Nem volt-e hideg szivtelen apam, ’s 
mégis nem fogadott-e fel leanyanak ’s nem engedé-e sze 
gény anyamnak, hogy apoljon? ’s miért nem tehetné ezt 
Dufey is? én nem vagyódom neve, birtoka, szeretete 
utan, csak szolganak fogadjon hazahoz, csak mint apo 
lójat hagyjon gyermekemnél, hogy lathassam, örizhessem, 
hogy szelid arczai ream mosolygíanak, hogy karjaim l1ö 
2ött nöjön ’s fejlödjék, hogy szerethessem; én többet nem 
kivanok! 

Elhatarozam magamat. A’ legnagyobb aldozat vala 
ez mellyet teheték, földi kin nem volt mellyet nem visel 
tem volna el inkabb mint hogy Dufeyhez folyamodjam; de 
gyermekem’ boldogsaga kivana, nem vala szahad vá'i1a52 
tanom. Könnyezö szemekkel vevék húcsút Mariatól, s 
karjaim közé szoritva i1amat, útnak indúltam. 

Nem fogom önt farasztani szenvedéseim’ leirasaval. 
Maganyosan, csak alig birva annyit hogy legszüksége 
sebb kiadasaimat fedezzem, nép között mellynek alig ér 
tém nyelvét, kin nem vala mellyet e’ hosszú vandorlaso 
mon nem türtem. Majd gyalog majd rosz szekereken, 
néha beteg gyermekemen aggódva , megfosztva minden 
kényelemtöl igylérék *ha, ho1 Dufey mint köve-t Iakott. 

0h de csak keserveim’ küszöbén valék még! Midön 
maganyomból elindúltam, szandékom elhatarozott vala, gyer 
mekem jövöje, mellyet maskép nem biztosithattam, min 
den kételyeket kizart; most midön hosszú vandorlasom’ 
czeljan alltam, habozni kezdék. Miként lépjek Dufey elébe? 
igy lgondolkoztam magamhan, ’s miként fog ö fogadni. Azok 
utan mik történtek, ö és én nem allhatunk egymas mel 
lett, ’s valjon lesz-e eröm megvalni gyermekemtöl. 0h 
a’ kisded olly bajolón mosolygott, kis keze olly nyajasan 
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simita arczomat, ’s hogy éljek ha kedves sинтat; mellyel 
nevemet dadoga, nem hallhatom többé? Szivemet véghet 
len hatarozatlansag tölté. Igy múlt egy par nap szüntelen 
küzdés közt. Tizszer irtam Dufejnek, tizszer mentem haza 
hoz, "s valahanyszor levelemet at akaram adni, nem hata 
rozhatam el magamat. A’ szükség végre nem engede va 
lasztast. A’ kevés pénz mellyet magannnal hoztam,.elfogyott, 
dragasagaim, mellyeket mint emlékeket viselék, ha el is 
akarom adni, legfelebb még hetekig szerezhetének élel 
met, nem lehete tovahhra halasztani feltételemet. Remegö 
szivvel adam tehat altal levelemet, mellyben Dufeyt itt 
létemröl ’s lakasomról tudositam, ’s visszatérve gyerme 
kemhez kinos nyugtalansaghan varam feleletét. 

Levelem nyugodt ’s egyszerü vala. Megiram helyze 
temet, megiram hogy megfosztva mindentöl, nem nevel 
hetvén gyermekét, kötelességemnek tтam e’ gondot rea 
bizni, hogy harag ’s keserüség nélkül jövök, ’s csak azon 
egy engedményt kérem, hogy gyermekemtöl ne valaszszon 
el. Megiram hogy soha tölem szemrehanyast hallani nem 
fog, hogy soha czélzataihan gat nem leszek, 'legyen ö apja 
gyermekének, én megelégszem, ha mint szolgaja szeret- ' 
hetem, ’s latom hogy önn megtagadasom e’ kedves lényt 
boldogita. . ' 

Soraimhan nem volt egy keserü kifakadas, nem volt 
egy szó melly öt megbanthata, ’s ha bar Dufey’ lelkületét 
becsülnöm nem lehetett, meg valék gyözödve, hogy kö 
nyörületességhöl legalahb ez egy kérésemet nem fogja 
megtagadni, ha csak gyermeke’ kedvéért vohna is. 0h 
mert ki tudna e’ kisdedet megnyugtatni ha sir, elaltatni 
ha éjtszaka feléhredett, kinek ajkaitól tanúlna jobhan be 
szélni, kinek mosolygana olly édesdeden mint nékem? — 
’s'Dufey nem ördög, igy Iштam magamat, hogy aI1Yja- 
tól fosztana meg önnön gyermekét. 
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’S igy múlt óra óra utan, ’s igy telt el a’ hosszú vég 
hetlen éj; mindig nyugtalanabb levék; talan nem kapta 
levelemet? gondolam magamban, vagy elutazott? ’s mar 
újat akarék 1rn1, 1111116n egy idegen masnap reggel szo 
hamba lépve töle levelet hozott. 

Julia ismét elakadott, én kinos iigyelemmel varam 
története’ folytatasat. 

Vannak dolgok — szóla végre, ég felé emelve tekin 
tetét — mellyeket becsületes embernek tapasztalni kell 
hogy eszével felfoghassa, tettek mellyek minden emberi 
szamolason kivül alhiak, ’s illyen vala Dufey’ levele. 

Én készen valék mindenre. Azok utan n11ket ez em 
her velem tett, nem hamultam volna még azt sem, ha ké 
résemet megtagadva gyermekemtölmegfoszt; de azt, hogy 
ezen gyermeket elfogadni nem fogja, hogy még annyi sziv 
sincs benne hogy csak egyszer latni akarna önnön gyer 
mekét: ez ti'il alla kepzelö tehetségemen. Remegve olva 
sam_végig e’ sorokat. тa, hogy véghetlenül szanja hely 
zetemet, de hogy jelen környülményei között, mellyekröl 
titoknoka kit hozzam küldött, hövebben tndósitni fog ‘— 
gyermekemet semmi esetre magaénak nem fogadhatja. 
Mas — igy folytata — azon viszonyok utan mellyekben, 
önnel Gusztav, alltam, talan kételkedhetnék ; de 6 inkabb 
ismer mint hogy e’ gyermeket nem tartana magaénak, ’s 
azért minden esetre kötelességének fogja tartani, hogy 
iövöjéröl gondoskodjék. Most -- pénz’ szükiben lévén — 
csak öt ezer frankot küldhet, de ha késöbb módjahan lesz, 
mindig örömmel fog segitségemre lennì, azon egy feltétel 
alatt, hogy e’varost azonnal elhagyjam ’s mindig csak titok 
nokanak neve alatt idézzem leveleimet. Semmisitve valék. 

Végsö egyetlen reménye vala éltemnek, hogy legalabb 

\ 
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gyermekemet lathatom boldogan, most eltiint ez is; mim 
maradt a’ vilagon? 

A’ titoknok azalatt nyugodt egykedvüséggel aszta 
lomon aranyokat olvasott. E’ latmany feléhreszte tompa 
fajdalmamból. ‘ 

Mit akar ön e’ pénzzel? kérdém haragiól elfojtott 
hangon. _ 

Mit — kérdeze ream meresztve kis szürke szemeit 
ugy tartom ezt önnek nalamnal jobban kell tudnia. Ha nem 
kérte volna, hihetökép a’ gróf nem eröszakolna elioga 
dasara. 

'Valami olly sértö vala ez ember’ hangiahan mi egész 
mérgemet feн‘1'i211, de nyugalomra kénszeritém magamat 
l’s kérém hogy vigye vissza pénzét. 

‚ Visszavinni e’ pénzt? szóla összecsapva kezét — öt 
ezer frankot; hallott-e illyet a’vilag, még ez sem elég? 

vigye vissza — szólék még egyszer, ’s harag köny 
nyekkel 'tölté szemeimet, — és mondja grófjanak, hogy 
megvetem. 

Megveti — viszonza haragosan — megveti, ’s miért? 
mert hallatlan nagylelküséggel illy tetemes summat küld , 
mert mit talan senki nem tenne, ezenti'il is gondoskodni 
akar sorsaról? megvallom, sokat tapasztaltam a’ vilagon, 
de ezt nem képzelhetém lehetségesnek. Ha nem ismerném 
grófomat, ’s nem tudnam hogy kedvetleniil venné, ha e’ 
pénzt visszahozom, ön megérdemlené hogy tegyem; de ö 
való nemes ember, ’s ön minden haladatlansaga mellett 

1‘ 
I 
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Ã helyzetében könyörületességet érdemel; de maskor Szél 
jon tisztelettel jóltévöjéröl. 

Nem szóltam, de a.’ fajdalom melly keblemet feszité , 
olly szörnyü vala, hogy még e’ szivtelen ember is észre 
vevé megindulasomat, ’s módja szerint talan szanakozas 
sal néze ream. 

Ne taszitsa önmagatól szerencséjét, szóla végre 
olly nyajas hangon mint töle c'sak kitelhetett; — fogadja ^ 
el e’ nagylelkü adomanyt , köszönje meg illendöen ’s 
bizza a’ töhh1t ö nagysaganak kegyességére, ez a’ leg 
jobb a’ mit tehet. Mert valjon lmi mas kinézése lehet a’ 
vilagon? Ön a’ gróf’ kedvese volt, ’s ez természetes, és 
szazszor történik. Önnek gyermeke van, kinek atyja — 
ön’ allitasa szerint --- ô' méltósaga, ’s ez ismét tennésze 
tes; de ha a’ gróf ezen kételkedik, mint nekem is titkon 
megmonda — ’s a’ gyermeket elismerni nem akarna; mi 
módokkal bir allitasa’ bebizonyitasara? ’S ha csak ugyan 
ez ügyét törvényes úton akarna keresni, mit nyerhetne 
pénznél egyebet , pénznél mellyet a’ gróf most önként 
ajanl, csak hogy hihetökép a’ biró sokkal kisebb summat 
fogna itélni. 

Sirtam. — 'A’ tìtoknok egy ideig hallgatott, végre 
kért hogy irjam nyugtatómat; dolgaim vannak, szóla tü 
relmetlenül, ’s mennem kell. Hogy önnek panasza nincsen 
a’ gróf irant, azt ha igazsagos, önmaga is megfogja vallani, 
’s bar kinek elmondhatja esetét, ’s nem lesz senki ki nem 
fogna mondani, hogy önnel nemeslelküebben hant, mint 
bar ki mas a’ vilagon. Ha ön mast vart, tulajdonitsa ma 
ganak, hogy csalódott; azt csak nem kivanhatja senki, 
hogy illy 1'ir 1nh1t 6, minden kis hibat hazassaggal jobbit 
son meg. 
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Még egyszer kérem önt, szólék kénszeritett nyu 
galommal, vegye pénzét ’s menjen. Dolgozhatom, kol 
dulni fogok, éhen halni, de uratól segedehmet elfogadni 
nem fogok, Ezt mondja meg. 

Jól van — viszonza ö nyugodtan — felszedve ara 
nyait. ’S most csak arra kérem, hogy a’ varast még ma 
ide hagyja; még ma , — ért1? a’ gróf e’ varas’ egyik 
legelsö csaladjanak leanyaval jegyben all, ’s h1ztossaga 
'megkivanja, hogy ön, kinek szenvedélyességétöl minden 
kitelhetik, mentül elébb tavozzék. Nem mintha ön a’ gróf 
nak valamit шthatna, de mi nem szeretünk hotranyokat. 

’S ki kénszerithet? kérdezém haraggal. 

Ki? — viszonza gúnyoló mosollyal — az elsö rendör, 
kedvesem; vagy azt hiszi, hogy illy rendes varoshan, illy 
személyek, mint ön, engedelem nélkül sokaig tartozkod 
hatnak? vagy hogy a’ gróf türni fogja, hogy jó neve, hogy 
becsülete ön altal veszélyeztessék? Délutanig tehat ön 
Èlmegy. Magam ide jövök, ’s megnézem teljesitette-e 
rerésünket. Ha nem, — ne vegye rosz néven ha szigo 

rúbb módokhoz nyúlunk. ’S ezzel a’ szörnyeteg gúnyolva 
jó utat Мишa ’s elment. ' 

Sokat szenvedtem életemben, ’s e’ sziv megszokva 
a’ banatot, nyugodtan nézett a’ jövö elébe, mellytöl semmi 
jót, de legalahb rosszat sem varhata mar: de e’ pillanat ké 
születlenül talalt. Istenem, igy szólék éghez emelve sze 

_ meimet, hat nincsenek villamaid, hogy lesujtva egedhöl a’ 
kinzó —, vagy az aldozatra, büntess vagy könyörülj eny 

lnyi szenvedések ntaт Mit tegyek? én az idegen, a’ 'sze 
gény, a’ megvetett, egy földön тó, kóborló, kitöl ala 
valósag nincs mellyet feltenni, kegyetlenség nincs, mely 
lyet rajta elkövetni szahad nem volna; én a’ koldús kit a’ 



238 BÁRÓ EöTvös JózsEF , 

jól elrendezett tarsasag nem tür, kit keresztény orsza 
gokben a’ közallomany elüz, hogy mashova vigye nyo 
morúsagat, mas hatarokon vesszen inségében, ’s 6 a’ 
hatalmas, a’ tisztelt, a’ magasztalt nagy 1'ir, — kihez fo 
lyamodjam nyomori'isagomban? kinél keressek menedéket 
üldözései ellen? ‘Ha történetemet elmondom, nem fog-e 

’ hódúltnak, vagy alavaló hazugnak gondolni mindenki? — 
vagy ha hinne is szavamnak , legfelebb vallat vonitva 
mondani, hogy nem segithet?hisz’ szegény vagyok, név 
’s hatalom nélkül; védelmemböl nem varhat senki dicsö 
séget, köszönetem nem igér hasznot senkinek; miért 
védelmezne valaki engemet? 

De mit, ha hozza mennék — gondoltam végre ma 
gamban — hogy szemközt allva az alavalóval legalabb egy 
perczig gyönyörködjém zavarodasan, hogy elébe lepve e’ 
hanatban elhalvanyúlt arczokkal , legalabb egy perczig 
lassa, mit tett, hogy szivem’ atkat mondjam ki reaja, 
hogy elmondjam egész gyülölésemet, az egész undorodast, 
mellyel emléke lelkemet eltöltî, ’s 6 pirulva, porba alazva 
alljon elöttem?! — De valjon tehetem-e ezt? nem nagy 
1'ir-e ö? ’s valjon a’ portas kapuja elött, ’5 az inasok elö 
szobaiban nem fognak-e nevetve elüzni ha jövök? Ö mél 
tósaga még alszik, vagy haratjaival mulat, vagy regénye 
ket olvas, ki meiné felzavarni csendjéböl? fojtsd el önn 

'kebledbe a’ boszi'it szegény, halj meg maganyhan, pana 
szaid, haldokló szivednek vég fohaszai, nem fogjak ha 
borgatni üldözödet fenséges nyugalmahan; ö visszavo 
nulva rejtekében, megörizve mindentöl mi alavaló lelki 
ismeretét feléhreszthetné, nem latja szenvedéseidet , ’s 
megszakadó lszivednek még azon egy vigasztalasa sem 
marad, hogy legalabb egy perczig éreztetéd vele alava- l 
lósagat. — 



A’ oAR'riiAusi. _ 239 

El kelle mennem; Dufey’ érdeke .tavozasoinat ki 
vana ’s nem lehete ellent allnom. -- Hisz’ ö nem türheti , 
hogy `1óh1r0, hogy becsülete altalaml veszélybe jöjön, 
mit nem tesz illy' úr becsületéért? Ha az asszonyt, ki 
néki életét aldozta fel, a’ rendörség altal elhajtatja , ha 
gyermeke a’ lelenczeknél elvész; 'ki tudja ezt? ö csudalt, 
ö hecsületes, ö nagynevü marad azért, ’s ha néha eszébe 

'jutna is mit t0tt, a’ gondolat hogy ezen aldozatok‘becsü 
letének feltartasara szükségesek valanak, megnyúgtatja 
lelkiisméretét. El kelle mennem, tüstént, haladék nélkül. 

Karjaim közzé vevém gyermekemet ’s útnak 1n111'i1 
tam. 0h jer vélem artatlan kisdedem — szólék elragadva 
fajdalmamtól, almodjal édesdeden e’ tajó kebel felett, -mo 
solygj nyajasan szegény anyad telé, ’s tartsd fel gyenge 
karjaiddal, hogy le ne sülyedien nehéz vandorlasa között; 
ha te is megismeréd az életet ’s nehéz тaк, akkor 
bocsasd meg anyadnak hogy szült. Sirtam. 

Mikor a’ varas’ elébe értem, ’s faradtan annyi izga 
lom utan egy köre leülék, mellettem vig larmaval lovas 
sereg szagulda el. Felnéztem, ’s Dufey vala, ki matkaja.-‘ 
val ’s a’ varos’ divatos körével kilovagolt. Elöttem' két 
sétaló _polgar néze a’ lovasok utan. Meg kell _vallani, 
nh1c5 szebb leany a’ varasban, mint e’ kis grófné, igy 
szóla az egyik a’ lovasok utan nézve. Szerencsés is, vi 
szonza a’ masik ismét útnak indi'ilva, hogy illy férjt kap 
hatott. Nincs szebb, eszesebb ’s nyajasb ember a’ varasban 
mint e’ franczia követ, ’s mi legtöbb, egészen a’ becsü 
let’ embere. -‘- Oh emberek’ itélete! gondolam magamhan, 
mi vagy? ’s tovabb menék. _ 

_ Helyzetem szörnyü vala. Nem birva többet egy par 
franknal, ha 'mindent vég gyürümig‘pénzzé valtoztatok 
is, alig vala annyim hogy a’ legközelebbi nagyohh va 
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raSha jöhessek,‘ ’s mit tegyek azutan. Ha 1nuп11at, melly 
töl létem függött, nem talalhatok, mi legyen gyermekem 
böl? Mar télközelget, a’ hegyekröl jéghidegen fujt a’ 
szél gyermekemre, ’s fonyadt levelek csörögtek lahaim 
alatt. 0h a’ gazdag nem gyanitja az ór1eS1 szerencsétlen 
séget melly évenként egyszer a’ szegénynek életétve 
szélybe hozza. Megörizve az idö’ kegyetlen érintéseitöl, 
örvendvepattogo kandallejanak ’s otthonossaga’ kényel 
meinek, mellyeket soha 1n11ahh nem éldel mint e’ ferge 
tegek’ napjaihan; mi a’ tél neki? 0h de a’ szegény, hova 
forduljon ha maga az ég elvonta kegyelmét ’s hidegen hol 
to2111 felette? mit tegyen e’ véghetlen éjtszakak alatt hol 
meredt tagjait tüz nem melegiti ’s almatlan szemei elött 
csak a’ szörnyü hoh1ap:al1, mellynek insége alatt ta1an 
egy kedves sziv megszakadand! Szivem borzadott e’ gon 
dolatoknal, ’s eltelve szomorú elöérzetekkel léptem a’ 
varaSha mel1yet 1lta1n’ czéljanak kitüztem. 

Sejditésim nem csaltanak. Kis lakast bérlelék ma 
gamnak a’ varas legtavolabb részében , ’s itt a11arain 
tölteni a’ telet. Szegény ’s disztelen vala lhajlékom; kis 
ah1a11ahn — félig beragasztva papirral -- rosz r61na111ha11 
a’ legkisebb szellönél csörgedeztek , kalyha , egy rom 
lott nyoszolya, ’s a’ füstös falon egy fakereszt, mellyet 
e’ S2ohai1al1 egykori lakeja ta1en 1tt felejtett, vagy melly 
ha161a 11taп ott maradott, ez vala minden disze, minden 
kényelme lakomnak. De legalabb hajlék vala, gyermekem 
nyugodtan aludott fenyü agyahan, ’s én meg‘valék elé 
gedve. Csak ezt tarthassam meg, gondolam — én nem 
kivanok egyebet, ’s igy mentem ki, n1unl1at kercsni‘ 

Munkat! oh Istenem ha talalhattam volna! mi vala 
olly nehéz vagy megvetett, mire készen nem valék? mit 
nem tettem volna örömmel ? cSaI1 hogy gyermekemnek ke 
vés 16t, magamnak egy falat S2era2 kenyeret szerezhettem 
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volna? mind hasztalan. Hazról hazra ajanlam szolgalato 
mat; de nem vala senki, ki rajtam könyörülne. Az egyik 
monda hogy nincs szüksége ream, a’ masik hogy lgyen- l 
gébb vagyok mint sem hasznara lehetnék, a’ harmadik - 
mellékes tekintetet vetve rnhaimra, mellyek, ha bar ko 
pottak, mostani allasomhoz nem illének, hogy hihetökép 
mas életmódhoz szoktam ’s hogy illy személyt таehoм 
fogaani nem szokott, ’s igy tértem vigasztalas nélkül na 
ponként inkahb kétségbe esve lakomha. 

A’ tél azalatt megjött. Az útczat magos hó takarta, 
’s gyermekem hidegtöl reszketve simula keblemhez. ’S 
még is ha bar a’ legszükségesebhre szoritam kiadasaimat, 
naponként kevesebb maradott szogény kincsemhöl, melly 
töl önn ’s gyermekemnek eltartasa függött. ’S ha végre 
ez is elfogy? lelkeinhen egy szörnyü gondolat ébrede. - 
Nem volna-e jobb egyszerre véget vetni e’ hosszú Итak? 
én mindent elkövettem hogy sorsomon segitsek, mit te 
hetek én róla, hogy senki nem könyörült sorsomon? éhen 
halok, vagy tört martok szivembe, nem mindegy-e ez? 
ki mondhatna öngyiloknak tettemet? ’S gyermekem? oh 
mi lesz gyermekemhöl ha én meghalok? igy kialték két 
ségbe'esve, ki gondoskodnék ez artatlanról kit maga apja 
elüze. — A’l talalt gyermekek közé foдиk zarni kedves 
дaют? ’s ki banja ha a’ kisded kinek név helyett szam 
adatott, inségben ’s elhagyottsaghan elvész, vagy eltör 
pülve felnö önn’atkara? E’ gondolat borzadassal tölté lel 
kemet, keblemhez szoritam iìamat, ’s ismét kimenék munka 
ntan, ’s ismét visszatértem remény nélkül, 

’S igy múlt nap nap ntan, nem marada semmi pró 
halatlan, lkönyezö szemekkel rimankodtam az emberek 
elött, könytelt szemekkel térdeltem órakig fes'zületemnél; 
hasztalan’, ég és [бы elhagya nyomorúsagomhan._ 

Árvizia'nyv V. ‘шт. i5 
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Lakasom hérideje kitelt, ha ma nem i1zethetek, gaz 
dam elüz hazaból, ’slutolsó gyürüm’ araval a’ vég remény 
sugar eltünt. Halni kelle, el valék szanva. ' 

Ágyamon ülve gyermekem mellett néztem ki a’ bo 
rongó égre, ’s lelkemet a’ kétségbeesés’ nyugalma tölté 
el. Hisz’lvégre a’ könyek is elapadnak, a’ fajdalom is el 
t'ompi'il, ’s én többet szenvedtem mint egy emberi sziv 
eltürhet. Gyermekem sziinyadott, elgyengülve hosszú éh 
ség altal végre behunyta szemeit ’s hallgatott, mig én 
szivére téve kezemet, remegve kémlelém, él-e még? Min 
den hallgatott a’ szobahan. Ekkor nyilt meg az ajtó, ’s 
egy vén asszony alla elöttem; szivem elrémült latasanal. 

Midön munkat keresve a’ varasban körüljartam, a 
véletlen egyszer e’ vénnek hazaha ve‘zetett. Ö nyajasab 
han fogadott mint masok, ’s lakasomról kérdezösködve, 
igéré hogy jövömröl gondoskodni fog, csak gyalazatomat 
kivana gondoskodasa’ dijaúl, ’s én szégyenben langoló ar 
czokkal futottam el szemei elö1. Мo5t az agg ismét elémbe 
lépett, iirdögi nyajassaggal mosolygvafelém ’s vérem cl 
fagyott hideg tekintete alatt. 

’ 

l Kérdezett, hogy vagyok? ’s miért nem vetekvéget 
inségemnek? momia hogy ljalvamat kivanja, ’s'halgatag 
vagyok ha nem követem tanacsat. Én remegve hallgatam' 
a’ gyalazatost, ’s ha har maskor a’ gondolat maga, hogy 
valaki felölem illy alavalósagot feltehet, haragra gyúj 
totta volna szivemet: most nyugodtan csak arra kérém, 
hagyjon halni békében, ’s legalabb ne keseritse vég pilla 
natimat. ‘ l 

Ekkor ébredett fel gyermekem. Felnyita szemeit, ’s 
sirni kezdett. Karjaim közé vevém ’s ringatam, de hasz 
talan’, a’ gyermek tovahh sirt ’s jajgatott, ’s ragta kezét. 
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E’ gyermek éliezik, szóla az agg nyugodtan; miért 
nem ad neki valamit? ‘ 

0h Istenem ё szólék elborzadva' — nincs semmim'. 

l Úgy gyermeke meg fog halni, — viszonza ö egy 
kedvüen. ' 

’S ön ezt illy nyugodtam mondhatja -'- szólék elfoj 
tott hangon, — oh ha sziv„dobog keblében, ha valaha 

l gyermeke volt, ha anyjara emlékezik, ki gyermeksége’ 
elsö éveit megörzé, könyörüljön rajtam. 

.Ö hallgatott. 

Térdre borultam. Az élö Istenre kérem, legyen irgal 
mas irantunk. Lam, ez artatlanmeghal, ’s 0n megment 
heti életét, egy kis adomanynyal. Fogadjonszolgi'ilója 
nak, legutolsó szolgalójanak, bizza ream a’ legallyasabb 
munkakat, én hiven, örömmel fogok teljesiteni mindent, 
csak e’ gyermeket mentse meg, hisz’ én anyja vagyok, 
hogy lassam éhen halni önnön iiamat? 

’S hat ki oka — szóla a’ vén szarazan — ha a’ gyer 
mek meglial? én-e vagy önnmaga ki éltéért elöitéleteit 
felaldozni nem akт‘„1103111j1 el ajanlatomat ’s iìa mentve, 
jövöje biztositva van. 

Kétségbeesve hallgaték. A’ semmirevaló asszony 
észrevevé habozasomat ’s tovebb beszélt. Elmonda hogy 
egy öreg olasz herczeg latoit ’s belém szeretett, hogy 
gazdag ’s jövömröl gondoskodni fog, ’s hogy fel fogja ne# 
velnil iiamat, minden kényelem köztt, mint önn iìat, hogy 
majdan kitünö emberré valhat. Hogy ha e’ tanacsat nem» 
követem, mit sem tehet értem, ’s hogy magamnak tnlaj 

i5 
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donithatom ha gyermekem karjaim között éhen hal. тo: 
tató hatarozatlansag tölté lelkemet; gyermekem zokogva 
reszkete karjaim között. 

Az agg ójra dicséré herczegét, újra saшлa gyerme 
kemet, végre miutan hosszú iparkodasai utan czélt nem 
érhete, menni keszült, mondva hogy holnap visszatérend. 

‘ l’S gyermekemîll szélék'remegve. — Mit tehetek én 
réla — viszonza az alavaló hidegen — ha addig meghal. 

Vigyen magaval herczegéhez — kialték kétségbeesve 
— én nem banom, csak gyermekem éljen, ’s magamon 
kivül rogytam agyamra. 

Mas nap divatos köntösben a’ herczeg’ lakasahan va 
lék, ’s gyermekem mosolygva jatszéklkarjaim között. — 
Most vessen meg. 

Megvetni önt — szélék eпagaть‘ fájdalmas érzemé 
„рîмы, mellyekkel` Julia’ története szivemet eltölté. — 
0h Julia! ’s nem az egész tarsasagon volna-e pirúlni, ha 
illy asszony sülyedett! 

0n jobb, irgalmasabb a’ sokasаgnal, — ищa Julia 
meghatva -- fogadja köszönetomet részvételéért; én rég 
elszoktam illy harati hangoktól. 

Szenvedéllyel ajkaimhoz szoritam nyujtott kezét, ’s 
sirtam. 0h Julia, szólék fajdalmasan, miért kelle tal!!l 
koznunk e’ vilagon. Én véghetlenül szerettelek; szerette 

' lek mint a’ sziv csak egyszer szerethet, léted véghetlen 
boldogsagot araszta éltemre. Ha magam valék ’s e’ lélek 
elszomorodott akaratlanúl, mert természetünk, hogy min 
den ahrandozas banaши vezet, képed emelkedett lelkem 
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elött, ’s felvidúltam; ha az embe'rek’ zajgó csoportja kö 
zött e’ sziv magat idegennek érezé ’s elkivankozott, nem 
tudva merre vegye iranyat, de érezve hogy helyén nin 
csen, szivemben neved hangozék ’s nyugodt valék; felte 
kinték az égre, ’s ott valal a’ csillagok’ seregében, körül 
tekinték a’ mezön ’s képed viragozott a’ tér’ ibolyai között; 
’s fenn és alattam, öröm ’s banat között, a’ merre gon 
dolék, néztem ’s reményltem, te valal! egy bajló alom 
az élet’ szomorú valósaga között, egy boldogitó valósag, 
ha szomorú ahrandok busitak lelkemet; az ég mellyet 
éltem’ folyója minden helyen tükrözött, az egy öröklö 
ének mellyet e’ sziv mint csalogany annyival hangosabhan 

l zenge mennyivel zajgóbhan zsibonga a’ faradó tömeg kii 
rülöttem, ’s most — -_- szerencsétlenül, szenvedve min 
dent mit emberi kebel e’ vilagon szenvedhet, lahhal ta 

'podva, hefertöztetve az élet’ mocskaval, talallak ismét! 
szivedben nincs egy hely melly nem hordana sebét, ’s val 
jon nem0n vagyok-e oka szenvedésidnek? Ha nem sze 
retlek, élted nyugodtan foly tovabb, szeretve apadtól, 
becsülve a’ vilagtól, éldelve szived’ bajló csalódasait, bol 

ldog volnal; ’s ne atkozzam hat magamat. kinek még sze 
relme is csak kinokat hozhata kedvesére! Eltakartam ké 

pemet és sirtam. 

Julia ram tevé lagy kezét, ’s szemében könyek ra 
gyogtak miden igy szólott. Ne atkozza ömm'agat. Ha van 
köztünk egy, ki maganak szemrehanyasokat tehetne, csak 
én vagyok az. De ne szóljunk erröl. Ha ez emberi lét’ 
sötét óraihan két vészhanyt sziv, mint tengeren két hajó, 
véletlenül összeütödik, harag ’s ellenségeskedés nélkül, 
’s a’ hatalmas csapas alatt a’ gyengébb széttörve ehme 
rül, ki tehet róla? egy magasabh hatalom iranyoza 111jo 
kat, ök haratok valanak azért; haratok mint mi (11152ta 

'vom , ’s nemde ennyi szenvedés 'nem valtoztata érzel 
meinket ? 
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’S nem fogja megvaltoztatni soha -— szólék megszo 
ritva kezét — har milly jövö varjon is ream. Mint a’ 
gyöngy tenger’ hnllamai alatt, mint fellegek megett csil 
lagok, mint arany mellyet elastal, ugy képed megtarta 
szépségét ennyi hanat’ _terhe alatt, eltakarva, vesztve 
néha, de raд/ogó mindig ha feltünt ’s boldogitó egyen 
lön mig `e’ sziv dobogni fog. —' 0h Julia! ha van ez arva 
életben valami, mi boldogitott, te valal az. Nem szerettél. 
De valjon nem birtalak-e azért akaratod ellen is? nem 
voltal-e enyim? mert lelkem megragadott egész erejével, 
mert képed akaratlanul is aldast sugaroza éltembe, mint 
a’ nap melly tavolban ragyog a’ fбld felett ’s nem tudia 
mennyi viragot teremtett; nem sugarzik-e képed lelke 
men at most is annyival ragyogóbh fényben, mennyivel 
sötétebb éj borúla körülöttem mi elött jövél? nem vagy-e 
enyim? mert minden mi jó ’s fenséges e’ lélekben töled jö, 
mert minden mi a’ mi'iltban szép, read int, mert a’ jövöben 
remén;t nem var ream, mint hogy felejteni nem fogsz. De 
ne félj boldogtalan! szemeid nem hasztalan könyezének, 
szived nem hasztalan fosztatott meg annyitól! nem boldo 
githattalak, de légy meggyözödve, boszúlni foglak. 

