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BE V E Z ET É S.

Dugonics «Az Arany Pereczek» czímű regénye 1790-ben 
jelent meg először,* második kiadást is ért. még szerzője 
életében, 1800-ban.

Megjelenésének idejében kedves olvasmánya volt a 
magyar közönségnek, a mely, ha elmulatott rajta, okult és 
hazafias lelkesedést m erített belőle, nem gondolt vele, 
vájjon megfelel-e kedvelt regénye az gesthetika minden 
követelményének és eredeti-e vagy nem.

Hogy Dugonics műveinek számos fogyatkozása van, azt 
nem tagadhatn i; de semmi esetre sem szabad műveit a 
mai m űbírálat szigorúságával vizsgálnunk. Bizonyára «Az 
Arany Pereczek» is oly mű, a melynek megvannak hibái. 
Ezeknek fő oka minden esetre az, hogy írójuk, életének 
körülményeinél fogva, nem ismerhette eléggé az é le te t; 
leginkább ezért vét gyakorta a valószínűség ellen, és ezért 
nincsenek a jellemek eléggé megokolva s eléggé elevenné 

i alakítva. így — egyebek közt — nem valószínű -Tuliána egész 
magaviseleté, de kivált megjelenése a fejedelmi udvar

iban;  a fejedelem és annak testvére, Gyárfás, között való 
[viszony; a titkosnak teljes tétlensége, mikor veszedelem

* Teljes czím e: «Az arany pereczek. Szomorú történet öt 
i szakaszokban. í r ta  Dugonics András, k irály i oktató. Pozsonyban 

és Pesten, Füskúti L änderer Mihály költségével és betőivel. 1790.»
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kezdi fenyegetni, és hogy Juliánát a férfiruhában még 
tulajdon anyja sem ismeri fel. A mű jellemei közül még 
leginkább az alsó néposztályhoz tartozó alakok mondha
tók sikerűiteknek.

Dugonics szelíd és emberséges lelkű, tanultsága sem 
csekély, és törekszik is tisztán és szépen í rn i : mindazál- 
tal, m ert — életének körülményeinél fogva — nincs igazi 
tisztult ízlése, elég gyakran nyers és ízléstelen kifejezé
sekkel is él. Egyéb műveiben csak úgy, mint «Az Arany 
Pereezek»-ben oly kirívó ízléstelenségek fordulnak elő, 
hogy azokon bizonyára megütközött a régi olvasó is, ha 
művelt lelkű volt.

Ámbár kerüli az idegen szókat, mégis a magyaros ere
detiség ellen elég gyakorta v é t ; a számos latinosság m el
lett már németességekre is akadhatni meglehetős nagy 
számmal nyelvében.

Mindazáltal igen sok van stílusában abból a sajátsá
gos magyarosságból, a mely ma már csupán régi íróink 
munkáiban ta lá lha tó ; azért műveiből e tekintetben sokat 
tanulhatni.

Valamint «Bátori Mária», «Kún László» s «Toldi 
Miklós» czímű művei,* a mint azt Heinrich Gusztáv 
kimutatta, német műveknek nyomán készültek: úgy biz
tosra vehető, hogy «Az Arany Pereczek» is valami idegen, 
és pedig alkalmasint szintén német műnek szabad for
dítása vagy átdolgozása. Arra vall tartalm a s nyelve egy
aránt. Bizonyára, ha nem német mű nyomán írta volna ( 
«Az Arany Pereczek»-et, nem fordulna elő stílusában 
annyi német eredetű kifejezés és szófűzés.

Megkell említenünk, hogy jelen művét az 1790-iki

* Megjelentek, H einrich Gusztáv bevezetéseivel, az Olcsó 
Könvvtár-ban.
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első s eredeti kiadás szerint rendeztük sajtó alá, és 
hogy — a «Kégi Magyar Könyvtár» rendeltetése és elvei 
értelmében — egészen híven adjuk az eredeti szöveget. 
A sajtóhibákat a második kiadás szerint igazítottuk meg.

Dugonics helyesírása általában nem különbözik más, 
vele egykorú magyar írókétól, legföljebb annyiban, hogy 
rz alsó-tiszai nyelvjárást tükrözi néhol vissza.

Az az idő, a mikor Dugonics élt, nincs ugyan oly any- 
ayira távol tőlünk, hogy egyáltalában meg ne érthetnék 
szavait; de oly annyira közel sincs hozzánk, hogy magya
rázatok nélkül is könnyen meg lehessen érteni valamennyi 
szavát és kifejezését. Ezért megmagyaráztuk részint a 
lapnak alján, részint a jelen műhöz kapcsolt Szótár-ban 
valamennyi manap már szokatlan, vagy bármely más ok- 
iál fogva magyarázatot kívánó szavát és kifejezését.

A ki kellőképen meg akarja ismerni Dugonics szemé- 
[yét és irodalmi jelentőségét, annak, természetesen, nem 
csupán jelen művét kell tekintenie, hanem fel kell keres- 
uie egyéb műveit és a róluk szóló bírálatokat és értekezé
seket is. Legbővebben és leglelkesebben Endrődi Sándor 
írt életéről és műveiről; hogy mily példák után dolgozott, 
azt Heinrich Gusztáv mutatta ki nagy szorgalommal és 
nem kevesebb sikerrel. Legújabban Szinnyei József írta 
meg nagy pontossággal életrajzát,1 a melyben egyszer
smind valamennyi műve is pontosan fel van sorolva s a 
róla s a műveiről szóló irodalom is lelkiismeretesen hozzá 
van kapcsolva. Ebben azonban nincs megemlítve némely 
nevezetes kortársának róla szóló nyilatkozata,1,1 Nagy 
Sándor «Dugonics és az al-tiszai nyelvjárás»,3 Szűcs

M a g y a r  ír ó k  élete s m u n k á i , II. k. 1114—21. lap. 
Többek közt Kazinczy is szól róla leveleiben. 
N yelvő r , III. k. 250—3. 1.
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Ferencz «Dugonics mennyiségtani műszavai» 1 czímü 
értekezése, Beöthy Zsolt «A szépprózai elbeszélés a m. 
irodalomban» czímű műve második kötetének néhány 
észrevétele Dugonics írói m űködéséről1 2 és Bodnár Zsig- 
mond bírálata Dugonicsról és műveiről,3 a mely, már 
Szinnyei műve után, csak az imént jelent meg.

Nem lehetett czélunk ezúttal sem «Az Arany Pere- 
czek» czímű művéről, sem egyéb müveiről testhetikai fej
tegetést í rn i ; de fel kell említenünk, hogy ha talán keve
sebb tehetséggel, tanultsággal és ízléssel bír is nagy kor- 
társainál, de fáradhatatlan munkássága a nemzeti nyelv 
fejlesztése s terjesztése érdekében nem kisebb az övékénél, 
ír t  regényt, színművet, történelmet, iskolakönyvet, gyűj
tött közmondásokat, — mindezt azzal a hazafias szándék
kal, hogy ő is segítsen fölébreszteni a nemzeti öntudatot. 
О is arra a helyre való, a melyre Bessenyei, Báróczi, 
Ányos, Baróti-Szabó, Révai, Virág, Kazinczy és más nagy 
kortársai. Csak ép oly tisztelet illeti, mint azokat.

Ha valamely író művei a maguk idejében általános 
tetszést nyernek és hatásuk nag y : akkor megérdemlik 
a későbbi korok figyelmét i s ; mert, ha tartalm ukra s 
nyelvökre nézve nem örökbecsű remekek is, irodalom- 
és műveltségtörténeti tekintetben bizonyára nevezetesek.

Dugonicsnak művei ilyenek, és írójukról bízvást el
mondhatni Schiller szép szavait: A ki kora legjobbjai! 
kielégítette, minden kornak élt.

B . A.

1 Műegyetemi Lapok, 1877. évf. szept. fűz.
- V. ö. a 74., 86., 133., 134., 184., 193. és 357. lap.
3 .4 magy. írod. története, II I . k. 95— 106. lap.
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N EMZ ETEM!

Etelkámat az Ország jó névén vette : mivel annak szá
mos Példánnyait, egy esztendő alatt, úgy el-kapkodta : 
bogy azt újra a ’ Sajtó alá tennem, és, nem sok idő múlva, 
szebb, és válogattabb színben elő-adnom kelletik.1

Éppen nem kételkedem benne : hogy ezen, arany Pere- 
Bzeimet-is hasonló indúlattal fogadgyák az igazi Haza-fiak. 
Mivel nem külömben, ezen munkámban-is, honnyai tö r
ténetek vannak. Azok-is nem közönségesek, hanem sze
men szedettek.

Amazon Etelkát, és emezen arany Pereczeket, nagy 
kiilömbséggel írtam. Amazt az Ország’ Eleihez, és a ’tanúlt- 
tabb Elmékhez szabtam. U gyanazért: ottan minden szó 
talpra esik, és sokat jelent, ha feszegettetik. Ezen Arany 
Pereczeket a’ közép-renden-lévő Magyarainknak szá
m okra1 2 készítettem. Minden szavak tulajdon értelmek
ben 3 vannak.

Itt tehát sem a’ gondolatok olly mélyek, és méltóságo- 
sok nem leliettenek, sem a’ történetek ollyatén módra ki 
válttak: hogy azokkal a’ Hazának Sorsa öszve-lenne-kap-

1 Ama nevezetes müve 1788-ban jelent meg először, 1791-ben 
másodszor és 1805-ben harm adszor.
- 2 T. i. : számára.

2 T. i . : értelm űkben v. értelm ükben.



10 AZ ARANY PERECZEK.

csolva. Közép úton járok, és nem m ár az Országnak; 
hanem egy különös Nemes háznak Zur-zavarjaiba avat
kozom.

Macskásiaknak viszontagságokat * (Bartsai Ákosnak, 
Erdélyi Fejedelemnek, idejében) tettem-ki a’ Próba-kőre. 
Maga a’ Történet szép; de-ha ki azt olly szemekkel láttya, 
a ’-mint én látom, a’ környűl-állásokra el-keseredik. Meg
érdemli ezen régi Nemes Ház, hogy annak dicső emléke
zete Utóinknál-is Oszlopra mettszettessen.

Ki-tettzik leg-fö-képpen a’ Magzatok’ szeretetek édes 
Szülőikhez. Itt a ’ szülöttek azon iparkodnak: hogy Attyo- 
kat a’ veszedelemből ki-ragadgyák. Semmit el-nem-mulat- 
nak : hogy eme’ tárgyokat el-érjék. így az Istennek Gond- 
viselése-is velek munkálkodhatott.

Szép Erkölcs, a ’ mostani időkre nézve, a ’ fiúi szeretet, 
magvarossan nevelve. Ennek valóságos Példáját a ’ Macs
káéi Házban találtam. Tehetségem szerént: nap-fényre-is 
hoztam. Igazak, Nagy lelkitek, Isten-félők voltának a 
Szülők; nem-is lehete tt: hogy kiilömb ** erkölcsű Mag
zatokat nevellyenek, ha bár ne-szűlyenek-is.

A’ nagy Erkölcsöt néha a ’ szerencsétlenség űzőbe 
veszi; de el-nem-foghattya. Ezt merte cselekedni Macs- 
kási Mihállyal-is, ki elsőben Tiszt-tartója vala a ’ Szerémi 
Herczegségnek, az-után Kincstartója az Erdélyi Fejede
lemségnek. Mind-a’-két Uraságnál emberséges Magyar 
Ember Macskási de Hazájában leg-szerencsétlenebb.

Vermet ásott néki egy Országos Gaz-ember, bele-ia 
kerítette; de el-nem-temethette. Illyetén csavargó gono
szok ellen soha nem volt elegendőképpen fel-fegyverezve 
a’ Magyar. M ert: maga igaz szivű, és Ország-úton járó

* T. i . : a M. viszontagságait.
** T. i . : más, azaz rósz.
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lévén, hasonlóképpen vélekedett a ’ Külső Pribékeknek 
Erkölcseikről-is.

De ki-vannak immár nyílva szemeink. Nem csak a ’ 
jót ism érjük: hogy azt kövessük; hanem a’ koszszat-ís 
észre-veszszük: hogy el-útállyuk. A’-mi pedig a ’ Magyar
nak szemeit fel-nyitotta, nem-egyébb: hanem a ’ mostan- 
erőt-vett olvasás, és Napjainkban a ’ kurta tapasztalás.1

Vajba mindeneket magyarül olvashatna a’ Magyar. 
Anyai nyelven bé-köszöntt Igazságok ham ar gyökeret 
verhetnek a’ termékeny Magyar szívben. Vajha tapaszta
lásaink-is meszszebbre el-terjedhetnének. A’ tapasztalva 
tanúltt Igazságok korábban hozzák, tartóssabban-is meg- 
tartyák a’ gyümölcsöket.

Iparkodnak Magyar-országnak minden Részein a' 
Magyar Haza-fiak. Nem-szánnyák költségeket,1 2 m inden
hez elegendő ész nélkül nem-szűkölködvén. Tapasztalva 
m ondom : Tanítványim között a’ Magyar Elmék különö
sök. Van Elek,3 van Fokok.4 Bele vághatnak a’ mélyen 
term ett arany Sziklákba. Fel-is-törhetik a ’ leg-keményebb 
Diót. E ’ mellett bátrak, és mindenhez hozzá-foghatók. 
Illy étén tulajdonságokkal fel-ékűltt Haza-fiákból mit 
nem-igérhet magának előre azon Uralkodó, ki-azon 
vagyon: hogy embereit ismérje.

Lesznek ez-után-is, a’ Magyaroknál Telekiek, Orcziak, 
Rádaiak, Molnárok, Mészárosok, Bárócziak, Besenyeiek, 
Péczeliek, Rajnisok, Révaiak, Kazinczik, Morvátok, Rá- 
czok, Szabók, Szilágyiak, Bacsányiak, Mátyások, és több 
illyetén magyar szívű Férj-fiák, kik Országunkat a’ nyelv -

1 T. i . : az, hogy napjainkban rövid idő alatt is sokat tapasz
talhatni.

2 T. i. : költségöket v. költségüket.
3 T. i. : élők, élük, élességük.
4 T. i . : fokuk, hegyük.
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nek , ruhának, törvénynek fen-tartásával boldognak  lát- 
hattyák, ’s -nagy örömmel le-is-irhattyák.

Én pedig, minek-elötte hamvaim bé-essenek, csak e’ 
kettőre kérem a ’ Magyarok’ Is ten é t: engedgye azt meg
érnem : hogy Országunkat régi virágjában lá thassam ; 
az-után azt-is tapasztalhassam : hogy mindenikkel úgy 
bánt, valamint (az Országnak vagy elő-mozdítására, vagy 
méltatlan nyaggatására nézve) meg-érdemlették. Irám 
Buda mellett, a ’ Nyulak’ Szigetében* 1790-ben.

* T. i . : a m ai M argit-szigeten.



ELSŐ SZAKASZ.
JULIANA

A FEJEDELMI UDVARBAN.

I. A Fejedelmi H ír adás.
II . A Parasztok’ Okoskodások.

III . A Parasztok’ kénszerítte- 
tések.

IV. Schelm ajer’ gondolkodásai.
V. Gyárfás az Erdőben.

VI. Akós Gyárfással. 
V II. V ernika Gyárfásnál. 

V III. Ju liánának  érkezése, 
IX. Ákosnak ítélete.
X. G yárfásnak Öröme.

ELSŐ RÉSZ.
A' FEJEDELMI HÍR ADÁS.

Sok gyülevész emberek száj-tátva állottának a’ kolos-vári 
Piaczon. — ügy tettszett: mint-ha a’ Trombitának előbbeni 
harsogása csődítette-vólnaöszve őket: hogy azon bírt hallyák, 
m ellyet az akkoron Uralkodó Fejedelem A kós mind-nyájokuak 
tudtokra adni akara.

Ott állott, és szerte-széllyel nézett a’ Fejedelemnek Titkossá 
í S chelmajer Ruprecht. Termetére nézve, magos szál: de vékony. 
Feje mák-szemnyi: de orra ki-dundorodott. Úgy ki-tettszett a’ 
Gyülevészek közűi, mind Szamár a’ nyáj-juhok közül. — Er
kölcsére nézve, ollyas : kit a’ gondos természet Magló-nak ren
delt ; a’ vak Szerencse Személynek alkotott. — Bubája feke
tére készült. De nem, mintha temérdek Gonoszságait gyá
szolná: hanem inkább mindenkor fényre-törekedő erkölcseit
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annál inkább ki-teríthetné. Vagy csak ezen okból gonosz, hogy 
jó tettei szemre vágyódtanak. — Kebeléből egy rótt Papiros 
tolattatott ki-felé. Ebben azon siralmas dolgok foglaltattanak, 
mellyeket (csupán magának a’ Titkosnak koliolása, magának 
edzése szerént) a’ Fejedelem ki-liírdettetni akara.

Jelen voltának a’ többiek között két Parasztok-is: D ongó, 
és K áka. Ezeknek csendességes Lak-lielyek pa p-falva vala, nem 
meszsze Kolos-vártól. És ugyan D ongó, bírája vala ezen eszten
dőben a' falunak. K áka pedig, Tizedesnek szolgálattyát viselte 
nagy szorgalommal. Mind-a'-két Paraszt egyenes szívű, és jó 
lelkű Magyar. A’ Kapát Kapának : az Ásót Ásónak mondották 
mindenkor, és mindenek* előtt. A’ városi meg-világosodás 
nem-tűnhetett szemekbe. Falusi erkölcs mellett minden lélek- 
furdalás nélkül mind-eddig megmaradtanak. — A’ Piaczon 
harmadszor harsogván a’ Trombiták, meg-csóválta fejét a’ Tit
kos. Többeket kévánt volna Hírlelésének hallattára.** Az-után 
ezeket mondotta a’ Környűl-állókhoz

S chelmajer : Én ugyan soha meg nem-foghatom : mi okra 
nézve, éppen mái nap’ nem kerekednek többen eme tágas 
Piaczra. — Talán ennek-előttehír-kapóbbak voltának az ácsorgó 
emberek ? — Mint-ha öszve-esküdtek volna: egy szívvel, egy 
lélekkel meg-láttszatnak-vetni a’ Fejedelmi Parancsolatoknak 
ki-nyilatkoztatásait. Ennek-utánna: ismétt meg-fúvatta vég
tére a Trombitát. Gyűltenek: ugyan még eyynehányan öszve. 
De ezeket-is keveseknek lenni állítván, így folytatta szavait: 
Várjunk még. Talán nagyobb számmal adgyák-elö magokat a' 
henyélő Polgárok.

D ongó, hamar víszsza-akarván-menni a Faluba, alig 
várhatta a hirlelésnek kezdetét. Ugyan azért: így szóllította- 
meg a Titkost: Tekintetes Uram ! Titkos Uram ! — Nékem egy j 
alázatos kérdésem volna. De meg-ne-nelieztellyen Kelmed 
reánk. — Vallyon : nem-lehetne-é előre meg-tudnunk : miről 
lészen ama hirdetés ? Mi-ketten hamar otthon kévánnánk ter-

* T. i . : mindenki.
** T. i . : hallására, m eghallgatására.
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néni. — Pap-falván lakunk. — Meg-vévén a’ Sarlókat, haza 
parkodunk. Nincs időnk, hogy el-vesztegessük.

S chelmajer, a Parasztok' lak-helyének meg hallásán na
gyon örvendezett. Ezt fortéllyainak élő-mozdítására alkalmatos 
dolognak lenni állítván, ezt mondotta nékik hírteleniben: Te
hát ti Pap-falviak vagytok? Sokért nem adnám. Nagy szüksé
gem vagyon szolgálatotokra. Előre meg-mondhatom, igen-is, 
a’ Hírlelésnek velejét — Azon Arany Pereczek fognak ki-hír- 
dettetni, mellyek a’ Fejedelmi Udvarból, Akós Urunknak éppen 
belső szobáiból, ki-lopattattanak.

D ongó : Oh ! Ha csak abban van a’ dolog: ezt mi már régen 
tudgyuk. Ki-liírdetődött nálunk-is : pedig elég hangossan, a’ 
Templomnak Öreg ajtaja előtt. — De, Isten bocsáss ! a’ mi 
falunkban arany pereczeket nem-hordoznak a’ lányok. Parasz
tok vagyunk mindnyájan: ki-vévén Macskási Juliánát, ama’ 
szép Kis-aszszonyunkat. Ez ugyan nagy nemességű, jól tud
gyuk. De arany Pereczeket még se láttunk kezein. —• Hordoz
hatott talán ez-előtt: midőn Szerémbe lakott édes Szüléivel. — 
De minek-utánna Erdélybe szakadtának (elsőben ugyan Szüléi, 
az-után önnen maga-is ama’ drága Kis-aszszony) gondolom : 
el-felejtette az arany Pereczeket. — Istenem be-változó a’ vi
lág ! — Szegény Juliána ! — Meg-érdemlenéd Те-is a’ jobb sze
rencsét !

Ezeket mondván Dongó, sírva-fakadott. Az Egek felé fel
emelte szemeit. Igen nagyon megesett szíve, midőn ama Kis- 
aszszonynak méltatlan állapottyát eszébe juttatta. Ezt az egész 
Falu Természet’ Remekjének tartotta, igazán-is ítélte.* De 
íme! a’ Szerencsétlenségek űzőbe vették, és szinte el-emísztették. 
Ennek-előtte sok nemes Ifiak forgolódtak mellette. Kiki dicse- 

' kedett, ha vele csak szóllhatott-is. De édes Attyának Macskási 
Mihálynak el-fogattatása, és Kolos-várott a’ tömlöczbe vitele 
után, minden Teremtménytől el-hagyattatott. De eme’ világ- 
csudáltta Kis-aszszony maga-magát el-nem-hagyhatta.

Midőn édes Attyának le-zárattatását a’ közönséges hírek-
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nek lengedező fúttából leg-is-legelsőben lialotta: nem vala 
oda-haza Pap-falván ; hanem Szerémben, a Herczegi udvarban, 
mulatozott. Itt Juliánát, fő-képpen az Uralkodó Herczegné, úgy- 
annyira szerette : bogy Annya szeretetének semmit sem en
gedne,1 sőtt azt, egy-nebány öreg lépcsőkkel, meg-is előzné.

Itt Juliána vígan töltvén gyönyörű napjait, m eg-hallotta 
édes Attyának szerencsétlenségét. Minden Udvari gyönyörűsé
geket meg-útáltatott véle Attya’ ki-szabadításának eleven re- 
ménsége. Semmi másban nem-telhetett kedve, lianem csupán 
a' Pap-falvai útnak neki-eredtében.1 2 Nem merte ezen szándé
kát magának a’ Herczegnének Szerémben meg-jelenteni. Jól 
tudta : bogy ez minden bizonnyal ellene-fog-állani a? gondoltt 
utazásnak. Neki-szánván magát, meg-jelentette a' Herczeg-úr- 
íinak K álmánnak. De ez-is, Juliánának, nagyon meg-kedveltte 
Kis-aszszonynak, jelen-léttében igen gyönyörködvén, semmi
képpen reá nem-akart állani: bogy a’ Herczegi Udvarból annyi 
időre el-távozzon. Sött fenyegette a’ szaladó Fürjét: bogy, ha 
szándékában nyakassan meg-maradna, tüstént bé-fogná árulni 
a’ Herczegnénél, és czérnával az asztal-lábhoz köttetné.

Ezeket így lenni tapasztalván az ügye-fogyott Leánzó, 
miuden reménségét az UralkodóHerczegben helyheztette. Sűrű 
könyv-búllatásai között meg-jelentette néki édes Attyának sze
rencsétlenségét. Nagy alázatossággal kérte az útra való en- 
gedelmet.

Az uralkodó Herczeg Juliánának egy igazi Magzathoz illő 
Nemes gondolatait által-látván, meg-is-dícsérvén, mind Hites- 
sének, mind Fiának hírek3 nélkül, bé-fogattatta lovait, és meg
hitt embere által Pap-falvára vitette.

Itt tehát Juliána édes Attyának a’ Kolos-vári tömlöczből 
ki-szabadításában fáradhatatlanúl dolgozott. De olly szeren
csétlen csillagzatban születettnek lenni láttszatott: hogy min
denek ellenére lennének; és mennél többet fáradozna édes

1 T. i . : a herczegné annyira szerette Ju liánát, m int tu la j
don anyja.

2 T. i . : a Papfalvára menetelben.
3 T. i. : hirök v. liirük.
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Attyáért, annál nagyobb terhek omlanának vállaira. Juliána' 
szívének keserveit jól tudta Dongó, mert igen járatos volt 
Macskási Mihálynak meg-szomorodott házában. Ugyan-azért: 
ennek emlékezete úgy annyira meg-vette szívét, hogy, a’-mint 
mondám, a’ Titkos előtt ki-csordúltanak könyvei.

S chelmajer : Dongónak szomoriiságát, és húlló könyveit 
látván, így szállott hozzája: Talán ugyan meg-szaglottad Pap
falván az arany Pereczeknek hol-léttét ?

D ongó : Én felőllök, Tekintetes Uram, semmit sem tudok. 
De tudni se kévánok semmit. Már tehát itt nekünk semmi 
dolgunk. Éllyen Kelmed jó egésségben. Rajtunk a" Nyakra való ; 
Haza ballagunk.!1)

S chelmajer : Nem mondám : hogy várakozzatok ? Jut va
lami néktek-is.

Ezeket nagy liaragossan el-hadarván a' Titkos, meg-fúvatta 
még egyszer a’ Trombitát. Az-után : ki-húzta Kebeléből a’ Pa
pirost, és azt, fen szóval, így olvasta-el:

KÖZÖNSÉGES HÍR-ADÁS.

Akós Fejedelem, ezen Birtoknak kegyelmes Ura, tudtokra 
adgya mindeneknek, akár Birtokában éllyenek, akár azon kí-

(*) A’ régi Erdélyi Magyaroknak Nyakra valójokról ezeket 
írja Al-Torjai Báró Apor Péter ama’ régi Szokásoknak szor
galmatos öszve-gyüjtöge azon könyvében, melly mind-eddig 
csak írásban foglaltatik: * Nyakra valót, úgy mond, soha mász- 
szor nem-viseltek ; hanem, mikor útra mentek. Akkor némel- 
lyike szép Gyolcsból való Nyakra-valót kötött-fel; mellynek 
két vége, kinek Skófiummal, kinek arany fonállal, kinek ele
gyessen, kinek tiszta selyemmel meg-volt-varva. Azt fügve 
le eresztette övéig. Avagy pedig hátra vetette a’ vállán a’ 
hátára, és ott lebegett. De, rend-szerént, Portai-selyem Török 
nyakra-valót viseltek. Az alább-rendü emberek penig közön
séges Portai-nyakra-valót. Dugonics jegyzete.

* C zím e: M ethamorphosis Transsylvaniae. í r ta  1736-ban. 
Nyomtatásban kiadta Kazinczy G., a M. T. Akadémia költségén, 
1863-ban, «Altorjai b. Apor Péter munkái» czímen.

Az Arany Pereczek . 2
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vűl legyenek; Nemesek, vagy Nemtelenek ; Tisztek, vagy Job
bágyok legyenek: hogy ő Kegyelmének belső Szobáiból egy 
pár arany Pereczek kilopattanak; mellynek egygyikén a’ Sze
rénái ifiú Herczegnek Kálmánnak ő kegyelmének tulajdon képe, 
másikán két szárnyas szívek lebegni láttszattatnak. Mivel tehát 
ezen arany Pereczek tulajdoni nem-lennének Akós-fejedel- 
münknek ő kegyelmének, hanem Kálmán-herczegnek ő Kegyel
mének, azoknak hamarább meg-lelhetősségekről illy rendelést 
tészen mi Kegyelmes Urunk, Akós-fejedelmünk: tudni-illik: 
ha maga a’ Tolvaj alattomban viszszaadgya az arany Pere- 
czeket, annak élete’ meg-hagyását, minden büntetés nélkül, 
Fejedelmi szavára fogadgya ő Kegyelme. Ha pedig valaki 
azon arany Pereczeket, magát a’ Tolvajt meg-nem-csíphet- 
vén; elő-állíttya, annak jutalma nyolcz-ezer forint lészen. 
De ha ki mind a’ Tolvajt, mind az arany Pereczeket kézbe 
szolgáltattya, annak bérét tiz-ezer forintokra szabja Kegyelmes 
Urunk, Akós-fejedelmünk. —- M árpedig: hogy-ha a’ Tolvaj 
maga alattomban viszsza-nem-hozza azon el-lopott Jószágot; 
hanem más valakitől meg-fogattatik, és elő-állítatik: Fejedelmi 
méltóságára fogadgya Akós-urunk ő kegyelme : hogy ama’ Tol
vajnak, akármi Nemességű légyen, semmi-féle-képpen meg- 
nem-engedne ; hanem Nyak-kötél által e’ világból a’ másikba 
üzettetné lelkét, minden irgalom nélkül. Ki-hírdetődött har
madszor ; Schelmajer, Akós-Fejedelemnek ő kegyelmének Tit
kossá által, a’ Kolosvári Piaczon, elegendők előtt.

K áka : No ! Az Isten kegyelmezzen ama’ Tolvaj’ fejének. Én 
bőriben lenni nem-kévánnék.

S chelmajer: Tehát Ti mind-а’-ketten Pap-falváról valók 
vattok ?

Káka : Igen-is, Tekintetes Uram.
S chelmajer : Tehát jól ismerhetitek ottan Macskási Mi

hályt, Akós-fejedelmünknek vóltt Kincs-tartóját ? Azt: ki mosli 
a’ Hűvösön ül, és nem-sokára fel-akasztatik.

D ongó: Oh Uram ! hogy ne-ismernénk. — Szegény Macs
kási Mihály! — Be ebül bánnak veled, olly emberséges em
berrel ! Én ugyan valahánszor meg-szomorodott Háza előtt el-
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megyek a’ Faluban, meg-nem-állhatom, hogy Könyveim 
ki-ne-csordúllyanak. Mind ekkoriglan csudálkozom, hogy ki- 
nem-sírtam szemeim’. — En annál jobbat,* és Fejedelmünkhez 
hívebbet soha nem-láttam. De ligy van dolgok a’ nagy Urak' 
szolgáinak. Ha jók hozzánk, nem-sokáig tartanak. De bezzeg 
ama’ kemények, kik hátunkról szíjjakat szabnak, kik előtt még 
lehelni sem merünk jó-formán, kik csak azon vannak : hogy 
(igazán-nem-igazán) élire rakják a’ tallérokat: már ezeket el- 
tartya a’ Főd, ha enniek se lesz-is valamit. De bezzeg ama’ jó 
Tisztyeink, kik velünk Keresztény, nem Tatár módra bánnak, 
mint a’ tavaszi hó, egybe el-olvannak. Szegény Macskási Mi
hály ! Neked se kellett volna olly jónak lenned.

S chelmajer : No ugyan fel-találád szarva között a’ tőgyét. 
Úgy beszélled a’ dolgot, a’ mint Tök-fejedbe fért. Bennetek 
Parasztokban az éppen tűrhetetlen: hogy mindeneket csak puszta 
szemmel néztek, ’s-ugyanazért mindeneknek csak külét** lát- 
tyátok. Kik magokat Pápa szemre, ’s-más nagyobbító Üvegekre 
szoktatták, minden aprólékos hibát hamar észre vesznek; sőtt 
meg-szemelhetik azokat-is, mellyek belől elrejtve tartatnak.

Káka : Tekintetes Uram ! hadd mondgyak egygyet. De 
meg-bocsásson Kelmed : ha paraszt eszemmel sokra nem-me- 
hetek. — Van egy parasztember Falunkban. Meg-őszűlt im
már, de minden böcsűlettel. Tud minden Könyvből olvasni 
E’-mellett: igen jó tanács-adó. Be illene Birónak akár minő 
városban. El-járok gyakran hozzája. Soha meg-nem-bántam, 
ha szavát fogadtam. Ennél láttam leg-is-legelől életemben egy 
Pápa-szemet; ’s-mihént kitudaklottam, mire való lenne : tüs
tént az Oromra nyomtam, csak tapasztalás kedviért. — De 
soha többé meg-nem-űli orromat ama’ gyalázatos nyereg. Egy 
kis Morzsát egész kenyérnek láttam. Meg-járnám : ha, midőn 
tiszta búzára alkunnék, ama’ Pápa-szemmel élnék. A’ Rozst nem 
búzának, hanem dorongnak lenni gondolnám. Meg-anná Fele
ségem oda haza, ha, tiszta búza helyett, kétszeressel, avagy

* T. i . : jobb embert.
** T. i.: külsejét.

2*
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talán Konkollyal jönnék a’ Faluba. Úgy-is: tudod, Dongó
szomszéd, minő rendes bordába szőtt Feleségeink vannak.

D ongó : Jól mondád, Káka-szomszéd. Ki-körmölnék sze
meinket ama Pápa-szemmel egygyütt.

Ezeket hallván a’ Titkos, elsőben a’ fejét csóválta. Eme’ 
Parasztoknak Macskási Mihályhoz hajló szivességeket éppen 
nem-szerette. Ugyan-azért: mivel a’ gonoszság egészlen meg
rögzött utálatos szívében, eme’ Parasztoknak szívekből-is egész
len ki-akarta irtani azon ártatlan Kincs-tartót. így szóllott 
tehát hozájok

S chelmajer : Igen nehéz veletek Paraszt Emberekkel bánni. 
Tök-kolopok vattok. Orrotoknál tovább se láttok. — Gon- 
dollyátok-é: hogy Macskási Mihály ollyan ember a’-minő- 
nek lenni vélitek ? — Korán sem. — Jól meg-értsétek, a’-mit 
mondok. — Ki Urát meg-csallya, elŐbb-utóbb Istenének sem 
híve. Ezen Kincs-tartó csak más-fél-esztendeig szolgál Akós- 
fejedelemnél, ím e! tiz-ezer forintokban csalta-meg a’Fejedelem
séget. — Én tudom, a’-mit tudnom kell. — Midőn ő ennek- 
előtte a’ Szerénái Herczegségben Tiszttartó vala, könnyű vala 
néki meg-gafcdagodni. Azon uralkodó Herczeg igen jó Ur. El 
maga: mást-is élni hagyott.1 Macskási Mihálynak tolvajságai 
el-valának titkolva : el-is-lehettenek. Tudgyátok-é : miért ? Kál-j 
mán, a’ Herczeg-úr-fi, nagyon szerette Juliánát, s-mostanában- 
is szereti. A’ többit értsétek reá. — De bezzeg: midőn Er
délybe jőve Akós-fejedelmünkhez; tüstént a’ szerdéken kapák 
Macskási uramat. — Igaz ugyan: hogy ezen Fejedelmünk-is 
él, és mást-is élni hágy.1 2 3 De azt kévánnya: hogy ki-ki magájá
val meg-elégedgyen; máséra ne-vigyoríttsa fogait. — Nem- 
bánnya ő Fejedelemsége: haTisztyei meg-töltik erszénnyeket.8 
De igazságossan szolgállyanak ám, és máséból egy-liarapásnyib 
ne csípjenek-el. —- De Macskási Mihály, ama’ kormos állati 
más-fél-esztendő alatt, tiz-ezer forintokat kaparított félre. Már 
ennek fele sem jámborság ám.

1 Német eredetű kifejezés. |
‘2 Lásd az előbbi jegyzetet.
3 T. i . : erszényüket.
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A’ Titkosnak ezen szavaira egészlen el-bámúltanak a’ Pa- 
asztok. Tudták ugyan ők Macskási Mihálynak mind el-fogat- 
atását, mind halálra ítéltetését; de ezen siralmas Történetnek 
•kát mind-eddig senkitől se hallhatták. Ötét pedig Tolvajnak 
enni éppen nem hihették. Ugyan-azért: nagy álmélkodása 
itán, ezeket mondotta a’ szánakodó

D ongó: Mit? Tiz-ezer forintot hengerített félre? — — 
tekintetes Uram ! ez már soknál-is több. — Egész házi Jószá- 
;át el-adhatná az ember tíz forintokon : ki-vévén Juliána-kis- 
.szszonynak öltöző ruháit. Mert ezek (meg-kell vallanunk 
gén drágák lehetnek. De tiz-ezer forintokat — Uram — a' 
testvérek között sem érhetnek-meg.

Schelmajer : Hol vehette tehát Juliána ezen drága öltöze - 
eket, ha Attya igazságossan szolgált ? — Ugy-é : ezen ruhák 
zemeitekbe tűnnek néktek-is? Most látom: hogy van esze- 
ek — Az igaz szolgálat által nem kaparhat sokat az ember.

D ongó : Tekintetes Uram ! Titkos Uram I hadd mondgyak 
gygyet. Meg-fejtem a’ Szarka-lábot—- —- Kálmán-herczeg-úr-fi 
lágyon szerette (a’-mint Kelmed-is mondá) Juliána-kis-asz- 
zonyt. Ezt jól-is tette: mert ő bizonnyára szeretekre méltó 
teremtés. Testestől-lelkestől igaz magyar Kis-aszszony. — De, 
tekintetes Uram ! ezen szeretetet roszra-ne magyarázza Kel
ned. Mert a’ Herczeg-aszszony Kálmánnak édes Annya, száz- 
zorta inkább szerette Juliánát. Eme’ Kis-aszszony többet-is 
akott a’ Herczegi Udvarban, mind Szülőinek házánál. Erről 
ni bizonságot tehetünk : mert, minek-előtte Pap-falvára ke- 
ültünk, mi-is Szerémben laktunk. Ott tehát szemeinkkel lát- 
uk : midőn a’ Herczegné egy egész Öltözet ruhára-valót vett 
léki a’ Vásárban. A’ Herczeg-úr-fi pedig egy Gyűrűt, egy száz- 
orú Kalárist; tudgya az Isten : hány száz, meg száz forinton.

K áka : Igazán mondád, Dongó-szomszéd. — De az-is igaz 
un : hogy, a’ Kis-aszszonynak Ruháin kivűl, semmi Pénz nin- 
>sen szegény birtokokban.* — Tekintetes Uram ! meg-enged- 
;yen Kelmed: A’-ki Tolvaj, annak valamié csak vagyon, akár

* T. i . : birtokukban.
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mi okkal-móddal jutott hozzája. De Juliánénak édes Szüléi 
olly szegények mostan : mint a templomba szorúltt Egerek.* 
Isten a’ bizonyságom: miolta Macskási Mihály fogva tartatik, 
éhel-hóltak-vólna-meg annak Felesége, ’s-Leánya, ha csak an
nak fia, Macskási Bálint, ama’ derék Kapitány, maga fizetésé
nek felét élelmekre haza-nem-küldötte-vólna. De ebből-is minő 
szűkén nem mondom élhettek, hanem csikorogtak, csak az Is
ten a’ meg-mondhatója.

D ongó : Szegény Juliána ! — Be meg-érdemlenéd a’ jobb 
szerencsét! — Istenem, ha őtet úgy ismérnék mind-nyájan, 
a’-mint én ismérem ! — Tekintetes Uram ! íme meg-vallom : 
én vagyok azon ember, ki amazon említett Pénzt, Macskási 
Bálint kapitánytól, nékik haza-viddegéltem mind-eddig. Ki- 
csordúltanak a’ könyvek szemeimből, midőn engem’ azon Ka
pitány-úr (magának-is kevés lévén) ama’ kis fáradságomért 
bőven’ meg-akara-ajándékozni. Tudgya az Úr-Isten: hogy soha 
egy pénzére se folytattam nyálamat. Tudtam : hogy ő nálamnál 
inkább szűkölködik, kinek annyit tartania kelletik. Még-is: erő
vel tenyerembe nyomott egy-forintos tallért. De én ezt nem 
kévántam magamnak meg-tartani. Hanem, a’ többihez tévén, 
Juliánának, édes Húgának vittem (Isten bocsáss) azt hazudván 
előtte : hogy ezt édes Báttya különössen küldötte kedves Húga’ 
számára. — De lássa csak Kelmed, Titkos Uram : minő nagy 
lélek lakik Juliánában. — El-fakada sírva, édes Báttyának ki- 
magyarázhatatlan szívességéről gondolkodván. De az egy-fo
rintos tallért el-nem-akarta-venni: hanem viszsza-adta nékem ; 
azt parancsolván : hogy, ha Kolos-várrá megyek, viszsza szol
gáltassam néki; meg-mondgyam azt-is : hogy annál többet, 
mellyet közönségessen küldeni szokott, soha el-nem-vészen 
ez-után-is tőlle.** — Uram! Titkos Uram! — Ezen történetnek 
csak puszta emlékezete-is egészlen körösztül-hasogattya szíve-

* Megvan az a közmondás a franczia nyelvben is, — így 
«II est gueux comme un ra t d’église». Y. ö. Le Boux de Lincy 
Le livre des proverbes franQais. I. k. 199. lap, a 2, kiadáf 
szerint.

** T, i . : soha el nem fogad tőle ezután sem,
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met. — Tehát illyetén igaz Emberek csalhatták-meg a’ Feje
delemséget tiz-ezer forintokban ? sóba életemben.

Schelmajer : Ostoba csere-bogarak ! — Ti mindennek csak 
külét1 nézitek. Ott belől nem tapogattyátok a’ Bibét. — Ha 

. Juliánát jól nem ismérném, könnyen el-hitetnétek velem : bogy 
, ő a’ báránynál-is ártatlanabb. De, Koma, nem mind ezüst, a’-mi 
' fémlik.1 2

K áka: Uram! Titkos Uram; Juliána-kis-aszszonynak er
kölcsei százszorta szebbek gyönyörűséges testénél. — Sőtt én 

* reá-mernék-eskünni: bogy csak áldott Szülék hozhatnak e’ vi
lá g ra  illy kellemetes Magzatot.

S chelmajer : Elég szavad, de kevés savad.3 Mondgyák a’ 
Magyarok, igaz-is : az alma nem meszsze esik Fájától.4 Ki- 

; nek Apja Tolvaj: Magzattya-is lopó. A’ macskák, még kis ko-
■ rokban-is, egérrel álmodoznak.

Ezeket el-badarván a’ Titkos, környűl-nézte a’ Piacznak 
minden szög-lukait. El-kergetvén maga mellől a’ tova ácsorgó 
gyermekeket-is, a’ Parasztokhoz alattomban így szóllott

S chelmajer : Hallyátok. De figyelmetessen fel-is-vegyétek 
igaz szavaimat. —- 0 maga Juliána az : ki Akós-fejedelmünk
nek Udvarából ki-lopta az arany Pereczeket. — Tudbattyátok

1 L. a 19. lapnak 2. jegyzetét.
í 2 Némileg eredetibb és m agyarabb formájú kifejezés ennél 

az ism eretes közm ondásnál: «Nem m ind arany a m i fénylik», — 
. megvan az ang., francz., ném., ol. és spany. nyelvben is, — a 
- melylyel él Pázm ány (Egy tudakozó prédikátor nevével Íratott 
, öt levél, II I . lev. 1. ez.), Káldi (Böjt. I. vas. m ásodik besz. I. r.) 
és Faludi is (N. U. Megszerzés). Ez utóbbi így is m o n d ja : «Nem

■ mind gyémánt, a m i tündóklik» (N. U. VII. közbeszéd).
3 T. i . : Sokat szólasz, keveset mondasz. — Anaximenesről 

iezt mondták a rég iek : Verborum flumen, m entis gutta (Stobaeus,
: Serm. 34.) Pázm ány így fordítja: «Szóknak folyóvize, észnek 
‘cseppe.» (A sötét hajnalcsillag stb. 4. lap.) Ugyancsak Pázm ány 
; í r ja:  «Ne m ondhassák azt a keresztyén tanítóról, a m it némely 
pogány o ra to rró l: Satis eloquentiae, sapientiae parum  (Gell. 1, 
15.), hogy elég szava vagyon, de kevés veleje.» (Egyh. Besz. 
negyedik elölj. besz. A kér. prédikátorokhoz intés.) 

t 4 Pázm ány (Vízk. ut. I. vas. első besz. II . r.) és Káldi (Kis- 
| karácson ut. való vas. első besz. II . r.) is élnek azzal a köz- 
> mondással.
i
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tehát okát, mért marasztaltalak itten benneteket. — Most tehát: 
Akós-fejedelmünknek, ő kegyelmének Nevében azt parancsolom 
Dongó-Kákának: hogy, ha Pap-falvára viszsza-menendetek, 
Juliánát, ama’ le-zártt Kincstartónak, Macskási Mihálynak, Leá
nyát ragadgyátok-meg. Osztán őtet, semmit se hajtván jajga
tásaira, szorossan meg-kötözve, ide Kolosvárra, a’ tőmlöczbe 
hozzátok. Ennek pedig még mái napon meg-kelletik-lenni.

E’ kemény szavakat hallván a’ lágy szívű Parasztok, egész- 
len el-iszonyodtanak. El-ejtette Dongó ijedtében Páczáját, és 
hóna alól süvegét. Káka az Egekre vetette szemeit, és Juliáná- 
nak, azon ártatlan Kis-aszszonynak szerencsétlen órában tör- 
téntt születése óráját keservessen meg-siratta. Magához térvén 
Dongó, Schelmaj érnék szemeibe nézett, és tőlle ismétt az 
egekre fordúlván, igy szóllott

D ongó : Teremtő édes Istenem ! — Süket vagyok-é? avagy 
jól hallottam? — Tekintetes Uram, Titkos Uram! Szállyon 
Kelmed magába. Nem árthat a’ nagy Uraknak-is: ha néha 
ne csak Kolosvárig; hanem az Egig-is néznek. Juliána-kis-asz- 
szonynak Tolvajsága talán nem bizonyos ?

S chelmajer: Én előttem pedig olly bizonyos, valamint- 
hogy élek, és veletek beszéllek. Ugyan-azért ismétt parancso
lom : hogy Kegyelmes Fejedelmünk’ szavának, és nyilvánságos 
akarattyának engedelmeskedgyetek. — Mind-az-által, hogy a' 
Faluban valami lárma ne támadgyon, egy kis várakozással le
gyetek. Tüstént itt fogok teremni azon írással, mellyben nék- 
tek, Akós-fejedelmünk’ nevében, szabadság fog adódni Juliána’ 
el-fogattatására. Addig pedig el-ne-mennyetek: mert búját 
láttyátok.

El-akara ezek-után menni a’ Titkos, hogy azon említett 
levelet el-készíttse, és hamarjában a’ Pecsétet-is rá üsse. De 
őtet meg-tartóztatta, és így szóllította-meg

K áka : Uram : csak még egy szóra. — Mi szegény Parasz
tok hatalmas Fejedelmünknek, ő kegyelmének, igaz Jobbágyi 
vagyunk ; de Poroszlói nem vagyunk. Lesznek e’ városban ol- 
lyak, kik e’ mesterséget inkább gyakorlották. Ne kévánnyon 
kelmed tőllünk lehetetlen dolgokat.
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’ Schelmajer: Ne liüttsétek többé szátokat. Ennek meg-kell- 
éenni.És, ha, vagy addig, még* viszsza-jövök, itt nem maradtok; 
/agy az-után-is nem engedelmeskedtek: elfogatlak benneteket- 
.is, úgy-mint a’ nyilvánvaló Tolvajoknak bizonyos Párt-fogóit.
*

MÁSADIK RÉSZ.
A’ PARASZTOKNAK OKOSKODÁSOK.

Ama’ szavait el-végezvén Sclielmajer, elhagyta a’ Parasz
tokat, és a’ Fejedelemnek udvarába bé-méne. Dongó és Káka 
magok maradván a’ Piaczon, sokáig semmit se szólhattanak. 

.Körűl-nézték magokat, de senkit se láttának, kitől jó tanácsot 
kérhetnének. Többszeri fohászkodása után, így szóllamlott meg

D ongó : Im hol! Itt állok, valamint ama’ szédelgő, kit az 
Isten’ nyila véletlenül megcsapott. — Oh Káka-szomszéd! 
most kovácsolnak bezzeg menydörgő nyilakat Juliánánknak 
ártatlansága ellen ! — Istenem! így bánsz-é teremtményid- 
del? — Azért alkottál némellyeket: hogy rajtok ki-tölthessed 
boszszúidat. — De mit-is mondék esztelen ? — Látod, Káka- 
’szomszéd: mire nem viszi az embert a’ szokatlan szörnyűség.

Káka : Istenem! íme arra jutottunk : hogy e’ világon semmi 
■jót nem reméllhetünk immár. Lehetetlen : hogy meszsze le
gyen az utolsó ítélet: mivel, a’-mint tapasztallyuk, a’ világos 

I gonoszság igen nagy erőt vészen a’ valóságos jóságon. — Dongó- 
szomszéd ! — Hát ha ezen Titkos azon Antikrisztus, kiről az 
el-múltt ádventben szóllott a’ mi tanúltt Pap-urunk: hogy, 

■ ítélet Napja előtt, ő lészen a’ Kolompos. Mert azt-is hallottam : 
^hogy, valamint Pilátus, Nemzettyéből válik.** — Istenem uram! 
? Nem vólt-é elég: hogy Macskási Mihályt meg-ette ? íme, a’ 
gyalázatos, annak leányát-is fel-akarja falni.

D ongó : Káka-szomszéd ! Hát am a’ Titkos az utolsó ítélet

* T. i . : míg.
I ** Az A ntikrisztus nemzetségéből való, v. szárm azik ?
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nek bizonyos Kolompossa (а-mint is jól észre vetted a’ dolgot); 
tehát nincs egyébb bátra, hanem, ha előlle el-futunk. — Szom
széd — Én a’ Titkosnak szavát nem fogadhatom, Mert azt 
gondolnám : hogy az ördög testestől-lelkestől el-ragad, midőn 
Juliánára vetem kezemet. Inkább otthon hagyom Feleségemet, 
gyermekemet, és addig-is, még * a’ Zenebona el-múlik, egy 
Barlangba búvok. Más tanácsot nem látok.

K áka: Maradgy csak itten egy kevés ideig. Talán valami 
juthat eszünkbe. — Ne ess kétségbe olly hamar. — Legyen jó 
kedved. —- Istennek-is nagy gondgya** az ártatlanságra — Ó
meg-gátolhattya, meg-is-gátollya a’ Titkosnak patakzatait-----
Az-után : ha mi innett el-takarodnánk (hallád miket mondott 
a’ Titkos ?) el-fogatna bennünket, mint a’ Tolvajok’ Párt-fogóit. 
Már akkor csak maga a’ jó Isten kegyelmezhetne életünknek.

D ongó: Oh, édes Szomszéd! soha nem láttam meg-job- 
búltt gonoszt. — Nékem úgy tettszik : mint-ha nem ismérnéd, 
tetőtől-talpig, ama’gonosz párát. Voltál volna annyit vele, mint 
én, miolta Biró-viselő ember vagyok ; más gondolattal lennél 
felőlié. — Érczczé vált annak szíve. — Kő-keménnyé nyaka. — 
Másként: hogy támadhatna egyszerre két ártatlan ellen. — 
Gyere, Szomszéd. Szaladgyunk.

Káka : De ki-tettszik: hogy Te se isméred az Istent Isten- 
igazában : mivel annak Gondviseléséről, mellyel az ártatlansá
got gyámolíttya, olly helytelenül gyanakszol.

D ongó : El-nem-találád Szomszéd. Bizok ám én Teremtő 
Istenemben. Mert mi nékünk, szegény Parasztoknak, mit hat- 
tak egyebet hátra a’ nagy Urak ama’ jó Istennél? — Ha ez 
nem volna, eddig fészkestűl-tyukmonyostúl oda-lettünk volna. — 
De, Szomszéd! Azt mondgya ám ama’jó Istenünk: dolgozz: és 
én veled munkálkodom. Szaladgy a’ veszedelemtől, és úgy én- 
is ki-segítem sorsodat.

Káka : De én Juliánénak ártatlanságáról olly bizonyos va
gyok : valamint hogy engem’ Kákának neveznek. — Tapasz-

* L. a 25. lapnak 1. jegyz.
** T. i . : van.
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* talni-is fogod: bogy ama’ gyalázatosnak horgas körmei közűi 
csudálatos-képpen ki-segíti az Isten Juliána-kis-aszszonyt.

D ongó : Mond-ki tehát egyszerre : miben helyhezteted bi
zodalmádat? Mert oktalanul valamit reménleni, nagyobb ok
talanság.

K áka: Nem adok néki két napot, tapasztalni fogod az Is
tennek különös Gond-viselését Juliána felől. Meg-látod : hogy 
mi ama’ Kis-aszszonyt meg-nem kötözzük; ide se hozzuk, bár 
agyarkodnánk ellene. — M ert: ha ő ártatlan ? bizonyossan 
meg-segíti az Isten : — Ha pedig Tolvaj ? — Férre ! Férre e’ 
gonosz gondolattal. — Készebb vagyok meg-halni; mint felőlié 
roszszat mondani. — Bízzunk Istenünkben. Jóra fordít min
dent. — Várjuk-meg a’ Titkost. — Lássuk : mennyire mehet 
patvarságival. íme amott látom ki-jönni a’ Fejedelmi Udvarból. 

. Istenem ! légy velem. El-ne-hagygy eme’ szükségünkben.

HARMADIK RÉSZ.

A’ PARASZTOK’ KÉNSZERÍTTETÉSEK.

i

f
I

El-ment, a’-mint ez-előtt-is mondám, a’ Parasztoktól 
Schelmajer: hogy ama hatalmat, mellyet nékiek meg-igért, 
Papirosra leírja, le-is-pecsétellye. Szobájában lévén, sokáig 
gondolkodott. Nagyra vetette fejét.* Kétségeskedett a’ jó ki- 
menetel-felől. Juliánát meg-támadni, nem láttszatott előtte 
gyermeki játéknak lenni. Mind-az-által fortéllyaiban, és Akós- 
fejedelemnek szeretetében bizakodván, el-végezte dolgát, és, a’ 
Parasztokhoz érvén, így szóllott:

S chelmajer: Itt van a’ hatalom. — Ha Ti a’ Fejedelmet, 
a’ Fejedelemséget kedvellitek ’— ha az Udvarnak böcsűletét 
szívetekre veszitek — engedelmeskedgyetek a’ Fejedelem’ pa- 
rancsolattyának.

■ * Nagy dologra vállalkozott.
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D ongó: Tekintetes Uram! Nékünk, szegény Parasztoknak 
e’ szokásunk vagyon : hogy minden pénzt meg-nézünk, ha ke- 
zünkhez veszszük. Nem-is vonnyuk az asztalról Süvegünkbe 
úgy, mint a’ Gazdagok szokták; meg-se-olvasva, annak rendde 
szerént; meg-se-ügyelve a’ czigány garasokat.

S chelmajer: No m ár m ire tárgyalsz em e ’ kódorgó h a szo n 
ta lan  szavakkal ?

D ongó : De meg-ne-fedgye Kelmed azon említett szoká
sunkat. Van ám még más szokásunk-is a’ Faluban. — Midó'n 
mi menedékessen megyünk a’ högy-oldalon, meg-köttyük a’ 
kereket. Olly utat-is választunk, mellyen bátran mehetünk. 
Ugyan-azért: fel-se-dőlünk annyiszor, mint a’ nagy Urak, kik, 
liögyön-völgyön, Símán-daraboson, úton-út-félen, egy-aránt 
nyargalnak. Meg-bocsásson hát kelmed : ha itt-is az igaz utat 
keressük.

S chelmajer: Gerjeszted bennem a’ lángot, midőn illy té- 
bolgó haszontalan szavakat emlegettsz. Eredgy tehát az igaz 
utón. Mond-ki-rövideden : mit akarsz ?

D ongó : Igen-is: Tekintetes Uram. De meg-ne-nehez- 
tellyen Kelmed: ha most-is szokásunktól el-nem-állha- 
tunk. Tessék meg-mondani nékünk: mi van erre a’ Papi
rosra írva.

S chelmajer : Tehát százszor nyózzak-meg egy bakot előt
tetek?* — Már meg-mondottam egyszer : mit írandók belé. — 
Kévánhattyátok-é még egyszer hallani Tök-filkók? — Mond-é 
Papotok kétszer egy beszédet ? **

D ongó: Igen-is, Tekintetes Uram. Ha egyszeriben meg- 
nem-érthettyük mély beszédgyeit; igen szépen kérjük: hogy 
mászszor-is oktasson. О pedig eztet jó szívvel meg-cselek- 
lekszi érettünk. Sokat tűr, és szenved mellettünk. Ugyan
azért : van-is ám böcsűlete előttünk. Száz más Papért nem 
annók.

S chelmajer : meg-haragudott Dongóra ama beszédgye

* Pázm ány is él avval a kifejezéssel, a. t. m. ismételni.
** «А pap se prédikál kétszer» közm. nyomán.
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j miátt, és alattomban ezeket mondotta: Átkozom a’ Paraszt’ 
Lélek-ismeretét. Osztán néki-riasztván magát, így szállott: 
Süsd-ki tehát egyszer, a’-mit ki-sütni akarsz. Mit enyelegsz 
annyit ?

D ongó : Csak meg-ne-liaragudgyon Kelmed: mert nem 
azért szóltok. Mondgya-meg tehát nekünk az U r : de em-

j berségére - - -
Ki-se-mondhatta jól ama’ szavakat, íme Schelmajer na

gyon fel-pattant ellene. Illetlen dolognak lenni állította: hogy 
. emberségéről^ még a’ sűltt Parasztok-is kételkedni tudgyanak. 

így kapott hirtelen amannak szavaiba
S chelmajer : Paraszt Nemzetség ! — Mi ok vihetett arra : 

hogy egy Titkosnak embersége felől illy gyalázatossan kétel- 
kedgyetek?

Káka: Meg-ne-neheztellyen Kelmed, Titkos Uram, Don
góra. О bizonnyára jó Ember. Annak tarttyuk az egész Falu
ban. De Pap-urunk sem mondhat semmi roszszat felőlié.

S chelmajer : Adgyátok tehát elő rövideden : mit akartok 
tőllem?

D ongó : No tehát, édes Titkos-Uram, rövideden. De kérem 
Kelmedet-is : hogy hasonló-képpen kurtán feleilyen. Mi se sze- 

: rettyük: de nem-is érttyük a’ hoszszú beszédeket. Mondgya- 
meg tehát Kelmed rövideden : ha vallyon Fejedelmünknek 

; akarattya-é: hogy Juliánát ide hurczollyuk?
S chelmajer : No teh á t: most, atyafiságossan bánok. — 

Legyen úgy: erről egy szót se tudgyon a’ Fejedelem. Ez pedig 
könnyen meg-eshetik: mivel ő nem mindent maga igazít-el 
mindenkor: hanem többszer emberei által. De ezt hogy-is ké- 
vánhatnók tőlle ? Feje nem könyv-tár. Elég az : hogy sokat 

i, mások által visz végbe. Már pedig mind az enyim, mind a’ ti 
1 kötelességtek azt hozza magával: hogy a’ Köz-haszonra ügyel- 
j lyünk, hogy a’ Tolvajokat, a’-mint tőllünk ki-telhetik, az Or

szágból ki-írtsuk. — Az-után : az, a’-mit rátok bíztam, néktek 
hasznotokra-is válhatik. — Hallottátok a’ ki’-hirdetésben: 

. hogy az, aki Juliánát, az arany Pereczekkel egygyütt, ide a’ 
: tömlöczbe hozza, tiz-ezer forintokat várhat a’ Fejedelemnek

i
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kegyességéből. Én ebből egy pénzt1 nem1 2 kévánok magam
nak : hanem tíkteket boldogokká tenni akarlak. És íme ! Ebből 
ki-vehetitek : minő Ember légyek ; mikép’ óhajtóm a’ jó Pa
rasztoknak elő-meneteleket.3

K áka : Én ugyan nem győzök csudálkozni, Tekintetes 
Uram: hogy ezen alkalmatosságot, mellyben maga-is valamit 
nyerhetne,4 5 olly erossen farba-rughattya. Én úgy tartom : ke
vesebb csudát tenne 6 a’ Városban, ha az Úr egyszeriben meg
gazdagodna ; mint a’ mi Falunkban, ha egy Paraszt hamar 
úrrá lenne. Mert nálunk így vélekednek közöaeégessen : az 
Isten soha sem ád egyszerre sokat; hanem az Ördög sokat 
ígér ám, de keveset ád. És, ha tapasztallyuk : hogy egy némelly 
Paraszt hirtelen meg-gazdagodott; azt állíttyuk felőlié : hogy 
vagy a’ Lidércz hordtta hozzája, vagy önnön maga a’ Paraszt 
kotrotta. De a’ Városban nem mondanak illyeket.

S chelmajek : Talán bizony azt kévánnyátok tőllem : hogy 
magam mennyek Júliánkért ? és két kezemmel a’ tömlöczbe 
hurczollyam ? — Meg-esne bele. — Ezt én hozzám hasonló 
emberek mások által cselekszik. — A’-mi több: nékem gyaláza
tomra válna az, a’-mi néktek jó hírt, és jobb hasznot hajtana. — 
De eddig úgy beszéltettem veletek, mint atyafiságos jó Baráto
tok. Már most pedig, ugy-mint Fejedelem’ Titkossá, néktek 
ezeket jelentem : Hatalmas Fejedelmünk Akós azt kévánnya, 
azt parancsollya, és pedig különösen Ti-néktek : hogy Juliánát, 
Macskási Mihálynak leányát, azon arany Pereczeknek tolvajját 
tüstént elfogjátok, és ide Kolosvárra a’ tömlöczbe hozzátok. 
Ha pedig ezt valami-képpen el-múlattyátok, Tíkteket-is, úgy
mint Or-gazdákat, a’ fára függesztenek az igaz Bírák.

Minek-utánna ezeket el-mondotta a’ Titkos, Dongó és

1 T. i . : fillért V. garast v. krajezárt stb. A «pénz» szóval 
általában úgy élnek a régiek. V. ö. a régi m agyar bibliafordí
tásoknak ezeket a helyeit: Móz. I. 37, 28. Zak. 11, 12. Máté, 
26, 15., 27, 3. 5. 9.

2 T. i . : sem.
3 T. i . : előmenetelét, boldogulását, ja \a t.
4 T. i . : nyerhetne valamit.
5 T. i . : kevesebb csodálkozást, feltűnést keltene.
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Káka sírva-fakadtanak. Az ég felé vetvén esőző szemeiket, 
nem nézhettenek többé viszsza ama’ gyalázatos Titkosra; ha
nem ki-magyarázliatatlan nagy keserűségekkel, Pap-falva felé 
meg-indúltanak. Meg-útálták a’ Várost, mellyben annyi tör- 

: vénytelen dolgokat tapasztaltának. Inkább kedvelleni kezdet- 
f ték Falujokat, mint a’ nyilván-való együgytíségnek, és ártatlan

ságnak bizonyos Lak-helyét. Egész úton abban törték fejeket: 
ha vallyon engedelmeskedgyenek-é a’ Titkos’ paran cso la tá 
nak. Mind az engedelmességet vétkesnek, mind az engedetlen

s é g e t  károsnak lenni állították. Semmi józan tanácsot nem 
' adhattanak magoknak. Ugyan csak e’ volt az oka : hogy, haza 
■ érvén, leg-is-leg-elsőben Pap-urokhoz vették úttyokat. Ez előtt, 
elejétől-íogva egész végig, bizodalmassan ebbeszélleték a’ Ko- 
losvári dolgokat.

Sajnállotta ugyan Juliánának nyilván-való nagy veszedel
mét ama’ szánakodó közönséges Atya; de a’ Parasztok semmit 
ki-nem-facsarhattak belőlle : mi-tévők legyenek, a’ Fejedelmi 
Parancsolatra nézve. Jól ismérte a’ Pap-úr Akós-fejedelemnek 
hirtelen indúlatait. De ama' Schelmajer Titkosnak erkölcste- 

I lenségei sem voltának el-titkolva előtte. Mind-az-által: hogy 
semmi tanács nélkül el-eresztetteknek ne láttszattassanak lenni 

i- az igaz szívű Parasztok ; csak azt mondotta végtére nagy buz- 
gósággal elüttök : hogy az Istennek nagy gondgya lenne min- 

í den csúszó-mászó férgekre. Azon messze-látó Fölség meg
hagyná néha zavartatni az ártatlanságot: de végtére, minden 

; ördög-űlőn-koholtt ravaszságok ellen nem csak meg-szabadí- 
; taná, hanem nyertessé-is tenné. A’-mi pedig Juliánának el- 
; fogattatását illetné; azt se nem javaslotta, senem tiltotta a’
; tova-látó Pap-úr. Csak éppen azt mondotta végtére : hogy a’ 
i Fejedelemnek világos Parancsolattyait meg-kellene-tartani a’ 
! hív Jobbágynak, ha csak azok az Istennek nyilván-való tör- 
: vénnyével világossan nem ellenkeznének. Ezek ugyan így tör

téntének Pap-falván.
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NEGYEDIK KÉSZ.
SCHELMAJER’ GONDOLKODÁSAI.

Ama’ Parasztoknak el-menetelek + után, Schelmajer ma- 
gánossan sétálván a’ Piaczon; gonosz cselekedeteinek bokros- 
ságát eleven színekkel le-festette maga előtt. Ugy-is tettszett 
(valamint a’ gonoszságba merűlttekkel meg-szokott néha tör
ténni) mintha kis időre meg-bánta volna patvarságát, de nem 
azon tökélletességgel: hogy magát valósággal meg-jobbítaná. 
Több kölletett ehhez, sem-mint ama’ gonosz szokások, mely- 
lyekkel éppen meg-rontotta magában az Emberiséget. Ugyan
azért: a’ fel- ’s-al-szélnek eresztvén forgó gondolatait, hol 
meg-szánta Juliána-kis-aszszonyt, hol ismétt fel-pattana ellene. 
Nem-külömben (midőn osztán a’ méreg-is el-fogta) fel-gyúlla- 
dott a’ Parasztok ellen-is. Ugyan-azért: senki se lévén a’ Pia
czon, így beszéllett magában

S chelmajer: Atkozom a’ Parasztok’ Lelkek’ isméretét! — 
Eddig száz meg-világosodott fejekkel készen lettem vólna, még 
ama' két Tök-filkókkal bajlódtam. Csomót keresnek még a' 
Kákán-is. Mindent telkekre vesznek.

Ezek után meg-állapodott a’ Gonosz. Juliánára vetette 
heves gondolatait. Osztán úgy tetszett: mint-ha meg-szomoro- 
dott vólna. A’ Kis-aszszonynak nevét, nagy foliászkodási kö
zött, egynéhányszor említvén, így folytatta szavait ugyan-azon

S chelmajer : Oh Juliána ! Édes Juliánám ! — Most hány-
tam-el bezzeg lábaid előtt a’ kelepczét.------ Isten bizony : ha
jól felveszem a’ dolgot; igen méltatlannak tettszik előttem: 
hogy, másnak le-rontásával, magamat fel-építtsem. — De, ha, 
a’ meg-vetett szeretetnek siralmait hallom ; Oh ! mire nem 
viheti ez akár kinek fiát! — Édes Juliánám ! Jobb lett vólna 
néked: ha engemet, ki téged kimondhatatlan-képpen szerette
lek, te-is szerettél vólna. így, se elsőben Atyád, se utánna ma- *

* T. i . : elmenetele.
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gad a’ verembe nem hullottatok v o ln a .------ De el-vagyon
immár rendelve veszedelmetek. Onnatt viszsza-nem-léphetek, 
ahhová egyszer lábaimat tettem. Ha akarnám-is, benneteket 
többé ki-nem-szabadíthatlak. — Tusakodik ugyan szívemben 
a' Természetnek törvénnyé Böcstíletemnek fen-tartásával. Meg
vallom azt-is (de csak Istenem előtt): hogy lelkem’ isméretét 
csigázzák gonoszt gondolataim. Ezt pedig nem egyébbnek lenni 
állítom ; hanem régi szívességem’ valóságos jelének. El-nern- 
oltódott bennem ez Emberiség egészlen. Isten, és Ember előtt 
igaz az : hogy szörnyű gonoszságaim között csak egyedül ebben 
reméllhetem vigasztalásomat: hogy mi Férj-fiák, ha bár rosz- 

• szak vagyunk-is, még se lehetünk tökélletes gonoszok. Ha nem 
több-is, leg-alább csak egy szikra mindenkor hátra marad ben
nünk a’ fele-baráti szeretekből. De el-vagyon immár hányva a’ 
lép : meg-kell fognom a’ madarat.

Ezeket így beszéllvén magában, el-méne a’ Piaczról, és 
magát a’ Fejedelemnek Palotájába bé-vette. Ákosnak paran- 
csolattyából feleletet kellett készítenie Kálmán-lierczeghez, 
ennek azon levelére, mellyben az arany Pereczeknek el-lopat- 
tatása miátt nem régen panaszolkodott. Ezen feleletnek öszve- 
aggatásában sokáig törte fejét a’ gyalázatos. Akart-is, nem-is a’ 
munkához fogni, ügy tettszett: mintha leg-inkább attúl tar
tana : ne-hogy ezen viszált levél által ki-sűllyenek gonoszságai. 
Ugyan-azért: mind csak tovább, meg-tovább halasztotta a’ 
dolgot.

ÖTÖDIK RÉSZ.

GYÁRFÁS MAGA AZ ERDŐBEN.

Nem meszsze Kolosvártól vagyon ama’ tér-föld, mellyen 
egy szálas Erdő termett. Ebben lakott gyárfás : Akós-fejede- 
lemnek Testvér-báttya. Ezen nagy erkölcsű, és tisztességes 

[Urat (másadik Rákóczi Györgynek le-tétele után) Erdélynek 
• Fejedelemévé kévánta tenni az Országnak egygyik Felekezete.

3Az A rany Pereezek .
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De úgy tetszett: mint-ha az Isten nagyobbra rendelte 
volna Abrahámot (mert így-is nevezték); sem-mint hogy a’ vi
lági dolgoknak zur-zavarjaiba avatkozzon, bánfi Ráchelt, nagy 
nemességtí Kis-aszszonyt, hites Társának választotta. De azon 
nap’, mellyben Kis-aszszonyával meg-esküdött, Ozvegygyé-is 
lett. Mert az Isten' Egyházából haza-jövén e’ gyönyörű Párak, 
forró betegségbe esett a’ Menyaszszony, és, hat óra alatt, e’ vi
lágból ki-is múlt.

Ezen ékes Teremtménynek szer-felett rútúl meg-változott 
színét sírva szemlélgetvén Gyárfás, a’ világnak múlandóságát 
éles elmével kezdette feszegetni, és osztán az örökkön meg
maradandó jókat inkább, meg-meg-inkább kedvelleni.

Csak alig temethette-el-kedves Ráchellyét, meg-köszönte 
az Erdélyieknek hozzája-való hajlandóságokat, kik-is képet Fe- 
renczet ültették a’ Fejedelmi székben. Maga Gyárfás, le-mond- 
ván minden világi gyönyörűségekről, magát ezen közel-lévő 
erdőbe vette, holott magának egy mesterséges barlangot épít
vén, bene állhatatossan meg-maradott. r éd ei Ferencznek há
rom holnapi * Fejedelemsége után, ismét az Uraságra hívták 
Gyárfást a’ szorgalmatos Erdélyiek, de ő, fel-vett szándékában 
állhatatos lévén, ifiabbik Test-vérének Ákosnak engedte a’ Fe
jedelemséget.

Ezen illy nagy erkölcsű, és igen tisztességes Gyárfás nagy 
ajtatossággal töltvén barlangjában nem unalmas idejét, midőn 
nagy szív-buzgósággal mondaná könyörgéseit, íme egy ékes 
ifiúra vetette szemeit, ki, a’ fák között, barlangja felé iparko
dott. A’ Természet semmit se el-nem felejtett, se nem sajnál- 
lott fel-ékesítésében. Huszár-Tiszt Ruhának formájára vala 
szabva ruhája. De mind Gyöngy-házas-nyelű kardgyán, mind 
arannyal ki-varrott ékes Tarsolyán úgy-annyira ragyogtanak a’ 
Kül-országi drága kövek, hogy Gyárfás azon Ifiúnak nagy ház
ból való születéséről éppen nem kételkedne. Ki-tettszett pedig, 
ékes ábrázattyának szomorú vonásaiból, olly borzasztó gondo
lat, melly vagy valami utólsó módra, vagy talán Kétségbe-esésre

* T . i . : h ó n a p i ,  h a v i .
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iparkodik. Semmi öröm-jelek nem láttszattanak el-esett 
arczúlattyán.

Gyárfáshoz érvén eme’ Jövevény, meghajtotta magát 
alőtte, és sorsát atyai kegyességébe ajánlotta. Nevéről kérdez
te tvén, csak azt felelte : hogy júliusnak  hivják. De születésének 
Nemességéről faggattatván, arról semmit sem akara hallani, 
se pediglen szóllani; hanem, hirtelen le-térdelvén előtte, nagy 
buzgósággal azon reménkedett: hogy őtet magához fogadni, 
ás, mint Remete-tanítványt, e’ magános helyen meg-tartani 
«méltóztatna. Hozzá tette, reménkedései után, azt-is: hogy 
.meg-fogna feletkezni Nemességéről, Gyárfásnak, ama’ Fejede
lemségre méltó nagy Úrnak, példájára tekintvén. A’ Huszár
ruhát, a’ ki-varrott tarsolyt és kardot örömest fel-fogná váltani 
la’ Remete-gúnyával. E ’ világon semmi gyönyörűséget nem lát
ván, nem is reméllvén, itt Gyárfással kévánna szentül élni, és 
‘bátran meghalni.

Ezen Jövevény ifiúnak el-tökéllett szándékát, és állhata
tosságát jól ki-vévén Gyárfás, most többre faggatni nem akarta. 
,Bé-fogatta magához : és, hogy le-telepedgyen, szívessen meg
engedte ; éppen nem tudván : hogy, eme’ férj-fi ruházat alatt, 
aszszonyi személy lappangana. Juliána volt, Macskási Mihály
inak, ama-szerencsétlen Kincs-tartónak, még szerencsétlenebb 
leánya.
; Ezen nagy szívű, és az fiúi szeretetben példa nélktíl-való

f is-aszszony, minek-utánna észre-vette-volna: hogy Attya' 
i-szabadításának minden eszköze (mint-ha az egész világ el

lene támadott volna) kezeiből ki-facsartatna : egy utolsó pró- 
oára vetette szerencsétlen fejét, melly ötét az-után a’ hóhér 
Pálossá alá csúsztatta.
* Juliána tehát (Júliusnak nevezete alatt) bé-fogattatván 
Gyárfástól, le-tette holmiét a’ barlangban; az-után : onnatt ki
jővén, Gyárfásnak parancsolattyára várakozott. Ezen nagy 
okosságú Úr (hogy magának több időt vehetne, és bátrabb al
kalmatosságot nyerhetne a’ felőlle-való gondolkozásra) Júliust 
az erdőbe küldötte : hogy ott száraz fákat törjön, és azokat, 
(3gy-két nyalábba kötvén, ide, a’ tűzhelyre hozza. Feje meg

3*

;
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hajtásával, el-шёлe Juliána az Erdőnek derekába. És, szívesser 
engedelmeskedvén, eleget téve Gyárfás parancsolattyának.

Addig-is Gyárfás, a’ tűz mellé, egy tőkére, le-tílvén ; szű 
netlen azon jövevényről gondolkodott. De hirtelen el-nem-tö' 
kéllhette magában, mi tévő légyen vele. Több száraz fákat ra 
kosgatott a’ tűzre. Azoknak ropogó lángjait szemlélvén, ígj 
kezdette szavait a’ szomorú

Gyárfás: Oh gyönyörű lángok — De egyszer-s-mind ir 
galmatlan tüzek! — Akár mit adok élelmetekre, el-emísztitek 
és hamuvá teszitek.

Eme’ kurta elmélkedéseit el-mondván Gyárfás, fel-vet 
egy hasábot a’ tüz-hely mellől. Sokáig semmit se szóllott, ha 
nem a’ hasábra nézett nagy álmélkodási mellett, ügy tettszett 
mintha az emberi életnek szomorú változásairól gondolkodván 
azoknak képét e’ hasábnak tűkörében látná, és tellyes örömé 
abban lelte volna: hogy a’ Fejedelemségről lemondott. Ezer 
gondolattyát ki-lehetett venni következendő szavaiból. Igi 
szóll vala magában : ugyan azon

Gyárfás: Te-is, Hasáb! nagy fa voltál valaha. Büszkéi 
kedtél leveleidben, és virágos öltözeteidben. — Hány embernel 
adhattál volna még Vendég-fogadót sűrű árnyékodban. — 
Valaha sok madarak éneklettek, és a’ fel-derűlő napot örömmé 
köszöntötték ingó ágaidon. — De most immár ki-vágtanak. — 
íme a’ tűzre teszlek, és hamu-ruhádba fektetlek. — így voltunl 
mind-nyájan — így élünk mind-nyájan — így emísztetünk, é 
el-múlunk mind-nyájan.

Ezen szavait el-mondván : fel-kele a’ tőkéről. Sétálgatott eg; 
kevés ideig; de magában méllyen gondolkodott. Ismétt eszébi 
juta, pedig nagyobb hathatóssággal, ama’ drága Jövevény. Enne 
esztendeit maga esztendeivel fontossan egybe vetvén, így szóllot

G yárfás : De Te néked, édes Júliusom, nincs szüksége 
arra : hogy illy hamar elenyíszsz. — Az én Példám mi hasz 
nodra lehet, gyönyörű Ifiú ? — Én meg-ettem immár kényé 
remnek javát :* Te pedig csak most kezded a’ valóságos életet -

* V. ö.: «Kenyerének javát már megette.» Ar. Toldi, X. 1
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.’ékem a’ halál jutalom : néked büntetés lenne. — Nem úgy — 
ppen nem úgy — Te nem születhettél a’ Remete életre. — 
•agyobbra menendő vagy, sem-mint hogy ezen unalmas Ma- 
ánosságban elhervadgy, — Elly inkább fényessebb hivatalod- 
íak bizonyos jele szerént — Mit kévánbattsz ezen barlangnak 
Meddőségében tizen-hat esztendeiddel? avagy talán annyival se ?

Ezeket mondván Gyárfás, meg-állapodott. Az-után : igen 
uéllyen gondolkodott. Kevés idő múlva, mintha Juliussának 
iztosb, és alkalmatosb helyet talált volna, ábrázattyának vo

násait meg-változtatta. Szomorú színe víg tekintetre fordúlt.
' ött arra vetemede : hogy, szokása ellen, kezeivel tapsola. Vég
ére ezeket mondá a’ könyörületes szívű

Gyárfás : Most jutott immár eszembe: mi-tévő legyek 
■eled, édes Júliusom.— Békességessebben élbettsz a’ fejedelmi 
‘Jdvarban. Akós öcsém mellett nagyobbra mebettsz. Nálam 
emmit sereméllhettsz. — Édes fiam ! megvetettem szerencséd’ 
enekét. Öcsémnek Udvarába megyek — Fejedelmi Gond-vise- 
ésébe ajánlak — Meg-bóldogítottalak.

Eme szavakat el-se-végezbette egészlen, íme az erdőnek 
íüinden széleiről kürtök’ hangjai, Trombiták’ harsogásai hallat
ának. Vadászatot indított a’ Kolosvári Udvar. Igen óhajtotta 
Jyárfás Öcscsénekjelen-léttét.* Tudta szokását: hogy Barlang
éba bé-tekint, ha nem többre-is ; leg-alább egy pár szóra. Ez 
jedig óhajtott alkalmatosság lenne, mellyel Juliussát, a’ Feje
delemnek szárnya alá, annak Udvarába, bé-iktathatná. Csak 
dig várhatta teh á t: hogy Akós-öcscsének jelen-léttéről bizo- 
tyossá lehessen.

HATODIK RÉSZ.
j A K Ó S  G Y Á R F Á S S A L .

Jelen volt valósággal Akós a’ vadászaton. Ezen Fejede- 
■emben nagy volt az ész ; de heves természetére nézve, igen 
;

* T, i.: a fejedelemnek megjelenését, jövetelét.
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szállingálló. Ugyan-azért: azon Uralkodók’ Példája, kik hat- 
hatóssan bé-nem-tekínthetnek egyszerre azon embereknek szí
vekben, kiket Tanácsnokoknak választanak, és így későre veszik 
észre, hogy meg-csalattattanak. Ennek kedvessebb embere 
nem vala Scbelmajérnél. Nem-is másnak javallásából szított a’ 
Török Udvarhoz, mellynek közben-vetésével a’ Fejedelemségre 
juthatott. Nagyobbra mehetett vólna, ha magát kicsinnek lenni 
ismérhette vólna. Még a’ vadászatban-is szerette az elsőséget. 
Boszszonkodott azokra, kik hamarább leejtették a czímeres 
vadat. Ekkor egy nagy Rókát véve űzőbe vadászszaival. De 
észre-vévén, hogy a’ meg-ijedett állat Gyárfás-báttyának bar
langja felé vette csavargós úttyát, nagy tüzességgel utánna ere
deti Fel-vala még vonva Puskájának kakassa, midőn Gyárfás 
előtt termett. Ötét, mint-egy futólag, így szóllítá-meg :

Akós : Bátya ! Bátya ! Láttad-é ?
Gyárfás : Ö csém  ! Ö csém ! h ová?
Akós: Nem láttál-é erre egy Farkast? —- A v a g y : mit-is 

mondók ? egy kietlen Rókát szaladni ? tüzes szemekkel ?
Gyárfás : Avagy talán kurta farkkal, és, félelme miátt, le- 

is-csapott fülekkel?
Akós : Nincs időm semmi tréfára. Csak éppen azt mond

hatom : hogy ama’ gyalázatos Róka igen nagyon meg-ijesztette 
édes Húgunkat Yernikát. Es, ha hamar hozzá nem ugrottam 
vólna, minden bizonnyal, meg-piszkolta vólna.

Gyárfás : De vallyon : mi okra nézve csalogatod a' Vadá
szatra kedves Húgunkat ? — Mért keresel négy-lábú Rókát ezen 
Erdőmben : mivel ama’ két-lábú Schelmajeredet Udvarodban 
neveled. — Oh Öcsém ! Öcsém !

Ezeket azért hozta-elő Gyárfás : hogy Öcscsének tudtára 
adhassa, miként vélekednek Titkossáról mások-is, kibe Akós 
úgy annyira bele szeretett. Ezen felől: azt-se szenvedhette 
Gyárfás: hogy édes Húga, kihez különös szerettettél viseltetett, 
annyiszor ki-csalattatik a’ veszedelmes vadászatra. Már a’ mi- 
napiban-is, Schelmajertől reá-beszélltetvén, csak alig múlt-el: 
hogy egy farkastól öszve-nem-szaggattatott. Ha Lórándfi Ger
gely, ki ekkor a’ Fejedelem-kis-aszszony mellett áll vala, meg-
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.íem buzogányozta volna a’ vad kutyát, maga-is kárt vallott 
volna (2). Gyárfás-báttyának igen rósz kedvét tapasztalván 
Vkós ; az-után : azon el-illantott Eóka-is eszében kódorogván, 
íem akara több szót szaporítani. Hirtelen el-inenetelének okát 
íem akarta nyilván ki-mondani. Gyárfás-is el-fordúlván tölle, 
'is a’ tüzet meg-igazgatván, nyilván ki-jelentette kedvetlenségét, 
fezt észre vévén, így szóllott végtére

A k ó s : Nékem nincs időm: bogy itt héjjában el-veszteges- 
-sem. Előbb ama’ négy lábú Rókára megyek. Az-után : győze- 
Jelmessen viszsza-térek hozzád. Elly addig-is Bátya.

Ezek után éppen el-akara távozni Akós; El-is-ment egy 
•lehány lépésekkel az Erdőnek részébe ; de, hamar viszsza jö- 
vén, hirtelen megállott Gyárfás mellett. Ez, valami szerencsét- 
enségről gyanakodván, egy kévéssé meg-döbbent. De szavait 

Így folytatta
Akós : Még egygyet, édes Bátyám. Ha Yernika-húgunk 

írre találna térni (más-ként el-se-múlattya, hogy meg-ne-láto- 
gasson), tartóztasd-meg magadnál. Ki-se-erezd az Erdőbe ad
lig, még * magam viszsza-nem-jövök. Mert úgy tartom : hogy, 
nivel mellette olly gyakorta járkál a’ veszedelem, végtére el-is- 
nyelheti.
: Ezeket el-végezvén Akós, fel-vonta isniétt Puskájának ka-
vassát; és nagy hirtelenséggel azon el-illantott Rókának fel- 
hajháztára indúlt.

(2) A Buzogányoknak régi viseletéről ezeket írja Altorjai 
Báró Apor Péter: Az ifiú Legények, a’-kiktől ki-telt, viselte
lek ezüst, aranyos Buzogányt. Bársonnyal volt borítva a’ 
lyele. A' vége pedig ugyan ezüstös, aranyos. A’-kitől pedig 
pllyan ki nem te l t : vas Buzogányt viselt. A’ nyele ezüstös, 
aranyos volt. En-is illyet viseltem kicsin-koromban. Némellyek 
‘pedig hasonló nyelű vagy czifra Baltát, vagy Csákányt viselte
lek. A’ melly ifiú legénytől a’ sem telt-ki: Tatár-korbácsot 
viselt. Tamariskus-fa volt a’ nyele. A’ két végin fehér csont. 
Vagy vékony hoszszú nyelű. Két-három bog a’ Korbácscsán. Az 
hoszszú volt. Nohajkának hitták. Dugonics jegyzete.
i
' * L. a 25. lapnak 1. jegyzetét,

I
;
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HETEDIK KÉSZ.
VERNIKA GYÁRFÁSNÁL.

Ocscsének el-menetele után, kevés ideig, fel-s’-alá sétálga
tott Gyárfás. Gondolkozott valaminn. Azonban el-állottanak a’ 
kürtök’ hangjai. Nagy csendesség léve az egész Erdőben. így 
beszélt magánossan

Gyárfás : Tehát egy Róka vala az, melly kedves Húgomat 
úgy-annyira meg-ijesztette ?

Csak alig végezhette-el ezen szavait, íme bé-toppana 
Yernika. Amazon-ruhájában vala fel-őltözve, melly-is igen il
lett szép szabású Testére. Eme’ Fejedelem-kis-aszszonyt leg
főbb díszszének tarthattya a’ Barcsai Ház. Nem volt akkor 
mássa egész Erdélyben, akár testének ékességére, akár Erköl
cseinek szépségére tekintünk. Kedves a’ Társalkodásban, min
den unalom nélkül. Semmi büszkeség benne. Mindeddig víg 
természetű. Zsengéjére tekintve, leg-szebb idejű. A’ tizen-nyolcz 
esztendőt hat holnapok előtt által-ugrotta.

Ezen kis-aszszonynak válogatott erkölcsei között az vala 
leg-fő-képpen tündöklő: hogy másoknak veszedelmekben,* nem 
csak szánakodni azokon ; hanem, а-mint tőlle ki-is-telhetett, 
azoknak segítséget-is nyújtani tudott. Fő-képpen az ügye- 
fogyottakat, semmi jutalmat nem óhajtván senkitűi, minden 
tehetsége szerént, ápolgatta. El-veszettnek lenni gondolta azon 
napját, mellyben valakivel valami jót nem tehetett.**

A’ minapiban: midőn a’ malom Kerék egy szegény Pa
raszt aszszonynak szoknyáját magához sodrottá, és mind-a-két 
lábát egészlen öszve-zúzta: elsőben ennek látására el-ájúlt; az
után, magához térvén, őtet nem csak szorgalmatossan meg- 
gyógyíttatta, hanem, esztendő-beli jövedelemmel, neveletlen

* T. i . veszedelmében.
** V. ö.: «Diem perdidi». Titus róm ai császár mondta arról 

a napról, a melyen senkivel sem tett semmi jót. V. ö. Büch- 
m ann, Geflügelte Worte, 17. kiad. 369. lap.
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. gyermekeit talpra állította. A-még * meg-gyógyúlt, szinte min
den-nap’ meg-látogatta, és nála több órákat töltött vigasztalá
sában. Másoknak más veszedelmekben-is, igen könyörületes 
szívű, és hathatós segítséget nyújtó.

Ezen drága Fejedelem-kis-aszszony, a' Rókától szinte meg- 
piszkoltatván ; minek-utánna a’ veszedelmet éppen el-kerűlte, 
minden más foglalatosságot abban-hagyott. Igyenessen Gyár
fásnak Barlangjához vette kellemetes úttyát, kihez különös 
szeretettel viseltetett. De Gyárfás se engedett semmit atyafisá- 

. gos szeretetének.** Mindenben a’ gondolatok’ meg-egygyezése 
j szülte bennek, és mind-eddig nagyra-is nevelte a’ viszáltt haj- 
' landóságot. Gyárfásnak barlangjához érvén, ötét illy kurtán 
szóllítá meg

V eknika : Jó napot, édes kedves Bátyám. Azt ugyan, tudom,
• nem reménletted : hogy ma meg-látogassalak.

Gyárfás: Hozott Isten, szerelmes édes Húgom. Annál inkább 
örvendek, mennél kevesebb reménségem vala mái látásodhoz.

V ernika: Jaj! csak alig vehetek lélekzetet. Nyakra-főre 
; szaladtam. De bezzeg meg-is-ijedtem ám.

Gyárfás: Mi bajod, édes Vernikám? — Mondott ugyan 
Akós valamit szerencsétlenséged felől. De, szokása szerént, olly 

; hamar el-hadarta szavait: hogy belőlle semmi bizonyost ki-nem- 
vehettem.

V ernika : Oh ! Lelkem-bátyám ! Csak kevésben múlt-el: 
hogy egy Rókának fogai közé nem estem. — Több Vadászok 
valánk egy helyen. De ama’ gonosz Állat olly ravasz vala : hogy, 

I abban hagyván a’ bátrabb Férj-fiakat, éppen felém vette vesze
delmes úttyát. -— De bezzeg, Bátya, tudod-é : mire vetemed
tem ? -— Kergettem a’ Rókát; de magam után. — Tüstént Akós- 

i bátyámhoz szaladtam — De látd, ama’ gonosz Állatot. — Mi- 
j helyest Bátyámra vetette ravasz szemeit, hasa alá csapta a’
• farkát, és illa berek, nád a’ kert. А-mint sajdítottuk, erre vette 

magát. Nem vetted-é észre : hogy erre kullogott?

* L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
** T. i . : Gy. is épen annyira szerette őt. Lásd az 1(3. lapnak 

í C jegyzetét.

i

i
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G yárfás : Semmi nyomát nem láttam. — De Te, édes hú
gom, mi okra nézve fárasztod úgy-annyira magadat? Ti Asz- 
szony-állatok abban fitogattyátok leg-inkább magatokat, a’-mi- 
ben éppen nem kellene. — Fel-veszitek az Amazon-ruhát, de 
Amazon-szívet nem tudhattok magatokban teremteni.

Ezen szavakból észre-vette Yernika : hogy Gyárfás méltán 
fogna a’ Pirongatásokhoz. El-kévánta ezen gondolatait fordí
tani. Az előbbeni szaladgálásban el-fáradván, le-űlt, a’ tűz 
mellett fekvő tőkére. Gyárfás, elenében* űlt-le a’ tűz-helynek 
másik részéről. Azon közben így szóllott

Y e r n ik a : Engedd-meg, édes Bátyám: hogy le-telepedgyek.
Hidd-el: nagyon el-fáradtam.------ Oh be gyönyörűen lángal-
nak eme’ hasábok. Meg-igazítom, hogy vígabban égjenek.

Ezek után fákat rakott a’ Tűzre, és azoknak lobogó láng
jaiban egy kevés ideig gyönyörködött. Gyárfás, kellemetlen 
gondolatokban nem akarván hagyni édes Húgát, a’ kellemete- 
sekről gondolkodott. Az vala fejében Vernikának-is: Végtére 
így kérdezősködött

G yárfás : Hát ugyan : édes Húgom ! minő jó  hírek vannak 
Udvarotokban ?

V ernika : Bizonyossan igen kevesek. Csak éppen egygyet 
tudok valamire valót.

G yárfás : Az-is pedig igen kellemetes előtted ?
V ernika : Egy részről kellemetes, más részről igen kelle

metlen. — Isméred-é Kálmánt, ama’ Szerémi Herczeget?
G yárfás : Nem ismérem, személlyé szerént. De annak szép

hírét mindenektől hallottam.------ Édes Húgom ! — Ha mind
igazak azok: mellyeket felőlié közönségessen beszéllenek; О 
téged’ igen szerencsésnek tehetne ; Те-is őtet talán még szeren- 
cséssebbnek. Ugyancsak kénnyetek szerént járhatnátok-el az 
Egér-tánczot. (3).

(s) A' Magyaroknak eme régi Tánczok’ módgyát így irja-le 
Altorjai Báró Apor Péter: Egy so r já b a n  állott kilencz, vagy 
tíz Férj fiú, ki-váltt ifiúi legény. Közöttök ollyan Spatium

* T, i . : vele szemben.
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V ernika : Erről ugyan magam-is így vélekedtem ennek- 
előtte. De mostanában

G y á r fá s : N o tehát! — Mit tesz az a’ d e ? — Hogy Ti 
Aszszony-állatok, vagy semmit, vagy igen keveset szóllhattok 
ama’ hitvány de nélkül!

V ernika : Tüstént fel-tőröm a’ Diót, édes kedves Bátyám. — 
Téged’ teszlek pedig Bíróvá én közöttem, és Kálmán-herczeg 
között. — Hát? Ha én, Bátya, azon Herczeg felől azt mond
hatom: hogy ő, valamint a’ Nádszál, arra fordúl, merre a’ Szél 

. fújja.* — Most ezt, most pediglen amazt szereti ? — —- Mit vélsz 
az illyennek állhatatossága felől ? — Oda adhatnád-é, illyennek 

' birtokában, szerelmes Vernikádat, egygyetlen-egy Húgodat?
G yárfás : Távúi légyen tőllem. Ezen házasságnak, minden 

tehetségem szerént, ellene-állanék. S ö tt: ha hírem nélkül meg
esne, azon lennék : hogy el-vállyatok.

V ernika : No tehát, édes Bátyám, hallyad a’ többit. Ama’

} vólt, mellyben egy pár tánczoló könnyen el-járhattot. Egygyik 
legény elvitte a’ más sorban álló leányt. Vagy kétszer tánczolt, 
meg-kerűlvén mind a’ közben, mind kivűl a’ két sorban álló
kat. Az-után el-bocsátotta kezét a’ leánynak. Külön kezdettek 
tánczolni, de csak abban a’ lineában. Akkor kezdették mon- 

: dan i: Macska! fogd-el az Egeret. Ha jól tanúltt leány vólt, 
úgy el-fárasztotta a’ legényt: hogy minden egygyet-mássa a’ 
Testin meg-izzadott. Mert elől a’ leány, utánna a’ legény ; 

I úgy kerülték kivűl-belől a két sorban állókat. Midőn a’ legény 
I szembe érkezett a’ leánnyal, ’s-meg-akarta fogni a’ kézit; a’
; leány akkor viszsza-fordúlt. Erővel pedig nem volt szabad 

meg-fogni a’ kézit; hanem, ha szép mesterséggel kezire ve
hette. Mikor osztán meg-fogta, akkor újjolag, kétszer három- 

: szór, a’ leánnyal egygyütt tánczolva a’ sorban állókat meg- 
j kerülte, ügy osztán a’ legény maga helyére, az leány-is ma- 
* gáéra állott. Mindgyárt az mellete álló legény a’ más sorban- 
, álló leányt el-vitte. Azok-is úgy járták. És a’ táncz mind-addig 
; tartott, még,** valahány legény és leány vólt a’ két sorban, 

azok-is tánczolva egy-mást meg-próbálták.
Dugonics jegyzete.

* Bibi. kif. — Y. ö. Máté, 11, 7. Luk. 7, 24,
** L, a 25. lapnak 1. jegyz.
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Kálmán-herczeg (de közttünk maradgyon a' szó) bele-szeretett 
Juliánába, MacskásiMihálynak leányába. Ezt, Kémjeimnek szor- 
galmatosságok által, olly bizonyosnak tapasztaltam: hogy felőlié 
éppen nem kételkethetek. — Én ugyan Juliánát soha életem
ben nem láttam. De igen hírlelik ritka ékességét. Azt-is mond- 
gyák felőlié: hogy többet lakik a’Herczegi Udvarban, mint Pap
falván Attya’ házában. — Úgy véllem: akkor szerethetett Kálmán 
Juliánába : midőn Attya Tisztséget viselt Szerémi Udvarok
ban.—Lám-é, bátya, által-hozattatván hozzánk édes Attya, hogy 
Kincs-tartónk legyen, Kálmánnak régi szeretete mind-eddig 
meg-nem-rozsdásodott * — Gondold-el a! dolgot, édes Gyárfá
som ! — Egy Herczeg illyen leányba szeretet! — Ez, én-előttem, 
igen alá-való dolognak tetszik. Hát te erről miként vélekedel ?

G yárfás : Ha ez úgy vagyon ; Kálmán Vernikát meg-nem- 
érdemlette — De talán sokat nyelveskednek az emberek? Talán 
a' Herczegnek Fele-baráti indúlattyát szeretetnek mondgyák?— 
Édes Hugóm ! nem mind igaz, a’-mit az emberek hazudnak.

V ernika : Annák az Egek: hogy mind ezek hazugságok 
lennének. — De az ám bezzeg az : a’-mi gyanúimat talpra te
szi ; hogy minapában, itt Kolosváron, meg-látogatván bennün
ket Kálmán-herczeg, hozzám való szeretetének igen hideg jeleit 
mutogatta. Ez nem jelentette ám a' Gyertya-tánczokat (4).

(4) A’ régi Gryertya-tánczot így irja-le Altorjai Báró Apor 
Péter: Két ifiú legények két égő gyertyát vettek kezekbe. Egy
mással úgy tánczoltak sokáig, reá-vigyázván (mikor egy mást 
forgatták): hogy a' gyertya’ tüzével egy-másnak haját, vagy 
köntösit fel-ne-gyujtanák. Az-után: oda mentenek, hol az Asz- 
szonyok, vagy Éeányok öltenek, vagy állottának. Mind-a'-két 
legény szépen térdet hajtott. A’ két égő Gyertyát két Asz- 
szonynak, vagy Leánynak adták. Azok, egy-más' kézit fogván, 
a’ Gyertya más kezében lévén, úgy tánczoltanak. Az-után oda 
menvén, hol a’ Férj-fiák voltának, térdet hajtván, az két égő 
Gyertyát azoknak adták kezekbe. Azok, ismétt úgy tánczol- 
ván, újjobban két leánynak adták.** Dugonics jegyzete.

* V. ö . : Alte Liebe rostet nicht.
** Jókai a szóban forgó tánczot «fáklyatáncz»-nak hívja «Petki 

Farkas leányai» ez. elbeszélésében. (III. A kézfogó.)
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Gyárfás : Az okos szeretőknek módgyoklioz szabta magát. 
Tudni-illik : lassú lánggal ég Kálmán; de tartóssabb-is tüze. Te 
talán hevessebben lángoltál. Avagy talán azt cselekedte : hogy 
szemre kávánta venni szeretetedet. Te pedig talán észre se ve
hetted : hogy indulataidat visgállya.

V ernika : De ezt ugyan : igen-is észrevettem. El-se-múlat- 
tam semmit, hogy hajlandóságait magam-is ki-tanúlhassam. 
De szívem, és kévánságom szerént ki-nem-tanulhattam. Bár 
csak több ideig múlatozott volna nálunk! Ki-vettem volna min- 

. den Titkait. De én nem annyira csudáikon hamar-viszsza-me- 
netelét, mint az t: hogy sokkal szomorúabban ment-el; mint 
hozzánk érkezett.

Gyárfás : Ezt ugyan, édes Húgom, magam-is nagyon csu- 
dállom. De te hamar-viszsza-térttének okát meg-nem-sajdít- 
hatnád-é ? ha reá-tennéd fejedet ?

V ernika : Nem tudhatom valóságos okát; de felőlié gyana- 
kodhatom.* — íme ! Bátya! — minden kémlelésem nélkül 
tudtomra adódott az : hogy Juliána, itt Kolosváron, alattomban 
meglátogatta a’ Herczeget; és, nem sok idő múlva, sírva ment-el 

; tőlle.
Gyárfás : É n  ebből se jót, se valami roszszat ki-nem-hoz- 

; hatnék, ha erőltetném-is magamat.
V ernika : El-hiszem : mert a’ szerelmeseknek szokásokat 

- nem tudod. — így volt az egész dolog, — Hihető : hogy Juliána, 
Kálmán Herczeg előtt, panaszolkodott fogadásának meg-nem- 
tartásáról. Azért-is s ír t: mert a’ Herczeg meg-kévánta változ
tatni gerjedelmeit, és helyette engem’ vehetett szívessége’ tár- 

l gyának.
Gyárfás : De a’ Herczeg éppen semmi jelét sem adta ha- 

i mar-el-mentte’ okának?
V ernika: Adott valamit, de nagyon homályost. — Hallyad, 

Bátya : mit cselekedett — Minek-előtte tőllünk el-távozott, ve
lem különössen még-is beszéllett. Nem tudom : minő ** arany

* T. i.: de gyaníthatom , sejthetem.
** T. i . : miféle, valami, holmi.

j
j



46 AZ ARANY PERECZEK.

Pereczeket emlegetett. Emlékezetekre mindenkor sírva-faka- 
dott. Midőn pedig én nyomorúságának okát tapogatnám; úgy- 
tettszett: mintha bibéjét annál inkább fájlalná. Végtére : csak 
ugyan tudtomra ad ta: bogy azon arany Pereczek, mellyeket 
otthon személlyemnek szán vala, birtokában nem lennének im
már. — Ezekkel el-hallgatott. — Osztán sűrűn zokogott. — 
Végtére, semmi egyebet nem szóllván, Szerémbe viszsza-ment.— 
Ezek azok, mellyeket ki-vehettem belőlle. — De

Gyárfás : Ismétt szádban a’ de ? Ki vele, а-mi szíved’ 
gyötri — Van-e még-is valami? — Ugy-is tettszik: mint-ha 
boszszonkodnál.

V ernika : Édes Bátyám! Kedves Testvérem! — Ki nf bosz- 
szonkodna, ha, azon arany Pereczek miátt, Udvarunknak meg- 
böcstelenítését fontollya ?

Húgának e’ végső szavait hallván Gyárfás, nagyon meg
ütközött. Szerette az Udvarnak böcsűlletét. Ugyan-azért: mél
tatlannak lenni állíttotta : hogy egy bitván Pereczért meg- 
böcstelenítessen. Vernikának szomorú ábrázattyából semmi 
vigasztalást nem reménlett. így szollá tehát

Gyárfás : Illy sokáig mi okra nézve kénzod amúgy-is el
iszonyodott szívemet? — Azt mondád: hogy Udvarunk meg- 
böcsteleníttetett. Ki-cselekedte ezen irtóztatóságot ?

V ernika: Találd-fel a’ gonoszt, ha feltalálhatod — Ezek 
történtének pedig ez-után : — Hogy a’ Herczeg viszsza lovag- 
lott (5), nem sokára egy levelét vettük. Ebben világossan ki
adta azt, a’-mit, nállam léttekor, homályos szavaiból ki-nem - 
vehettem. Azt írta Ákosnak : hogy az arany Pereczek szobájából

(5). A’ régi Magyaroknakutazásokról ezeket írj a Altorjai Báró 
Apor Péter: Mikor valaki, az embereknek Nagygya, útra ment; 
ha Felesége, ’s-Gyermeke nélkül ment, csak Paripán ment. 
Ott konyha szekér nem volt; hanem a’ Vezetéken, vagy szol
gánál viaszszas Palacz-bor, Fehér czipó, némellyeknek tarisz
nyájában ösztövéres szalonna, a’ mellé fok-hagyma, egy pár 
sodor, vagy mogyoró hagyma, sűltt tyúk. Sött némelykor 
gyakrabban ezek közűi csak egy-is jó vólt. Nyárban, mi helyen 
jó füvet kaptanak, meg-szállottak a’ fűre. Vagy ha széna-bag-
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j ki-lopattattanak. Udvarunkban vala pedig szállása. így tehát a' 
böcstelenség Udvarunkra-is ki-terjedett.

G y á r fá s  : Már ez ugyan nagy mocska egy Fejedelmi Ház
nak. — Istenem ! ki óhattya magát a’ házi Tolvajtól elegendő
képpen? — Ennek pedig bizonyossan házinak lenni kelle
tett. — — Nem gyanakodtok-é valakire ? — Oh, édes Húgom !

; édes Yernikám ! — Akós-bátyádegy sárkányt táplál Udvarában, 
midőn ama’ Schelmajernek embersége felől meg-győzettetik.* 
Neve sem emberséges. Szeme sem áll Isten-igazában. — Rajta 

ж nem kaptátok-é ama’ házi tolvajt?
V ernika : Semmi nyomára nem akadhattunk; noha alat- 

‘ tómban minden szorgalommal voltunk. De Akós-bátyám, ezen 
kellemetlen levélre, úgy meg-boszszonkodott: hogy annak csak 
gondolattyára-is irtózik. Semmi irgalmat nem reméllhet a’ 
Lopó, ha kézre keríttetik. De én-is úgy fel-háborodtam ellene,

: hogy (noha másként könyörületes szívem) annak négy részre 
darabolását talán száraz szemekkel nézhetném.

A’ Fejedelem-kis-aszszonynak ezen szavaiból meg-értette 
Gyárfás annak kedvetlenségét; és, mivel igen nagyon szerette, 
e’ kurta boszszonkodásában sem akarta meg-hagyni. Az-után: 
észre-vevődött az-is: hogy a’ Tolvajnak ki-találásában minden 

; haszon nélkül töltenék a’ drága időt, igy csavarta másfelé a’ 
beszédet

G y á r fá s  : Hagygyuk-el, édes Húgom, e’ szomorú, és talán 
haszontalan gondolatokat. Beszéllyünk valami kellemetes dol
gokról. A’ mi engem’ illet, fogadom : hogy tüstént meg-vigasz- 
tallak.

Ezen szavakat hallván Vernika, hirtelen fel-ugrott a’ Tő-

f lya volt, a’ baglya mellé le-terítették köpönyegjeket ’s-jobb 
; ízűt ettek belőlle, mint most esznek az Alapatrétából . . . 
j Sött: az öreg Haller János nagy úr vala, még-is mikor utón 

ment, ha tallón vólt-is, mikor az óra tiz volt, meg-állott a’ 
hintóval, és ett. Dugonics jegyzete.

* T . i . : e m b e r s é g é b e n ,  b e c s ü le te s s é g é b e n  b íz ik .
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kéről, és közelebb meut Gyárfáshoz, Fel-kelt osztán Gyárías-is. 
így szóllott pedig

Y eenika: Ugyan kész vagyok ám hallani ama’jó híreket. — 
Talán ugyan tudod: hol vannak az arany Pereczek? Sokért 
nem annám, ha kezünkhöz kerülne.

Gyárfás : Mi gondom nékem az el-veszett Jószággal ? En- 
nállam eleven arany Pereczekre találhattsz.

V ernika: De ki-látott eleven arany Pereczeket? Ne csalo
gass Bátya.

Gyárfás : Nem csalogatlak, mert igazat mondok. — Nem an- 
nád ám száz arany Pereczekért azon gyönyörű Ifiat, ki, csak 
ez-előtt, hozzám folyamodott. Tizen-öt esztendőnél többnek 
nem gondolhatod idejét. Se bajuszsza még, se pediglen 
szakálla (6).

(e). Ä  Magyaroknak Bajuszszokról, Haj okról, és Szakáitok
ról ezeket hagyta írásban Altorjaí Báró Apor Péter: Mind felső, 
mind alsó-Rend-beli emberek, mihelyt meg-házasodtak, a' 
szakáitokat meg-hagyták, s’ holttig úgy viselték. Az egy B éldi 
Pál szünetlen beretváltatta a’ szakállát, ’s midőn controver- 
tálták, azt mondotta: mikor Tatárok’ Rabja volt, nagy szakálla 
lévén, ha Tatár-ura meg-haragudott, annál-fogva húzta-hur- 
czolta. Akkor tett volt fogadást: ha meg-szabadúl, soha szakáit 
nem visel; ’s-nem-is viselt holttig. Ha valaki abban az időben 
a’ szakállát le-beretváltatta; ’s-nem-beretváltatta a' haját-is 
egyszer-s-mind ; a’ * csúf volt. Ollyat mondottak néki, a’-mel- 
lyet szégyenlem ki-írni. — A’ Fejeket majd mindnyájan beret- 
váltatták. Ha valaki kopasz lett, nem viselt idegen Kurva
hajat, mellyet most bárókának hínnak. M ert: ha akkor elő
hoztad volna a’ Baróka nevet, más talán azt gondolta volna: 
hogy azt mondod: Bak Róka megyen. A’ kinek haja nem volt, 
szép fekete bíborból, vagy bársonyból való sapkát viselt. —i 
Némelynek bajuszsza egészlen be-fogta száját. Abban soha 
semmit el-nem vágtak. Sött mikor ivútt némellyik, meg-tölt 
a' bajuszsza, bé-szopíntotta. Az nagy haj igen igen ritka volt. 
Soha nem emlékezem, hogy ifiú legényt nagy hajjal láttam 
volna. De, hogy azt hátúi Sinórral, vagy Pántlikával meg
kötötte volna; mint a! Ló-Farkát; mint most cselekednek ;

.

* T. i . : az.
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Ezeket hallván Vernika, nagyon meg-örűlt. Nem volt 
ugyan szerelmes, még-is az ékes Fiákkal örömest társalkodóit. 
Ezek pedig a’ Kis-aszszonynak tisztességes szavait hallván, szé- 

: gyenlettenek volna valami ollyast mondani, mellyért osztán 
meg-vonyíttattanak volna. Gyárfástól igy kérdezó'sködött

Vernika: Hol van, édes Bátyám, ama’ gyönyörű ifiú. 
Mert ha te ötét, a’-mint tapasztalom, szeretheted; bizonyos 
légy benne, hogy én se fogom gyűlölni. Mí-kettőnknek minden
kor meg-egygyeztenek gondolataink. De hová rejtetted azon 

jgyönyörű Ihat? Talán ugyan a’ Zsebedbe gyugtad. Ki vele, hadd
'lássam.
\

Gyárfás : Lassabban egy kévéssé. Ne-is olly hevessen, édes 
Vernikám. Még csak azt tudhattam-meg felőlié : hogy Július
nak nevezik. Se vezetékét, se nemes eredetét még-eddig ki- 

;nem-facsarhattam belőlle. De mindenéből ki-tettszik a’ böcsös 
: nagyra-menendőség.

V ernika : No ugyan meg-tudsz várakoztatni. Add elő te
hát. Hol vagyon ?

Gyárfás : Édes Húgom ! Csak még egygyet mondok. Hát ? 
Ha Fő-nemes vérből vette eredetét ? Mert, Személlyére nézve, 
abba bele-is-illik. — Hát? ha azért jött legelőször hozzám :
■ hogy általam szívességedbe ajálltasson? — Hát? Ha azt kó- 
vánnya : hogy, veled lakván, téged’ inkább szemre-vehessen ? 
.állhatatossabban szeressen ? — Ez nem szokatlan dolog a’ régi 
szeretők között. — Kálmán-herczegnek el-pártolása után, csak 
űllyen ihat szeretnék Uradnak választani.

.hire-helye sem volt. Ha akkor kötött hajj al, vagy zsacskóba 
jvarrott hajjal valaki elő-állott volna; azt tudták volna; hogy 
iFarsangos. Mert abban az időben láttattak ottan-ottan bolond 
iFarsangos köntösben járók. Hanem : kinek, ritkán, nagy haja 
rvólt, azt szépen le-bocsátotta. Ki ki inkább le-beretváltatta, 
l’s-úgy Üstököt hagytak magoknak. Azt szépen fel-kötötték, ’s 
■abban gyönyörködtek: mennél nagyobb csomót köthetett az 

■ÍJstökön. Ritkán némellyeknek volt abban fűzve vagy kevés 
Bántlika, vagy kevés Sinór, ki-vált a Gyermekeknek.