Gnsztav! viszonza Julia nyugodtan — ha valaha sze 
retett, nem teszi. 

Nem — szlólék elragadva .haragomtól — ’s ezen ala 
való biüntelen’ di'ilhata fel éltedetf, biüntelen’ rabolhata. el 
egész boldogsagomat, ’s én nem‘léphetnék szemei elébe, 
nem mondhatnam el megvetésemet, nem döfhetnék tört4 
ez мaта kebelbe? Ö boldog legyen, ö biüszkén éldelje 
alavalósagat; ö ki szivedet ismeré, ki tudta miként sze 
retéd? Mert har mennyiszer csalatkoznmk midön puszta 
tetszvagyot, mellyben asszonyok hozzank közelitenek, sze 
relemmek gondolunk, nincs köztünk egy, ki való szerel-' 
met nem ismerne meg isteni hélyegéböl; oh Julia az nem 
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lehet! ki gyülölhetné öt, mint én? kiboszúlhatna szen 
vedéseidet, ha e’ karok nyugszanak? 

Isten, szóla'Julia éghez em'elve sötét szemét, ’s önn 
kebele: vagy boldognak gondolja-erötë‘hiszi, hogy szive, 
har mi hideg ’s nyugodtnak latszassék, nem tarta meg 
emlékeit, ’s hogy arczom’ vonasai, gyermekének képe 
nem fogja elrontani örömeit, nem fog eltörölhetlen fólt 
ként maradni emlékei között, elrontva múltjat? ’s ha ez 
nem volna is, valjon mind azon ki'ilsö fény ’s örömek, 
mellyeklétét környékezik, kipótolhatjak-e az éldeletet 
mellyet gyermekem’ karjai között talalok? Ki irigyelné 
azon hideg éghajlat’ МИФЫ; kinek egén a’ nap fél évig 
ragyog, de a’ nélki’il hogy egy viragot teremne; ’s nem 
illyen-e a’ szivtelen’ szerencséje? Oh higye _el haratom, 
ö nalunk szanandóbb. 

Szanandobb mint ön — kérdezém mélyen meghatva. 

Higye el, haratom, hogy az; 'viszonzaßulia nyugod 
tan. Én nem olly boldogtalan vagyok mint ö11 gondolja, 
Vesztettem sokat minek 1шoka közönségesen boldogitó 
nak tartatik, viseltem hanatot, тellynek nyomat idö el 
nem'törölheti; de nincs-e gyermekem? Nem mosolyg-e 
vigasztalas szelid arczain minden keservnek, nem telik-e 
reménynyel kebelem ha ra tekintek, nem érezhetem-e' meg 
alazva ’s földre tiporva har az egész yilagtól, e’ gyermek’ 

'karjai között hogy anyja vagyok ’s hogy e’ sziv melly 
szeretni tud, nem alavaló? 0h haratom, én anya vagyok, 
ne szanjon engem. ’S mig e’ sziv gyermekeért doboghat, 
e’ kezek érte dolgozhatnak, e’ karok öt ölelhétik, bol 
dogtalan ’s alavaló nem lehetek egészen. 

Julia egyhperczig hallgatott; én mélyen ineghatva 
nézém e’ szép arcznak lelkesült meghatasat. ’S most még 
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egy kérést, haratom, штata latható megzavarodassal. 
Azok utan miket a’ herczeg velem ma elkövetett, nem ma 
radhatok többé hazanal. Gyülöltem öt talalkozasom’ elsö 
pillanatatól, de a’ szükség, melly hezahoz vezetett, a" 
nyajassag mellyel gyermekefm irant mindig viseltetett, ’s 
az hogy soha eddig helyhezetemmel vissza nem élt, h01á1 
nal tartanak; most ez nem lehet többé. Holnap e’ hazat 
elhagyom, ne vegye rosz néven ha nagylelküségéhez fo 
lyamodom ’s azon ötven ezer frankot kérem mellyet atyam 
örökségül hagyott. Gyermekem’ sorsanak biztositasa kén 
szerit e’ kérésre, ’s ön nem fog megvetni koldulasomért. 

Én a’ vagyont mellyet Julia’ apjatól örökségben kap 
tam, soha magaménak nem tekintém, ’s jövedelmeit шke 
hez verve, most az egészt ajanlam; ö hatarozottan kijelenté 
hogy elfogadni nem fogja; kérém, eszébe juttatam gyer 
mekét, kinek jövöjéröl gondoskodnia kötelessége, egy 
szóval, felhoztam mindent mi altal e’ feltételétöl elmoz 

' ' dithatam, de mind hasztalan. 

Nem --- széla végre — ne faradjon hasztalan’, hara 
tom. Én ismerem az éldeleteket, mellyeket dús vagyon 
nyújt, ’s inkabb szeretem Нamat, mint hogy azokat néki 
kivannam. Legyen az övé egy szerény polgari kör; tavol 
a’ szükségtöl melly egész erönket élelemkeresésre kén 
szeritve , lelkünk’ legnemesb részeit porha alazza, de 
tavol a’ höségtöl, melly való örömök helyett csak hiú 
éldeletet nyujtva, a’ szivet elöli; csak a’ manka, csak az 

l ha valamit tevéfnk, boldogit, csak azon éldelet mellyet ön 
magunk szerzénkämienk egészen. "S ez legyen sorsa iìam 
nak. Schweitzha utazva par hónapok elött egy methodista 
csaladdal ismerkedtem meg. Scotia’ шaшéкu ‚ Perth 
grófsaghan lakn:;|.k,'' ’s a’ nö ki elég emberszeretö vala in 
kabb szanni mint megvetni helyzetemért, többször monпa, 
hogy velök jöjek, ’s falujokhan vegyem lakasomat; oda 
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fogok menni; csekél'y örökségem elég, elvonúlva a’ vi 
lagtól, e’ szerény körben biztos nyugalmat szerezni vészes 
éltem utan, ’s ugy nevelni iiamat, hogy belöle új haza 
janak hasznos polgarja legyen. Ha ön, atyam’ örökségét 
elfogadni nem akarja, ossza ki szegények között, ’s aldas 
fogja követni jótéteményét. 

.1 

0h Julia — szólék elragadva érzelmeimtöl -— ’s hat alig 
talalva elhagy ismét, _’s nem lathattam mint hogy örökre 
búcsút vegyek! 0h Julia! ’s ne l’assam többé? 

Ki tudja — viszonza mélyen meghatva _ö — talan ta 
lalkozunk ismét. Nagy e’ vilag, de vannak emberek kiket 
a’ sors néha összevezet e’ tag hatarok között is, hogy egy 

l perczig lassak egymast, hogy kezet szoritsanak ’s elvalva 
ismét a’ vigasztaló érzetet vigyék magokkal, hogy a’ ta 
volhan egy barati kebel dobog feléjök; ’s mi talan azok 
közé tartozunk. ’S ha nem, tevé hozza egy sohajtassal, le 
gyen olly boldog mint én kivanom, tartsa meg szivét, ’s 
ne felejtse Juliajat. 

_ 0h Julia — szólék megragadva ’s csókokkal takarva 
kezét, törjék e’ sziv ha valaha szent, szent emlékedet 
veszthetné, ha valaha tiszta neved’ helyébe, masért tudna 
langolni. 

Hivtelen, h11vtelen! igy hangozék Betty’ szava me 
gettem. Hat igy szeretsz? ’s midön feléhredve elragadta 
tasomból visszafordi'iltam, könytelt szemekkel alla a’ leanyka 
elöttem, szemrehanyó tekintetet vetve ream. 

‘ Zavarodva valék. 

Hat ez az örök h11vség, mellyet esküvél? szóla zo 
kogva tovabb, ez a’ szerelem mellyet bii'iam? 0h Istenem, ' 
lstenem, hogy ezt kelle elérnem. 
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‘ Nem irhatom le az érzeményeket, mellyek e’ pilla 
natban keblemben küszködtek; megszégyenülve alltam ott 
Julia elött, ’s ha Bettynek mély hanata keblemet fajda 
lommal tölté is, alig fojthatam el haragomat. Nem türünk 
semmit nehezebben mint megérdemlett megalazast, ’s val 
jon nem valék-e az most annak szemei elött, kinek kép- 
zetében eddig olly magasan alltam ’s kinek emléki között 
egyedül tisztan akarék maradni. De mérsékelém magamat 
’s némelly vigasztaló szót mondék a’. szegény lyanynak. 

0h ne faraszd magadat — viszonza ö keserüen — én 
ismerlek ’s jó1 tudom hogy jobb szónok nincs ha csalni 
kell; de gondolod, nem tudom, hogy nem szeretsz ? hogy 
nem' vevém észre régen elhidegülésedet? vagy hogy el 
amithatsz most hol igy talaltalak? Igy — szóla tovabb 
bosszú ’s megvetéssel vegyült tekintetet vetve Juliara 
— ’s kivel? e’ semmirevalóval kit ma elöször latsz, ki 
nem szeret ’s nem fog szeretni soha, ki ezerte csúnyabb 
mint én, ’s vénebb, ’s akaratosabb; ’s ki hozzad hivtelen' 
lesz mint mostani kedveséhez az. 

Betty -- szólék haragtól elfojtott hangon — halgass, 
mert`— . 

Hallgatni, én hallgatni — viszonza haraghaii lobogó 
arczokkal — oh én beszélni fogok. Ehтegyek a’ herczeg 
hez ’s elmondok neki mindent; hogy legalabb tudja milly 
kigyót, milly hasiliskust apola keblében, hogy legalahh 
ismerni tanúlia e’ nagy damat, ki becsületes tarsasagha 
‘111n1 sem akar, ’s hogy lassa, magasztalt kedvese ki olly mél 
tósagosan 111 az emberek elött , 'mit csinal a’ mellékszoha 
han. 0h ne félj — szóla Juliahoz fordi'ilva — alavaló! ‘har 
mi ügyes légy, har mi mesterségesen csabitod el elvénült 
hajaiddal mas becsületes leanyok’ kedveseit, én lerantom 
erényes alorczadot, legalahh ismerjenek. 
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Magamon kivül valék haragomban. Julia engesztelni 
akart, de hasztalan’, boszúm kitört, elmondtam Bettynek 

_ mindent mit fellazadt szenvedélyem sugalla. Hogy nem 
szeretem., nem szerettem soha; hogy iizetem, ’s hogy 
ninc's joga tetteimröl panaszkodni; egy' szóval mindent mi 
neki fajhatott; a’ sértö szavak mellyekkel Juliat illeté 
minden szanakozast elfojtottak szivemhen, ’s csak midöii 
a’ szerencsétlen halotthalvanyan végre a’ pamlagra veté 
magat ’s minden szó helyett fuldokló zokogassal felele szit 
kaimra , enyhüle haragom. 

Elhallgattam'. Miért hanik illy kegyetlenül e’ szegény 
leanynyal — szóla végre Julia szemrehanyó tekintetet 
vetve ream, halkabban hogy Betty ne hallja szavat. Ö önt 
szereti. Mondjon néki legalahh egy par engesztelö szót. 

\ 

’S én türjem — viszonzam felindúlva — hogy önt 
elöttem gyalazza; türjenn ez aljas kifakadasokat? 

Baratom .— szóla Julia nyugodtan — tudja-e 6 kihez 
szól? ismeri-e a’ viszonyokat mellyekben egykor önhöz 
alltam? ’s vehetjük-e rosz néven néki, ha e’ lealazott 
helyzetben, mellyre talan ön altal allittatott, hozzam ki 
ben hasonlójat latja, igy szél? — Higye el én meghantva 
nem vagyok; de ha volnék, nézze e’ szerencsétlent, ’s 
valjon e’ könyek mellyeket mi facsartunk, nem moshatnak 
el meghantasainkat. 

Meg valék hatva, de még hatarozatlanúl alltam. 

0h gondoljon Dufeyre — szóla végre Julia sohajtva 
— valjon 6 kit ön olly alavalónak tart, kin csak elébb 
boszút akara allni, mit tett, mit ön nem ltesz e’ pillanat 
han? Valjon ön nem sérié-el azt kitöl szerettetik? nem all 
e’ irgalom nélkül keservei elött, nem tagad-e meg csak 
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egy kis vigasztaló szót annak, ki talan éltét adna önért? 
’s miért? mert talan hiúsaga sértetett, mert jelenlétem 
ben alszégyen nem engedi hogy e’ lyany irant nyajasnak 
latszassék. Hasonló helyzetbe iött, ’s ugyan azt akarja 
tenni! 0h Gusztav, én ismerem a’ kinokat mellyeket e’ 
szegény leany szenved, legyen irgalmas iranta. 

’S ezlzel Bettyhez menve vigasztalni kezdé. Ö elején, 
nem hallgata szavara; de miutan meghatvaJulia’ szavaitél 
én is oda menék ’s nyajasan szélék hozza, ’s miutan Ju 
lia elmonda hogy régi ismerösök vagyunk, hogy minden 
mit hallott csak talalkozasunk’ örömének tulajdonitható, 
hogy elébb felöle is széltunkfs végre hogy a’ mondotta 
kat szanom ’s minden'ért mit haraghan mondék. engedel 
met kérék, a’ szegény leany letörölve könyeit kezet nyujta 
’s engedelmet kérve tölem ’s Juliatél, megnyugodott. A’ 
szegénynek olly szükséges vala hinni szerelmembe, — 0 
nem akara kételkedni. 

A’ kinos helyzethöl mellyben e’ két asszony’ ellené 
hen alltam, rövid idö utan Lafard szabadita, ki szokott 
módja szerint larmásan szobankha törve, félig panaszszal 
hogy az egész tarsasagtél elvonúlok, ’s vig szemrehanya 
sok közt: hogy legszebb asszonyait magammal viszem, a’ 
vacsorahoz hitt. Julia hallgatva fogada el karjat, ’s a’ te 
rembe menénk. 

Minden tarsasagnak meg vagyon aristocratiaja. Am 
bitio egy nagy örültsége nemünknek, mellyben kisebb 
vagy nagyobb mértékben valamenyien osztozunk, ’s bar 
milly allyas fokon alljon, alig talalunk embert, ki vala 
miben nem keresné kitüntetését, ’s ki ha minden erénye 
hijanyzik, vétkeiben vagy azon mérészségben mellyel kö 
veti, nem akarna legalabb emelkedni masok felett. A’ bag 
nónak mint a’ legdivatszerüebb teremnek meg vannak hösei, 
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korhelyek között mint kolostorhan vannak példas fériìak, 
kiknek tettei, viselete, söt minden szavok ’s mozdulatok 
utanoztatik; ’s illye‘nek valanak azok kiket most miutan 
a’ sokasag melly a’ tanczvigalomban részt vett, elszéle 
dett, a’ terembe lépve együtt talaltam; csak tarsasagunk’ 
sommitasai , mind férilak kik a’ korhelykodashan mintegy 
virtuositashoz érve az iparkodó ntódnak mintai'il szolgal 
hattak. Nem foglak untatni orgiank’ leirasaval; ha soha 
éltedben részt nem vevél illy lakomahan, hol az ember 
sokalva a’ paranyi észt, mit a’ természettöl nyert, csak 
azon farad hogy mennyivel tökéletesehb allatta legyen, 
nem értenél; ’s ha magad is osztozal illy örömökben, job 
ban képzelheted, mint én lei'rhatnam. Kénszeritett örön1,‘ 
sikeretlen erölködés egy kis elmésség utan, zajgó hahota, 
’s nehezen elnyonnott asitozasok, kétségbe esett ki'iszkö 
dés egy kis mulatsag utan, ’s ellentallhatlan unalom melly 
mindenen diadalmaskodik, mast illy körben nem talalhatsz, 
’s ki ezzel meg nem elégszik, ’s ennberi méltósagat borhan 
el nem tudja vagy nem akarja meriteni, csak undorodassal 
tekinthet maga körül; csak émelygést érezhet azon tarsasag 
elött, melly józansaganak ostoha érzéketlensége helyett, 
nem lelkesülve de öri'ilten zajog körülötte. Én illy körök 
ben soha jól nem érzém magamat, ’s ez este, felgerjedve 
a’ történtek altal még türehmetlenebben varam a’ pillana 
tot, mellyben maganyomha visszavonúlhatok. 

’S hat öröm ez— szóla végre Lafard rikacsoló hang 
javal — 1nh16n a’ csevegés mi nagy tarsasaghan mindig 
történik, egyszer elhallgatott. Ön hercze¢T Amalii rosz kedvü, 
kedvese junoi méltósaggal hallgat, Gusztav szomoró, Betty 
csak hogy nem sir, ’s Arthur ballgatva üriti poharait, olly 
szomorúan mint ha becsületes Laiitte helyett Socrates mé 
regkelyhét emelné ajkaihoz; franclzia academicusok nem 
vacsoralhatnanak unahmasabhan. 
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Az egész tarsasag ismét csevegni kezdett, mintha 
meghanva hogy egy pillanatot elveszte mellyben eszte 
lenség nem mondatott, helyre akarna hozni h11ibajat. Én 
Arthurra forditam iigyelmemet; soha igy öt nem lattam 
még. Hallgatva, részvét nélkül minden irant mi körülötte 
történik vagy mondatott, ült ott, mintegy alomha merülve, 
csak halvany arczainak mozdulata mellyhen liomloka néha 
ranczokba vom'ilt, ’s a’ keserü mosoly ajkai körül muta 
tak belsö felgerjedését. Ha a’ zaj hangosabb leve körü 
lötte , néha feltekintett, hideg tekintetet jartata körül, 
’s ismét komor ahrandjaiba merült. Ivott többet mint har 
ki közülünk, ’s mint én' öt valaha inni lattam, de csak 
sötét szemének langiban latad a’ szeszes bor’ hatalmat, 
arczai halavanyok, ’s szomorúak maradtak. Szivemet hús 
sejditések tölték el. Egyik szomszédomtól hallam hogy 
Arthur ez este Werner ellen nagy4 sommakat vesztett, ’s 
ha visszagondolék azokra, miket egy par 11rá1тa1 eléhh 
nalam mondott, ’s latam a’ kétségbesés’ hélyegét arczain, 
remegtem. 

 

о 

A’ tarsasag azalatt észre sem véve vagy nem hanva 
az egyes’ szenvedéseit, vigan dorbézola tovabb, mint az 
elött. — ' 

Beszélte'ssiik el magunknak e’ lyanyok’ egyike altal 
történetét —l szóla egy vastag regényiró félig részegen az 
asztal’ 1végiröl — 11h1cs kedvesebb mnlatsagom mint illy 
historiakat hallgatni. 

Hogy a’ szegény közönségnek feltalald nemde? — 
visZen2a gunyolva Werner — ’s azért mit mas szenvedett, 
honorariumot szerezz magadnak? ’s mi itt jelenlegyünk 
psychologiai studiumaidnal? meg kell valani több eszed 
van mint munkaidból valaki észve vehetné! 
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Gunyolj csak, gunyolj hatran német satiricus — mor 
moga a’ masik félig bor, félig haragtól' langoló arczokkal 
— azt hogy az asszonyi szivet én ismerem legjobhan, még 
sem fogja tagadni senki.  

V 

Azaz, hogy dicsérni tudtadF-'viszonza Werner mo 
solygva — ugy is ez az egyetlen mód ha asszonyok altal 
a’ n61 sziv’ ismeröjének kivansz hirdettetni. 

No hat fogjanak hozza a’ történethez mar egyszer — 
dadoga nehezedö nyelvvel a’ herczeg — engem az mulat. 

0h — szóla egy szöke szasz baró kit Lafontaine egyik 
regény’hösének valaszt talan, ha Parisban történetesen 
korhellyé nem valik , elérzékenyedve miutaii bor szivét 
nemzeti lagysagara felaztata — én tudok egy történetet, 
egy hús fajdalomteli történetet, mellynek csak emléke is 
könyeket facsar szennembe, közel Drezdahoz lakott egy . 

Az istenért — szakita félbe Werner Ё- kémélje meg 
sziveinket történetével. Az emberek’ nagyobb része unal 
mas módon valik szerencsétlenné. Mar régi a’ történet, ' 
'mint Heinénk mondja: 

De mindig új marad, . 
’S kit épen ére, szive ‹ 
Bi'ijahan nnegszakad; 

6 tudja 1n10rt; n11'isol1, ha fehmondana történetét, asitoz 
nanak vagy talan kaczagva hallanak mit 6 olly szörnyü 
nek tart. Nem érti senki masoknak örömét vagy hanatat, 
ha a’ herczeg ehmondja, m11 altal olly felségesen nnnlatta 
tik, ’s a’ baró, mi s'zemébe könyeket facsar, hamulni f g 
nak mind ketten; ’s ba e’ hires költönk ki poharat olly 
hi'isan emelgeti, ehmondana, mikepen hanatanak oka az, 
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hogy halhatatlan mivei mellyekhöl évenként két kötetet 
hocsajt a’ közönség elébe, soha még el nem ismertettek, 
’s Arthur, kit ott olly kétségbee ‘ képpel lat, hogy 
szerencsétlensége az mert 5oh11 a’ jo szint el nem ta1á'i1 
hata, mint festö nem, ’S nem most, mi ‘ik a’ kaшa 
szinekben csalatkozik, alig hihetné val. 5' nem'enye 
legnek. Manna a’ 5o1‘5, minden esetnek csak képzeti'mk 
adja izét. 

Engem kihagyha‘tnal tréfaidból, szóla fel Arthur ho 
sz115 tekintetet vetve Wernerre, nincs kedvem enyelegni — 

Ne neheztelj kedvesem — széla jókedvüen egy ma 
sik —‘ igyal ’s szand e’ szerencsétlen elméskedöt, ö nem 
volt réezeg soha éltében. 

Én mondem, nem türöm —' folytata Arthur — nem fo 
gom türni soha hogy masoknak mulatsagúl szolgaljak. 

0h baratom, kedvesem — viszonzá4 az elébbi — ha 

rajtad allna? de ki nem szolgal mu/latsagól masoknak? 
bolondjai vagyunk, mindenikilnkaz egész vilagnak, ’s az 
egész vilag mindenikünknek; menj haza ’s aludd ki maga 
dat; benned a’ hor eleczetesedik, johh ha elmégy. 

Meni magad — kialta Arthur mindig indulatosabhan 
— ha lahaid birnak. 

’S ha nem birnak _— nevete a’ masik — 1n1.haj? A’ 
h0rhan kettös e'rö van, la’ feld belé önti egész éltetö ere 
jét, az ég benne központositja meleg sugarzatat, az egyik 
emel, a’ masik földre húz, mit tehetek én réla ha nalam 
e’ leuonó erö hatalmasabb? A’ tarsasag kaczagott. 

Én nem akarok kaczagtatni senki altal — kialta Ar 
' thm' -— senki altal a’ vilagon, ’s felugrott székéröl. 
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Arczai langoltak, ’s én latva felindulasat, mellyet 
a’ tarsasag’ harsogó haшaì még inkahb neveltek, félre vo 
nam, hogy megnyngtassam.= 

o 
 

Igazsagod vamp- szóla miutan szerfeletti érzékeny 
ségét szemére hanyam — hibaztam, nem is tudom mar mi 
ingerlett fel annyira; de én ma olly érzékeny vagyok , ta 
lan _tudod mar, elvesztettem mindenemet, a’ pénzt mellyet 
kölcsönöztél, ’s az egész'nyereséget, mindent e’ semmire 
való Werner ellen és — — ¢ 

Erröl holnap fogunk ertekeznif- szólék közbe — 
ha kivanod, erszényem ismét szolgalatodra van ;l de most 
olly felgerjedve vagy. hogy jobhan tennéd ha haza mennél. 

Mar — szóla szomorú tekintetet vetve ream — hat 

_ annyira ream untatok, hogy még e’ par бы“g sem akar 
tok többé türni körötökben? _ 

Különös hang vala e’ szavakhan melly szivemet ag 
godalommal tölté. De még mielött felelheték, Arthur’ gon 
dolatjai mas iranyt vtjnek. — Mit allsz szomorkodva itt, 
szóla hozzam fordúlva, szegény szerencsétlen Gusztavom, 
mit vetsz olly aggodalomteli tekintetet ream, nincs-é e’ 
szobahan összehahmozva az emberi lét’ egész boldogsaga; 
az asztalon bor, körülöttünk asszonyok, ’s mi ne éldelnök 
mind ezt? jer ig'yunk! ’S ezzel az asztal felé vont. 

Szégyen read — szóla felkaczagva midön öt allapot 
jara i1gyehmeztetve kérém, ne igyék többé — read ’s gya 
Плаtos józansagodra; esztelenségedre, szóla vad kacza 
gassal шитb, a’ józan én vagyok ki az öröm’ poharat 
elfogadom, ki édességet keresek a’ keserü életkeliely vég 
cseppeihen még, ki nevetni, örvendeni tudok. 0h vess 
meg, vess meg te nagy dicsö ész’ embere, nézz le magas 

_Árvízkò'nyv V. И‘. 16 
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józansagodból e’ szédülö fejre, de valjon m11vel tudsz 
többet mint én? értheted-e természeted’ nagy titkait? a’ 
sziv’ halk dobogasatól a’ magas gondolatig melly agyad-' 
han feltünik, van-e valami e’ vilagon mi nem volna titok 
elötted? tudod-e csak azt is miért élsz? ’s ezért örzöd 

eszedet, ezért taszitod magadtól az örömke1yhet, hogy 
ezt el ne felejtsed? e’ hérdések’ hosszú sorat, mellynél 
egyébböl tndomanyod nem all?_0h esztelen, haromszorl esz 
telen haratom, ki emberi sorsoddal elégedetlen, nem tu 
dod, hogy nem fenn hanem alattad fekszik boldogsagod, 
hogy nem mint isten, hanem csak mint allat éldelhetsz; 
éldeljünk! fel a’ poharakat — szóla vadon langoló sze 
mekkel emelve poharat — fel pajtasok ’s üritsük végsö 
cseppig; éljen az aldott hatalom melly gyenge sziveinket 
egy perczre felheviti, bor, asszony, müvészet, dicsöség, 
éljeii minden mitöl részegülünk! mi e’ farasztó életnek 
terhét egy pillanatig vallainkról leemeli, minek élvezeté 
hen mi'iltat ’s jelent felejthetünk! Az egész tarsasag har 
sogva felköszöntött. 

 

A’ részegség ---- dadoga szaz barónk kiben a’ bor csak 
azon pedanteriat nevelé mellyre született — hallott- e 
ember illy köszöntést, nincs csufabb a’ mérsékletlenség 
nél; ’s ezzel nagy nehezen i'ijra megtölté poharat. Csak 
rajta Arthur — szóla a’ masik kivel elébb majd összeve 
zett — most jónak indúltal; igy szeretlek. 

Szeretsz nemde — viszonza keserüen amaz — oh ti 

mind szerettek, jambor jó teremtések én ismereni nemes 
sziveteket, nem jatszottatok, nem ittatok-e velem mindig 
ha csak lehetett? az ég jutalmazza meg hiv felaldozasto 
kat; éljenek mind kik illy nemesen tudnak szeretni mint 
ti, éljen a’ szerelem. 0h mi volna életünk szerelem nélkül! 
Miként juthatna az ifju elsö ostobasagahoz ha szerelem 
nem vezérlene kegyesen lépteit; mivel tölthetnék kötöink 
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hosszú regényeiket; mivel takarhatnank önnös haszonkere 
sést ’s hii'isagot, ha e’ fenséges 52ó nem volna birtokuiik 
han, mellyet bibor palastként mindenre borithatunk; ha e’ 
dicsö hazugsag nem maradna mindig vég menedéknek. 
Éljen a’ szerelem! ' 

Nem, ezt nem türhetem— kialta fel rekedt hangon 
a’ 52e52, felkelve félig de csak hamar visszasülyedve szé 
kére — igy 5zóh11 a’ szerelemröl, melly --- ’s itt akadozva 
túlsagos tiradakba ereszkedett a’ jambor, mellyeknek vé 
gét a’ tarsasag’ szerencséjére senki nem hallhata, ’s mely 
lyek 11tan a’ szöke haró larmat hallva, a’ kaczagast taps 
helyett megköszönte. 

0h hamulatos különössége emberi természetünknek 
— kielta jókedvüen egy tavolabb 1116 — masokat örültté 
tesz a’ bor, ez csak unalmassa valik. — Soha jobban 
nem mulattam magamat, — szó1а. vigan kezeit dörzsölve 
herczegünk. 

Oh ismét hamulatos ellentét` — szóla közbe ugyan az 
— 1111 kedves regényirónk ki masfél órena1 tovabb mar 
aluszik, czafolasat hortyogja, kinek van itt igazsaga? 

Mindkettönek — viszonza nyugodtan Werner — ki 
embereken nevet, vagy ki halgasagaikat elunta; nem csa 
1ó11ott egy sem. . 

Ez minket insultal — szóla haragosan egy kiszolgalt 
kapitany bortól langoló arczokkal — tudja-e‘ ön kihez 
szél? ’s kit mer halgasaggal ’s unaloiinnal vadolni? én a’ 
nagy csaszar’ katonaja vagyok. 

’S énjuliusi keresztet hordok, kialta közbe egy masik, 
ki mint allita, a’ halhatatlan harom napokban hösködött, 

16 ”' 
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söt sebet is kapott, melly azonhan mint maga a’ zendülés 
nem hagya nyomot maga utan, vagy legalabb annyira el 
tünt hogy csak h0rati szemeknek marada 10th0tó; de 0 
mindazonaltal valahanyszor szegény kapitanyunk 050ta1ró1 
52óh11 kezde mint. rivalisa lépe fel — azaz egyike vagyok 
azoknak kik ez új dinastiat alapitottak, és — — 

Hamar az istenért , köszöntsön hamar valaki poha 
rat — kialta egy vig iiú öreg tisztünk mellett — maskép 
höseink összevesznek, ’s mi nem hallunk mas szót e’ di 
050 daliak’ tetteinél holnapig. Éljen mit szeretünk. 

A’mit szeretünk, kialta az egész tarsasag össze 
csapva poharait. 

Amalia! sohajta a’ sz0sz meghatastól 0hl520 szemek 
kel, a’ többiek elkapva vad örömöktöl zajgottak körülötte. 

Amalia - kialta újraa’ 52a52, szavanak egész 0r0j0 
701 küszködve a’ nagy 1ar1n0 ellen — te angyal, te ki 
nek — 110 h052t010n — illy harsogó zaj ellen szava nem 
vihatott sokaig, ’s ö boszúsan fildhöz csapa poharat; a’ 
többiek nevettek. 

0h ne ha1111 — szó10 gunyoló hangon a’ mellette 1116l1 
nek egyike — ne han11, t0 Wertherek’ erényes utódja, 
hogy gyenge 5207011 at nem hathatott a’ köz zajgason, 
hogy langoló ajkaid nem magasztalhatak isteni Amaliadat, 
e’ tarsasag nem érdemli lhogy körében csak nevét mondd 
ki; örizd meg kebledben, egy édeni szigetként melly enny1 
poharaknak a1j0 között viragozón fennuszik, ’s ha majdan 
mint a’ nagy atlantis ez is elmerült, ’s helyébe csak a’ 
véghetlen champagni hullamzik szived körül; zengd el 
velünk: éljen éljen a’ mit szeretünk. 
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A’ mit szeretünk , harsoga a’ sokasag ismét. ’S vesz 
szenek a’ teatotalerek, tevé hozza dühösen földhöz csapva 
poharat egy verhenyös képü angol, vesszenek az alavalók 
kik a’ nemes emberi természetet alavaló vizre akarnak 

reducalni, kik e’ talalmanyok’ nagy szazadahan, a’ leg 
nagyobbikat , az emberi észnek legdicsöbb szüleményét 
gint ’s hrandyt miéregnek kialtanak. De az angol nemzet 
megveti armanykodasaikat, тytaт pathossal szónoklatat, 
a’ nép nem fogja türni hogy e’ felvilagosodott tizenkilen 
czedik szazadhan eldödeinek harharismusahoz, mellyben 
az emberek csak vizzel éltek, visszaessék, én — — 

Éljen, éljen a’ bor, gin, hrandy! vesszenek a’ tea 
totalerek, igy harsoga az egész tarsasag ’s földhöz csapott 
poharak’ csörgése ’s kaczaj ’s dühös ének, a’ vilag’ leg 
vМaт: sahatnjava vegyültek, mellyet valaha laték. д 

Elundorodtam, ’s magammal hiva Arthurt, ki a’ rö 
vid kénszeritet öröm ntan ismét elébbi hallgatasaha me 
ri'ilt, egyik mellékszobaha menénk. Arthur szó nélkül kö 
vetett ’s karszékbe vetve magat a’ kandalló mellett, ke 
zére tamasztva fejét elmerülve gondolatokhan nézé a’ tiiz’ 
vég kóborló szikrait. ' 

Mélyen meg valék haпa: Én Arthurt szerettem. Ér 
zelmenn nem vala olly fellengzö ’s ti'ilsagos mint az, mely- ‚ 
lyel egykor Armandot körülfogam, a’ sziv melly egyszer 
valóan szeretett, elszegényedik, ’s késöbbi kedvese1nknek 
csak érzehmeink romjai maradnak , de a’ mennyiben e’ 
sziv még haratsagot érezhetett, Arthur irant érzém azt, ’s 
midön öt igy latam, ’s visszaemlékezém mind azon szép 
’s nemesre mi ez ifjú’ keblében egykor langolt, ’s meg 

°gondo1am, hogy ez emberi'lét’ legkinosb szenvedései. 
csak épen a’ legnemesebb lényeket érhetik, szemeim'kö 
nyekbe lahadtak! Arthur -- szólék végre -— te roszúl ér 
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zed magadat, e’ larmas kör felgerjeszti érzékeidet, menj 
haza. — 

.‘ Részegnek gondolsz nemde? — viszonza keserü mo 
‘solylyal — csalatkozol, igen csalatkozol. Ittam sokat, de 
hasztalan, a’ bornak nincs többé hatalma felettem, maga 
a’ részegség elhagy ha vigasztalast kérünk inamoratól. -- 
Lam én ismerem magamat, értem beszédedet, tudok min 
dent a’ legkisebb részletig mi körülöttem történik; én jó 

.zan vagyok, fajdalom, nagyon is józan. Hadd maradjak 
még’itt köztetek, holnap kialszom magamat, ’s ne.félj 
részegségem soha többé nem fog botrankozasodra szolgalni. 

Nekem? kérdezém hamulva. 

Gondolod hogy nem vevém észre — viszonza szo 
morúan — hogy nem latam a’ feddö tekintetet mellyel 
elébb a’ terembe ream nézél, hogy nem hallam ki szavad 
hól a’ megvetö szanakozast , _ mellyel intél, hogy haza 
menjek. 0h én tudom hogy megvetsz, ’s nem panaszko 
dom ellene; te józanabb vagy, miveltebb, erösebb kedé-' 
lyü, miként nem néznél le szanakozassal gyengeségeтre, 
én gyava, haszontalan teremtés vagyok! 

Vigasztalni akaram — ö szomorúan razta fejét. Én 
ismerem sorsomat, szóla sohajtva, engem senki nem sze 
ret, nem szeretett soha e’ vilagon; viszalkodasban atyam 
mal ki bennem egy élet’ reményeinek vesztét sirata, bol 
dog gyermeki emlék nélkül, igy éltein ’s igy lépék ki az 
életböl, a’ nélkül hogy egy kéz haratilag szoritotta volna 
jobbomat, hogy csak egy sziv vohna melly fajdalmasan 
feldobogna ha elmegyek, a’ nélkül, hogy csak egy köny 
aztatna siromat; oh nékem jobb vala nem születnem! 
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Ez jobb volna valamennyinknek talan — szólék mé: 
lyen meghatva — ’s hidd el, néked sincs több okod pa 
naszra mint můsoknak. 

Nincs ? — viszonza szomori'ian Arthur — ’s hat nincs-e 

ezer, m11llio boldog lény e’ vilagon, ’s nem talal-e rész 
vétet legalahh minden szenvedö, részvétet, mert banшa 
közös ezereknek, mert ezerek sirtak könyeit, elmondak 
keblének nehéz panaszat; de valjon én kihez fordulhatoki? 
ha elmondom: lelkemnek az fад hogyel nem érheté lfenn 
ségesvagyait? ha elbeszélem, hogy e’ sziv e’ köша por 

‚ körén túl emelkedve a’ müvészetért langola, ’s teдeteь 
lensége’ kinjait szenvedi? valjon ki fogja érteni hanatomat? 
ki maskép mint megvetéssel nézni kétségbeesésemre ? 

Ki nézhetne igy read? szólék meghatva. 

’S hat mi 'mast varhatok a’ vilagtól — viszonza ö faj 
dahmasan. Az alavaló korhely, ki d'i'is örökségéhöl, még 
apjanak becsületes nevét sem tuda megtartani, ’s eltéko 
zolva ön vagyonat masok birtokahól élt, ki igéreteket 
adott mellyeket megtartania nem lehete, ki 'szavat szaz 
szor megszegé, ki szazszor hazudott; valjon mit érdeniel 
megvetésnél egyebet? 0h haratom! te önn magad elvon 
nad e’ kezet mellyet felém nyi'iitasz, magad pirúlnal sze 
reteted felett, ha tudnad mennyire alyasodott e’ sziv. 0h 
бaszийv, Gusztav! hogy ennyire kelle jutnom! Arthur el 
takarva kezével képét, sirt; én mélyen meghatva allék 
mellette, szemeim könyekbe lahadtak, szóm nem vala, 
mellyel vigasztalhattam volna. l 

Végy eröt magadon, szólék végre midön öt nyu 
godtabban latam — ne hadd földre sujtani magadat sorsod 
altal, a’ jövö helyre fogja pótolni veszteségeidet. Csak 
idö ’s türelem kell, hogy végzetünk’ csapasain végre gyö-o 
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zedelmeskedjünk. Mint a’ fa, melly ha a’ vésznek ellent 
allt, megrazó hatalma Юtal késöbb csak inkahb virúl, ugy, 
az ember hal esetek ntan. Veszni csak annak kell, ki egy 
csapas altal ledönteté magat. ‚ 

Baratom -— viszonza Arthur hideg hatarпoмaдal 
— én erös vagyok ’s e’ könyek, ne félj, nem fogjak el 
gyengiteni hatarozatomat. Az egyet legalabb nem foшa 
mondani senki, hogy Arthur túl élte szégyenét. 0h hara-' 
tom — széla mélyen meghatva tovahb — te az egy ki e’ . 
szivet ismérted, ki mióta veled talalkozam az utelsó pil 
ищиg nyajas valal irantam, ’s ismerve tévedéseimet leg 
alabb tudod, hogy'a’ czél melly utan fàradtam, nemes ’s 
dicsö vala, ne emlékezz’ megvetéssel szegény haratodra. 

Mélyen megvalék hatva, ’s ha bar érzém hogy vi 
gasztalnom nem lehet, legalabb részvétemmel akaram eny- 
hiteni nehéz keservét; midön Betty a’ szobaha rohanva, 
gondolataimnak mas iranyt ada. 

Jer velem a’ terembe'— szóla remegve megragadva 
kezemet — ott benn dolgok történnek mellyeket шni kell. 
Kérdezni akaram; de csak elébbi szavaitlismétlé. Arthur 
kért hogy menjek; oh csak jer velem — széla Betty to 
мы; — ’s tanúld megismerni e’ szép baratokat. 

Kérém Arthurt, jöjön velünk, mert nem akaram 
illy allapothan maganyos'an hagyni; ö nem teljesité шa 
natomat, de megigére hogy megvar. Itt fogtok talalni, 
szóla különös mosollyal ’s Betty maga utan vonva a’ te 
rembe vezetett. A’ teremben az orgia azalatt tetöpont 
jara ért. Néhany vendég a’ pamlagokon hortyoga, masok 
székeiken aludtak, a’ szobahan körül ledölt székek, ’s tört 
palczkok ’s poharak hevertek , az asztal körül zajogva 
ült a’ kissé olvadott ive sereg, melly ennyi palacznak ИМ 
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rran ellent allva , most egy hatalmas punch edénynyel mér 
közék, mig Lafard langoló arczokkal az шт közepéröl, 
höven töltögeté gözölgö нaш. A’ leégett gyertyak hal 
vany fényt terjesztének az egész felett. 

t» 

'lsmételd még egyszer alavaló ragalmadat — szóla 
egyszerre Betty — ki az alatt velem Lafard’ székéig ért, 
ismételd ha mered, itt, Gusztav elött. 

Lafard mamorahan nem érté Betty’ szатa“, de midön 
feltekintve szemei ream_akadtak , malasztteli mosollyal 
ram köszönté poharat. A’ nap höse — пищa rekedt han 
gon '- Lovelacunk, hires törvényhallgatónk éljen Gusz 
tav, ’s bajló kedvese. Betty halotti halavanysagahan alla 
mellettem, szemeiben könyek remegtek, szivemet le nem 
плaт érzelmek tölték el midön rea tekinték. _ 

Hat miért allsz illy szótalan itt? — folytata Lafard 
poharat nyujtva felém -- mint ha nem is hozzad szólnank, 
vagy nem is értenéd beszédeinket, hasztalan szerénykedel, 
ez щей1 tudnak mindent. 

Meg kell vallani — szóla fel a’ herczeg minden le 
hetö udvariassaggal mellyre allapotjahan még képes ma 
rada — soha szebb, mulatsagosabb történetet nem hallot 
tom; irigylem tettét. Ön törvényhallgató! — szóla ne 
vetve tovahb — a’ quartier latinhan, talan néha collégiu 
mokha jarva, ’s mind ezt c5al1 hogy e’ kis makacsot el 
csabitsa, a’ dolog felséges, ön bliszke lehet rea. ' 

Gusztav — szóla Betty ream meresztve`sötét szemeit 
- szüntesd meg e’ szörnyü tréfat, lam én tudom hogy az, 
de faj‘mégis, mondd nekik hogy hazudnak. 
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Meg valék hatva, ’s szivem érezé tettemnek egész ala 
valósagat. Hogy merted megszegni szavadat —- szólék 
végre Lafardhoz fordúlva, haragtól remegö hangon. 

.n 

Baratom — viszonza a’ masik nevetve — his2’ talan 

e’ kicsiségen össze nem veszünk. Nekem ezer napoleo 
nomba kerül e’ tréfa, de megvallom nem szanom pénze 
met, annyira mulat az egész, és te mérgelödöl. 

Részeg ‘- dadoga egy masik félig maga1i kivül 
szemlatomast részeg .-- feküdjékle ’s aludia ki magat. 
Az egész tarsasag felkaczagott. 

Gusztav — szóla Betty remegö hangon- lezek az 
emberek olly allapothan vannak, hogy kar velök szóla 
nunk; mondd meg te: igaz-e hogy ez alavaló vénnel sze 
relmemröl fogadtatok? ’s minden mit elnyeréséért tevél, 
nem értem hanem csak azon ezer aranyért történt, mely 
lyet h1rtokommal nyerhetél? Mondd meg önn magad, lhogy 
minden mit hónapokig ajkaidról hallék, minden szó, min 
den esküvés hazugsag vala , hogy lelkem’ tisztasagat, 
egész éltemet minden reményeivel feldúltad, egy par ezer 
frankért, te a’ gazdag, te kit szerèttem; mondd meg önn 
lmagad, ha töled hallom, talan elbiszem. 

Hallgaték, Betty egy ideig ram függeszté tekintetét, 
mintha feleletet vaina, végre éghez emelve szemét; oh 
Istenem — szóla elfojtott hangon — hat ez is való lehet 
e’ vilagon! 

De mi haja van kedvesének — szóla hamulva Lafard 
midön Bettyt Julia’ karjai között zokogni lata — ez külö 
iiös. ’S az egész tarsasag melly még labon allhatott, csu 
dalkozva nézé e’ történetet. Csend lön. 

.A 



A’ cAR'riiAUsi. 267 

‹ 

Istenem, lstenem zokoga Betty. Mi legyen belö 
lem; kihez forduljak e’ nagy vilagon ha még ez is csal 
haш“. — 

oh Betty — Betty, szóiék iahaihoz boruiva — no 
csass meg. 

Én? «— viszonza ö visszavonva kezét mellyet megra 
gadtam — én meghocsajtani? ’s minek ? mit gondol ön gróf 
ur egy szegény leanynak neheztelésével? mit hanja ha e’ 
sziv örvend vagy szét reped, szeretet- vagy gyülölséggel 
emelkedik nevénél? Gróf ur megnyerte fogadasat; gróf 
ur megkapja pénzét; mi köze ehhez? 

E’ leany gyönyörü — szóla a’ herczeg kivanó tekin 
teteket vetve Bettyre — nem szeretek semmit ugy, mint 
asszonyt boszújahan. 

Komédia, puszta komédia — nevete közbe Lafard, й] 
poharat töltve maganak - hisz’ ki nem ismeri ezt? egy 
par sor gyöngy, melly mint könyeinek peiriiicalt képvi-. 
selöje nyakaha akasztatik, ’s a’ jó kedv megjö. Menjen, 
menjen — szóia Betty haragtól lobogó arczokkal — a’ 
gróf mesterileg adta szerepét, de úgy tartom megelégedhe 
tik tapsaval ’s kar tovabb faradnia. 0h kaczagjon, ka 
czagjon hi'itran a’ többiekkel nagy diadala felett, ’s даgy 
jon legalabb шni tékénen. 

Julia, ki könyteli szemekkel nézé az egész történe 
tet, шт menjek el ’s jelenlétem altal ne keseritsem még 
ИЩЕМ) e’ szegény leany’ szenvedéseit. 

0h maradjon a’ gróf - széla Betty keserüen — él 
vezze egész dicsöségét. Nemde, én halgatag lyany va 
gyok, mindent mit mondott el hittem, en biztam a’ leg 
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túlsagosabb szerencsébe, nem kétetkedtem semmin a’ vi 
lagon mihez csak szerelem kelle. 0h hat nevessen a’ gróf , 
beszélje el tarsainak egész bódúltsagomat, mondja el sze 
relmünknek részleteit ez uraknak, hisz’ miert dúlta fel 
egész szerencsémet ha még (él óranyi mulatsagot sem sze 
rezhet vele maganak. 

0h Betty — szélék elragadva fajdalmamtól — hall 
gass meg, ’s angyali szived talan meg fog hocsatani. 

Kétségen kivül — viszonza Betty keserüen -- milly 
okom is volna panaszra. Álszin alatt elnyerni egy szegény 
lyany’ szerelmét, ki szivét arura bocsatani nem akarta, 
hazudni hónapokig olly következetességgel, hogy soha egy 
igazsagon senki rajta nem érheté, szinlelni a’ leglango 
lóbb szerelmet, mig végre czéljahoz érve, a’ halgatag bi 
zakodót шsы’ gúnyanak kitehete'; mi rosz volna mind 
ebben? hisz’ én szegény vagyok, ’s a’ grófnak mulatsag 
kelle. Nem törtent-e ez szazakkal elöttem; és — tevé 
hozza sohajjal, az ég talan könyörtilni fog хajtam is. 

E’ pillanathan lövés hallatszék a’ mellékszobaból. 
Az egész tarsasag elnémúlt. Ez Arthur vala, шaшék ’s 
felejtve mindent a’ szoha felé rohantam mellyben Arthurt 
hagyam. Zarva vala, ’s a’ halk fohaszok ’s az ajtón atható 
löporszag bizonyossa тé hús sejditésemet. 

Betörtünk. Árthur vérében a’ pamlagon feküdt, még 
kezében tarta a’ fegyvert, keble nehéz fohaszokban emel 
kedett. Fussatok hamar orvosért — kialta Julia — mas 
kép a’ szerencsétlen meghal. 

Ö meghalt — szélaVVerner nyugodtan megfogva ke 
zét -- aлыî végsöjöket soданы: , erei megalltak. Szegény 
iìú --- szóla a’ herczeg ki e’ történet altal mint a’ többiek 
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nagy részint kijózanodott, mar ki hinné hogy részegség 
embert öngyilokhoz v_ezetne. Оn csalatkozik --- viszonza 
Werner --- e’ boldogtalan ifjú soha józanabb nem vala. 
Vannak emberek kiknek élni halgatagsag. 

0h ez boldog — szóla remegve Betty --- ez Ш esett 
rajta. Elijedve tekinték fel. Betty sirt. 

Gyermek hat nem vohna semmi a’ sir utan? -- szóla 
Julia nyugodtan — imadkozzunk e’ szerencsétlenért. Az 
asszonyok letérdeltek; ’s csak az öszi szél melly abla 
kunkat verdesé, szakita félbe a’ nagy borzaszte hallgatast. 



Xmii'. 

Képzelheted a’ zajos rendetlenséget, mellyel e’ varatlan 
eset az egész haш eштé. A’ feléhredettek’ kérdései, 
kik mamorokban csak félig érthetve a’ történteket , szaz 
szor ugyan arról tudakozanak, Lafard’ esztelen monolog 
jai az öngyilok ellen, a’ halvany elrémült arczok minden 
felöl, körül szaladó cselédek, ’s orvos, ’s rendörség, szó 
val, minden egy nagy chaossa egyesülve, mellyben ma 
gadat fel nem talalhatad; mind ez ’s fökép Arthur’ halala, 
i'igy elfoglalanak hogy elsö pillanatokban minden egyéb 
röl megfeledkezém. —- Julia, ki egyszerre hozzam lépve 
aggodalomteli képpel, Bettyröl kérdezösködött, feléhreszte 
elmerültségemböl. Mióta a’ szobaból mellybenArthur haт 
feküdt, kimenék, nem lattam öt, ’s midön Julia monda hogy 
e’ szobat _mindjart utanam elhagya, ’s hogy azóta nem 
talalhatja sehol, le nem irható félelem ébrede szivemben. 
Szobaról szobara menénk, de hasztalan, senki nem hal 
lott semmit felöle, csak Lafard’ inasa monda, hogy kocsi 
mon latta elmenni. l 

Haza tértem, ’s komornikomtól hallva, hogy csak 
ugyan majdnem két óraval elöttem kocsimon ö is meg 
jött ’s most szohajaha zarkozott, nyugodtabb levék, ’s ía 
radtan agyamra vetém magamat, parancsot hagyva hogy 
mihelyt Betty felkél, azonnal tudtomra adassék. '‘ 
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0h szegény Betty, gondolam magamban, mennyit 
szenvedtél, mennyit szenvedsz talan most e’ pillanatok 
han! de ne félj, én le fogom törölni könyeidet, ha valaha 
szerettél, én boldogitani foglak. Nagy elégtétellel tarto 
zom, de mint nöm talan megfogsz bocsatani tetteimért, 
nevem, birtokom, éltem minden a’ tiéd lesz, ’s te angyali 
sziv nem tudnal megengesztelödni? E’ gondolatok meg 
nyugtatak lelkemet, annyira lel valék hatarozva mindenre 
mi altal Bettyt boldogga tehetém, ’s olly meggyözödve 
szandékom’ lehetöségéröl hogy végre kibékülve önn ma 
gammal, alomha szenderedtem; 

lDél vala mikor nehéz ahmaimból, mellyekben majd 
Amunt, maja Bettyt, maja Juliat iatam, ’s mún éjem 
nek emlékei, egy borzasztó képpé vegyültek, feléhredék; 
azonnal Bettyröl kérdezösködtem; ö még nem csengete, 
’s én új nyugtalansaghan jai‘ék fel ’s ala szobamban. Igy 
mult negyed negyed utan, ajtajahoz menék ’s hallgatodz 
tam, 'de szobajahan nem hallatszék a’ legkisebb nesz, 
kérdeztem komornajat, lö monda hogy asszonya soha sem 
aludt illy sokaig, ’s talan beteg, mert tegnap nagyon hal 
veny vala, ’s midön öt elküldé, könyezett. Nem türhetém 
tovahh bizonytalansagomat ’s halkan megnyitam ajtajat. 
A"szoha üres vala. A’ megvetett agyon ’s székeken teg 
napi öltözetének darahjai hevertek , asztalan egy levél 
feküdt melly hoдaт szólt. Remegve felnyitam a’ levelet, 
’s képzeld az érzelmeket mellyekkel e’ sorokat olvas'ám. 

611’)! úr ! 

Ha e’ hazbói, mellyben annyi boldog napokat tölték, 
örökr'e tavozva, el nem mehetek szótalan’, ’s boldogsagom 
küszöbén még egyszer húcsút veszek azon szép körtöl, 
mellyet elhagyok: a’ gróf talan természetesnek fogja ta 
'lalni mérészségemei, ’s ha har e’ sorok csak szomorú ’s 
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kedvetlen emlékeket gerjesztenének is szivében, megho 
csatani a’ szerencsétlennek, kinek eщé11 vigasztalasa e’ 
földön nem maradt, ’s ki bar mik legyenek is hibai, bar 
mi kevéssé vala is képes ön’ kivanatait kielégiteni, leg 
alabb щnт; hiven szereté, ’s ugy foдa szeretni vég le 
helletéig. 

Lam, én egy szegény, tudatlan lyany vagyok, ki 
érzelmeinek szót talalni nem tud, ’s midön szivszakadva 
e’ sorokat irom, remegek ne hogy hibas irasom бnt szana 
kozó mosolygasra birja; oh de hogy szeretem, azt elhiheti, 
’s har mit mondjanak haratjai, ’s bar mit gondoljon maga 
felölem. Isten ищa lelkemet, én nem hazudok. 

’S minek is hazudnék? most midr'in önként lemondok 

mindenröl, mit ön’ kegyessége altal birtam? midön egy 
koldús lépek ki haza’ küszöbén mint egykor beléptem, 
csak nyugalomban szegényebb, mi_ érdekem volna szin 
lelni? 0h mondja ezt meg haratjainak, mondja meg nékik 
hogy a’ szegény Betty nem a’ grófot szerette, ’s hogy ha 
elég‘gyava vala elfogadni jótéteményeit, legalahb csak 

‘мы; fogadta el, mig magat szeretve gondola. 0h Istenem, 
hogy ön is illy allyasan gondolkozhatott felölem?mit tevék 
hogy e’ gyмazaт meg érdemeljem? Ha nagy dama let 
tem volna, akkor ön hitt volna szavamnak; körülfogva 
fénynyel ’s tisztelökkel, nagy névvel ’s rokonokkal ki mer 
ne allyas szandékokat gyanitani szerelmemben? de igy — 
mi volna elég alavaló mit a’ szegényröl feltenni nem lehet 
ne, mi valószinünek nem latszanék ha ellene felhozaték? 
Önök gazdagok azt hiszik, hogy a’ szegénynek szive nincs, 
hogy nincs semmie mit haszonkeresés nélkül adnia, vagy 
pénzökkel megiizetni nem lehetne. 0h higye el gróf uram 
csalódnak; a’ szegénynek is van valamie mit pénzzel va 
sarolni nem lehet, ’s ha egy lyany mint én, mindenét oda 
adva, magat végre csalatva lata, ha egész élete’ reményét 
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az egy szeretetben pontositva meggyözödött, hogy érzel 
mivel csak jaték üzetett, szive vérezik, mint a’ legnagyobb 
damaé, ’s minden aranyuk nem fogja meggyógyitani ne 
héz sebét. _ 

\ 

Aranya? de hat tndtam-e én hogy ön gazdag? midön 
szegény alakhan elémbe lépve szerelmemet me‘gnyeré, 
lehete-e gyanitanom nevét ’s birtokat? ’s nem valék-e 
szegény lakunkhan ezerte holdogabli karjai között, mint 
miutan e’ fényes termekhe lépve, magamat minden altal 
megalazva, szerelmét naponként inkahb elhidegülve latam. 
Arany? ’s hat minek kelle az nékem? nem éltem-e nyu 
godtan, megelégedve elébb, nem iarhaték-e emelt fövel 
körül a’ varashan? 0h higye el gróf 11r, bar mi szegény 
valék, én ezer aranyért senkinek boldogsagat koczkara 
nem tettem, én senkinek szerelmet nem szinleltenn vohna! _ 

Engedelmet e’ szavakért! — fejem olly zavart — nem 
tudom mit irok, de higye el én nem akarok szemreha 
nyasokat tenni; ön nem ismeré _e’ szivet, ’s bizonyosan 
nem gyanita mit tesz, én nem neheztelek önre; I_sten bo 
csasson meg azoknak kik szivét tölem elidegenitették ’s 
egész boldogsagomat feldi'iltak; én öket meg nem hantot 
tam soha. ' 

Sokat akartam irni, végig olvasann e’ sorokat ’s la 
tom hogy nem irtam sennmit, de mennem kell. 0n haza 
jött ’s mar szürkülni kezd, ha tovahb varok nem lá1vo2 
hatom észrevétlenül, most még'az egész haz alszik, ’s nem 
fogja senki gatolni lépteimet. Mikorra ön e’ sorokat veszi, 
én tavol vagyok, ne kérdje hol? útam hosszó, ’s legyen 
bizonyos ez arczvonasok nem fogjak soha többé haboritani 
nyugalniat — soha — soha többé. w Éljen boldogúl! 
olly boldogúl mint én kivanom; ’s legyen h11zonyos, ez aj- ' 

Ãrvízkò‘nye V. Àò't. 17 
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kak csak aldast fognak mondani vég ieheletökig. A’ sors 
nem akarta hogy boldog legyek, én nem panaszkodom ellene. 

Még egy kérést! Ön egyszer lefesteté képemet. Ne 
vesse el ez emléket. Tegye el valahol irasai vagy könyvei 
közé, talan egyszer majd kezébe akad ’s akkor megemlé 
kezik a’ szegény Bettyröl; nemde Gusztav, megemlékezik 
rea, ’s ha majd eszébe jut miként szeretém , ha arczvona 
saim felett egyike azon boldog óraknak tünik fel lelkében 
mellyeket együtt tölténk, el fogja mondani: még is jó, hiv 
leany volt szegény. Még egyszer Isten veled. Nekem ad 
jon az ég eiöt feltételemhez. Betty. 

Semmisitve valék. Ennyi szerelem melly ez egyszerü 
soroknak minden szavahan felém hangozék , ez angyali 
nyajassag melly sirja’ küszöbén csak egy aldast talal el 
nyomójara, ’s én mit tevék e’ szerencsétlennel? Az ég 
ream bizta e’ lényt, e’ magas sziv nagy szeretetével, e’ 
szelid kebelnek egész bizalma, e’ lélek mellynek tiszta 
sagat semini nem fertözteté meg, enyim vala, ’s én mit 
tettem e’ kincsekkel; én hova vezettem e’ szerencsétlent 
ki csak tölem vara jövöjét? borzadtam önn magam elött. 

Bettyröl a’ hazban senki nem tuda semmit; kérdez 
tem mindenkit de senki sem lata öt kimenni. A’varasba 
nyargaltam, elmentem a’ divatarushoz kinél dolgozott, 
elöbbi lakasara, néhany haratnéihoz, Juliahoz, senki nem 
latta, senki nem hallott felöle; kérdezösködtem a’ rend 
örségnél ’s dijakat igértem a’ legkisebb hirért, mind hasz 
talan ; mig végre harom heti faradozas utan a’ szörnyü sej 
dités melly szivemet az elsö pillanatban eltölté, megvalóso 
dott, ’s tudtomra adatvan, hogy egy par mértföldnyire 
Paris alatt a’ Szajna’ partjain egy lyanynak holt teste ta 
lalt;lnon, melly шeиg a’ vizben iévén ismerbetetienné 
valt ‚ de a’ mennyire megmaradt ruhazatanak egyes részei 

I 
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mutattak, csak Betty lehetett, minden kételkedésnek mely 
lyel magamat eléhh vigasztalam, vége szakadott. Gyilkos 
valék. — 

Ne vard hogy a’ kinokat mellyek szivemet e’ napok 
han eltölték, leirjam; te ki a’ múltra tekintve talan hús ' 
emlékeket, de bizonyara egy ollyant sem talalsz mlelly- ' 
nél lelked borzadna, te ki nein tudod mi az, egy vétket 
hordozni lelkeden, félni ha azt est közelg, 'küszködni az 
alom ellen hogy egy ismert arcz ne tünjék fel egyszerre 
éji almaid között, fnай az emberek elött ’s a’ maganytól, 
poklot hordva önn szivedben irtózni az élettöl, ’s mégis 
félni лaмпы, nem képzelheted fajdalmimat; csak lsten 
tudja mit szenvedék. 

_ l Az elsö idöben öngyilokról gondolkozam, Julia ki 
mielött Scotiaha költb’znék, még egy ideig Parisban mu 
latott, ’s hiven osztozott fajdalmaimban, visszatartóztata; 
érzém hogy a’ halal boldogыg volna szenvedéseim utan, 
’s hаллмы akartam tettemért. Éreztem vétkem’ egész su 
lyat ’s mint büntetést elviselém ez életet, melly ezentúl 
'csak kinomra lehete, ’s mellynek keservét semmi, még 
azon hiv ragaszkodas mellyet te haratom irantam fökép e’ 
napokban mutatal, sem enyhitheté többé. 

Igy tamadt végre a’ gondolat szivemben: hogy ide 
jo’jek. Betty ki e’ hegyek között nevekedett ’s ajtatos 

' szüléivel töbhször zarandokolt szent Bruno’ kapolnajahoz, 
sokszor heszélt e’ kolostorról, ez emlékek, az undorodas 
mellyel a’ vпagал, min annyit türtem ’s vétkezém, cl 
fordúltam, ’s azon vallasossag melly minden szerencsét 
lennél legalabb mint vagy .felszólal , vezettek e’ falak 
közzé. ’S nyugodtabb vagyok. 

Ismered történetemet. Elmondék mindent mire vissza 
emlékezém, hosszasan ’s részletesen mint lelkem sugalla; 

‚ 11 _ 
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mint baratsagod engedé, ’s ha talan itt ott többet szóltam 
mint törrénetemnek értése kivana, legalabb nem hallgat 
tam el semmit, ’s szeretö kebled megbocsatja a’ höséget 
azon meggyözödésért, hogy szivemnek enyh vala kimon 
dania egész baтat, megismertetni egészen azon egy 
féri1 altal, kire még szeretve visszatekint; ’s valjon lehe 
teit-e ezt elérnem, ha azon részléteket elhallgatom, mely 
lyek éltemre ha bar észrevehetlenül olly nagy béfolyas 
sal “тak? Miként az erötlenül hengergö golyó, ha köre 
ér, új ivben emelkedve, új iranyhan újúlt erövel sújt; 
igy valtoznak gondolataink sokszor a’ legcsekélyebb tar 
gyak’ érintése altal. Е’ nagy vilagon, mellynek urainak 
csúfoltatunk, dolog olly csekély ’s alavaló nincs, melly a’ 
büszke ember’ legfennségesebb tehetségeit müködésre nem 
kénszerithetné; egy darab kö melly elöttünk hever, egy 
füszal, egylvéletlenül kimondott szó szaz gondolatot éb 
reszt, ’s egy gondolat éltünk’ sorsa lehet. Te vagy'az 
egyetlen lény e’ vilagon ki elött e’ sziv шarи; titkait; oh 
hadd reménylenem, hogy az, ki ismer, legalabb szanakozva 
emlékezik ream, ’s ha mar senki sem vala kire e’ sziv 
szeretve emlékezhetnék, ha atyamtél kezdve az utolsóig 
mindenki hidegen elfordúlt tölem , maradjon legalabb azon 
egy vigasztalasa napjaimnak, hogy egy sziv maradt melly 
ben idegenné nem valtam. 