Dtigonics jegyzete.
Az A rany P ereczek .
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V ernika: Igen-is, édes Bátyám : ha, a’ Fejedelmek’ házas
ságokban,* a’ szívre tekintenének Atyánk-fiai. Néha öszve- 
kapcsoltatunk Mátkáinkkal, minek-előtte őket szemre-vehet- 
tyük. Eleget akarnak tenni nem annyira hajlandóságunknak, 
mint erszényünknek. — De, hol van immár azon gyönyörű 
Ifiú ? Mond-meg előre : ki féle ?

Gyárfás : Már mondám : hogy Nemét titkollya. Csak ez
előtt jőve Barlangomba. Úgy tettszik: mint-ha állhatatossan 
meg-akarna nálam maradni. De kár volna, ha esztendeinek 
legszebb virágjai ezen unalmas magánosságban el-fonnyadná- 
nak. — Hallyad, édes Húgom : ha fő-nemes-vérből vette erede
tét (a’-mint-is én vélekedem), reád bízom, mit cselekedgy véle. — 
Ha náladnál alacsonyabb rendű lenne; szolgálatodra ajánlom. 
Ha ugyancsak Kálmán-herczeggel egybe-kelhettek; belőlle jó 
Titoknokot várhattok. Bizonyossan tapasztalni-is fogjátok: hogy 
Udvartokba emberséges Ihat ajánlottam.

V ernika : Igen jól vagyon, édes Bátyám. Örömest el-foga- 
dom ajánlásodat: mert bizonyos vagyok benne: hogy, első lá- 
tásoddal-is, talpig ki-isméred az embert.

Gyárfás : Hogyjó erkölcsei vannak, arrólne kételkedgy.Mert: 
ha vagy szeles, vagy alamuszta lenne ; soha nem ajánlanám.

V ernika : El-hiszem-el, édes Bátyám. De add-elő immár. 
Hadd lássam.

Gyárfás : Csak éppen el-jöttöd előtt, hogy száraz ágakat 
keressen, az Erdőnek derekába küldöttem. E’ nem csekély mun
kát Bemete-engedelmessógének első próbájává tettem. Tüstént 
itt terem.

V ernika : Csak alig várhatom immár : hogy kévántt sze- 
méllyét meg-lássam.

Gyárfás : De arra kérlek, édes Vernikám, és nagyon ese
dezem előtted: ójjad azon Ihat Schelmajérnék, ama’ Nyári 
kesztyűs Titkosnak fortéllyaitúl (7). Légy az ilyenekben Akós-

(7) A’ kesztyűknek viseletéről ezeket írja Altorjai Báró Apor 
Péter: Téli kesztyűt ki Párducz, ki Hiúz-bőrből, ki Róka-bőrből

* T. i. : fejedelmeknek házasságában.
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f bátyádnál okossabb. — De íme amott jön immár Julius. Ál- 
lyunk idébb egy-kevessé.

NYOLCZADIK RÉSZ.
JULIÁNÁNAK ÉRKEZÉSE.

El-érkezett azomban Juliána. Két kis nyalábokba kötött 
^száraz ágakat hozott két hónai alatt. Igen szemérmetessen vi
selvén a’ földre eresztett szemeit, se Gyárfást, se Yernikátnem 
•látta. Le-tette a’ Tűz-hely mellé a’ száraz ágakat. Az-után : a 
tőkére ülvén, úgy tettszett: mint-lia magát ki-kévánná pihenni. 
Kényekét térdére, Fejét kezeire tévén, nagy figyelemmel néze
gette a' lobogó lángokat; de egyszer-is-mind olly szomorúság 
tettszett-ki ábrázattyából: hogy emezeknek szívek rajta meg
esett. Nem sokára : egygyet a’ nyalábok közül fel-bonta. Meg- 
raká a’ tüzet, és azt, ott lévő fujóval, fel-is-ébresztette. De vég
tére : midőn szemeit fel-emelte, és, Gyárfás mellett, egy gyö
nyörű Kis-aszszonyt állani látott, meg-feletkezvén fel-vett Férj-fi 
«zeméllyéről,* leg-is-leg-elsőben magát, leány módra, hangos
ban el-sikójtotta. Az-után meg-rettenve, amazoknak igen eről
tetett halgatások után, ezeket mondotta
í J uliána : J a j ! Egek ! Hol vagyok ! Talán ugyan el-téve- 
lyedtem ?

Mind Gyárfás, mind pedig Vernika, Juliánának azon asz- 
szonyos sikojtásából, könnyen észre-veliették volna, hogy azon 
Ifiú valóságos Leány légyen; ha, vagy gyanakodni lehetett 
[volna felőlié, vagy eszekkel másban nem foglalatoskodtak volna.
i
iviselt. A’ nyári kesztyűnek híre-helye sem volt. Ha valakinél 
'nyári kesztyűt láttak-vólna, bolondnak mondották volna. Jut 
•eszembe: egy valaki hordozni kezdette a’ nyári kesztyűt; 
*Csúfolni-kaczagni kezdették vala. Szégyenletibe le-tévé.

Dugonics jegyzete.

* Ma így m ondanék : szerepéről.
4*
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Yernika bizonnyára Juliánának szépségén úgy el-álmélkodott, 
hogy egy szót hamarjában nem szóllhatott. így szólla tehát a’ 
Jövevényhez

Gyárfás : Meg-ne-retteny, szerelmes fiam — Jöszte köze
lebb — Még-is közelebb — Imhol vagyon édes Húgom Vernika. 
Semmitől se félly édes kedves Júliusom.

Ezen szavak között meg-hajtotta magát Juliána mind Gyár
fásnak, mind Vernikának. Az-után : eme’ Fejedelem-kis-asz- 
szonyhoz közelebb menvén, annak kezeit nagy alázatossággal, 
és nagyobb szemérmetességgel meg-csókolta. Örvendett ennek 
Gyárfás. így szólla Vernikához

J uliána : Különös szerencsémnek tartom ezen történetet, 
mellyben Fejedelmi. Kis-aszszonyságodnak illy véletlenül ud,- 
varolhatok.

Y ernika: Vallyon, mit keresel Te itt, ezen únalmas magá
nosságban, kedves kis Remetém? Pedig még sárga csizmássan? (8)

J uliána : fel-fel-vonyogatván vállait: Kegyelmes Fejede
lem Kis-aszszony! ----

Juliánának e’ szavai után jól; szemre vette Vernika azon 
ifiat. Szegessebben reá nézett Gyárfás-is. Mind-a’-kettő különös 
gondolattal vala felőlié. Végtére Gyárfáshoz fordúlván, néki 
alattomban ezeket mondotta

V ernika : De ez bizonnyára egy Remetének igen szép lenne. 
Úgy vélekedem én-is: kár volna, ha itt fonnyadna.

Gyárfás : Juliánához fordúlván : Én, édes fiam ! más gon
dolattal vagyok immár felőlied. Nem kévánhatom : hogy ezen 
unalmas magánosságban töltenéd hoszszú ideidet. íme Verni-

(8) Ä  Csizmák színéről igy ír Altorjai Báró Apor Péter: 
Bizony a’ fekete csizmát se viselte senki; hanem а-ki gyászolt. 
Dali csizmát sem viselt más senki, hanem ama’ nagy emléke-' 
zetű Úr Kornis Gáspár. A’-mit itt Dali csizmának hiv Apor 
Péter, azt másutt Deli csizmának mondgyák, és általa bőven 
el-terjedett csizmákat értenek. Mind a Deli szót, mind a- 
Csizma szót a' törököktől vettük. Deli legényeknek, deli leá- 
nyoknak-is azokat mondgyuk, kik mind magossan fel-nyőt- 
tek : mind, magosságokra nézve, bőven el-terjedtek.

Dugonics jegyzete.
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' kánál, az én kedves húgomnál, bátorságossabb helyedet talál
hatod. Ugy-é, édes Hugóm ?

V ernika : Igen-is édes Juliuskám. Eme’ barlangot igen fé
lelmesnek tarthatod. Itt, éjtszakának közepén, Lidérczek, fe- 

^kete macskák, Tátos lovak, ’s-más egyébb késértetek-is járnak. 
Itt kígyók csúsznak. Itt varas békák másznak. Itt semmi más 
társaságod nem volna, hanem az ordító Farkasokkal, a’ böm
bölő Medvékkel. Kár volna pedig : ha a’ Farkas meg-enne. Én 
néked külömb Farkas-bundát akarnék csináltatni. — De bez- 

•zeg, édes Júliusom, ahhol én lakom, szelídebb állatok tartóz- 
, kodnak. Ott Te Dám-vadakra, ott Te Szarvasokra találhattsz. 
Ezeket, minden félelem nélkül, meg-símogathatod ; és, ha tett
szik, társaságodba is veheted. JŐszte, kedves Juliuskám. Én né
ked más Eemete-helyet mutatok: holott, oktatásom szerént, 

. három szégyen nélkül, meg-fogod-enni az elődbe-tett tojást. (ö).
Gyárfás : Ne tarts semmitől, édes Júliusom. Én el-tökél- 

lettem immár magamban : hogy ismétt viszsza-veszlek, ha áll
hatatosságod’ látom. De előbb Yernikánál kelletik eltöltened 

. Próba-esztendődet. Én igen engedő ; 1 de Vernika igen kemény 
mester. A’ kemény alatt pedig többet tanúihatni — De hagy- 
gyuk abban a’ Tréfát. — Édes F iam ! el-hitetheted magaddal: 
 ̂hogy bizonyossan javadra iparkodom. S ő tt: nem-is gondolha-

I (9) Erről így ír Altorjai Báró Apor Péter: Nem akarom 
el-múlatni azt-is,2 hogy (noha nem értem,3 de hallottam a’ régi 
emberektől) valamikor valami leányhoz Leány-néző m ent; 

! tyúk-tojást főztek, ’s-а’ Legény eleibe tették. Azt három szé
gyen nélkül kellett meg-enni. Elsőben : azt kelletett néki meg
tudni: híg-é, vagy kemény? Mert: ha a’ híg tojást kemény 

I gyanánt, vagy a’ keményet híg gyanánt bontotta-fel, első szé- 
igyen volt. Másadszor: Mikor, meg-sózta, ’s-fel-keverte, 
I ’s-valami le-folyt a tojásból, másadik szégyen volt. Harmad- 
f szór: A’ tyúk-tojáshoz-is annyi kenyeret kellett metélni: hogy 
i meg-érte véle, ’s-meg-is-ette véle a’ tyúk-tojást. Másként har
madik szégyen volt. Dugonics jegyzete.

. 1 T. i . : engedékeny m ester vagyok.
2 T. i. : elm ulasztani annak m egem lítését sem. 

i 3 T. i . : nem tapasztaltam .
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tóm magam felől, hogy szerencsés lehessek, ha téged’ szeren
csésnek nem látlak. Én téged’, a’-mint mondám, magamtól el- 
nem-tíltalak. Bizonyossan, Ígéretem szerént, mellém veszlek, 
ha szándékodban meg maradsz.

V ernika : Éppen bizony! — Mit vesztegettyük az időt ? — 
Ide kezed’, Remete-ujjoncz.

Ki-terjesztette ekkor Juliánához kezét Yernika, mint-ha 
bé-akarná fogadni társaságába. De Juliána, szemérmetes lévén, 
úgy tettszett: mint-ha magát el-szégyenlette volna, és reá- 
nem-kévánt volna állani kérésére. Gyárfásra vetette szemeit, 
mint-ha annak tanácsosával akarna élni. így támadta-meg ötét

Y ernika: Mit? — Talán ugyan félsz tőllem? — Ne félly 
egy mák-szemnyit-is. — Én ugyan, a’-mint látod, víg szabású 
vagyok ; de éppenséggel nem kecsegtető. Nem-is nézek másra: 
hanem csupán boldogúlásodra. Bátorságossabb, avagy alkalma- 
tossabb helyen nem-is lehettsz, mint ha nálam lészel.

J u liá n a : Istenem! hogy érdemlettem-meg ezen szerencsé
met ! — De Te, szerencsétlen Atyám ! hogy-hogy maradhattsz 
magad Unalmas Tömlöczödben ? Lészen-é valaha azon vígasz
talásod: hogy győzedelmesnek lássad kedves Magzatodat? — 
Édes Atyám! mit fogsz te majd felőliem gondolni?

Gyárfás : Minden jókat, kedves édes Fiam. Nem-is lesz 
nékem unalmamra tömlöczöm. Yígabb leszek, hajó szerencsé
det láthatom.

V ernika: De Te, édes Juliuskám, minő Atyát emlegettsz?— 
Az ha szegény, én őtet gazdaggá tehetem. — Ha pedig nagy 
Nemő, meg-köszöni nékem : hogy fiát e’ magánosságban meg- 
poshadni nem hagytam : hanem a’ nagy világba vezettem.

Gyárfás : Én leszek édes Atyád helyett, kedves Júliusom. 
Meg-foglak gyakran látogatni. Те-is hozzám, ha kedved úgy 
tartya, ki-ballaghattsz gyakorta. Ugy-é, édes Vernikám, ez kön
nyen meg-történhetik ?

V ernika: Igen-is, édes kedves Bátyám. Úgy sincs meszsze 
a’ város. Fél óra alatt igen könnyen ki-sétálhatunk.

Gyárfás : Úgy-é ? meg-cselekszed ezt érettem, kedves 
Júliusom?
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. V ernika : De mi szükségünk az erővel öszve-kapargatott 
okokra. Egy Remete-újjoncznak leg-első kötelessége a’ valósá
gos Engedelmesség. Nem hiszem : hogy ezen szükséges Erköl
csöt tulajdonoddá ne kévánnyad tenni. Tehát: parancsolom 
néked, úgy-mint jövendő-beli Mestered : Hozd-el holmidét, és 

; engem kövess.
J uliána : Igen-is. Engedelmeskedem.

KILENCZEDIK RÉSZ.
AKÓSNAK ÍTÉLETE.

Ezek így el-végeződvén, Juliána ugyan a’ Barlangba bé- 
j mérne. Itt nem kevés ideig könyörgött Teremtő Istenének : 
hogy uttyát meg-szentellye, és azon igyekezetét, mellyel Akós 
előtt édes Attyának Sorsát jobb karban belybeztetni akarta, 
segélni méltóztasson. Úgy tettszett Juliánának, mintha az Is- 

. ten nem könyörülne esedezésein. Egy Kányát hallott szomorúan 
i visítani a’ közel-lévő fának egy ágán. Ezt ö szomorú jelnek lenni 
‘állította. El-sűlt azomban a’ Puska ; a’ Kánya le-fordúlt. Akós 
ltudni-illik: már ez előtt a’ Bókának végére járván ; midőn, Ígé
rete szerént, Báttyáboz visssza-térne a’ véres Állattal, meg

szemlélte a sivító kányát, és, hogy tőtve ne vigye haza Puská
ját, reá-lőtte nagy szerencséssen. Mind ezzel, mind a’ Rókával 
Gyárfás’ barlangja felé menvén, minek-utánna hozzájok érke
zett. őket meg-köszöntötte. Igen jó szívvel látták őtet mind 
Gyárfás, mind pediglen Yernika. így szollá pedig

A kós : Itt a’ Róka. Itt a’ Kánya-is. íme, Hugóm. Egygyikét 
iakár mellyikét néked ajándékozom: hogy erőtlenségedet, és 
: bátortalanságodat ki-ne-gúnyolhassák az emberek.

Y ernika: Köszönöm, édes Bátyám, jó  akaratodat. De ne 
hidd : hogy én-is jó  vadász ne legyek. Ha mindgyárt* meg-nem- 

: öltem-is valamit; de fogtam bezzeg egy szép állatot.

A nem. wenngleich. Nélküle a mondás el lehetett volna.
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Gyárfás : ügy vagyon, édes Öcsém. A’ Fehér Népek nem 
ollyan kegyetlenek, mint a’ Férj-fiák: hogy vért ontani szeres
senek. Az Orr-vértől-is hamar el-ájúlnak. Inkább kedvellik, ha 
elevente meg-fogják az Állatokat.

A kós : Fogál tehát, édes Húgom, valamit? veszem észre: mit.
V ernika : Találd-ki tehát, édes Ákosom. Hadd lássam : mi

képpen tudsz hozzá.
A kós : ügy véllem Pillét; avagy Szent-János-bogarát, ama’ 

fényest. Vagy talán éppen kis madarak’ fészkét. Mert ezek ám 
a’ ti leg-kedvessebb vadászatotok.

V e r n ik a : El-nem-t-alálád, Bátya. Oh! ha látnád ama’ 
Szarvaskámat, mellyre, csak ezelőtt, szert tettem.

A kós : Lám be szerencsés valál! — Meg-nőttek-é immár 
szarvai ?

V er nik a : H o g y -h o g y  n y ő lh ettek  v o ln a -m e g ?  ahhoz  
m ég ifiú.

A kós : Tehát nem nagy csuda, ha meg-foghattad. Maga 
jött talán elődbe.

V ernika : Éppen nem. Sött, midőn engem’ leg-elől meg
látott, igen nagyon sikójtott.

Akós: Vallyon úgy-é? Talán sírt-is? és pedig kegyetlen 
élelmében.

V ernika : Isten láttya: kevésben-is múlt-el, hogy nem 
könyvezett.

A kós : Oh leányok ! Ti azt gondollyátok : hogy az Állatok- 
ban-is azon indulatok vannak, mellyek bennetek uralkodnak. 
Azok nálatok tánczolnak-is, sóhajtoznak-is, Szeretnek-is. Még 
talán beszélnek-is ? énekelnek-is ? és ugyan talán szerelmes ver
seket ? — Csak a’* kár ama’ Szarvasodban : hogy veled nem 
beszélgetett.

V e r n ik a : De azon el-nem-múlt: mert bizonnyára beszél- 
getett-is.

A kós : Te pedig, édes kedves Húgom, meg-érthetted annak 
szavait ?

* T. i . : az, v. az a,
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V ernika : Semmit se kételkedgy benne : egyről-egygyig 
I mind-meg-értettem.

A kós : No már illyen Szarvast igen örömest látnék. Val- 
lyon hol vagyon ? Kérlek hozd ide.

V ernika : Várj egy-kevessé. Tüstént el-hozom.
Ezek-után Vernika a' Barlang felé méné. Nézegetett egy 

. darabig az ajtóban, meg-akarván tunni, mit tenne Juliána. 
Ötét az ablakra fordúlva, és könyörögve látta. Vernikának el
menetele után, el-mosolyodott Gyárfás ; igy szóllott pedig 

. Akós: Veszem észre, mi sűl-ki Vernikának ama’ Szarvassá- 
' ból. Lónyai Apaiint, kedves Barátnéját, reá-beszéllhette a’
" Vadászatra; és azt Férj-fi Ruhában, valamint a’ minap, fel
öltöztetvén, véletlenöl előmbe akarja állítani.

Azomban Julianát kezén fogva ki-hozta; és, Akós eleibe 
I menvén, ezen szavakkal mutatta-bé

V ernika : íme látod gyönyörű Szarvaskámat. Beszéllhet-is, 
ha kévánod. Sírhat-is, ha meg-szomorítod. Nincsen pedig még 

; Szarva. Hát nem vagyok én szerencséssebb náladnál? Ezen 
. egy élő ezerszer többet ér két le-tett vadaidnál.

Tetőtűi fogva talpig meg-szemlélte ekkor Akós ama’ Juli- 
' ánát. De annak ábrázattyában Lónyai Apáimnak semmi ha- 
; sonlatosságát nem látta. El-csudálkozott az ifiúnak Angyali 

Ékességén. De egyszer-’s-mind képének szomorú vonásait job- 
l ban meg visgálván, külömb-féle gondolatokkal vala felőlié. 

Végtére, fejét csóválván, ezeket mondotta
A kós : Ez ugyan csudálatra méltó dolognak láttszik előttem. 

Ki hitte volna: hogy illy szép Állatok teremjenek a’ vadon 
! erdőben ?

Gyárfás : De eleget tréfálódtunk eddig. Látd, édes Öcsém, 
i én ajánlottam őtet Vernikának társaságába, úgy-mint jövendő- 
t beli Titoknokját. Ö ugyan nálam akara remetéskedni; de Egy- 
; gyikünk se hagyta helybe kéreménnyeit.

Ezek u tán : még egyszer, tetőtűl-fogva-talpig, meg-sze- 
i melte Akós az Ihat. Juliána azomban szünetlen a’ földön 
. tartotta szemérmetes szemeit. Nem hallotta szavát-is. így 
I szóllítá-meg

j
:
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Akós: Mi bajod, jó Barátom? Miért nem nézel szemembe? 
Úgy tettzik : mint-ha nem csak félnél; hanem rettegnél-is.

Jól észre-vette a’ dolgot Akós. Meg-ijedett valóban Juliána» 
a’ Fejedelemnek előbbeni szavait hallván. Eszébe-jutott az 
iigye-fogyottnak: hogy Ákosnak kezeiben lenne édes Attyának 
mind élete, mind pediglen halála. A’ Fejedelemnek ezen nagy 
hatalmát eszébe-juttatván, egész teste meg-rázódott. Ugyan 
azért akarattya ellen-is irtózván ama’ szörnyű Bírától, igy 
felele néki

J uliána : Kegyelmes Fejedelem! meg-bocsásson : ha félénk 
szivemen erőt nem vehetek.

Juliánának változásait szemlélvén Yernika, azoknak okai
ról gondolkozott, de eszébe semmi se juthatott. De, hogy Juli- 
ánát, mostani állapottyában, több szavakra fakaszsza, azt ép
pen nem akarta. Ákosnak előbbeni helytelen szavait se dicsér
hette magában. Ugyan-azért: néki ezeket mondotta

Y ernika : Éppen bizony: Fejedelemségedre bízták. Miket 
nem fogsz még reá ? Ha most félni láttzatik-is tolled (mert ki 
ne félne attól, kinek hatalmában vagyon?), de ha velem társai - 
kodik, bizonyossan meg-bátorodik.

Csak ugyan valami dolgot lappangani gondolt Akós ama’ 
Juliánába. Ismétt tetőtűi fogva talpig meg-szemlélte egészlen. 
Báttyoknak ezen különös maga viselését külömb-féle-képpen 
magyarázták mind Gyárfás, mind pediglen Yernika. így szóllí- 
totta meg Juliánát

A kós : Hát? min gondolkozol Julius? akarsz-évelünk jönni.
J u liá n a : Ha Fejedelemséged úgy parancsollya : igen-is el

megyek.
V ernika : De mi okra nézve szaporíttyuk a’ szavakat ? — i 

Engedelmeskedgy Bemete-újjoncz. Meny-bé a’ barlangba : és ' 
nézd-meg mindenedet. Ott ne felejtsd pedig daru tollas 
Süveged (10).

(10) Az ékes Süvegeknek hordozásában mi gyönyörűségek 
vált a' Régi Magyaroknak, elő adgya Altorjai Báró Apor Pé- | 
tér ezen szavaival: Lássuk: a’ Férj-fiak-is Erdélyben régen
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* J uliana : Igen-is. Engedelmeskedem.
Ezek után ismétt el-távozott tőllök Juliána, és a’ Barlangba 

bé-ment. Juliánának el-távozta után, szemeibe tekintvén Akós- 
báttyának, magát el-nevette, és ezeket mondotta

Vernika : No Bátya! mi vélekedésben lehettsz felőlié ? 
Tettszik-é?

Yernikának ezen kérdésére el-nevette magát Akós-is ; de 
| úgy: hogy ezen Nevetéséből inkább a’ nyughatatlanság, sem
mint az öröm tettszene-ki. így felele Húgának

• Akós : Tettszik-e?— Mit gondolsz, édes Yernikám? mit 
, fogok erre felelni ?

mint jártak, ’s-micsodás köntösben. A’ Fórj-fiak azért ez-előtt 
; (Nagygya az Embereknek) nyustos Süveget viselt Pompára. 
‘ Medály rajta, ’s-abból Kolcsok-toll állott-ki. A’ közönséges 
: Eő-emberek jó-féle-gyöngyből csináltt bokrétát viseltek. Nyár
ban penig az Ifiak virágból való bokrétát-is tettek fejekbe, 
vagy Süvegekbe, felyűl tévén a’ gyöngyös, vagy köves bokré
tát. De a’ közönséges fő-emberek egy nyustos Süveget visel
tek. Az Ur-fiak két-három, némelykor négy színű Nest-Farkas 
Süveget viseltek. Abban Forgó, vagy kerecsen, vagy ráró-toll 

í volt, két-felé ki-fordúlván, néha eszsze-menvén. Némellyek, 
Sas-tollas Forgót. De az Urfiak többnyire egy pár Ráró, vagy 

1 Kerecsen-tollat, aranyba csináltt, és drága kövekkel meg
rakott Forgóban. Ollyat viselt Gróf Gyulafi László Fő-bírósá- 

; gában. De mindenek felett gyönyörűséges volt, midőn három 
' szál daru-tollat, köves Medályba rakva, tettek az Ifiak Süve- 
. gekben. Akkor sok Darukat tartottanak a’ Fejedelem Urak, 
. Fö-emberek, udvarjokban. Mivel pedig a’ Daruk többnyire 
szürkék; ki-ki-szedték tollyokat szép’-gyengén, ’s-fa-olajt ön
töttek a’ tollú’ tokjába, ’s-ismétt helyre-rakták a’ ki-szedett 
Tollúkat, úgy fehéredtenek-meg. Mikor az ollyas Ifiak Daru- 
 ̂tollas Süvegben, Lódingossan, Tarsolyossan fel-ültenek a’ 

j széle Bersennyel veressen festett köves-gyöngyös-klárisos 
} arannyal szőtt Portai szerszámokkal czafrangokkal fel-öltözött 
I lovakra; annak-is homlokai (Üstök-nyomtatónak hitták) bár
sonyra drága Medályban rakott két, ’s-néha három szál daru- 
toll lévén, ezüst kengyelekben, lábai’ csizmáján aranyos Sar
kantyú gyémánttal, vagy rubinttal, Smaragddal meg-rakott, 

: utánna a’ sok Sas-tollas, Parducz-Tigris-Farkas-bőrös szolga, 
I azokon nagy arany-ezüst gombok, egy-neliány rend ezüst Ián-
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Vebnika : Mit fogok erre felelni ? — Mind engemet, mind 
Gyárfás-bátyámat meg-fogod dicsérni: hogy jól tudunk az 
Ifiakban választani.

A kós : Ezt ugyan el-nem találád, édes Yernikám. Én néked, 
minden színlés nélkül, meg-vallom: Ezen Ifiú nékem éppen 
nem tettszik.

Eme’ szavakat hallván Yernika, igen nagyon meg-hökkent. 
Elsőben Gyárfás-báttyának szemeibe nézett álmélkodva. De 
Gyárfás se nézhette külömben Vernikát, hanem elbámúlva. 
így szóllott osztán Ákoshoz

Y ernika : Istenem ! mit mondottál Bátya! Van-é jó dol
god ? * Mond-viszsza szavadat.

Akós : Én ugyan viszsza-nem-mondom többé ; hanem, ha 
kévánod, még egyszer azt mondom.

V ernika : De én éppen nem csudállom előbbeni ítéletedet. 
Néked, a’-mint látom, senki se tettszhetik, ha csak azt Schel- 
majer’, vagy mi Patvarnak nem nevezik.

Akós : Ha békével akarsz élni, hagygy békét az enyi- 
meknek.

V ernika : Jól vagyon, édes Bátyám. Mind az-által: engedd- 
meg nékünk leányoknak: hogy a’ Férj-fiákról ítéletet tehes
sünk. Én meg-engedem : hogy a’ leányokat vedd szemre. Elég 
az : Julius Vernikának tettszik.

Akós : És azt im így csak világossan kimondod?

czokra, elől az el-készíttetett sok féle-képpen czifra Vezeték 
Paripák, meg-ugratta szép móddal magát a’ lovon, fútták a' 
Török Sípot, trombitát: bizony akár mellv Király’̂ Udvara 
Európában cum recreatione meg-nézhette volna. És, hogy 
Példát hozzak elé, mikor Székely László házasodott, a’ melly( 
Hintót vétetett Mátkája’ számára, mind a’ hat szekeres lónak 
az hintó előtt, egy-egy daru-toll volt Medályba csinálva az 
homlokán. Maga Éejében-is három szál Daru-toll. A’ mellett 
festett Portai Paripán ült maga, annak két szál Darú-toll volt 
a’ homlokán akasztva. Dugonics jegyzete.

T. i . : eszeden v. józan vagy-e ?
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V ernika : Mért nem? Talán valami kivetni-valót tapasztal
tál benne ? Isten bizony, örömest hallanám fontos okaidat.

Akós : Hallyad tehát, nem bánom. Ha azon ifiúban az ábrá- 
zatnak vonásait jól meg-visgálom, ott én igen mély, és két
ségbe ejtő gondolatokat látok el-titkolva lappangni. Annak 

"szíve szótalanabb szájánál. Ugy-is tettszik előttem : mint-ha 
maga titkaival kévánna meg-elégedni* Ezek pedig kegyetlen 
szívűeknek tartatnak a’ tanúltt emberektől. Hogy rövideden 
ki-mondgyam a’ hoszszat: el-van valami rejtve ő-kegyelmében, 
jnellyet nem adhat egyébb tudtunkra, hanem csupán az idő.

Gyárfás: Mind-eddig nem tudtam : hogy Akós-öcsém Feje- 
delem-is : Jövendölő-is lenne.

V ernika : Te bizony, édes Ákosom, nem isméred az Embe
reket. Én, és Gyárfás-bátyám jobban tudunk ehhez.

* Gyárfás : Valóban : igen kemény ítéletet tettél. íme ! édes 
Ákosom, én kezes leszek Júliusért. Magamra-is vállalom : ha 
mi rósz következne szíves ajánlásomból. Hányd szememre osz- 
. tán : hogy az ítélet-tételben hibáztam.

Akós : Én ugyan el-fogadom ajánlásodat. De ki-kérem ám 
m agam nak : hogy Те-is embere légy szavadnak.

V ernika : De miért múlat annyi ideig Julius? — Hallod-é, 
-Remete-ujjoncz ! — Ki ama’ Barlangból.

Ezeket hallván Juliána ki-jöve nagy szemérmetessen a’ 
.barlangból. Egyenessen Gyárfás eleibe ment, és, előtte le-tér- 
depelvén, így szóllott:

J uliána: Uram! ki meg-ígérted: hogy hozzám Atyai Gond
viseléssel fogsz viseltetni: add reám Atyai Áldásodat.

Meg-illetődött ezen szavakra Gyárfás. Kicsordúltanak köny- 
jvei. Ezeknek meg-törlése után, Juliánának fejére tette jobb 
^kezét, és ezeket mondotta a’ szomorú

Gyárfás : Istenem, ki ezen Ihat teremtetted, viselly gon- 
;dot reá.

V ernika : Jöszte immár, kedves Juliuskám. Jó egészséggel 
lédes kedves Gyárfás-bátyám ! Látogass-meg egyszer bennün-

* T. i. : nem közli másokkal gondolatait, baját.
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két. Tapasztalni fogod : hogy midőn Júliust szorgalmamra bíz
tad : emberre bíztad a’ dolgot.

Ezeket így elvégezvén az Erdőben, Akós, Yernika, és Ju
liana el-búcsúztak Gyárfástól. Az egész útban leg-vígabb vala 
Vernika. Ki-nem-lehet magyarázni azon szívességét, mellyel 
Juliánához hajlott. Vele sok víg napokat álmodozott vala ma
gának. De Juliánát inkább csak meg-mutatni, mind az Udvar
ban sokáig tartani akarták az égi rendelések.* Akós az egész 
útban többet gondolkodott, mint szóllott, noha Yernikától 
elégre foggattatott. Juliána, a’-mint tőlle ki-telhetett, mérték
letessen vigadott. Fél-óra múlva bé-értenek a’ Fejedelmi Ud
varba. Itten Vernika, maga’ szobái közűi, a’ legszebbikét oda 
engedte Juliánának. Két inasokat-rendelt szolgálattyára. Sem
mit el-nem múlatott, a’-mivel kedvét találhatta. Úgy annyira-is 
meg-szerette : hogy, ha vele jót tenne, azt maga boldogságának 
lenni állítaná. A’ napnak le-este után, egygyütt vacsoráltanak. 
De az egész vacsora felett semmi kedve nem láttszattatott Ju
liánának. Szűnetlen arról gondolkodott: mi okkal móddal 
lehessen, holnap virradóra, édes Attyának dolgát a’ Fejedelem 
előtt elő-hozni, és annak ártatlanságát vólttaképpen a’ Nap
fényre teríteni. A’ vacsora után szobájába ment Juliána, az 
el-búcsúzás után. Le-vetette ugyan testét az ágyra, de semmit, 
vagy igen keveset alhatott. Még álmában-is öszve-aggatta azon 
okokat, mellyeket édes Attyának segítségére lenni gondol
hatott.

TIZEDIK RÉSZ.
GYÁRFÁSNAK ÖRÖME.

Amazoknak el-távoztok után, maga maradván Gyárfás, j 
Juliánának nem csak valóságos jó akarója, hanem szinte édes 
Attya: kimondhatatlan-képpen örvendezett, hogy őtet, a’-mint

* T. i . : De Jul. az égi rendelések a fejedelmi udvarban in
kább csak m egm utatni, m intsem  sokáig ott ta rtan i akarták.
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vélli vala, helyben hagyhatta. így szétlőtt sétálása között, szi
vének nagy örömében:

G yárfás : Hála Istennek ! Júliusnak sorsát igen jó karban 
tettem, midőn ötét Yernikának Gondviselésébe ajánlottam. Jól 
ismérem kedves Húgomat. Szíve igen jó. Gondolatai nagysá
gosok.1 Kinek kinek1 2 jót kéván. S ött: ha, tölle ki-telbetik, 
mindeniknek boldogsága’ meg-nyerésére iparkodik. Tehát Te, 
édes Fiam, jó kézben vagy3 immár. Ezen napom nékem 
ugyan igen örvendetes, mert jót tehettem egy emberrel.

1 T. i . : nemes gondolkozású.
\  2 T. i . : m indenkinek.

3 Német eredetű kifejezés.



MÁSADIK SZAKASZ.
JULIÁNA.

A K O L O SV Á R I F O G S Á G B A N .

I. Schelm ajer’ Gyötrelmei.
II . Violának embersége.

III . Titkossal a’ Parasztok.
IV. V ernika Juliánához.

V. V ernika Juliánánál.
VI. Apaiin Juliánánál.

VII. Akós Vernikánál.
V III. Farkasnak Erkölcse.

IX. Bálint Ákosnál.
X. Ju liána az Erdőben.

XI. Bálint az Erdőben.
XII. Ju liána Bálinttal.

X III. Joiliána a’ Zsidóval.
XIV. B álint a’ Zsidóval.
XV. Ju liána’ Fogsága.

ELSŐ KÉSZ.
SCHELMAJER’ GYÖTRELMEI.

Ama’ gyalázatos Titkos, a’ tegnapi Vacsorára nem hivattat- 
ván (másként mindenkor a’ Fejedelemmel vala mind ebédgye, 
mind Vacsorája), eme’ szokatlan dolgon igen nagyon meg
ütközött. De jobban el-bámúlt, midőn Juliánát meg-ismérte, és 
annak Titoknoki hivatallyát-is magától a’ Fejedelem-kis-asz- 
szonytól meg-értette.* Leg-ío-képpen annak Huszár-tiszt Ru
háját forgatván eszében (mert ezen öltözetben soha őtet nem 
látta) által-nem-láthatta igyekezetét. Sok-féle-képpen gyana-, 
kodott felőlié. Egygyik gyanúja se tettszett; mind-egygyikét 
ellenére ** lenni gondolta. El-hagyván, kis időre, eme’ szívet 
epesztő gyanúkat, le-űlt az asztalhoz; és, Akós fejedelemnek

* T. i . : annak t. hivataláról . . . értesült.
** T. i . : m agára nézve károsnak.
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t parancsolattyából, Kálmán-herczegnek azon levelére válaszolt, 
mellyet emez azon arany Pereczeknek a’ Kolosvári Udvarban 
történt el-lopattatásáról küldött vala. Ezen levelet nagy fő- 

; töréssel (mert ngyan-csakbőribe-is járt ám a’ dolog), és nagyobb 
: szív-félelemmel el-végezvén, fel-kelt; és, ismét Juliánát vévén 
’ gondolóra, annak reméntelen ide jövetelén, és jövendő bizon- 
tálán sorsán folytatta éles elméjét. Maga magának se tettszett. 
Hova-tova gondolkodott gonosz tetteiről, annál inkább két
ségbe esett jó ki-menetelek felől. Végtére ezeket mondá ma- 

ж gában:
S chelmajer: Nékem bizonnyára úgy tettszik : mint-ha fel- 

• tett dolgaimnak rósz vége következne. Más-ként sül-ki min
den, semmint aránzottam — íme Juliánát-is szinte körmeim 
közé kaparítottam volt; és lám ; mi-képen facsarta-ki magát a’

: héjjatlan kígyó. Nem csak el-nem-fogattatott, a’-mint látom,
; a’ Parasztoktól; hanem még az Udvarba-is bé-vétetett Titkosi 

hivatalra — De vallyon mi czéllya Katona-öltözetének? —
; Soha nem láttam ezen ruhájában — Meg-lesem ; mit akar, 
mire igyekszik ál-orczájával. Hát? Ha őtet az Egek-is Párt- 

, fogások alá vették, midőn ezen Udvarunkba küldötték? Mit-is 
-tehetek immár ellene, mivel olly hatalmasnak, a'-micsodás 
; Vernika, Birtoka alá vevődött? — Mit? Hát? ha Juliánának 
I ezen cselekedete nékem nyakamat töri? Most tapasztalom 
i leg-elől; melly súlyos dolog légyen egy Gaz-embernek gyalá

zatos Személlyét viselni. Miért-is vagyok rósz, ha, kissebb

t  fáradsággal, jó-is lehetnék? Mi hasznom eddig-tartó Ravasz- 
ságimból? A’ lélek-isméret (ama’ nyughatatlan Kis-bíró, ama' 
kormos kánya) szűnetlen furdal. Gyanúban töltöm egész élete-

: met. Arnyékomtól-is félek.------ Ártatlan Juliána ! — Melly
i közel valál immár a’ veremhez! — És vallyon mi vétkedért? 
j Mert te egy néma Szeretőnek szavait nem értetted. — Ha 
! én — előtted — nyilvánságossan ki-adtam-vólna hozzád-való 

hajlandóságomat; talán megkönyörűlhettél volna rajtam? és 
viszáltt szivességedet meg-nyerhettem volna. — Ha ez így 

1 vagyon, már én akkor leg-ostobább, leg-gazabb vagyok széles
j e’ világon. ------De, mi kevélly-is voltam ? midőn olly drága

5Az A rany Pereezek .
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Kis-aszszonynak szeretetét, minden meg-jelentés, minden meg- 
únszolás nélkül, bizonyosnak lenni reménlettem ? — Én va
gyok a’ vétkes, te'ártatlan mindenben. — Hála Istennek: hogy 
ál-gödreimtől meg-menekedtél. — Adnák az Egek: hogy azon 
Parasztok se indítottak volna lármát a’ Faluban ! így, vesze
delmed’ el-kertílése felől semmit se kételkednék.------ l)e ja j!
Ha téged’ ki-mentelek-is, édes Juliánám : hogy mentsem-ki 
édes Atyádat ? kit olly verembe vetettem, mellyből magam se 
reméllhetem kikapaszkodását. — Nincs egyébb mód hátra: 
hanem-ha, életemnek bizonyos veszedelmével,* meg-vallom, 
hogy én vétettem. De nem hágott még oly magosságra erköl
csöm : hogy, egy ártatlannak meg-tartásával,** magamat elve- 
szeszszem. — Más valami módról kelletik gondolkodnom.
Ha belől a' szív jó : mindent végbe lehet vinni.

MÁSADIK RÉSZ.
VIDÁNAK EMBERSÉGE.

Midőn a’ Titkos így törte fejét a’ Szobában, íme rernén- 
telenűl bé-jöve hozzája V id a  M á t é . Ennél a’ Fejedelmi Udvar 
nem látott emberségesebb magyar embert; se ollyat, kinek 
méltóságától jobban tartott volna Schelmajer. Félt tőlle mint 
a, tűztűl, pedig senki se bánt véle tisztességessebben. De ez 
egyedül látta-által amannak Patvarságait. Ugyanazért: hogy 
azon Beste-kara többre nem mehetett; Vidának köszönhette 
az Udvar. Azon Istentelennek régen nyakát törhette volna ; ha 
fejét reá-vetette volna. De lelke-ismérete arra nem vihette, hogy 
attúl a' kenyeret el-vegye, kinek nem adta. Ugyan-azért: úgy 
bánt Schelmajerrel, valamint az édes Atya ki Fiának roszsza- 
ságát, fő-képpen, ha más módon nem lehet, tűréssel orvosollya, 
hogy az-alatt meg-okosodgyon. Ezen Vida, kicsinségétől fogva,

* T . i . : k o c z k á z ta tá s á v a l .
** T . i . : m e g m e n té s é v e l .
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ta’ Fejedelmi Házaknak szolgált; de soha erkölcsei meg-nem- 
romlottak. Még Rákóczi Györgytől* Fő-bírónak rendeltetett. 
Meg-hagyatott e’ Tisztségben Akóstól-is ; mert ez-is meg-fedd- 
hetetlen ítéletét gyakran tapasztalta. A’ vétkeseket nem azért 
bűntette, hogy megérdemlették; hanem : hogy megjobbúllya- 
'uak. Kiket, az igaz törvény által (igen ritkán) felköttetett a’ 
szellőre, mindnyájan magok megvalloták: hogy azt azért cse
lekedte, mert máskép' nem cselekedhette. Segített a’ bévádolt- 
!:aknak ügyeken minden tehetségével. Soha semmi ajándékot 
^l-nem-vett. Tekintetére nézve, nagyméltóságú. Esztendei 
Csoportosok. Teste (mindenkor mértékletessen élvén) tele jó 
ledvvel; izmos, és eleven. Maga’ viselése mind-ekkoráig fedd- 
íetetlen. Ezen nagy érdemű ember, Sclielmajérnék szobájába 
)é-jövén, nagy méltósággal így köszönt-bé hozzá 

j V i d a  : Jó napot az Urnák, Titkos Urnák.
S chelmajer, ennek véletlen hé-jött éré el-halaványodván, 

arm felelhetett hirtelen; hanem csak illy kurtán szállott: Mél- 
jóságos uram !

V ida : Kegyelmes Fejedelmünk kérdezteti általam: ha a' 
levelet meg írta-é az Úr?

S chelmajer: Igen-is, Méltóságos uram , készen vagyon im 
már a’ levél.

V ida : nagy szegessen a Titkosnak szemei közé tekintvén, 
így szóllílá-meg ötét nagyobb méltósággal: Talán nem értette 
jól, Titkos Ur, mit kérdeztem ez-előtt? Hirtelen adta a’ féléié
i t .  — Kegyelmes Urunk, Akós-Fejedelmünk, kérdezteti álta
lam Titkos U rat: ha Kálmán-herczegnek azon levelére, melly- 
ken az arany Pereczeknek el-lopásáról ír vala, készen vagyon-é 
mmár a’ Felelet ?
t S chelmajer: erre még jobban meg-ijedvén, szinte höbögött, 
fiidőn így felelt: Igen-is : készen vagyon, Méltóságos Uram. A’ 
■svél amott fekszik** az asztalon. Ezeket el-mondván, el-for- 
fúla Midiitől. Az-után homlokát vakargatta. Végtére alattom-

Г * T. i . : II. R. Gy.-től.
I ** Német eredetű kifejezés. M agyarabb: van.

5 *I
j
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ban ezeket mondotta: Vallyon mire véllyem kettőztetett kér
dését? Talán ugyan el-árúlt nála valaki.

Azomban Yida az asztalhoz méné, és kezeibe 1 vévé a’ le
velet. Kevés ideig reája nézvén, fejét csóválta. Az-után el
olvasta maga a’ levelet. Az pedig eme szavakkal vala öszve- 
aggatva :

NAGY NEMÖ 
NAGY MÉLTÓSÁGÚ 

HERCZEG!

Én Herczegségteknek Udvarjokat mindenkoron nagyra 
böcsűltem ; rész szerént annak régiségiért, rész szerént ritka 
Fényességiért. Ugyan-azért: észre-veheti Herczegséged: mi
képpen fájhatott szívem, midőn azon arany Pereczeknek 
Udvaromban történtt el-tévelyedéseket1 2 3 Herczegségednek 
tulajdon leveléből megértettem.8 Én minden rendelésekéi 
meg-tettem : hogy a’ Tolvaj kézhez kerülhessen. Adná az Is
ten : hogy annak halála viszsza-adgya nékem Herczegségednek 
szíves barátságát, kinek-is maradok holttig igaz Tisztelője - - ■

S chelmajer : Parancsollya talán ő Fejedelemsége : hogy a 
levél Postára adasson?

Y i d a  : Éppen nem parancsollya. — Hanem: Titkos Úr 
nékem az Úrral különös beszédem volna, ha gondolataimnál 
valóságos kiadtát4 roszra-nem-magyarázná.

S chelmajer : Sött én nagyra-is-böcsűllöm méltóságos Uram 
nak hozzám való kegyességét.

V ida : Jól vagyon tehát. — Titkos Úr ! én mostanában ezei 
levélről semmit sem akarok mondani, sem pedig ama’ másik 
ról, mellyet Kálmán-herczeg (meg-lehet) hozzánk küldött, aj 
arany Pereczek felől. Mind-a-két levél ott fogja-el-venni ju 
talmát, holott minden cselekedeteink, az Istennek szent színi 
előtt, ki-fognak-világosodni. — Más valamiről akarok az Úrra

1 M agyarabb : kezébe.
2 T. i . : elveszését.
3 L. a 64. lapnak 1. jegyzetét.
4 T. i . : nyílt v. őszinte kifejezését.
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tbeszélleni: ha leg-is-leg-elől megígéri nékem: hogy jó taná
csomat el-fogja-fogadni.

S chelmajer : Méltóságos Urnák bölcs tanácsosai az egész 
világ előtt igen ismeretesek.

V ida : Igen esedezem tehát az Úr előtt: ne avassa magát 
i az ollyanokba, mellyek tisztségén kivűl vannak. Ne-is kénsze- 
\ ríttse a’ Fejedelmet: hogy ollyakat bízzon az Úrra, mellyek 
I Tisztségével éppen ellenkeznek, Örömest meg-vallom: hogy 
' az Ur, Titoknoki hivatallyában, igen érdemes ember. Ugyan- 
gazért : méltán meg-is-nyerhette Fejedelmünknek szeretetét, és 
taz én Tiszteletemet-is.

S chelmajer: Nagy hál’-adással köszönöm Méltóságodnak 
felőliem tett kegyes ítéletét.

V id a : Higygye-el az Úr: hogy: nem azért szóllok, mint-ha 
i szemére kévánnék valamit hánni. Mentsen-meg attól az Isten. 
: Hanem : mivel az Úrnak jó szívét ismérem : csak azt akarom 
mondani: hogy Én (ha Titkos lehettem volna) soha Macskási 
Mihálynak, ama’ szerencsétlen Kincs-tartónak, dolgát * ma

ia m ra  nem vállaltam volna. Hallya az Úr : vajmi nagy dolog : 
;egy emberséges embernek halálra való Ítélete. Nékem minden 
tagjaim reszketnek, ha bár olly gonosz-tévőre mondom az itéle- 

r.tét, kinek patvarságai a’ napnál fényessebbek. Mert jól tudom : 
hogy o tt: az Istennél, számot fogok adni azon vérről-is, melly, 

-Toliam által, ki-ontatik.
S chelmajee : Méltóságodnak kegyes szívéről senki se kétel- 

I kedhetik.
V ida : Arról se gyanakodgyon pedig az Ú r: mint-ha ezeket 

irigységből azért mondanám: hogy az Úr magát hivatalomba 
j avattya. Istenem előtt mondom : nem azért. Sőtt óhajtanám : 
Hiogy a’ Fejedelem senkit mást ne eresztene ítéletem alá : ha- 
j. nem csupán azokat, kiknek ártatlanságok homályosok: ** 
: hogy, dolgokat nap-fényre hozván, örömmel meg-szabadít- 
hassam.

* T. i . : ügyéért, elitéltetéséért a felelősséget.
** T. i.: ártatlansága bizonytalan, kétséges,
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S chelmajer: Méltóságodnak eme' Szívességéről nem be- 
széllhett más-képpen a’ Világ.

V ida : Hogy tehát közelebb jöjjek a’ dologhoz : most-is csu
pán azért jöttem az Úrhoz : hogy Macskási Mihálynak Sorsáról 
beszélgessünk, és. ha tőllünk ki-telhetik, rajta valamit segítt- 
sünk.------ Titkos Úr ! minek-előtte én ide jöttem, nem sír
tam ugyan (mert csak a’ kis fájdalmak szoktanak sírásokra 
oszlani) de gyötrődött belől, s kegyetlenül vérzett-is szívem : 
midőn ez-előtt, Júliusnak, azon ártatlan Ifhínak, esedezéseit 
hallottam, mellyekkel, Fejedelmünk előtt, Macskási Mihálynak 
ártatlanságát támogatta.

S chelmajer: Vallyon mi újság történhetett a Fejedelmi 
Udvarban ?

V ida : Meg-mondom az Urnák. Csak éppen ez-előtt a Feje
delemnél valék. Elsőben .külömb-féle dolgokról beszélgettünk 
egygyütt; midőn maga a’ Fejedelem Júliusnak emlékezetére 
ereszkedett. Ki-vette, a' tegnapi Vacsorának alkalmatosságá
val, tündöklő erkölcseit. Ötét méltónak lenni mondotta, hogy 
Fejedelmi Udvarában Titkossának tegye. Tudgya az Isten: 
minő szorgalommal védelmeztem az Urat, minő okokkal vít- 
tattam a’ Titkosi hivatalban mind tudománnyát, mind pediglen 
érdemeit.

S chelmajer : Tellyes szívemből köszönöm méltóságodnak 
hozzám ki-mutatott kegyességét.

V ida : Midőn ezekről beszélgettem a’ Fejedelemmel, íme 
bé-rohana hozzánk Julius se nem hívattatva, se magát bé- 
nem-jelentve. Térdre esett a’ Fejedelem előtt. És, minekutánna, 
el-oszolván gyötrelmei, szóra fakadhatott: el-kezdé nagy ékes
séggel, nagy hathatós okokkal Macskási Mihálynak ügyét 
talpra-állítani. Sírva nyitogatta-ki azon ártatlannak Szenve
dése’ méltatlanságát.* Eget, és Földet bizonságúl hozta ember
séges maga viselete mellett. — Én ezeket meg-illetődve hall
ván, tüstént elhitethettem magammal, hogy Julius azért ment

* Hypallage. — T. i . : m éltatlan v. igazságtalan v. meg nem 
érdem lett szenvedését.
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j légyen elsőben Gyárfás-Úrhoz : hogy, annak ajánlása által, az 
Udvarba férhetvén, Macskási Mihálynak dolgát hathatóssab- 
ban folytathassa az Uralkodó előtt.

S c h e l m a j e r  : De mi szövetsége lehet Júliusnak ama’ sze
rencsétlen Macskási Mihálynak szerencsétlenebb Házával ?

V ida : Azt én nem tudom. Az Úr jobban tudliattya, mivel 
a’ Macskási Házat közelebbről isméri. — Kérdezte ugyan 
Júliustól a’ Fejedelem : ha ő Macskási Mihálynak fia lenne-é? 
Ö magát Fiának lenni tagadta; * hanem olly jó baráttyának, 

»kinek mássát, e’ világ’ hátán, nem találhatni. — Titkos Úr ! — 
Soha Macskási Mihálynak magzattya szorgalmatossabban nem 
dolgozhatott volna édes Attyának ki-szabadításában, mint 
Julius dolgozott azon jó baráttyának helyre-állításában. - 
Bé-jött éppen ekkor Yernika. Ez, Júliusnak könyörgéseit hall

ován, édes Báttyához fordult esedező szavaival. Meg-feletkez- 
vén fejedelmi méltóságáról: le-térdelt Julius mellé. Meg-eresz- 
tették újra esőző szemeiknek záporát. Húga’ léttére, szolgáló 
gyanánt meg-alázta magát. És, ekkor a’ porban hevervén, szag
gatta a’ szánakodó szíveket. — Oh titkos Úr ! ha ezen történe
tet szemeivel látta volna ! Lelkemre, Údvességemre mondha
tom az egész könyörületes szívű világ előtt: hogy nem terem
tődhetett olly kemény kő-szikla-szív, melly, ennek látására, 
el-nem-repedhetett volna.

I S chelmajer: Hát a' Fejedelem? vallyon meg-liallgatta-é 
könyörgéseiket ?

V id a : Titkos-Úr! A '-mi engem’ illet: úgy meg-győzettet- 
tem mind Júliusnak világos okaitól, mind Vernikának sűrű 
könyv-húllatásaitól: hogy Macskási Mihálynak ártatlansága 
mellett le-merném tenni nem csak jószágomat, hanem fejemet- 
£s. — De a’ Fejedelem . . .

S chelmajer : Éppen nem kételkedem benne : hogy meg- 
jgyőzettetett szíve.

V ida : Leg-alább meg-győzettetni nem láttszattatott. Azt 
mondotta : hogy Macskási Mihályt másoknak Példájokká teszi.

* Latinos : tagadta, liogy fia,
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S chelmajer : Szerencsétlen Kincs-tartó ! Hát Julius? Val- 
lyon mire vetemedett ?

V ida : Ákosnak végső feleletét hallván ama’ szerencsétlen 
Ifiú; az egek felé vetette esőző szemeit. Es, minden teremt
ménytől el-hagyattatván, panaszra menni láttszattatott magá
hoz az Isteni Fölséghez. Minden erejéből kifogyván, el-tántor- 
gott a’ Fejedelemnek szobájából. Nem vehetett többé semmi 
vigasztalásokat. Le-dtíle osztán unalmas szobájában. Most 
ottan iszonyú gyötrelmei között sénlődik.

S chelmajer : Istenem ! be szánakodásra méltó történet! 
Meg-érdemli a’ könyveket.

V ida : De Macskási Mihálynak sorsát se a’ ki-folyó könyvek, 
se a' bé-állott gyötrelmek meg-nem-könnyebbítlietik.Titkos-úr! 
Jó tanácsra, jó magyar szívre vagyon szükségünk. Most van azon 
idő ; mellyben meg lehet, meg-is-kellene-mutatni a Fele-baráti 
szeretetet. Vegyük vállainkra ama- szerencsétlen Kincs-tartó
nak Sorsát. Bizonyos-is legyen az Úr benne ; hogy Júliusnak 
könyv-húlatásai bé-rontották az Egeknek erős kapuit. Készen- 
vár valakit az Isten, ki Macskási Mihályért dolgozzon; hogy 
így, minden csuda nélkül, viszsza-láttszattasson adni az ártat
lant. Legyünk mi-ketten azon eszközök. Fogjunk a’ keresz
tény dologhoz.

S chelmajer: Kérem tehát: javasollyon Méltóságod valamit.
V ida : Most nem egyebet; hanem könyörületes szívet. En, 

а-mi tőllem ki-telhetik, meg-cselekszem igaz szívemből. 
Lássa az Úr. — Vannak nálam, oda-haza, ötezer forintok, 
mellyeket, utolsó szükségemre, minden böcsűlettel öszve-sze- 
rezgettem. Ezeket, a’ Kincs-tartónak ki-szabadítására, örömest 
fel-szentelem. Nincs-is egyébb hátra : hanem, hogy az Úr-is, 
ha jó baráti vannak, azok előtt emennek veszedelmét elő-hozza:, 
hogy a- tiz-ezer forintokat öszve-gyüjthessük. En se fogok 
henyélni; hanem, ismerősim előtt, térden-állva fogok könyö
rögni : hogy azon említett somma, mennél-hamarébb, öszve- 
hordattasson. — Meg-nem-feletkezik róllunk a Magyarok’ Is
tene. — Emberséges Magyar Emberért dolgozunk, és ez az 
Isten előtt elég. Ha a’ tiz-ezer forintokat öszve-gyűjthettvük:
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Y Fejedelemnek reá-beszóllését magamra vállalom. Lehetet
lenség: hogy szíve meg-ne-vevődgyön. Jól ismérem Urunkat.

S chelmajer : Méltóságos Uram ! Én a’ magaméból öt-száz 
forintokat örömest adok ama’ jó végre. Isten bizony: többet 
Adnék, ha volna.

A’ Titkosnak ezen szavait hallván Vida, ki-mondhatatlan- 
képpen meg-örűlt. Ezen Gonosznak meg-térése’ jelét nem 
másnak, hanem csupán az Isten hatalmának talajdonította. 
Sozzája fordúlván : ötét meg-ölelte, és, szívének nagy ugrán- 
Догкэа1 * között, hozzája így szólott:

V id a : Lelkem jó barátom ! Az úrnak ezen tapasztaltt szíves
sége sokkal inkább fel-ébresztette mostanában szívemet, mint 
;mnek-előtte Macskási Mihálynak szerencsétlensége meg-zavar- 
ratta. Áldott légyen a’ Teremtőnek neve. — De nincs időnk, 
■.rogy el-vesztegessük. Én megyek, és azon ártatlannak ki-sza- 
•jadítására fordítom minden tehetségemet. Az Ur pedig embere 
l egyen mondott szavának.

Ezek után el-méne Yida. Nincsenek elegendő szavak, mel- 
■yekkel le-lehessen-írni azon szorgalmatosságát, mellyel min
denkoron ugyan, de mostan fő-képpen fáradozott a’ Kincs
tartónak ki-szabadításában. Leg alább Akós-fejedelenmek szí
vót arra v itte : hogy Macskásinak tolvajságáról kételkedni 
■Kezdene. Ezt ollyan fenéknek lenni állította Yida, mellyre reá- 
ópíthette következendő reménségét. Annak kiszabadításáról 
■3z-után nem kételkedhetett. Maga maradván a’ Szobában 
Schelmajer, azt gondolta: hogy, Vidának szavai után, eszére 
sérvén, szíve meg-könnyebbedett. Ugy-is tettszett: mintha 
valósággal bánni kezdené gonoszságait így végzetté szavait

S chelmajer : Istenem ! Mi különös súgárlásokat érzek meg
vesztegetett szívemben ! -— E’ mái napnál örvendetessebbet 
nem éltem tellyes életemben.

■ * T. i . : dobogása, repesése.

i
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HARMADIK RÉSZ.
SCHELMAJERREL A' PARASZTOK.

Viszsza-érkeztek azomban Pap-falvárúl a’ Parasztok. És 
minden meg-jelentés nélkül éppen akkor mentenek-bé a’ 
Titkoshoz, midőn ez azon előbbeni szavait el-végezte. így kez
dette szavait.

D ongó : Tekintetes Uram! Meg-ne-neheztellyen Kelmed, 
hogy bé-nem-jelentettük magunkat. Igen siettünk. Szemre se 
kévántunk kerülni.

S chelmajer: Sőtt igen jól cselekedtétek : hogy alattomban 
jöttetek. Maga az Isten küldhetett ide benneteket. Olly szük
ségem vala reátok, mint a' mindennapi kenyérre.

D ongó : Nem is másban bíztunk, hanem magában az Isten
ben, noha mi e Világ’ söprei vagyunk.* El-se-hagyott az Isten 
eme’ szerencsétlen útunkban.

S chelmajer : Mit mondotok a’ szerencsétlenségről ? Talán 
inkább szerencséssek voltatok?

D ongó : Jól mondá az Ur. Mert mi bizonyossan e’ szeren
csétlen útunkban szerencséssek voltunk.

S chelmajer : Mondgyátok-meg tehát szaporán : m i jó t hoz
tok hozzám ?

D ongó : Tekintetes Uram ! Mi Macskási Juliánát otthon 
nem kaptuk, noha az egész Faluba kerestük.

S chelmajer : Igen jól esett a dolog. De Annyának Házában 
kerestétek-e’ végtére ?

D ongó : Uram! Mi ugyan kegyelmes Fejedelmünknek 
parancsolatját, minden szorgalommal, végbe-kévántuk-vinni.. 
Ugyan azért édes Annyának házát-is meg-látogattuk. De ott, 
parasztos eszünkkel élvén, tapogatva jártunk. Több beszédek 
után, Juliánának emlékezetére jutván, meg-kérdeztük édes An- 
nyát: itthon lenne-é édes leánya ? Ö arra azt feleié : hogy most

B ib l ia i  k ife je z é s .  —  V . ö. K o r .  I .  4 , 13.
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itthon nem volna. Ki-kérte légyen magát három napra: hogy 
de Kolosvárra jönne édes Báttyához, Bálinthoz, ama’ Kapi

tányhoz.
S chelmajer : Hát az arany Pereczek felől ? Ugy-é, semmit 

>;e szóllottatok édes Annvának ?
D ongó : Engedgye-meg Kelmed, ha talán hibáztunk. Aka

ratom ellen-is ki-suhana számból. — A’ szegény Anya, leá- 
íyának tolvajságát hallván, elsőben el-halaványodott. Azután, 
d-ájúlván, a’ földre le esett. Ezzel mi úgy el-ijedtünk: hogy 

»evésbe múlt-el: mi is melléje le-nem-rogytunk.
S chelmajer : Adta volna az Isten : hogy néki erről semmit 

:'e szóllottatok volna. — Én igen szánakodom, a’ szerencséi
én Aszszonyon. — De még Juliánát jobban sajnálom.

A’ Titkosnak eme’ szavait hallván a’ Parasztok, igen álmél- 
itodtanak. Hálákat adtak az Istennek, hogy Schelmaj érnék 
::emény szíve meg-lágyúlkatott. Nagy örömében illy szavakra 
.akada

D ongó : Tekintetes Uram ! Ha kelmennek hatalmára bízta 
fölséges Isten, hogy Macskási Mihálynak házát jó rendbe 

aozza, kérem az Urat nagy alázatossággal, cselekedgye azt. 
lert ők mindnyájan jót-telietetlenek magokkal. — Ha mi * 
izolgálatunkkal-is élni kéván az Ur, Testestííl-lelkestűl oda 
jánlyuk magunkat. Nem csak mi pedig; hanem egész falunk. 
2gy se találkozott közülünk, ki, a’ Macskási Háznak siralmas 
llapottyát hallván, annak boldogulására fel-ne-ajánlotta volna 
aind vérét, mind könyvét. Mert más egyebünk nincsen. Azt 
)1 tudgya az Isten.

S chelmajer : De se vérrel, se könyvvel nem segíthetünk 
ájtok. Yallyon mit tegyünk jó emberek? Láttyátok : itt mi a’ 
párosban öszve-tettünk immár öt-ezer, öt-száz forintokat a’ 
tincs-tartó adósságának ki-fizetésére. — Nincsen-é pénzetek 

Falu ládájában? -— Én azt fel-venném, és, minden eszten
dőben, örömest le-tenném a’ jövedelmet.

D ongó : Tudgya az Isten : hogy egy krajczár heverő pén-
;
j * T. i , : a mi,I
I
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zünk nincsen. Nékem tudnom kellene : mert Biró vagyok. — 
Oh ! Ha volna ! minden bizonnyal egy pénz * haszon nélkül 
od’-annók Macskási Mihályért.

S chelmajer : Nem-is tugyátok, hol lehetne fel-hajhászni a' 
többit ?

D ongó : Isten bizony! én semmi ollyas helyet éppen nem 
tudok.

S chelmajer : Tehat: ha csak az Isten nem könyörül rajta : 
el-kelletik veszni a’ szerencsétlen Kincs-tartónak.

K áka : Tekintetes Uram ! Nékem valami jutott eszembe: 
És ezt bizonyossan azon Istenem súgta-meg, ki Macskás: 
Mihálynak veszttében nem gyönyörködik — A’ mi Falunk 
mellett, más egy Falu vagyon. Ennek semmi szántó földgye 
Ok a’ mi Falunknak két-ezer forintokat ajánlottak: ha egy 
közel-lévő Erdejeket ki-irtyuk; de úgy, hogy a Fa-is az ő szá
mokra maradgyon. Hét számra ** harmincz munkásokat kér
tek. De mi töllök három ezer forintot kévántunk: ök-pedig 
két-ezer öt-száz forintnál többet nem ígértének. Ezen múlt-el 
a’ dolog. — Biró uram ! gyerünk haza. Jelentsük-meg e’ tör
ténetet szíves embereinknek. Yegyük-fel azon említett pénzl 
előre. Én vagyok az első, ki magamra két nap-számot vállalok 
Fiam-is, Bandi, tenyeres-talpas legény. Erre három nap-szá
mot adok. Éppen nem kételkedem : hogy mások-is azt teszik 
Beá-mernék eskünni: hogy ki ki, Macskási Mihálynak nevél 
hallván, meg-kettőzteti a’ Napszámot. Az-után : az Isten-is 
meg-fogja áldani példás munkákat. Elegendő erőt-is ád hozzá 
mert igyekezetünket szereti.

D ongó : No már ennél jobbat nem találhatál Szomszéd. — 
Mennyünk, édes Lelkem — Embert segítünk-ki a’ veszede 
lemből, és ez nékünk szegényeknek elég.

S chelmajer : Aldgyon-meg az Isten benneteket, édes ji 
Barátim — Lehetetlenség-is : hogy eme’ jó szíveteket Jutalon 
nélkül hagygya a’ Teremtő. — így tehát nyolcz-ezer forin

* T. i . : fillérnyi stb. — L. a 30. lapnak 1. jegyz.
** T. i . : egy hétre, lietenkint,
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;;ok volnának öszve verve. — Istenem! még a’ két-ezret hol 
vegyük?

D ongó : Ne búsúllyon Kelmed a’ többi felŐl-is.* Meg-pró- 
.iálom Pap-urunkat-is. Tudva van előttem fele-baráti szíve: csak 
pénz héjján ne legyen. — De, ha többre sem mehetünk-is, 

Imint ama’ nyolcz-ezerre, bizonyos vagyok kegyelmes Fejedel
münk felől: hogy ezeket sem veszi-el maga’ számára ; hanem 
1 ' szegények között fel-osztya. Sőt: ha megtudgya, minő szor
galommal, minő bajjal szerzettük-öszve ezeket-is ; a’ többit 
jiizonyossan el-engedi. Én az egész Faluval lábaihoz fogok 
"borúim. És, ha az Isten meg-hallgattya könyörgéseinket: 
miért nem lialgatná-meg egy ember szíves esedezéseinket ?

S chelmajer : Igen-is jól ítéltek a’ dolog felől. Mennyetek 
tehát haza jó barátim. Töltsétek-bé mennél liamarébb, a’-mit 
megígértetek. Én mind-azon-által ama’ két ezrek felől-is szor- 
galmatoskodni fogok : hogy annál bizonyossabbak lehessünk 
ki-szabadítása felől.

Ezeket mondván a’ Titkos el-méne a’ Parasztok elől, és 
valóban Macskási Mihálynak javára dolgozott. Schelmajérnék 
el-mente után, a’ Parasztok semmit se szóllottak egy ideig, 
hanem a’ Titkosnak valóságos meg-térésén igen álmélkodtak. 
;Az-után így kezdette beszédgyét

K áka : Látd-é, Szomszéd ! minő hamar hibázhat az ember 
..az ítélet-tételben. Mi ezelőtt azt gondolánk : hogy ama’ Titkos 
Antikrisztus légyen.** És most látom, hogy ebül gondolánk. 
■Mert most tettszik-ki: hogy ő akkor : midőn Juliánát velünk 
meg-fogatni akarta : csupán a’ Fejedelem’ parancsolattyának 
;téve eleget, és talán akarattya ellen-is. Mert láttad: hogy va- 
jkarta fejét? mennyi okokat hordott elő, hogy bennünket reá 
^beszéllhessen ? Mi ezeket akkor másra magyaráztuk. Istenem ! 
[be hamar vétünk, ha magunkra nem vigyázunk.

Egy kevés ideig megént gondolkoztak a’ Parasztok. Semmi 
féle-képpen öszve nem tudták aggatni Schelmajernek hajdani

j * L. a 22. lapnak 2. jegyzetét.
* ** Latinos. — T. i . : az A ntikrisztus.
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f'esletségét mostani jó szívével. El-sohajtván magát, illyen sza
vakra fakadott

D ongó : Tehát a’ Titkos igazán gondolkozhatott ? még-is 
bennünket Júliánkért küldhetett ? — Oh Szomszéd! — Itt 
valami Ördög fekhetik. — Mit? Hát, ha Juliána azon Perecze- 
ket el-csípte ? — Mert azt ama’ Titkos újjából csak ki-nem- 
szophatta.

K áka : Vigyázz, Szomszéd, magadra: hogy Isten meg-ne- 
verjen ezen gondolatodért. — Mit? Juliána? kinek olly ember
séges Szüléi vannak ? a’ tolvajságra, ama’ gyalázatos hitvány 
kenyérre, adta volna magát ? — Isten bizony lehetetlenség —- 
A’ Tolvajságot ugyan holttig való kenyérnek tartyák a Dézsiek; 
de, Szomszéd, Juliána erre soha nem szőrűit, nemis szorul
hatott.

D ongó: Jól mondád, Káka-szomszéd. Veszszen-meg a’ go
nosz gondolattya. Isten bocsáss’ bűnömet. Ha csak ugyan rósz 
ítélettel hibáznom kelletik, inkább hiszem : hogy ama’ Titkos 
egy országos gaz ember, mint sem hogy Juliána tolvaj legyen. 
Mennyünk, Szomszéd. Segíttsünk az ártatlan Kincs-tartón.

Ezek után Haza indultának a’ Parasztok. Mindent meg
tettek a’-mi tőllök ki-telhetett. De a’ Kincs-tartónak szeren
csétlensége nagyobb volt, mint-sem hogy abból az egy-ügyű 
Parasztoknak egyenes szorgalmatosságok által kiszabadulhas
son. Eme' méllyen bé hatott fekélyes sebnek meg-orvoslására 
más Patikából kelletett hozattatnia az írnak. A' mély iszapba 
le-süllyedett, ’s-erejével semmit se tehető embert-is nagyobb 
gondosság veheti-ki a' ragadó sárból.

NEGYEDIK RÉSZ.
VEKNIKA JULIÁNÁHOZ.

Ez-előtt, szívének nagy keserűségével, tapasztalván Ver- 
n ika: hogy Macskási Mihálynak meg-szabadíttására mind 
Juliussának fontos okai. mind magának szíves esedezései Akós-
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ijedelem előtt hasztalanok voltának; Juliánával egygyütt ki- 
íéne Báttyának szobájából. Ötét karján fogva előbbeni haj- 
íkába vezette. Vigasztalta, a’-mint tőlle ki-telhetett, elég okok
ai, a' többi között, azt mondván : hogy a' Fejedelemnek első 
■eménségétől meg-ne-ijedne. Idővel szokna, valamint a’ Vadsz- 
?or, az Uralkodók’ szíve lágyulni. Le-ne-tenné minden remén- 
iágét. Az első szerencsétlen ütközet után, szerencsésset vár
hatni. A’ Förgetegeket nap-derűlés követné. Minek-utánna 
zeket, és ebhez 1 több hasonló illyeket szóllott a’ könyörűle- 

jtes  szívű Kis-aszszony, látta: hogy Juliánának nyughatatlan- 
'ágai nem szűnnének, hanem inkább nagyobb hatalommal 
ralkodnának rajta. Javallottá tehát Juliánának: hogy, el- 
detkezvén a’ történtt dologról, magát az ágy-székre le-tegye, 
3 ki-nyugodgya. Reá-állott Juliána ezen javallásra. El-fáradott 
jistét le-tette az Agy-székre, és nyugodni kévána. Meg-várta 
í.-szenderedését Vernika. Az-után: alattomban ki-méne a’ 
lobából. Sőtt, hogy bátorságossabban nyughasson, reácsukta 
«gy csendességgel az ajtót, ’s-а’ kulcsot-is magához vette, 
zek után bé-méne Vernika-is maga szobájába. Magára csukta 
js ajtót, és mély gondolatokra ereszkedett. Most lévén egyszer 
ítorságos órája az előbbenieknek meg-gondolására, nem 
yőzte elegendőképpen csudáim Báttyának meg-keményedett 
őszívét. Forgatta minden-felé eszét azon új módoknak fel- 
Jálásában, mellyekkel ama’ Kincs-tartót, Juliussának azon 
ßdves emberét, kiszabadíthatná. De azok közül egygyet se talált 
kalmatossabbat az Istennek irgalmasságánál. Éppen nem tud- 
ín, de nem-is gyanakodhatván, hogy eme’ Júliussá Macskási 
íihálynak magzattya lenne, csudállotta ezen Ifiúnak nagy 
lkét, és nagyobb fele-baráti szeretetét, melylyel2 ki-szaba- 
btásában fáradhatatlanul iparkodott. Otet8 az Emberiség"

fiven Példájának lenni állította. Ugyan ezen okra nézve úgy- 
nyira meg-szerette Júliust: hogy annak siralmas állapottyát

1 T. i . : ezekhez.
\ 2 T. i . : a kincstartónak.
I 8 T. i. V ernika Júliust, azaz Juliánát. 
í

}



80 AZ ARANY PERECZEK.

magájának lenni gondolta. Sokáig emísztette magát a’ szomori 
gondolatokkal. És, mivel maga illy nehezen tűrhette-el szive 
szorongatásait, igazán vélekedett Júliussá felől: hogy ő, ha 
elöbbeni le-heveredése után, el-nem-alhatott; ezerszer inkáid 
gyötörtetne.1 Ezen állapottyában lopva kévánta meg-szemléln 
cselekedetét. Ugyan-azért nagy halkai meg-nyitotta ajtaját 

# és bé-tekíntett. Látta, hogy az Agy-széken egészlen el-terülv» 
fekszik. Láb-újjain közelebb menvén hozzája, őtet mélységessel 
el-aludttnak lenni tapasztalta. Hogy orczájára tekintett, az 
az elöbbeni nagy sírás, és e’ mostani kis álom olly elevenséggé 
meg-pirosította: 1 2 3 4 hogy ennél nagyobb ékességet soha neu 
látott Yernika. Most még inkább meg-szánta méltatlan álla 
pottyát. Az-után nagy csenddel ezeket mondotta

Y ernika : Itt nyugszol tehát szeretetre méltó Ifiú ! — El 
aludtál szerencsétlen szószólló! — semmit sem használhatta' 
tehát esedezéseid ama’ kő-szívű bátyámnál ? — Oh kegyetlei 
Akós, ki azon könyveket , mellyek ezen gyönyörű fekete sze 
mekből ki-hengeregtenek, szárazon el-nézhetted! - Pedig a
világ’ régiségével vetekedő kő-sziklákat-is megrepeszthetté 
volna. — Ezen szájnál nem lehetett valami alkalmatossabb a 
csoport védelmező okoknak 2 fel-találására. — Oh ! be gyönyő 
rtínek tettszik ezen ékes le-heveredésed. — Felejted mosta: 
azon bajaidat, mellyeket Akós bátyám, érdemeden kivtíl 
okozott. — Édes-örömest fel-költenélek, ha tunnám : hog 
vélem való társalkodásodban könnyebbűlésed' találhatnád. -  
De nem bántalak, édesem. — Alugygy Júliusom édes ! — Mei 
fel-ébredted elöbbeni keserveidnek folytatása lehetne. — Nyu 
godgy békességgel — Én addig-is el-megyek.

Valóban el-akara ekkor menni Vernika. ’S-már-is az ajtc 
nál volt, midőn maga se tudta: mi húzliattya-viszsza. Ug

1 Latinos. T. i . : Gyötrődik.
2 Soloecismus. — T. i . : orczájára tekintett, a melyet . 

m egpirosított stb.
3 T . i . : a védelmező okoknak csoportosan (azaz nagy szán 

mai) való, v. a sok védelmező oknak.
4 T. i . : neked ártatlannak, v. noha nem érdemelted.
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tettszett: mintha, tölle el-válttával, szívétől-is meg-kellene- 
válnia. Csak ugyan meg-nem tartóztathatván magát, ismétt 
vissza-tére hozzája. Háta megett meg-állott. Végtére piros ábrá- 
zattyára tekintvén, így folytatta alattomban szíves szavait a’ 
könyörületes

V ernika: Még-is, édes Júliusom ! kár volna, ha ezen gyö- 
; nyörű piros ajkaidat, mellyekkel, a’ Kincs-tartónak ki-szaba- 

dításában, oly erőssen dolgoztál; csak egy csókkal-is meg-nem- 
illetném.

Ezeket el-mondván Vernika, kevés idó're meg-állapodott. 
Mivel tiszta vala benne a’ Lélek ; eló'bbeni szavait fontra veti 

■vala, ha meg-ütné-é a’ Tisztességnek mértékét. így folytatta 
tovább beszédgyét

V ernika : De vallyon nem vétek-é ez ? — Avagy, ha nem 
: vétek-is, vallyon nem valóságos jele-é hanyatló szemérmem- 

n ek ?------ Oh ki-mondhatná azt felőliem : hogy azzal vétkez
zem ! — Ollyan szívből jön ezen indúlatom, melly a’ szeren
csétlenen szánakozik, és az Erkölcsöt nagyra tudgya bö- 
csűlni. — Édes kedves Juliuskám.

Ezen szavai után le-ereszkedett Vernika kedves Juliussához, 
és annak ajkait gyengén meg-csókolván, magát az Ágy-szék 

i mellé levonta.

ÖTÖDIK RÉSZ.
, .

VEBNIKA JULIANAVAL.

Ama’ csókra hirtelen fel-ébredett Juliána. Hamarjában fel- 
i emelte fejét-is, és az Ágy-székre le-ült. Vernikát észre-nem- 
I vehetvén, mint-egy fél álmossan, nagy hanggal, ezeket mon- 
; dotta a’ szomorú

J uliána : Vágj hozzám Hóhér ! másként ki-nem-szabadúlhat 
Atyám. Vágj hozzám.

, Juliánának ezen szavaira el-ijedett Vernika. Nagy csendes
séggel eleibe kerülvén, így kezdette szavait

Az Alany Pereczek. 6

i
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V ernika : Jó reggelt, kedves Juliuskám, jó reggelt. — Ki
aludtád immár magadat ?

Yernikának véletlen látásával nagyon megrettent Juliána. 
Eszébe se juthatott: hogy teremhetett mellette. Ugyan azért: 
csak e’ keveset mondotta

J u liá n a : Kegyelmes Fejedelem-kis-aszszony! Istenem! hol 
vagyok.

V ernika : Vágj hozzám Hóhér, másként ki nem szabadúlhat 
Atyám, vágj hozzám. — Vallyon mit jelentenek ezen szavaid?

J u liána: Én bizonnvára, kegyelmes Fejedelem-kis-asz
szony, magam se tudom.

V ernik a : Valaminek még-is csak ugyan lenni kelletik. 
Mond-ki, kedves Júliusom. — Hidd-el: jobb barátnéd előtt ki
nem mondhatod.

J uliána : Úgy véllem, nem egyébb volt; hanem álmom’ 
vége — Szem-bé-kötve térdeltem egy fekete posztóval bé-vontt 
álláson. A’ Hóhér késedelmes volt fejem’ le-ütésében. Valaki 
kegyelmet-is kért. A' Hóhér-is meg-akadályoztatott. Mivel 
pedig szívem’ gyötrelmeit tovább nem tűrhetném, fel-ébredtem 
álmomból.

Juliánának ezen beszédgyére nagyon megütközött Vernika. 
Sokáig nézett Juliussának változni kezdő ábrázattyára. Válto- 
zott-is valósággal színében. El-fordúla tölle, és alattomban eze
ket mondotta

V ernika : Az állás — a’ fekete posztó — a’ bé-kötött sze
mek — a’ hóhér’ pallossá — — Ezek bizonnyára rosznál 
roszszabb jelek. — Édes Júliusom ! Az álom nem jele a’ követ- 
kezendőknek, hanem emlékezete a’ megtörténtt dolgoknak. — 
Alom, esős idő magoktól-is el-múlnak. — Legyen jó kedved. 
Semmitől se tarts. Üllyünk-le ide, Júliusom édes. Beszéllges- 
sünk, bú-el-felejtésre, egy-mással. Te pedig ide mellém kedves 
Júliusom.

Erre csak vonyogatta vállát Juliána, mintha illetlennek 
tartaná: hogy egy Fejedelem-kis-aszszonnyal egy társaságban 
legyen,’s-vele-egygyütt egy Agy-széken tíllyön. Ugyan-azért: 
illy kurtán adta-ki gondolatait
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Juliana : Kérem Fejedelmi Kis-aszszonyságodat ! en-
gedgye meg . . .

Altal-látta Vernika Juliánának szemérmetességét. Azt még
is kedvelte ugyan, meg-is dicsérte magában, de értésére adni 
nem kévánván, őtet igy támadta meg

V ernika : Talán ugyan szót foganni nem akarsz ? — Az 
ugyan igen rendes lenne.

J u liána: Engedgye-meg a’ Fejededelmi Kis-aszszony : hogy 
állva tehessem kötelességemet.

V ernika : Tüstént ide mellém. — Látd-é ! — Hát így kell 
engedelmeskedni egy Remete-újjoncznak ?

Juliána : Ha éppen úgy paracsollya Kegyelmed, engedel
meskedem, ’s-le-ülök.

V ernika : Úgy kedves Júliusom. Beszélgessünk egy-mással.
Ezeket mondván Vernika ki-vett zsebéből egy ládikát, 

mellyben arany fonalak voltának. Azokról a’ fel-sodrott fontt- 
aranyat le-fosztván, így folytatta beszédgyét

V ernika : Te pedig, kedves Júliusom, éppen ne légy szo
morú. Javaslom azt néked, úgy-mint jó Barátnőd. Mi gondod 
néked másnak szerencsétlenségével? Ama’ Kincs-tartó sem 
inged, sem pediglen gallérod. Mit folytatod értté könyveidet? -— 
Ha látod: hogy semmire sem mehettsz iparkodásoddal, en- 
gedgy valamit az Isten’ rendelésének-is. Tapasztalni-is fogod : 
hogy eme’ jó gondolat helyre-hozza szívedet.

J uliána: Oh kegyelmes Fejedelem-kis-aszszóny ! Azon sze
rencsétlen Kincs-tartónak köszönhetek én mindeneket. Ö né
kem, széles e’világon, leg-jobb Akaróm. Az ő gondviselése alatt 
neveltettem-fel. Gyermekségemtől fogva úgy-bánt velem mint 
édes Atyám. 0 költségével jártam a’ FŐ-oskolákat-is.

Eszre-vévén Vernika: hogy a’ Kincs-tartónak emlékezete 
meg-újjítaná Júliusban az elŐbbeni szomorúságokat, arról-való 
beszédeket félbe kévánta szakasztani. De Juliánának minden 
vélekedése ellen ezeket mondotta a’ furcsa-eszű

V ernika : Tehát az Úr, Huszár uram, illy fiatal-léttére, a’ 
Fő-oskolákat-is meg-járta? Jó, hogy tudom: Mindgyárt el
beszéltetem az Úrral az ott tapasztaltt dolgokat -------Hallod-é

6 *
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Apaiin ? Apaiin ? — Maradgy ülve, édes Júliusom. Szobámban 
felejtettem valamit. Tüstént itt termek.

Ezeket mondván Vernika, ülve háttá Juliánát, és szobájába 
ment. Juliána, Vernikának el-távoztta után, fel-kele Agy-szé
kéről. Bánta, hogy a’ Fő'-oskolákról emlékezetet téve. Félt-is : 
ne-hogy ezzel ki-kellesék, pedig idő' előtt, személyét nyilatkoz
tától. Yernikában éles volt az ész. Ugyan azért attúl tartott: 
hogy úton ne érje.* így szóllott magában

J uliána : No ugyan bele-vetettem magamat a’ lúgba. Én a’ 
Fő-oskolákhoz annyit tudok : mint Tyúk az a-b-c-hez. Még-is 
valamit beszéllenem kelletik felőllök. Eme’ Huszár-ruhámmal 
nem-hittem-vólna; hogy Deák személyt-is ** magamra fel
vettem volna------ De eszembe jutott valami; mellyel kivág
hatom talán magamat. Midőn Bálint-bátyám a’ Fő-oskolákból, 
Szünnapjaiban, haza jö tt: eleget beszélgetett velem ollyas ta- 
núlmányokról, mellyekről gondolhatta: hogy eszemmel fel-is 
érhetem, jól meg-is-tarthatom. Jutnak eszembe némely kérdé
seim, és reájok Bátyámnak feleletei. Ezekkel bizonyossan ki 
emelhetem magamat a’ sárból. Fejedelmi Kis-aszszonysága 
sem kérdezhet többet, mint mellyekre bátran megfelelhetek. 
Úgy tettszik : hogy Mi ketten egy-forma Deákok vagyunk.

HATODIK RÉSZ.
APALIN JULIÁNAVAL.

Vernika, karján-fogva, ki-hozta magával A palint, egy Kato
nás Kis-aszszonyt. Ennek édes Attya L ónyai Istvánt/ Fő-strá- 
zsa-mester vala másadik Bákóczi Györgynek, akkori Fejede
lemnek, szolgálattyában. Minekelőtte a’ Lengyelek ellen ment, 
és azon Hadban el-veszett, édes leányát Barcsai Ákosnak (ki 
akkor Hunyad’ várát, úgy-mint Fő-ispány, igazgatta) gond-

* T. i . : hogy rajtakapja.
** L. az 51. 1. jegyzetét.
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. viselése alá ajánlotta. Megtettszett Apaiin Yernikának-is. Ki-is 
annak szép eszét, és ékes Termetét meg-kedvelvén, maga mellé 
vette, úgy-mint ollyas társát, kivel, minden unalom nélkül, el- 
tölthesse otthonos életét. Nyers volt a’ beszédben Apaiin, és 
igen elmés. Nem külömben elég szerelmes-is. Ha szívét beszéd - 
gyéből itélték-vólna-meg : azt gondolhatták vólna felőlié : hogy 
minden újjára hat szeretőt kévánna. Mind-azon-által: jó helyen 
lévén kis szíve, csak szavaiban állapodttanak-meg minden ger- 
jedelmei. Soha még ennek előtte nem látta Juliánát; noha 

.híriről igen ismérte. Csak ez-előtt kelt-fel ágyából, mellybe teg- 
i nap, egy csekély változása miatt, le-heveredett. Ugyan azért a ’ 
tegnapi vacsorában se lehetett része, holott meg-ismerkedhe
tett volna Juliánával. Ezen Katonás kisaszszonyal bé-jővén, 

: így szollá Juliánához
; V e r n i k a  : Kedves Júliusom ! Imhol előadom Lónyai Apa- 
: lint, igen jó Barátnémat. Egygyütt neveltettünk-fel Akós-bá- 
tyámnak házában Hunyadon. Lónyai Istvánnak kedves szü
lötte. Nékem leg-hívebb Társam.

A palin  : Ur-fi! örvendek azon, hogy nálunk frissen lát
hatom. Csak az Ur-fi héjján voltam mind-eddig.

J uliana : Nagy nemű, ki-váltt ékességű Kis-aszszony ! sze
rencsémnek tartom, hogy itten tisztelhetem. Nékem-is úgy te tt
szett mind-eddig: hogy valami héjjával lettem vólna e’ Feje- 

: delmi udvarban. És ím e----------
V ernika : Csak rajta tehát két szerelmesek. De űllyünk-le 

előbb. Te, Juliuskám, ide közibünk. Jól vagyon. Minek-ntánna 
mind-a-hárman az Agy-székre lc-ültenek, Apaiinnak fülébe 
ezeket súgta Vernika: Vegyük két tűz közé ezen Ifiat. Tudom: 
Те-is tudsz valamit hozzá. Azután Juliánához fordulván, eze- 

^ket mondotta nyilván: Tehát, édes Júliusom, vegyük-elő a’ 
Fő-oskolákat. Én nehéz kérdésekkel-nem fárasztalak. — Mond- 
meg elsőben: minő karban voltál Tanuló-társaid között?

J ulia n a : Én ugyan, kegyelmes Fejedelem-kis-aszszony, 
mindenkor az elsőben voltam.

; V ernika: Mindenkor az elsőben voltál? Veszem észre: 
hogy Oktatóid nagyon kedveltenek. Igaz-é, a’-mit mondok?
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J ulián a : Nincs külömben, kegyelmes Fejedelem-kis-asz- 
szony. Mert magamat minden-koron jól viseltem ; és szorgal- 
matossan tanultam. Ezek ám két okaink szeretetek* meg
nyerésére.

V ernika : El-hiszem-el, kedves Júliusom. De mond-meg leg
elői ; hallottál-é valamit ama’ híres Tudákosságról.

Már ezen kérdés véletlenül esett Juliána előtt. Soha esze’ 
ágába se lehetett; hogy azt kérdezhesse Yernika. Ugyan-azért: 
nem vette tréfára a’ Feleletet: ne-hogy ki-tudódgyon álorczás 
személlyé. Eme’ kérdés után, hirtelen meg-vakarta fejét; és 
így felelt

J u liá n a : A’ Tudákosságot kérdezi Kegyelmed? Igen-is; 
hallottam valamit felőlié. De, ha abból valamit szóllanék; talán 
ki-nem-adhatnám iigy magamat, hogy meg-érthetnék mély 
gondolataimat. Vannak abban ollyas dolgok-is, mellyek még 
a’ Férj-fi eszeknek-is munkát adhatnak.

V ernika : Oh ! be okossan ! — Hagygyuk-el tehát a' tudá
kosságot. — Lépjünk azon tanulmányokra, mellyeket eszünkkel 
mí-is fel-érhettünk. — Hallottál-é valamit a’ szép tanulmá
nyokról ? — Mí-is beszélgetünk néha Apaiinnal a’ szépségről, 
’s-annak kút-fejéről: de soha mind eddig meg-nem-egygyez- 
hettünk. Te erről a’ Fő-oskolákban többet hallván, mond-meg 
édes Júliusom : Mi vélekedése vagyon Oktatódnak a' Szép
ségről ?

J uliána : Mi a’ szépségről azt tartyuk közönségessen : hogy 
az csupa képzelet.**

* T. i . : szeretetöknek.
** A ném et nyelvben a «schön» és «Schein» szók között, úgy 

tetszik, rokonság van. — A görögök foglalkoztak először a szép 
fogalmának bölcseleti fejtegetésével. Plato óta szám talan böl
cselő kisértette  meg e kérdést: Mi a szép? megfejteni. Vala
m ennyinek más-m ás a vélekedése felőle. És ez nem is lehet 
m ásként, m ert a lelki dolgok fogalmát nem lehet soha oly sza
batosan m eghatározni, m int az érzékeink alá esőkéit. — A fen- 
nebbi mondás, hogy a «szépség» (t. i. a szép) «csupa képzelet», 
úgy értendő, hogy nem a szemlélt tárgynak tulajdonságaitól v. 
m ivoltától függ, vájjon szépnek v. nem szépnek mondjuk-e, hanem 
a mi testi-lelki tulajdonságainktól. Ilyform án nyilatkozik Plato
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A palin : Micsodát ? — A' szépség csupa képzelet ? — Csuda, 
lia Tompának nem nevezik az Ur-fi’ oktatóját. Ennek férges 
esze hasonló a’ moly-ette kucsmához. Annyit tud a’ Fő-osko- 
lákhoz, mint Varga a’ Táncz-mesterséghez. Még-is liánnya-veti 
magát, mint a’ tettíbűl lett bolha. — A’ szépség csupa képze

l e t?  Tehát így a’ Rútság-is csupa képzelet lenne?
J uliána : Helyessen hozta-ki a’ folyadékot Apalin-kis-asz- 

szony. Igen-is ; úgy vagyon.
A palin : No teh á t: ha úgy van a’ dolog, én képzelni fogom 

„magamban: hogy Julius-úr-fi kancsal; fekete, mint a korom; 
' a’ háta dombos ; és, a’-mi leg-útálatossabb : száraz láb-ikrájú. 
Avagy: egy szóval ki-mondván: csupa Szárcsi-tompa. — Rút 
lesz-é azért az Úr-fi, ha ezt így képzelem magamban ?

J uliána : De képzellye ám ezt magának a’ kis-aszszony ne 
i csak szóval, hanem szívében valósággal meg-győzettetvén:
: szinte-úgy: mintha egy Szerecsen képzelné, ha mellettem 

ülne. Én ennek képzeletében rút volnék, mert fehér vagyok. 
Tehát: ha én a’ kis-aszszony előtt szépnek tettszem; attól 
származik: hogy engemet maga előtt nem úgy képzel, mint 
ama Szerecsen. A’ szépség tehát nem egyébb ; hanem képzelet.

A palin : De miért hoz az Ur-fi ollyas Embert elő, mint a’ 
: Szerecsen? ki tőllűnk valamint színében, úgy itéletében-is 

külömbözik. Hozzon elő hozzánk hasonlót, velünk egyenlőt; 
: Országunkban termett kicsodát.*

J uliána : Azt sem bánom. Lássa a’ Kis-aszszony : megtörté-

Snik az nálunk is : hogy Ennél a’ Rózsa-szín; Amannál a’ 
Balha-szín szépnek tessék. Hát ez nem csupa képzelet-é?

Szerette Vernika Juliánának ezen okoskodását Apalin ellen. 
1 Ötét már régtől-fogva meg-kévánta vonyítani: mivel a’ színnek 
i külömbségében soha vele meg-nem-egygyezne ; hanem inkább

I
■ Philebos-ában (v. ö. Zim merm ann, Geschichte der Aesthetik, 

Becs, 1858. az 5., 6., 64—5. lap) és K ant K ritik  der U rtheils- 
kraft-jában (v. ö. Zim m erm ann, id. műv. a 382., 391—2.. 421. 
lap). — V. ö. Zsilinszky Mihály, Széptani levelek. Pest, 1873. a 

\ IX., X., XII. és XVI. lev.
* T. i . : embert,
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mindenkoron ellenkező gondolatokban lenne. Ugy-is tettszett 
néha, mint-ha erővel Vernika ellen akarná magát szegezni a’ 
színek’ választásában. így fogta pártyát Juliánának

V ernika : Jól mondád, édes Júliusom. Én a’ bolha-színt 
úgy gyűlölöm, valamint magokat a’ Bolhákat. Kedvellem pedig 
a’ Bózsaszínt, nem különben, mint magokat ama’ szép illatú 1 
Rózsákat. — Ellenben Apaiin úgy irtózik a Rózsa-színtűi, mint 
Rózsának ama’ szúró tövisseitől. Majd el-vész pedig a’ Bolha
színért. Ez bizonnyára csupa képzelet.

J uliána : Lássa tehát a’ Kis-aszszony : csupán csak-képzele- 
tünktől függ; hogy ezt szépnek, amazt rútnak mondgyuk.

V ernika : Add-meg magad’ Apaiin. Másként ezen első-karú 
Ifiú egészlen zsákba rak.

J uliana: De léptessünk a’ Szépséghez közelebb. És visgál- 
lyuk-meg fontossal! : honnatt veszi eredetét. — Minden szép
ség csupa szám-tartásból áll, mellyet az Oskolában Proportio - 
nak neveznek.1 2 Ezt pedig mindgyárt megvittatom. Mivel most 
az egész testem hatszor magossabb a’ fejemnél, ezen Szám-tar
tás miátt engem’ szépnek mondanak.3 Nyőllyön a’ fejem két 
ölnyire : rútnak tartatom. Miért ? mert az előbbeni szám-tartás, 
mellyhezigenhozzá-szoktunk, mostanában meg-változott volna. 
Tehát a’ puszta szám-tartás tészen egygyet szépnek, a’ mási
kat rútnak. A’ szám-tartás pedig ezer-féle. És mindegygyike

1 V. o .: «Az elhervadó virágot . . . szép illattal megáldotta.» 
Pázm. Kal. I. к. II. r. 1. ez. — Látó érzékünkkel veszszük észre 
a szépet v. nem szépe t; a m it szagló érzékünkkel veszünk észre, 
arról mondjuk, hogy jó v. rósz, kellemes v. kellemetlen.

2 Olyformán vélekedett Plato, Aristoteles és Plotinus is. — 
V. ö. Zim m erm ann, Gesch. der Aesthetik. Bécs, 1858. a 47., 60—1., 
131—3. lap. — W inckelmann az arányosságot (die Proportiona
lität) a szép alapjának elismeri, s azt mondja, hogy nélküle szép 
ugyan nincs, de egymagában nem elegendő, hogy valam it széppé 
tegyen. — V. ö. Zim m erm ann, id. m. a 337. és 350. lap. — 
Lemcke, Populäre Aesthetik. Lipcse, 1870. 3. kiad. a 39. lap.

3 Az ember testének arányosságára nézve v. ö. Carus, P ro
portionslehre der m enschlichen Gestalt. Lipcse, 1851. Zeising, 
Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers. 
U. o., 1855. Lemcke, id. m. a 40—2. lap. Zsilinszky M., A szép
tan előcsarnoka. Pest, 1872. a 22—4. lap.
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jöp. Ha tehát a’ szám tartások közűi ezt valaki szépnek, amazt 
tnak állíttya, nem-de-nem csupa képzeletit követi? A’ szép- 
g-is tehát, mivel ez-is csupa szám tartás, nem egyébb lehet 
képzeletnél. Quod erat demonstrandum.1

V ernika : Úgy kell neked Apaiin. Én bizonnyára egószlen 
•sg-győződtem, Egy-lábig oda-lettél Apaiin. Kelly-fel, ha lehet. 
I A palin . De én még nem vagyok egészlen meg-győződve. 
m ám kételkedésem hátra. — Mondgya-meg nékem az Úr-h : 
tért tettszik az Úr-fi mind nékem, mind Vernikának, ő kegyel
tnek, egy-arányu-képen szépnek ?

J uliána : Hát ? Ha elsőben erre azt felelem: hogy nem 
iind-a’-kettőnek tettszhetem egy-arányú-képpen szépnek? 
it? Ha Apalin-kis-aszszonynak szeme előtt szebbnek látsza- 
«n, mint Vernikának, ő kegyelmének szemei előtt? — De, 
jisadszor : állyunk-reá : hogy mind-а’-kettő előtt egy-arányú 
úpségűnek lenni láttszattatom. Ennek nem lehet más okát 
ondani: hanem : hogy, kicsinségektől fogva, mind a’-ketten 
у-forma szépségnek,2 az-az: egy arányú szám-tartásnak3 
oktanak. Ha külömbözőkre szoktatták volna szemeiket, más- 
nt volna a’ dolog. Mert vannak ám ollyan Országok-is, mel- 
ikben a’ görbe-hátúak szépeknek, az egyenes-szálúak ocs- 
ányoknak tartatnak. Sött: még nálunk-is: a’ Seipesség némel- 
ík előtt szép, némellyek előtt ha nem útálatos-is, leg-alább 
zonyossan nem szép. Nem csupa képzelet-é ez is?

V ernika : No Apaiin. Ugyan meg-jártuk ám  mí-ketten a’ 
ó-szegi vásárt. Úgy vélekedénk : hogy Tanítványt hoztunk 
agunk eleibe. És íme ; Tanító-mesterbe botlottunk. El-mehe- 
ak vele Gyalúig.

A palin : Mint-ha én tettein-vólna-fel a’ Szépségről való 
ydést, Ebben a’ Fejedelem-kis-aszszony győződött-meg ; nem 
Big Apalin. De engedgye-meg Julius-úrfi: hogy én-is kér
dhessek valamit. Midőn a’ Fő-oskolákban a’ Filozófiát tanúlta,

T. i . : a m i bebizonyítandó volt. 
T. i . : szépséghez.
T. i , : szám tartáshoz,
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nem találkozott-é a’̂ Városban valami Zoíia,1 kinek szépsége’- 
szám-tartását jól meg-képzelhette volna magának? De kikéremj 
magamnak: hogy erre minden színlés nélkül feleilyen.

V ernika : Édes Júliusom ! reszelly valamit az orra alá.
J u liá n a : Ezen kérdésére két-féle-képpen felelhetek a’ Kisj 

aszszonynak. Elsőben : alattomban. Másadszor : nyilván. Első 
az : hogy én (kicsinségemtől-fogva, egész ekkoromig) minden! 
kor inkább szerettem a’ Férj-fiakat, mint a’ Leányokat. De ezt 
roszra-ne-magyarázza a’ Kis aszszony. Majd ki-nyilatkoztattya 
az idő : hogy igazat mondottam. — Másadik az : hogy a’ Tudói 
mány, és a' Szerelem nem evedzhetnek bátorságossan egy hajó
ban. Ha az Ifiú szeret: útállya a’ Tanulást. Az-után félénk-is.‘ 
A’ földön mászkál, mint a’ giliszta. Nem kapaszkodhatik-fel 
Parnaszszus’ högyére, holott a’ Múzsák laknak. A’ szeretet hit
vány, alá-való dolgokban foglalatoskodik. El-szokik a’ mély 
gondolatoktól. A’ szerelmes beszélgetések; a’ gyakor fohász
kodások, inkább a’ henyélőkhöz, sem-mint a’ munkásokhoz 
illenek. Láttam ifiakat, tapasztaltam-is: kik, minek-előtte 
szerettenek, igen tisztességesek voltának. Meg-maszlagíttatván. 
egészlen el-lankadtanak, végtére el-is-vesztenek.

Vernika Juliussának eme’ beszédgyeit hallván, csudálko* 
zott nagy eszességén. Most tapasztalta valóban, de egyszer-s« 
mind sajnállotta-is : hogy az Oskolákat-járó Ifiak sokkal érteli 
messebben fognak mindenekhez, mint a’ házak’ falaik közi 
bé-zártt leányok, bátor2 nagy neműek, jó eszűek-is lennének 
Mind-azáltal Juliussának okoskodásait igen helyben hagyván 
így dicsérte-meg őtet

V ernika : Élly,3 édes Júliusom. Valóban ki-tettszik : hogjí 
mind eszed van; mind gyönyörű erkölcseid nagyra mehettenek

Juliánának előbbeni beszédgyeit hallván a’ furcsa eszi 
Apaiin, maga-is nagyra becsűllötte ritka emberségét, és egye.

1 T. i . : görög és latin  alakja Sophia, a franczia s neme 
Sophie, m ag y a ru l: Zsófia v. Zsófi. De szándékosan írja  úgy, mer 
«filozófia» s «zofia» rím es szójáték (paronomasia).

2 T. i . : ámbár, habár.
3 Latinos és németes. Magyarabb : Isten éltessen.

:



II. SZAKASZ VI. RÉSZ. 91

s szívének nem csavargós ki-adtát.* De magát meg-győzött- 
k vallani helytelen dolognak lenni állította. Hogy őtet meg- 
»mfollya, és meg-mutassa azt-is : hogy a’ leányok-is tudnak 
oskodni, ha reá-teszik fejeket, így viszálta Juliánának előb- 
ni okoskodásait

Apalin : Egy kis várakozással Úr-fi. Én pedig meg-tehe- 
n az t: hogy itt nálunk szeressen-is Julius, tisztességes-is 
iradgyon. Mert nálunk a’ Szeretet, és a Tisztesség nem olly 
enkező indulatok, mint tapasztalatlan Oktatóitól halottá.

I szeretekről így gondolkozzon az Ur-fi, valamint a’ kígyók- 
'1 szoktanak ama’ gondos Tanúittak. Más országokban meg
kapják az embert minden-féle kígyók, meg-is-ölhetik a’ 
ndatlanokat. De itt nálunk Erdélyben, fő-képpen Kolosvá- 
itt, olly ártatlanok a’ csúszók, hogy kebelünkbe-is tehettytik. 
dán a’ Fő-oskolákban megbolondulnak a’ Tanúlók szerel
ékben ? De, a’ Fő-oskolákon kivűl, melly ártatlan légyen a’ 
ere te t; abból-is ki-tettszik: hogy mi fehér népek arról nem 
lak beszélleni, hanem azt, mind szívünkben lakni engedgyük, 
ind nyelvünkön hordozni merjük. Az illyen szeretettől éppen 
.! féllyen Huszár uram. Ez a’ Katonát el-nem-veszti, hanem 
kább meg elevenítheti. Ne is higygye: hogy az olly rút, olly 
:smán légyen, a’-minőnek az Oskolákban rajzollyák. De 
■ért hűtöm ezzel locsogó számat ? Egy szó, mint száz : én már 
: Ur-finak számára egy Kis-aszszonyt rendeltem. Igen hasonló 
>zzám. Mi tagadás benne? Julius Apáimnál egybe-illenek. 
j Jól ki-se mondhatta szavainak utóllyát Apaiin ; ime’ Júliá
inak színe egészlen meg-változott. Mert Apaiinnak előbbeni 
;oskodásaira éppenséggel nem figyelmezvén, mindenkor azon 
írté fejét, mi utolsó módgyát lelhetné Attya’ ki-szabadításá- 
kk. Erre a’ Fejedelmi Udvart immáron alkalmatlannak lenni 
lította, minekutánna magától a’ Fejedelemtől meg-nem-hall- 
ittatott. Úgy tettszett hirtelen fel-ugrásából: mintha édes 
Ityának a’ tömlöczből ki-vétele’ utolsó módgyát fel-találta 
»Ina, és benne mennél-hamarébb el-akarván járni, a’ Feje-

■
j * L. a 68. lapnak 4. jegyzetét.

I
i
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delmi Udvarban maradni nem kévánkozna. De ezen mostanál 
ban fel-találtt Attja, ki-szabadításának módgya írtóztató vala 
El-hűlt bele maga-is. Meg-rázta egész testét eme’ kegyetleí 
gondolat. El-vette, a’-mint mondám, előbbeni színét-is. Végj 
té ré : fejére vetvén kezeit,* e’ szavakra fakadott

Juliána : Istenem ! Mi lelhette fejemet! Velem forog aí 
egész szoba. Én pedig szédelgek.

Vernika : Mi lelt, kedves Júliusom ! Talán ugyan egészsél 
ged változik ?

Juliána : Most immár a’ szerencsének tetejére hágok. Vagi 
nyerek vagy vesztek, de még egygyet próbálok. Kegyelme* 
Fejedelem-kis-aszszony ! Én ezen Udvarban tovább nem leha 
tek. Ki-kölletik költöznöm, vagy akarom, vagy nem.

Juliánának ezen szavaira még jobban megijedett Vernika 
Által-nem-láthatta gondolatait. Szinte el-hitette magával; hogj 
Apaiinnak előbbeni csevegéseit meg-eléglette légyen, ’s-ugyan| 
azért több alkalmatosságot nem kévánna nyújtani ujjabb szel 
relmének ki-nyilatkoztatására. Ugyan-is ezeket mondotta nagl 
álmélkodva

Vernika : Istenem ! mi lelhetett, édes Júliusom ! Ezen feli 
háborodásodnak oka talán Apaiinnak fecsegése. Ne higygj 
néki, kedves Júliusom. Sokat szóll ő, ha kötő-fékjét megereszt» 
heti. De fele sem igaz, amit hazudik.

Juliána : Kegyelmes Fejedelem-Kis-aszszony! Engedgye 
meg, kérem: hogy innet el-távozzak. Igazán meg-vallom : hog$ 
nékem a’ Fejedelmi Udvarban sem gyönyörűségem iinmán 
sem pediglen dolgom.— Oda kelletik mennem, holott el-intézetj 
tárgyamat el-érem. — Ösztönöz valami. — Ennek furdalásit 
tovább el-nemtűrhetem.

V ernika : Kedves Júliusom ! Te valami irtóztató dolgot fon 
gattsz eszedben. Mostani állapotodra nézve, én téged’ magam* 
tói el-nem-ereszthetlek. Leg-alább add-ki gondolatidat; mirí 
czéllozol?

Juliána : Meg-hallya Kegyelmed ez-után: minő fel-tételd

* T. i . : fejéhez kapott,
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temedtem. S ő t: még ma bizonyossan meg-hallya: mire 
fekszem. Ereszszen-el, kérem, magától. Én itten éppen nem 
áradhatok.

V ernika : Leg-alább csak azt add tudtomra : hová, és kihez
yekszel.
’ Juliána: Az Erdőbe megyek, Kegyelmed’ Test-véréhez Gyár
ihoz.

Vernika : El-ne-ámitts, édes Júliusom. Még más valami 
áztatóbb dolgot forgattsz eszedben. Leg-is-leg-elsőben magá
éi csalod meg, édes Júliusom, nem pedig engemet. Hogy pe- 

engem’-is meg-csally, azt tolled meg-nem-érdemlettem, 
g-alább ígérd-meg emberségedre : hogy még ma viszsza-térsz 
Udvarba. Avagy talán jobb lenne : ha, veled egygyütt, ma- 

m-is ki-sétálnék Gyárfáshoz.
; Juliána: Köszönöm Fejedelmi kegyességét. De ma véle 
n élhetek. Magamnak kelletik az Erdőbe mennem. Foga- 
n emberségemre: hogy még ma itt leszek. De, ha, viszsza- 
én, Kegyelmeddel nem szólhatok; ne nékem, hanem az 
sni rendelésnek tulaj dón íttsa.
V ernika : Istenem ! mi lelhette ezen Ifiat! Mennél többet 
11, annál inkább ki-adgya kétségben esését. Az Egekre kér- 

édes Júliusom, ne ejts kétségbe engem’-is. Bajt ne sze- 
z magadnak. Veled egygyütt, el-ne-veszezd Vernikádat-is. 
jnyörülly, kérlek, rajtam-is ; mert ezen állapotod miatt nagy 
)ok között hányattatom.
: Juliána : Magára nézve, semmitől se tartson Kegyelmed. 
; pedig csupán csak kötelességemnek, és hivatalomnak ké- 
‘док eleget tenni. Bizonyossan még ma itt leszek.
Vernika : Ha az úgy van : Isten’ hírével el-mehettsz, édes 

jjusom. De meg-emlékezz arról: hogy az én boldogságom a’ 
jióldogságoddal vagyon öszve-kapcsolva. El-ne-felejtsd, hogy 
g ma itt teremj.
J uliá n a : El-nem-felejtem. Isten velünk, drága Kis-asz- 
nyok.

’* V. ö. : «Királyasszony, néném, Az egekre kérném.» Ar. 
jh Klára.
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Ezek-után: mind Vernikának, mind Apaiinnak meg-hajj 
tóttá magát Juliána. Egyenessen maga szobájába menvén, feji 
kötötte kardgyát, és az Erdő felé meg-indúlt. Sokáig gondcjl 
kozott azon: el-menyen-é Gyárfáshoz, ’s-ki-vallya-é nél 
igyekezetét. Igaz ugyan, hogy benne leg-többet bízott; de ezá 
okra nézve leg-inkább-is tartott,* ne-talán-tán meggátoll? 
szándékát. Sokáig járt fel-’s-alá az erdőben, de magának tani 
csőt adni nem tudott. Juliánának el-távozta után, az Egekr 
vetette szemeit igy szóllván

Vernika : Istenem ! mi végét adod ezen zenebonának ! ü l  
tettszik : mintha inaim-is alig bírnának.

Apalin : Nékem-is bizonnyára egész testem reszket. Szíveli 
is egy mák-szemnyire törődött.

Vernika : Egy mák-szemnyire ? ügy szokott lenni a’ Szerej 
mesekkel.

Apalin : Adná az Isten: hogy nem a’ Jövendő-mondókká 
Kegyelmes Fejedelem-kis-asszony! hát ha Júliust örökre e. 
vesztettük!