Sok'at vétkeztem! oh de hidd el én sokat is szen 

vedtem, ’s a’ kegyes Istenség taйn leszamolja maит! a’ 
könyeket mellyeket sirtam. azoktól mellyeket vétkeim 
facsartak. ' 

‘так A’ “Ammin nÉszNEx. 
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Ápril мы. 
/ 

Feltevém, hogy többé nem irok; a’ mit kivantal megtör 
tént, éltem feljegyezve legkisebb részleteiben, miért bu 
sitsam lelkedet emlékemmel? miért tolakodjam csendes 
hazi körödbe, bogy e’ széttépett kebel’ hanatjai, boldog 
kedveseid között létünk’ fajdalmaira intsenek? feltevém 
— --- ’s im ismét irok; e’ sziv mellynek hi'is óraiban vi 
gasztalasa nem vala mint hogy hozzad fordúlhatott, nem 
türheti többé a’ maganyt. 

Tavasz közelg, A’ nap’ meleg hatalma végre felhatott 
bérczeinkre is, ’s a’ fejér téli lepel olvadva tünni kezd, 
a’ tetök feketedve allanak ismét , hegyoldalokon szaz 
zngó patakban dörög le az olvadott hóteher, ’s a’ völgyek 
zöldelni kezdenek. Tavasz közelg, az élö természet felal 
lita szazezeredikszer zöld gyözelmi lobogójat a’ tél’ romjai 
felett, ’s a’ magas hegytöl melly levetve halotti köntösét 
Щ zöldben all, a’ legkisebb bokorig mellynek ébredö agai 
duzzadnak, minden megérzi hatahnnat; a’ nagy folyótól, 
mellynek megszabadult arjai ismét csörögve haladnak a’ 
legkisebb madarig, melly vig öröménekével az égnek re 
pül, minden teremtmény felzajog örömében , ’s veheted-e 
rosz neven haratodnak ha ö is felszólal? ha ö is azon 

egy lény felé küldi fohaszait, melly szavat megérti, melly 
e’ nagy vilagon az egyetlen hiv, az egyetlen szeretö vala 
iranta? 0h nem, te nem fogod eltaszitani a’ tтoт ke 

l 
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zét, mellyet bucsuzva feы’! nyujt! hisz’ úgy is e’ sziv 
nem soka hordozza mar terhét, hadd viditsa szereteted 
nek emléke legalabh vég rövid napjait. 

Mióta nem irtam, nehéz beteg valék. A‘ seb mellyet 
parviadalhan Armandtól kaptam, ’s mellyhöl apoló kezeid 
között kiépültem, ejra fajni kezde. Emlékezel talan, az' 
orvosok mar akkor rosz következésekröl széltak, ’s tüdö 
sértésröl, ’s késöhh vagy elébb mellbetegségröl; most a’ 
haj kitört, ’s ha elöérzetim nem csalnak, mikorra e’ sir 
kert melly új zöldben terül el ablakon elött, ismet hóval 
takartatik, egy dombhal több leend egyenetlen felszinén, 
’s e' kebelnek seщei nem fognak fajni többé! Hagyjen, én 
nem félek a’ halaltél! mikor édenét elvevé, akkor haш: 
ada lsten emberének, ’s ki tudja nem pótlékul adta-e ezt? 

Ápri'l 1o-ke'n. 

Egünket ismét köd boritja, a’ nyajas napok mellyek 
ben tavaszrél almodoztam, eltüntek , ’s ismét hideg felle 
gek borulnak e’ falak körül. Roszabban érzem magamat, 
lélekzetem nehéz, szenvedek. 0h haratom, Мt ez tava 
szunk! ez az idöszak mellyet egész évünk bajpillanata 
naknevezünk? e’ felleghoritott ég, e’ kopar mezö melly 
nek múlt évi hervadasat új zöld még el nem takarhata, e’ 
hideg ködar melly a' völgyeken nyugszik? ’s ez az mit 
visszakivanunk? mire a’ nyar’ forró sugarai alatt ’s mikor 
té! boritja hatarainkat, annyi vaggyal visszatekintünk? ’s 
nem jаrunk-e épen igy gyer'mekkorunkkal? valjon azon_ 
években mellyeket a’ freihurgi collegiumhan tölték, volt-e 
csak egy nap mellyben el nem шахмam körömböl? 
nem valanak-e vagyaim mind e’ falakon kivül, terveim 
gyermekségem’ hatarain túl, örömeim abban mert a’ jövö 
röl ahrandoztam? ’s nem kivankozom-e vissza e’ napokba? 
0h a’ tavasz mellyröl öszi kîпишk közt ahrandozunk, a’ 
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gyermekkor mcllyröl a’ féríi ’s agg beszél, nem vo1tak 
soha! 0tt a’ föld még koparon allt, ’s talan duzzadó bim 
bók de zöld még nem takarta a’ sötét agakat; itt örömök 
valanak de nem olly tisztak olly vegyületlenek, mint azt 
késöbb képzelök; ’s ha bar remények’ kora mindkettö, 
’s ha bar, mert a’ tavasznak mint gyermekségünknek múltja 
nincs mellynek fonyadott viragai vagy feldult örömei fe 
lett elszomorodhatnank, ’s itt mint ott csak fejlödés var 
reank, — talan ez életben, melly sziveinket soha ki nem elé 
githeti, jól nevezzük bolgogsagunk’ koranak azt, mellyben 
még remélhetök hogy azza leendünk: a’ legföbb gyönyör 
mellyel az idöszakokra visszatekintünk, még is csak kép 
zetünkben fekszik; lelkünk egy szép idealt alkota maga 
nak az év ’s élet’ elsö szakaról ’s emléknek nevezve mit 

csak almaihan teremtett, egy. képzelt múltha kivankozik 
vissza. - 

01l 1n1 bamulatos e’ lét! hogy az idö mellynek, midön 
iajuinr atvonuit, 1nh111en órajahan fulankot ialaiank, ha 
végre eltünt, mint a’ méhraj _csak mézet hagya maga utan'; 
mi érthetetlen e’ sziv mellynek minden pillanathan egy 
egész mi'ilt ’s jövö kell hogy magat boldognak érezhesse, 
mert csak vagyaihan ’s reményeiben fekszenek örömei! 
Csillagok, a’ tenger’ túlpartja, a’ kék hegylancz’ leg 
magosb csucsai, minden 1n1t61 tavol allunk, magahoz von; 
’s valjon ki mondhatja, hogy azon örömeket mellyeket 
a’ végzet körébe helyzett, élvezé? hogy karjai mellyeket 
a’ tawol szerencse felé nyujt, mindent mi’mellette allt mar 
körülfoganak? nem vagyunk-e szerencsénkre nézve ta 
vollatók, kiknek szemei elérhetetlen targyakon függve 
a’ mellettök fekvö kincset észre nem veszik. 0h haratom, 
mennyivel nyugodtabhan gondolok vissza önn múltamra, 
mennyivel inkahb emlékszem hogy e’ vilagon alig talaltam 
egy embert ki sorsaval a’ jelenhen megelégednék, ’s mégis 
nem tekintne vissza vagyódva im'iltjaha, mintha csak a’ 
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jelen pillanat volna sötét, ’s minden eщéI1 vilagos: annyi 
val inkabb meggyözödöm, hogy önn magunkban, ’s nem 
végzetünkben fekszik oka szenvedéseinknek. Mint az al 
chimista a’ leggazdagabb aranyeret mivele'tlen’ hagyna ’s 
retortai elött tovabb farad lehetetlen mesterségében, igy 
hanunk a’ szerencsével mi: elöttünk fekszik, de alkotni, _ 
nem keresni akarjuk, ’s elvesztjük. 

Ápril 154e". 

к Ne mondja senki hogy többé sirni'nem fog; a’ hal 
dokló kinek csak egy pillanatja marad, nem mondhatja 
hogy keserv nem var rea. 0h haratom, ki biztos, ha még 
c’ szivben is egy keserü csep maradhatott, annyi szenve 
dés utan, ’s pillanatjöhetett melly kisajtola. 

Tegnap a’ generalis ki betegségem alatt többször 
vala nalam, atyam’ halalaról tudósitott; atada leveledet 
mellyben e’ szomorú történet’ részletit közlöd, atyamnak 
végakaratat, ’s utolsó sorait mellyeket hozzam intézett. 
0h haratom, te nem gyanithatod a’ mély leirhatatlan hana 
tot, mellyel e’ hir lelkemet eltölté! 

Nem a’ halal’ eszméje fajt e’ kebelnek. Atyam öreg 
vala, túl élve a’ koron mellyben a’ sziv egy hajló pillanat 
élvezetében mindenröl megfeledkezik, ш élve reményein, 
eltemètve azokat kiken szive leginkabb iiiggött, elvesztve 
mindent egyenkint mi ez életben szép ’s boldogitó, mig 
végre maga a’ szent fajdalom is, melly az ifjú szivet a’ 
sors’ csapasai utan mint villam a’ fat fénybe ’s langokbabo 
rita, eltünt; mi marada az aggnak, miért ez élet vesztésitöl 
remegnie lehetne? nem Ищy-e mint a’ legtisztabb folyú 
iszapot, ugy a’ legboldogabb élet hi'is emlékeket maga utan? 
’s milly kebel olly erös hogy nem görnyedne egy egész 
élet terhe alatt, milly pillanat eléggé szép, hogy az agg 
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nak lelkét egy egész élet hanataért vigasztalhatm'i, vagy 
elfelejtetné. azokat kik szivéhez egykor közel allanak ’s 
kikkel neт oszthatja többé örömeit? — Az aggnak élete, 
nem halala érdemli szanakozasunkat; a’ veszteségek faj 
tak, mellyekkel év év utan egyes örömeit elvevé, a’ ha 
lal öt csak hús emlékeitöl foszthatja meg. 0h de mid6n 
leveledben az aldó szavakat olvasam, mellyeket apam hal- l 
dokló ajkai ream mondanak, midön vég akaratahól 1eta1n 
hogy éltének gondja végp1llanataig én valék, midön ez 
ntolsó sorokban mellyeket remegö kezei hozzam irtak, 
csak atyai szeretet hangozék felém, szeretet mellyel ez 
élet’ küszöbén még egyszer visszafordulva, ujra kér, hogy 
szomorú feltételemröl mondjak le, mellyel mindent mit 
ellene vétheték meghocsat, melly ennyi haladatlansag utan 
megaldani készti; — oh haratom, midön ezt olvasam ’s 
eszembe jntott, hogy ez apanak idegenek hunytak be 
szemeit, szivemet le nem irható hanat tölté el; én 11to2 
tatóan haladatlan valék! ‘ 

Vagy nem szeretett-e ö? e’ sziv olly hideg ’s érzé 
ketlen mindenkinek, nem dobogott-e melegen iiaért? nem 
vala-e agg napjainak egyetlen czélja, boldogitasom? nem 
valék-e bizodahma, reménye, dicsösége, és mit tettem én 
ennyi szeretetért? nem hagyaim-e el maganyosan 70 évé 
nek emlékivel, nem valék e’ hideg ’s érzéketlen szeretete 
1rant Inig élt, ’s midön haldokló szemei még egyszer kö 
rültekintve az egy lényt keresék utolszor, mellyen sze 
retve i’úggtek, tavol? ’S miért? mertegyes nézetekben 
különböztünk? mert 6 az agg, boldogitasomért i‘aradva, ez 
elérhetetlen czélt mashol keresé mit én? mert ez almok’ 

vilagahan mas képzelet utan faradott, mert különbözö 111ó 
don csalódtunk ?\`0h Istenem, hogy e’ vilagon hol olly rit 
kan nyulik egy szeretö kéz felénk, hol szivünknek olly rit 
kan jut a’ szerencse egy mas szivnek viszhangja lehetni, 
annyiszor elmulasztjuk e’ ritka alkalmat is; hogy egy kis 
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hiha mellyet kedvesünkön észrevevénk, elfelejtethetl sze 
retetét, hogy mig4 egy egész sziv ajanlkozik, mig az egy 
nyujtatik mi e’ iöldön boldogithat, — mi nem akarunk adni 
egy k i s bocsanatot! Mert nem szeretet-e éltünk 
egyetlen boldogitója? a’ fénypont melly éltünkön at su 
garzik ’s mint a’ nap vilagot ’s meleget terieszt haш 
rain, a’ gyönyörteli percz melly ha bar évek’ szenvedései 
мan feljön, nem mondhatjuk hogy hasztalan türtünk, az 
alom melly létünk’ keserüségeit elfelejteti, a’'lang melly 
ben mint tüz között még a’ salak is ragyog, a’ тag melly 
ben valónknak isteni része él ’s mellyel elvész! ’S mégis 
hanyszor nem taszitjuk magunktél e’ kincset? hany kéz 
nem nyult felénk mellyet el nem fogadank? hany sziv nem 
szólala fel mellettünk, mellynek nem felelénk! Talan egy 
szomorú tapasztalas melly éltünk’ szép emlékeit elfelejteti, 
talan egyetlen egy csalódas melly szivünkbekételyek’ 
maгat elhinté, vagy épen egy hiba, egy kis nevetség, 
mellyet abhan ki hozzank közeledett, észevevénk; ’s mi el 
taszitjuk a’ boldogtalant, mintha nem ez volna legszebb 
tulajdona szeretetünknek hogy mindent tür a’ nélkül hogy 
megalaztatnék, minden hibanak mentséget talal a’ nélkül 
hogy ön maga megromlana. Mit ér, ha késöbb maganyo 
san allva az élet’ vészei között atlatjuk szerencsétlen té 
vedésünket, ha .visszatekintve eszünkbe jut, hogy egy 
kor nem allank maganyosan, hogy a’ puszta uton mellyen 
athaladank , egy lény nyajasan közelite hozzank; ha 
eszünkbe jut, mi kis aldozatok, mi paranyi szolgalatok 
kellének hogy boldogitsuk; ha eszünkbe jut hogy egy lényt 
ismertünk ̀ kinek sorsat az ég reank bizta, ’s kinek szere 
tet helyett csak kinokat adank , egy szivet melly elöttünk 
mint könyv kitarva allt, ’s mellynek tiszta leveleire aldas 
helyett mi irank atkot! Mit ér, hogy a’ sziv megbanva hi 
deg kegyetlenségét, e’ vilagtél mellyen érzeményt nem 
talala, egy sirhoz fordul, hol a’ szenvedö kit egykor ma 
gatól taszita, pihen', ’s most életét adna ha e’ sziv még 
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egyszer dobogna feléje, hogy csak egy napja, egy óraja 
legyen mellyben szerethesse, mellyben hosszu szenvedé 
sek utanboldogithassa, mellyben neki aldozhasson! Van 
dorok vagyunk mind, rövid órakra talalkozva e’ rövid 
palyan mellyen athaladnnk; kevés idö engedtetik, hogy 
lassuk, ismei‘jük, szeressük egymast, ha nem hasznaltuk 
nem hozza vissza semmi a’ szivet melly mellett h11degen 
elmenénk; nem hozza semmi vissza a’ pillanatot mellyben 
boldogithatank, ’s nem tevök. ' 

’S nem ez-e hivatasunk? Midön Isten az embert e’ 

földre teremté az egyetlen gondolkozó lényt ez érzéketlen 
anyag között, kitéve minden elemnek, minden megta 
madasnak, gyengén ’s erötlenül, valjon nem kénszerité-e 
szeretetre, szeretetre azon egy lényhez melly véle rokon 
sagot érez, ’s panaszló szavat megértheti, szeretetre melly 
öt banatahan rokon érzetet, veszélyei között seg06ett8. 
nitia talalni, mellynek gyermekségében feltartasat, élte’ 
vég napjaig mindent köszönhet , mi e’ sötét létben boldo 
lgitó vala? nem alkota- e gyarló szivünket ngy hogy önn 
banatahan v‘igasztalóbb nincs mintha masok terhében osz 
tozunk, nem tanit-e szeretetre minden a’ mit latunk, hal 
lunk, minden a’ mi körülöttünk él, ’s virul ’s tenyészik? 
’S mi bizonytalani'il kérdezzük : 1n1t tegyünk? mi bamulunk 
ha a’ sziv melly szeretni nem tudott, magat elégedetlen 
nek érzi, ’s mert esztelen büszkesége azokat kik hozza 
legközelebb altak, atfogni nem akarta, remény nélkül in 
gadoz‘ik veszei között. 0h baratom, én érzem hogy hiva 
tasomnak meg nem feleltem. 

Mint a’ fa mellynek again ezer fellegek’esöje nevelé 
a’ zöld lombozatot, mellynek növésére a’ föld anyai ereje, 
a’ fényes nap’ ragyogó sugarai, ’s annyi évnek meleg ’s 
hideg érintései kellének, ’s melly mégis csak kis körre 

\ 
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vetheti arnyékat, csak szük hatart takarhat viragozó agi 
val, illyen az ember; az egész vilagnak köszönheti kifej 
lödését, ’s mégis mi keskeny a’ kör mellyéit élnie lehet. 
De valjon nem fekszik-e ebben a’ nagy oktatas, hogy a’ 
kis köп, mellyre al dó hatalmunkat kiter 
jeszthetjük, nagyon szeressük; hogy mert egy 
egész vilagnak tartozunk jótéteményeiért, 
:azon keveset kik hozzank közel allnak, ’s 
kiken kivül masoknak tartozasunkat nem fi 
zethetjük, egészen holdogitsuk. 

Én nem tevém ezt; ’s ösz atyam emléke egy iiagy 
vadként emelkedik lelkemben. A’ sors öt mellém helyhezé, 
hogy apolója legyek agg napjainak, hogy ifju keblem re 
ményeket öntsön e’ szivbe, melly annyi évnek hideg érin 
tése alatt elfagyott, hogy szeresseln, boldogitsam öt, az 
ég ream bizta e’ férili'it, ’s mi valék neki? — 0h én nem 
vadolhatom végzetemet. Örök törvénye természetünknek: 
kik nem szeretnek, nem1esznekholdogok;én 
megszegém, nincs mit panaszkodnom. 

Арт“ 17-ke'n. 

Kérdezed utolsó leveledben, mellyet ma ismét olva 
sék, nyugodt vagyok-e? 0h haratom ha az lehetnék! ha 
e’ sziv hosszú küszködései utan végre feltalalta vohna a’ 
hékét mellyet annyit keresett! de remélhetem-e ezt valaha? 
Betegség elfogyaszta testem’ ifjú erejét, ’s a’ sziv lassab 
han dobog mint egykoron, lelkem elfaradt hosszú küszkö 
dései között, ’s gondolatim nyugodtabb iranyt vönek, gyü 
lölés nélkül nézek vissza az emberekre, ’s vannak pilla 

_ natok hol miként vészek utan a’ borongó ég felett, ugy 
e’ kebel’ homalyos belsejében hideg örömtelen csend ural 
kodik; oh de vaю nyugalom! kinek belsejében annyi va 
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doló szó hangozik, ki a’ múltra tekintve 0rezi hogy léte 
haszontalan vala, az ne varjon nyugalmat. Csak fellegte 
len égnek, csak tiszta emberi kebelnek adatott ez. Kö 
zöttem ’s e’ boldogsag között Betty’ képe all, e’ magas 
hérczek, mellyek között nevekedett, róla szólnak, e’ szivl 
hanata rea int, minden gondolat, minden alom ez egy 
vétkemtöl viszhangozik, ’s valjon van-6va1a1n1, 'mi e’ 
kint enyhitné? 

lHa legalabb almaim nem volnanak olly szörnyük, ha 
legalabb éjjel megpihenhetne lelkem! de a’ sziv nem nyug 
hatik, ’s miként dobogasa ugy érzelmei tovahh hangoznak 
a’ hallgató éjen et; ’s faradva, remegve ébredek fel rövid 
elszenderülés utan, mellyben enyhi'ilés helyett csak kino 
kat talalok. Borzadok ha múlt éjelemre visszagondolok. 
Halld ahnomat. 

Magam valék véghetlen pusztasagon, messze latha 
taromon hótakart csncsok, elöttem a’ véghetleii tenger, 
de minden néma és mozdulatlan, mintha a’ természet halva 
feküdnék körülöttem. A’ vidéken nem egy fa mellynek 
agai zöldelnének; körülöttem nem egy virag, mellynek 
szines kelyhén szememl megpihenhetne; maga a’ tenger 
mozdnlatlan allt, ’s az égen nem vala latni egy felleget, 
melly szailongva véghetlenségének életet a6na, a’ nap ma 
ganyosan halada sirja felé, de a’ nélkül hogy ragyogó 
sugarjai meleget terjes'ztenének. Maganyosan alltam ott 
e’ hallgató természet közepette, messze hatarai között 
nem vala egy lény melly szivemhez szólna, nem egy targy 
mellyen örülheték, ’s véghetlen vagy tölté lelkemet. 

Ekkor egy nem ismért lény lépe elémbe, vallait fény 
köntös takarta, arczain soha nem latott méltósag vala; 
de a’ nyajas tekintet mellyet ream függeszte, ’s a’ szelid 
mosolygas ajkai körül, eli'izék a’ félehmet‘, melly elsö pil 
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lanatban keble'met e’ magas jövevény elött eltölté , 's biza 
lommal tekinték fel hozza. Védangyalod vagyok — szóla 
6 — ’s jövék hogy boldogitsalak! jer ’s kövess. —' ’S fel 
keltem ’s követni akaram. De ö lagyan körülfogva kar 
jaival, felemelt, ’s messze messze elvitt magaval. He 
gyeken ’s rónakon szaltunk at, túl _pusztan ’s tengeren, 
mig végre leereszkedve ismét földön valék, ’s az angyal 
reаm téve kezét megszólita, tekints magad körül ’s ör 
vendj életednek. ’S körültekinték.' Elöttem a’ legsz'ebb 
vidék allt mellyet szemeim valaha мak. A’ magas hegy 
lancz’ hótakarta csucsaì lathataromon, körülöttem ezernyi 
viragok harmattelt kelyheikkel meghajolva mintha a’ föld’ 
anya kehléhez borulva kiakarnak sirni gyönyörjöket, a’ 
csattoganyok éneke sürü lomb között, a’ véghetlen ten 
ger mellynek ingadozó rónajan szemem majd tavolhan 
tévelygett, majd a’ partokon csillogva széttört hullamzaton 

_ gyönyörködött,minden egy nagy dicsö egészszé egyesülve, 
körülivezve a’ magaS ég’ kék boltozatatol, athangozva 
millionyi teremtmények’ öröménekétöl, eltelve millionyi 
viragok’ illatatol; Szivem feldobogott örömében e’ bajló 
cыпи“1 elött. 

De örömöm rövm vala, ’s midön többször шишe 
kintve megszoktam e’ szépségeket, ismét vagy tölté lel 
kemet ’s elszomorodtam újra. ’S hat nem elégszel meg 
ennyigyö1iyörrel? széla az angyal észrevéve szomorúsa 
gomat. 0h nem — viszonzam elragadva fajdalmamtél - 
a’ természet’ szépségei e’ sziv’ véghetlen vagyait kinem 
elégithetik; oh mondd te hatalmas lény nekem: halha 
tatlan va gyo k-e? Az angyal fajdalmasan tekinte ram 
’s hallgatott. 

Még több gyönyört adandok , széla végre nyajasan, 
’s шoгa karjaival ismét felemelt magaval. Fellegeket 
Шtam messze alattam, ’s a’ legmagasb havasok’ csucsai 

\ 
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elti'intek a’ mélység’ táivolaban,l mig szédelegve a’ földön 
allék ismét._— A’ vidék mellyet most laték, nem vala 
olly nagyszerü, de bajolóbb. Körülfogva jarhatlan sziklak 

ltól virulva allt e’ kis völgy, mintegy érzö szive a’ kövilag 
nak, a’ fak szebben zöldeltek, minden virag édesben illa 
tol‘; e’ hatarok között , mellyek bajkörét soha emberi 
lah nem tapodta, csendjét a’ esalogany’ énekénél, ’s a’ 
patak’ csörgö szavanal soha mas hang fel nem zavara. — 
Minden mit e’ völgyben latsz — szóla az angyal — birto 
kod; ’s im. egy asszony alla elöttem, szép ’s bajoló mint 
soha asszonyt nem laték, ’s midön e’ szelid arczok’ piru 
lasan gyönyörködének szemeim, nem lattak többé egyebet. 
Ugy rémlett mintha régen ismertük, mintha mas, szebb élet 
hen sziveink mar szerették volna egymast, ’s szó nélkül 
keblemhez szoritva e’ kedves teremtményt, szivem nem 
ismert gyönyörnek érzetében emelkedett. ’S keblemhez 
szoritam ismét és ismét, ’s élveztem, ’s boldog valék. 
De szivemben újra felhangozott vagyaim’ rejtélyes szava, 
’s gyönyörjeim közepette újra elszomorodtam. Szerelmet 
adtam — szóla az angyal búsan ram tekintve — ’s te még 
is szomorkodol. Ah, sohajték fajdahmasan, e’ szivet a’ fбы: 
asszony’ szerelme ki nem elégitheti; mondd! oh mondd ne 
kem: halhatatlan vagyok-e? ’s az angyal’ szennében 
egy köny ragyogott, de ajkai hallgatanak. 

| 

’S még egyszer .karjai közé fogott, ’s még egyszer 
.a’ (бы messze sötét lett magas‘reptünk alatt. Egy nagy 
rónara ereszkedénk, jobhamról ’s halomról tahorok, elöt 

l tök két ellenséges had különhözö szinü lobógókkal, hall 
‚дató gyülölésben varva a’ csata’ pillanatlat. ’S az angyal l 
kardot ada kezembe, ’s a’ hadak’ egyikére mutatva sинa: 

lтelnj e’ nép’ sorai közé, melly legszentebb jogaiért csata 
_zik, ’s élvezd léted’ legmagasb gyönyörjét: küszködni jó 
ügyért. ’S elmenék ’s a’ esapatok elébe alltam, hol a’ har 
sogo trombita’ szavara, csataénekének mennydörgö hangjai, 

.-írvízaò'nyv V. ‚ад‘. 18 
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’s fegyverek’ villamai között viadalra indi'ilt a’ nagy ember 
vész. Csataztunk ’s gyöztünk, ’s e’ sziv ott vala a’ hatrak 
elsö sorahan, homlokomat habér kerité, ’s a’ nép aldva 
zengé nevemet; de szivem nem örült ennyi fénynek. Bel 
sejében a’ régi szó hangozék, ’s a’ gyözelem között mint 
mindenütt, vagy feszité keblemet. 

’S még sem elégszel meg léteddel, szóla az angyal 
szomon‘ian ram i'üggesztve tekintetét. ‘ 

0hmondd:halhatatlan vagyok-e? kérdezém még 
egyszer remegö hangon, ’s az angyal egy könyet ejtve 
szeméhöl kiterjeszté szarnyait, ’s a’ magas légbe emelke 
dett. Én pedig szomorúan tovabb menék ez élet’ nehéz 
ösvényein, ’s minden öröm melly lelkemhez közelite, el 
tünt nagy kételyem’ hideg érintése alatt. ’S igy multak 
napjaim. Lattam a’ természetet derülten ’s vészek között, 
lattam az embereket nyugodtan ’s küszködve, szaz al 

ŕkonyt szaz hajnal utan, ezer emelkedö ’s les'ülyedett em 
berszivet; egész éltem szomorú ’s örömteli napjaival vo 
mnla at lelkemen, ’s közönösen nézém fntasokat, csak e’ 
nagy kérdésnek sulyat hordva szivemen; boldogtalan valék 
de nyugodt. ' 

Ekkor ismert hang szólala fel megettem , gyenge 
’s szelid mint az estfuvalom, ha a’ loiíibon atsohajt; de 
szivem borzadott hallasaii. -— Betty’ szava vala. vissza 
fordultam. Képe halavanyan emelkedék elöttem, elvalto 
zott arczvonas1ra a’ halal vég vonaglasaival ranyoma ne 
héz kinoknak hélyegét , kidült szemei rémletesen me 
redtek felém, hosszú hajaról iszapos viz patakzott, ’s fe 
jér keble eltakarva homokkal, nem emelkedett тиhé. Lam, _ 
igy sинa gyenge hangon a’ tünemény, ez a’ te mived; 
szerettelek ’s te megöltél. Jaj neked gyilkos, halhatat 
lan vagy! Szivemet soha nem érzett réinüléstölté el. 
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Eltakartam szememet, de a’ rém elöttem'allt. Hala 
vanyan,l széttépett kebellel feküdt ott a’ folyó’ iszapos 
partja mellett, ’s a’ tenger’ emelkedö dagalya nem takar 
hata el a’ szörnyet, a’ folyó minden vize nem moshata 
le véres foltjait, ’s szivembeii tovahh hangzott az irtoz 
тó szó: g‘yilkos, halhatatlan vagy. " 

\ i 

Futottam kétségbeesve mintha nnagamat kerülném; 
völgyekbe mellyeket emberi szem nem latott, hérczekre 
hol soha léptek nem hanашаlМak; lahaim alatt bomló la 
vinak dörgése,' körülöttem a’ prédakeresö sas’ karogasa, 
de hasztalan; a’ halavany vМoю utanam jött, ’s a’ ször 
nyi'i s_zó el nem hallgatott soha. Halhatatlan vagy! 
zenge a’ föld mélyéb6l, ’s az ég’ kék magassaga‘ról, fenn 
a’ tetökön, ’s völgyek’ sötétiböl, ’s mindig ’s mindenütt 
az egy szörnyü szó melly nagy atokként tovabb üze ös 
vényimen, mig kétségbeesve hideg 'veritékkel homlokomon 
végre feléhredék. 

Lam haratom, ez nyugahnnam. Egy szó, egy gondolat, 
egy alom felveré lelkenn’ csendjét; a’ bünösnek nincs nyug 
helye e’ vilagon! Oh ha ez nem volna, ha sértve éltem’ 
küszködései között, vérzö szivvel, de önn szemrehanyas 
nélkül emelhetnem tiszta kezemet az ég felé, vagy ha 
legalabb, atlatva alavalósi'igomat, leborulhatnék az angyali 
lény elött, kit szerelméért halalig üldözék, ’s ehryerném 
bocsanatat, akkor, akkor talan inegnyngodnék ‘a’ sziv — 
de igy --- oh szanj haratom! ' 

Арт ‘2o-i|in. 

Tegnap óta a’ kolostor’ majorjahan lakom; az тo!“ 
hétben hajom= sulyosodott, ’s mivel orvosom ezt az éles 
h'egylevegönek tulajdonita, az ö ’s generalisunk’ _kéréséi‘e 
ide hurczolkodtam. Ök életemröl aggódnak. Oh haratom, 

is 
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ha tudnak, 1n1 vala az élet nekem? De miért nem teljesi 
tettem volna kivanatokat? _olly' jószivüen kérének, olly 
örömmel hallak megegyezésemet; ök azt hiszik hogy ha'5‘z 
nomra voltak, ’sl miért rontanam csalódasokat, miért ta 
szitanam magamtél a’ kezet melly haratilag tamaszúl ajanl 
kozik? hisz’ olly ritkan halalhatjuk meg azon kevés jóté 
teményeket'is mellyeket' talalunk; legalahb az ńltal kö 
szönjük, hogy azt is, mi haszontalannak latszék, nyajasan 
elfogadók. 

Új lakasom szerény ’s egyszerü, talan még emlék 
szel a’ hazra; midön múlt öszkor velem idejövél, n1eg1'i1l 
tunk küszöbén, a’ kapolnaban, melly mellette all, épen 
délre harangoztak, ’s a’ carthausi ki itt a’ kolostornak 
safàrkodik, imátdkozva ment fel ’s ala a’ fak alatt. Ha most 
jönnél, a’ küszöbön én lépnék elédbe, ’s ha velem körül 
tekintenél e’ hataron, talan elhinnéd hogy varasaitokon 
kivül is vannak helyek, hol élni lehet. Щ legalabb fak 
vannak, tiszta ég, messze kilatas, lathatarunkon a’ bér 
czek’ sötét fenyvesi feketélnek, elöttem a’ zöld völgyön 
szétszórt egyes hazak között nyajak legelnek; itt jól ér 
zem magamat. l 

Midön a’ kolostorbél elmenék, generalisunk ki min 
dig atyailag viseltetett irantam, mega'ldva monda: hogy 
itt lenn bizonyara megfogok gyógyulni. Lenn -— — oh 
igaza van, lenn, hat labbal mélyebben , ’s a’ kebel felett 
kevés töld, milly sziv nem gyógyulna meg igy. 

Áplil 22-ke'n. 

A’ nap lealkonyodott; bérczeink felett elhaló szinek 
kel piros fellegek lejtenek körül, ’s ablakom elött a’ fak’ 
lomhjai között halk Suttogas‘hallatszik, körülöttem nyu 
godt ’s hallgató minden; csak a’ malom mellynek [arad 
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hatatlan kereke dolgozva körülforog, ’s kapolnankon az 
estharang töltik el a’ hallgató vidéket vegyülö hangjaikkal. 

0h boldog kinek illy derült alkonyjjuthatiia az élet' 
nehéz napja utan, boldog kinek lelki csendjét, mint e' 
v1déket, csak munka ’s imadsag töltéf el ‘hangjaivaL 

Ápril Qß-kën. 

A’ szivnek szeretni kell; nincs ki e’ szükségnek el 
lentallhatna. Mint a’ fonyóka bar szazszor letépve tama 
szaról, i'ij hajtasival ismét felfonja magat, ’sha bar agai 
ismét levagatnanak, mig gyökerében élet marad, ragasz 
koвш meg nem szünik: úgy a’ sziv alig gyógyulva, új 
erövel ölelkezik valamihez, természete csak mast körül 
fogva emelkedhetni, miként birhatna terhét maganyosan? 

Nem tudom, szóltam e’ mar Jnstusról, orvosunkról; 
mintegy hatvan esztendös feî’ii , nyajas de tiszteletre 
késztö vonasokkal; a’ piros arcz , mellynek nyngahmat 
legfelebb néha egy nyajas mosolygas тltтaнa, a’ sze 
lid ’s mégis olly atható szem, melly 6sz szemöldjei alól 
elevenen ’s ifjan sugarzik elédbe, a’ fejérlö haj melly 
visszasimitva e’ magas kialló homlokot még inkahb ki 
tünteti, magas termete mellyet annyi éviiek terhe még 
le nem hajthata, egészvalója, egy szóval, bizalommal 
или szivedet e’ fériì irant, ’s ha csak egyszer lattad 
_volna, nem hamulnad hogy szeretetemet megnyeré. Be 
tegségem alatt ö apola; most midön itt lenn lakom, na 
ponként мakat tölt velem, ’s kivüled soha ember irant 
ennyi bizodalmat nem érezék. Tarsasaga szükséggé valt 
szivemnek. 

Minap együtt töltve az estvét beszéd között, nem tu 
dom mi belsö szükség altal kénszeriive, elmondam neki 

l 
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egész történetemet; 6 nyugodtan végig hallgatott, ’s vi 
gasztalas helyett elbeszélé önn szenvedéseit. Baratom mi 
megszégyenülve allék elötte! a’ sors öt sem ringata nya 
iasabh karokkal mint engemet. Nagyobb kört varva mun 
kassaganak, szerencsétlen viszonyok ’s emberi kajansag 
öt, ki tudomanya altal joggal fényt ’s dicsöséget remél 
hete, még iiju korahan e’ hegyek közé vetették. A’lhalal 
egyenkint a’ kedves nötöl ’s harom gyermekétöl meg 
fosztva mar érettebb korat, feldulta a’ szerény boldogsa 
got is mellyet hosszú faradsaggal végre kiviva maganak; 
mint a’ hanyasz, ki aranykövét mellynek sarga erei annyit 

'igértek, kiégetve, ellkeseredéssel latja az egy csep érczet 
melly olvasztó edénye aljan maradt: tapasztalta 6 is, mivé 
lesznek reményeink. Türve szegénységet mint ifji'i, elha 
gyottsagot közelgö agg korahan, e’ férii ismeri emberi 1é 
tünk egész keserüségét; ’s im 6 nyugodt, ajkai mosolyga 
nak ’s ha har a’ haj hanatahan jókorabb fejéredett, feje’ 
hótakarója alatt a’ sziv. még teljes nyarahan all, ’s me 
legen megnyil mindenkinek‘.’ ’S miért? mert masoknak élt, 
mert meghatva hivatasanak szentsége altal, e’ léleknek _ 
egy magasabb czélja vala mint önn boldogitasa, mert hasz 
nosnak, szükségesnek érzé magat. Ez ajkaknak vigasztalni 
kelle, ’s ök elfelejtének panaszkodni; e’ szemek masok’ 
sebeit vizsgalak, miként sirhattak volna; e’ lélek egész 
erejével masok’javaról gondoskodott, miként nem felejtette 
vohna önn hajat. Ö dolgozott ’s munkanak here nyugalom. 

’S én? oh haratom, menyivel inkabb tarsalkodom e’ 
fériiuval, annyival inkabb gyanitom hogy e’ sziv minden 
keservek utan isтellyeket a’ sors rea vetett, talan kiépül 
hetett volna, ha felejtkezve önn magaról, csak egy targy 
vagy lényért dobogott volna igaz szeretetben, ha csak 
valaminek iel tudta volna aldozni önn magat. De lehet e’ 
annak emelkedni,k'i mint a’ hernyó hefonva önn szött sir 
jaha , önnössége’ szük körén attörni nem tud. 
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April_ amén. 

0h baratom, mi nyngahmunk! hogyl olly nehezen ke 
resve olly kevés feldulhatja ismét. — Ma künn sétalva egy 
napszamossal talalkoztam, kinek képvonasaiArmandra em- ' 
lékeztetének. Arcza harnahh ’s fériiasabb vala mint mikor 

Armandot utolszor lattam , de szeme, midön tekintetemmel 
talalkozott ’s arczanak egész kifejezése rea intének. Еш 
ször ’s talan utolszor talalkoztunk életünkben, "s (aradtan 
letéve fejszéjét e’ mnnkas csaladja’ lkörében hihetökép ré 
gen elfeledé a’ halavany arczot, ’s im én dobogó szivvel 
jarok fel ’s ala, ’s lelkem elött szaz fajdalmas emlék emel-' 
kedik. 0h hogy a’ sziv nem tudja mélyebhre temetni em 
lékeit, ’s hogy illy gyenge érintés feltakarhatja rejtett 
baтт“! 

Meinl' i-je'n. 

A’ lég hideg, de kalendariumunkban elsö majus all, 
’s a’ pasztorok nem iigyelve az idöre fnrulyaszó mellett 
vigan tanczolnak a’ nagy fa körül , mellyet szalagok 
kal ’s koszorukkal ékesitve, tegnap közel e’ hazhoz felal 
litanak. Ha mas nap volna, mindenki kedvetlenül jarna 
nyaja utan ’s faznék, de majus elsején eldödei szaza 
dok óta a’ tavasz kezdetét ünneplik, ’s az unoka vigan 
követi példajokat , har mennyi felleg boruljon is egén. 
Egy elöitélet im’ magat a’ napot ’s meleg sugarzatat ki 
pótolhatja, ’s lehet-e hat jobbat kivanni nemünknek, 
mint hogy azon kevés boldogitó csalódas mellyet maga 
nak alkotni tudoit, soha meg ne szünjék? Én csak tavol 
ról nézhetem a’ vigadókat, orvosom eltilta a’ kijarast, ’s 
én har néha kedvem ellen, vakon engedelmeskedem paran 
csainak ; mi maskép lehetne meghalalnom ennyi haratsagot. 

0h ha körültekintek, ’s latom e’ nyajas gondosko 
dзы melly éltemet körülfoga, ez orvost ki par hóiiapig is 

l 
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1 

merve haratomma valt, ez öreg carthausit kivel lakasomat 
osztom, ’s ki annyi örömmel teljesiti legkisebb kivanato 
mat, ’s ha visszanézek a’ múltra, ’s eszembe iut mit te 
értem tevél, ’s anyam, ’s öreg Janosom, ’s annyian kiket 
alig tudnék megnevezni, ’s ha meggondolom miként itél- . 
tem az emberekröl ennyi szép tapasztalas utan, pirúlhatnék. 

’S nem hasonlóan igazsagtalan-e az embereknek több 
sége? hol van mindazok között kik legkeményebben itél 

Í nek nemünkröl, ki életében nem talalt volna több valóhan 
jó szivet; ’s még is nem mondjuk-e el megvetésünket az 
egész emberiség felett mihelyt csak egyszer csalódtunk? 
— nem felejtjük-e egy szomorú tapasztalasnak emléke 
alatt mindazon szépeket, mellyeket éltünkben talaltunk; 
bezarva szemünket minden elött mi a’ múlt vagy jelenhenl 
ellenkezöt bizonyitana , szentnek ,' ellentmondhatlannak 
tartva szomorú meggyözödésünket? mintha a’ tarsasag 
csak egy perczig is fenn allhatna, ha az emberek olly 
semmirevalók volnanak mint gondoljuk; mintha nem volna — 
ezerte jobb, csalatni egész életen at, mint elkülönözve 
allni e’ nagy vilag közepette. Szomorú vaksag! ’s hat nem 
elég szenvedéseket talalunk életünkben ’s ciliciumként 1l1 
zodalmatlansaggal kell-e körül fogni kebleinket hogyl még 
az is fajon, ha valaki karjai közé szorit?! 

Mijn’ ß-kan. 

Mi a’ szahadsag annak ki nem ismere lanczokat? mi 
a’ vagyon ha éldelet között felnöttünk? mi a’ hajoló ter 
mészet ha szabadon élvezhetjük szépségeit? oh de kérdezd 
a’ szolgat, a’ koldust, a’ heteget ki hetekig szohajahan 
кaтa tartatott, ’s 6l1 meg fogjak mondani! Csak a’ mit 
nélkülözénk annak ìsmerjük egész becsét, csak a’ hiany 
bél mellyet elvesztve maga utan hagyott, mérhetjük meg 
szerencsénket. 
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Mintegy tizennégy napot tölték szobamban, ma elö 
ször mentem ki, nem irhatom le érzeményeimet. Köri'ilöt 
tem hegytetök, egymas felett emelkedve meredeken ren 
dithetetlenül egy vilagromlas’ emlékei, lahaim alatt a’ 
völgy messze elszórt hazaival ’s szantó földeivel, képe 
az emhernek ki e" bérczekbez épité lakasat mintha ta 
maszkodni akarna hozzajok; ott allandósag, itt pillanat 
életünk, melly szüntelen lesz ’s enyészik; ott тökké 
valtozhatatlan sziklameredség, itt viruló ’s ismét fonyadni 
itélt térek; ott nyugalom örökre, itt munkas emberek 
mozgasa, ’s mind e’ felett a’ tiszta ég kék boltozataval 
összetartva az egészet, mint egy nagy sziv melly ezer 
különhözö érzeményt zar magaha; ’s mennyi élet e’ nagy 
nyugalomhan, mennyi szó e’ cseт! alatt, azon meleg ta 
vaszil fuvalom melly délröl felém leng ’s beteg mellemet 
gyönyörrel tölti, ’s mind azon ezer viragok mellyek mi 
óta a’ téreken körül nem jartam, megnyiltak, mintha a’ 
természet megakart volna lepni, mintha egyszerre elémbe 
lépve egész ifjú szépségében egy tekintettel ki akarna pó 
tolni minden szenvedéseimet. 0h miért nem ültél mellet 

tem, te egy haratom? hogy kedves arczodnak örömén 
kettözve élvezhettem vohna boldogsagomat, hogy ehmond 
hattain vohia mi keblemet tolté! Mint a’ rózsa szélvész 
alatt hajlong, de a’ nap’ forró sugarjaihan elfonyad: ugy 
az emberi sziv nagy fajdalmat ,még talan könnyebben eltür 
mint nagy gyönyört mellyet nem oszthat senkivel; ’s én 
plly annyira elszoktam az örömtöl. 

De _valjon azt mi keblemet eltölté, lehet-e kimonda 
nom? e’ gazdag nyelveinkben, mellyekben minden mes 
terség külön' szavakat alkotott, ’s a’ legkisebb szerszam 
nak vagy készitési különhségnek megada külön nevét, 
annak mi lelkeinket eltölti, van-e szava? ’s midön szivünk 
leginkahb közlekedni akarna,' mit Мr könyeknél egyebet? 
’S lam mégis le nem Штаб vagy tölti lelkemet utanad ’s 
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mindazon érzelmek között mellyekkel e’ tavaszi hajkör 
lelkemet eltölti, a’ legerösb mégis az: hogy magam va 
gyok_ Vannak '11ral1, hol e’ szivet véghetlen nyugtalansag 
ragadja meg, hiéke nélkül jarok fel ’s ala szobamhan, ki 
megyek a’ szabadba, futok egy hel'yröl la’masikra, a’nélki'il 
hogy valaha jobban érzenéni magamat; lelkemet véghetlen 
vagy tölti el, esdeklek ’s nem tudom miért, elkivankozom 
’s nem tudom hova; a’ haz, a’ vidék az egész természet 
szük nekem, ’s még is nem a’ halal mit fohaszaim hi 
nak. Miért dobogsz ugy boldogtalan sziv? nem követéni-e 
vakon mint hajós magnestöjét, minden mezdulatodat, min 
den eltérésedet; hajónk széttörödött; .- miért ingadozol 
még, minek mutatsz most is szüntelen az egy ismeretlen 
pont felé; h11sz’ mi nem haladhatunk tovabb. 

Majin' 2li-kán. 

Almatlan éjelt tiiltöttem, ’s mihelyt a’ nap felkelt, ' 
elhagyam a’ hazat, mellynek falai között elnyomatva ér 
zém magamat. Faradt valék ’s egy fa ala vetve magamat 
czéltalan ahrandozasnak engedém at lelkemet. A’ taj nyu 
godt vala, a’ tiszta egen csak könnyü fellegek vonulanak 
el a’ lathatar felett. ’S nem illyen-e életünk, gondolam 
magamban, a’ fellegeket követve szememmel, hörülhanyva, 
feldulva a’ leggyengébb fuvalomtól, ragyogva ‘egy perczig 
a’ nap' sugarihan, ’s ismét sötéten, nem valtozik-e vég 
zetünk mint e’ fellegek, ’s az egésznek tartahma, egy par 
csep, melly ha' leharmatolt, mindennek vége van. 

Rég nem valék olly szomorú, olly levert mint e’ reg- l 
gel, ’s a’ nag'yszerü vidék mellynek szépségein maskor 
örvendeni szoktam, ’s mind azon fény mellyet a' tavaszi 
nap felette elöntött, csak nevelé szomorúsagomat; két 
szerte elhagyottnak érzém magamat, ennyi viragozas 11ö 
2ött , illy derült napnak sugariban. 



A’ cARTiiAUsl. l ' 299 

Midön igy megelégedetlenül a’ vilaggal ’s önmagam 
mal körültekinték, szemem egy pasztorra esett, lki köze 
lembe kis nyajat legelteté. Eléhbnem vevém észre, most 
rea forditam tigyelmemet. Agg vala, redös homloka kö 
ŕül fejéren függött le ritka haja, vallai évek’ terhe alatt 
meghajoltak; szomorúnak latszott, majd nyajara nézve, 
majd közönös tekintetet vetve a’ környékzöl tajra, ugy lat 

lszott mintha halavany larczairól az öröm rég elköltözött 
taboraval; ’s szinte nyugodtabbnak 0r201n magamat a’ gon 
dolatnal hogy 'legalabb nem magam hankódom e’ szép 'ta 
vaszi nap alatt. Vannak masok is, igy vigasztalam iiia 
gamat, kiket e’ vidék’ szépsége '’s a’ tavasz’ minden vira 
gozasa ’s illatjai nem vidithatnak. ’S 1n1116n igy eh00111e 
110n1 magamhan, ’s mar szólani akartam, egy asszonyt 
laték ki 'ez agghoz közelget. Véle két gyermeke jöve, 
az egyiket vezeté, a’ masik karjai között, szép mosolygó 
kisdedek piros egészséges képekkel. A’ nagyohbik gyer 
mek elhagyva anyja’ kezét, elörel fiitottaz öregnek karja1 
`közé, a’ mi'isik oda tartva anyja altal, kisded _kezeivel si 
mita arczait. Szép vala e’ latmany, a’ deli asszonyhüszke 
örömmel tekintve gyermekeire, ha hai' csak az ég volna 
is tanuja boldogsaganak, ez ösz haj vegyülve a’ gyerme 
kek’ arany fürtjeivel, ez agg kebel körülfogva annyi sze 
retettel! 0h de ki irhatna le a’ valtozast melly az elébb 
olly szomorúaknak latszott vonasokon egy pillanat alatt 
történt, e’ nyajas mosolygast ajkai körül: a’ sugarzó sze 
met, ’s mindazonvéghetlen boldogsagot melly minden moz 
dulatahan nnutatkozott. 0h ha lattad volna a’ tekintetet 

mellyel fel az éghez néze, midön kisebbik unokaja kit 
ölében tartott, majd ezüst fürtjeivel jatszva, majd körül 
fogva nyakat, nagyapjanak nevezé, ’s hallottad volna öröm 
kialtalsait, midön a’ nnasik majd viragokat hozva, majd 
hatulról bé fogva szemét, ’s ismét elugorva ha karjaival 
feléje nyult, ezer artatlan csintalansagait üzé, ’s m11nt 
tapsolt az öreg vigsagahan, ’s mint zajgott a’ gyermek 
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kel. 0h akkor szemeidet is köny tölti'itte voliia. ’S hat ez 
az mi boldogit! igy gondolék végre, nem a’ nap’ ragyogó 
sugari, nem a’ tavasz’ illatos viragozasa, szerelem kell 
a’ kebelnek; egy gyermek’ kicsi l1e2e1 leennelhetik életed’ 
terhét ke'bledröl , jatékai között elfelejtheted 60 évnek 
gondjait. Mélyen meghatva téi'tem vissza hazamba. 0h 
most tudom miutan vagyódik e’ sziv. 

Mijns’ 28-ka'n_ 

Különös dolog, valahanyszor éz emberrel talalkozom, 
mindig Armand’ képe emelkedik lelkem elött. Minap hogy 
a’ dombról hol az aggot ’s gyermekeket lattam, lemenék, 
épen szemközt jöttem vele; tegnap kapolnankban volt, 
’s ma ismét a’ haz el6tt talaltam. Különös véletlen mindig 
összevezet, ’s valahanyszor talalkozunk, szivemben e’ faj 
dalmas emlék tamad fel. Szazszor mondom magamnak hogy 
csalódom; e’ fériìnak elharnult arczain, mellyeknek fér 
iias kifejezését egy mély sebhely méginkabb neveli, kör 
nyülményeiben ’s a’ foglalatossagokban mellyek között öt 
közönségesen talalom, mi van mi Armandra emlékeztet 
hetne ?' ’s inégis mihelyt ismét vele összeiövök, emléke 
újra feltamad, ’s néha ugy latszik mintha 6 is elzavarod 
nék ha szemeink talalkoznak? _ Szerencsétlen termé 

szete szivünknek: hogy soha felejteni nem tudunk, ’s har 
hova fussunk emlékeink el61, minden körben valamit ta 
lalunk mi a’ múltat visszahija lelkeinkben; ’s hat nem le 
.het-e soha, ’s sehol nyugodnunk e’ vilagon? 

Junîiis’ 3-káu. 

0h nem csalódtaml az mi e’ lelket felveré nyugalma 
hól valahanyszor ez idegennel talkozam, az nem vala alom, 
nem hasztalom dobogott a’ szivl ha ez elharnult arczvona 
sokat latam! Armand itt van, karjaim közé szoritottam! 

к 
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keblenn érezé szive dobbanasait, kezem remegö kezének 
meleg szoriti'isat, e’ szem latta ismét e’ kedves arczokato 
’s‘rajtok évek valtozasaval, azt mit annyi évek megha 
gyanak, szeretetét! Képzelheted-e boldogsagomat? vagy 
van-e szó melly ez leirhatna? 0h haratom, ez életben hol 
fajdalmainknak annyi szó akad, hol félig gyermekek mar 
a’ keservben szónokokka valunk , alig tannlnnk dadogni 
ha öröm tölti lelkeinket, olly kevés gyakorlatunk e’ 
nyelvben. 

Szivesen leirnam viszonlatasunk’ egész történetét; 
hol ’s mennyiszer talalkoztunk, miként levék napról napra 
nyugtalanabb, ha latam ’s sejditeni kezdém 'hogy talalko 
zasnnk nem puszta véletlen’ szüleménye, ’s miként men 
tem végre tegnap elött az erdöbe, hol 1n1116n Justus — 
ki az egész titkot tudta ’s velem Armandról beszélgete, 
kérdezett, valjon megbocsatanék-e neki? ’s én véghetlen 
vagygyal telve felsohajték: oh volna har itt hogy keblem 
hez szorithatnam, egyszerre 6 a11a elöttem ’s feljajdulva 
örömömben keblemhez szoritam; szivesen ehmondanék min 
dent , a’ séjdités’ kis bizonytalan gyönyörjétöl a’ nagy 
örömkönyig, mellyel Armand’ karjai közé rohaniam — 
nem tehetem! Vagy ha a’ napsugar melly olly hosszu uton 
atjut földünkre, a’ viragzó tajon elfutott, valjon mi mast 
Inondhatszlfelöle mint hogy ragyogott ’s melegitett? ’s nem 
illyen-e minden boldog pîllanata életünknek? 0re221111 
hajteli hatalmat, szivünk dobog, a’ szem könyekbe lahad, 
kezeink remegnek, de a’ boldogsag melly kebledet eltölti, ‘ 
eltakarta emlékidet. Vannak pillanatok mellyekben az 

' egész alomnak latszik, ha Armandot latom, öt kit olly 
régen, olly örökre vesztve gondolék, ’s itt ’s igy, ’s önn 

.keblembe tekintve érzem a’ boldogsagot, melly minden 
rejtekét eltölti, szinte nem h11hetem hogy mindez való lehet. 
Oh hat milly kincs a’ szeretet, hogy eltüiive, évekig el 
vetve, labbal tapodva, ha végre feltalaljuk ismét, mint a’ 
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gyémant melly elvesztve sarral штaты, nem veszte 
egyl szint tiszta' sugarzatahól. 

u 

Armand nagyon megvaltozott, miként arczvonasai 
ugy lelkülete szilard fériiassagot nyert ez évek alatt, ’s 
ki'az ifju’ korlatlan vagyait ismeré, ’s az elkeseredést 
mellyel _értök küszködött, ’s most latja a’ feriiut ki maga 

_ han megnyugodva egy bizonyos czelt valaszta munkassa 
ganak, ’s rendithetlen akarattal halad féléje, az alig hi-' 
heti, hogyb azon egy ember elött all, ’s hogy ennyi valto 
zasokat бt év tehete. Nehéz napok vonultak e’ léten at, ’s 
kit az élet vészei, mert erösebb, le nem dönthetének ‚' 
mint a’ tölgy vészek közt hamarabb fejlödik , megrazó 
érintesök alatt. 

Te Armandot alig ismered, ’s azért nem foglak fa 
rasztani történetének hosszú elmondasaval, de ha csak 
azokra is'mellyeket felöle vagy szavaimhól, 'vagy e’ la 
pokból tndsz, visszaemlékezel, ’s meggondolod, hogy e’ 
1языkel‘шиk egy évnét tovabb папe mindent, mit sziv 
telen elöljaró altal türhetünk, nranak naponként valtozo 
szeszélyét, hideg parancsoló szavat, egy szóval mindazon 
kicsi ’s nagy megalazasokat mellyek a’ férii kebelnek min 
dennél k1nosabbak, végre mert egyszer indulatahan Du 
feyt séité, тaщит éltének reményet, azt miért addig 
’s annyit türt elveszté, képzelheted szenvedéseit. Élete 

l' felvala dnlva, de e’ lelkület egyike, azoknak mellyeket 
a’ sors har mi erös legyen, nem dönthet le egy csapasra, 
’s Armand leddigi terveit teljesithetleneknek latva nj pa 
ly'ara lép'ett. Ehnent Algirba‘, mas mezön az egyért küsz-" 
ködni kivanó, mintan vagyódó keblének szükség vala, 
jobbjahan щzтa ’s rendithetetlen szivében, melly' mint 
hivé, 'végre kivivandja a’ habért. A’ végzet maskép ren 

ldelé, ’s mar a’ masodik csata utan, ueщёz seЬei ez ifju 
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testet fegyverviselésre örökre tehetetlennéltevék. Le kelle 
mondania e’ reményröl is. 

’S lemondék — igy. szóla még egyszer nehezen fel 
sohajtva régmi'ilt keservének emléke alatt. Földi palyam 
meggyözödésem szerint be vala végezve, nem vala hatra 
mas mint a’ halal. ’S im ez azon'pillanat mellyben boldog 
sagom kezdödik, megszüntem küszködni, sorsomnak en 
gedve at jövömet, ’sim ez jobban gondoskodoio felölem. 
Nehéz sebemben a’ legközelebb franczia colonista’ liazaha 
vitetve e’ csalad’ körében érezém elöször valóhan jó embe 
rek’ közelitését. Ismered egykori nézetemet az emberekröl, ' 
itt latam mennyire csalódtam; felvétetve mint idegen, 
apolva annyi szivességgel, annyi önn megtagadassal, a’ 
nélkül hogy valaha tölem jutalmat varhatanak, itt meg 
gyözödtem 'hogy valóhan jó emberek is vannak e’ vilagon; 
’s e’ meggyözödés ezerte több örömmel tölté szivemet, 
mint maga az hogy kiüdültem, ’s ha har' katonasagra, 
legalabb munkara nem alkalmatlan allék. ismét az életben. 

Jóliévömnek munkatarsava levék. Elején csak köteles 
ségérzetböl dolgoztam, ’s haladatossagom’l bébizonyitasa 
valal munkam egyetlen czélja, de késöbb midön karjaim 
hozza s'zoktak az asóhoz, ’s érzém napi munkamnakiiapi 
bérét, almomat, ’s latam elvetett magomnak kalaszait, ’s 
az olajfakat zöldebhen, har megiintözém, ’s harmainkat 
inkabb tenyészve, mert apolam, ’s тéк mindent zölden ’s 
viragozón munkam utaii, ’s minden felölavalamit minek' 
magvat .elhilntém, vagy tenyészését‘ faradvamagam sze. 
reztem, ’s e’ nagy anyai ternnészetet melly ‘a’ legkisebh 
gondnak halasan megadja jutalmat, mindsinkabb nevekedö 
örömmel teliesitém i’oglalatossagimat, ’s mikor elsö' ter 
méseinket behordók, mar megelégedve шишéк magain kö 
rül; hasznosnakférezém :magamag érezéml'hogy valamit 
tevék, ’s'sziveml (пnанистаla’ gondolainal. ’S midön végre 
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gazdam, ki észrevevé szorgalmamat ’s a’ gyarapodast melly 
munkamat követé, megszeretett, egyetlen leanyat nömül 
ada, ’s Elist kit talalkozasunk elsö pillanatatél szeretni 
kezdék, keblemhez'szoritam, azon boldogitó érzemény tölté 
lelkemet, hogy a’ feldön többé semmi sincs, mit шaшék. 

Mély részvétellel hallgatam történetét; ö észrevevé, 
’s kezemet szoritva folytata. 0h haratom! én boldog va 
gyok. Majd nem négy lév шт, e’ boldog pillanattol,' ’s im 
'semmi nem valtты szerencsés helyzetemben. Elhagytuk 
Algirt mellynek éghajlata ipamnak egészségtelen vala, 
lde itt e’ hidegebb hazahan ’s kényelmesebb lakunkhan, 
mint ott a’ c0lonista’ veszélyes faradozasai között, e’ sziv 
egyenlön boldog maradt, ’s ha az ég megtartja e’ kezek’ 
erejét, ’s a’ nyajas kisdedeket kiket Elise altal karjaim 
közé fektetett, én nem cserélek‘senkivel e’ vilagoн 

Az ég adja, szélék meghatva, hogy e’ boldogыg ne 
valtozzék soha, ’s még inkabb, hogy ne шltшék sohaa’ 
sziv melly magat altala kielégitve érezi. 

Ne félj — viszonza nyugodtan Armand -- a’ sors me 
gedzé a’ szivet feltételeiben, ’s ki az aldast mellyet ke 
'gyes végzete rea araszta, olly tökéletesen élvezé mint én, 
azt nem hantjak vagyai többé. ’S nem teljesültek-e hat 
glyermekahrandjaim? azon щeal mellyet jövömnek kép 
zelék, nincs-e valósodva? kettö utan soйн‘got12 e’ sziv. — 
Szahadsagot akarék, ’s imadkoztam, hogy éltem ne legyen 
hasztalan; ’s nem vagyok-e hatszahad? én ki e’ két ke- l 
_zem’ munkajaval keresem élelmemet, ’s nem vaша. ke 
gyelmet, nem függve emberi kénytöl, mig a’ nap шинdÍ 
meleg sugaниat, ’s e’ kegyes anyai föld megtermi kala 
szimat, nyugodtan tekinthetek magam körül; ’s nem va 
gyok-e hat hasznos, _szükségesë kinek munkaja тишo 
mat tartja, ’s lannyi kedves lénynek nyugalmat, örömeket, 
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élelmet szerez , kl kertemben szaz fani'il mondhatom: ezt 
én ültetém, ki zöldelö vetéseim mellett büszkén kérke 
dem: ez nem zöldelne igy ha mas munkalnа. földjét. — Oh 
haratom én megelégszem, ’s hidd el, a’vilagon nincs semmi 
mi lelkemet vagyakkal töltené. A’ vilagon, .- ’s hat nem 
ismerem ezen nagy szinjatékot, melly annak neveztetik? 
Tekints körül, ’s hol latod csak legkisebb nyomat a’ való 
nak? a’ merre fordnlsz, haratok allanak elédbe — hogy 
szinte egy masodik szivért kérhetnéd Istenedet ennyisze 
retet’ viszonzasara; ’s ha kell, söt ha nem is kell — ha 
csak a’ szobahól kilépsz, hol van egy lélek melly mellet 
ted felszólal, söt csak kételkednék, ha masok ragalmaza 
sokkal fertöztetik nevedet? ’S mind azon magasztalt lang 
ész, ki mint légy csak mocsok felett dong ’s emelkedik. 
’s e' kis napok’ nagy fériiai, e’ hösök hol veszély nincs, 
e’ nemeslelkü népharatok, hol a’ nemeslelkiiség mibe 
sem kerül ’s a’ mulatsagok legolcsóbbika, nem töltik-e4 
undorodassal lelkedet? Oh haratom, ki kivankozhatnék 
vissza illy körbe? Isten tisztanak alkota emberét, de nem 
ollyannak hogy be nein fertöztethetnék; az erény’ mester 

_ sége, tavol maradni minden szenyes érintéstöl; boldog ki 
mint én a’ természet’ anyai karjai közé vonulhatott. Ke 
vesekhez hatnak szavaim„ de e’ keves megérti; keve 
seket foganak körül karjaim, de sziveik értem dobognak; 
kevesekért élek, de 11k .boldogok. Vannak lények kiknek 
magasabb feladas jutott, de a’ boldogok, hidd el, azok, 
kiknek illy szük kör juta. 