Vernika: Nem vesztettük-el. Meg-igérte: hogy viszsza-jöi 
0  engemet meg-nem-hazuttol.

Apalin : Oh vagyon az emberi szívben valami, mely ma 
érzi a’ következendőket.

HETEDIK rész.
AKÓS VERNIKÁNÁL.

A’-még** Vernika, és Apalin Juliánánál beszélgettent 
mind-addig Akós szobájában tartózkodott. Vólt-is oka mé 
gondolatokra. Hírül adódott néki; hogy Másadik Rákót 
György (ki ennek-előtte, úgy-mint Fejedelem, Erdély-orszá

* T. i . : de egyszersm ind attól is tarto tt, hogy stb.
** L. a 25. lapnak 1. jegyz.
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n uralkodott, de, szörnyű nyughatatlansága miátt (u) az Er- 
lyieknek közönséges akarattyokból, a’ Fejedelemségtől meg- 
sztatott) ismétt a’ Fejedelemségre törekedne. Ennek nyug- 
itatlanságai úgy annyira fel-zavarták Akóst: hogy másban 
Vm bízhatna; hanem a’ segítséget nyújtó Törökben. Ugyan 
’ért: hogy Rákóczinak új gondolatait zsengéjében meg-fojtsa : 
ivelet íra a’ Budai Bassához, S zejdi Achmethez. Ezen levelét 
■végezvén, bé-jöve Húgának szobájába éppen akkor, midőn 
ek, Juliánának el-menetele után, magok között igen szomo- 
,an beszélgettenek. Tele lévén mély gondolatokkal így szollá

(u) Másadik Rákóczi Györgynek nyughatatlanságaít; osz- 
n a’ Császár ellen való törekedéseit ki-lehet venni azon levél
ül, méllyet Gróf Eszterházi Miklós Magyar-országnak akkori 
jdatinussa hozzája irt.1 A’ levél szőrül szóra így vagyon: 
agyságos Fejedelem ! Nyolcz holnapig való betegségemben 
vén, gyakor, és bő írásommal nem akartam importunus len
ni Kegyelmednek. Ki váltt-képpen : mivel két, vagy három 
velemre nem-is jőve válaszom Kegyelmedtől. ’S-ha Nemze
te t ,  ’s-szegény Hazánkot utolsó rmna-tól nem félteném; 
dlgatnék most-is inkább, mint minden-felől valami gyűlöl- 
ges kérdésekbe bocsátkoznám. De Szeretetem, és Hazánkhoz- 
ló Igazságom, ’s-kötelességem-is, kedvem ellen-is, szólhat. 
} látom azért a’ Yégezések ellen való fegyvert a’ Kegyelmed' 
zében, mellyet én nem ítélek ugyan: de jóra nem magya- 
zhatom. Mert: ha a’ maga’ oltalmát nézné, a’ confoedera- 
f-к szerént, közleni kellene mi-velünk-is Kegyelmednek. Más 
dviért pedig ennyi szép Javát, állapottyát, és szerencséjét 
■erencsére, ’s-csaknem koczkára vetn i; Nemzetünk veszedel
mei; Nem látom tanácsos dolognak : ki-váltt-képpen azokért, 
kik mindenestől idegenek, és a mi vérünkkel kévánnyák a’ 
agok’ gonoszságát elő vinni esztelen ígéretekkel, magokkal-is 
^tehetetlenek lévén. Ök azért magokat nézvén, mint érke- 
& Kegyelmed mind az ő, ’s-mind maga’ Kegyelmed’ ingyen

b oltalmára-is,1 2 nem hogy offensive hadakozhassék, meg- 
-foghatom. Mert igen jól tudom azt én : a’ kicsiny Magyar

1
i'

1 Nem II., hanem  I. R. Györgynek írta. — Eszterh. polit. 
. Toldy adta ki az Újabb Nemz. Könyvtárban 1852-ben.

2 T. i . : m iként sikerül kegyelmednek őket és m agam agát 
igoltalmazni.
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Akós : Jó napot Kis-aszszonyok. Mi dologban foglalatoskod 
tok ? Talán ugyan az ország’ dolgában ?

Vernika : Mi most ugyan nem másban: hanem Júliussá 
való beszélgetésünkben.

erő mit tészen, ha bár, mint Jaegendorf, és Manszfeld, a’ aj 
időnkben valahány ezer embert bé-küldenénkis. De talán 
Kegyelmed-is perpendálta ezeket; és más, nem ez czéllya I 
fegyvernek kezébe vételének. K it1 én el-is-hittem. Hane» 
nézheti talán magát, és állapottyának nevelését. De arra-] 
kicsinnek tartom a’ Kegyelmed’ maga’ erejét; hanem, ha azl 
kát veszi melléje,2 a’-kik Maga’ személlyének-is ellensél 
Kegyelmednek ;3 ’s-szomjúhozzák közönségessen-is Nemz! 
tűnk’ vérét, és hátra-maradott4 kis részecskéjét Hazánknál 
De ez-is micsoda Kereszténység,6 vagy micsoda Jutalomé 
csak a’ mi időnkbeli példák-is igen meg-mutattyák, ’s-ne* 
hiszem : hogy a’ Természetnek szelídsége annyira meg-vadúí 
volna Kegyelmedben, hogy Török prédája alá kévánn 
vetni bennünket, úgy-mint maga’ vérét, és nemzetét. Ezej 
kivtíl: a’-mint K éri János Uramnak-is láttatott valami decit 
ratio-1 adni; nézhetné talám az Ország’ javát, és Nemzetünl 
nek szabadságát Kegyelmed, melly talán magában gonosz ne* 
volna,7 de fegyverrel azt sem viheti Kegyelmed végbe ; sőj 
inkább involvál bennünket, magunk köztt sem egygyezhetvéi 
meg; ’s-el-veszünk úgy-is. És így: mind a’ felyűl meg-írj 
dolgok, és módok nem egyebet néznének, e’ szegény Házánál 
és megkevesedett, ’s-talán keseredett Nemzetünk’ veszedelmj 
nél. Semmi úton nem javallhatom azért a’ fegyvert. Mert látói 
azt-is : hogy kemény fegyvert készítnek ellene, kiváltt-képpd 
a’ mostani nagy Victoria után, kinek series-ét, a’-mint nékel 
ő Fölsége méltóztatott meg-küldeni, úgy küldöttem-me 
Kegyelmednek. A’-honnét könnyű meg-érteni: mint kellye 
kardoskodnunk, most ki-váltt-képpen. Ha mi difficultas-i vai 
nak azért Kegyelmednek, meg-tartván ama’ közönséges PA 
verbium-ot-is: hogy Falu fejében nem alkalmatos kard^

1 T. i . : mit.
2 T. i . : hacsak azokkal nem szövetkezik.
3 T. i . : a kik kegyelmednek, v. személyének is ellenségé
4 T. i . : fen- v. megm aradt.
5 T. i . : keresztényhez illik-e ?
8 T. i . : jár érette.
7 T. i . : a mi ugyan helyes, jó.

■
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Akós : No h á t : minő vélekedésben vagytok felőlié? Van-é 
i feje?1 könnyen fel-veheti-é oktatástokat ? Avagy talán töb- 
it ér mind-а’-kettő-töknél ? Ez ugyan rendes volna.

V e r n i k a  : Bizonyára: nem úgy forgathattyuk tetszésünk sze- 
:mt, mint ujjunkon a’ gyűrűt. De nem is csuda. 0 Férj-fi ; mi 
' ányok vagyunk, ü Kint-tanúltt; 2 mi hon-tanúlttak vagyunk.

Yernikának eme’ beszédgye alkalmatosságával, Apaiinra 
kingetett a’ Fejedelem. Csudállotta annak le-sütött szemeit, 

ennek-előtte mindeneket meg-nézett. Valóban, szokása 
Jen, igen rósz kedve-is vala Apaiinnak. így szóllítá-meg őtet 

Akós : Hát Apalin-kis-asszonyt vallyon mi lelhette ? Talán 
" szerelem bánttya. Talán ugyan meg-kedvelte Júliust? Mert 
■a ábrázattyának vonásaiból ki-tolmácsolliatom az Igazat, azt 
•, ondom: nincsen helyén szíve.
j A palin : A ’ következendő idők búval-é ? avagy vígassággal

o nn i; lm én, Tisztem-is azt kévánván (noha gyűlölséggel 
;Szen-rneg) le-borúlok ő Fölsége előtt, ’s-könyörögni fogok, 
iák értsem akarattyát Kegyelmednek : hogy az idegen Hadak- 
■ak bé-küldését (kik már nagy részre el-is vannak rendelve 
•ucbbaim Generalis alatt, ’s csak tőllem várnak) halaszsza 
ígyelmessen ő Felsége, még Kegyelmedtől válaszom jü, bol
tit a’ végezésekben is vagyon egy Articulus: bogy ha valami 
élnek a’ másik ellen mi praetensió-ja volna, azt először pla- 
■dis remediis igyekeznének componálni. Várom azért a’ 
fegyelmed’ jó válaszát ezaránt, ’s-ne-is késleltesse : mert peri
clum in mora. ’S én kész vagyok minden tekintetet bátra 
j3tvén, tamquam Mediator inter Regem et Regnicolas inter- 
onälnorn magamat; ’s-könyörögnöm ő Fölségének-is : hogy 
legyelmessen hajóllyon inkább a’ jó egygyességre, hogy-sem 
i Fölsége-is a’ Fegyverhez nyúllyon, ’s-а’ két-féle fegyver 
|tólsó ruina-ját caussa-\y& az ő Fölsége’ Országának. Isten 
iirtsa-meg Kegyelmedet. In Kis-márton. Die sexta mensis 
decembris. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo quadrage- 
;.mo tertio.3 Dugonics jegyzete.

1 Német eredetű kifejezés.
2 T. i . : külföldön ; latinul így m ondták a régiek: foris doctus, 

i 3 Azaz : Kis-M artonban. decz. havának 6. napján, az Úrnak 
p43. esztendejében.

Az Arany Pereezek. 7
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rakottabbak ? ki-tudgya? Sokak esnek kedvünk szerént; de 
többek omlanak akaratunk ellen.

A kós: N o, ha én ebből csak egy szót-is értek, akár-mi legyek;
V ernika : Jöszte Apaiin. Nincs ma nékünk jó kedvünk! 

Talán szobánkban, ama' szebbikben, hamarább pad-alá temeti 
hettyük a’ bút.

A kós : Bár most itt ne hagynátok. Nékem sincs helyén szí 
vem. — Avagy csak mennyetek-el. Majd bé-csendítem a’ szólj 
gát. Talán várakozik valaki a' Pitvar-szobában. Azzal időmet 
el-tölthetem.

V ernika : Látogass-meg Bátya az-után. De az időt sokárí 
ne halaszd. Nékem úgy tettszik: mintha valami tanácsodé 
lenne szükségem. El-várlak édes Bátyám. Addig-is Isten veled

NYOLCZADIK RÉSZ.
FARKASNAK ERKÖLCSE.

A Fejedelemnek egyik Inassát F arkasnak Nevezték közön 
ségessen. Ennek kötelessége az vala, hogy mindenkor a 
Pitvar-szobába legyen, és azokat, kik a’ Fejedelemhez jönnek 
előre bé-jelentse. Jenő volt vezetéke. Eredetére nézve, nem 
télén. De erkölcsei még nemtelenebbek. A’ Pénz’ kévánságáb 
töltötte csoportos esztendeit még az előbbeni Fejedelmeknél-is 
Ritkán eresztett-bé valakit, ha hasznát nem látta. Bőven meg 
ajándékoztatta magát, ha szerit tehette. így tehát sok ügye 
fogyottakat el-tiltott a’ Fejedelem látásától; kik’ ha azô J 
alkalmatossággal véle beszéllhettek volna, sorsokon sokat s 
gíthettek volna. Ha ezen Inassát magához szólította a’ Fej 
delem: szobájában egygyet csendített. Erre bé-jövén, és magái 
magát meg-hajtván, így szólott

F a r k a s  : Parancsollyon Fejedelemséged. Kint állottal 
mind-eddig.

Akós : Nincs-é valaki a’ Pitvar szobában, ki velem beszél; 
leni kévánna ?



, F arkas : Kint várakozik Macskási Bálint, a’ Kapitány.
■ A kós : Igen alkalmatos időben jő hozzám. Hadd jöjjön bé. 

F arkas : Tüstént itt terem. El-méne az Inas.
Akós, Farkasnak кг-menetele után, így száll vala magá

in : Igen szeretem : hogy véle beszélhetek. Régen kévántam 
fski valamit mondani.

KILENCZEDIK RÉSZ.
BÁLINT ÁKOSNÁL.

Macskási Mihálynak ama’ szerencsétlen kincstartónak fia 
la B álint. J ó Katona, de még jobb Magyar. Gyermek korá

in a' Fő-oskolákat nagy szorgalommal el-járván, nagyra ment 
:inden tanulásban. Mivel Deák korában-is nemmást, hanem ép- 
n  azt tette, a’-mire deáki hivatallya köteleztette : meg-jöven- 
dték felőlié Oktatói: hogy ez-után-is, akár minő Tisztségben 
g helyeztettetek mindenkor ki tesz magáért. Másadik Rá- 
mzi György alatt a’ Katonaságra adván magát, itt-is nagy 
^meneteleket tett. Ennek keze által írattanak azon levelek, 
Mlyeket Rákóczi, Magyar-ország Palatinussának, Eszterházi 
»iklósnak, írogat vala feleletül (12) Ákosnak idejében Kapitány-

1 (12) Rákóczi. Györgynek levelét, mellyel Eszterházi Palati- 
• isnak levelére felelt, bár ne tudnánk-is: ki lehet venni Esz- 
>házinak Rákóczihoz írt másik leveléből,1 melly ekképpen 
gyón: Kegyelmes Fejedelem ! Egri Istvány Uram, a’ Kegyel
ed jámbor szolgája, tegnap, estve felé, úgy-mint 26-dikban 
;íjus,2 megadá nékem a’ Kegyelmed’ Fejér-várrúl 5-dikben 
'wesentis3 költt levelét. ’S-értem panaszolkodását Kegyel
minek, az ő-Fölsége’ Nemes4 Vár-megyékre tett kegyelmes

1 E levelet is E. nem II., hanem  I. R. Györgynek írta. 
i a 95. lapnak 1. jegyz.
■ 2 T. i . : e hó 26-ikán.
I 3 T. i . : e hó 5-ikén.
I 4 T. i . : ő fölségének a nemes stb.

7*
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ságot viselt, noha alig volna huszonnyolcz esztendős. Juliánát, 
édes Húgát, kimondhatatlan-képpen szerette. Vele-egygyütt 
fáradhatatlanul-is dolgozott Attyának kiszabadításában. Most- 
is azért jött a’ Fejedelemhez : hogy nemes bátorsággal eleibe 
terjeszsze méltatlan szenvedéseit. Tüstént bé-eresztetvén ai 
Inastól, meg-hajtotta magát Akós előtt, ’s-így szólott

B álint : Jó napot Kegyelmednek! Uram ! Fejedelmem!
A kós : Hozta Isten Kapitány urat, Régen óhajtottam jeleü- 

léttét. Leg-is-leg-elsőben azt mondom az Úrnak, hogy én a?

Intimátiója  felől. Tudom : nem bánnya Kegyelmed, ha azok
ban egy kis informatio-1 adok Kegyelmednek. A’-mi az éh 
kegyelmessen intő leveleit illeti ő Fölségének ; a’ többi között 
a’ meilyet De Insurrectione a’ Nemes Vár-megyékre írt, arr? 
a’ Kegyelmed’ hadban való Publicatoriá-ja, meilyet az égési 
maga Provinciájá-nak írt, Magyar-országban való Had-foga
dása, a’ Törökökhöz szokatlan ajándékokkal való küldése; a 
Svekusoknak Kegyelmedhez gyakorta-való Követség-küldések 
maga’ némelly idegen üzeneti; és írási adtanak okot ő Föl 
ségének, ’s-nem csudálliattya, sem gonosz néven nem vehet 
Kegyelmed : hogy a’ maga’ Birodalmára, és Híveire vigyázü 
kéván ő Fölsége. A’ szolgák' állapottyát a’-mi illeti, azok ka 
rend-béliek szoktak lenni. Egy része, akik a’ jószágokat, é 
jövedelmeket administrálni szokták, ’s-azok nélkül nem-J 
lehet Kegyelmed, ’s-ő Fölsége nem tilalmazza. De hogy egyéb! 
szükség kivűl,* ’s-fő-renden való szolgáit most tilalmazza ő Föl 
sége a’ Kegyelmed’ szolgálattyától, az-is abból származott 
hogy a’ maga’ Híveinek maga a’ Fölsége ellen nem akart! 
hogy szolgálattyával éllyen Kegyelmed.** Mellyre azzal-is adót 
okot Kegyelmed, hogy, nem hogy szolgáját szenvedné ő Föl 
ségének Erdélyben, de itt azt ítélik, hogy, ha ki innét béml 
gyen-is, vagy meg-fogatik, vagy arestumba tétetik, vagy kel 
getik, ’s-ingyen csak beszélleni sem szabad a’ Kegyelmei 
híveivel, és szolgáival. Melly keménységet látván, nem csudád 
hattya ez-aránt lőtt declaratio-ját-is Kegyelmed ő Fölségénel 
Kis-Márton, 27. Jan. 164-4. Dugonics jegyzete.]

* T. i . : nem okvetetlen szükséges.
** T. i. : ő fölsége nem akarta, hogy az ő híveinek szolgák 

tavai éljen ő ellene. — D. e levélben egyet-mást elhagyott. |

M A G Y A *
T U D O M lN v C S  
A K A D É M I A  
KÖNYV ÍÁSA

----------------------------------------------------------------------- L
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.írnak maga’ derék viseletével1 igen meg-elégszem. Apafi Mi- 
•íly, az Úrnak ezredesse, sok jót mondott az Úr felől. Ez pedig 
ngemet nagyon meg-vigasztalt. Kapitány’ Urnák Századgya-is 
*en szereti az Urat. A’ Többiek tisztelik. Úgy véllem: igen 
«eventás szíve lehet az Úrnak, mivel az Egész Sereg Példája’ 
□vetésében gyönyörködik.1 2 Yan-é még Kapitány Úrnak va
rrni Öcscse? Igen szeretném: ha ezt-is Katonának tehetném. 
Tért úgy vélekedem: valamennyi Macskási, annyi Vitéz.

B álint : Nincs semmi Öcsém, Kegyelmes Fejedelem ! De 
tan egy édes Húgom, kit Juliánának neveznek.
I A kós : Juliánának? — Igaz, igaz— Jut immár eszembe, 
‘okát hallottam felőlié, noha magát nem láttam. Avagy, ha 
»ttam-is, nem emlékezem felőlié. — Édes Kapitányom! vala
kit mondok az Úrnak fülibe. — Mivel az Úr olly embersé
ges ember; tegye azt Húgával Juliánával: hogy böcsűletére vi
gyázzon.

Ákosnak ezen szavaira nagyon meg-hökkent a’ Kapitány, 
oha édes Húgának leg-kissebb rósz hírét még a’ béres hazu

nktó l3 sem hallotta. Hogy inkább ki-vehesse a’ Fejedelem
nek gondolatait, álmélkodva igy szollá hozzája

B álint : Kegyelmes Fejedelem ! Én kegyelmednek előbbeni 
Szavaiból egygyet sem értettem.

A kós : Tehát világosabban szólok. Az nékem igen illetlen 
í.olognak tettszik: hogy Kapitány-úrnak Húga-Juliána Kál- 
aán-herczeget annyira le-kötötte : hogy annak szívét minden
jelé facsarja. Mivel pedig ők soha öszve nem házasodhatnak: 
jtéllye-meg maga Kapitány-úr : minő névvel lehessen nevezni 
.zon szeretetet, mely kettőjök között vagyon.

B álint : Tehát mi mindnyájan olly szerencsétlenek va
gyunk, Kegyelmes Fejedelem : hogy édes Atyámnak Házában 
lámpással se tallállyon-fel valaki egy lelket, ki gyanúba ne 
üsett volna.------ Édes Húgom ! szerelmes Juliánám ! — Azt

1 Hypallage. — T. i . : derék magaviseletével.
2 T. i . : példájának követésében leli örömét, v. szíves en 

utánozza.
I 3 T. i , : felbérelt v. fizetett rágalm azóktól.
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vélltem, hogy csupán csak te-reád semmi roszszat nem foghat
nak az irigykedő gonoszok. És ime ! Te se vagy mentt hegyes 
fogaiktól. Kegyelmes Fejedelem ! Mivel adhatott ő okot a’ rá
galmazásra ?

Akós: Azzal: mert, a'-mint hallom, ékes teremtés lévén, 
ábrázattyán hordozza a’ lépet.

B álint : Istenem ! tehát ékesnek teremtetni, annyit tészen: 
mint Isten’ ostora alá vettetni.

Akós : Adgyuk ehhez a’ mézes szavakat; a' jó-íz választotta! 
ékes Ruhákat: már akkor semmi kételkedés benne : hogy egyj 
Herczeg-is bele-botolhasson, bele-akadhasson.

B álint : Tí-is tehát, szerencsétlen Ruhák, édes Hugómnak 
szennyei vagytok? — Kegyelmes Fejedelem ! íme Schelmajer-j 
nek, ama’ Titkosnak se ütközött egyébb szemeibe, midőn sze-j 
rencsétlen Atyámnak ágyát meg-vetette.* — Kegyelmes Feje
delem ! Bizonságúl hívom mind Mennyet, mind Földet; hogy 
Juliána-húgomnak ama’ Ruháji, sem nem Atyámnak Tolvaj - 
ságai, sem Kálmán-herczegnek Mátka-tállyai: hanem az öreg 
Szerémi Herczegnének, ki édes Húgomat mindenkoron nagyon ] 
szerette, anyai ajándékjai. — Hallottam, Kegyelmes Fejede-I 
lem, hogy Kálmán-herczeg nem sokára Kolosváron terem. — 
О-maga bizonyságot tehet arró l; hogy Húgomnak minden öltö- ’ 
zetei már akkor készen voltának, midőn édes Atyám, Szeréná
ból Kolosvárra jővén, itten Kincs-tartónak rendeltetett. 
Istenem: be gyászos emlékezet előttem ama’ hitvány Ruha ! I 
Az vetette a’ tömlöczbe édes Atyámat. Ez nem vala elég. Az-j 
zal böcsteleníttetik édes Húgom-is. — Oh Húgom! Szerelmes 
édes Húgom !

Akós : De gondollya-el maga Kapitány-úr: hogy liéjjábanj 
senki nem ád semmit.

Ezen szavakra kegyetlenül fel-gyúlladott Bálint. Igen na
gyon szerette, a’-mint mondám, édes Húgát. Ugyan azért, 
annak világos böcsteleníttését még a’ Fejedelemnek szájából 
sem hallhatta. Kevésben múlt-el: hogy nemes bátorsággal meg- j

* T. i . : üldözni kezdte.
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■íem-támadta Akóst, mint valami rágalmazót. De, meg-mérté- 
íelvén tüzes heveit, így szollá

B álint : Kegyelmes Fejedelem! Édes Húgomnak Tisztes
ségét kész vagyok akár mi módon, védelmezni. Szál-kardra 
nívóm azon gonosz embert, aki Fejedelemségedet ily orczáta- 
ianúl meg-csalta. — Allyon elő Schelmajer ! — Hadd beszél- 
jyek Nemzetsége’ fejével. — Hazudgyon ollyast szemem előtt, 
Tülem’ ballattára: mellyet egy nyomon torkába nem verhetnék. 
De ha egyszer nap-fényre terítem hallatlan gonoszságait, ki
férem Fejedelemségedtől: hogy, ha Juliánával Istentelenül 
bánni tapasztaltatik, abban se higygyen a’ Szemét-embernek, 
inellyek édes Atyámnak dolgát illetik. Mert valamint mostaná
ban, Húgomnak Tisztessége mellett, Fejemet hagyom zálogul, 
•így leköttöm azt édes Atyámnak ártatlansága mellett is. 
i Akós : Macskási Mihálynak ártatlanságig egy valami ifiú-is 
vátig emlegette nálam ez-előtt. Ötét Júliusnak nevezik. Ki-is 
mostanában másadik Titkosom. Nem isméri Kapitány-úr azon 
íifiat ? Avagy talán az Úr tanította reá, hogy, ál-útakon, udva
romba jöjjön, és Macskási Kincs-tartójért dolgozzon?

B álint : Kegyelmes Fejedelem ! Én semmi Julius-titkossát 
nem ismérem Fejedelemségednek. Adta volna a’ Magyarok 
•Istene : hogy soha Schelmajert-is Kolosvárott. ne láttam volna : 
ISőtt: mivel ama, Júliusnak soha mind-eddig még csak hírét 
;se hallhattam ; azon ál-utakra reá-nem taníthattam. Mind-az’- 
által: ha találkozott olly egy igaz szívű Személy, ki, hírem nél
kül, Atyámnak ártatlanságát fel-fogta: azt az Istennek kelletett 
.küldeni Fejedelemségedhez : hogy meg-gyöződgyön ama’ régi 
magyar igazságban : hogy az ártatlanságnak csak egy nyelve 
légyen. Schelmajeren kivül ezer embert kérdezzen Fejedelem
séged : egy nyelvvel azt mondhattyák mindnyájan : hogy Macs- 
jkási Mihály soha a’ Fejedelemségnek Pénzét meg-nem-lopta. 
Kegyelmes Fejedelem ! ennek-előtte Kárán-sebesnek, és Lúgos- 

i ;nak, a’-mint Fejedelemséged-is tudhattya, Urai voltunk. Most 
Ma’ Török birodalom miátt szegényekké lettünk. De azért Tol- 
pjvajok nem vagyunk. Féllyük az Istent, ’s-gondunk vagyon a’ 
újvilági Törvényekre-is.
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Akós : Hová lettek tehát azon tíz-ezer forintok, mellyekről 
számot nem adhatott Kapitány-úrnak Attya?

B álint : Kegyelmes Fejedelem! Édes Atyámnak szám
adó könyveit ki-rahlották inkább szobájából, sem-mint el-vit- 
ték. Altal-futották inkább, sem-mint el-olvasták. Az ítélet-is 
kire bizattatott? Schelm aj erre, Atyámnak esküdtt ellenségére. 
Gondollya-el Fejedelemséged, mi jót várhatott ezen ítéletből. ' 
Már ezen Titkos, minek-előtte a’ dolgot egészlen meg-vizs| 
gálta: Atyámnak veszett nevét költötte.

Akós : Éppen így beszéllett nálam Julius-is. De a’-mit néki; 
meg-engedtem, azt Kapitány-úrtúl el-nem-szenvedem. ügyi 
tettszik: mint ha engem-is vétkesnek tartana Attya’ megíté-H 
lése’ hamarságában.

B álint : Mentsen-meg az Isten, hogy azt gondollyam. Jól 
tudom : hogy Fejedelemséged, több más dolgokkal-is meg-ter-| 
heltetvén, maga mindenre nem érkezik. Azt se mondom helyi 
télénnek lenni: hogy Atyámnak állapottya Schelmajernekj 
kezére bizattatott. De engedgyen-meg Kegyelmed egy igaz* 
Fiúnak, ki édes Attya’ feje’ fen-tartása mellett beszéli. Azt 
mondom : minden Zűrzavarnak, minden szerencsétlenségnek 
Schelmajer az oka.

Ak ó s : Nem hittem volna, hogy Kapitány-úr olly jól m egi 
tanúlta légyen a’ Szó-szóllásnak ékes Tudománnyát.

B álint : Kegyelmes Fejedelem ! Mihelyt a’ Fiú Attya mell 
lett szól], ha soha se tanúlta-is, elég nagy Szó-szólló. De, ha 
ártatlan Attya mellett szóll, leg-első a’ világ’ Szó-szóllói közötti 
A’ Teremtésnek minden ereje segíti a’ Fiút. Isten, és Termei 
szét vele munkálkodnak.

Akós : No tehát, hallyuk : miben állanak Schelmajérnék 
gonoszságai ?

B álint : Először abban: hogy ezen Czudar ember, kit 
Atyámnak dolga éppen nem illetett: Titkos-léttére, Bírónak 
tétette magát Fejedelemséged által.

Akós : Csak lassan a’ dologgal: ne-hogy magam-is bele- 
keveredgyem.

B álint : Csak a’ Békességes Meg-hallgatást kérem. —f
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’ Kegyelmes Fejedelem! Én, most se győzök eleget csudálkozni: 
liogy Fejedelemséged azon ravasz embernek csalfaságait, min
den meg-vizsgálás nélkül, magával el-hitethette. Világossan ki
mondok mindeneket: ne-talántán homályos beszédimmel 

.Atyámnak halálát siettessem. Ezen Schelmajer esküdtt ellen
sége édes Atyám’ házának. ’S-vallyon : mi okra nézve ? — Mit 
véli Fejedelemséged? — Ennek oka Juliána-húgom. Azon gya
lázatos szereti Juliánát; de nem, mint ember, hanem mint-egy 
Mag-ló.

* A kós : Ne gyalázza az Úr Titkosomat. Lehet az igazat ele- 
' vénén le-festeni, minden erő-szakkal oda-hordott árnyékok

nélkül.
B álint : Meg-bocsásson Fejedelemséged, ha nagy fájdal- 

i mám ki-üti magát akaratom ellen-is. De még sincs máskép’ a’
• dolog. Sokszor jött hozzám Schelmajer hízelkedő szavakkal. 

Arany högyeket ígért a’ koldús, ha számára Húgomat meg- 
szerzeném. Fel-fogadta azt-is : hogy Fejedelemséged előtt ki
dolgozza * Fő-strázsa-mesterségemet, noha bár leg-iíiabb vól-

I nék a’ Kapitányok között. -— Kegyelmes Fejedelem! Noha a’ 
Titkos illyekkel ostromolna engernet,mégse vehettem szívemre, 
hogy forró gerjedelmeit édes Húgomnak meg-jelenthettem 
volna. Ezerszer meg-bántam volna, ha illyetén útálatos ember
nek társaságában édes Húgomat szerencsétlennek lenni tapasz- 

t taltam volna. -—- így teh á t: mivel Húgom semmit se tudhatott

Salattomban égő szerelméről, semmi ollyast nem cselekedhetett: 
mellyből amaz viszont-szeretetének jeleit ki-vehette volna. — 
Végtére, a’-mint meg-is történik az esztelen heves Szeretőkkel, 

. meg-változott benne a’ szeretet; és boszszú-állásnak kévánsá- 
■ gára fordúlt, mellyel osztán Házunknak-is esett. Engemet ugyan 
!* nem annyira üldözött; mivel Apjánál-is jobban tud ta: hogy 
I ravaszságival bírhatok. Elővette tehát édes Húgomat; de ama’ 
; Ruháinál nem találhatott benne egyebet. Végtére: édes 

Atyámba kapott. Ezt Tolvajnak kiáltotta. Magát Bíróvá tette. 
Ötét halálra ítélte.

i
j * T. i . : kieszközli.
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Akós : Valóban: ha jól fel-veszem a’ dolgot, Kapitány-úr 
elég hangossan beszéli Schelmajérnék erkölcstelenségéről. De 
még se hozta azt k i : hogy Attya el-ne-lopta légyen ama’ tíz
ezer forintokat. Pedig : ha Attyának ártatlanságát meg-kévánná 
vittatni, ezt kellett volna leg-eló'l említteni.

B á l in t : Kegyelmes Fejedelem! Minek-utánn minden 
Szám adó-könyveit el-rablották; nincs egyébb mentsége hátra ; 
hanem ugyan azon könyveknek viszsza-adattatása. Ha Feje
delemséged olly kegyelmességge-1 viseltetik hozzám, hogy édes 
Atyámnak Szám-adó-könyveit Schelmajerrel vissza-adattya; 
hiszem Istenemet: hogy mindent jó rendbe hozok, és Atyámat 
a’ gyanóból egészlen ki-mentem. Ekkor a’ Kapitány sírva: fa 
kadta, és kevésben múlt-el, hogy zokogásai között nem mondotta 
e következendő szomorú szavait: Kegyelmes Fejedelem! Én 
ezen az egész héten alig aludtam két órát. Fel-fogadtam ma
gamnak egy Tanítót (pedig drága pénzen, sőtt kölcsönözött 
pénzen) ki engem’ az Udvari Szám-vetésnek módgyára meg
tanítana. Valamint‘a’ kis Gyermek maga’ A-B-C-jét, úgy tanul
tam én-is ama’ Szám-adást eleitől kezdvén. Éjjel-nappal szű- 
netlenfárasztottan Fejemet. Meg-isgyengültem egészségemben : 
a’-mint-is mostanában valóssággal a’ hideg lél. De mind-ezen 
nehézségeket meg-győzte azon nemes tárgyam, mellyre eme’ 
fáradozásommal czélloztam. Sokszor: midőn ellankadtam, így 
ébresztettem-fel magamat: Bálint! édes Atyádért dolgozol, ki 
téged’ annyi ideig tartott. Végtére : ugyan-csak meg-győztem a’ 
munkát. Én ama’ Szám-vetést igazán meg-tanúltam, katona
tisztségemben * minden hátra-maradás nélkül. Most tehát 
alázatossan kérem Fejedelemségedet: Adassa kezembe édes 
Atyámnak szám-tartó-könyveit. És, ha őtet meg nem-szabadít- 
hatom, nem fogok morgolódni az Egek ellen ; hanem az Isten
nek szent rendelésével meg-elégedem.

Akós: Attyának Szám-adó-könyveit nem fogja többé látni 
Kapitány-ur.

A’ Fejedelemnek ezen feleletét hallván Bálint, mint a’

* T. i . : hivatásom ban v. kötelességemben való.
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t Menny-kő-csattanástúl, úgy el-ijedett. Nagy bátorsággal szeme 
: közé nézvén a’ Fejedelemnek, e’ szavait mondotta

B álint : Istenem! mit halottam! — Avagy talán : nem jól 
értettem a’ szavakat ? — Igen-is nem jól értettem. Ugy-é ? 
kezemhez szolgáltattyaFejedelemséged azon könyveket? Tudni
illik : hogy Atyámnak ártatlanságát talpra-állíthassam.

A kós : Ama’ könyveket Kapitány-úrnak kezébe nem szol- 
I gáltathatom.

B álint, nagyon el-iszonyodván: Már most ki-estenek sar- 
• kokból az égi Erősségek: hogy minden súllyokkal reám ornol- 
í lyanak. — Mindenestől el-vesztem - Meg-élhettem tehát azt: 

hogy, ebben a' Fejedelemségben, Attya’ ártatlanságának meg
mutatására szabadság nem adatik a’ szorgalmatos fiúnak.

A kós : Ne liigygye Kapitány-úr : hogy oka ennek én legyek, 
i Azon Könyvek nincsenek immár kezemnél. Meg-égette Schel- 
m ajer: hogy eme’ Tolvajságnak semmi nyomát ne láthassa a’ 
következendő Világ.

B álint : Hatalmas Isten! Te láthattad ezen gonoszságot,
; és meg-nem-gátoltad, avagy eddig meg-nem-bűntetted ? — 
El-törött immár alattam azon utolsó nád-szálam, mellyre még 
édes Atyámnak reménségét támaszthattam. — Édes Atyám ! 

•már most éppenséggel el-vesztél: ha csak az Istennek irgal
massága meg-nem-szabadít. — Kegyelmes Fejedelem ! ha min- 

- den más reménségem oda van, (le térdele hirtelen a Fejede
lem előtt) csak az van még hátra : hogy kegyelmet kérjek édes 

j Atyámért.
A kós : Ne gyötörje magát haszontalanúl. Kellyen-fel.
B álint : Nem hamarább, hanem, ha Fejedelemségednek 

.utolsó ítéletét hallom. Kérem az Istennek nevére : könyörül- 
Hyön édes Atyámon. A’ Fejedelmek magokat földi Isteneknek 
jtartyák.* Kövesse Fejedelemséged-is az Istennek könyörűle- 
; tességét, ki gyakorta meg-enged az emberi gyarlóságnak.

* V. ö . : «Ti földi istenek,
Soha oktalan nem tesztek semmit is.»

Katona, Bánk b. III. 5.
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Inkább-is kévánnyon ezernek életet adni, mint azt csak egy- 
től-is el-venni.

A kós : Édes Attyának dolga minden szorgalommal folytatott, 
ítélő széket tartottunk, Fejére mondatott az igazság. Az ítélet 
után nincs irgalomnak helye.

B álint : Tehát semmi kegyelmet, semmi irgalmasságot j 
nem reméllketek?

A kó s: Én bizonnyára, ha még úgy nézem-is, annak lehett- ; 
ségét éppen nem láthatom.

B á lin t : Tehát jól vagyon. Fel kele ekkor a földről. Aldasson 
az Istennek neve. — Én szerencsétlen fiú, mindeneket meg-tet- ! 
tem, a'-mik tőllem ki-telhettek, édes Atyámnak kiszabadítá
sára. A’ többit az Egekre bízom, mellyek az ártatlanságot 
védelmezni szokták. -— Én Fejedelemségednek sok szerencsés 
napokat kévánok.

Ezeket el-végezvén Bálint, meg hajtotta magát, és nagy j 
szomorúan ki-méne a’ Fejedelem’ szobájából. Akós pedig, , 
csak maga maradván, mind eme’ Kapitánynak beszédgyeit, 
mind ama’ Titkossának erkölcseit fontossan megvisgálta ma- I 
gában. Gyanakodni kezdett Schelmajérnék gonoszságairól. 
Csudállotta mind Júliusnak, mind Bálintnak egy-aránt öszve- j 
hordott szavokat, engyenlő szó-szóllásokat. Annyira-is hozat- 
tatott, hogy ezeknek igaz mondásokat, Titkossának valami 
törekedéseit * látná. Bizonnyára : haez-után nagyobb zűrzava
rok, nagyobb szerencsétlenségek elő-nem-adták volna magokat, 
bizonyossan ki-tudódott volna a’ Kincs-tartónak embersége. 
Végtére ezeket mondotta

A kós : Ha nálam az irgalmasságnak helye lehetne, azt ama’ 
Kapitány bizonyossan-megérdemlette volna. 0 igazán bé-töl- 
tötte egy valóságos fiúnak kötelességét. De nékem-is egy Feje- 1 1 

delemnek Tisztyét viselnem kelletik, ki nem csak a’ jókat 
meg-jutalmazza, hanem a’ gonoszokat-is meg-bűnteti.

* T. i . : titk. pedig valami gonosz törekedéseit.
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TIZEDIK RÉSZ.

JULIÁNA AZ ERDŐBEN.

Mind-eddig Juliána, mély gondolatai között, az Erdőben 
1 kódorgott. A’ magos fákra vetvén szemeit, irtózott fel-vett 

gondollattyától; de attól el-állani nem akart. Senkit se látván 
maga körűi, így kezdé szomorú szavait

J uliána : Most tehát az utolsó dolgokba kelletik kapaszkod- 
:• nőm. — Nincs immár semmi egyébb reménség édes Atyámnak 

meg-szabadítására. ügy tettszik : mint-ha az egész Világ ellene 
1 eskíidtt volna. — Látom teh á t: hogy, az én halálom nélkül,
: édes Atyám nem élhet. — Nem bánom. Legyen úgy -—- 

Juliána! — Legyen bátor szíved. — Életedet édes Atyádtól 
vetted; azt jobban fel-nem-áldozhatod; hanem, ha érette 
le-teszed. Nem te vagy az első, ki édes Attyát a’ veszedelem
ből, maga’ halálával, ki-mentette ; nem-is lészel utolsó. A’ régi 
Példák fel-ébresztlietik szívedet. — El-tökéllettem tehát halá
lomat ------ De : ha jól látom, amott jö édes Bátyám Bálint.

; Igen-is ; Ö az bizonyossan. Úgy tettszik : mintha az Isten-is 
helybe hanná gondolatomat: mivel bátyámat adgya-elő, kire 

■ most, el-tökéllett szándékomnak végbe vitelére, nagy szüksé
gem vagyon. — Végy szívet, Juliána! — Meg-segít az Isten. —- 

! Bátyám előtt ki-kell-vallanom szándékomat, ü-is szereti édes 
: Attyát. Bizonyossan előmozdíttya fel-tételemet. Igen-is, úgy 

lészen. De meg-kell-tudnom leg-elől: mi okra nézve csavarog 
' e’ magányosságban? mit forgat eszében? és hová siet?

Ezek-után el-vonta magát Juliána a’ Fák közé ; úgy mind- 
azon-által: hogy Báttyának szavait jól meg-érthesse.

t
.

i
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TIZEN-EGYGrYEDIK RÉSZ.
BÁLINT AZ EBDÖBEN.

A' Fejedelemnek szobájából minden reménség nélkül ki
jővén Bálint, ezen Erdőnek vette bizontalan úttyát. Juliáné
nak itt léttéről nem-is gyanakodhatván, egy ideig fel-’s-alá 
sétálgatott. Tusakodott magában; el-mennyen-é Gyárfáshoz. 
Mert el-akarván hagyni a’ Katona-szolgálatot, nem merte gon- 
dolattyát Ákosnak meg-jelenteni. Gyárfásnak sokszor tapasz- 
taltt atyai szívében bizakodván, tőlle kévánt tanácsot kérni, 
és osztán Pap-falvára menni, onnatt a’ világnak eredni. Sze
mével se kévánta többé azon Országot látni, mellyben édes 
Attya, minden törvényes ok nélkül, fel-akasztatik. Eszében 
jutván édes Attyának siralmas állapottya, ki-csordúltak köny
vei. Végtére e' szavakra fakadóit

B álint : Már most teh á t: bizonyos vagyok benne: hogy 
édes Atyámat egészlen elvesztettem. Minden okaim; minden 
esedezéseim, és könyveim haszon nélkül folytának a’ Fejede
lem előtt. — Oh emberi szívek! keményebbek az ércznél. 
Istenem ! e' szomorú hírrel hogy-hogy mennyek elődbe, édes 
Juliána-húgom ! — Lelkem-édes-húgom ! ismérem fiúi szívedet. 
Sokszor sírtunk egygyütt, kedves Atyánknak szerencsétlensé
gét látván. Sokszor tanácskoztunk ki-szabadításának módgyá- 
ról. — Mind-eddig reméllhettünk valamit. Mái naptól 
fogva, oda minden reménségiink. — Édes Juliánám ! Kedves 
édes Húgom ! Szívemnek mostani keserveit még az-is nagyob- 
bíttya: hogy most, ha Atyánknak el-kerülhetetlen halálát hal
lod, szíved’ repedttétől félhetek. —- Mit cselekedgyek, édes 
Istenem ! — Ki-vallyam-é előtted? — De meg-kell előre tud
nod: hogy a’ végső csapásra el-készíttsed szívedet.

Ezeket el-végezvén Bálint, úgy tettszett: mint-ha Gyárfás
hoz sem kévánna menni. Mert hirtelen meg-fordítván úttyát, 
Pap-falva felé láttszatott iparkodni.
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TIZEN-KETTEDIK RÉSZ.
JULIÁNA BÁLINTTAL.

Báttyának utolsó szavait hallván, és meg-fordúlt úttyát 
iíszre-vévén Juliána, ki-jöve az Erdőből. Süvegét, hogy Báttyá- 
fcól hamar meg-ne-ismértessen, jól fejébe nyomta. Ugyan ezen 
okból magát Bálinttól-is el-fordítván, valamit dallott Katona 
nódra. Végtére : eleibe kerülvén, oldalaslag ezt mondá :

J uliána : Jó napot, jó szerencsét kévánok az Urnák Tiszt
arámnak.

B álint : Hasonló-képpen kévánok m agam -is az Urnák.
J uliána : Ezen Erdő igen kellemetes. Nékem nagyon tett- 

szik. Ha meg-engedi társaságomat, sétálgassunk benne. Mind
az-által, minő Tiszti karban tisztelhetem az Urat?

B álint : Én Kapitány vagyok a’ Fejedelmi szolgálatban.
J uliána : Igen jól vagyon. Tehát Bajtárs-uram. Mert én 

Huszár-kapitány vagyok a’ Császárnak szolgálatijában. 
Mondgya-meg Kapitány-uram : hányszor táborozott az ellen
ség ellen ?
. B á l in t : Még ugyan egyszer se : noha elég alkalmatossá
gom lehett a’ Törökök ellen. He ez ám az: a’-mi kegyetlenül 
femíszti szívemet: hogy itt meg-peníszedem. Bár Rákóczi mel
lett maradtam volna, eddig a’ Tatárral meg-ütköztem volna. 
•De el-tökéllettem immár magamban : hogy ahhoz állok, kinek 
Úntalan ellenségei vannak. Ott a’ csoport ellenség közé vágok. 
Mert el-hitet,tem immár magammal: hogy ezerszer jobb :

Iiöcsűlettel meg-halni, mint gyalázatossan élni.
J uliána : Tud-é Kapitány-úr valamit,.* — Jöjjön által Huszár

ezredünkbe. — Fel-fogadom az Urat. — Ide kezét — Topp.
Ki-terjesztette ekkor Juliána jobb kezét, és báttyának eleibe 

állott. Meg-ismérte édes Húgát, és ezeket mondotta

f * Németes. — Magyarosan : Tudja mit, kapitány úr, v. mon- 
jdok egyet, v. hallja stb.
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B álint : Az Isten szerelméjért, édes Juliánám ! édes’ ked
ves Hugóm ! hogy találod itt magadat?

J uliána nagy örömmel: Éllyen Huszár-uram ! Kezet adott. 
Századomba veszem.

B á l in t : Mit? Juliána! Te néked jó kedved lehet illyen 
környűi-állásokban? — Ki-tetszik, édes Húgom: hogy nem 
tudod : hányadán vagyunk. — Mert-lia tudnád, el-felejtenéd a’ 
tréfát.

J uliána : Én pedig tudok mindeneket. Lopva meg-hallgat- 
tam szavaidat. Még-is tréfálhatok: mert most valósággal 
Katona szívem vagyon. Nem látod-é Katona-öltözetemet? 
Ezzel katona-bátorságba öltöztem.

B álint : De Te hogy jutottál eme’ ruhához ? Soha nem lát
tam rajtad.

J uliá n a : El-hiszem, édes Bátyám. Titokban tartottam 
mind-eddig: ne-hogy Erdélyben szóba vegyenek az irigykedő 
Gonoszok. Ezen Ruha utolsó ajándékja a Szerénái Herczegné- 
nek. -— Jut-é eszedbe, édes Bátyám: midőn a Herczegné 
érettem küldötte Pap-falvára Hintáját, és engem’ magához 
vitetett? Akkor csináltatta nékem ezen ruhámat, maga’ Test- 
őrzőinek * formájára: hogy, vele egygyütt, egv víg Gyüleke
zetbe** menvén, senki se ismérhetne reám. Ha tunnád ! 
hány leány szeretőim lettenek ! midőn engem’ a’ Gyülekezet
ben láttának! — En pedig velek úgy bántam: hogy mind
nyáj okát belém szerettettem.

B álint : Édes lelkem-húgom ? talán ugyan most-is valami 
víg Gyülekezetbe készülsz ? Másként mi okra vehetted-fel ezen 
öltözetedet?

J uliana : Szomorúan: Lelkem édes Bálintom! Csak az 
előtt valék egy szerencsétlen Gyülekezetben. Egy valamire 
vetettem árva fejemet: hogy édes Atyámat tömlöczczéből kisza
badítsam.

B á l in t : Oh szerencsétlen ugyan; de el-nem-hagyattatott

* T . i . : a  m a g a  t e s t ő r e in e k .
** T . i . : t á r s a s á g b a .



II. SZAKASZ XII. RÉSZ. 113

* Atya : kinek boldogúlására két magzatid eredtek ! Mire veted 
fejedet, édes Juliánám? Hadd hallyam.

Juliána: El-mondom rövideden — Midőn beszédidből, édes 
lelkem bátyám, észrevettem volna: hogy Te, Atyánk' ki-szaba- 

idíttása végett, végső-képpen a’ Fejedelemhez menni akarnál: 
•En, fiúi szeretetemmel, meg-kévántalak téged’ előzni, nem más 
!okból; hanem : hogy előtted az útnak darabossát meg-egyene- 
•síttsem; és, a’ Fejedelem előtt, következendő * szavaidnak 
nagyobb hitelt szerezzek. Leg-is-leg-elől Gyárfáshoz vettem 
•utamat ama’ Barlangba: hogy, annak ajánlása által, az Ud- 
ivarba juthassak. El-is-jutottam intézetem szerént. De, midőn, 
Akós előtt, édes Atyámnak szerencsétlen állapottyát, és fő
képpen ártatlanságát (nem, mint leánya, hanem, mint jó 
baráttya) minden tehetségem szerént elő-adtam: a’ Fejedelem
ből meg-nem-halgattattam.

B álint : Most értem immár : mit akara a’ Fejedelem mon
dani, midőn ő egy-valami Julius-nevő Titkosról (ki, Atyámnak 
ártatlansága mellett, olly hevessen szóllott) nagy csudálkozá- 
oomra emlékezett. — Te valál tehát azon Julius ! — Lelkem 
Sides Húgom ! áldgyon-meg az Isten ezen ritka fiúi szerete- 
tedért. — De vallyon mire mehettünk mind-a’-ketten? A' Feje
delmet ón se bírhattam semmire. Oda van édes Atyánk. Har
mad napra fel-akasztatik.
j J uliána: El-ne-hadd magad’, szerelmes Bátyám. Csak egy 
nód van még hátra, mellyel bizonyossan ki-szabadíthattyuk. 
Addig törtem fejemet, addig fárasztottam eszemet, még ** vég- 
.iére egy bizonyosra akadtam. De, hogy azt végbe vigyem, reád 
nagyon szükségem. — Mind-az-által: esküdgy-meg az élő 
istenre : hogy tanácsomra fogsz állani. Ha reá állaszsz, ki-sza- 
Ndúl édes Atyánk.
j B álint : Édes Húgom ! igen rósz vélekedésben vagy 
;élőllem, ha azt gondolod : hogy esküvéssel kellessen 
.irra vitetnem, a’-mi Atyámnak boldogúlását illeti. Nem tu-

[ * T. i . : elmondandó, elmondani szándékozott,
i ** L. a 25. lapnak 1. jegvz.

tiAz A rany Uereczek.
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dód tehát, Juliana, hogy annak szabadsága arany Bánya 
előttem ?

Juliana : Tudom igen-is. De még-is meg-kell-esküdned. 
Eskügygy-meg teh á t: hogy tanácsomat követed.

B álint : Legyen tehát úgy, a’-mint kévánod. — íme ! édes j 
Atyámnak ki-szabadítása’ reménségétől élesztetvén, esküszöm 
az élő Istenre : hogy Tanácsodat követem.

Báttyának valóságos fiúi szívét mindenkor ugyan, de most 
fő-képpen tapasztalván Juliána, örömében el-fakada sírva. És 
noha azon esküvésnek súllyá nem annyira Báttyára, mint ma- * 
gára háramlana, mivel még-is Attya, ki-szabadításának bizonyos ; 
eszköze vala, azon terhet-is édes örömest magára vállalta. * 
Báttyát, sűrű könyv-húllatásai között, meg-csókolván, így 
szóllott

Juliána : Lelkem édes bátyám! Én téged’ eddig-is ki-mond-- 
hatatlan-képpen szerettelek. De most, ezen példátlan tettedért,' 
nagyra-is böcstíllek: mert most téged’ édes Atyánk’ valóságos; 
fiának ismérlek.

B álint : De én örömest tunnám : + mi okra nézve tettem!- 
az esküvést.

Juliána : Mindgyárt meg-tudod. Hallhattad a’ ki-hírlelésfc 
azon arany Pereczek felől, melyek a’ Fejedelem' Udvarából! 
ki-lopattanak. Tudod azt-is : hogy, ha maga a’ Tolvaj azokat! 
viszsza-viszi; egyebet nem nyér, hanem minden büntetés nél-| 
kűl maga’ életét. Ha más valakitől viszsza-térítetik, Tolvajjaj 
nélkül, az el-lopott Jószag; nyolcz-ezer forintokkal jutalmaz-J 
tatik-meg szorgalmatossága. De ha egy valaki mind a’ Tolvajt* 
mind a’ Pereczeket elő-állíttya; jól eszedbe nyomd: annal$ 
tíz-ezer forint lészen jutalma.

B álint : Hallottam igen-is mind ezeket. De mi minő hasz* 
nát vehettyük ezen ígéretnek ?

Juliána : Vehettyük, Lelkem-bátyám ! íme ! — édes Bálim 
tóm! —De meg-ne-rettenny’, Nálam vannak azon említett arany 
Pereczek! Ezeket mondván, Tarsolyába n yú lt; és ki-vette a:

T . i .  d e  ó h a j ta n á m ,  v . s z e r e tn é m  tu d n i .
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arany Pereczeket: így folytatván az előbbenit: Most tehát, 
jádes-bátyám! kösd-öszve kezeimet. Yígy’-bé a’ városba. Adgy' 
az Itélő-szék eleibe. Engem’ ugyan fel akasztanak; de édes 
Atyámért le-tebeted a’ tíz-ezer forintokat.

Mint mikor az Embert véletlenül agyba ütik, nem tudgya 
mihez kapjon, hová fordúllyon ; hanem elbámúlva áll, és segít
ség után nézegel; Nem külömben Bálint, húgának kezeiben 
látván az arany Pereczeket, ijedtében el-hala, és csak ezeket 
mondhatta
* B álint : Istenem ! mit látok! — Oda vagy kedves Juliánám ! 
\ Juliána : Magam-is azt akarom. De bezzeg ki-szabadúl édes 
Atyánk.

B álint : az egekre tekintvén: Még csak e’ * volt hátra egész 
.Házunknak tellyességes megböcstelenítésére. — Tehát valaki 
‘a’ Macskásiak közűi Tolvaj lehetett? Istenem! mit tévő legyek?

Juliána : Mit ? -— Talán ugyan nem akarod követni taná
csomat? — Meg-esküdtél, Bátya — Katona-léttedre, meg-szeg- 
hetnéd-é esküvésedet?

B álint : így kellett meg-kerítened Bátyádat, igaz Húgom 
léven ?

Juliána : Én téged’ meg-nem kerítettelek ; hanem csupán 
úrra czéloztam : hogy édes Atyánkat segíttsed.

B álint : El-fakadván sb^va: Istenem ! be méllyen süllyedett 
^egész Házunk. — Nékem szívem szinte meg-hasad. Fejem-is 
nagyon szédeleg. Nem tudom mire adgyam magamat. Lehetet
len : hogy szívem’ szorongatásait mái napnál tovább tűr
hessem.

Báttyának eme’ Tétovázását, és, a’-mint gyanakodni kez- 
idett, tettetett sziv-szorongatásait látván Juliána, úgy tettszett, 
hnint-ha őtet meg akarná vetni. így támadta-meg Báttyát 
f Juliána : Szégyen ! Gyalázat! -— Én, Atyámért, életemet 
;meg-vetem ; Te nyomorúlt Húgodnak gyáva életét nagyobbra 
iböcsűllöd ártatlan Atyádnak életinél. Szégyellheted magadat 
Hál’-adatlan fiú.

EK
i * T . i . : ez.

8*
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B álint : Húgom ! Lelkem édes Húgom ! Mit tegyünk az 
Isten kedviért ?

Juliána : Azt, a’-mire esküdtél: hogy tanácsomat követed. 
Köss-meg, és vígy a’ Tömlöczbe.

B álint: Hallyad édes Bátyádat. Felelly Kérdésemre; de] 
úgy-mint Húgom, igazán, és egyenessen. — Ugy-é bizony: 
nem te loptad-el ezen arany Pereczeket? hanem más valami 
módon jutottak kezedbe ? Csak azt hallhassam tőled, hogy el- 
nem-loptad, tüstént meg-könnyebbedik szívem. Mond azt, édes I 
Húgom : hogy nem loptad-el.