Felkeltünk a’ fak alol hol ültüiik; ’s haza felé in 
dultnnk, midön ugyan azon nö kit minap a’ pasztorral 
lattam, gyermekeivel felénk közelget. A’ gyermekek za 
jogva körülfogak apjokat , ’s ö felemelve karjai közé 
vevé. 0h haralom — szóla végre — egy tekintetet vetve 
ram mellyben boldogsag sugarzott, ’s hat lehetnek-e ki 
vanataim? e’ mosolygó gyermekek’ karjai között, hol ha 

Áwiziò'uyv V. ш. is1 
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a’ mi'iltra tekintek, lelkem elébe annak szerehme all, ki 
nekem e’ gyönyört ada; ha a’ jövöre, a’ boldogitó meg 
gyözödés, hogy éltemnek mindig egy magas czélja ma 
radand. — 

Janina' 9-kán. 

Van-e valami olly halgatag mint az ember. Ha az ég 
fellegekbe borul ’s földjére esö patakzik, a’ gazda örvend, 
’s aranynak mondja a’ vizet melly mezöjére leömlik, kép 
zetében mar nöni latja vetéseit, fülélien a’ kasza’ almo 
dott hangja c_seng, ’s a’ nagy csür felnyitja tag kéveke 
ritett kapn11t, hogy szinte sirhatnék elöre latott örömében; 
ha az esö megszünt, égen nap ragyog, ’s a’ mezö illatot 
lehel a’ dél’ sngarjai alatt, a’ halgatag hallgat; ’s valjon 
e’ meleg sugar nem hoz-e épen ugy aldast rea mint a’ 
fellegek? ’s nem kösziinhet-e többet azon sok meleg na 
poknak mellyek alatt kalaszai megértek, mint azon ke 
veseknek mellyekben esö termékenyité, ’s mellyek ha 
sokszor visszatérnek,vetéseit földre' nyomjak; ’s nem épen 
olly halgasag-e mondani, hogy csak szenvedések jobbita 
nak, ’s elfelejteni mindazon sziveket mellyek felette nagy 
hanat’ terhe alatt iöldhöz sülyedtek, ’s mellyeket többé 
mas fel nem emelhet mint egy deri'ilt örömsugar? ’s ha 
vannak szivek, mellyeknek mint gyöngcsiganak csak faj 
dalom kell hogy kincseket teremjének, ’s ha vannak mely 
lyeket a’ szerencsé, mint a’ dél’ forró sugarjai egyes vira 
gokat, elront: hany szazezeret nem nyomott el fajdalom a’ 
nélkül hogy nemesitené, hany szazezer пaпашa viragokat, 
ha meleg sugar vonulnék at szinén! 

Miként nem valtozott meg Armand! ha a’ kis hazhoz 
közelitek mellyben csaladjaval'lakik, ’s latom a’ szerény 
fedelet alig kinyulva békeritö harsai közi'il, ’s a’ haz kö 
lrül a’ kis gyümölcsöst, ’s mellette a’ szük mezöt melly 
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nek gyümölcséhöl e’ csalad él, ’s meggondolom hogy azon 
megelégedett arczu munkas, ki oit mezejét miveli, vagy ' 
a’ venyigéket falahoz kötözi, hogy szerény laka szebb 
legyen e’ zölden felfont agak alatt , vagy egy fa alatt 

_ pihenve nyugodt’ örömben gyermekeivel jats'zik, ugyan 
azon ember kinek egykor a’ vilag kelle hogy reményei 
nek helyt talaljon, ki annyi nagyért ’s magasért faradott, 
’s most e’ szük körben olly boldog lehet, kinek egy agg 
nak halaja, egy nö’ szeretö kézszoritasa ’s két gyermek 
nek mosolygó arczai a’ vilag’ dicsöségét kipótolak, a’ bol 
dogsag, mellyet e’ kis körre terjeszte, elfelejteté magas 
czéljait, nem kell-e hamnlnom? ’s valjon-e csudakat nem 
szeretet mivelte-e? azon szeretet mellynek meleg érintése 
alatt, mint lang között minden anyag, minden sziv végre 
meglagyul , azon szerencse mellyet csak szeretve él 
vezhetünk, de mellynek nincs tapasztalas vagy keserü 
ség melly ellentalljon?.l 0h mi tisztan tükrödzik az ég a’ 
legsötétebb tenger felett, ha derült nap elsimita hahjait. 

De valjon e’ szerencse mellyet Armand lélvez , ’s 
mellynek meleg érintése alatt ez ennyit sértett sziv, mint 
az agtörött fa nyari sngarok’ melegeben újra kiépült, olly 
elérhetetlen-e? valjon e’ szeretet melly annyira holdogit, 
nem ajanlkozott-e masoknak is éltök ösvényein? valjon 
ha munkassagat illy körre szoritja, nem jutalmazza-e vira- ‚ 
gozas 'mindenkinek faradozasait? ’s ki oka hat ha szen 
vedünk? — ‚ 

0h vannak boldogok a’ vilagon! Ha varasaink’ sze 
gényebb részein, vagy az orszag’ földmivelö tartomanyain 
végig megyünk, ’s a’ sötét hazakat, ’s a’ szahna fedelü 
kunyhókat, mellyeket szükség annyi milliónak kényelmet 
len lakasul ada, latva, eszünkbe jut, hogy azok között ' 
jarunk, kiknek az életböl csak faradsagai jutottak, ha at 
gondolva létünk’ kényelmeit, éltünket összehasonlitjuk a’ 

i9 
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munkas’ napjaival, ’s szinte pirulunk hogy _azok közé tar 
tozunk mi is, kikért ök annyit ’s kik értök olly keveset 
tevének, akkor nem gyanitjuk mennyi boldogыg rejtezik 
e’ falak’ sötét boritéka alatt. Mi gazdagok nem ismerjük 
a’ szegénynek örömeit. Felnevelve önnösségben, faradva 
éldelet шan melly alig elérve undorodassal tölt, küsz 
ködve czélokért mellyek nagyohhak minthogy a’ sziv, bar 
elérve, magat altalok boldognak érzené: mi nem tudjuk 
mi szelid lancz0kkal köti szegénység egymashoz az em 
Deri sziveket, mi közel allnak azok kiket szükség napoп 
ként egymashoz vezet. Mi nem ke‘pzelhetjük, mennyi vi 
gasztalast, mi véghetlen örömeket araszt el lelkeik felett 
ez egy szerelem, melly nem mint a’ hit csak hegyeket 
tesz altal, de az emberi szivröl leeme‘li nehéz lianat’ ter 
hét is. Felemelve az emberi lét’ legmagasb fokara, mint 
vandor a’ bérczeken, messze körültekintve szanakozassal 
nézünk az allyas völgyekre. Lattuk a’ hegylanczot melly 
lathatarunkat mint ég kéken, és sötéten mint a’föld elke 
riti, ’s a’ messze terjedö völgyet ezüst Мyфтal, ’sva 
rast ’s falut, ’s egyes шokat elszórva a’ mezön, mi sze 
münk elött Ш, szazezereknek birtoka, ’s e’ nagyszerü kép 
ki nem elégiti vagyteli szivünket. 0h ti szegények -- igy 
gondolkozunk magunkhan — mi kegyetlenül jatszék veletek 
a’ végzet, lenézek körötökre’s im szemeim könyekbe lahad 
nak, e’ hанk mellyeket évek’ faradozasi utan felépitette 
tek, egy pont a’völgyben, a’ mezö mellynél egyт1 birto 
kotok nincs, ’s mellynek mivelésében éltetek elfoly, egy 
tenyernyi zöld folt, e’ völgy maga mellyhölbölcsötök 
töl sirotokig tulhaladni nem fogtok, mellynél tovabb a’ hér 
czek még tekinteni sem engednek, egy kis üreg a’ nagy 
vilagon, ’s .igy foly éltetek mint a’ féregé, melly ha 
Вaшa lealdozott, halottan leesik leveléröl, a’ nélkül hogy 
csak sejditettelvolna e’ тag’ fennséges roppantsagat. — 
0h dé tudod-e te ki fenn a’ bérczen allsz, e’ kis hazakhan 
mennyi sziv dohog? szamolhatod-e mennyi kaти inga 
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dozike’ tenyerni mezön? mennyi emlék fér még e’ keskeny 
völgy szük hatarihan? Szallj le magassagodról mellyen sze 
mednek hatartalan kilatas, de a’ szivnek semmi nem juta 
mit körülfoghatnal, jer a’ völgybe ’s nézz itt körül, ’s ha 
majd latod hogy e’ nagy lathataron, mellyet szemeid felül 
röl körülfoganak, egy darab föld nincs melly nem‘teremne 
viragokat, ha latod mennyi öröm fejledezik e’ körben, 
mellyre megvetéssel tekintél, ha még korlatozott lathata 
rod is tulvagyó tekintetedet fel az éghez vezette', valld 
meg: hogy csak önn bliszkeséged, melly elfelejté hogy kis 
szivednek boldogsagara szükbatar kell, ’s oda vezete hol 
csak vagyakat talalhatal, okoza szenvedéseidet; a’ vilag 
mellyet Isten teremte, szep és lbajoló, önmagad gyartad 
sorsodnak kinzó eszközeit. 

.lunius’ 15-ke'n. 

Mi csudalatos az emberi sziv! nyugalom utan va 
gyódva léptem e’ kolostor’ falai közé, tavol annyi idegen 
szótól, melly öszhangjat egykor felzavara, a’ csendben e’ 
szivnek szózata tisztan hangozand ismét, messze a’ tér 
töl mellyen küszködve vérezett, a’ kebel’ sebjei gyógyulni 
fognak, gondolam — — ’s im ép e’ külsö nyugalom, e’ 
munkatlan csend mellyet magam körül latok, most vég 
hetlen nyugtalansaggal tölti lelkemet, olly haszontalan 
nak, olly feleslegesnek érzem magamat e’ vilagon. Ha 
körültekintek, ’s a’ mezön latom a’ munkast ki földjét 
homloka’ izzadsagahan termékenyiti, ’s latom az agak 
között a’ madarat nehezen rakott fészkéhez messzünnen 

'hordva kisdedjeinek eledelet, ’s a’ pókot melly ablakom 
elött fel ’s ala jar'szüntelen nagyitva vagy egészitve ha 
lójat, ’s a’ hova csak fordulok e’ nagy müködö természet’ 
szinén, egy miiködö teremtményt, szivemben önkénytelen 
a’ gondolat tamad: hat te mit tevél életedhen? ’s az egész ,_ 
múlt nagy szemrehanyasként emelkedik lelkem elött. 

o 
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0h mert én mit tettem e’ vilagon? mi vala életem 
egy hosszu küszködésnél egyéb? elején önnös h0h1og9! 
gért, késöhb, miutan le kelle mondanom, azért, hogy fe 
lejtve v1gasztalast talaljak; körülutazva a’ vilaghan, ’s 
köiüljarva fövarasunk’ termeit , közelgve egy perczig 
a’ közélethez, ’s éveket töltve a’ legallyasabb tarsasag 
han, mi mast kerestem mint ezt? mi mast e’ falak között, 
hova végre kétségbe esve visszavonultam, hogy a’ föld 
zajatol, ’s annyi sértö emléktöl tavol e" sziv lecsende 
süljön e’ béketanyahamhalbar egy haldokló apa S211töröt 
ten kinyujtna kezeit utanam, ha bar a’ vilag romokba 
dölne, csak e’ sziv élvezze nyugalmat. Hol van egy nagy 
esznne mellyért valóban felhevültem? hol egy sziv melly 
nek boldogitasaért faradék? ’s lehet-e panaszkodnom, 
hogy ki óriasi önnösségben mindent magamtól tasziték, 
végre elhagyatva allok, ’s mert soha magamról megfelejt 
kezni nem akartam, nem felejthetém soha lelkemnek ha 
natat! — 

Szenvedtem, am de nem szenvedtek-e masok is , nem 
közösek-e hanatim mind azokkal kik a’ tömeggel csak egy 
perczig érintésbe jöttek? — Csalódtam, — de nem csa 
lódtak-e masok? nem latta-e mindenikünk, hogy az élet 
nem éden mint ifju éveinkben almodank, hanem csatatér 
mellyen csak vérezve nyerhetünk habért, hogy sziv nincs 
melly megtartana igeretét, ’s har mi magasan dobogjon 
ifju éveiben, lesujtva hanat, lealacsonyitva örömek al 
tal, késöbb nem érzené, hogy az allyas földi para fel 
emelkedett az ö egére is; melly nem tapasztalna, hogy 
har mi magas czélt valaszta munkassaganak e’ rohanó élet’ 
folyamahan, senki a’ ti'ilpartot még ott hova iparkodott, 
el nem érte, hanem elragadva az ellentallhatlan erötöl, 
mindig valamivel alantabb? ’s hat masok nem vigaszta 
lódtak-e? Justus ki annyit szenvedett, Armand ennyi csa 
ladasok utan, Julia kit a’ vilag porig alaza, nem tekin 
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tenek-e megelégedve körül? ’s mi vigasztala öket? mi, 
azon öntudatnal egyéb mellyel magokat szükségeseknek 
érezhetik, mellyel ez élet’ nehéz terhe alatt görnyedve 
tudjek hogy az életszikra melly kebleiket gyötri, egy vi 
legpont kedveseik’ sötét ösvényein? ’s valjon én nem épen 
azért allok-e vigasztalatlan, mert ezt nem érezhetem, 
mert csak magamnak élek? — 0h haratom, mennyivel to 
vahh gondolkozom éltemröl, annyival inkabb meggyözö 
döm, hogy hanatim’ nagyobb részének oka csak önnös 
ségem vala, ’s önnösség az ok hogy mindeddig vigasz 
talast nem talalhaték. Csak ha mast boldogital, felejthe 
ted hogy magad nem valal az, csak a’ köny mellyet mes 
szemekböl le1öröltél, enyhiti valóhan fejdalmidat. ’S én 
való vigasztalast e’ körben hol hasztalan ellok, soha talalni 
nem fogok. ‘ 

Idö óta egy gondolattal jarok körül, melly egész lel 
kemet eltölté. Midön évek elött Arihurral a’ Schweitzhan 

körüljartam, mas utasok’ módjara a’ nagy Bernat’ hegyén 
valék. Rem akkor a’ Schweitz szomorú hatast tön. Juliam 

veszte melly még uj vala, ez orszeghan töltött gyermek 
ségem’ emlékei, mellyek e’ bérczek között ujulva elémbe 
léptek, ’s szivemmel érezteiék, hogy e’ föld minden hajai, 
’s nagyszerüsége el nem felejtetik azt, hogy egykor szen 
vedénk, vagy mi .még kinosabb, hogy könyezö szemmel a’ 
helyen ellunk, mellyen egykor boldogok valank, elbusitak 
lelkemet. Illy érzetekkel értem a’ nagy kolostorboz, ’s 
nem irhatom le a’ mély behatast mellyet ez intézet renm 
tön. Akkor a’ gondolat hogy valaha még magam is kolos 
torba léphetek, olly tavol alla lelkemtöl, hogy közönségesen 

` vagy szanakozva, vagy épen megvetéssel nézék minden 
szerzetesre, kibenlegkimélöhh nézetem szerint is csak egy 
artatlan hódultat laték; de midön e’ szenthez’ küszöbén 
altal lépve azon körben latam magamat, mellyet nem mint 
mas zaniakat ai éier’ örömen‘öi vagy faradsagarói li1nó ie 
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mondas, hanem dicsö lelkesedés népesit, lelkesedés azért 
mi e’ földön a’ legfenségesebb, embertarsaink’ javaért; 
midön latam ezen fériiakat kik elvalva mindentöl mit az 
élet boldogitót nyuit, itt tizholnapos tél’ közepében keres 
ték tanyajokat, csak hogy egy ismeretlennek kit a’ la 
vina eltemetett, életét tarthassak: akkor szivemet le nem 
irható érzemény tölté el, ’s sejditeni kezdém, hogy az al 
pek’ fényes csudai között dicsöbb nincs azon embernél, ki 
illy magasra tuda emelkedni. 

I1t halvany szerzetes arczokat, mellyekre fаjdalom ra 
nyoma bélyegét, hasztalan kevesesz, hasztalan’ a’ halotti 
csendet, melly mas kolostorokban olly szomorúan hatja 
meg szivedet; nyajasan mosolygo arczokkal lépnek elédbe 
az ifjú szerzetesek, ’s szinte hamulsz ennyi vidamsagon, 
mig egy téli nap történetét elmondva, ha szerényen elbe 
szélik miként mentették meg egy embertarsoknak életét, 
megértéd miért mosolyganak ez arczok. Elmondjak miként 
zuga a’ zivatar kolostorok körül, mennyi lavina esett mar 
reggel, milly sürü ködbe borult a’ hegy midön egyszerre 
a’ szükségharangocska a’ mélyhöl felcsengett, ’s az ör 
tudtokra ada hogy utasok közelitenek. Két szerzetes, ma 
gaval vive kutyait, tarisznyajokban kis élelmet ’s kula 
csokhan ó bort, kimegy. Szaz lépésnyire haladtak, ’s mar 
a’ kolostor eltünt szemeik elött, körülöttök véghetlen köd 
tenger uszik, lahaik alatt ölnyi mélységre roskad a’ hó , 
eleven sirral fenyegetve minden lépésöket, de még cseng 
a’ harang ’s messzünnen kétségbe esett kialtasok töltik a’ 
nagy téli csendet, ’s ök hallgatva mennek tovahh. ’S most 
a’ vidéket dörgés tölti el, a’ lavina leszakadt, a’ harang 
elhallgatott. Kettöztetik lépteiket , a’ kutyak nyivogva 
futnak körül, mig egy hóhalmon kapai‘111 kezdenek. Min 
den hallgat, de alantabb az embernyomok ’s a’ fejérebb 
hófolt mutatjak hogy siron ůllnak. ’S most asni kezdenek, 
a’ kolostorbol több szerzetes ’s cseléd jön, ‘s faradbatat 
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lanul dolgozik az istenaldott sereg, zugion a’ zivatar, 00 
rögjék lavina lavina utan, törölje el a’ vész ösvényök vég 
nyomat, — az nem fél kit hite lelkesit, ’s 6l1 ny11go0tan 
dolgoznak tovahb. ’S czéloknal vannak, a’ ho alatt hala 
vany férii arcz tünik ki, ’s majd asszony merül fel 511111 
001 megmeredt karjai között tartva gyermekét , mintha 
szivének vég szikrajat akarna 0nt0n1 kedveltjébe. Még 
mozdulatlan fekszenek, de emberszeretet nem olly köny 
nyen engedi a’ halalnak martalékjat, magas lelkesülés 
hen langoló szivekhez szori'tjak a’ szerencsétleneket, fel 
melegitik ölelö karjaik között mig az élet’ sznnyadó szik 
raja fellobog hamvaiból , mig e’ szemek újra életnek nyilva 
egy jó emher’nyajas arczain ébredésök elsö pillanatjokban 
egyszersmind azt latjak mi e’ vilagon legboldogitóbb: az 
embéri szem’ részvevö tekintetét. 0h mikor e’ szerzetesek 

ezt elbeszélék , akkor megértem, hogy életök, e’ bérczek 
örök tele, e’ kolostor’ szükfalai között egy nagy dicsö em 
beri lét, ’s most midön' ez emlékek lelkemben újra feltama 
madanak, e’ sziv érzi, hogy ott fel fogja talalni vigaszta 
lasat. — 

Mikor a’ keresztény vallas az öngyilkot megtilta, 
mas valamit kelle adnia helyébe: ’s a’ kolostort ada pot 
lékul; szigori'ibb szelidségében _mint maga a’ fényes Stoa, 
de nagyszerüebb. Szivek dohog‘nak e’ földön mellyeknek 
vagyait a’ vilag ki nem elégitheti , vannak emberek, kik 
nek természete tiszta aranyként lagyabb mint hogy a’ min 
dennapi élet’ surlodasai között szamtalan idegen bényo 
mast ’s sértést nem kapna, vagy kiknek szive gyenge ’s 
még is hajthatatlan’ széttörik az ellenkezö erök’ б5sz0c5a 
pasa alatt; vannak kik gazdagabhak , vagy szegényebliek, 
fentebb vagy alantabb allnak , minthogy a’ többséggel 
együtt jarhatnanak, ’s 111106n a’ tört kivevé kezökböl, 
vallasunk megnyita zardait, hogy menedékbelyök legyen 
a' szerencsétleneknek. 
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Én vissza nem térhetek többé körötökbe haratim; 
többet vétkeztem, többet szenvedék minthogy veletek 
együtt jarhatnék; de ez élö kebelnek e’ kolostor’ hideg 
rendszahalya ki nem elégitheti vagyait, nem csend, csak 
faradsag vihatja ki a’ szivnek nyugalmat; éltemnek leg 
nehezebb vadja: hogy jót nem tevék. Hasznalni akarok, 
e2_ emberi hivatasunk. 

Juiiius’ 1ß-káli. 

Mi rejtél’yes erö tölti sziveinket, hogy soha vagyni, 
Э ‘ soha reményleni egészen meg nem szünhetünk? s ennyi 

veszteségek utan ahrandjaink közül mindig megtartunk 
egyet, mellyhöl feltételünket alkotjuk. lm sirom’ küszö 
hén allok, e’ sziv melly faradott vandorként, maid sietve 

' majd olly halkan dobog, mintha nem mehetne tovabb, int 
hogy a’ palya’ v0gihez közelgek, ’s én terveket alkotok, 
en munkas életröl almodozom ‚l ’s kinek lélekzete elall, 
ha csak hazunk megett a’ halomra megyek , szent Bernat 
hegyére kivankozom! 0h mi .ez élet egy hosszú ahrando 
zasnal egyéb, mellyhen vagytól vagyhoz tantorogva, a’ 
sziv csalatva vagy elérve czéljat, soha nem nyughatik. — 
Mint gyermekek boldogsagról , mint ifjak szerelemröl, 
mint fériiak birtok ’s hatalomról, mint aggok mennyorszag 
ról ahrandozunk; hol van ki e’ nagy vilagon megvetéssel 
nézhetne a’ költöre, ’s e’ szük börtön’ falaira mellyek közé 
a’ végzet altal helyheztetett, nem iestene legalabh szép al 
mokat; ’s miért nem tenném én? ugy is e’ sziv nem soka 
fog vagyodni immar. 

Nem soka — — oh haratom, én érzem ezt: a’ hova 
csak fordulok ’s nézek, halalsejdités ltölti lelkemet, ’s a’ 
sziv nyugodtan varja jöttét. Ha a’ patak mellé 1ülök, ’s 
lenézve a’ tajtékzó habokra mellyek lahann alatt zugva 
athaladnak, nпeggondolom mennyit sülyedtek e‘ vizek mig 



A’ cARTHAUsI. 315 

magas forrasokból ennyire haladhaitak, mennyi 'kemény 
es'és, mennyi sziklaakadely tekervenyes utokon, mi sötét 
kietlen partok, ’s még is közel a’ czél mellyen a’ Rhone 
faradott gyermekét karjai közé véve a’ nagy tengerhez 
vezetendi, hogy megpihenjen: egy bensö szózat mondja 
hogy czélomhoz közelgek én is; ’s ha a’ völgybe lszemem 
a’ mar kalaszoló vetések’ zöld hullamain tévelyegve, a’ 
gondolat iamad lelkemben, hogy mind e’ kalaszokat ha 
majdan alig birva terhöket, meghajoltak, a’ sarló rendre 
fogja kaszalni, ’s hogy e’ vetések alatt, ’s ott hol a’ rét 
viragozva terül elöttem, ’s a’ hove szemeim csak hatnak, 
örök ehmahan ezernyi sziv hamvad, nyugtalan mint az 

ì enyim, teli vagyakkal ’s hanattal mint az enyim, s 
.most pihenö , mint nem sokera az mellyet keblemben 
hordok; szobamban a’ feszület elött, ’s ha kepolnank’ ha 
rangja megkondúl, mindig ’s mindenütt ez egy gondolat 
emelkedik lelkem elött; — de a’ halal’ eszméjében nincs 
semmi mitöl félnék. 

Ne gondold azért, hogy mint egykor, még nyugtalan 
vagygyal tekintek palyam’ czélja fele,; kibékülve végze 
teimnel, soha illy nyugodtnak, illy boldognak nem érzém 
magamat. Ha latnad mind ezen embereket kik szeretetiel 
körülfoganak, ha néha jelen lehetnél, mikor orvosommal 
estve fel ’s ala jerva szobamhan a’ mi'iltról beszélgetünk, 
’s nyugodt bölcsesége, az alig ébredöl hanatnak melly 
kebleinben néha felszólal, mindig egy vigasztalast talal, 
’s latnad Armand’ hatartalan ragaszkodesat, ’s a’ nyajas 
gyermekeket, ’s magat agg laktarsamat, kinek redös ké 
pén mint pergamentiven az egész mi'ilt feljegyezte történe 
tét, de a’ nélkül, hogy az egy helyet nem hagyne tisz 
tan mellyen ha ratekintek, harati érzelmeit latom: akkor 
megértenéd hogy jól érzem magainat körökben; megér 
tenéd hogy e’ vészhanyt sziv, mint tenger fergeteg utan, 
végre lecsillapult e’ nagy héke’ nyajas érintése‘alatt. — 
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Boldog ’s kinzó érzemények, mellyek e’ szivet egykor el 
't11h1211, vandorokként elvonultak, ’s ha bar a’ kehel, az 
útként mellyen a’ sokasag atment, koparabhan all mint 
elébb, legalahh a’ zaj megszünt, ’s én megelégszem; de 
ha körültekintve mindenütt e’ nagy anyai természet lép 
elémbe, melly gyermekeit a’ fonyadott viragtól a’ fаradt 
emberszivig ez egy véghetlen anyai keblén megpihenteti, 
’s ha hallom szavat' melly e’ kebelt is nyugalomra hija, 
borzadhatok-e? ’S ti kevés de hiv haratok nem (oдинok-0 
feltartani emlékemet? nem fogok-e élni körötökben ha 
majdan hantom eltakart, ’s miért remegnék ? 0h 1111, 1n1 
boldog lehetnék, ha Betty emléke nem emelkednék any 
nyiszor sötéten lelkem elett. 

Junius' 28‘ kin. 

Nem tudom, mit akar orvo'som. Tegnap hozzam jö ,' 
’s Bettyröl kérdezösködik, kérdé ismeretségünk’ napjat, 
azt mellyen öt utelszor lattam, egyszóval minden legki 
sebb adatot ’s részletet, mellyet felöle csak mondhatok. — 
Kérdezém miért tudakolja mind ezt, elzavarodva monda: 
hogy csak épen eszébe jutott, de felgeriedéséhöl latam, 
hogy valamit rejt elöttem. Mi lehet ez? vagy talan Betty’ 
csaladjaval talalkozott? ö a’ Dauphinében született, ap 
janak haza, mint monda, közel all e’ kolostorhoz. De ha 
ugy van, miért rejtené elöttem? miért nem mondana meg 
nekem, hogy a’ szerencsétlen apanak lahaihoz b0rulva 
hocsanatot kérjek! hogy latva banatlian elhalavanyul't ar 
czait, latva ösz fejét, mellyet vég tamaszatél megfosz 
tottam, érezzem vétkem’ egész sulyat, szenvedjem egész 
büntetését. E’ gondolatok nem hagynak nyugodni. Fel ’s 
ala jarok szohamhan honnan egy par nap óta ki mennem 
unatot't,_ kinézek ah1al1o1non, d0bogó szivvel ‘шт orvo 
som’ jöttét, ’s ismét leülök hogy irjak, mindenütt az egy 
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gondolat üldён szivemet. 0h mi nyugalmunk, ha multunkra 
visszatekintve egy véteknek emléke all elénkbe! 

.l uliiis’ Д-Ьёгь 

0h baratom! hogy szót talalnék az érzeménynek 
melly keblemet eltölti, Betty feltalaltatott, lattam e’ sze 
lid arczokat, ’s szemei kiengesztelve sugarzanak ream, 
hallam keblének tiszta hangjat, ’s szavai bocsanatot mon 
danak alavalósagomért, remegö kezennben tartam jobbjat 
’s e’ kéz haratilag szorita az enyimet; felmentve vét 
kemtöl, megbékülve a’ vilaggal ’s ön magammal, ennyi 
szenvedések utan éldelve ismét ez angyali lény’ v152on1á1 
tasat egész gyönyöi‘jében! Képzelhetsz-e boldogsagot mint 
az enyim? — Két nap, ’s im sirjatol jövök; e’ nyajas sze 
mek örök alomra zarva soha 'sem nyilnak, e’ hiv kebel 
hideg föiaael takarva soha 'sem emelkedni többé; képzel 
hetsz-e illy banatot? ’S banatot ’s örömet, az élet' шубы, 
gyönyörjét ’s legiszonyuabb kinjat érezni egy perczben, 
érezni szivünk’ egy dobbanasaban, kisirni egy könnyel, 
oh haratom, e’ kebel miként birhassa e’ terhet. 

Justus, mint iram, par nap elött hozzam jött ’s Betty 
röl kérdezösködött; megvalék lepetve, de miutan kérdé 
seimre csak mellözö feleleteket kaphattam , ’s Justus 
maga azóta a’ targyról nem szólt, mar véletlennek kez 
dém tulajdonitani akkori kivancsisagat. Tegnap elött hoz 
zam jött ’s latszólag felgerjedve kért, menjek vele. El 
menénk; ш között ismét Bettyröl ‘kezde szólani, monde 
hogy apjat ki itt közelében lakik, ismeri, hogy Betty nem 
önn gyilok altal hanem apja’ karjai között halt, végre hogy 
még él, de csak kevés órakra. Nem foglak farasztani 
a’ hosszi'i elökészitésekkel, mellyeken at e’ hecsületes 
ember végre a’ valóhoz jutott, ’s e’ szerencsétlen leany- l 

_ nak történetét elmonda. Mintegy két héttela’ boldogta 
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lan éj utan, mellyhen Bettyt utolszor latam, apja’ hazahoz 
jött ’s az óta itt vala. De ki 11t lata, érezé hogy e’ nyajas 
lény csak sirt nem életet keresni tért meg ösi földjére, 
hogy csak pihenni jött el rokonjaihoz. 

Betty nem sirt; nem halla öt senki sohajtani, söt ha 
ösz apja’ agodalmat észrevevé, ajkai mosolyogtak néha: de 
szivében gyült a’ fajdalom, annyival gyilkolóbb mennyi 
vel rejtettebb. Betty hallgatott; de kik öt isnnerék, ész 
revevék a’ hanat’ rontó nyomait, melly irtózatos sebes 
séggel munkalódva vég erejét felemészté. Apja kétségbe 
esett, a’ varasból orvos hivatott,\’s ez vallatvonitva el 
ment. Betty fonnyadott. Nem marada semmi próbalatlan, 
apja, szomszédjai', az egész videk faradott felviditasan, 
mind hasztalan. Ö mindent tett mi töle kivantatott, min 
denüvé elment hova apja vezeté, de közte ’s a’ vilag kö 
zött ehmozdithatlanúl alla azon egy nagy fajdalom, azonl 
egy vesztett remény, mellyet' az élet mérlegébe vetve, egy 
egész vilag nem nyomhata fel. Mig ismerösei körébenl 
mindenki felviditasan iparkodék, addig lelke messze bo 
lyongott szebb napok’ emlékei között, ’s egy nehéz sohaj 
melly keblét emelé, vagy a’ köny melly ellentallhatlannl 
szemeibe lépett, eléggé mondak, hogy e’ hanat ellen hasz 
talan küszködnek haratjai. 

igy mi'ilt egy tél, nyar, ’s ismét egy'tél szomori'i 
egyenlöségben. Mikor. a’ lomb most utolszor újra kih_ajtott, 
Betty nyugodtabbnak latszott, har betegebbnek. Mintegy 
almodozva jart körül e’ vidéken, hol egykor gyermeksége. 
boldog éveit tölté, anyja’ sirjahoz ment, ’s a’ kis tem-' 
plomba, vagy mas helyre mellyet boldogabb koranak em 
lékei ereklyének szentelének, 'többnyire nyugodtan, néha 
könyekre fakadva, de nem minökre a’ fajdalom elsö ere 
jében kitör ‘s' a’ sziv enyhet talal, de nyugodtan mint 
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kit megszokott fajdalom gyötör, ’s könyek nem enyhitenek 
többé. — 

Mintegy iiz nap elött Betty egyik ismeröse altal 
anyja’ sirjan ejulva talaltatott. Hazaha vitték, 'apoIak, el 
küldtek Jnstusért; de e’ sziv hétölté mérlegét, ’s csak 
kevés óraja maradt e’ vilagon. 