Juliána : Bálint! azt reád nem bízták. Elég az : hogy meg
esküdtél: Köss-meg, Bálint; El-nyered a’ tíz-ezer forintokat. 
Yáltsd-ki velek Atyámat. Nincs más mód annak ki-szabadítá- 
sára: hanem, ha így érette meg-halok.

B álint : Lehetetlen dolgot senki se kévánhat tollem.
Juliána : De a’ lehetségest kévánhatom. Katona vagy. 

Meg-is-esküdtél.
B álint : Én erre meg-nem-esküdtem. Bizonyossan meg

csaltál. Esküdött ugyan szám ; de erről Szívem semmit se 
tudott.

Juliána : B álint! Esküvésedet meg-nem-akarod tartani: 
még-is emberséges ember maradni? Nem akarod tehát édes 
Atyádat kiszabadítani ? midőn lehet, és vele tartozol!

B álint : Én téged’, édes Húgom, az akasztó fára fel-nem- 
emelhetlek.

Juliána: Tehát inkább édes Atyádat? mint Engemet?
Ezeket, nagy buzgósággal, el-mondván, és mint-egy szemére | 

vetvén Báttyának : szörnyűképpen el keseredett Juliána. Észre-j 
vette, Báttyának ki-nyilatkoztatott nyakassága miátt, feltételei 
végbe-vitelének nem-reméllett súllyát, és szinte lehetetlenségét. 
Az gyötörte szívét főképpen : hogy, kiben leg-többet bízott; 
attól hagyattatott-el leg-is-leg-elől. Sűrűn húllottanak könyvei. 
Végtére: Báttyának el-tökéllett szíve miátt, reája nagyon 
megneheztelvén, boszszonkodván-is; így támadta-meg Báttyát

Juliána : Te ! édes Atyádnak korcscsa, nem igazi magzat- 
tya. — Mit cselekednének mások édes Attyokért, ha illyes
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örnyül-állásokban volnának? Neki mernének menni minden 
• eszedelmeknek. Vérek’ ki-ontásával segítenék kedves Szülőjü
ket. Nem egy, hanem ezer halállal kévánnák fel-váltani azok- 
lak tömlöczczöket. — Most pediglen : íme hogy áll itten egy 
lores, egy váltott gyermek, egy fattyú Nemzetség. Sopánkodik, 
jlnint az ag Nő. Nem tud magán segíteni, mint a' Vén Bába. 
tt áll meg-merevedve, mint a’ Kőszikla. Istenem ! be kevés jó 
i’iakat hozhat immár e’ meg-romlott Világ.

Húgának sírását, és feddő szavait látván Bálint, úgy tett- 
zett, mintha szívét meg-akarta-vólna adni, de valami államány 

•Jatt. Megtörülte szemeit, és nagy csendességgel ezeket mon
dotta

B álint : Jól vagyon tehát, lelkem édes Húgom. Én meg- 
nutatom azt néked, hogy édes atyámnak nem korcscsa, hanem 

-alóságos Magzattya vagyok. — Látod : hogy egészlen le-csen- 
lesedtem. Hathatós szavaid által igazán meg-győzettettem. 
íl-hiszem azt-is : hogy Atyánknak ki-szabadúlttát másképpen 
íem szemlélhetük, ha csak le-nem-tétetnek érette a’ tíz-ezer 
orintok. Azokat tehát le-kelletik érette fizetni akar mi módon. 
)e egyre kérlek, édes Juliánám. Eskügygy-meg te-is az élő 
stenre : hogy tanácsomat követni fogod.

J ulián a : Meg-nem-eskiiszöm, még * szándékodat nem 
fudom.

B álint : Eskügygy meg, Juliána: az Isten’ szerelmére 
■rérlek.

Juliána : Én pedig meg-nem-esküszöm. Mond meg előre : 
uit akarsz.

B álint : Jól van tehát. De osztán, a’-mint kérlek, fogadd 
Szavamat. Az Egekre kénszerítelek.

Juliána: Azt az-után fogom-látni, ha vallyon fogadliatom-é.
B álint : Édes Juliánám ! Édes lelkem húgom ! Édes világi 

gyönyörűségem ! Add ide nékem azon arany Pereczeket.
Juliána : Az arany Pereczeket ? Azokat én ugyan nem

kdöm.
i

L. a 25. lapnak 1. jegyz.
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B álint : Örök üdvességedre kénszerítelek Juliána : add-ide. J
Juliána : Igen-is, de, ha előre igazán meg-mondod: m i1 

végre kéred.
B álint: Azt se bánom. De ismétt az Egekre kérlek, el-ne-j 

tagadd tőllem. íme azt fogom mondani: hogy én loptam-el. 
Élly Te édes Atyádért. Én örömestebb meg-balhatok. Imhol j 
állok tehát, édes Húgom. Köss-meg, és vígy’ a’ tömlöczbe.

Juliána : Ho ho ! ne oily szaporán. Még nálad sincsenek 
az arany Pereczek: de bizonyos légy benne : hogy nem-is 
lesznek.

B álint: Édes kedves Húgom! énnékem Katona-szívem! 
vagyon. Régtűl-fogva meg-tanúltam vetni a' Halált. Ugyan: 
azért bátrabban-is eleibe mehetek náladnál. Kérlek, édes] 
Húgom, győzd-meg magadat. Add ide azon arany Pereczeket.

Juliána: Édes Bálintom ! Bátor szív lakik az én mellyem- 
ben-is. Ez tehát semmi okom, hogy kérésedre állyak.

B álint : Édes Juliánám ! Szükséges néked a’ te életed, édesi 
Anyánkra nézve, ki téged’ ki-mondliatatlan képpen szeret.

Juliána : A’ te’ életed pedig szükségessebb mind Anyánkra,! 
mind Atyánkra, nézve. Te Férj-fi-is vagy; Katona is vagy; 
Tiszt-is vagy. — Én csak leány vagyok, és (ha igazán meg-j 
kell-vallanom) igen le-gyalázott leány; kinek híre, Fejedel
münk előtt, meg-bőcsteleníttetett. A’ Te Neved mind-eddig 
fedhetetlen. Ugyan azért: Te még sok gyönyörűségeket reH 
méllhettsz tellyes életedben. Én reám egész Erdély ujjal mu
togat. Engedd teh á t: hogy halálommal bé-dughassam szájokat 
reám agyarkodó írígyeimnek. Leg-alább e’ jót mondhattyák 
felőliem hólttom után : hogy édes Atyámért tettem-le életemet.

B álint, A z  Egek felé tekintvén: Istenem. Teremtőm ! Agygy 
elegendő okot és erőt Húgomnak meg-győzésére. — — Édes 
Juliánám! ugyan-csak mond-meg igaz lelkedre : gondolhatod-é í 
hogy, gyalázatos fel-akasztásod után, én, Téged’ szerető Bátyád, 
élhessek ?

Juliána: Hát én a’ tiéd után élhetek-é? Te könnyebben  
élhettsz : mert az én gyalázatom at senki se m ondhattya nagy
nak, tiédet pedig senki se kicsinnek. Hallyad b á r: mit mon
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danának felőlied az emberek : ezt: Tiszt volt, még-is tolvaj volt; 
*Férj-fi volt, és aszszonyi arany Pereczeket lopott. Ezek valóban 
gyalázatosok. — De felőliem mit fognak mondani ? ez t: leány 
volt, leány Portékát lopott. Egyebet semmit se mondhatnak.

B álint : Hová legyek, édes Istenem ! Meg-hasad a’ szívem.
. Juliána: El-ne-hadd magad, édes Bálintom, még más ok-is 
vagyon, melly megkissebbíti az én szégyenemet, meg-nagyob- 
bíttya pedig a’ tiédet. lm ’ felőliem azt-is mondhattyák : sze
gény voltam, semmim se volt; azért loptam a’ Kincset: hogy 
abból el-élhessek. — Felőlied pedig mit mondanának? ezt: 

“Tiszt volt, katona-zsóldgya böcsülettel ki-járt, még is többet 
\kévánt.

B álint : Édes lelkem Húgom ! Te-néked igen gyenge a' 
Tested. Ugyan-azért: kimondhatatlan nagy kánokat fogsz szen- 

. vedni felakasztásod’ idején. Az én Testem kemény. Neki-törŐd- 
I tem mindennek. Mindeneket hamarább el-szenvedhetek.

Juliána : S ö tt: mivel az én testem a’ tiédnél gyengébb ; 
egy szem-pillantás alatt meg-fúlok az akasztó fán. Te izmos 

r vagy, és erős. A’ Halállal igen sokáig tusakodhatnál.
Ezeket hallván Bálint, nem meszsze volt immár a’ kétség- 

ben-eséstől. De még egyszer meg-mértékelhetvén magát, Húgá
nak szemeibe nézett. Csudállotta ugyan annak nagy lelkét, 

!- de szándékárúi éppenséggel le-akarván-verni, néki végtére így 
j szóllott
г B álint : Csak még egygyet mondok, édes Juliánám, szerel

mes édes Húgom. — De, kérlek, ne légy meg-átalkodott szívű, 
í Engegygy a’ fontos okoknak — Édes Húgom ! vedd fel azt, az 

Istenre kérlek: hogy én náladnál, közel tíz esztendővel, öre- 
. gebb vagyok. Édes Atyám többet költött reám, sem-mint te- 

reád. Sokba kerekedtem néki, midőn a’ Fő-oskolákat jártam, 
f Az-után : midőn Katonává lettem, egész öt esztendeig segített; 

és (a’-mint a’ jó Isten leg-jobban tudgya) igen bőven segített. 
Te reád soha nem költött annyit. Te a’ Szerémi Herczegnek 
Udvarában neveltettél-fel, nem Atyámnak Házában. Ruháidat-is 
azok csináltatták. Mond-meg most, igaz lelkedre : nem illik é ? 
hogy én, ki édes atyámnak több jó akarattyával éltem, ő-érette

I •
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többet-is cselekedgyein? Add-meg magad’ erre, édes Húgom, 
lelkem édes Juliánám !

Juliana: Édes Bálintom! A’ te életed sokkal szükségessebb 
édes Szülőinknek, mint az enyim. Te Katona-zsoldodból sokáig 
el-tartbattál hármunkat. Most, ha engem’ fel-akasztanak, köny- 
nyebben el-tarthattsz kettőt — De, ha te magad’ fel-akasztatod : 
mi jót tehetek én édes Szülőimmel? — Varrogatásaim által; 
azután: kötéseim, mosásaim által, alig tudnék annyit sze
rezni: hogy csak magamat-is el-tartsam.

B álint : Istenem! ne hagygy-el ezen állapotomban ! Mert 
csak te benned bízom.

Juliána : Az-után : édes Bálintom! Te még nagyobbra me- 
hettsz a’ Katonaságban. Bízhattsz a’ Fejedelemnek kegyessé
gében. Ö téged' nagyon szeret: azt én jól tudom. Tőlle tehát 
sorsodnak fel-magasztaltatását, édes Szülőinknek hasznokra, 
bizonyossan remélllieted. De én, a’ Fejedelem előtt, fekete 
korommal vagyok fel-jegyezve Kálmán herczeg miátt.

Ezeket mondván Juliána, nagyon meg-keseredett. Mert: 
noha ugyan Kálmánnal-való társalkodása mindenkor tisztessé
ges vala, fájlalta még-is szerencsétlenségét: hogy azon társalko- 
dáshoz férhető gonosz nyelveknek alkalmatosságot adhatott a’ 
rágalmazásra. Példás szíve lévén mindenben, a' rósz hírnek 
csak lengedező szelétől-is irtózott. Húgának eme" keserveit 
látván, így szóllott

B álint : Édes Húgom, édes Juliánám ! Ne epeszd ezen gon
dolatokkal szívedet.

Juliána : Oh Kálmán ! Kálmán ! leányi gyarlóságomat lát
ván, néked kellett volna nagyobb eszednek lenni, Férj-fiú-is, 
Herczeg-is lévén.

B álint : Hagygy fel mostanában e’ szomorú gondolatokkal, 
lelkem édes Húgom.

Juliána : Fel-hagyok, édes Bálintom. Csak azt mondom 
utóllyára néked : én immár arra jutottam : hogy többé böcsű- 
letes Ihat, ki engem’ szívéből szerethessen, éppen nem remél
hetek. Mond-meg tehát, édes Bálintom, hogy lehessen él-tar
tanom édes Szüléimet?
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B álint : Oda lettem egy lábig. Néked az Isten fel-sza- 
mdíttya nyelvedet tulajdon halálodnak meg-víttatására. En
im’ úgy el-hagyott, hogy szótalanabb legyek a’ néma 
salaknál.

Juliana : Látod tehát az Istennek akarattyát-is. Mért nem 
Igedsz tehát kérésemnek? Köss-meg, édes Bálintom, ezen 
ílóhelyemben ; és vígy’-bé a’ Kolosvári tömlöczbe.

B álint : Édes Juliánám ! noha ugyan Halálodnak él-szánt
ára elő-hordott okaidat meg-nem-czáfolhatom; veled még-is 
ryafiságossan kévánok szóllani — íme’ Istenem előtt meg- 
4llom : lehetetlenség: hogy tégedet fel-akasztassalak — Bátyád 
itgyok; Gyilkosod nem lehetek. — Én téged’ az Istennek 
ond-viselésébe ajánlak. Halálodra reá-nem-állhatok, ha bár 
•; egész világ fejemre omlik-is.
• Báttyának ezen szavaira, egészlen oda lett Juliána. Újra 
■ eg-siratta édes Attyának szerencsétlenségét. Olly szörnyű- 
íppen meg-neheztelt pedig báttyára : hogy őtet talán körösztül 
pfte volna, ha Attya’ élete’ meg-tartásánakezen módgyáról két- 
!>gbe esett volna.* Nem akarta Báttyát mostanában többre fag
yni, azt ítélvén : hogy, ha kevés idő múlva szívébe száll, meg- 
íg-emlékezni mind édes Attyáról, mind pedig esküvésiről. De, 
a ezen mód se volna foganatos előtte ; lehetetlennek lenni 
dította még-is, hogy az Isten úgy el-hagyta volna édes attyát: 
ogy annak ki-szabadúltta ** más eszközeit-is éppenséggel 
'eg-gátolta volna. Most tehát Báttyát elégségessen meg-bün- 
dettnek lenni állította, midőn, hozzá többé semmit se szóll- 
In, nagy hamarsággal el-hagyta, és, bellyebb menvén az 
rdőbe, egy fának árnyéka alá le-telepedett. Itt keserves gon- 
ilatainak ürességet adván, így szóllott
 ̂ Juliána : Istenem! mért hagytál-el bennünket ? Talán ugyan 
bon vétkemért: hogy Kálmán-herczeget, magam igen mér- 
= kletessen szeretvén, hathatóssan belém szerettettem. Lásd,

* T . i . : h a  n e m  h i t t e  v o ln a ,  h o g y  m é g  v a n  m á s  m ó d  is
jy ja  é le té n e k  m e g m e n té s é r e ,  
j ** T . i. : h o g y  k i s z a b a d u lá s á n a k .I
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édes Istenem! Ezen hibámat, életemnek Atyám’ életéjórt oda-] 
ajánlásával,* ki-kévántam pótolni, de tolled meg-nem hall
gattattam. Már most mindenektől (talán te-tőlled-is, TeJ 
remtŐ-Istenem) el-hagyattatván, hová hajtsam árva fejemet? —j 
Ha az arany Pereczeket magam viszem a’ Fejedelem eleibe :| 
nem nyerek egyebet hitvány életemnél, mellyet Atyáin’ életé-j 
jért szükség-képpen el-kellene vesztenem. Ha más valakinek 
adom a’ Pereczeket; ő nyeri-el a’ nyolcz-ezer forintokat. Oda! 
adgya-é pedig édes Atyámért? Nem véllem. De, ha od’-annáJ 
is ; kevés volna meg-szabadítására. — Ha más valakivel maga-j 
mat meg-fogattatom ? elsőben : hol talállyak ollyas embert, kit 
reá-beszéllhessek ? ki lehetne bátyámon kivűl, ki édes Atyá-j 
mon könyörülni akarna ? Oh Bátya, Bátya! mért hagysz-el 
engemet ? pedig néha kedves hiigodat!

Midőn Juliána így kesergett magában, íme meszsziről egy 
zsidóra vetette szemeit, ki az erdőnek éppen e’ tájjára tartott^ 
holott Juliánná le-heveredett. Ékes-ruhában lévén fel-öltözve, 
úgy tettszett: mintha nem közönséges ember volna. Ennek 
látása után, valami jutván Juliánának eszébe, nagyon meg
örült. Hirtelen viszsza-szaladott báttyához, és,meg-feletkezvén 
előbbeni boszszonkodásáról, néki így szóllott

Juliána : Édes bátyám ! Amott egy Zsidóra vetém szemei
met. Ö nékem pénzes embernek tettszik. Talán az Isten mags 
küldötte ide. Egy valami jutott eszembe : hogy, halálom nélkül, 
ki-szabadíttsuk Atyánkat. Hát? ha én néki ezen arany Pere-j 
ezeket tíz ezer forinton el-adom ? — Közelget immár hozzánki 
Eregygy félre, Bálint. Utolsó szerencsémet próbálóm. Ha ezzel 
semmire se megyek, talpig el-veszett édes Atyám. De ne távozz 
el meszszire. Ha szükségem lesz reád ; tüstént itt teremj. Sza 
porán Bátya. Itt immár a’ Zsidó.

* T . i . : a ty j a  é l e t é é r t  v a ló  f e la já n lá s á v a l ,  v. f e lá ld o z á s á v a l .  !
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TIZEN-HARMADIK RÉSZ.

JULIANA A’ ZSIDÓVAL.

El-érkczett igazában a' Zsidó. Neve Náthán. Eredete Rote- 
•odám. Lak-lielye Kolosvár, a’ Fejedelem költségén. A’ Gyön
gyök, és más drága kövek ő általa böcsűltettenek-meg; és,
, óvá-liagyása után, meg-is-vétettenek. Mind-eddig nagy kegye
lemben lévén Akós előtt, mái nap törte-ki nyakát. Bár soha 
kzen erdőbe ne érkezett volna. De ennek csinnyéről ez-után 
fog elő-kerekenni a' beszéd. Most arról emlékezem, a’-mi a’ 
dologhoz tartozik. Szélessen el-terjedett mellyén őszbe-facsa- 
-ifodott hoszszú szakálla. Ugyanazért: azt gondolhatta felőle az 
’ember: hogy el-hagyta immár a’ Pénznek gyalázatos kéván- 
sága. De kicsinségétől fogva neki szoktatván erkölcseit a’ 
Ravaszságnak ; abban vénségére értelmessebb lett. Ki-fogott 
akár mellyik zsidón. Ha szemébe mondotta valamelly Keresz
tény : hogy tőlle, úgy mint szakállas zsidótól, méltán tartaná
nak az emberek; azt felelte reá : hogy ő a’ szakállatlan zsidók
ból inkább félne. Vernika néki hat-ezer forintokat adott: hogy 
Júliusnak számára Paripákat szerezzen. Nem képzelhette Ver
nika : hogy ezeknek soha hasznát nem veheti kedves Júliussá. 

[Még se vehette soha. mert az Isteni Rendelések ellenére vól- 
.tanak. Midőn ama’ zsidó az Erdőnek e tájjára érkezett, észre 
:nem vette se Juliánát, se pedig Bálintot. Magát magánosnak 
lenni vélvén, így szollá

N athan : Ama’ Julius Ur-fi igen kedves embere lehet Vernika 
^Fejedelem-kis-aszszonynak. Nem győzte Őtet elegendő-képpen 
' dicsérni. íme ! ha szép valaki, tüstént ollyas Szeretőre talál, 
fkitől meg-is-ajándékoztatik. Mert azon Úr-finak számára, ha 
más-kép’ nem, teremtenem kelletik egy-néhány erdélyi pari
pát. Nem szánnya, a"-mint láttszik, Vernika a’ Pénzt, csak 
hogy szépek, és jó hátosok is legyenek. Ezeket egy hét alatt 

’meg kelletik vennem, akár mennyi pénzen. Csak meg-akartam

i
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előbb látni azon ritka Úr-fiat, ki Vernika előtt olly kegyelembe 
eshetett. Meg-értettem : * hogy Gyárfás-úrhoz ki-jött. Most én 
tehát oda megyek, és meg-látom ama’ világ’ csudáját. Ezeket 
el-mondván a’ Zsidó, valóban megindult Gyárfáshoz, bar
langja felé; de eleibe kerülvén, igy szóllott Hozzája.

Juliána: J ó napot Zsidó-barát.** Hol veszed itt magadat?
Náthán : Nagyságos Uram ! csak sétálni jövék eme’ szép 

erdőbe.
Jullína : Hallod-é zsidó. Én veled különössen akarnék szól- 

lani. De előbb azt kévánom meg-tudni: ember vagy-é? az-után: 
emberséges ember-é?

Náthán : Nagyságos Uram ! Én ugyan nem tudom, kivel 
légyen szerencsém ; de eme, szavak----

Juliána : Én Huszár-kapitány vagyok a’ Császár’ szolgá- 
lattyában. Magam felől azt tartom, tarttyák mások-is : hogy 
emberséges ember vagyok. Ugyan-azért: szinte ollyannal ; 
kévánnék szóllani.

Náthán: Éppen ne kételkedgyen Yitéz-Kapitány-uram 
Emberségem felől. Kegyelmes Fejedelmünk igen jól ismér 
engemet. Szinte minden-nap nála vagyok. Ó pedig rósz em
bernek ki-nem-nyittya ajtaját, nem-is szenvedheti magánál. 
Engem' pedig nem csak szenvedhet, hanem szeret-is. Kedvel 
engem’ Vernika-kis-aszszony-is. Akár mi szereket vesznek, 
kezemen mennek által. Én böcsűllöm-meg a’ gyémántokat. 
Dicsekedem-is benne : hogy Udvari zsidó vagyok.

Juliána : Jól vagyon tehát. Éppen i Ilyen emberre vagyon 
szükségem. — Látd, Zsidó: én most szabadsággal vagyok ide 
haza. Csak történetből lovaglottam a' minap ama’ közel-lévő 
faluba Pap-falvába. Ott én egy leányt láttam. Juliánának hív
ják. Macskási Mihálynak magzattya. Isméred-é őtet?

Náthán : Nem volt még szerencsém lá tn i: mert falukra 
nem járok. Hanem az oda járatos zsidóktól sokszor hallottam 
dicséreteit: hogy olly szép lenne mint Eachel. Olly bátor,

* T . i . : é r t e s ü l te m .  L . a  64 . l a p n a k  1. je g y z .
** T. i . : barátom,



''Dint Judith. Oily értelmes mint bába-királyné, ki Salamont 
neg-látogatta.

Juliana : Most tehát én ama' Kis-asszonyt el-akarom fele
ségül venni.

N áthán : Lám : miként tudgyák Tiszturaimék, még a’ faluk- 
Dan-is, ki-keresni a' szépet! Jól cselekszi vitéz-kapitány-uram : 
uogy meg-házasodik. Isten bizony egybe-illenek.

Juliána : De én néki, a’ házasság előtt, valami Mátka-tályt 
ikarok vala küldeni.
f Náthán : Ezt-is okossan cselekedte Nagyságod. A’ Kis- 
aszszonyok, ha bár olly gazdagok-is, úgy fel-akadnak az aján
dékokon, mint madarak a’ lépen, — Nagyságos Uram ! bezzeg 
,mlna ám nékem valamim, mellyet, ama’ Kis-aszszonvnak szá
nára meg-lehetne-venni. Igen ócsó, még-is szép. 

i Juliána : Venni semmit sem akarok, hanem inkább el-adni. 
Csináltattam vala számára egy pár arany Pereczeket, mellyek 
ázenöt-ezer forintokba kerültek. De meg-intettek jó Barátaim : 
Hogy sem hozzám nem illene illy drágát ajándékozni, sem a' 
Kis-aszszonyhoz, illy drágát viselni. Ki-vettem tehát az arany 
?ereczekből képemet, és Kálmán-herczegét bele-tétettem, csil
lán azért: hogy hamarább el-kellyen. Hallod-é, Zsidó : Ver- 
aika Kálmánt nagyon szereti, Kálmán-is Vernikát. Ha ezt 
Kálmánnak el-adhatnád, ugyan ki-lennél félig a’ zsákból.
; Az arany Pereczeknek emlékezetét hallván a' Zsidó; nagyon 
meg-örűlt. Eszébe jutott a’ felőllök való ki-hirdetés. Nagy nye
reségét álmodozta belőllök. El-fordúlván Juliánétól, alattom- 
nan ezeket mondotta a’ ravasz

Náthán : Oho Kapitány-uram ! Most tűnik valami új világ 
Homályos szemeimbe. E ’ Pereczekben bizony lappang valami. 
^Az-után ny ilván: * Jól vagyon Nagyságos Uram. Hol vannak 
azon arany Pereczek ?

J u l iá n a , ki-vévén azokat Tarsolyából: Itt v a n n a k .  J ó l  
meg nézd.

Náthán : jól meg-tekintő a' Pereczeket, így szollá alattom-
\
■
.

í

I
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* T . i. : f e n s z ó v a l  íg y  s z ó lt .
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han: Ezek azok bizonyossan, mellyek a’ Fejedelem Udvarából 
ki lopattanak. Az-vtán nyilván : Ezek ugyan, Nagyságos Uram, 
igen szépek. De tizen-öt-ezer forintokat még se érnek-meg.

Juliana : Mond-meg tehát igaz lelkedre : mennyit adhattsz 
érettek ?

A’ Zsidó ismétt félre állott Juliánától. Ismétt nagyobb szor
galommal meg-visgálta az arany Pereczeknek minden leg- 
kissebb részeit. Az-után : bogy Juliána ne érthesse, így szóllott 
alattomban a’ gyalázatos

Náthán: Ezek azok, a’-mint mondám, minden bizonnyal. 
Itt van Kálmán-lierczegnek szakasztott képe. Itt a’ két lebegő 
szárnyas szívek-is. Ha ezeket, a’ Tolvaj nélkül, a’ Fejedelem
hez viszem, nyolcz-ezer forintokat nyerek. Annyit tehát a’ 
Kapitánynak nem adhatok: mert semmi nyereségem nem 
lenne fáradságomért. Ha hat-ezren meg-vehetném tőlle (kön-j 
nyen meg-vehetem pedig: mert lopott Jószág), már akkor két-j 
ezret kapnék mint-egy ajándékban. Ez már meg-érdemlené a’ 
fáradságot. Osztán Juliánához nyilván: Nagyságos Uram ! Enj 
jó lélek-ismérettel, nem adhatok többet érettek, hanem öt-ezer 
forintokat. Akkor-is egy-két forint nyereségem lészen.

Ezeket hallván Juliána viszsza-vette tölle az arany Perej 
ezeket: mert által-látta : hogy nyereségre vágyónak kezeiben 
lennének. Az-után a’ Zsidóhoz így szóllott

Juliána: Ho-ho! Zsidó! Te egyszerre tiz-ezret akarnál 
nyerni. Ezt nálunk Szamár kévánságnak hivják, mivel fele-is 
elég volna. -— Adgyál tehát tiz-ezret, Te Kálmán-herczegnek 
tizen-ötön el-adván, ötöt nyerhetsz rajta. Ez már az atyafiak 
között-is elég lészen,

Náthán : Mit? Tiz-ezret? Nagyságos Uram ! én emberséges 
ember vagyok. Senkit meg-csalni nem kévánok. Az úrral-is, 
mint böcsűlletes Zsidó, úgy-bánok. — Lássa Nagyságod : nálam 
mostanában hat-ezer forintok vannak, rész szerént aranyban, 
rész szerént váltó-papirosban, mellyekkel némelly Paripák
nak meg-vevésére szándékozom. Ha ezekkel meg-eléghetik 
Kapitány-uram, tüstént le-olvasom. Isten néki, ha rajta 
vesztek-is. I
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' Juliana : Adgyál tiz-ezer forintokat. Azokat bizonyossan 
ieg-adhatod.

N áthán : Annyit pedig én nem adhatok: mert kárt vallanék.
Juliána : alattomban : Istenem ! melly szerencsétlen órá- 

.an születtem e’ világra! nyílván a Zsidóhoz: Add-meg azon 
iz-ezer forintokat.

Náthán : Mentsen-meg az Isten minden böcsűlletes Zsidót. 
Annyit nem adhatok.

Juliána : Édes jó Barátom ! Nyerni fogsz rajta bizonyos- 
?an, és semmit se veszteni. Kérlek Istenedre : kérlek üdvessé- 
<;edre : add-meg azon tiz-ezer forintokat.

N áthán : Már mondám: hogy a’ hat-ezernél többet nem 
wlhatok.

Juliána : alattomban: Istenem ! el-ne hagygy ezen végső 
szükségemben. Osztán a Zsidó előtt térden-állva: Látod-é, jó 
Barátom : egy Kapitány térdel előtted. Kérlek azon eleven 
•eménségeidre, mellyekre a’ más világon számot tartaszsz, 
tdd-meg azon tiz-ezer forintokat. Ha illy jó akarattal viseltetel 
hozzám, meg-menteszsz engemet a’ bizonyos haláltól. Meg- 
menteszsz más valakit-is gyászos tömlöczczétől. Mutasd-meg 
Emberiségedet. Könyörülly két szerencsétleneken. Isten a’ 
bizonyságom : hogy tizen-öt-ezret meg-érnek a’ Pereczek. De 
in a’ Nyereségre nem nézek, hanem azon ember-vérre, melly 
méltatlanul ki-fog-omlani, ha rajtunk nem könyörülsz. Kérlek 
az Istenre ! el-ne-hagygy bennünket.

Náthán: Én valósággal szánom Vitéz-kapitány-uramat; 
de hat-ezernél többet nem adhatok.

Juliána : Még-egyszer kérlek : Abrahámra, Izsákra, Jákobra! 
ama könyörületes szívű igazi nagy Szentekre : el-ne-hagy illy 
Szörnyű szükségemben. Lágyúllyon-meg szíved, 
f N áthán : A mit egyszer mondottam: azt viszsza-nem-mon- 
hatom. Adok, a’-mit adhatok.

Juliána : Tehát csak úgy meg átalkodtál, hogy többet anni 
éppenséggel nem akarsz ?
■ N áthán : Káromat senki se kévánhattya. Többet bizony 
nem adhatok.
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J u l i a n a : Fel-kel, és a la i lo iu b a n  így  s zó l t :  Most tudom 
immár, hogy, minden reménség nélkül, bizonyossan el
vesztem.

Náthán : Tovább nem miílatbatok. El-veszi-é Nagyságod 
ezen hat-ezer forintokat ?

Juliána : Te irgalmatlan teremtés! — Te minden Vad 
állatoknál vadabb alkotmány — Nincs egy szikra Emberiség 
se fonnyadtt testedben, sem pediglen zsidó lelkedben. Nem-is 
Zsidó, hanem Jebuzeus.

N áthán: Mit? Mit? Nem vagyok én Zsidó, hanem Jebu
zeus ?

Juliána: Igen-is Raka, és Jebuzeus. Ha ez lopott Jószág 
volna, még-is többet érne.

Náthán : És valóban lopott Jószág-is — Ide ! Ide ! — Tol
vaj ! Tolvaj.

TIZEN-NEGYEDIK RÉSZ.
BÁLINT A' ZSIDÓVAL.

Igen fen-szóval kiáltotta a’ zsidó elŐbbeni szavait, úgy, 
hogy Bálint, noha jó távúi rejtette-el magát, a" lármát még-is 
meg-liallaná,* és kedves Húgának szerencsétlenségétől félvén, 
hirtelen elő ugrana,** igy szóllván

B álint : Mi lárma köztetek ? Mi lelt benneteket ?
Náthán : Éppen szerencsémre érkezett Nagyságod. Ezen 

Ur valóságos Tolvaj. Nála vannak az arany Pereczek.
B álint : Hogy az Isten’ nyila üssön-meg gyalázatos ember. 

Ki-huzván kardgyát: Ha még egyszer ezen Pajtás-uramat 
Tolvajnak nevezed, tüstént akasztó fát vágok zsidó Pofádra. — 
Valld-ki, gaz-zsidó: Tolvaj-é eme’ Tiszt-úr?

N áthán : É p p en ség el n em  az.

* L a t in o s .  —  T . i . : m e g h a l lo t t a .
** L a t in o s .  —  T . i . : e lő u g r o t t .
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♦ B á lin t: Láttad-é nála az arany Pereczeket?
N áthán : Kezembe voltak; de szememmel nem láttam 

azokat.*
B álint, a Zsidó mellyének szegezvén a kardot: Voltának 

:ezeidben a’ Pereczek ?
N áthán : Nem voltának, nem, Nagyságos Kapitány Uram. 
B álint : Ki-nyilatkoztatod-é valakinek : liogy valaha itt 

'óltál ? hogy Pajtás-uramat itt láttad ? hogy az arany Pereczek 
elől valami csak eszedbe-is jutott?
. N áthán : Senkivel se szóllok semmit.

B álint : Eskügygy meg szemét ember.
Náthán: Esküszöm!
B álint : Jobban, gyalázatos.
N áthán : Esküszöm a’ Fejemre !

1 B álint : Még-is jobban, Kocsi-por.
N áthán : Már jobb an  nem lehet.
B álint : Nem lehet? kardgyát szivének szegezte.
N áthán : Esküszöm az Istenre, és Üdvösségemre. Többre 

I em lehet.
B álint, viszsza-tévén a kardot: Már m o st lódúlly, vaka- 

j b d g y .  Meg-ne-lássalak valahol: mert fejedet lábaid közé
• pszem.

N áthán : Egésséggel maradgyanak Nagyságtok.
I Ezek után el-méne a’ Zsidó ; Bálint pedig ebből nagy vesze
delmet gondolván, meg-veregette maga’ homlokát. Az-után 
jszve-kulcsolván kezeit, szemeit-is az Egek felé vetvén, igy 
je óllá

B á l in t : Istenem! még eme’ hitvány Zsidó-is veszedel- 
tünkre érkezett.
ь J uliána : Csak szaporán Bátya. — Itt van immár az utolsó 
.;em-pillantás. Tudd-meg : hogy a’ Zsidó nem fog hallgatni az 

j irány Pereczek felől. A’ Fejedelem meg-fogat mennél-hama- 
I íbb maga’ embereivel. És így, édes Bálintom, meg-nem-kapod 
- tiz-ezer forintot: következendő-képpen mind én, mind édes

* A z  « a z o k a t»  n é l k ü l  m a g y a r a b b  v o l t  v o l n a  a  m o n d a t .

Az A rany P ereczek . !)
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Atyám el-veszünk minden haszon nélkül. Kérlek az Istenre : 
köss-meg. Imhol tarsolyomban a’ kötelek. Ki-vette ekkor a 
köteleket, és Báttyának nyújtotta így szóllván: Köss-meg, 
mondám, édes Bálintom. Győzd-meg magad’, Atyánk’ ked- 
viért. Nincs más mód annak ki-szabadításában. Mit rettegsz, 
szerelmes édes Bátyám ? Hová lett egy-szeriben mind katona, 
mind fiúi szíved ?

B álint : Édes Istenem ! hová legyek ?

TIZEN-ÖTÖDIK KÉSZ.
JULIÁNÁNAK FOGSÁGA.

El-ment ugyan, valamint’ ez-előtt-is mondám, az ember 
télén Zsidó, de nem azért: hogy esküvését meg-tartsa; hanem 
hogy ezeken boszszúját ki-töltse, és fő-képpen Juliánát a' vészé 
delembe buktassa. Nem sok idő múlva, egy-nehány Parasz 
tokra talált. Ezeknek (ha, az arany Pereczek’ tolvajjának meg 
fogásában, segítségül lennének) egy-egy aranyat Ígérvén, őke 
reá-beszéllette.* Kikkel Juliána felé igyekezvén, még meszszi 
ről kezdette a’ lármát, így szólván a’ Parasztokhoz

N áthán : Itt van nem meszsze a’ Tolvaj. Rajta szaporán 
ha a’ Fejedelmet tisztelitek.

Jullána: Hallod-é, édes Bálintom! ama gyalázatos Zsidó 
nak embertelen szavait ? Kérlek az Istenre : köss-meg Te ma 
gad. Másként kezébe jutok. El-veszek minden haszon nélkü]

B á lin t: Istenem ! légy velem ! — Mire vessem fejemet ?
Azomban a’ Zsidó bé-rohant a’ Parasztokkal. Kinek kasza 

kinek vas villa kezében. Egyszerre környül-vették mind Julia 
nát, mind Bálintot. A’ szabadságnak semmi nyomát egygyik 
se láthatta, fő-képpen midőn észre vették, hogy, Juliánár 
mutatván, ezeket mondá

* Soloecismus. — T. i : ezeket, egy-egy aranyat ígérvén neki. 
rábeszélte, hogy az a. per. tolvajának megf. segítségére légyénél
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N áthán : Imhol az a’ Tolvaj, ki ottan Huszár-ruhában 
agyon. Rajta hiv Jobbágyak! Mutassátok-meg : kinek szolgái 

t attok.
Ezeket hallván Bálint, úgy el-tébolyodott eszében : hogy 

aagának tanácsot hirteleniben nem adhatna. A’ nagy zene- 
■ona között eszébe jutott szegénynek: hogy, ha maga meg 
;,em-kötözi édes Húgát, amazok kegyetlenebb móddal fogná
lak vele bánni, és nagyobb méltatlansággal vinni* a’ városon 
afcrösztül. Reá-vetette tehát fejét édes Húgának meg-kötözé- 
ére, azt gondolván : hogy osztán, annak idejében, a' Fejede
lmi előtt ki-nyilatkoztattya ártatlanságát, és a" veszedelemből 
i-is-mentketi. De, a -mint ezután ki-fog-tettszeni, ezen gon- 

mlatai-is füstbe mentenek. Elő-vette tehát a’ köteleket. Maga 
neg-kötözte édes Húgát. Karjaira hurkolta a’ madzagokat, és 
látra csatolta kezeit. Tettette Húga ellen kemény szavait, hogy 
.mazokat el-ámítaná. így szollá kötözgetése között Juliánéhoz

B álint : Itt vagy tehát, szerencsétlen Tolvaj! — Te lop- 
Sad-el az arany Pereczeket. — De jó kézben kerültél szeren
csétlen lélek. — Bezzeg nyakon kaphattalak. Szalagygy most, 

i; jui lehet.
Juliánénak meg-kötözése között igen örvendezett a’ Zsidó, 

ilint-ha zsebében lettek volna a’ tiz-ezer forintok, azokkal 
dőre arany Palotákat épít vala magának. Ezzel meg-nem elé
gedvén, meg-támadta Juliánét, és őtet e’ szavaival csúfolta a’ 
jyalázatos

N áthán : Imhol van a Jebuzeus. Imhol a’ Baka. Imliol a’i
jiz-ezer forintod.

A’ Zsidónak ezen példátlan embertelenségét el-nem-szí- 
íellietvén Bálint, el-hagyta, egy kevés időre, Juliánénak kötö- 

• lését. — Neki-ment a Zsidónak, őtet hasba rúgta, és a’ földre 
I jetette. Feje a’ Zsidónak jól a’ földbe ütődött. Végtére így 

:zólla hozzája
B á lin t: Te Sárkány téjjel hízott Gonosz Jebuzeus. így 

j ?elletik bánnod a’ szerencsétlenekkel? — Ha böcsűletes em-

I
* T. i. : lógnák vinni, v. viszik.

9*
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bér volnál, ezen Babot szánakodásra méltónak lenni állíthat
nád. Leg-alább csúfos beszédeidet meg-nem-érdemlette.

Fel-kapaszkodott nagy nehezen Náthán a’ földről. Nagy 
szemeket meresztett Bálintra, ki hasonló-képpen szikrázó sze
mekkel nézett a gyalázatosra. így szóllott Bálinthoz

N áthán : Ezt ugyan meg-nem-érdemlettem az Úrtúl. De 
lesz idő, mellyben ez-iránt le-fogom tenni panaszomat az 
előtt, ki mind nékem, mind Kelmédnek Ura.

Azomban Bálint egészlen el-végezvén a’ meg-kötözést, 
keservessen siránkozott. Juliána pedig olly örömét mutatta, 
mellynél nagyobbat nem érzett tellyes életében. El-érte azon 
czéllyát, mellyre régtől fogva iparkodik vala. El-lévén végezve 
mindenek, édes Húgának ezt mondotta végtére

B álint : Eregygy előre, szerencsétlen ifiú. En magam fog
lak a’ Tömlöczbe vinni.

Ezek így lévén, meg-indúlt Húgával a’ Város felé. Követ
ték őket a’ Parasztok-is, a’ Zsidónak javallása szerént, 
hogy Bálinttól ki-ne-szabadíttasson, kinek hozzája való szel 
retetét ez-előtt is jól észre-vette. El-akarta ugyan Bálint 
magától csapni a’ csoportot, hogy Húgát minden lárma nél-i 
kűl a’ Fejedelmi Fogságba vigye ; de nem bírt sokaságokkal,; 
’s-meg-nem-felelhetett agyarkodó kényes szavoknak. Kölletj 
len-is el-nyögvén fenyegetéseket,* velek egygyütt a' Városba 
érkezett, és Juliánát a’ Tömlöcz-tartónak kezeibe adta, azíi 
jelentvén neki: hogy az arany Pereczek nála volnának, ugyau 
azért, nem másnak, hanem a' Fejedelemnek Babja lenne. így 
tehát Juliána a Fejedelmi Tömlöczbe tétetett.

T. i . : eltűrve, elviselve fenyegetésüket v. fenyegetéseiket



HARMADIK SZAKASZ.
JULIANA

A’ B Í R Á K  E L Ő T T .

* T. Ákosnak Gondolatai, 
ч II. V ernika Ákossal.

II I . Yida Ákosnál.
IV. Csereinek Erkölcsei.

V. Farkas Vidánál.
‘ VI. Ju liána Vidánál.
V II. V ernika Vidával. 

V III. B álint Vernikánál. 
i IX. B álint Ákossal.

X. G yárfásnak szorgalma.
XI. V ernika B áttyaival.

XII. Farkas Gyárfásnál.
X III. Ju liána Gyárfással.
XIV. G yárfásnak gyötrelme.
XV. Gyárfás Ákossal.
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ELSŐ BÉSZ.
AKÓSNAK GONDOLATAI.

; A’ Fejedelem, annak Húga Vernika, és Apaiin, az-után az 
>:gész város Juliánának el-fogattatására nagyon meg-réműlte- 
jiek. És Vernika ugyan Juliussának siralmas állapottyát még 
k.’ Lovászoktól-is hallván, kevésben múlt-el, hogy szobájában 
d-nem-ájúlt. Nem szóllhatott egy szót-is Apaiinhoz. Sokáig 
péztenek siránkozva egy-másnak szemeibe. Hogy * magokhoz 
fértenek, Macskási Bálintot, ama’ Kapitányt, vették boszszú- 
jíágok' tárgygyának. Csodálkozásra méltó dolognak, sőtt igen 
illetlen szorgalmatosságnak tettszett előttök, hogy Tiszt- 
féttére, maga kezével fogta-meg a’ Tolvajt, és illy gyalázatos
ban, a’ város útszáin körösztűl, maga burczolta a’ tömlöczbe. 
4
i * T. i . : a mint, a hogy.
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Ha tudta (úgy mondának) a’ Kapitány : liogy Julius ez-előtt a’ 
Fejedelmi Udvarba bé-vétetett; már akkor ötét nem csak 
ostobának, hanem az Udvar’ gyalázójának-is lenni ítélték. 
Másként kelletett volna neki el-rendelni a’ dolgot. Meg-jelen-
t.eni elsőben a’ Tolvajt, és az Udvartól tanácsot kérni, ha azt 
maga’ eszével fel-nem-érhette. Julius el-nem-szaladhatott 
volna. Mindenek nagy csendességben, az Udvarnak leg-kissebb 
gyalázattya nélkül, végbe vitethettek volna. Vernika ugyan, 
és Apaiin, illyen, és illyekhez hasonló gondolatokban foglala- 
toskodtanak. Hát, ha tudták volna, hogy Juliána Bálintnak 
Testvére, 's-ugyan azért: nem csak Tiszt, hanem Testvér-is 
ama’ gyalázatos Fog-meg? már akkor talán nem lett volna a’ 
világon ollyan neheztelés, melly az övékkel fel-érhetett volna.] 
Akós-fejedelem, hozzá hozván a’ hír Juliánának el-fogattatá- 
sát, és ugyan Macskási-Kapitánnya által, nem tudta elsőben 
mire vélni a’ történetet. De osztán, méllyebben meg-fontolván 
a’ dolgot, boszszonkodott maga-magában mind Gyárfás, mind 
Vernika ellen. Fel-’s-alá sétált szobájában egy-ideig. Végtére a 
asztala mellé egy székére le-űlvén, így kezdette szavait

Akós : Most tapasztalom im már: hogy Udvarom tellyességj 
gél meg-böcsteleníttetett. — Igaznak kelletett tehát annak 
lenni, hogy az arany Pereczek el-lopása Udvaromban tör
tént ? — Csak kevésben múlt-el: hogy magammal éppenségj 
gél el-nem-hitettem : hogy, vagy Kálmán-herczeg gyanakodik! 
midőn azt, a’-mit az útban véletlenül el-vesztett, Udvaromra] 
fogja; vagy pedig Schelmajer Titkosom egy Országos gaz-emj 
bér ; ki, a’ Herczeg’ nevével, ama’ gyalázatos levelet költötte. —I 
És íme : most tapasztalom im már: hogy Kálmán-herczeg-is 
méltán neheztel udvaromra, Schelmajer Titkosom-is bizonyos]
san ártatlan.------ Oh Gyárfás-bátyám ! Oh Vernika-húgom !j
Tik tehát egy valóságos Tolvajt ajánlottatok udvaromba?

Ezek után fel-ugra székéről a’ Fejedelem. Ugy-is tettszett 
mint-ha fel-gyúlladott volna Test-vérei ellen. Oka fel-lobbant 
tának az vala: hogy ezeknek egyenes szívekről * gyana

134

* T. i . : szívéről.
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kodna.’ Szinte el-hitette magával, hogy annak tolvajságát 
eleinte tudták, ugyan-azért őtet az Udvarba hozták, hogy 
legyen valahol menedékhelye a’ szép Ifiúnak. Ez ha igy lenne, 
már akkor mind Gyárfás, mind Vernika ellen szörnyű gondo
latokat forgatott. Ellenben Macskási Bálintnak szorgalma- 

'tosságát az Egekig felemelte, hogy az Ország úttyán járt, 
; és a’ Haramját el-fogta. Fel gyulladott osztán Juliána ellen) 
és igy folytatta szavait:

Akós : Fejedelmi szavamra fogadtam : hogy a’ Tolvajt fel
akasztatom. Ezt ugyan el se kerülöd, gyalázatos Ifiú. — Mert 

! ugyan : ki mondhatná ezt ártatlannak ? mivel Macskási Bálint
itól fogattatott-meg. 0 soha nem hírtelenkedik semmiben. 

Ugyan-azért: néki bizonyosnak kelletik abban lenni: hogy 
Julius lopta-el az arany Pereczeket. Ez külömben1 2 nem 

; lehet.3 Élly édes Kapitányom. Emberül viselted magadat. 
Meg-is-érdemletted ; hogy, mivel illyetén szorgalommal strá- 
zsáltál, Tégedet a' Kapitányságból Fő-strázsa-mesterségre 
emellyelek. Jól vagyon. íme levelet írok Apafi-Ezredesednek : 
hogy ki-hirdettesse új Tisztségedet.

MÁSADIK RÉSZ.

VERNIKA AKÓSSAL.

Elöbbeni szavai után le-űle Akós az asztalhoz, és azon emlí
tett levélnek írásához fogott. Azomban Vernika, Juliussának 
siralmas állapottyáról eleget gondolkozván szobájában, el-nem 

[ hitethette magával: hogy ezen ifiú valóságos Tolvaj legyen. Azt 
' gondolván : hogy valaki tarsolyába tette légyen a’ Pereczeket, 
I be4 bánta, hogy az Udvarban léttekor azt meg-nem-visgálta.

1 Latinos. — T. i . : gyanakodott.
2 T, i . : másként.

 ̂ 8 T. i . : ez bizonyos.
* T. i . : igen, nagyon.
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Más-valamit-is sajdítván a’ dologban, hatalmassan reá-vetette 
fejét, hogy megszabadíttya, akár minő fáradságában telik.

De rettegett, midőn Akós-báttyának, az illyetén véletlen 
dolgokban, nagy hírtelenkedését eszébe-juttatta. Ugyan-azért: 
hogy minden szerencsétlenségeknek elejét vehesse, hozzája 
iparkodott; meg-akarván tudni: minő vélekedéssel, minő fel
tétellel lenne a’ Fogolyról. Reá-nyitotta tehát nagy halkkal az 
ajtót. De midőn szemre vette : hogy bé-jöttét meg-se-sajdította 
Akós, és mind-egyre csak írn a : addig-is, még1 a’ levelet el
végezné, nem kévánta meg-szóllítani. Más asztalkára támasz
kodott, és sokáig nézte ábrázattyának vonásaiból gondolatait. 
Azokat nem felette szomorúknak látta. Ugyan-azért: bátorságot 
vett magának hogy, Levelének el-végeztte előtt, így szóllítsa- 
meg Báttyát

V ernika : Uram ! Édes Bátyám ! meg-kévántalak látogatni.
Vernikának e’ szavait hallván Akós, igen csudálkozott vélet

len jelen-léttén, ülve maradván, reá tekintett Húgára, olly 
szemekkel, mellyekböl semmi jót nem magyarázhatott Ver
nika. Tudni-illik : eszébe jutott Ákosnak, hogy Húga lenne 
egygyik oka ama' Tolvaj’ béfogadásának. Mind-az-által fel-há- 
borodott szívének jelét nem kévánván fitogtatni,1 2 így szollá 
hozzája.

Akós: Parancsol valamit a’ Fejedelem-kis-aszszony. Mél- 
tóztasson . . .

Ezeket mondván Akós, ismétt az írásnak fogott. De Ver
nika, Báttyának illy méltóságos tekinteteit, és szavait előre 
nem képzelhetvén magának, igen nagyon meg-szöppent. Most 
tapasztalta leg-elől azon külömbséget, mellyet, hogy Báttya, 
és Fejedelem 3 között légyen, nem hisz vala. Félt pedig ismétti 
meg-szóllításától.4 Ugyan-azért alattomban így szóllott

V ernika: Istenem ! be nagy méltósággal bán velem! Pedig,

1 L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
2 Nem a m aga helyén levő szó. — T. i . : elárulni, m utatni.
3 T. i . : a bátya (testvér) és a fejedelem.
4 T. i. : nem m erte ú jra megszólítani,
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ízen szomorú környűl-állásokban, őtet barátságossabbnak látni 
lévánnám. Egy kevés várakozás után, így szállá nyilván: Ked
ves édes Bátyám ! íme . . .

A kós : Van valamié a’ Kis-aszszonynak, mellyet velem köz- 
eni kévánna. Parancsollyon vélem. Köteles szolgája vagyok 

Kis-aszszonyságodnak.
V ernika : Nem szokásom : hogy édes kedves Bátyámmal 

oarancsollyak valamit. Egy alázatos kérésem volna. De meg
járom, még a’ levélnek vége lesz.

Ezek alatt egészlen el-végezte Akós a' levelet. Azt öszve- 
'.ette, és az asztalon hagyván, Húga eleibe ment és előtte nagy 
méltósággal megállott. Soha nem hihette ez-előtt Vernika, 
,iogy Báttyának méltóságos tekinteteitől így meg-vevődgyön 
í.zíve. Most benne csupa Fejedelmet, azt-is mint-egy idegent 
‘átott. Ákosban a’ Báttya éppen el-veszettnek láttszatott. Még- 
obban tiszteletére fordult, midőn hozzá így szollá

Akós : Most immár készen vagyok szolgálattyára a' Feje- 
llelem-kis-aszszonynak. Kérem: mit parancsol kész-köteles 
;z Olgájával ?

V ernika : Kérem Fejedelemségedet : ne bánnyon ily méltó- 
I tággal velem. Fogadgyon? vígabb tekintettel, másként úgy el
keseríti szívemet: hogy soha többé Húgának se mondhat, 
íxtóztató nagy gyötrelmeim vannak amúgy-is.
: Akós : No tehát, mond-ki kedves-édes Húgom : miben szol- 
fálhatok.

V ernika: Én ugyan, leg-is-leg-elsőben : követlek, lelkem- 
:des Bátyám.

Akós : Ki engemet meg-követ, annak úgy tettszik, ellenem 
jéteni kelletett.
t V ernika: nagyon meg-alázván magát: Igen-is; vétettem 
■ des Bátyám ellen.

Akós : Én pedig meg-engedek a’ Kis-aszszonynak ; noha 
lég nem-is igen jól tudom, miben legyen a’ vétek. Mind- 
z-által: csak azt súgom mostanában Kis-aszszonyságodnak 
Lilébe : másszor Udvaromba Tolvajt ne hozzon.
I Vernika: Kérlek, édes Bátvám: ne Kis-aszszonyozz annyit. 
1
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Barátságossabb nevemet óhajtanám tolled hallani e’ szomorú 
állapotomban. Szóllyunk egy-mással atyafiságossan. Eme’ kerek 
ajakidból mért nem hallhatom Vernika nevemet? E ’ név sok
kal inkább bé-illik Testvéri szádban, mint ama’ Kis-aszszony 
név. Es mennél többszer hallom te-tolled, annál inkább gyö
nyörködöm benne. Te nékem, magunk között, mindenkor édes
kedves Akós-bátyám lészel.

Akós : el-mosolyodván: Lám-ugyan, édes Húgom, be jól 
tudod mesterségedet.

V ernika : Bátlyának el-mosolyodttára, igen meg-örűlvén 
hirtelen nyakába ugrott, ezt mondván ; Édes lelkem ! édes 
szívem Bátyám.

Akós : No mit akarsz tehát, édes-kedves-drága-látos-gyön- 
gyöm-gyöngy-virágom-szerelmes-szép Húgom ?

V ernika : Édes Bátyám, úgy tettszik mostanában : mint-hí 
újra születném. Te ugyan valóságos Atyafinak tettszel eló'ttem 
Szereted-is, látom, édes Húgodat. Nem-is azon vagy: hog] 
gyötrelmeimet garmadázd.* Hidd-el: én-is hasonló szívve 
vagyok hozzád, édes Ákosom. Azt kévánnám : hogy úntalai 
jó kedvedben látnálak. Ne tarts semmit tőllem. Most-is azér 
jöttem : hogy gondgyaidat oszlassam. Ne félly ; meg-nem-kese 
rítlek semmiben.

Akós : Köszönöm Atyafiságos szívességedet, édes Vernikám 
De várakozz egy keveset. E’ levelet le-kell-pecsételnem, és ta 
Ián még ma el-küldenem Apafinak.

Ezek-után csendített a’ Fejedelem, mellyre Farkas bé 
jővén, a’ parancsolatot vette : hogy gyertya-világot hozzon 
Ez elő-jövén, bé-pecsételte a’ levelet, reá-is írta az Ezredesne 
nevét. Az-után a’ levelet az asztalon hagyván, ki-vitette Fai 
kassal a’ Gyertyát. Azomban igy fohászkodott alattomban

V ernika : Isten’ **-uram ! bár csak ő jönne előbb Juliusna 
emlékezetére. Én nem merek felőlié szólam. Oh Egek! csa 
most adgyatok bátor szívet, okos észszel egygyütt: hogy Julius

* T. i . : sokasítsd, tetézd.
** T. i . : Istenem .
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mák sorsán valamit fordíthassak. Már akkor, reménségem 
fölött, igen szerencséssen tölteném-el e’ mái napomat. El-ne-
hagygy, édes Istenem.

Akós, el-végezvén minden dolgát: íme, édes Húgom: ma egy 
[•embert szerencsésnek tettem. Macskási Bálintot a’ Fő-strázsa- 
; mester’ liivatallyára emeltem. Ugy-é: meg-érdemli ezen fel- 
■ magasztalást? Lám ! midőn mi aluttunk, ő strázsált helyettünk.

Macskási Kapitánynak nevét hallván Yernika, eleinte újra 
fel-boszszankodott. Gyomrából nem szenvedhette ama’ Fog- 

»meg Tisztet. Mind-az-által Báttyának jó kedvét megszegni 
,,nem akarván, kölletlen-is reá állott előbbbeni szavára, igy 

11 szólván
Y ernika : Igen-is, édes Bátyám ! ha Te Macskási Bálintot a’

I ■ Fő-strázsa-mesterségre érdemesnek lenni gondolod, magam 
1 se mondhatok ellene. — De, édes Bátyám !

Akós : No most ismétt valamit. Vallyon mit tesz nálatok 
? ama’ szapora d e ?

V ernika: Édes Bátyám! meg-ne-nehesztelly. Valamit kér- 
, deznék, ha meg-engednéd. De ígérd-meg előre.

Akós : De mit Ígérjek? hogy meg ne neheztellyek ? Azt meg
ígérhettem ; de nem tudom : meg-tarthatom-é. 

j. V ernika: Meg-tarthatod, édes Bátyám, ha meg-igéred. 
Igérd-meg tehát igazán, ’s-atyafiságossan.

; Akós : Nem bánom : a’ te szakálladra ; ígérem, ’s-még-egy- 
szer-is ígérem.

j V ernika : Most már tehát, édes Bátyám — egygyet kér- 
.1 denék — de meg-ne haragudgy — egygyet kérdenék — oh 
I ; Istenem.

Akós : Süsd-ki tehát egyszer. — Kérdenék — kérdenék — 
j f még se kérdel semmit.

\ V ernika, elsőben alattomban: Úgy ám bizony, de nem 
■ j merem. Osztán nyilván: Csak azt kérdeném tolled, édes 

Bátyám. Azt kérdeném mondám: mi tévő lészel Júliussal ? 
\ j Ismétt alattomban: Hála Istennek! ki-mondhattam egyszer.

t Akós : Mi tévő leszek vele ? — Én őtet által-fogom-adni az 
i j ítéletnek. *

*
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V ebnika : De úgy-é : csak azon okból: hogy a’ dolog meg- ; 
visgáltassék ?

Akós : Igen-is : nem más okra nézve ; hanem, hogy nyilván 
ki-tudódgyon a’ Tolvaj.

V ernika : Az ítélet-tételt pedig magadra vállalod ? Ugy-é, 
édes Bátyám.

Akós : Igen-is. Azt-is meg lehet cselekednem ; és csupán j 
csak kedvedért.

V ernika : O h! be kegyelmes vagy, lelkem édes Bátyám ! 
Nekünk gondolataink igen meg-egygyeznek. Úgy tettszik: 
mint-ha egy lélek élesztené testünket. Még csak egygyet 
kérdek.

Akós : Még-is van valami hátra? A' pedig vallyon mi lehet?
V ernika : Ugy-é, édes Bátyám ! Júliusnak * meg-visgálását 

nem bízod Schelmajerre ? — 0 ugyan értelmes ember; és tit- 
kosi hivatallyában szorgalmatos. De én úgy tartom : hogy e’ 
dolog nem őtet illeti. Igaz-é? vagy nem ?

Akós : Igaz, édes Vernikám. Semmi köze ehhez. Nem bízom 
reá Júliust.

V ernika, alcittomban : Hála légyen az Úr-Istennek ! mintha 
egy darab követ vetettem vólna-le erőtlen vállaimról. Az-után I 
nyilván: A' mi gondolataink éppen meg-egygyeznek minden
ben. Még csak egygyet kérdek: mert három a’ táncz-is. Meg
próbálom : Meg-egygyezünk-é ebben-is?

Akós : Még-is van valami hátra ? Teli vagy ma kérdésekkel, 
mint a’ fel-fútt hójag széllel. Hadd hallyam : mi lehet?

V ernika : Ugy-é ? Júliusnak dolgát egészlen Vidára bízod, 
ama' Fő-bírónkra? Édes Bátyám! ki-találhattam-é e’ harma- 
dikat-is ?

Akós: Ki-találtad édes Vernikám. О maga nem sokára itt ' 
terem. Meg-izentem immár az egész történetet. Tüstént elő
fogja Júliust.

V ernika, álattomban: Hálákat adok néked Teremtő Iste- j 
nem. Júliusnak élete mintegy bizonyos. Osztán nyilván: Édes *

* T. i . : Ju lius ügyének.
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'Bátyám! ha valaki azt mondaná : hogy Te, el-intézett dolgaid
ban hibázol; tudgya meg : hogy annak velem lenne dolga.* 
Kardot kötnék melletted.

HARMADIK RÉSZ.
VIDA ÁKOSNÁL.

• Azomban V ida , a’ Fejedelemnek parancsolattyára, az Ud
varba érkezett. De, minek előtte a’ Fejedelemhez bé-méne, a’
tömlöczöt akarta előbb meg-látni. Bé-tekintvén az ablakon, el- 
htílt a’ Tolvajnak nemességét szemlélvén, mellyet mind ékes 
ruhája, mind ékessebb termete nyilván ki-ád vala előtte. Le- 

,űlve látta** egy asztalkánál, meg-lánczolva. Úgy tettszett, 
mint-ha igen mélly gondolatokat forgatna eszében. De ábrá- 
zattya még se vala szomorú. Ezen Ifiúnak sorsát meg-köny- 
vezvén Vida, oh be óhajtotta, hogy ártatlan legyen. De, ártat- 

. lanságáról nem-is igen kételkedett. Meg-parancsolván végtére 
! a' Tömlöcz-tartónak : hogy, kevés idő múlva, a' Fejedelemnek 
Pitvar-szobájába hoznák, maga a’ Fejedelemhez igyekezett^ 

í.Bé-jelentette őtet az Inas. így szóllott pedig Ákoshoz
V id a : A-mint Fejedelemséged parancsolta, parancsolat- 

atyára, ’s-egyszer-’s-mind szolgálattyára-is itt vagyok.
V e r n i  к a : Hozta Isten az Urat, édes Fő-bíró-uram. Előbb 

I értésemre adta ő-fejedelemsé^e : hogy az Ur nem sokára itt 
iterem. Most tehát valóságos itt léttében igen gyönyörködöm.

V ida : Fejedelmi Kis-aszszonyságodnak ezen szívességét 
igen nagyra böcsűllöm. És abban nagy vigasztalásomat találom.
• V ernika : Bizonyos legyen benne Fő-bíró-uram, hogy, illy 
szem-látomást, talán életemben egyszer sem örültem.

Akós : Csak a’ Pénteki öröm Vasár-napi ürömre ne változ
zon. Mind-azon-által: abban hagyván most ezeket, a’-mi azon

(I
!

* Németes. — M agyarosan : velem gyűlik meg a baja.
** T. i.: a foglyot, v. látta, hogy ül.
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elzártt Ifiúnak történetét illeti, Fő-bíró-úrnak tudtára vagyon * 
immár. Vegyen maga mellé még csak egy író-deákot, és vis- 
gállya-meg az egész dolgot. Mind az Úrnak kérdései, mind a’ 
Babnak feleletei, nagy szorgalommal, írattassanak-le. A’ dolog 
egészlen el-lévén-végezve, jőjön az Ür hozzám. Az ítéletet 
magam fogom fejére-ki-mondani. Vigyázzon az Úr szavaimra. 
Én annak az Ifiúnak vérét, ha ártatlan, éppen nem kévánom. 
De, ha vétkes, az Úr se óhajtsa erő-szakos ki-szabadítását.

Ezek után el-méne Akós Vernikával egygyütt. De Vernika, 
báttya mellől csak hamar el-lopódzván, hirtelen viszsza-tére 
Vidához. El-csudálkozott Vida. így szollá pedig

V ernika : Édes Fő-bíró-uram ! csak még egy szóra jöttem. 
De vigyázva szóllyunk : hogy valaki meg-ne-hallgassa beszéd
gyeinket. Igen-is úgy tettszik : hogy csak magunk vagyunk. -  
Kedves Fő-bíró-uram ! az Istenre, ama' nagy irgalmasságúra ; 
és mind azokra, mellyek az Úr előtt valaha kedvessek voltának, 
esedezem, fohászkodom, reménkedem az Ur előtt: mutassa- 
meg ma, hogy ember-szerető légyen. Ha ama’ szerencsétlen 
Ifiú valami-képpen feleleteiben meg-találna-tévenni; hozogassa 
helyre fogyatkozásait. Legyen szegénynek Gyám-attya. Támo
gassa erőtlenségét, nyilatgassa ártatlanságát: mert én soha el- 
nem-hitethetem magammal: hogy Julius Tolvaj légyen.

V id a : Kegyelmes Fejedelem-kis-aszszony! én se jöttem más 
tekintettel ide, hanem, hogy őtet meg-szabadíttsam. Mihelvest 
kegyelmes Fejedelmünknek izenetéből meg-értettem: hogy 
azon Ifiúnak meg-visgálása ** reám bízattatott; leg-ottan hálá
kat adtam édes Istenemnek, hogy őtet Schelmajernek körmei 
közűi meg-akarta menteni. Előre azt mondhatom, hogy, 
a’-mint a’ Tömlöczben láttam, azon Ifiat, első látásával, senki 
sem mondliattya Tolvajnak. Megvisgálásomtól tehát éppeu 
nem félhet, mivel vele atyai módra bánandok. Csak egy szik
ráját találhassam ártatlanságának, azt egészlen feléleszteni 
el-nem múlatom.

V ernika : Édes Fő-bíró-uram ! Az Isten bizonyossan meg-

* T. i. : tudom ása van felőle, tudja.
** L. a 140. lapnak jegyzetét.
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jjfogja áldani az Urat ezen szívessége miátt: Mind-az'-által: 
i ' édes Uram ! ha talán azon Ifiú vétkes volna (Oh Egek ! hogy 

irtózom ennek csak gondolattyától-is); ha tehát vétkes volna 
• (de ő ugyan nem az, bizonyossan nem az); de, ha még-is az 

volna? — Édes Fő-bíró-uram! ha van az Úrnak irgalmas szíve ; 
ha van tudománnyá; fogja elő mind ezeket, és ama’ szeren- 

pj csétlennek megszabadítására fordíttsa.
Vida : Igen-is. Követni fogom ezen szíves tanácsot minden 

в i bizonnyal.
.  V ernika : Nézze körösztűl-kosúl a’ Törvénynek minden 

b 1 ágait-bogait.
I !‘ V i d a  : Ujjamon hordozom mind ezeket. Tapasztalni-is fogja 
ä Kegyelmed : hogy hasznára fordítom.

V ernika, Igen lassú szavakkal: Édes Fő-bíró-uram: még 
I j egyre kérem az Urat. El-ne múlassa az Úr azon fogásokat, mel- 
I : lyekkel a’ leg-világosabbakat homályba lehet keverni. Ha azon 
l IfiúnakTolvajságaki-stílne(de ki-nem-sűl: mert ő nem valóságos 

. Tolvaj); de, ha még-is ki-stílne ; mért kellene ezen szép Hiúnak 
I ; csak éppen egy gyarlósága miátt, illy idétlen elveszni ? Mázol- 

I lya-bé * az Úr a’ vétket, a’ mint legjobban tudhattya. Jutalmát 
г г várhattya tőllem, ha el-fogadgya tanácsomat. Ne véllye az Úr, 
i (hogy roszra intem. Akós Bátyám sem kévánnya vérét, a’-mint 
i az Úr hallá. Csak azt óhajtya: hogy a’ Nép’ szája bé-dugód- 
I  í gyón, és azon Ifiú igazságossan kiszabadulni láttszattasson.

Vida: Hagygya Kegyelmed az egész dolgot én reám. Nékem 
I bizonyossan ember-szerető szívem vagyon. Előre mondhatom: 

hogy azon Ifiat ollybá tarthattya Kegyelmed, mintha meg-sza- 
I hadúlt-volna. Ha csak - - -

V ernika, meg-rettenve: Fő-bíró-uram ! vallyon mit ért az 
j; által a’ ha csak által? Kérem: el-ne-titkollya tőllem. 
i V ida : Ha csak azon Ifiú, maga-magát, szántt-szándékkal, 
; el-nem-akarja veszteni. Az-az : ha, minden iparkodásim ellen, 

a’ tolvajságnak meg-vallásában állhatatossan meg-marad. Már 
; j akkor csak az Isten a’ kiszabadítója.
i
*
i

* T. i,: leplezze, rejtegesse.
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V eknika : Ugyan-azórt: az Úrnak ki-váitt1 okosságára 
bízom a’ teendő kérdéseket. Ne kénszeríttse erőszakkal a’ 
meg-vallásra. De mit törődöm annyit ? — Ott lesz Fő-bíró
uram — Elég az — Csak arra emlékeztetem végtére: úgy 
bánnyon azon Ifiúval, valamint velem bánna, ha Személlyé- 
ben1 2 lennék. Jusson eszébe az-is : hogy az, mellyet mostan 
forgat, Ember-vér.

Ezek-után el-méne Vernika. Vida, maga maradván, nem 
győzte elegendő-képpen csudálni a’ Kis-aszszonynak felebaráti 
szeretetét, és Júliushoz ritka hajlandóságát. Egy kevés vára
kozás után, magában ezeket mondotta

V ida : Oh minden Fejedelmi Kis-aszszonyoknak igaz 
Tűköre, nagy-lelkű Vernika. Ha más nem vólna-is benned 
ezen ember-szerető szívednél; megérdemlenéd mégis, hogy 
azon Hiúnak meg-szabadúltta eme’ fáradságodnak bére lenne.

NEGYEDIK RÉSZ.
CSEREINEK ERKÖLCSE.

Akós-fejedelemnek Író-deákja vala Cserei Endre. Ezen 
nagyra menendő Ihat, a’ többiek között, leg-inkább szerette 
Vida-is. Akós pedig vagy csak azért-is nagyra böcsűlhette: 
hogy, egy alkalmatosságban,3 életének nagy veszedelmével, a' 
Fejedelem4 életét meg-tartotta. Tudni illik: Fejedelemségé
nek mindgyárt elején vadászaton vala ezen író-deákkal, midőn 
egy Medvére találtának a’ Havasokban. Ezen vad állat meg- 
sebesíttetvén Ákostól, hirtelen meg-sebesítőjére fordúlt; sőtt 
az-után is : midőn Akós, a’ veszedelmet látván, fel-kapaszkodna 
a’ fára; a’ Medve utánna eredetű, és csak kevésben múlt el,

1 T. i . : kiváló.
2 T. i. : ha az ő helyén v. helyzetében.
я Néhány sorral alább így mondja: egy alkalmatossággal. — 

T. i. : egy alkalommal, egyszer, egy ízben.
4 T. i . : az ő, azaz Ákosnak.
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♦ hogy lábát meg-nem-kapta. Ezen Tekintetre,1 el-szaladának a’ 
többiek. Maga Cserei, a’ Medve után indúlván, le-vonta a’ fáról, 
és kését annak szívébe oly szerencsésen mártotta,2 hogy többé 
osztán senkinek sem árthatott. Ezen történet után, igen dicse-

jkedett Akós író-deákjának hozzá-való szeretetével. És, egy 
alkalmatossággal, sokan ülvén az asztalánál, meg-kérdezte 

: Csereit: vallyon mi lehetne az, a’-mi őtet reá vihetné, hogy 
fejedelmét el-adná. Erre Cserei azt felelte nemes bátorsággal: 
hogy széles e’ világnak kincse nem volna elegendő, hogy valaha 

•Urát el-hagygya. De elég volna egy pénz 8 ára boszszúság, 
í melly iniátt az Országlót-is el-adná. Meg-tettszett Ákosnak 

ezen bátor felelet, fő-képpen : midőn eszébe juttatta : hogy a' 
valóságos Magyar nem szenvedhet valamit nehezebben, mint 

I szabadságának meg-sértését, és a’ boszszúságot. Ugvan-azért:
I mindenkoron azon volt Akós-fejedelem: hogy se maga, se 
■ más valaki boszszúsággal ne illesse Csereit. Yida őtet magá
hoz hívattatta, úgy-mint, Juliána’ meg-visgálásában,4 hiteles 
író-deákot. Béjöttekor igv szollá Vidálioz

I Cserei : Kérem, méltóságos Uram : engedgyen-meg késedel- 
! raemnek. Hamarább érkeztem volna, de előmbe kerekedtek 
vagy hat Parasztok, és Nátlián-zsidót vádolták, hogy mindeni-

• kének egy arannyal tartozna, mivel, az arany Pereczek’ Tolvaj- 
jának el-fogásában, őtet segítették. A‘ Zsidó nagyon szabódott,:

; hogy mind-addig semmit se kérhetnének rajta,6 még0 a’ Tol- 
jvaj fel-nem-akasztatik, és ő a" tíz-ezer forintokat meg-nyeri. 
; Y ida : eme’ Zsidó-pört továbbra-is lehet halasztani. Most
* fontossabb dolog vagyon előttünk.
; Cserei : Azon kívül: még két Paraszt vagyon itten Pap-fal- 
I várói. Méltóságoddal kévánnának Szóllani. Rövideden azt

;
1 T. i . : Ennek láttára, v. ezt látva.
2 Soloecismus. — T. i. : kését oly szerencsésen mártotta 

i annak szívébe.
3 L. a 30. lapnak 1. jegyzetét.
* L. a 140. lapnak jegyzetét.

! 5 T. i . : követelhetnek tőle.
i “ L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.

Az Arany Pereczek. 10
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mondtták : liogy, Macskási Mihálynak ártatlansága mellett, sok 
bizonságot hoznánk Schelmajer ellen. — Méltóságos Úr! En-is 
tudok egyet; pedig olly bizonyost, mellyből világossan ki-fog- 
tettszeni Macskási Mihálynak ártatlansága. Méltóságos Uram ! 
Ne hagygyuk ezen emberséges Magyar-embert ama’ se-lion- 
nyából * kerűlttnek horgas körmei között.

V ida : Semmit sem kételkedem az Úrnak mind eszességé
ről, mind igaz magyar szívéről. Macskási Mihálynak ártatlan
sága én nálam-is bizonyos. Cserei-úrnak szava annál inkább 
bizonyossá téve ** engemet. Mind-azon-által: erről másszor-is 
szóllhatunk. A’ késedelmet károsnak nem látom. Most pedig 
igen sürgető dolgunk vagyon. Ahhoz kell fognunk.

Cs e r e i: A’-mint Méltóságod parancsollya, kész vagyok e n 
gedelmeskedni.

V ida : Ama’ le zártt Ifiúnak dolgát kérdőre fogjuk venni. 
De üllytínk-le az asztalhoz. Ekkor le-űltenek. Parancsollya 
pedig ő-fejedelemsége : hogy, mind kérdéseim, mind amannak 
feleletei szorgalmatossan le-írattassanak. Cserei-Urnák mind 
esze, mind keze hozzá.

Cserei : azon leszek: hogy végbe vigyem kötelességemet 
Én készen vagyok.

Ezek után elő-vette Cserei a’ Papirost. A’ tollat-is kezében 
tartotta. Az-után, Vidára nézvén, ha meg-engedné-é a’ csendí- 
té s t; midőn tőlle meg-engedtetett, egygyet csendített.

ÖTÖDIK RÉSZ.
FARKAS VIDÁNÁL.

Bé-jöve a’ csendítésre Farkas, a’ Fejedelemnek Inassa, és 
magát az Urak előtt meghajtván, Vidának csak ezeket mon
dotta

* Ma is mondják: sehonnai.
** T. i . : teve, de magyarabb : tett. V. ö .: «Az Isten árva

ságra téve bennünket.» Mikes, CXII. lev.
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i F arkas : Parancsollyon, Méltóságos Uram, valamit. El-járok 
ötelességemben.

V ida : Ama’ Babot ki-vétettem ez előtt a’ Tömlöczből, és 
de a’ Pitvar-szobába parancsoltam. Nem kétlem, hogy el
érkezett.

F arkas : Maga a’ Tömlöcztartó hozta ez-előtt a Pitvar- 
;zobába.

V ida : A’ láncz ugyan rajta hagyódhatik. Mind-az-által: 
ladd jőjjön-bé a’ Bab.
. F arkas : Tüstént itt fog lenni.
i Ezek után Farkas a’ Babért el-méne. Yida pedig az Egek 
élé tekintvén, nem tudom, mitől, de irtózni kezdett. Színe-is 
neg-változott. Kedve pedig, szokása ellen, egészlen el-esett. 
Nagy háborúi1 után igy szóll vala
; V ida : Csak e’ mái dolgunknak jó végét szakaszsza az Isten. 
Ily szív-szorongatásokat soha mind-eddig nem érzettem.

Cs e r e i: Nem lehet a’ jó végnél egyebet reménleni; mivel 
Méltóságodra bízattatott a’ dolog.

hatodik rész.
f

JULIÁ NA VIDÁVAL.

Azomban : a’ szobába bé-hozattatott Juliána kis-aszszony. 
lülőre 1 2-jött a’ Tömlöcz-tartó, az után Juliána, kit két katonák 
,:i-vontt mezítelen3 karddal késértenek. Hajadon fejének ékes 
raj-szálai meg-valának egy kévésé bontva. De úgy tettszett: 
nint-ha ezzel szebbnek rajzoltatott volna. Jobb-keze ballábá- 
íal körösztűl vala lánczolva. Meg-állván nagy alázatossággal 
j/ida előtt, hirtelen megváltozott színében. El-futott orczájáról 

fiatal piros; 4 és hervadni, az-után sárgúlni-is láttszatott.

1 T. i . : lelkének nagy háborgása v. felindulásán
2 T. i . : elől.

: 3 Pleonasmus. — «Mezítelen» a kardról mondva németes.
I 4 T. i . : pirosság, piros szín.

10*
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Mind-az-által: fel vett Személlyéről1 ismétt meg-emlékezvén, 
meg-bátorította magát. Yidának könyvei szinte ki-csordúltanak, 
midőn így szóllott hozzája

J uliána : Ide jöttem Fejedelmünknek, és a’ Méltóságos Úr
nak parancsolattyára.

Vida : Jól vagyon, édes Fiam. — Jöszte közelebb -— Még
is közelebb. — Erősíttsen-meg az Isten feleleteidben. — Ne 
féllv édes fiam, semmitől. — Ez nem íté le t: hanem csupa 
atyai kérdések. —- És, hogy valóságossan eleve-is észre vehes- 
sed, hogy veled atyai módra bánok : hallod-é, Tömlöcz-tartó ? 
Vedd-le-róla a lánczot. Megszűnt a beszédtől addig, még 1 2 a' 
láncz le-vétetett róla. Az-után így folytatta Juliánához kegyes 
szavait: Már most, édes Fiam, szabad vagy. El-is-hidd : hogy 
te magad nem örvendezhetel jobban, e’ szabadságod’ látván, 
mint én örülni fogok, midőn egészlen ki-szabadítalak. Ugyan
azért : minden szabadsággal, minden bátorsággal, felelly min
den kérdéseimre. — De elsőben-is arra kérlek, édes Fiam, 
vigyázz magadra, és ártatlanságodra. — Ollyat se felelly, a’-mi 
nyakad’ törheti. Leg-is-leg-elsőben azt kérdem tolled, édes 
Fiam : Mi Neved?

Eme’ kérdést hallván Juliána, el-tébolyodott. Ijedtében el- 
feletkezett azon férj-fi személlyéről,3 mellyet magára vett vala. 
Maga se tudván, mit mond, így felelt Vidának előbbeni kérdésére

J uliána : Engemet Macskási Juliánának neveznek.
V ida , meg-rettenve : Mit ? Macskási Juliánának neveznek ?
J uliána, magához térvén : Oh Istenem ! mit-is mondottam? 

Engedgyen-meg Méltóságod szokatlan gyengeségemnek. íme 
arra jutottam, hogy magam se tudgyam, ki legyek.

Vida: Ugyan-azért: csudállottam-is, édes fiam, hibás fele
letedet. Semmit se félly, kedves magzatom. Kész vagyok ki
szabadításodra. Minden ki-gondolható módokkal ki-kévánlak 
a' veszedelemből menteni. Az-után Csereihez fordítván sza-

1 L. a 51. lapnak 1. jegyzetét.
2 L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
3 L. a 51. lapnak 1. jegyzetét.
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»ait: Ugyan-azért: törtíllye-ki, Cserei-uram, ezen Ifiúnak élőb
bem feleletét. Végtére Jidiánára tekintvén: Most tehát, édes 
Fiam, minden meg-tébolyodás nélkül, felelly e’ kérdésemre :
Mi neved ?

J uliána : Engemet Macskási Júliusnak neveznek.
V ida, el-bámulván: Mit? Macskási Júliusnak neveznek? 

Térj magadhoz Fiam.
J uliána : Igen-is, magamhoz térvén, azt mondom : hogy 

»annak neveznek.
V ida, jobban el-hárm'ilván: Mi neve édes Atyádnak? és 

'édes Anyádnak?
J uliána : Atyámat Macskási Mihálynak, édes Anyámat 

iZsólyomi Sárának nevezik.
V id a : Atyád Macskási Mihály? Fejedelmünknek a m a ’ 

ijKíncs-tartója?
Jut,t a n a  : Igen-is Méltóságos Uram, azon emberséges, de 

szerencsétlen ember.
V id a : Mond-meg, fiam, egyenessen : hol lettél e’ világra.*
Jut,t an a  : Édes Atyám annak-előtte a’ Szerémi Herczegség- 

ben szolgált. Ott lettem e’ világra.
V ida : Születésedtől fogva, mit gondolsz, édes fiam, h á n y  

^esztendők töltek-el eddig ?
J uliána : Ha jól eszembe maradtak édes Anyám’ szavai; 

:tizen-nyolczadikba járok.
V ida : Voltál-é valaha életedben az Ítélő szék előtt valami 

;rosz tettedért?
J uliána : Mind-eddigmeg-mentett az Isten. Soha sem voltam.
V ida , meg-örülvén: Már most igen kedvemre feleltél, édes 

Fiam. E' mellett maradgy. Ki-mentheted magadat. Mert kik 
^gyakran vétkeznek, és többet laknak a’ tömlöczökben, mint 
azokon kivűl; olyaknak igen meg-veszett erkölcsök ** vagyon.

* V. ö . : «Váradon lettem e világra.» Pázm. (B. A. fogant, 
napjára szóló besz. a bev.) — «Nem azért lettem a világra, hogy 
egy álgyúlövés vagy hegyes tőr kiküldjön belőle.» Fal. (N. U. 

ilV. közb. a közepe felé.)
; ** T. i . : erkölcsük.

I
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Ki csak először vét, annak tettét nem annyira gonoszságnak, 
mint emberi gyarlóságnak mondhattyuk. Igen örvendek tehát 
azon : hogy ennek-előtte se nem vétettél, se a’ tömlöczbe nem 
voltál. —-^Mennyünk tehát tovább, édes Fiam. — Nékem úgy 
tettszik: mint-ha illy gyönyörűséges Ifiú, a’-minőnek lenni 
tégedet tapasztallak, gyakran sok ajándékokat nyerhetett. 
Mond-meg, édes Fiam : nyertél-é valakitől valamit ?

J uliána : A’-mi az ajándékokat illeti: nyertem igen-is eleget.
V ida , nagyon meg-örülvén alattomban: Hála légyen az 

Istennek ! jól kezdődik a dolog. Az-után nyilván: Mond-meg 
tehát, édes Fiam : kik azok, kik téged’ valaha meg-ajándékoz- 
tanak ?

J uliána : Leg-első azok között a’ Szerénái Herczegné; ki 
engem’ nem külömben, mint édes leányát (avagy-is Fiát akar
tam mondani), mindenkoron nagyon szeretett: és, sok aján
dékokkal, nem mondom: ki-elégített: hanem gyakorta el
nyomott.*

Ezeknek emlékezetére, ki-csordúltanak Juliánának könyvei. 
Eszébe-jutottak azon boldog idők, mellyeket, nagy vigasztalá
sával, a’ Szerémi Udvarban el-töltött, midőn édes Attya azon 
Uraságnak szolgált. Yida ama’ szavakat, és eme’ könyv-húlla- 
tásokat jobban megfontolván, meg-is örült, meg-is szomoro
dott. Mind-az-által: nagyobb mértékben lévén az öröm, igy 
szóllott alattomban

V id a : Hála légyen az Úr-Istennek : már most igen jó útban 
vagyunk. Julius bizonyossan ártatlan. Az arany Pereczeken 
a’ Szerémi Ifiú Herczegnek képe találtatik. Bizonyossan ő tőlle 
nyerte : nem-is kétlem, hogy ajándékban. Az-után nyilván 
Juliánához: Úgy-é, fiam, isméred Te ezen arany Pereczeket? 
Jól meg-nézd: hogy benne el-ne-téveledgy.

J uliána, nem-is akarván a Pereczeket nézni: Ismérem, 
úgy mond, igen-is.

V ida : Úgy-é? ezt-is ajándékban kaptad a’ Szerémi Udvar-

* Úgy tetszik, hogy a lat. opprimere, a ír, opprimer és a 
német erdrücken fordítása,
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ban? és talán magától a’ Herczegnétől? ki téged', mint édes 
fiát, úgy szeretett mindenkor.

Juliána : Én ezt a’ Herczegnétől ajándékban éppen nem 
kaptam.

Vida, meg-rettenve: Az Istenre kérlek, édes Fiam : jól meg- 
' gondold feleletidet. Ne liamarkodgy velek. — Még egyszer 

kérdelek : ezen arany Pereczeket úgy-é ajándékban kaptad a’ 
Szerémi Herczegnétől?

J uliána : Immár mondottam : hogy én ezt tőlle ajándékban 
, nem kaptam.

V ida, még inkább meg-rettenvén, így szollá alattomban: 
' Istenem ! mire magyarázzam ezen szavait. Az-után nyilván : 
Nem kérdem teh á t: ha a’ Herczegnétől nyerted-é, hanem, 
közönségessen, azt kévánom tudni, pedig javadra: ha más 

j valaki (akár ki legyen az) nem ajándékozta-é néked?
J uliána, az Egek felé nézvén: Istenem ! be nagyon fagga- 

tódik szívem.
V ida, meg-örülvén alattomban : Most vagyon immár jó 

folyamattya az egész dolognak. Osztán nyilván: Ugy-e bizony? 
Valakitől (akáx- kitol-is) ajándékban kaptad?

Juliána : Én semmi-féle teremtéstől ajándékban nem 
; kaptam.

V ida, meg-szomorodván, egy kevés várakozás után: Avagy 
. talán más valaki lopta-el ezen arany Pereczeket, és néked 

ajándékban adta? avagy tőlle meg-vetted? Mond-rá, fiam,

Í  hogy úgy. íme fogadom : hogy soha kérdésbe sem veszem ama’ 
másikat.

J uliána : Hogy más valaki lopta légyen el, avagy nékem 
I el-adta; azt senkire se foghatom.

V ida : Igen szomorúan : Édes Júliusom ! Te az én szívemet 
I egészlen öszve-marczonglod. Kérlek az Istenre : mentsd-ki,
. a’-még* lehet, magadat. Most utóllyára, és (Isten ne adgya) de 

talán veszedelmedre kérdelek: magad vetted-é-el az arany 
Pereczeket? Vigyázz a’ feleletre.

* L. a 25. lapnak 1. jegyzetét,
i
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J uliána : Igen-is ; vigyázva mondom : É n magam vettem-el 
azon Pereczeket.

V ida : De, fiam, el-nem loptad; hanem csak el-vetted, 
amúgy tréfából: hogy egy ideig szemeidet gyönyörködtesd 
bennek ; az-után ismétt helyre-tetted volna? M ert: lásd, édes 
Fiam ; más ám így el-venni valamit, más pedig el-lopni. Ugy-é ? 
csak tréfából vetted-el.

J uliána, meg-törűlvén szemeit: Én az tréfából el-nem - 
vettem.

V id a : Talán ugyan (a’-mitől az Isten meg-megmentsen) 
magad loptad-el a’ Fejedelmi Udvarból?

J u liána: Én azt, Istenem eló'tt, másképpen nem m o n d 
hatom.

V ida, alattomban: Egy lábig oda lettél, szerencsétlen ifiú. 
Az-után nyilván : Talán ösztönzött valaki a’ lopásra ? Mert 
amannak nagyobb vétke lenne. Te pedig még ki-mentlietnéd 
magadat. Ugy-é ? javaslotta valaki a’ lopást?

J uliána : Azt se foghatom senkire. Senki se javaslotta.
V ida , meg-törűlvén könyveit: Édes Fiam ! Isten láttya igaz 

telkemet: hogy többet cselekedtem éretted, min-t-sem köteles
ségem hozta volna magával.

J uliána : Igen-is : észre-vettem Méltóságodnak szorgalma- 
tosságát. Szíves köszönettel-is veszem liozzám-való igaz atyai 
szeretetét. És, ha Méltóságodnak eme' különös hajlandósá
gát elegendő-képpen meg-nem-köszönlietem ezen a' világon ; 
amott, ama' másikban, esedezni fogok, Istenemnek szent színe 
előtt, Méltóságodnak hoszszas, és szerencsés életéjért.

V ida : Igen szomorúan: Most tehát, édes Fiam, semmi se 
jut eszedbe magadnak védelmezésére ?

J uliána, Az egekre emelvén szemeit, ’s-könyveit meg-törül- 
vén: Semmi se.

V ida : Szerelmes édes fiam ! kérlek utóllyára : ne légy olly 
kegyetlen magad ellen. Van-é annyi bátorságod: hogy, tollat 
vévén kezedbe, kezed’ írásával meg-erősíttsed : hogy ezen fele
letek valósággal tiéid legyenek?

J uliána, egy keveset meg-rettenvén: Vagyon igen-is.
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I V ida, kezébe vél'én a tollat: Édes Fiam ! én mind Isten, 
ind emberek előtt ártatlan vagyok véredben. Nézz erre a’ 
lra. E’ fog lenni1 azon köteled, mellyet szántt-szándékkal 
vakadra fójtaszsz, ba, kezed’ írásával, ezen feleletidet meg- 
j-ősíted. Még egyszer; és pediglen utóllyára kérdelek : alá-írha- 
'd-é, igaz lelked’ ismérete szerént, tulajdon nevedet?
] J uliána, az asztalhoz menőén: Igen-is : alá írhatom.

Ezzel elő-vette a’ tollat, és nevét a’ Papirosra le-írta. Az- 
bán ismétt reá-vetették a’ lánczot, és a’ Tömlöczbe viszsza-vit- 
.k. Juliánénak el-menetele után öszve-tette Vida a’ Papirost, 
»i kebelébe tette. Cserei az egész dolgon nagyon álmélko- 
íVtt. így szóllott pedig

V ida : Adta-vólna az Isten : hogy soha e’ napom fel-ne- 
erűlt volna. Sok hivatalombeli dolgok ki-facsarták immár 
Remeimből a’ könyveket; de ennél siralmassabb esetről nem 
mlékezem. — Szerencsétlen Ifiú ! — Mind magadat, mind 
des Atyádat, egyszerre el-vesztetted. Semmivé tetted azon 
larkodásimat, mellyekkel fő-képpen édes Atyádnak ki-sza- 
adításában fáradoztam. Igen kevés volt hátra, hogy ötét 
ppenséggel ki-nem-mentettem. A’ Fejedelemnek szívét immár 
Leg-lágyítottam; és belőlle Atyád’ tolvajságának vélekedését2 
gészlen ki-vettem. Most pedig: eme’ Te 8 tolvajságod Atyád
nak tolvajságát-is újra meg-erősítette. Mind-а’-ketten oda let
etek.

Cserei : Én ugyan elegendő-képpen nem csudálhatom azon 
'iának maga’-viselését. Méltóságodnak kegyességét nem érteni, 
íztelenségnek ; vele nem élni, magával-nem-gondolásnak látt- 
:atik. Nem emlékezem egy Rabról, ki illy bátor szívvel ment 
ólna halálának eleibe. De én, ezen csudálatos történetnek, 
gudálatos végét-is bízvást reméllhetem.

V ida : Én ugyan, Fejedelmünknek eltökéllett szándékát jól 
.mérvén, Júliusnak egész dolgából semmi jót nem reméllhe-

:i
I Németes. — T. i . : lesz.

T. i. : tolvajságáról való gyanúját.
T. i. : ez a te.
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tek. Nincs semmi féle teremtés, ki őtet az akasztó fától meg 
mentené.

Cs e r e i: Talán meg-menti attól az Isten. Mert ő az akasztó
fára nem termett. Mind-az’-által: parancsol még valamit Mél
tóságod ?

V ida : En ugyan, az Úr előtt, térden-állva-is esedezném 
hogy ezen szomorú hírrel a’ Fejedelemhez mennyen, ha es 
az én kötelességem nem volna. Másként semmi dolgom immái 
az Úrral. El-mehet Isten’ hírével.

Cserei : Magamat tehát méltóságodnak tapasztaltt-kegyes: 
ségébe ajánlom.

Ezek-után meg-hajtotta magát Cserei, és Vidától eltávozott 
Yida, maga maradván, egy ideig gondolkodott: mi tévő legyen, 
Az-után : a’ Fejedelemhez akarván menni, maga se tudta vilá- 
gossan, mi húzhatta viszsza. így szóllott útóllyára

Y i d a  : Soha illy állapotban nem voltam. Soha a’ Fejedelem
nek látásától így nem irtóztam. Ha jól meg-fontolom állapotoJ 
m at; ezen hivatal éppen nem nékem való. Le-teszem Fejedel
memnek lábaihoz. Ime-ezen Foglalatosságom lészen azoij 
utolsó.

HETEDIK RÉSZ.
VERNIKA YIDÁVAL.

Amazokat el-végezvén Vida, neki ment a’ Fejedelem’ ajtaj
jának, melly annak nappali szobájába szolgált. Vernika éppen 
ekkor jöve-ki a’ Fejedelemtől. Meg-tartóztatta a’ siető Fő-bírót] 
Az-után lassú, de igen nagy örömet jelentő szavaival ezekelj 
mondotta

V ernika : Ne olly hirtelen, kedves édes Fő-bíró-uram !

l e l

En elsőben valami örvendetes újságot kévánok az Úrtúl hal-j
lani, mellyel osztán a’ Fejedelemhez nagy bizodalommal bé-szaj 
ladhassak. — Mert én Júliusnak ártatlanságáról olly bizonyos 
vagyok, valamint-hogy Fő-bíró-urammal beszéllek. Ugy-é Ы-;
zony ? örvendetes hírrel fogok szaladni édes Bátyámnak eleibej
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Vernikának ezen kérdésére, semmit sem felele Vida, ha-t
íem, nagy szomorúsággal a’ földre vetvén szemeit, csak vállát 
ronyogatta. Ezen véletlen dolgot szemlélvén Yernika kegyet
lenül meg-rettent. Piros színe fehérbe öltözött. Még nagyobb 
Umélkodásai között így támadta-meg Yidát

Y er nik a : Mit? — Az tír halgat? — Istenem! mire vél- 
yem szótalan feleleteit? — Avagy talán nem kévánnya azt az 
<Jr : hogy szívemet hirtelen el-fogja azon öröm, mellyet Julius’ 
ártatlanságának ki-nyilatkoztatásából érezni fogok. Ugy-é bi
zony ? attól tart az Úr, Fő-bíró-uram ?
' Várta erre-is a’ feleletet Yernika. De Vida, erőssen meg
maradván előbbeni állapottyában, nem tett egyebet, hanem 
még szomorúabban le-sütvén szemeit, ismétt a’ vállát vonyo- 
*atta. Ekkor egészlen el-halaványodván, így szollá 
I Y ernika : T ehát: olly kegyetlenek hozzánk az égi rendelé
sek : hogy bennünket, szerencsétlen Kolosváriakat, egészlen 
d-hagyhattanak ? Olly forgó *-is lehetett a' gonosz szerencse, 
íogy magát a szerencsétlenségre változtathatta? Istenem! 
mire jutánk !

V ida : Most e m e lv é n - f e l  szemeit, és az egekre nézvén: K ár! 
Árökkén k á r!
j V ernika : Oh én szerencsétlen Teremtés ! íme : a’ jó kedv 
íogy változik hamar rósz kedvre ! Sehol sem állhatatossabb 
V Szerencse, mint változóságában.** — Tehát: minden Be- 
'nénségünk füstbe ment ?

V ida : Én semmi szabadulást nem látok. Ha csak az Isten 
íem könyörül rajta.

V ernika : Istenem ! jól meg-sem-ismérhettem ; és íme már- 
s el-veszthettem. — Kicsoda tehát valósággal azon Ifiú ?
»

* V. ö .: «Forgó viszontság járm a alatt nyögünk.»
Berzs. A magy.

** V. ö .: «Passibus ambiguis Fortuna volubilis errat 
— — — — — — — — — —
E t tantum  constans in levitate sua est.»

Ovid. Trist. 5, 8, 15.
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Vida: Én ugyan többet tettem érette ; mint kötelességem
ben vala.

V erniea : Azt én el-hiszem az Úrnak. De kicsoda azon Ifiú ?
V ida : Bizonyos útakat mutattam ki-szabadúlttára. De sem

mire se mellettem vele.
V ernika : Semmi kétségem ebben-is. De mért nem felel 

Fő-bíró-uram egyenessen azon előbbeni kérdésemre?
V ida : Nyakassan meg-maradott tolvajságának meg-vallá-; 

sában egész végig.
V ernika: Igen gyötri az Úr meg-keseredett szívemet mégj 

nyakassabb hallgatásával. Ki vele mennél hamarább. Kinekj 
a’ fia?

V id a : Ezt a ’ Fejedelem-kis-aszszony meg-fogja-hallanij 
magától a’ Fejedelemtől.

V ernika : Istenem ! mi lehet ez ismétt ? Uraságodtól kévá- 
nom ezt előre meg-tudni. Előbb-utóbb meg-kell-értenem.* Ki 
vele. Mi neve a’ szerencsétlennek?

V i d a : egy-kevessé gondolkozván: Macskási Júliusnak ne
vezik.

V ernika, egészlen el-halván : Mit? Macskási Júliusnak?
Vida , az egekre vetvén szemelt szomorúan: Igen-is: annak 

nevezik.
V ernika : De vallyon : minő Macskásiak féle a’ szerencsét

len teremtés ? Talán ugyan nem azon szerencsétlené ?
V ida : Macskási Mihálynak, ama’ leg-szerencsétlenebb 

Kincs-tartónak a’ fia.
V ernika: E z lehetetlenség. Ha csak jól hallottam, néki egy 

fiánál több nincsen, ama Kapitánynál, Isten bizony! Lehetet
lenség !

V ida : Isten anná: hogy a’ mi meg-lett, azt lehetetlennek 
tehetném !

V ernika: Julius tehát Macskási Bálintnak, ama’ Kapitán- 
nak, Test-vére ?

V ida : Nem lehet külömben: Úgy van: annak Testvér-öcscse.

L. a 64. lapnak 1. és a 124. lapnak 1. jegyzetét.
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* V ernika : A m a’ K ap itán y  te h á t T estvéré t lm rczo lta  a ’ g y a
lázatos töm löczbe ?

V i d a : Igen-is : az t cselekedte 0  m ag a’* Test-vér-öcscsével.
V ernika : I s te n e m ! m it h a l lo k ! B á tty a  fogta-el te h á t 

)cscsét ? T est-vér lm rczo lta  te h á t a' töm löczbe T est-véré t ? 
[le M agyarok’ Is ten e  ! H a  azon gyalázatos K ap itány t, gonosz 
Jse lekedeté jért, m eg -nem -b tín te ted  ! - - - - D e ím e ! A m ott 
Atom m agát a ’ G y ilk o s t! U gyan m inő  orczával á llh a t elő a ’ 
íejedelm i u dvarban  ? M eg-látom , m en n y ire  v ih e ti pé ldá tlan  
^a tvarságait. I t t  van  im m ár a ’ K ép-m utató . L ássa  az E m b e ri 
n ik én t tudgya sz ín len i áb ráza ttyá t. A zt gondo lnád  felőlié, 
iogy a ’ v izet se tu n n á  felzavarni. Pedig, v a lam in t a ’ szem i- 
»ől-is k i-te ttsz ik , soha nem  leh e t m ásnak  ígazabban  m o n d a n i; 
lanem  em ber-liússa ll-élő  veszed tt H ién án ak , 

í Úgy te ttsze tt , m in t-h a  ezen szavaival fe l-kéván ta  volna 
:uaga-m agát gyú llasztan i V ern ika, hogy osztán  M acskási B á lin 
tot jo b b an  le-rakhassa. E z t észre vévón, ezeket m o n d o tta

V ii/a : N ékem  teh á t it te n  sem m i dolgom im m ár. Ú gy-is a ’ 
fe jed e lem h ez  m en n em  kell.

NYOLCZADIK BÉSZ.

; B ÁLIN T V ERNIKÁNÁL.

A m a’ szavait el-végezvén V ida, bé-m éne a ’ F ejedelem nek  
jzobájába. A zom ban B álin t, édes Ju lián a -h ú g á n ak  sorsa  m iá tt, 
sok könyveket h ú lla tván  ; e l-tökélle tte  m agában  ; hogy, J ú l iá 
im nak ak a ra tty a  ellen-is, a ’ Fejedelem hez bé-m égyen, és elő tte 
togészlen el-beszélli Jú liu sn ak  leány i á llapo ttyát, és h a lá la ’ 
|iévánságának  okát. N em  is m ás okra nézve jö t t  m ostan  
V F ejedelm i U dvarban. A ’ P itvar-szobában  ta lá lván  Ver- 
íik á t, m ivel vele sem m i foglalatossága n em  vala, ezeket 
n o n d á  nék i 

;
* T. i . : tulajdon, saját.



158 AZ ARANY PERECZEK.

B álint : Kegyelmes Fej edelmünkhez óhajtanék menni, ha  
ideje, és üressége volna.

V e r n i k a  : Ha bátyámat emberek kévánnyák meg-látogatni; 
tátva-nyitva mindenkoron ajtaja. De ha Vadak, ha Haramják, 
ha Gyilkosok a’ látogatók, azoknak Orrok előtt magam zárom 
bé annak ajtatát. — Ally-meg, világ’ csúfja.

B álint : Kegyelmes Fejedelem-kis-aszszony !
V ernika: ki-csúfolva : Kegyelmes Fejedelem-kis-aszszony! 

Hogy-hogy mered eme’ szót: k e g y e l m e s , azon utálatos szádba 
forgatni? Hogy-is reméllhettsz akár-kitől Kegyelmet; ki, véred 
ellen, olly kegyetlen voltál.

B álint : Drága-látos Fejedelem-kis-aszszony !
V ernika : Teremtő Isten! Ki-hallotta azt akár minő vadN em - 

zetségek között: egy virágzó Ifiat maga’ Báttyától meg-fogattatni; 
maga’ báttyától meg-kötöztetni; maga’ báttyától a ’ tömlöczbe 
hurczoltatni; maga’ báttyától a’ Hóhér’ kezébe szolgáltatni?

B álint : Ugyan azért jöttem. Hadd szóllyak egygyet.
V ernika: Te kegyetlen Teremtés! Nem hallottad azon  

vért kiáltani, melly Öcsédnek ereiben zúgolódott Báttyának 
Istentelensége ellen? -— Nem hallottad, mit mondott? Nej 
öntsd-ki azt, melly a’ te ereidben-is folyik. — Nem reszkettél 
a' természetnek szavaira-is, melly még a’ kősziklákat-is meg-' 
repeszthette-vólna ? — Hol találsz ollyas Vad-állatot, melly J 
maga’ féléjét illy kegyetlenül meg-emíszsze? — Nem-de-nem 
kövekkel dugtad-bé gonosz füleidet, hogy Öcsédnek siránkozó' 
szavait ne hallhassad? — Nem-de-nem meg-merevedtél kő
bálvány, hogy annak szerencsétlenségére meg-ne-hajólhassál ?

B álint : Kérem Fejedelmi Kis-aszszonvságodat: hallgassa- j 
meg szavaimat.

V e r n i k a  : Halgass ! Egygyet se szólly gonosz Lélek. — Oh 
gyalázatos Történet! Ez-is pedig a’ mi Fejedelemségünkben. — 
Vallyon, mit véthettek Eleink : hogy Utói * így meg-böcstelení- 
tettenek? Avagy mit véthettünk mi, hogy érdemes Őseinknek 
szent hamvok így le-gyalázódtanak ?

* T. i . : utóik, azaz : ivadékaik.
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♦ B á l in t : Kegyelmes Fejedelem Kis-aszszony, n in csen ek  
gyalázódva. Csak egygyet szólhassak !

V ernika : Jegyeztessen-fel ezen történet az utóbbi világ- 
k örök emlékezetére. Aczéllal vágattassék ama’ kemény 
^émántra : hogy ezen időkben — Erdély-országban — Bár- 
ai Ákosnak Fejedelemsége alatt — olly erőtlen vala a’ Ter- 
észet: hogy, megfeletkezvén az Emberiségről, egy emberte- 
a csudát adhatott e’ világnak hátára.

B álint : Istenem! bár csak egy szóra lehetne fakadnom 
^figyelmed előtt.
i  V e r n i k a  : Lódúlly szemem elől gyalázatos. Viseld homlo- 
idon azon átkot, mellyet mind az Isten, mind maga a’ meg- 
'szszonkodott Természet reád ragasztott. — Oszolly-el, dirib- 
1-darabra, széles e’ világon: hogy az emberi szem soha beléd 
f! ütközhessen. - Vigyen ördög; tartson pokol, gyalázatos.

KILENCZEDIK RÉSZ.
BÁLINT AKÓSSAL.

fi Ezen szavait el-mondván Vernika, Báttyának szobájába 
fara menni. De Akós éppen ekkor jöve-ki, és Bálintot meg- 
;tván, Húgának tüzességét-is szemlélvén, által-látta felgyúlt- 
nak okát. Mind-az’-által így szóllítá-meg Húgát

Akós: Hová! hová! pedig olly hevessen, édes-kedves 
.úgom ?

V er nik a : Látd amott állani azon Vad-állatot! — Édes 
átyám ! ójjad magad’ tőlle. Az, a’-ki édes Test-vérével olly 
ügyetlenül bánhatott, mit nem tehet a’ Fejedelemmel-is, ha 
jkalniatosságát láttya. Te a' hibás természetnek gyalázatos 
fttya.

Ezek-után nagy tüzességgel el-méne Vernika. Akós édes 
úgának ezen szavait hallván, inkább el-hitette magával fel- 
vúlttának okát. Bálint-felé fordúlván, így szollá 
i Akós : Ha jól fel-vészem a’ dolgot, Vernikának eszét dicsér
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hetem. — Hallya Kelmed Kapitány-úr: jusson eszébe, mii 
cselekedett, és Húgomnak szavait nem kárhoztathattya. — Én 
ugyan ennek-előtte sokkal jobb vélekedésben voltam Kapi 
tány-Úr felől. Most tapasztalom pedig: hogy, se szikra böcsű- 
let, se mákszemnyi Emberiség benne. — Hogy nem böcsűle- 
tes ember az Úr, ki-tettszik abból: hogy előttem, Fejedelmi 
előtt, gyalázatossan hazudott. Mert ennek-előtte kérdeztetvén 
az úr: nem vólna-é Öcscse, kit Katonának tehetnék? azl 
hazudta reá : hogy semmi Öcscse nem volna, hanem csupáq 
egy Húga, kit Juliánának hivnak.

B álint : Igen-is azt feleltem, Kegyelmes Fejedelem. De 
m o st----

A kós : Talán attól tartott Kapitány-úr : hogy Öcscsét erő
szakkal Katonának tészem? Ez-is egy nevezetes jele gyaláza
tos ítéletének, és gyalázatossabb erkölcsének. — De hagygyán 
erővel vettem volna a’ Katonaságra. — Nem volt volna jobb 
néki erővel emberséges embernek lenni; mint, azon erőszab 
nélkül,* az akasztó fán száradni ?

B álint : Ugyan csak azért jöttem, Kegyelmes Fejedelem : 
hogy a’ dolgot----

A kós : De mi ostoba esze-is légyen Kapitány-úrnak, imí 
ebből ki-tetszik. Hogy-hogy hitethette azt el magával: bogi 
midőn én a’ Pereczek’ tolvajjának bé-liozattatását parancsol
tam, azt-is parancsolhattam légyen : hogy Báttya az Öcscsé 
el-fogja, és az akasztó fára köttesse? Ez-é haszna Kapitány-úr 
tanúlásinak? Úgy hallgatta a Fő-oskolákban a' természet 
törvénnyét, hogy annak még elejét se tudgya?

B álint : Kegyelmes Fejedelem! Kérem : csak egy szót - - 1
A kós : Egygyet se kévánok az Úrtúl hallani: mivel egy s< 

lehet ollyas, melly ama’ gyalázatos tettének védelmezéséri 
szolgálna. Ha hallgat-is; tudom mit akar mondani: Tudni 
illik : hogy parancsolatomnak eleget kévánt tenni, és így as 
Igazságnak áldozni, nem nézvén maga’ vérét-is.**

* T. i . : a melylyel katonává tették.
** L. a 22. lapnak 2. jegyzetét.
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B álint : Kegyelmes Fejedelem ! ezen kívül, még valami
m ást-is----

A kós : Egygyet se szóllyon, mondám. Igaz ugyan : hogy 
Fejedelmi parancsolatomnak (de azt-is ebül értvén) eleget 
jbenni láttszattatott; de egyszer-is-mind fel-bontotta az Úr a’ 
Természetnek törvénnyét, mellyet még a’ Vad-állatok se tesz
lek. Veszett volna inkább ezer arany Perecz, mint-sem-liogy 
azt kelletett meg-élnem r hogy Báttya árúllya-el maga’ édes 
Ucscsét. Én ugyan Fejedelem vagyok; de azért az Emberiség
ből ki-nem vetkőzöm. Akarom : hogy parancsolatim el-fogad- 
fcassanak ; de azt-is : hogy a' Természet meg-ne-gyaláztassék.

B á l in t : Csak egygyet szóltok ! Kegyelmes Fejedelem !
A kós : Semmi kegyelmet meg-nem-érdemel az Úr. Még 

akkor, midőn Test-vérével olly embertelenül bánt; ki-mon
dottá az Úr maga ellen az ítéletet. —- Én ugyan Kapitány- 
árral kegyelmessen akarok vala bánni ez-előtt, midőn, a’ tol
vajnak el-fogattatása miátt, Fő-strázsa-mesterségre rendeltem. 
Line el-is-készítettem a’ levelet Apafi Ezredesséhez. De minek - 
itánna meg-értettem: hogy ama Julius, Kapitány-úrnak 
icscse; el-tökéllettem magamban: hogy, ne csak ezen új 
legyeimet el-zárjam; hanem a’ rógit-is viszsza vegyem. — 
Es íme : azt parancsolom az Úrnak: oldgya-le oldaláról a’ 
Kardot; vetkezzen-ki a’ Katona-ruhából, és soha nálam Katona
szolgálatot többé ne tegyen. Hallya Kend : én azt kévánom: 
hogy Seregemben emberek szolgállyanak, nem pedig fene 
.radak dühösködgyenek.
j B álint : Istenem! meg-se-liallgattak, még-is el-kárhoz- 
I attak.

A kós : Hazudsz Embertelen Em ber! M ert: noha ugyan 
[teszélleni nem hallottalak ; de vettem ordításodat azon erdő
ből, mellyben, valamint az Oroszlán, fel-kaptad véres fogaid 
■cözé Testvéredet; és ide a’ Tömlöczbe nem hoztad; hanem 
iurczoltad.

B álint : Kegyelmes Fejedelem! még csak egygyet kérek.
A kós : Semmit sem akarok felőlié hallani. Tudom, mit sür- 

»ettsz. Ama’ tiz-ezer forintokat, a’ Tolvajnak-s-Perecznek kézbe
11Az A rany Rereczek.