Justus kérésemre mindent elbeszéle. — Monde hogy 
a’ hazhoz hivatva ’s visszaemlékezve Betty’ képére mellyet 
nalann többször latott, mindjart az elsö pillanattól gyani 
tani kezdé a’ valót, mellyen késöbb, megfontolva minden 
környülallasokat, kételkednie nem lehetett, még akkor sem, 
ha Betty’ egyik haratnéjatól — az egyetlentöl ki e’ sze 
rencsétlennek egész bizodalmat bira — nem hallja is az 
egész történet’ részleteit. Elsö napokban Betty jobbulni 
latszott ’s akkor Justus hallgatott, nehogy felgerjedés _ve 
szélybe hozza ez ugy is olly gyenge életet; most minden 
remény vesztve vala, csak kevés órakig élhetett, l’s mi 
jobbat tehetne az orvos — szóla könytelt szemekkel — 
illy pillanatokban, mint kis örömöt terjeszteni e’ szomorú 
élet’ véghatarira. Betty mindent tud, tevé hozza, ö el van 
készülve jöttödre, légy fériiú. 

’S a’ haz elött alltunk. 

Milly érzeménynyel hallam e’ történetet, melly ér 
zelmekkel léptenn at e’ haznak küszöbén, képzeld önn 
magad. Az egésznek emléke csak szomorú alomként all 
lelkem elött, ’s vannak pillanatok, hol alig h11hetem hogy 
mas vala. 

A’ kis szobehan, ho1á1 J nstns halkan belépve maga utan 
intett, minden hallgatott. A’ levont karpitok homaiyha bo 
ritak a’ hazat , ’s szemeinnnek szokni kelle a’ sötéthez mig 
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az egyes targyakat megk'dlönhöztethetém. A’ над/han1'i1 
az apa 111t, mellén összekucsolt kezekkel, lehajtott fövel, 
ö nem is vevé észre jöttünket, mintegy alomba merülve 
ült ott, ’s ha nyitott szemeit nem latod, ’s azon kétségbe 
esett banatot arczain, alig hinnéd hogy 0h0r; az agy mel 
lett Betty’ baratnéja, majd felébe hajolva, majd néman tö 
rölve szemeit, a’ szeretet’ vég gondjaival örzé kedveltjét, 
Betty szunyadott. Vég alma vala ez, az 11tol5ó adomany 
mellyel a’ kegyes természet néha a’ haldokló’ faradt keb 
lét enyhiti, mintha vele még egyszer akarna éreztetni e' 
föld’ egyetlen tiszta hoidogsagat; csak a’ nagy faóra’ 
perczegése, ’s nél1a egy gyenge fohasz szakitak félbe a’ 
Szomorú csendet melly e’ falakat eltölté. 

Mintegy negyedet tölthettünk igy hallgató va1’a11o 
zasban, Justus az agyhoz közelitve részvevö i1gyelemmel 
követé a’ faradt kebelnek gyenge lélekzéseit. 

végre Betty felébredett. Justus par szót monda neki, 
’s nevemen hiva. Az agyhoz rohantam ’s letérdelve forró l 
könyekkel horitam nyujtott kezét. A’ többiek a' mellék 
szobaha vonnltak; magunk valank. ' l 

0h Gusztav — szóla gyenge hangon Betty - 1n1 520p 
hogy eljöttél; lam, ez több boldogsag mint életemben még 
reméltem, több mint csak imаdsagaimhan kérni mertem 
lstenemtöl. 

Nem szólhaték; fajdalom ’s gyönyör mellyel e’ han 
gok eltöltének, elfejtak szavamat; zokogtam. 

Kelj fel— szóla lagyan megszoritva kezemet — miért 
térdelsz igy elöttem; hadd lassalak megint, hisz’ olly hosz 
szů ideig nem lattalak, ’s ah olly rövid idö maradt, melly 
ben szemeim még rajtad függhetnek4 
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Bocsanatot! bocsanatot, te angyal! sohajték maga 
mon kivül. 

'Bocsanatot? oh haratom! — viszonza Betty mélyen 
meghatva, — ’s nehezteltem-e read valaha! nem szerette 
lek-e mindig egyenlö szivvel, mindig egyedül téged, mint 
most, mint szaz évig szeretnélek ha élnék. Kelj fel ked 
vesem, ’s_nézz szemeim közé, ’s latni fogod, maga a’ 
halai nem takarhatja el az örömsugart, mellyel feléd te 
kintenek. 

Felkeltem. 0h haratom! folytata ö, hidd el én min 
dent tudok. Te jó ’s nyajas valal irantam mindig, csak 
tarsaid okai egész szerencsétlenségünknek. Ok irigylet 
ték boldogsagomat, ’s annyit szóltak, annyi gyanuval tölték 
szivedet ellenem, mig végre kételkedni kezdél ’s elhagyal. 
Az ég hocsasson meg nekik, mint én tevém. Neked nincs 
mit megbocsatanom. Légy aldva érte hogy eljövél, ’s még 
egyszer' mondhatam , miként szerettelek. 

’S én mit tevék ennyi szeretetnek jutalmai'il? szólék 
elragadva fajdalmamtól, nem dultam-e fel életedet? nein 
gyötörtelek ’s kinoztalak-e mig e’ sziv, mellyet az ég bol 
dogsagra teremtett, széttörött! 

’S hat nem valank-e boldogok — Szóla nyajasan ram 
f'úggesztve szemét — nem éltünk-e sok szép, oh olly igen 
szép napokat? Midön még kinn, keskeny utczankhan lak 
tunk, ’s naponként egyтt kimenénkfs midön a’ boulogni 
erdöben szerelmedet megvallad, ’s késöbb hazadhan, a’ 
szép viragok között mellyeket ajandékoztal, nem voltam-e 
boldog? ’s nemde, tevé hozza kezemet szoritva, te is az 
valal, ’s te nem fogod felejteni e’ napokat, mellyekben 
Bettyd lmég szivedet kielégitheté. 

Áwfziò'nyv V. ш. i 2n 
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'S hogy ennyi boldogsag’ jutalma1'il megöltelek, szó 
lék kétsegbeesve. 

l Te? szóla megragadva kezemet. Te, Gusztav, hogy 
gondolbatod azt? Igaz, sokat, igen sokat sirtam midön el 
hagytalak; de lam maga e’ hanat jól esett szivemnek, ró 
lad emlékezém könyeim között, szeretetedre, ’s szivem 
enyhült e’ képeknél. Te csak boldogsagot arasztal ream 
vég naponn11g. Lam, tevé hozza kis hallgatas utan, én ma 

' gam vagyok oka hetegségemnek. Kinn hazunk megett egy 
forras van, jégh11degen iön a’ sziklaból , ’s mar mint 
gyermekeknek mindig tiltva volt belöle innunk' Múlt nya 
ron midön egyszer igen melegem vala, elfeledkeztem_ ma 
gamról ’s ittam belöle, ’s lam azóta betegesedtem el. — 
Hidd el kedvesem, csak ez oka halalomnak , mas semmi. 

Mélyen meg valék iiatva. ’S ez angyalt taszithatam 
magamtól, ki ennyi szenvedés utan csak vigasztaló 52ot 
talal, ki mindenri'i'l megfeledkezik, ki sirja’ küszöben ar 
tatlan szinleléssel nnaganak tulajdonitja hajat, csak hogy 
szivemnek terhe könnyebb legyen_ Sirtaт. 

Ó maga mellé ültetve az agyhoz, a’ mi'iltról kezde 
beszélni. Elsö talalkozasunkról, szerelmünk’ boldog kor 
szakaról, ’s azon szamtalan kicsi ’s nagy örömekröl mely 
lyeket e’ napokhan élvezett. Kérdezett, emlékezem-e min 
denröl, ’s nem fogom-e felejteni ezenti'il, ’s halavany ar 
czain néha egy gyenge pirossag futa at, örömének vélg 
sngara. Mintegy fél óraig beszélhettünk igy ’s érzém 
hogy gyengülni kezd, szava elakadott, keze mellyet az 
enyimben tarték, mind inkahh elhült. Az orvosért akarék 
menni. — ' l 

0h nem, még nein,l sohajta Betty kérö hangon; ki 
tudja, együtt lehetünk-e még c’ vilagon, 's nekem olly .iól 

i 
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esik veled штaт, veled kit annyira szerettem, ’s nemde, 
ki engem is szeret? 0h én tudok mindent, tevé hozza 
gyengén megszoritva kezemet, te szeretsz, te képemet 
mтaны, kesergtél értem, ide e’ szomorú magenyha 
jövél midön elhagytalak; az orvos mindent elbeszélt, ’s 
oh hidd el, e’ meggyözödés boldogsaggal tölti lelkemet. 

Betty’ hangja annyira elgyengült hogy'alig érthetém; 
‘ ö még egyszer erötvéve magan, rem tekinte. 

Még egy kérést _ szóla el elakadó szóval — ne 
hadd el apamat, ö szegény ’s gyermektelen, gondoskodial 
felöle, hogy inséget ne szenvedjen, és — — ne felejtsd 
Bettydet. ’S ezzel béhunyta szeinét. Segitségért kialték. 
A’ mellékszobahól Justus ’s apja rohantak az agyhoz: 
Betty még egyszer felnyita szemeit. Gusztavi sohajta el 
haló hangon, iniedkozzal érettem. ’S az angyal nem vala 
többé. Apja ’s haratnéja elragadva fajdahmaktól kihült keh 
lére borultak. Justus könytelt szemmel nézé e’ jelenetet, 
keblemet egy le nem irható érzet ижé el. Imedkozzel 
érettem, ez vala végsö szava, ’s elragadva nem ismért 
erötöl borultam térdeimre, ’s annyi évek utan elöször 
forró imanak nyiltak ajkaim. A’ gyermek’ ‘шatos fohaszai, 
a’ véghetlen vagy mellyel ifjúsagom’ elsö éveiben egykor 
az éghez feltekinték, azon mondhatatlan ösztön melly lel 
künket felragadja, azon bizodalom melly szivünket legna 
gyobb kinjai között megnyugtatja, feltamadtak e’ rég hall 
gató kebelben, ’s ismét éghez emelém kezemet. Vanna'k 
fajdahmak mellyeknek terhe alatt önkéntelen térdre sü 
lyedünk, örömök mellyekért köszönnünk kell, pillanatok 
mellyekben mindent birva vagy mindent vesztve mit ez 
élet nynу, a’ szem e’ fildön targyat többé nem тaм, fel 
az éghez emelkedik; oh vannak illy pillanatok ’s nincs 
senki a’ vilagon ki ezt soha nem érezé. 

20 ’'" 
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Mikor felkeltem, nyugodtabb valék. Betty megbocsó. 
tott, ’s egy belsö szozat mondja nékem, hogy nem sokaîtral 
шltпы; meg egymastól. 0h barútom, én érzem ezt! Betty’ 
sirian térdeltem, ’s lelkemet tantorithatlan meggyözödés 
tölté el; én nem kételkedeln többé halhatatlansagomon! 
vagy ha körültekintek e’ fényes természet’ véghetlen csu 
мî között, ’s Енom egy új‘lény’ csirait minden romladas 
felett, az enyészet mellett teremtést, ott hol egy lét a’ 
palyat bevégzé, egy masnak kezdetét, ’s fenn az égen, ’s 
a’ feld’ шпaraт napot ’s csillagokat, tavaszt ’s az ösz’ 
elszenderülését, szüntelen valtozó egyformasaghan, vég 
hetlen teremtést melly az elsö naptól hol e’ föld’ palyajat 
megkezdé, az utolsóig szakadatlan’ toтb» foly, ’s a’ hova 
fordulok nem egy lényt mellynek enyészete nem volna 
egyszersmind masnak születése, én semmisedéstöl remeg 
jek? Semmisedéstöl! — Hat azon nagy fenséges remény, 
mellyet {жen sziveinkbe teremtett, hogy e’ föld’ görön 
gyös ösvényein nehéz terheink alatt fel a’ tiszta éghez te 
kintve új erövel haladhassunk, a’ rejtélyes vagy melly 
néha örömeink között keblünket fesziti, ’s nem engedi 
hogy otthonosnak érezze magat lelkünk e’ föld’ legbajlóhb 
virulasa között sem; a’ bensö szózat melly ha elveszett 
kedveseinkre gondolunk, viszonlatassal biztatja banaш 
kat, nem jelentenének semmit? mibens ezeredek 1тak, 
egy alem volna csak , annyi embermilliardnak egyetlen 

'vigasztalasa csak egy fennséges hazugsag? 0h nem, ez 
lnem lehet! Gondold az lemberi életet halhatatlansag nél 
kül, ’s nem borzad-e szived e’ gondolatnal? 0h gondold 
at emberi létedet! az elsö' pillanatoktel, hola’ gyermek 
nek még szaтa nincs mellyel érzeményeit kimondhatna, 
mint jajkialtasai, aven végsökig hol kinagyan lélete faj 
dalmas vonag'lasok közt megszakadt; gondold at e’ Юtet, 
mellynek boldogsaga csalódasok, valeja kin, mellyhen 
minden remény egy éldeletet, minden éld‘elet egyre 
ményt elront, mellynek kevés fénypontjai mint éji égen a’ 
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csillagok ragyognak, hogy vagy töltse szivedetfde был: 
tavolhan, hogy küszködésed hasztalan legyen; ' mellyben 
azon kevés pillanathoz is, hol magadat boldognak érezhet 
néd, mint a’ moslim szent varasahoz, csak egy ltosszu 
pusztasag utan juшaт; ’s mellyeket atélve, mint az aj- ' 

' _tatos vandorra, ismét csak pusztasag var read; mellynek ' 
egyetlen kincse, e’ sötét aknanak aranya, a' szerelem annyi 

_idegen ШИН anyaggal vegyülve nyujtatik, hogy az idö’ 
olvasztó talahan a’ salak között néha alig lelheted draga 
érczedet; gondold at''ez életet, az ifjú’ kinzó reményei'töl. 
az_ agg’ kinzóbh reménytelenségéig, azon napoktól hol 
boldog nem lehetél, mert tenni akartal, azokig hol boldog 
nem lehetsz, mert nincs seтmi tenui valód; ’s valjon ké 
telkedhetel-e halhatatlansagodon? ' 

Ha a’ vilagon körültekintesz, a’ lények’ véghetlen 
sorahan öröm ’s megelégedés lép elédbe minden felöl; ez 
óriasi föld, mellynek tengere dagadva ’s apadva mint egy 
nyugodt sziv’ dobogasa, ezeredek óta valtozatlanul emel 
kedik, mellynek el nem apadó folyói éltet osztanak ez 
redek óta, melly, ha virulasa megszünt, téli ahmaha szen 
derül, ’s feléhredve tavaszi köntösének egész pompajahan 
all elötted ismét, ez illatdus viragok’ ’s növények’ serege, 
ez erdök hol minden ag külön zöldjében diszlik, minden 
levél az esti fuvalom’ érintése alatt külön gyönyörjébeií 
remeg, ’s a’ vig zaj feletted, hova szemed a’ boldog éne 
kest nem követheti, ’s körl1lötted sötét lombnak rejteké 
ben, ’s lahaid alatt, hol ezer bogar kicsi örömeiröl dong, — 
nem mondja-e minden, hogy egy szeretö lény örködik ez 
egész felett, kegyesen megadva minden teremtnnényének 
azt mi boldogsagara szükséges; ’s csak te volnal eит1o 
zott? te az egyetlen annyi millió teremtmények közül, ki 
nek винni nem szahad, kit csak egy hosыú kinra alko 
tott Istened?! l 
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0h mert a’ természet’ fennséges szépsége téged ki 
nem elégithet, lelkednek mas vilagossag kell mint mely 
lyet e’ nap ragyog földedre, szived mas örömök utan va 
gyódik, mint miket anyagi léted nyi'ijt, gondolatidnak 
mas kör szükséges, mint mellyet e’ lathatar'körülfog; 
ha a’ föld megnyitva aknait neked adja kincseit, ha az 
ég rad arasztja legmelegebb'sugarzatat ’s'a’ föld lege 
desb illatat önti el körülötted, te boldognak nem fo 
god érzeni magadat; benned még valami vanini kielégü 
lést nem talal, lelkednek egy része, melly sir. ’S mint 
a’ vandor, ha a’ taj mellyen ösvénye atvezet, viragozón 
lterül el körülötte,'könytelt szemekkel all meg viragы fe 
letti ugy allsz te szomori'ian e’ iöld’ aldasai között, ’s 
mindazon dicsö szépség, mind azon éldelet melly körülöt 
ted ajanlkozik, csak aria int, hogy honn nem vagy hatarain. 

’S miért hat e’ rejtélyes vagy melly éldelni nem en 
ged rövid ШИН palyadon? miért e’ kinи‘) remények mely 
lyeknek e’ földön teljesülni nem lehet? miért e’ bensö ösz 
tön melly fel a’ magasra hija lelkedet, mig e’ gyenge ke 
bel, mar e’ _föld’ bérczein is hova felkivankozal, feszülni 
kezd? minek e’ hensö szó melly méltósagodra intve anyagi 
gyönyörjeidet elkeseriti: ha végzeted anyagi élted’ hata 
raim Ш! nem terjed, ha athaladva földi palyadon, sorsod: 
enyészet? ’s hat azon lény, melly e’ vilagot alkota ’s rajt 
gyönyört ’s éldeletet minden teremtményeinek, csak na 
lad gyönyörködik kinokon, ’s ki szeretö apa nlindennek , 

_néked öraögöd? 

Gondolj azokra kiket szerettél, anyadra kinek sze 
retete egy nagy aldasként tölti ifju napjaidat, kedvesedre 
kinek karjai között pillanatokra megértéd, hogy boldogok 
is lehetünk e'ivilagon, haiatodra kivel legszebb emlékid 
nek felét eltemetted, ’s valjon ennyi szeretet megférne 
egy sirhan? дoмoй azokra kiknek ezer éves neve szive 
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det feldobogtata, kiknek emléke elött mint шtaты meg 
hajoltal, kiknek nagy képe minta vala ifji'isagodnak', 
mellyhez hasonlitani, .példa mellyet követni akartal, a’ 
Gracchusokra, Socratesekre, mind azokra kik a’ tudomany’ 
vagy dicsöség’ töviskoszorújat тeмéх; ennyi nagy- és 
dicsönek nem volna jövöje? nézz magad körül, e’ nemze 
teket mellyeket önkény rabigaha füzött,'e’ millió szeren 
csétleneket, kiknek földi feladesa képzelt kényelmeket 
szerezni egyeseknek, hogy keserü könyekkel azt'athas 
sa]r par nappal tovabb mindennapi kenyeröket e’ gaтa; 
fina’ egyetlen adomanyat, melly nekik jutott, ’s ennyi 
szenvedésnek nem volna jutahma? l’S ha az ember nyugod- _ 
tan eltürve mindent, hékességesen elviselve a’ lanczokat 
mellyeket széttörnie olly könnyü vala, végre fel az ég 
hez tekint, ha latva ez életet hol minden jó, minden ne 
mes kebel, mint a’ kö mellyben aranyércz rejtezik, szen 
vedések’ langjai közé vetödik, nem hiheti hogy vele lé 
tünk bevégzett; ha lemondva mindenröl mi öt e’ földön 
boldogga tehetné,' az örök igazsaghan helyhezi bizalmat, 
’s a’ faradt munkas мatól kéri bérét, ez lkegyetlenül el 
üzné magatól? ez guiiyolva igy szólna a’ Szerencsétlen 
hez: halgatag, miért bizakodtal, napom egyenlön ragyog 
jók ’s goiioszok felett, a’ zsarnokot ’s szolgat, az üldüzöt 
’s aldozatat egy sir takarja el, egy sennm11sedés verja; 
földöm szép vala, miért nem éldeltél? kai‘jaid erösek vala 
nak, szived dobogott, gondolatid szabadsagért langoltak, 
miért türtél elnyomast azoktól kiket мsтóдdмk terem 
tettem! — 

\'a1jon_1ehetséges-e ez, valjon a’ gondolat melly ha 
ma hébizonyodnék , az emheri nem’ felét önngyilokhoz 
vezeiné, való lehetne? l ' ' 

Oh nem, szivem’ teljes meggyöz6désёлш‘mondom, 
ez nem lehet! Ш: e’ tiszta lénynek hantja felett, e’ nehez 

f 
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földi lét’ шaraм mellyekbez közelitek, szivemet le nem 
irható meggyözödés tölté el, ’s i‘óldi erö nincs melly ben 
nem ez erös hitet megtantorithatna. Mi viszontlatjuk egy 
mast. Hol ’s miként? ki mondhatja ezt? Körültekintünk 
e’ földön, ’s a’ természet’ hajló rejtélyei nem felelnek ké 
telyeinkre, feltekintünk az égre, ’s annyi vilagai nyugodt 
meggyözödést nem ragyognak vagygyal emelkedö lel 
keinkbe; de tekints magadba, ’s szived’ nyugtalan dobo 
gasa, a’ vagy melly kebledet fesziti, a’ remény melly j_ö 
vendöre int, lelked ’s minden mi benne gondol, szól, él, 
emelkedik, egyl szóval felzajog: emher te halhatat 
lan vagy; — ’s {шen nem teremthetett hazugsaget lel 
kedbe. Mint a’ mag mellyet kertésze sötét földbe ültetett , 
zöld levelekben növe, sokara csak, fenn gyökereinek sötét 
körén túl emelkedve lviragozik, illyen az ember; sötét 
földben terjeszti gyökereit, reményeiben emelkedik, de 
viraga csak fenn e’ sötét körön túl var rea, fenn hol min 
den mit az élet ad, öröm ’s fajdalom tünni fog, fenn hol 
lelked kiépül nehéz sehjeiböl, hova csak szerelmedet vi 
szed magaddal. Mi fajdalmunk, ha illy vigasztalas eny 
hiti keserveit! ' 

Juliui’ 15‘kén. 

ì Czélomnal allok. Talalkozasom Bettyvel, halala, s 
annyi ellenkezö érzemény melly e’ szivet olly rövid idö 
alatt 'felrazzí, fölemészté végerejét. Mindjart Betty’ teme 
tése utan lefeküdtem, ’s azóta nem hagyam el agyamat. 
Tegnap sok kérés utan Justus végre megvalla, hogy legfe 
lebb par napig élhetek, ’s elkészülve a’ halalra e’ székbe 
vitetém magamat, hogy még egyszerl lassam a’ lealdozó na 
pot mellyet e’ helyröl annyiszor követtek szemeim, hogy 
még egyszer hozzad fordulva bucsút vegyek azon egy 
lénytöl kinek szeretete, éltemnek nehéz, ah! olly nehéz 
teщe között kincs vala, melly soha nem veszté becsét. — 
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Mikor 6ы eшш, ’s a’ darú lelkének bensö ösztönétöl nya 
мы; éghajlat felé hiva, utnak indi'il, soт. messze gyü 
ri‘ikben a’ taj felett lehegve lathatod a’ tavozót, öt visz 
шhпы1 múlt nyaranak emlékei , ’s ha végre elszall, 
búsan hangzik szava a’ légen at; viragozóbh tajak varnak 
rea, de ö nem feledheti a’ biztos anyat, mellyet elhagy, 
’s banattal indul gyönyörjei felé; éltemnekis eljöttek öszi 
napjai, ’s e’ lélek körültekintve elvirult hatarain, utnak 
indiu szebb jövö felé.' 0h hadd forduljon hozzad végsö 
tekintetem, hadd hangozzanak vég bucsúszavaim hiv keb 
ledhez! - 

Kinyitam ablakomat, ’s körültekintve lathataromon, 
'szemeim még egyszer atfutanak a’ targyakon mellyek kö 
zött annyi nehéz napot tölték. A’ nap nyugodni szall, fe 
lette nehéz felhök tornyosúlnak, mozdulatlanúl bori'il a’ 
lég a’ taj felett, ’s a’ nagy cseт! melly a’=természetet 
eltölti, int hogy vész közelg; kevés óra, ’sa’ nap’ ragyogó 
sugarai helyett sötét fellegtömegek voni'ilnak at ez égen, 
e’ hallga“) tajt menydörgés tölti el hatalmas szavaval, ’s 
a’ fak, mellyeken egy levél.nem mozdi'il, megragadva a’ 
szélvész’ hatahmas Вaтт! körülhanyjak zöld sudaraikat: 
kevés óra, de valjon fogom-e laип csak ezt is? ’s ha az 
elemek’ harcza megszünt ’s a’ nap ragyogva feljön ismét 
bérczeink felett, e’ szem f g-e még gyönyт‘köш11 suga 
rain? Kevés óra, _’s mivé lettem? 

0h mi bamnlatos az embernek Юte e’ vilagon! Lélek 
kel mellyet a’ gondolat’ hatalma emel, szivvel melly min 
den nagy ’s fenségesért feldobog, itt all ö e’ nagy termé 
szet közepette, minden mit a’ fold nyujt birtoka, a’ ten 
ger hasztalan hullamzik galyai ellen, a’ föld hasztalan 
rejti kincseit szemei elött: ö az ш, ’s a’ nap melly ve 
téseit érlelé, ’s a’ csillagok ha éjjel ragyogva ntjat jele 
lik, ищa‘i akaratanak; egy percz, ’s mivé lett! A’ szem 
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hunyva örökre e‘ föld nagy csudai elött‘, magas gondola- ' 
tanak fonala megszakadva, a’ sziv örök n'yngalomban, fél 
isten elébb, most egy kis dara!1 föld, sirja felett a’ ta 
vasz elborita zöld takarójat, ’s új örömök, új reménység 
eltünteti az emléket mellyet élte az emberek között ha 
gyott. Mint a’ vizeset melly ezer darabokra szakadva, 
széttörve szaz sziklakon , majd csillogva nap’ sugariban, 
majd eltakarva gözleplétöl'ömlik le magas falaról, illyen 
életünk; benne mennyi küszködés, fajdalom, öröm, vagy 
’s csillogas, ’s sötétség, — ’s az egész egy percz. 0h az 
élet olly rövid, hogy alig érdemes kesergeni vagy örven 
denünk, har mit hozanak napjai; hisz’ egy nyugalom var 
mindenikünkre ’s az öröklö leend. 

0h haratom, ha majdan nem leszek, ’s hüs föld e’ ke 
hel’ égö kinjait eltakarta, ne szanj hogy jókorahh ehme 
nék; vannak viragok mellyekböl gyümölcs nem feilödhe 
tik, ’s vannak emberek kik ha ifji'isagok eltünt, elag 
ganak a’ nélkül, hogy valaha a’ férl1’ erös érettségét elér 
nék, ’s én ezek közé tartozom; mit alljak hasztalan kóМ 
ként ez élet’ viruló ltérein? egy elbusitó latmany azoknak 
kik szehh koromat ismerék, masoknak semmi; ММ el,_ né-‘ 
kem jobb eltérni az útból. _ 

¿Regény az élet; ki türelmét nein vesztve lapot lap 
utan lelkiisméretesen végig olvas, minden beszélgetésen 
atmegy, minden leirast a’ végsö gombig összeallit, ’s 
csak egy lappal sem néz tovabb mint kellene, az kielé 
gitve érezheti magat olvasasa között. 0h de vannak türel 
metlen olvasók is, vannak kik e’ nagy könyv’ elsö lap 
jainal mar vége utan tekintenek, kik mindent mi benne 
érdekes,'elöre olvasanak, ’s valjon csndalatos-e ha ezek 
rajta késöhb élvezetet nem talalnak, ’s a’ könyvet ‘félig 
olvasva leteszik banat nélkül. Nem az idö, nem a’ kor az 
mi halalra elkészit; miként a’ hajó e1ragadva szélvésztöl 
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napok alatt etfuthatja az utat, mellyre nyugodtabh hajó 
zesnal hetek kellének vala, miként egy. tized elszaraszt 
hatja a’ fat, mig szomszéda az erös tölgy csak terjesz 
kedö agaival méri szezadit, ugy az ember rövid évek alatt 
hosszi'i pelyan futhat at, egy élet’ ereje elfogyhat kevés 
nyar' forró napjai altal; nein évek, az mit iapasztalank 
tesz agge, ’s én érzenn hogy az vagyok. — A’ mit az élet 
nyujt én birtam, élveztem gyönyörjeit, atszenvedém ha 
natjanak hosszú sorat, szerettem mint kevesen, langoltam 
magas czélokért, emelkedtem, sülyedtem sok palyan, ’s fa 
radt keblemnek jól esik a’ nyugalom annyi harcz nщn; ’s 
ha netalan halalom elbusitne szeretö szivedet, gondolj visz 
sza életemre , ’s vigasztalast fogsz talalni, latva mi ke 
veset veszték életemmel, ’s miként e’ kevés között is 
csak ennléked az, melly létem’ vég perczéig derült sugart 
önte keserveim közé. 

’S most még egy kérést hozzad, haretom! — Midön 
e‘ kinos lapoknak irasahoz fogtam, csak kivanatod’ telje 
sitése vala czélom, ismerni akartad'történeteimet, ’s fel 
jegyeztem mi'ilt ’s jelent, hanatot ’s rövid örömeimet, min 
dent mit éreztem ’s szenvedék leraktam e’ lapokban; a’ 
mit reményltél megtörtént, atgondolva keserveimnek oket 
’s történetét, Szivem enyhült hanatahan, ’S talan még egy 
haszna lehet e’ vallomasoknak. Ha majdan iiaid felnönek, 
’s kik most mint vig gyermekek jatszanak térdeid kö 
rül, Мин!’ küszöben kilépve, a’ zajgó tömeg közé vegyü 
lendnek, teli nagy feltételek- ’s magas reményekkel mint 
egykor én valék, bizva az életbe, bizva önnmagokba ’s 
az_ emberekbe, mint egykor'én biztam: akkor add nekik 
kezeikbe e’ hagyomanyomat, ’s példem talan megörzendi 
szüz kebleiket. — Èletem mindennapi, az embe'rek kik 
kel érintésbe jövék, nem valanak jobbak ’s nem roszabbak 
a’ közönségnél, történeteimben semmi rendkivüli, ’smég 
is mennyi kin tölté napjaimat, ’s miért? — mert magamon 
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kivül soha semmit való szeretettel at nem karoltam, mert 
elkülönözve törpe önzés altal a’ nagy élettöl, midön rövid 
boldogsagom megszünt, ‘nem vala semmi mivel hanatomat 
vigasztalhatam, mert önnös valék. Tedd'gyermekeidet 
ligyelmessé erre ’s mondd nekik egy rég elment harattól 
kit 6l1 nem ismerének, é’ vég tanacsomat. 

Szeressetek! e’ nagy vilagon csak egy van mi 
valóhan boldogit, sziveteki csak benne keressétek örö 
meiteket. ' 

Szép ’s dicsö e’ vilag ’s feltekintve egére, mellynek 
boltozatan az éj’ sötéte ‘is csak csillagokat ébreszt, körül 
nézve'földötökön mellynek arnyékaiban is viragok nyila 
doznak, milly sziv, melly dobegva még el nem faradott, nem 
érzené boldognak magat,milly kebel nem telnék remények 
kel? Reményleni fogtok ti is; éldeletet, tudomzîtnyt,' di 
csöséget, hatalmat, mindent mit szemetek lat, lelketek 
kivan; oh de ha éldeltetek ’s kielégületlenül visszatekintve 
atélt ‘örömeitekie eszetekbe jut, mi illatlanok'valanak leg 
szebb viragaitok; ha évekig ‘araтa, mint ki kutat ki 
meritni akarna, végre atlattatok, hogy a’ tudomany’ ki 
merithetlen forrasa senkit fenekére latni nem enged, ’s 
faradva hosszú munkatokban, szivetek elcsüggedt; ha meg 
tudtatok hogy habér ’s olajag nem egy tövön teremnek 
’s vagyatok megszünt a’ dicsöség utan mellynek elnyeré 
séért annyi aldoza fel önn érzetét; ha hatalom nem csa 
bitja többé sziveteket, mióta tudjatok, hogy olly hatalmas 
nincs ki csak egy embert boldogithatna is; ha kik annyi ' 
reménynyel megrakva kedvezö szelekkel utnak indultatok, 
visszatérve a’ kikötöbe lattatok hogy vészeitek között 
egyenként ki kelle vetni kincseiteket, ’s hogy mint kol 
dusok tértetek vissza ti ‘is: akkor mi maradt sziveteknél 

egyéb, egyéb azon kincsnél mellyet Isten, mint az anya 
elvaló gyermekének amuletjét,midön e’ földre helyheze' 
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szivetekbe rejtett, hogy megörizzen mig tavol vandoroltok, 
’s ha majdan megtértetek, rajta ismerje meg gyermekeit. 
0h örizzétek meg ezt, e’ földön nincs mi ha ezt vesztetté 
tek, kipótolhatna karotokat. 

Csalódni fogtok. — Minden hitnek vannak mar 
tirjai, ’s annak melly az emberekbe bizik, legtöhb , ’s 
kik legtöbbet szenvedének, mert kinzasok egy hosszú élet; 
oh, de ne zarjatok el sziveteket a’ szeretet’ meleg érintése 
elött. Sok sziv melly egykor derült napjaitokhan szépnek 
latszott, el fogja veszteni becsét, ha majdan fellegek vo 
nulnak fel lathatarotokon; mint a’ mocsar ’s tiszta forras 
egyenlön ragyog nap’sugaraihan, ’s csak homalyos napok 
han itélhetsz tisztasagokról, ugy nem boldogsagod’ _ragyogó 
vilaga laz melly alatt_emberismerethez juthatsz; ’s ez szi 
veteknek fajni fog, fajni ha azokkik legtöbb szeretetet 
mutattak irantatok, épen azok valanak kiknél legkeve 
sebbet talaltatok, miként a’ tükör melly nap’sugarihan 
legszebben ragyog, leghidegebb marad, — de nem vala-e 
szép maga e’ csalódas? nem érzitek-e hogy nem azon 
szeretet mellyet nyerétek, de az mellyet adtatok, boldogi- ’ 
ищa зш1eш1et leginkahb. 0h ’s nem mindig csalnak, 
néha valók az emberek, ’s mit szerelem altal szenvedél, 
szerelem vissza fogja adni ismét, ’s a’ sziv melly annyi 
csalódasok alatt vérezett, kiépül egy hiv kebel’ apoló érin 
tése alatt. 

Szeressetek! 0h de ne csak egyesekért dobogjon ifjú 
szivetek, bar _mi kedves ’s boldogitó a’ kör mellybe sor 
sotok helyheze, ne ez legyen hatara szerehmeteknek, a’ 
vilagnak polgariva szület'tetek, gyermeki a’ nagy emberi 
csaladnak ’s kebletek neт emelkednék testvéreiért? 

Nézzétek a’ természetet! ha tavasz jö, im az 'egész 
— und egyszerre megi'ijul; fa ’s füszal, völgy ’s tetök zöldhe 
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borulva allnak elöttetek, ’s az öröm egy szinnlel ékesiti 
egész tajatokat, ’s a’ vész melly a’ tenger’ hullamait fel 
veré, elragadja a’ véghetlen aтak minden csepjét, ’s nincs 
egy melly nyugodnék az egésznek küs'zkö0ései köнт. IS 
ten nem akarta hogy lényei elkülöuözve alljanak e’ vila 
gon; a’ természet, le’ nagy sorsa minden anyagnak, egyen 
lön rendezi millló lénynek napjait, ’s nem allhat semmi 
ellent szavanak , csak az emher allna maganyosan? ’s 
mert végzete magasabb, mert e’ vilag milliónyi lényei 
között ö az egyetlen, ki önnalló akarataval az anyag’zsar 
nok parancsinak ellent allhat, nem volna semmi mi öt ha 
sonlóival egybe kötné? — Im azért ada szivünknek a’ sze 
relmet az ég, hogy miként a’ természet minden anyagot 
összefüzve lanczival egy nagy egésszé szövé, ugy a’ sza 
had ember is egyesülni tanuljon, ’s mint tavasz ’s ösz a’ 
mezö’ viraginak, ’s mint vész ’s a’ nap’ ragyogó sugara 
tenger’ hahjai felett, ugy rokon érzet altal, az egész nem 
nek öröme ’s banata közös legyeii. ' 

Tekintsetek magatok körül; a’ fat melly alatt pihen 
tek, masok ülteték, kenyereteknek masok veték el mag 

' vait, biztossagtokat masok örzik, a’ gondolat maga melly 
lelketeket emeli, a’ tudomanyon mellyben büszkélkedtek, 
szaz ivadék dolgozott hogy birhassatok, ’s nem érzitek-e 
kötelességteket? nem'érzitek-e hogy értetek milliók tarad 
tak, hogy jólléteteken szaz ivadék dolgozott, ’s hogy 
feladastok faradni, mint ök, hogy a’ jövökor boldogabb le 
gyen hannvaitok felett. Sok nehéz tapasztalas var reatok 
e’ palyan is. Ki életét magasabh czélnak szenteli, ne varja 
hogy önnmaga fogja éldelni gyümölcseit; sok idö kell 
mig a’ mag, mellyet az emberiség’ mezején elhinténk 

` gyümölcsöket hozhat, ’s a’ munkas nyugodni megy mi 
elött a’ mezö mellyet elvetett zöldelni kezdene; kikért 
‘мadtaшk nem fogjak köszönni iparkodasaitokat, ’s aldo 
zat helyébe csak gi'my', talan üldözés var reatok; az eszme 
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maga mellyért szivetek langolt, elfogja veszteni szépségét 
emberek’ érintései között, ’s mit egykor'olly fennséges 
nek gondolatok, bemocskolva, mint arany melly sok kéz 
között forgott, becstelennek fog latszani: de ha szive 
tek elhusult szomorú tapasztalasaitok felett, nem emelke 
dik-e a’jövö egy nagy vigasztalasként lelketek elött? - 
A’ jövö melly az emberiség’ lassan termö nnezején minden 
jó magnak végre meghozza gyümölcseit, ’s eldödeinek 
üldözötteihöl valasztva nagy fériìait, egy emléket sem allii, 
melly mint a’ keresztfa ne intene szenvedésekre, —- ’s 
talan néktek is megadja béreteket! ’S nem elég-e ez? ’s 
nem érezhetitek ha har neml mindenhatóknak, llegalabb 
batahmasoknak magatokat e’ vilagon, hol testeteket hat 
lahnyi föld eliakarja, egy par év semmisiti, de gondola 
taitok ezredeknek iranyt adhatnak? ’S ha nem, ha magas 
reményeitekben csalódtatok ’s sorsotok névtelen eltünni 
e’ vilagról, llegalabb a’ czél mellyért küszködtetek, dicsö 
vala, a’ nagy vitahan mellyben laz emberi nem ezeredek 

‘ óta jogaiért vérzik, ti is részt vetteiek, ’s elérve nagy 
gyözehmét a’ késö ivadék, azon m11llió névtelenek között 
kik érte vérezének, aldani fog titeket is‘; ’s nem tölti-e ez' 
nagyobb örömmel lelketeket mind anual, mit önnösségtek 
éldeletben nyujihatna‘? 

Oh ’s az emheri nem el fogja érni ma 
gas czéljat! — Szazadok fognak mulni, sok ivadék 
eltünni küszködés között, de a’ napnak jöni kell , melly 
hen nemünk hivatasat betölté, mellyben a’ jó gyözni 
fog a’ "Лagon; a’ mi hivaiasunk elh11nteni magvat, hom 
lokunk izzadsageval termékenyiteni földjét, szivünk’ forró 
vagyaival érlelni csemetéit; végzetünk küszködni, ki 
vanni , reményleni ’s ha har az igért iöldet nem érbettük 
el , legalabb messzünnen lattuk aldott hatarait, legalabb 
szemünket legeltettük szép iaian, ’s haldokló Mósesként 
éreztük hogy azon Josuai, 

‚ 

ki ott egykor 53411n1 fog, m11 l 
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vezettük a’ csatamezöre , mi ruhaztuk fel fegyvereivel. 
0h ’s ki tudja nem allunk-e mar közel e’ boldog órahoz? 

' nehéz a’ kor mellyben élünk, forró egünkön terhes felle 
gek tornyosulnak , ’s az ember lankadtan, remegve a’ kö 
zelgö vésztöl halad örömtelen ösvényein: de ha a’ nap 
legforróhh, ’s a’ vetés f_öldfelé hajolva mar alig birhatja 
kalaszait, nem közelg-e akkor épen az aratas? Remél 

'jetek ii'jak! 

’S ha netalan napok jönnének, hol szivetek elfa 
radva annyi kinzó tapasztalas utan kételkedni kezd, 'ha 
erötök a’ nehéz palyan, mellynek czélja mennyivel tovabb 
jartatok annyival messzebhre szall, ellankadott, akkor gon 
doljatok ream, ’s éltemnek emléke ôrizze meg önnös 
ségtöl lelketeket; hús napjaitok el fognak mulni: a’ vi 
lag’ fajdalmat kedvesek’ ölelései, kedveseitek’ sértéseit a’ 
vilag ki fogjak pótolni, csak az önnösnek nincs 
vigasztalasa e’ földön. 

’S most Isten veled; a’ nap lealkonyodott, v11g511gá“ 
jai elhalavanyultak bérczeink felett, ideje hegy nyugodni 
menjek én is. ’S ha utaid egykor a’ bérczek közé vezet_- 
nek hol haratod helyett csak egy sir alland elötted, melly 
nek kövén nevem all, ’s eszedbe'jut hogy a’ sziv melly 
alatta hamvad, egykor érted dobogott, ’s nem mozdulhat 
többé közelîtésednél: akkor emeld az éghez szemedet, ’s 
gond0ld: ott meglatjuk egymast. — 0h 0tt, ott ’s örökre! 
Mert hisz’ mi volna halhatatlan bennünk, ha nem azon 
része lelkünknek, melly szeretett. 
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Eddig Gusztav’ kézirata. Végsö sorai remegö kézzel, itt 
ott, fökép vége felé majd olvashatlanul irva. E’ lapokhoz 
zarva, néhany érdektelen i‘romanyokon kivül, Gusztav’ vég 
akaratat, тellyben Betty’ atyjanak, Justusnak ’s azon 
baratjanak kihez naplójat intézé, nagyobb legatumokat, 
egyéb vagyonat a’ szegényeknek hagya, ’s egy levelet 
talaltam, mellyben Justus, életének végperczeiröl szól. 

A’ levél szerint e’ szerencsétlennek vég órai nyugod 
tak ’s fajdahmatlanok valanak. Midi’i'n nap’ leszallta utan 
az orvos, a’ carthausi ’s Armand kik betegsége alatt kö 
rülte valanak, szobajaha léptek, székén ajulva talaltak, 
ablaka nyitva, asztalan bucsúlevelének végszavai még 
alig megszaradva. Ágyaha vittek hol egy ideig eszmélet 
nélkül feküdt. Mintegy tiz óra felé magahoz jött, szólni 
kezdett, de keveset, ’s_mind inkahb gyengülö hangon. 
A’ generalis, kit mar tegnap kéretett, eljött, ’s a’ többiek 
kimenvén, véle maradott mintegy két óraig, a’ vallas’ vi 
lgasztalasait felveendö. Éjfél elött ismét be ment az orvos, 
’s öt nyugodtan; ’s ha bar gyengén, varatlanul jól talalta; 
apjaról szólt, baratjairól ’s néha mintegy fehmagasztalva 
az éghez emelt szemekkel viszonlatassal vigasztala elcsüg 
gedö haratait. Éjfél utan elszunyadott; az ég dörögni kezde, 
fennségesen, mint _csak e’ bérczek között latható, voni'ila 

Árvaiòayv V т. 2i 
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a’ vész e’ völgyen at, de a’ felhöszült természet’ nagy 
zaja nem ébreszté az almodót. Mikor a’ vész elvoni'iit, 
’s a’ nap a’ lathataron felmerülve a’ szohanak egyik ah 
lakat langha borita, felnyita szemeit, ’s kissé felemel 
kedett agyahan. — Mi hamar múlt ez éj! szóla gyenge 
hangon Armandhoz fordulva, vilagossag, vilagossag öm 
lik el szemeim körül, nem birhatom; ’s ezzel visszaro 
gyott ’s nem szóla többé. Egy óraval késöbb szive mar 
nem dobogott. Kivanata szerint nem a’ kolostorban, ha 
nem közel a’ hazhoz hol vég napjait tölté, temették 6t 
haratjai, a’ nép imadkozva követte kiséretét, ’s domhja i 
felett Armandtól ültetve egy hars terjeszti zöld agait. 

Boldog ki mint ô, a’nehéz palyat ati‘utva 
nyugodni ment. 
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Félévvel késöbb mint a’ kéziraton végig mentem, egyik 
haretommal Angliaha utaztam'. ' ‘ 

Szép majusi est vala, midön a’ scotiai Perth grófsag 
N. nevü falujaha ertünk. Uti tarsam leveleket kapvan a’ 
hazaból, vendéglönkben maradott, én kinnenék a’ mezöre, 
melly felett a’ most kelö teli hold araszta elsö szelid su 
garit el. Egyike azon esteknek vala, millyeket tavaszkor 
mindenikünk élt néhanyszor, ’s mellyek’ nyajas órait min 
denikünk sokszor kivanta vissza mar, mert azon örömek 
nek is, miket a’ természet ad, vannak emlékei, ’s talan 
azon egyetlenek, mellyek közé keserü érzelem nem ve 
gyül. .- Czél nélkül haladék tovabb a’ kertek között; 
minden hallgata körültem, néha égy könnyü fuvalom, 
melly a’ fak’ csucsain atlejtve viragesöt hullata ram, vagy 
egy madar’ gyenge röppenése, melly felzavarva lépéseim 
töl, iejtettebb nnenedéket keresett maganak az agak kozi,' 
—- ez vala minden. Mint a’ gyermek ki mosolygva alomba 
szenderült, hogy mosolygva éhredjen ismét, ugy allt a’ 
föld tavaszalmahan, fülöite az ég’ derült arcza, melly 
szeretö anyakint örzé almait, mig a’ viшуб tajakon. 
mint meleg sohajtat, lejte végig az esti szellö. 

21* 



340 ßÁiió Eö'rvös JózsEF , 

Gondolatimban тabb haladva, végre sövénykerités 
elött talaltam fel magam, ’s belépve nyitott kapмan egy 
temetönek,hol szazados fak’ arnya alatt csak itt amott fe 
jérlett kl egyegy sirkö a’ fütakart egyszerü halmok kö 
zött. Ki az, ki temetön meghatva nem érzené magat? 
mint gyermek, mert fél, hogy az elhúnytak visszajönek; 
mint féri1. mert tudja, hogy a’ föld senkit vissza nem ad. 
Вejem’ kezemre tamasztva ültem egy halomra le, ’s mig 
szemeim a’ teli holdvilagon atfutó felleget követék, sok 
elmult emlék tünt fel lelkem elött, sok kép, mellynek 
kedves vonalmait e’ sziv nem fogja felejteni, har mennyi 
évekig dohogna is. Áhrandimból lépések ébresztének fel ‚ 
’s egy csoport einber, a’ temetökapun belépve, közel 
hozzam egy ujonan asott sirt alla körül, melléje letéve 
hús terhét. Féri1ak valanak nagy részint komoly ahitatos 
arczokkal, ’s mint szerény öltözetükbti'l ’s magokvisele 
téhôl latam, methodistak. Közelebb lépve egy öszhaju ' 
férilt vevék észre, ki mellére tett kezekkel, tekintetét 
ég felé emelve, allt a’ koporsó mellett, mint egy szent, 
szótalan ìmadsagha merülve, mig tarsai tisztelettel allait 
i’it körül. Mindenki hallgatott; végre az agg megszólalt. _ 

il 

Ha a’ nyar elmulik , a’ пиsa elveszti viragit, ’s ki 
sir uшa? ö viragzott. ’S ha a’ nap ragyogva feliöl a’ 
lathataron, ki könnyezik, ha egyenként ищa eltünni a’ 
csillagokat? 6k ragyogtak. ’S ha a’ madar öszkor bold0 
gabh éghajlatt felé költözik, ki sohajtoznék utana? ö 
fészket rakott, ö felnevelte kisdedit, ö énekelt; ’s ez 
vala végzetök. ’S ti miért alljatok hat körül annyi Миlat 
tal e’ ravatalt, haratim? mit könnyeztek? ...Ki itt fek 
szik, is betölté végzetét, betölté, mint a’ rózsa melly 
dúsan viragzott, mint esшag melly аsт" sugarzott, 
mint madar, melly édes dalla] lebegte körül kisdedit. _ 
Assz0ny vala, szмeteн, ’s szeretni az asszony’ 
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végzete, ez magas hivatasa e’ földön. A’ fériié a’ küz 
dés, a’ tett; legyen bar czélja, mellyet maganak ifjn ereje’ 
érzetében kitüzött, a’ legmagasb, az: hogy az emberi 
ségnek élend; legyen a’ legalahbvaló önség , mellyre 
szamtalan csalódas tanita, boldogsaga mindig a’ külvilag 
tel függ. Az asszony’ élete mas. 0h nézzetek öt ifjusaga’ 
elsö éveiti'll, mikor a’ sziv elöször ébredez, arczai elö 
ször langolnak, elöször lobog érzelem tekintetében! ö is 
czélt keres maganak, de ez nem h11r, nem önség, egy 
rokon kebel ez, mellyet boldogithasson. Rennénylve ’s ke 
resve jar körül, igy foly a’ földön széllyel a’ zöld rep 
kény, mindenfelé terjesztve _agait, minden felöl viritva, 
mig egy fat talalt; ’s oh akkor nézzétek mint ölelé ezer 
karral tamaszat, mint szövé köriîl legszebb zöldjével, 
mint ennelkedik tövén, hogy levelei a’ kedvelt’ lombjaval 
vegyüljenek, ’s di'is koszorúkhan függieiiek le agairóll - 
Е’ fa, sorsa a’ repkénynek, melly allani fog ’s virúlni, 
mig ö, vele süllyedni ’s veszni': mert nincs egy aga, nincs 
egy gyenge haitas, melly nemiîiggne tövén. ’S ha e’ 
kép .nem festheti mindazon vonzahmat ’s felaldozast, mely 
lyel a’ hölgy elsö szerelméhez ragaszkodik, ha le nem 
festheti mindazon boldogsagot, melly szivén elarad, val 
jon hol talalunk ollyast, melly egy anya’ érzehmét lefös 
tené! Isten mikor meglatogata földünket, nem villamok 
közt tünt fel az embereknek, nem hegytetön ragyogó su 
garaktól körülvéve; ö egy anya’ karjai között mosolyga 
a’ pasztorok’ adomanyinak, ’s ez vala legszebb., legszen 
tebb oltara a’ vilagon. 

Egy anyai oh ki nem éщé egész értelmét e’ szó 
nak, kinek nem szökik köny lszemébe ha arra gondol, ki 
élete’ elsö pillanatatól öt szeretni meg nem szünt, ki gyer 
mekörömeinék mindig tuda mosolygani , lki mindig könyüt 
talaltl ha kedvese szenvedett! Kinek szivét nem tölti 
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vagy, ha boldog gyermekkorara gondol vissza, hol az 
egész életböl csak anyjat ismeré, ’s olly szépnek képzelé 
a’ vilagot, mert nem tudta miég, hogy szeretni e’ földön 
csak anyak tudnak. ’S nem щитok-e (it gyermeke kö 
rül, ha mint az isteni gondviselés örzi magzatat! Gyer 
meke még nem beszél, 11e ö érti; érti ha mosolyg, tudja 
miért könyezik, szerelme mindenható. Mert mi allna ellen, 
ö nem szamol, nem kérdez; 6 szeret ’s felaldozza magat. 
Élete mit érne, ha gyermeke nem él; mióta anyava lett, 
maganak iennényleni nem tud mar; új életet kezde ’s lelke 
nem önn testében lakik többé. Arcza1 elsapadnak beteg 
kedvese fölött; mit hania ö, ha a’ beteg aiczai kipirultak 
ismét. Ezer könyüt sirt; de hogy’szamolna ezt, hisz gyer 
meke mosolygott. A’ faradsag megtörte erejét, ’s érzi 
hogy végóraja közelg; de ö elragadtatva örömérzetétöl 
szoritja kai‘jai közé gyermekét, hisz az élni fog. ’S mi 
koron végre felnöttünk, mikor lelkünkben szaz ki nem 
mondható vagy éhrede, szaz remény ostromla szivünket 
olly annyira, hogy éltünk lassúnak latszott, ki érti szi 
vünk’legmélyebb rejtélyeit, ki türte tapasztalatlan boldog 
sagunkat, mellyet anyi hajló csalódas szebbite meg, ha 
nem anyank. — Ö megérté iiat. Miként a’ kertész , lha 
niagva csak egy levelkét hajta ki, mar a’ faóriast sejditi 
a’ gyenge növényben, i'igy ö gyermekjatékinkban a’ fér 
i1út. ’S miként örült elöre, mi s'zép terveket alkotott ina 
ganak, mi nagy jövendöt feste képzeletében, ’s mikép 
emelkedék szivünkl szerelme’ jóslatain! 

’S igy all szeretve ’s boldogi‘tva a’ gyermek’ hölcsö 
jénél az asszony, ’s igy öleli az ifjut élete legszebb nap 
iaihan, ’s igy tamogatja a’ féri1t, ha ereje az élet’ csa 
pasi alatt lankadni kezd. Mert ha mindenki elhagyott, 
ha legszebb terved’ romjai felett allsz reménytelen, a’ vi 
lagon lia nincs hely, hol megpihenhetnél: ö nem hagyott 
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el; talan nem érdemelted szerelmét, talan nem értéd, 
megvetéd hiv ragaszkodasat: ö el nem hagy; szeren 
csétlenneknem hivtelen az asszony, ’s benne 
bizhatol. — Gyöngének gondolad, de nézzd mostmidön 
szükséged van rea, mikröl nem tud lemondani, mennyit 
türni, nn11llyeneket tenni, ’s mosolygani szenvedései közt, 
hogy észre ne vedd , mennyivel tartozol neki; ö nagyob 
bodott keserveiddel, ’sha minden elhagyott, nn11ndeneddé 

'valt. -- 
ь 

Szeretni az asszony’ h11vatasa, ’s ha ritka felel meg 
neki, nem ök okai. Nézzétek a’ rózsat, ha az ösz’ hideg 
szele rajta aiment, mi marad belöle tövisénél egyéb? "s 
még is a’ szaraz agakban még él az erö, melly viragokat 
teremte, ’s melly hogy újra kihajtson, egy meleg nyari 
napnal nem kivantatnék egyéb; ’s valion az asszonyt, ha 
szazszor csalatva szeretni megszünik, ha végre önnössé 
valt ez önnös vilaghan, és szinleni kezd, mert érezn11 többé 
nem mer, karhoztassuk-e? Az' erö melly egykor szeretni 
taniia, még szivében meg nem szünt, adjatok vissza hi 
tét ’s szeretni fog ismét; fektessetek egy gyermeket kar 
jai közé, ’s angyalla. valik; öleljétek meg szerelemben, 
’s érezni fogjatok, hogy a’ sziv még dobogni tud. De ki 
teszi ezt? ki akarna fölemelni magaig a’ süllyedettet? 
h11i’isagtoknak tiszta aldozatok kelleiiek: mit hai'ijatok tì 
a’ szenvedöt. ы 

’S oh, ök szenvednek! hadd mondjam itt egy asz 
szo/ny’ sirja fölött, most hol meghatva alljaiok körül e’ 
ravatalt, ök szenvednek szaz meg ezer kint, mellyeket 
mi nem gyanitunk, nem szanunk, ’s mellyek még is na-l 
gyobbak minden szenvédésinknél. Mert mik a’ férii szenve 
dései? Szaz lanczczal _függ az életen ö; ö di'is remények 
ben, ’s har mennyiszer csalatva, mindig egy i‘ij lczélt ta 
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lá1l maganak, melly utan faradhat. Az asszonynak egyet 
len java, egyetlen reménye a’ szerelem, ’s hany van ki 
ehhen nem csalódott? hany, ki itjusaga’ almat valósulva 
latna, ’s ki soha nem kérdezte kétségbeesve önmagatol: 
miért élt? ’S ha netalan megérté a’ feleletet, lia végre 
gyanitani kezdé, hogy éltének czélja az vala, hogy egy 
érdemetlennek néhany holdog pillanatot szerezzen, ha al 
tallata, hogy mind e’ langoló érzemény, mind e’ 101a111o 
zas hasztalan vala, ’s hogy nem holdogithatott, valjen 
mi vigasztalja öt? — A’ szabadsag, mellyet felvilagosult 
szazadunk a’ n6n0l1 engedett. Szabadsag? az az:\elha- 
gyottsag, ’s ez vigasztaljon? 

0h ne irigyeliétek az asszonyt, ki körülvéve hedo 
lóktól ünnepek közt tölti napjait; szegény vigasztalas az 
öröm, vesztett boldogsag helyett, ’s fényes köntöse csak 
a’ vilag elött takarhatja szive’mély sebét. Ki tudja meny 
nyit szenved; ki tudja, milly keveset remenyl 6; ’0 ha 
szemei szarazok, ’s ha nem hallja senki sohajtozni, ki 
tudja mennyi nem ismert keserv apaszta el könyei forrasat, 
mennyi csalódas tanita olly hidegen moselygani? mert hi 
zonyosan neki is voltak szép napjai egykor; egykor 6 is 
reménylt, 6 10 szeretett, ’s most mindennek vége. 0h ne l 
irigyeljétek fényét, csak sirp0mpa ez, mellyel elhült 
szivét körülveszi, ’s ezer vilag 001n melegiti a’ holttat 
többé. Ne irigyeljétek, ’s ne vessétek meg azt, ki süly 
lyedett; ki tudja, milly langolón érzett, ’s miket ta 
pasztalt 6; ki tudia, nem mondta v0lna-e róla is az 1'ir: 
n0111 0ol1 hocsattatik meg, mert sokat szeretett. Ne ves 
sétek meg a’ süllyedöt; de ha talaltok ollyant, ki tisz 
tan halada végig palyajan, kit nem ronthata csabitas, le 
nem sújthata fájdal0m, ha talaltok ollyant ki türve az 010t’ ‚ 
1nh111011 kinjait, sértve legszebb érzeményiben, hivatasa 
nak mégis megfelelt, mint _ez, kinek sirjúnal most allunk, 
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akkor örvendjetek, mert illy asszony a’ természet’ re 
тeke. — 

Örüljetek ’s ne sirjatok hat ti is, kik e’ halottnak 
hivei valatok, ’s azon egy rövid éven at, mellyet az ide 
gen körünkben töltött, szeretve alltatok mellette; ö bé 
tölté végzetét, éldelte mit e’ föld legboldogabbat nyújt, 
türte mi legkinosabb: a’ szerelmet; ’s mikoron napszamat 
bevégzé, pihenni ment. Pihenni hol egyetlen gyermeke 
pihen, hova szivének minden vagya, minden reménye 
rég h11tta 11t. Mert mit keressen e’ földön ö, ha nem ta 
lalhaija gyermekét? miért éljen, ha nincs kinek aldozni 
napjait? mit remelien, ha nem felejtlieti, hogy anya volt, 
gazdag reményekhen, ’s hogy gyermeke meghalt? ’s asz 
szony ezt nem tudja felejteni. 

Faradhatlanul halad a’ vandor utiain, a’ nap’ elsö 
keltétöl, mig az arnyékok hosszabhra nönek; de ha végre 
lealdozott a’ nap, ’s végsö legszebb sugarai a’ lathataron 
pirosan eltüntek, pihenni megy ö is, mert csak tévedés, 
csak hasztalan faradsag varja utjain; ’s ig’y allt meg e’ 
sziv is, mert vég reménye eltünt ’s élte hasztalanna valt, 
hol többé senki sem vala kit boldogitli'asson. ‘А’ kegyes 
istenség mindenkinek kiszabta terhét , ’s vég adomanya , 
mellyet vértnek hoztak ki paradicsomból ember eldödink, 
a’ halandósag., 

Az agg elhallgatott; ’s leeresztetvén a'' koporsó, 
marok földet vetett ra, ’s elment. Igy cselekvék a’ többi 
is egymas utan. Az üreg dombba valt, ’s a’ hallgatag 
éjt csak a’ mindinkahb elhangzó lépések haboritak meg. 

Midön masnap reggel baratommal e’ falut elhagyam, 
’s utunk a’ temete mellett vezetvén el, még egyszer bé 
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l menék, az új dombon egyszerü sìrk6 alla, s rajta ez 
egy szó: „Juli1n.u 

VÉGE A’ CARTHAUSINAK. 



VERSEK. 
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Bokonral lelés. 

Boldog, ki Téged éri! 
Kihez édest sohajt ’s megnyilik kelieled_ 
Arany él’tet él az, 
’S elyziom völgyén mulatozik Veled. 

Lelkem Téged три“, l 
’S feltalalvan csak Te tölttid el sziveinet, 
Érzésim testvéi'el _ 
Lelne‘ll rémlettednek Te is bar! ---' engemet. 
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Mózses vll. törvénye'nek meg пеш tartása. 

„Reszketek egy csókért, eper-ajkadról, nIelegében“ 
ЕМ rebegém ’s hölgyem lassu-pirulva mosolyg. 

Csillagzó szemiben de beszéd költ, aradozó hév . 
’S Мн‘ nem szólt, abhan föige ez vala: lop j. 

Tiszteltem mélyen fenkényü rózsa szemérmét 
’S értvén a’ némat, mast enyelegtem elé, 

És mikor erre шeи, hevenyén loptam rea csókom, 
’S ô nem iiesztett ram, mint a’ lopóra пokas. 

„мамî „ne lopj“anak nincs rajtam mar foganatja, 
Csóktolvaj lettem, aн lopok, ш orozok. 



DònRiiNi‘Ei GAiioR, LEGsznßn IIöLGii._ 

Legszebb liölgy. 

Égi rész, ha hölgynek viragékességét, 
Gratziak ajkaról пaпа kedvességét 

’S kebelét, mellyet gynlit szüz szerelem, 
Nemes sziv emeli ’s angyali értelem. 

Rokonfele ennek menyözönben örül 
Gondot csillapitó Istennéje körül. 

De „Ш! ha érzése, szelld ömledtében 
Értetlenül hal ki, keresö szeinében. 

Mert, 0h! mennyi vész el , életünk kecsehöl, 
Ha nincs tais, a’ kinek lagy szivéhöl, 

Midön meleg lelkünk fellengvén egébe 
Édes talalkozas nem repül elébe. 

nöiiRENTEI GAnon. 
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