164 AZ ARANY PERECZEK.

szolgáltatásáért, minden kérés nélkül meg-nyered, mihelyest j 
kezeidhez veszed Öcsédnek ama’ vére’ á rá t; tüstént ki-taka- 
rodgy Erdélyből. Soha szemeim eleibe ne jöjj embertelen — 
Egy szót se többet — Takarodgy.

B álint : Teremtő édes Istenem, íme mire juték !
Ezek után meg-bajtotta magát Bálint, és a’ Fejedelemnek 

szobájából nagy szomorúan, sűrű könyv-húllatásai között, 
ki-méne. Akós maga maradván ; le-üle az asztalhoz. Szünet- 
len Bálintnak tettérűl gondolkozott, és azt soha jóvá nem 
hagyhatta. Végtére ezeket mondotta

A kós : Szégyen ! Gyalázat! Báttya Öcscsét emísztette-meg. 
Még csak az van hátra, hogy egy valamelly fiú a’ hóhér pal
lossá alá adgya édes Attyát. Mit cselekedgyem immár ! Hogy 
irgalmatlan legyek, se szokásom, se természetem. De a’ környűl- 
állások erre kénszerítenek. Ha az arany Pereczek az enyimek 
lennének ; tudgya a’ jó Isten : hogy Júliusnak el-vesztésére reá 
nem annám magamat. De most az elég-tétel Kálmán-hercze- 
get illeti. Ö, ha a tolvajnak meg-akart-vólna-engedni; el-hall-, 
gáttá-volna a’ lopott Jószágot, és levelével soha se panaszolko- I 
dott volna. — Istenem ! be terhes személy egy Fejedelemnek i 
személlyé. De egyszer-is-mind : melly irtóztató hatalom : egy j 
Embernek el-tudni venni életét, és visza-adni nem tudni.

TIZEDIK RÉSZ.
GYÁRFÁS SZORGALMA.

Azomban Vernika, Juliussának ki-szabadítására minden- 
féle-képpen iparkodván, meg-izente Gyárfásnak, hogy őtet,( 
mint az arany Pereczek’ Tolvajját, el-fogta légyen Bálint- 
kapitány, és a’ Kolosvári tömlöczbe hurczolta. El-nem hall
gatta levelében azt-is:* hogy Akós-báttyától semmi jót nem 
reméllhetne a’ Tolvaj. Nyakassan meg-kévánna a’ Fejedelem

L. a 22. lapnak 2. jegyzetét.
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j el-tökéllett szándékában maradni. A’ halált-is e napnál to
vábbra halasztani éppen nem akarná. Ezeket, mellyeket itten 
rövideden el-mondottam, hoszszassan le-írta Vernika. De e’ 
levélnek azon részét nem ítéltem szükségesnek lenni a’ 
le-írásra. A’ levélnek utóllyát lehetetlenség, hogy el-hallgas- 
sam. így fejezte-bé Írását:

Most tehát, édes Bátyám, mutasd-meg igaz Emberiségedet. 
Kérlek az Istenre : jöj hozzánk, kit még Udvarunkban nem 
láttunk. Öszve-férhet magánosságoddal a’ Fele-baráti szeretet. 

»En magamat Júliusomnak ki-mentésére elégtelennek lenni 
gondolom. Ha te jelen volnál, kétségbe nem esnék élete felől.

' Vigasztald-meg édes Húgodat-is; ki, ezen történetnek reménte- 
lensége miátt, nem tudgya fejét hová hajtani.* Ezen levelemet 

; éjfél-tájban írom. Meg-bocsáss, ha egészlen el-nem-olvashatod.
’ A’ Papirosra csurgottak könyveim, mellyeket Júliusnak sze

rencsétlensége szemeimből ki-facsart. Én szívességed felől, 
mellyel hozzám, és azon ártatlan Júliushoz viseltetek éppen 
nem kételkedvén, magamat, és őtet Párt-fogásod alá ajánlom. 
El-yárom szívednek ki-nyilatkoztatását, és jelen-léttedet leve
lednél örömestebb látom.

Ezen levelet vévén Gyárfás, el-lehet gondolni: mellv 
; reméntelen dolgot izén vala Vernika.** Fel-tette mindgyárt 

magában : hogy mind édes Húgának, mind Júliusnak vígaszta- 
- lására bé-mégyen az Udvarba. A’ késedelmes bé-menetelt 

károsnak lenni állítván, éppen akkor érkezett Ákosnak szobá-

Sjába, midőn ez, maga lévén, Júliusnak haláláról godolkozott. 
Bémenvén Ocscséhez, reá nézett egy darabig. Akós észre se 
vette Gyárfásnak bé-jövetelét, ugyan azért Julius felől mélyen 

• gondolkozott. így szóllitotta meg ötét
i Gyárfás : Jó napot, édes Öcscsém ! Meg-kévántalak láto- 
1 gatni; de egyszer-is-mind azt-is meg-tudni: miként vagy azon 
j ijedséged után, midőn az Erdőben ama’ Bókának tüzessége 

Vernika-húgunkra fel-támadott. — Mit? Te semmit se szó-

* Bibi. kif. — V. ö. Máté, 8, 20. Luk., 9, 58.
** T. i . : m ennyire meglepte a nem rem énylett, nem várt h ír.

I
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laszsz hozzám ? — Úgy tettszik : mint-ha fel-háborított volna 
valaki.

A kós : És talán e’ dolog csuda volna ? Elég okaim hozzá.
Gyárfás : Ha helyes okaid vannak, nem kárhoztatom dol

godat. De sokszor meg-esik az emberi életben : hogy valaki 
helyes okoknak tartsa azokat, mellyek bizonyossan hely
telenek.

A kós : Vallyon : mit cselekedtem én valaha hellyes okok 
nélkül ?

G yárfás : Ugyan azért: dicsérem eszedet édes-kedves 
Öcsém. Ez jele egy jó Fejedelemnek. De meg-engedd azt 
nékem : hogy felliáborodtodnak hellyes okait hallyam.

A kós : Ha úgy sürgeted, meg-hallhatod. De előre mon
dom : meg bánod.

Gyárfás : Midőn engemet, Te előtted, a’ Fejedelemségre 
intézett az Ország, akkor tettem valamit, а-mit osztán meg
bántam : tudni-illik : hogy a Fejedelemséget fel-nem-vállaltam. 
De miólta Barlangomban lakom, semmi ollyasról nem emlé
kezem, a’-mit meg-bánhattam volna.

Akós: Te, Bátya, a’-mint látom, azért jöttél, hogy Feje
delmi Személlyemet le-gyalázd. De jusson eszedbe : hogy csak 
ez előtt cselekedtél valamit, mellyért méltán le-gyalázhassalak.

G yárfás : Most jönnek immár a fontos okok. Hallyuk, édes 
Öcscsém.

A kós : Meg-mutatom azt néked: hogy, mivel Öcséddel 
gyalázatossan bántál, annak árát meg-adod.

Gyárfás: Még pedig fenyegetődzöl ? Hadd-el ezen aszszo- 
nyi fegyvert. Mi Férj-fiák ne szóval; hanem cselekedetekkel 
állyunk egymás’ eleibe.

Akós : A’ valóságos Férj-fiak nem a’ puszta cselekedetekre, 
hanem emberséges cselekedetekre ügyelnek. — Ez pedig tol
led távúi vagyon.

Gyárfás : Öcsém! nem szeretem a hasztalan szavakat. 
Hallyuk a’ dolognak velejét.

A kós : Jól vagyon. Hallyad tehát, ha úgy kévánod. Midőn 
Te önként Barlangodba m entél; el-nem hitethettem magam-
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J mal: hogy egyszerre, mind személlyemhez, mind pedig Udva
romhoz való szeretetedből-is ki-vetkezzél. De most tapaszta
lom kedvetlenségemmel: * hogy ezen ruhádat fel-vévén , mo- 
csokba-is öltöztél, mellyel mind engemet, mind Udvaromat 
meg-mocskosítottad. Erővel bé-toltál hozzám egy tolvajt. Azzal 
engem' meg-akartál böcsteleníteni.

Gyárfás : Lassabban, édes Öcsém. Nincs semmi okod a’ 
fel-liáborodásra. Tudom Júliusnak dolgát egészlen. Meg-val- 
lom : hogy őtet, a színre nézve, ártatlannak lenni magam se 

* mondhatom. De én a te Bölcsességedet kévánnám próba-kőre 
tenni; és valójában meg-tudni: vallyon, okos meg-fontolásod 
után, mi tévő leszel vele ?

A kós : Gondolhatod, hogy más valamit, mintsem ki-liírlel- 
: tettem ? Fejedelmi szavamra fogadtam : hogy a' Tolvajt fel- 
I akasztatom.

Gyárfás : Mást semmit se ?
A kós : Semmit egyebet.
Gyárfás: Bizonyos-é Tolvajsága?
A kós : Legbizonyossabb.
Gyárfás: Magad visgáltad-é-meg a’ dolgot? avagy Schel- 

majeredre bíztad?
A kós : Se magam, se Schelmajerem. Vidámra bíztam a' 

dolgot. Ez ellen mit mondhatsz ?
Gyárfás : Csak éppen az t: hogy ; mivel Házi-tolvajra talál

tatok, illett volna: hogy te-is Házadat szemessebben meg- 
visgáltad volna. A' Fejedelemnek szeme élessebb, mint az 
Udvari Vak-undokoké. Ne-is hidd: hogy magad nem vétel, 
lia embereid hibáznak.

A kós : Sem én, sem embereim nem vétettenek. — De mi- 
i oltátúl-fogva kelletik nékem számot adnom előtted cselekede- 
I tem felől ?

Gyárfás : Máskép’ szóllanál, ha régi meg-egyezésünket 
eszedbe juttatnád. Midőn én a’ Fejedelemséget néked enged
tem; ezen államány alatt engedtem: hogy szemessen, okos-

I
* T. i. : kedvetlenül, sajnálattal, bosszankodva,

I
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san, és mértékletessen uralkodgy ; hogy heves természetedről 
le-mondgy; hogy az ítélet-tételben ne hirtelenkedgy.

Akós : Én vagyok az uralkodó Fejedelem. Magamnál na
gyobbat nem ismérek.

Gyárfás: Ismérd-meg leg-alább Bátyádat, ki tüzeidet oltani 
kévánnya, és hozzád jó tanácscsal vagyon.

Akós, fel-háborodva: Nincs nékem semmi Oktatóra szük
ségem. Én magamnak elegendő vagyok. Ugyan-azért: szűkeb
ben hasztalan Tanácsiddal. -Javaslom, úgy-mint Testvéred, és 
jó Barátod: ne vígy’ arra, a’-mit osztán magam-is meg- 
bánnyak.

Gyárfás, meg-neheztelvén: Én pedig veled, nem csak 
úgy mint Test-véred; hanem, mint öregebb Test-véred-is, 
úgy bánhatok. Azt mondom tehát: hogy én Júliust (kit Te, 
embereid által, Tolvajnak mondattál) Párt-fogásom alá veszem. 
Ajánlásom által jőve az Udvarba; ugyan-azért: meg-nem-enge- 
dem, hogy, egy csekély meg-visgálás után, halálra ítéltessen.

A kós : Én pedig ama’ bizonyos Tolvajt kezedre nem adom, 
akár mit cselekszel.

Gyárfás : fel-gyúlladván: Csak azért-is ide kelletik adnod, 
akár mit cselekszel. Én fogom a’ dolgot meg-visgálni. Én ötét 
kérdésekkel nem úntatom ; hanem ártatlanságát ki-nyilat- 
koztatom.

A kós : Ezen hatalmadat le-tetted, midőn a’ Fejedelemséget 
fel-nem-vállaltad.

Gyárfás : De le nem-tettem az Emberiséget, mellyel egy 
el-nyomott ártatlansághoz viseltetnem kelletik. Nem azért 
ráztam vállaidra a’ Fejedelemséget: hogy csupán akaratod 
szerént uralkodgy. Meg-vannak kötve kezeid azon szövetség 
által, melly közötted, és Jobbágyaid között vagyon,

A kós : Én pedig kész vagyok Fejedelmi méltóságomat, 
akár-ki-fia ellen, fegyveremmel-is fen-tartani.

Gyárfás : Az Egekre kérlek, édes Öcsém: ne vígy' az utolsó 
dolgokra. Azon Vér, mellyet ezen gyász ruhával el-takartam, 
buzog immár ereimben. Jusson eszedbe : minő ál-utakon jutot
tál a’ Fejedelemségre. Jól tudod : hogy engem' rebesgetett az
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■Ország. Néked kerekedet a’ Török Vezér tolta Haczi-mustáfá- 
nak szorgalmatossága által. A’ Török, és az Ország között én 
vetettem közben magamat, és reád szállítottam a’ Fejedelem
séget. Atyafiságossan intettelek akkor: hogy ne csak egygyet; 

.hanem többeket-is hally.1 Javaslottam azt-is : hogy emberséges 
embereknek dolgokat (a’ micsodás a’ többiek között, Macskási 
Mihály) ollyas emberekre (a’-minő Schelmajer Titkosod) 

i éppenséggel ne bizzd. Ollyas ártatlanokat-is, (a’ micsodás 
Macskási Mihálynak fia Julius) ne csak egy emberednek vis- 

•gálására hadd; és, minden más meg-fontolás nélkül, hirtelen 
1 fel-akasztasd. Tégy eleget akkori Fogadásodnak ; és akkor vise

led méltán a’ Fejedelmi nevet.
A kós, tűzessen: És Te ezeket szememre mered hánni, Te 

' Tolvajok’ Párt-fogója!
Észre-vette Gyárfás, hogy szóval semmire se mehetne el- 

: tökéllett Öcscsével; hirtelen le-vetette magáról Remete-forma
ruháját, melly alatt Fejedelmi ruhája vala mesterségessen 

; el-titkolva. Ezzel Öcscsének eleibe állván, így szóllott, feje- 
, delmi méltósággal,

Gyárfás: Én pedig Tolvajok’ Párt-fogója nem vagyok • 
hanem, mostanában ugyan, Erdélyi Fejedelem’ képe. 

i A kós, igen mérgessen: Téged’ pedig sem az Ország, sem 
: a’ Törökség Fejedelemnek nem ismér. Haram-basa módra ki- 
; akarod-facsarni kezemből’ a Fejedelmi Páczát.

Gyárfás : Mert, a’-mint most ki-tettszik, annak viselését 
j soha meg-nem-érdemletted.

Ezeket hallván Akós, kardgyához kapott'1 2 nagy hirtelenség
gel; de szerencsére nem vala oldalához kötve. Nézte háborúit3 

: Gyárfás. így szóllott pedig, irtóztató nagy méreggel,
> A kós : Tüzzel-vassal. Diribról-darabra. Szerte-szélyel akár- 
I ki-fiát.

Gyárfás, ki-nevetvén: 4 Oh Te, élhetetlen Teremtés ! El

1 T. i . : hallgass meg.
‘2 T. i. : akart kapni.
3 T. i . : háborgását, felindulását. — L. a 147. 1. 1. jegyzetét.
4 T. i, : Ákost,
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hagyathatott mindenektől, ki-vévén magát Schelmajer-titko
sodat. — Véled-é? hogy, ha a’ Fejedelemséget fel-akarom 
vállalni, csak két embered-is legyen, ki melletted ki-állyon. 
Ellened fordult Kemény Jánosnak minden ereje. Csak egy haj
szálon függ Fejedelemséged. Montecuculit Pomeraniából ide 
várjuk. Vele a’ Török ellen egygyeztünk. Ugyan-azért: nem 
félünk Párt-fogóidtól a’ hitvány Törököktől. Látd : mire vettél 
engem-is szelességed miátt.

A kós, Szinte kétségbe esve: Segíttsetek ! Segíttsetek! 
Arúlók vannak a’ Fejedelemségben.

TIZEN-EGYGYEDIK KÉSZ.
VEENIKA BÁTTYA1VAL.

Ama' szavai után, le-vetette magát Akós, nagy dühödség- 
gel, a’ székre. Dúlt-fúlt magában. Végtére mérgében egészlen 
el-halaványodott. Vernika, Akós-bátyának előbbeni kiáltását 
hallván, el-réműlt mellék szobájában. Nagyobb szerencsétlen
ségtől tartván, hirtelen bé-törte magát hozzájok. A’ két Test
vérnek tüzességén álmélkodván, hol erre, hol amarra vetette 
szemeit; Végtére, ki csordulván könyvei, igy szólloíh

V ernika : Istenem-uram! mit látok! — Kedves Testvé
reim ! — íme gyűlölitek egymást! — Csak e’ liéjján voltam 
még, hogy szívem, ezer gyötrelmei között, kettő-repedgyen; 
pedig azért: hogy egyszerre mind-a’-két Bátyámat el-kelletett 
vesztenem. — Lelkem édes Bátyám Gyárfás ! mi vihetett erre ?

Gyárfás : Hagygy-el engem’, Húgom. Ott lásd ama’ Vér- 
szomjúzó Ákosodat, ki másnak szerencsétlenségében gyönyör
ködik : ki egyenlő-képpen szeles mind az ítélet-tételben, mind 
pedig az illetlen harag-ki-öntésben. — Lásd amott az ártat
lanságnak le-tapodóját, és csak gyalázatos Schelmaj erének 
imádóját.

V ernika: Kedves-édes Bátyám Akós! Kérlek: mi lelhetett?
A kós : Száz lépésnyire tőllem. Eredgy Gyárfásodhoz, titkos
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'anácsosodhoz. Júliusnak dolgát tik forraltátok-fel; egyétek-
ILeg egygyütt.

V ernika, A z  Egekre nézve: Oh Julius! Oh szerencsétlen 
alius !

Akós : Vegyétek karotokra a' gyönyörűt. Csudállyátok szép 
iibrázattyának ártatlan vonásait. Az-után nevessetek-ki : hogy 
fjet; első látásommal, annak tapasztaltam, mellynek Ti, ékes 
l-innyétől meg-vakíttatván, nem tapasztalhattátok. Most tehát 
ássátok a’ siralmas folyadékokat. Azon Majmotok nem csak 
■5 arany Pereczeket lopta-el; hanem két Testvérek között 
\ -rablotta a’ szeretetet-is. Ugyan-azért: kétszeri Tolvajnak 
iöndhatni.

V ernika, ismétt az Egekre tekintvén: Oh Julius ! Julius ! 
jelly méllyen süllyedtél, szerencsétlen Ifiú!

I Akós : Istenem! megérdemli-é egy gyermek, hogy miátta ne 
iák két atyafiak öszve-veszszenek, hanem maga az Ország-is 
szve - z avarodgy on.
' Gyárfás : Igen-is : meg-érdemli, ha nem más okra nézve-is, 
.mpán csak azért: mert Julius Ember. Veszszen nem csak a’ 
ej •'delemség, hanem az egész világ-is az Igazságnak fen-tar- 
isa mellett.* Ugyan-azért: a’-mint ez előtt-is mondám, a’ 
lellett nieg-maradok.** En Júliust Párt-fogásom alá veszem, 
n magam meg-akarom vétkét visgálni. Azon-is leszek : hogy, 
;iinek-utánna ártatlanságát ki-veszem : ha nem Udvarodban-is, 
te másutt akár-hol jó állapotba tegyem.
j V ernika: Istenem ! Mi tévő legyek ? Hol kezdgyem a’ dol- 
pt? — Akós! Lelkem-édes-Bátyám! Engedd-meg, hogy 
ényöröghessek előtted. Ismérd-meg Gyárfás-bátyánknak jó 
;űvét. О immár egészlen le-csillapodott; vagy talán fel-se- 
iáborodott. Csendesűlly-le te-is az én kedvemért: mert olly 
pfomorúltt állopotban vagyok : hogy, ha tovább tart hasonlot- 
iágtok, szívemnek ki-mondhatatlan nagy gyötrelmeit el-nem-

* V. ö .: F iat justitia , et pereat m undus. — L. Büchmann, 
jeflügelte W orte, 415. lap (a 17. kiad. szer.), 
i ** Német kifejezés,

I
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tűrhetem. Már-is csak alig vagyok. Édes Ákosom ! Könyörüli} 
egygyetlen egy Húgodon.

A kós : Istenem Uram ! Bátyám esküdött ellenem ! Veszê  
delembe hozta Fejedelemségemet.

Gyárfás : Ne véld Öcsém: hogy Fejedelemséged ellen tőre 
kedgyem, avagy téged’ szívemben gyűlöllyelek. Csak azt akar 
tam meg-mutatni, hogy törekedhetem, ha éppen úgy akarom 
Gytílölhetlek-is, ha boszszúságod’ látom. Mind-az’-által: mos 
tanában csak azt kévánom tolled : hogy addig-is, még 1 Julius 
nak dolgát meg-visgálom, kényes hatalmadról le-mondgy, és 
magad’ ember-szerető Fejedelemnek mutasd. Ha a’ Tolvajnál 
visgálását el-végzem ; tüstént tapasztalni fogod : hogy Fejede 
lemségedet, tehetségem szerént, megerősítem; sőtt ellenes 
agyarkodó Kemény Jánost-is veled meg-békéltetem.

Vebnika : Fogadd-el, édes Ákosom, Gyárfás-bátyánknál 
atyafiságos tanácsosát. Meg-ne-vesd néha kedves Yernikádnal 
javallását-is.

Akós : Adgyatok tehát tanácsot; javasollyatok valamit 
hogy, mind kérésteknek engedhessek, mind Fejedelemségem 
nek fénnyét meg-tarthassam.

Vernika : Kérlek, édes Ákosom ; ha ez ártatlanságnak nag 
böcse 1 2 3 nálad, hallgasd-meg annak világos szavait. Bizonságú 
hívom mind Mennyet, mind Földet: Júliusnak ártatlanság 
mellett magam-is fel-teszem életemet. Ugyan-azért: Vidána 
előbbeni dolgát jóvá nem hagyhatom. Talán nem értett jó 
mindeneket? Talán Júliust szer-fölött vallaták? Talán horná 
lyos kérdéseket tettek ? Talán alkalmatosságot, avagy elegend 
időt sem adtak : hogy magát ki-fejthesse. — Add-által Gyár 
fás-bátyánknak Júliust. Tudom bizonyossan : hogy Ő a’ gono 
szoknak pártyokat nem fogja ; de azt-is tudom : hogy az ártal 
lanságot védelmezni fogja. Engedgy ezen kérésemnek.

A kós : Istenem! minő új mocska ez Fejedelmi Udvarom 
nak ! — Kételkednek a’ Fejedelemnek ítéletén.'5 A’ Tolvajna

1 L. a 25. 1. 1. jegyzetét.
2 T. i . : nagy becse van.
3 T. j . : ítéletének helyességén, igazságosságán,



III. SZAKASZ XI. RÉSZ. 171

.mgalmatos meg-visgálása gyanúba vétetik.* — O h! be
ógyúlhatatlan sebet ejtetek keserűltt szívemen !

V ernika, letérdelve: Édes Ákosom ! édes lelkem Bátyám !
gedgy kérésünknek. Lásd édes Húgodat lábaid előtt térdelni.
lius bizonyossan ártatlan. Те-is pedig az ártatlanságnak ♦ f;rámja vagy.

i Gyárfás : Kelly-fel, édes Húgom. Jól ismérem Akós-öcsém- 
k szívét. Azt, a’-mit kértél, bizonyossan meg-engedi. Tehát, 
es Öcsém, én Júliust újra meg-visgálom. Szíves a’ mi kéré- 
«nk. Te, magyar léttedre, ellene nem mondhattsz. 
j A kós : Nem bánom tehát, édes Bátyám. De csak egyre kér- 
-i benneteket. Fogadgyátok-fel, hogy meg-teszitek.
: Gyárfás : Arról semmit se kételkedgy, ha kéreményed fon- 
;s. Hadd hallyam.
j A kós : Hogy Júliusnak eme' meg-visgálása után, engem' 
lobé ne faggassatok. Fel-tételemben se akadályoztassatok.
! Gyárfás : Ezekben semmit se kételkedgy, édes Öcsém. Én 
:yan soha néked azt javaslani nem fogom: hogy ki-hírleltt 
'ijedelmi szavadat meg-hazuttold. Azt se kévánom, hogy a’ 
Jóságos Tolvajt az akasztó fára ne köttesd. Bizonyos légy 
n n e : hogy, minek-utánna Júliusnak dolgát éppen el-vég- 
гШ ; minden színlés nélkül elődbe fogom anni az egész tör- 
ioetet. Akkor immár azt cselekedd véle, a’-mi kötelességed
éi vagyon.

Akós : Legyen tehát úgy, a’-mint kévánnyátok. Higygyé- 
Ч-el, édes Test-véreim : igen fogok örvendeni, ha Júliusnak 
jtatlanságát nap-fényre teríthetitek. Ne-is legyetek olly- 
Jekedéssel felőliem: hogy vérét szomjúhozom. Isten a’ bi- 
•nyságom: hogy az egész dologban csak éppen Udvarunknak 
kísűlete forog szemem előtt. Én ezt meg-mocskosítani nem 
|arnám. Meg-mocskosítanám pedig ; ha, Kálmán-herczegnek 
veiére tekintvén, a’ nyilván való Tolvajt fel-nem-akasztat- 
,m. Nem annyira engem’, mint őtet illeti az Elég-tétel.

f * T. i . : nem hiszik, kételkednek, 
jlták ügyét.

hogy gondosan megvizs-
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Által-adom tehát Júliust, úgy-mint Öcséd; annak megvisgá 
lása’ ki-menetelét el-fogom várni, úgy-mint Fejedelem.

Ezek-után el-méne Akós, Yernika, Báttyainak meg-egygy< 
zéseket + látván, igen nagyon meg-örűlt. De ezen öröm nei 
lehetett még-is olly nagy, mint amaz, mellyet Júliusnak k; 
szabadulttá’ reménségéből érzett. így szóllott örömében

Y ernika : Hála légyen az Úr-Istennek! már most ollyb 
tartom Júliust: mint-ha zsebemben volna. — De kérlek, édj 
Gyárfásom : engedd-meg : hogy magam-is jelen-legyek Julius 
nak meg-visgálásán. Ne tedd semmivé azon érdememet, mellj 
nek jutalmát (egy ártatlannak ki-szabadítása miátt) Istenemtc 
várhatom. Nagyobbra mehetünk Júliussal, ha egygyütt dolgíj 
zunk. Meg-ne-vesd ezen kérésemet!

Gyárfás : Sőtt inkább igen dicsérem szívességedet. Ki-ii 
kérem magamnak, hogy jelen-légy, és a’ kérdésekben segíttj 
Szabadíttsuk-ki az ártatlan Ifiat.

TIZEN - KETTEDIK RÉSZ.
FARKAS GYÁRFÁSNÁL.

I
Előbbeni szavait el-végezvén Gyárfás, Báttyának szokás 

szerént, hogy a’ szolga bé-jőjjön, egygyet csendített. Mellyj 
meg-ballván a’ kint-álló szolga, be-jöve, ’s-ezeket mondotta I

F arkas : Parancsollyon valamit Kegyelmed. Itt vagyd 
szolgálattyára.

Gyárfás : Macskási Júliust, ama’ szerencsétlen Rabot, hl 
zasd élőnkbe.

F arkas : Csak ez-előtt vivék-le a’ Tömlöczbe. Tüstént aj 
hozatom.

Ezeket mondván Farkas, hirtelen el-akara szaladni, ll 
viszsza-szóllitá őtet, és néki ezeket mondá

Y ernika : Hallod-é ? Farkas-bátya ! Mond-meg Macskái *

* T. i. : megegyezését.
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iusnak: hogy semmit se féllyen. Mi ótet nem az Itéló- 
ikre; hanem csupán barátságos beszélgetésre hívattyuk. 
dod-é ?
F arkas: Tudom, tudom, kegyelmes Fejedelem-kis-aszszony. 
Ezek után ismétt el-akara menni az Inas, de ismétt rneg- 

ttóztatta, és néki ezeket mondotta 
V ernika : Hallod-hallod ! Mond-meg azt-is Macskási Julius- 

£: hogy én-is itt vagyok. Mond-meg azt-is: hogy magamhoz 
atom. — Érted-é? — El-ne-felejtsd. — Mond-meg: hogy 
rnikához jöjjön. Semmitől se tartson.
' F a r k a s  : Igen-is : meg-mondom, miliént vele lehetek. 
•Ezzel az Inas el-mehete. Annak el-távozta után úgy tett- 
t t : mintha Yernika pihenni kévánna. Maga se tudta m iért;
. dobogott szíve. így szollá osztán Gyárfáshoz 
; V ernika : Nékem bizonyára úgy-is tettszik: mint-ka egy 
gy követ hengerítettem-vólna-le vállaimról. De úgy-is ám : 
nt-ha szívemre esett volna egész súllyával. Talán ugyan az 
;im gyötörhet. Isten velem.

Gyárfás : De én éppen úgy érzem magamat, mint-ha szí- 
n tágassabb helyre talált volna meg-szorúlt mellyemben. Ez 
nd annak je le : hogy iparkodásunknak szerencsés végét 
;néllhettyük. Nem-is lehet más-kép'. Én Júliusnak ártatlan
járól éppenséggel nem kételhedhetem. Csak: hogy attól 
;tok : netalán-tán olly valamit fedezett* magában, mellynek 
fürkézésében időt vesztegessünk.
; V ernika : Engedd-meg tehát, édes-kedves-bátyám : hogy 
: kérdezzem-ki leg-elsőben Júliust. Mi leányok jobban tudunk 
Ifiaknak szívekhez. Meg-se álmodgyák, midőn fogva tartat- 
к. Tudok én azon mesterséghez, mellyel minden tit- 
.̂t hamar ki-vehetem. Nem első próbám ez nékem. Oh !

(sze-rencsés volnék ; ha reád-nem szorúlnék lelkem-édes- 
yám.

Gyárfás : Hidd-el, édes Húgom : mi ketten Példái vagyunk 
jjó Bíráknak. Sokan csak azon vannak: hogy mennél-hama- *

* T . i . : t i t k o l t .
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rébb meg-ítélhessék1 az embert. Istenem! be gondatlant»' 
sokan, midőn az emberi vérrel bánnak. Azt gondollyák: bog; 
verebet fójtanak-meg az esztelenek, midőn Embert akasztal 
nak-fel.

TIZEN-HARMADIK RÉSZ.
•JULIANA GYÁRFÁSSAL.

Azomban bé-hozattatott Juliana a’ Tömlöcz-tartótól. Meg 
vala ekkor-is lánczolva. Ki-vontt karddal két katonák állotta 
nak ismétt két oldala mellett. Szemérmetessen a’ földön tai 
tóttá szemeit. Se Gyárfásra, se Yernikára nem nézvén, ezeke 
mondotta bé-jövetele után

J uliana : Kegyelmes Uram ! íme ismétt itt állok. Paraí 
csollyanak velem.

Eme’ Juliussának1 2 3 mostani siralmas állapottyát látvá: 
Yernika; de fő-képpen ama' lánczokat, mellyekkel, valamin 
egy gonosz-tévőnek, keze-lába öszve-valának-foglalva, nag 
iszonyodásai közölt szemlélvén : kevésben múlt-el, hogy mir 
den kedvét, minden bátorságát el-nem-vesztette. Noha erő 
tette m agát; de meg-nem-állhatta, hogy könyveinek őre 
csöpjei ki-ne-gördűllyenek szeme’ héja alól. Az-után: nei 
kevés ideig nézett reája nagy fohászkodásai között. Végtére 
észre-vévén : hogy Juliussának jó kedve maga’ jó kedvéti 
függne ; minden erő-szakkal reá-esett érzékenségeire.s Meg 
törte, meg-is győzte; de csak, a’-mint lehetett, nagygyábó 
kegyetlen gyötrelmeit. Júliusra tekintvén Gyárfás-is, maga sí 
tudta, mit érezhetett szívében. így szóllott Júliushoz

V ernika : Hozott Isten, kedves Júliusom. Legyen jó ked 
ved. Semmitől se tarts.

1 T . i . : e l í té lh e s s é k .
2 T . i . : J ú l i u s n a k  e m e .
3 T . i. : e ln y o m ta  f á jd a lm a s  é rz é s e i t .
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Ezeket el-végezvén Vernika; intett a’ két katonáknak, 
)gy ki-takarodgyanak ; kik-is tüstént szót fogadának. Július
ra  tekintvén, őtet így hívta maga felé 

Gyárfás : Jöszte idább, édes kedves fiam. Jól vagyon. 
V ernika : Uram édes Bátyám ! mi Juliuskát azért hivat- 

».k ide : hogy Társaságunkban gyönyörködgyön. De ; velünk 
ttében, hogy telhetne kedve szegénynek, ha lánczolva ma
izna ?

Gyárfás : Tehát láncz-is vagyon vetve az ártatlan emberre? 
■edd-le róla, hallod-é.
; Ezek-után le-vétette a' Tömlöcz-tartóval a lánczot. Intett-is 
■éki: hogy ki-takarodgyon. Osztán így szóllott Juliánához 

V ernika : Úgy, édes Juliuskám. Már mostanában magam- 
pz vettelek. Ember lesz, a’-ki kezeim közül ki-facsar.
• Gyárfás: Üllyünk-le ide mind-a"-hárman. Te, kedves Ju- 
!usom, ide közébünk. így látod. Jól vagyon.

V ernika : Legyen jó  kedved, édes Júliusom. Semmitől se 
•irts. Tudod, kik mellett vagy.

Gyárfás : Talán ugyan, édes Júliusom, nem-is ismérsz 
Pgemet ?

Mind-eddig szemérmetessen tartván szemeit Juliána, nem 
,ézett vala ekkoráig Gyárfásra. Ugyan-azért: annak itt létté
pi nem-is gyanakodhatván, ötét Ákosnak lenni vélte. Annak 
-lőbbeni kérdésére így felelt
í Ju liá n a : Hogy ne ismerném Fejedelemségedet?

Gyárfás : Mond-meg tehát, édes Júliusom, kinek lenni 
bélied személlyemet?

J uliána: Akós-fejedelmünknek, ő-kegyelmének. Istenem! 
Une-hagygy.

Júliánknak ezen feleletére, hangossan el-fakada sírva Ver- 
!ika. Attól tartott fő-képpen : ne-talán-tán, nagy keserűsége 
íiiatt, eszében meg-tébolodgyon. Atkozta alattomban az arany 
í'ereczeket. Végtére : hogy Juliussát helyre hozhassa, így szól
ott hozzája

V e r n i k a  : Nézz jobban szemeinkbe, édes Júliusom. Engem’ 
alán jól ismérsz ?
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J uliana: Oh! ki-ne ismerné Vernika-fejedelern-kis-aszj 
szonyt. Ki-ne-ismerné annak kegyes, és ember-szerető szívét*

Gyárfás : Én pedig, édes Fiam, nem Akós vagyok ; hanem 
Gyárfás. Nem más oka előbbeni öltözetem’ meg-másolásánakj 
hanem, hogy téged’, atyai módra, szeretlek. Kettőnknek aján-j 
lásából jutottál az Udvarba. Most-is azon vagyunk : hogy, ketj 
tőnknek szorgalmatossága által, abba viszsza-tegyünk. Akósj 
fejedelemnek szíve, hajlik immár hozzád. Legalább bizonyost 
san nem gyűlöl. Csak hogy, előbbeni feleletid miátt, mellyeket 
talán erőszakossan ki-facsartak belőlled, rajtad meg-üt.közöttJ 
De bizonyossan meg-másollya gondolatait, ha ártatlanságod 
felől meg-győzettetik.

V ernika: Édes Juliuskám ! ha tudnád, miképpen szeretlek,! 
miképpen óhajtom boldogulásodat; bizonyossan arra vetemedj 
nél : hogy magadat előttünk ártatlannak hazudgyad; noha bár 
(a’-mitől az Isten meg-mentsen) vétkeske-is lennél.

J uliána : Istenem J ki kételkedhetne a’ Kegyelmes Fejede-; 
lem-kis-aszszonynak atyafiságos igaz szívéről!

V ernika : Édes Júliusom ! Mentsd-ki magadat a’ nyilván
való veszedelemből. Kimentheted pedig, minden bizonnyal 
ha ártatlanságodat ki-nyilatkoztatod. Mert Te, mind Isten, 
mind Emberek előtt, gonosz-tévő nem vagy. Ugy-é ? igaz  ̂
a’-mit szóllottam ?

J uliána : Istenem ! Teremtőm : El-ne-hagygy utolsó szük-i 
ségemben !

Júliánknak ezen szavait hallván Vernika. nagyon meg-örűlt. 
Előbbeni fohászkodásából észre-vette ártatlanságát. Elsőben 
alattomban így szóllott

Vernika: Hálákat adok néked, hatalmas Isten, hogy a’ 
valót ki-nyilatkoztatod. Jól kezdődik a’ dolog. Az-után nyit
ván: Ugy-é bizony, édes Juliuskám, előbbeni feleletidet erő: 
szakkal hozták-ki belőlled ? Csak azt mond erre : hogy úgy ; és 
ime : ki-elégíted kévánságomat. Avagy talán meg-ijedtél; édes 
Júliusom ? Mostanában tehát semmit se félly. Soha jobb Bará
tid előtt magadat ki-nem-adhatod. De vigyázz magadra ; hogy 
magad ellen ne légy.
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I G y á r f á s  : Igaz-is, édes fiam. Mert ha életedet, valami Hazug
ság által, szántt-szándékkal el-vesztenéd: magad magadnak 
Jyilkossa-is lennél.* Szólly igazat, fiam ; bé-nem-törik fejed. 

-Végző hazugságodat, mellyel magadat meg-öletnéd, a’ más vilá
gon meg-nem-bocsáttya a’ Meg-váltó. Mentsen-meg az Isten : 
hogy Te, úgy-mint hazug, a’ Teremtőnek ítélő-széke előtt meg- 
,'elenny. Ne hazudgy, Fiam. így mind Testedet: mind lelkedet 
megtartod.

J t j l i á n a  : Istenem ! vallyon ki álhattya-ki ezen iszonyú fag
gatásokat !

Juliánának ezen szavait hallván Vernika, ismétt nagyon 
meg-örűlt. Örvendezett Gyárfás-is. így szóllott alattomban

V e r n i k a  : Ártatlan vagy, édes Júliusom. Bizonyossan ártat
lan. Most vagyok immár egészlen meg-győződve : hogy, Vida 
előtt, magát Tolvajnak nem mondotta ; hanem hazudta. 
Bátyámnak oktatása arra vette szívét, hogy többé hazudni 
iae merjen. Osztán nyilván: No most, édes Júliusom, Valld-ki 
'«igazán ártatlanságodat. Oh ! Ha tudnád: minő örömemre fog-
i.enni Bizonság- tételed! Édes Júliusom ! Valld-ki minden bizo- 
lalommal ártatlanságodat. Ugy-é? ártatlan vagy?

J u l i á n a  : Istenem ! E‘ szót mért nem-mondhatom-ki ?
I V e r n i k a  : Ugyan-is : mért nem mondhatnád-ki, édes Júliu
som? Ki vele rövideden. Ugy-e bizony, hogy ártatlan vagy?

- J u l i á n a  : Elégedgyen-meg azzal a’ Fejedelmi Kis-aszszony: 
fiogy magamat ártatlannak nem mondhatom.

Ezen feleletre meg rettene Vernika. Szemébe nézett 
Juliánának Gyárfás-is; de egészlen el-bámúlt. így támadta- 
meg őtet
I __

V e r n i k a  : Mit hallok, édes Júliusom ? De ártalmasnak még 
ве mondhatod magadat ?
i J u l i á n a : Elégedgyen-meg, mondám, azzal, hogy magamat 
ártatlannak nem mondhatom.

V e r n i k a  : Én pedig ezzel meg-nem-elégedhetem, valameddig 
legyenessen előmbe nem adod: ki ajándékozta az arany Pere- 
*
; * M a  : ö n g y i lk o s  le n n é l .

12Az A rany P ereczek .
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ezeket. Avagy talán azt akarod: hogy magam találiyam-ki a' 
veled jó-tévőt? Azt se bánom.

J uliána : De vallyon ki ajándékozhatot volna olly drága 
Jószágot?

V ernika : Oh, édes Júliusom! Ismérem én a’ szép Úr-fiakat. 
Kapnak ők ajándékokat, néha soknál többeket-is. Mond-meg 
igazán : Van-é Kálmán-herczegnek Húga ?

J uliána : Kegyelmes Fejedelem-kis-aszszony! Nincsen 
egy-is.

V ernika : Tehát magától nyerted Kálmán-herczegtől; pedig 
ajándékban.

J uliána : Én magától Kálmán-herczegtől ajándékban nem 
nyertem.

V ernika : Ha nem ajándékban-is; de más valami módon 
ugyan-csak tőlle nyerted.

J uliána : Kérem ne faggasson többé. Hazudni nem merek.
V ernika : No csak rajta, édes Júliusom. Ki nem facsarod 

magad’,* ha bár Csíkká változol. Mert bizonyos vagyok benne: 
hogy magad el-nem-vetted az arany Pereczeket.

J uliána : Sött magam vettem-el Akós-fejedelemnek Udva
rában.

V ernika : El-vebetted ; de el-nem-lophattad.
J uliána : Én pedig azt másképpen nem mondhatom.
V ernika: Nézz az Egekre, Julius! — Ott van igaz Birád, ki 

valaha torkodba verheti Hazugságodat. Valld-ki Istened előtt: 
elloptad-é az arany Pereczeket?

J uliána : Igen-is : e’ két kezeimmel vettem-el, pedig alat- 
tomban.

V ernika : El-loptad-é ? azt kérdem. Felelly egyenessen.
J uliána : Ha ezerszer faggattatoin-is ; másképpen nem 

mondhatom.
Ezen feleletére, ki-mondhatatlan-képpen meg-rettene Ver

nika. Fel-kele helyéről nagy szomorúan. Az Egekre vetette sze
meit, és alattomban igy szóllott

* T. i . : nem menekülsz, meg kell vallanod az igazat.
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V ernika : Már most ecrészlen oda lettél, szerencsétlen Ifm !
t

J uliána, mag а-is-felkelvén: Kérem az Istenre Kegyelmete- 
t, ereszszenek-viszsza a’ Tömlöczbe.

V ernika, sírva fakadván: Édes Juliusom! kérlek az Is- 
n re : ha engem' szerettsz; hazudgy leg-alább előttünk: 

togy magad el-nem-loptad. Csak ezen egy szavad szükséges,
■ szedelemben forgó életednek meg-tartására. A’ többit reánk 
zhatod. Tudgynk az-után, mit cselekedgyünk Akós-bátyánk- 
ftl. Csak magad magadnak ne légy árúlója. Ugy-é? nem 
jptad-el az arany Pereczeket ? Csak e’ két szavadat hallyam : 
hm loptam.
'■ J uliána : Immár ez-előtt-is mondám : hogy ezt nem mond
atom.
. V ernika, alattomban: Tetőtől-talpig oda-lettél, szerencsét- 
•n ifiú ! Mit tehessek egyebet?. Én már magamnak tanácsot 
’зт  adhatok. Fogj-hozzá, édes Bátyám ! most van az utolsó 
em-pillantás. Talán szerencséssebb leszel nálamnál.

Gyárfás, félre-vivén H ugói: Még csak egy van hátra, mel- 
el ki lehessen mentenünk. Törvényünkben vagyon: hogy 

jsnki se akasztasson-fel, ha csak a’ tizen-hat esztendőt felől- 
<3m-haladta. Ö talán el-nem-érte ez’ időt.
, V ernika, alattomban örülvén: Az Isten juttatta eztet 
izedbe , édes-lelkem-bátyám. Oszlón Juliánához. Még egy 
lód vagyon, édes Juliusom, életed’ meg-tartására. Ugy-é bi- 
]my: nem vagy még tizen-hat esztendős? Meg-tapogatta 
Hál. És íme csupa pöhöly vagyon álladón, melly tizen-öt esz- 
:;ndőt jelent. Ugy-é bizony? nem vagy még tizen-hat eszten- 
tós ? Mondgyad, Lelkem, hogy nem.

J uliána : Azt nem mondhatom, mivel tizen-nyolczadikba 
|iptem.

V ernika, alattomban: Nékem úgy tettszik, igaz-is : ezen 
hú szántt-szándékkal akarja el-veszteni életét. De élnie kell, 
kármi módra lészen. Nyilván: Te pedig, édes Juliusom, ha 
|em másért-is, leg-alább az én kedvemért, mond a z t: hogy 
lég a’ tizen-hetedikbe nem léptél. így az időt leg-alább halasz- 
ani fogjuk : és osztán hamarább ki-menthetünk.

;

1 2 *

i
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J u liá n a : Követem a' Fejedelmi Kisaszszonyt; azt én nem 
mondhatom.

V ernik a : Hol születtél e’ világra? avagy hol kereszteltet- 
tél-meg ?

J uliána : Mind-а’-kettő a’ Szerémi Herczegségben történt.
V ernika : Tüstént oda küldök valakit, és a’ Pap-urat kérni 

fogom : hogy a’ keresztelő-könyvben meg-másollya születésed’ 
esztendeit. Lásd, Lelkem Júliusom ! mire vetemedem boldo
gulásodért! És te olly kegyetlen vagy hozzám, hogy számba se 
veszed szívességemet. Kérlek az Istenre : leg-alább ezen utolsó, 
módra álly-reá; hogy meg-menthessed életedet.

J uliána : Én erre reá-nem-állhatok: mert hazudni nem 
merek.

V ernika : Hiszen ez csak kis hazugság volna. Talán vétek 
se volna, mivel életed’ meg-tartására szolgálna. Ally-reá, édes 
Júliusom.

J uliána : Nám mondám : hogy reá-nem-állhatok. Bátorsá-' 
gossan kévánok e’ világból ki-múlni.

V ernika, alattomban: Minden leg-kissebb reménség nélkül 
oda lettél szerencsétlen Ifiú !

Gyárfás : Nincs mód benne, hogy megszabadúllyon az 
akasztó fátúl.

V ernika, alattomban: Bátya! egy szóra idább. Nékem 
úgy tettszik : mint-ha Julius meg-eléglette-vólna életét. Nincs-é 
valami Törvénytekben ollyas emberek felől, kik erőszakkal 
akarnak meg-halni ? Én úgy hallottam : hogy azoknak bünte
tés az élet, mivel az őket inkább gyötörheti, mint a’ leg-keser- 
vessebb halál.

Gyárfás : Erdélyi Törvényünkben egy szó se találtatik e’ 
felől.

V ernika : Tehát minden fáradozásaink héjjában estenek. — 
Istenem ! Hogy-hogy élhettem-meg ezen napomat! Semmire 
se mehettünk édes Bátyám.

Gyárfás : Az’ Istennek más rendelései vannak Julius felől. 
Már látom, hogy azt az Úr Isten kettőnkre nem bízta.

V ernika, Juliánához nyilván: Édes-kedves Júliusom! Én
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,íged’ az Istennek gond-viselésébe ajánlak — El-távozok tol
od örökre. — Isten veled, édes Júliusom.

E’ szavakat hallván Juliána, Yernikának igaz fele-baráti 
zívét, és mindenkor javaira iparkodó gondolatait elegendő
képpen nem csudálhatta. Sírva fakadott előtte. De azzal an- 
; ak szívét, ki szűnetlen Juliánának életéről-is gondolkozott, 
:-emmi-képpen helyre nem hozta.

TIZEN-NEGYEDIK KÉSZ.

GYÁRFÁSNAK GYÖTRELME.

j Ama’ szavai után, sűrű könyv-húllatásai között el-méne 
Jernika azt gondolván : hogy szíve meg-reped. Semmiben nem 
találhatta sehol vigasztalását. Szobájába érvén, senkit nem 
resztett magához. Le-vetette testét a’ Kar-székre, és szünet
en siránkozott. Gyárfás, Yernikának el-menetele után, maga 
uaradván Juliánával, mivel őtet immár semmiben nem segít
hette, egy darabig szomorúan szemlélte. Az-után : bé-szóllít- 
;;án a’ Tömlöcz-tartót; reá-vettette Júliusra a’ lánczot, és a’ 
ilömlöczbe viszsza-vitette. Ezeknek el-menttek után, maga 
-uaradván: Júliusnak szerencsétlenségén ki-mondhatatlan kép
ben gyötrődött. Macskási Mihálynak egész Házát meg-siratta, 
jszébe-jutván annak régi fényessége, és a’ világon leg-nagyobb 
boldogsága. Tudni-illik ezen Házban mindenkoron szépek vol
tak a’ magzatok, jók-is, a’ mellett az Istentől úgy meg-áldottak, 
íogy gazdagon el-élhettek. Most elleniben, meg fordúlván a’ 
ázerencse-kerék, nem csak el-szegényedtenek; hanem meg-is- 
pöcstelenítettnek. Mert látta Juliána’ életének meg-tartását 
^ehetetlennek lenni.* Hogy Akós meg-irgalmazzon; ** Kál

* Soloecismus. — T. i. : hogy Ju liána életének megmentése 
»ehetetlen.
j ** T. i. : megkegyelmezzen neki, v. büntetését elengedje.
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mán herczegre nézve, nem reméllhette. Egészlen el-veszettnel 
gondolta tehát lenni kedves Juliussát. így szollá végtére

Gyárfás : Most immár arra jutottál, szerencsétlen Ifiú 
hogy, ha magad akarnád,1 a’ haláltól meg-nem-menekedhet 
nél. — Lássa a’ teremtett-állat: mik vagyunk mi gyarló Em 
berek. Tellyes életünk hasonló egy gyermekjátékhoz - 
Némelly gyermek kezeibe veszi a’ jádzó-kártyát, ’s-abból házal 
épit magának. Örömest nézi el-készültt munkáját. Béhívjs 
Gyermek-társát: hogy ez-is vele-egygyütt örűllyön. Ezen Gyen 
mek-társa el-fújja a’ kártyát, és a’ házat talpig le-rontya. —j 
Fel-gyúllad haragjában az építő gyermek. Üstökbe kap ama 
Rontó-házival.1 2 Végtére: ki-kergeti; és, hogy többé bé-ne' 
jöhessen, magára zárja az ajtót. — Elő-veszi ismétt a' kártyát 
Újra fel-építi kis házát. Örül neki. Körűi járja egészlen. Gyö
nyörű munkáját csudállya-is : mivel e’3 szebbnek tettszik ama| 
másiknál. — Végtére : meg-kezd-elégedni vele.4 Meg-is-vmnyt| 
állását.5 Utollyára azt kévánnya: hogy valamelly gyermek be 
jöjjön, és el-fújja a’ házat, hogy újra fel-építhesse. Fel-nyit 
tya le-zártt ajtaját. Bé-újjongattya jádzó-társát; és őtet a’ Ház 
el-rontására ösztönözi. De a’ gyermek (az előbbeni meg-üstö 
kölést el-nem-felejtvén) tart a’ bé-meneteltől. — Mit cselekszik 
tehát az építő mester? Maga fújja-el házát, és az egész mun
kát le-fekteti.------ Látd, édes Júliusom! Éppen így cseleked
tél magaddal. M ert: mivel mások el-nem-ronthattak ; sőtn 
találkoztak ollyak-is, kik Test-épületed' meg-akarták, pedig 
nagy szorgalommal, tartani; te utóllyára magad magadat elfút- 
tad, és semmivé tetted. Meg-lett. Megesett.

1 T. i . : is.
8 Szójátékot magában foglaló kifejezés.
3 T. i . : ez.
4 T. i . : megelégli, nem kell m ár neki.
5 T. i. : hogy áll.
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TIZEN-ÖTÖDIK KÉSZ.

GYÁRFÁS AKÓSSAL.

Bé-jöve azomban Akós. Szomorú ábrázattyának vonásai 
ki-jelentették azt, a!-mitől ez-előtt-is ta rto tt; Juliánának meg
átalkodott fel-tételét. Gyárfásnak szomorú állása se jelentett 

egyebet: hanem azon szerencsétlen Ifiúnak bizonyos veszedel
mét. Csak törűlgette homlokát, midőn szavát igy kezdette 

A kós : Gyötrődöl, édes Bátyám! — Yernikának-is sűrű 
könyvei (noha vele egygyet se szóllhattam) értésemre adták 
.azt, mellynek ki-nyilatkoztatását te tolled várhatnám. —- Édes 
Gyárfásom ! Nincs tehát semmi reménség Júliusnak meg-sza- 
badítására? —

Gyárfás : Nem látok egyebet irgalmasságodnál. Csupán e'* 
lehet azon vas-macskája, mellyre hajóját kötheti szél-vizeiben. 

Akós : Ismétt tehát maga ki-vallotta tulajdon Tolvajságát? 
Gyárfás : Yernikának minden iparkodásai ellen, igen-is 

maga ki-vallotta.
: Akós : Mit gondolsz tehát, édes Bátyám : mi tévő legyek
■vele ?

Gyárfás : Az csupán te rajtad áll. Kegyelmezz-meg néki. 
Akós : Ki-hirdettettem : hogy a’ Tolvajt fel-akasztatom. 

Fejedelmi szavamra-is fogadtam, hogy néki, akár-ki legyen, 
meg-nem-kegyelmezek — Adgy tahát valami okos tanácsot: 
miként lehessen mind szavamat megtartanom, mind Júliust 
fel-nem-akasztatnom.
i Gyárfás: Az-is rajtad áll. Ebben nékem semmi közöm 
íimmár.

Akós : Leg-alább : mit cselekednél magad; ha, ezen kör- 
nyűl-állásokban, Erdélyi Fejedelem lennél?

Gyárfás : Mivel tehát mostanában Erdélyi Fejedelem nem
;

* L. a 115. lapnak jegyzetét,
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vagyok; erre nem felelhetek. Mit fogok pedig, úgy-mint nem 
fejedelem, cselekedni; tüstént meg-látod.

Ezeket el-végezvén Gyárfás, ismétt felvette Remete-forma 
Ruháját. Páczáját-is kezébe, süvegét-is hóna alá vévén, meg-: 
állott Akós előtt, és néki ezeket mondotta

Gyárfás : Lásd, Öcsém! ezt fogom cselekedni: Viszsza- 
térek Erdőmbe. A’ Fáknak setét árnyékait; közöttök ama’i 
szentséges hallgatást; a’ madaraknak zengedező énekeiket; a 1 
futó forrásoknak eleven csörgéseit, mind ezeket ékessebbek- 
nek lenni gondolom minden Udvari fényességednél. Ott ártat-, 
lanabban élek, és bátrabban meg-halok. Ott kevesek az incsel-] 
kedő roszszak ; itt semmi jóra-vivő kisztetések nincsenek. Az1 
Udvarnak kegyetlen gyötrelmei fényes mázokkal vannak el
takarva. Mindenütt uralkodik a’ színlés. Mindenkor talpon 
áll a' magát emísztő irigység. Az egyenes szívet sehol se lát
hatni. Az Uralkodóknak kedvek’, vagy eszek’1 változása sze
rént forgattatnak1 2 az Udvariaknak sorsok 3-is. Ki ki a’ fel- 
s-alá-fujó szélnek könnyére bizattatik. Magok a’ Fejedelmek- 

is későre talállyák-fel az igazi jót, későbbre a’ jó embereket. 
A‘ setétségben botorkáznak sokáig. Orron-fogva vitetnek a j 
Község’ hibáitól. Némellyek halálok elŐtt-is alig térnek eszekre.! 
Az udvarnak illy irtóztató sok hibái között; közepén a’ taniíltt 
ravasz embereknek;4 az ön-kényes ítéleteknek annyi külömb- 
ségek mellett; az Erkölcsöknek veszedelmes meg-rontói közötti 
igen nehéz dolog, azt cselekedhetni,5 6 a'-mi kedved tartya; 1 
még se7 cselekedni egyebet, hanem emberséges dolgokat. 4 
En-téged’, édes Bátyám, az élő Istennek Gond-viselésébe aján-, 
lak. Többé Udvarodba nem jövek. Isten mindnyájunkkal.

Ezek után Gyárfás meg-hajtotta magát a’ Fejedelem előtt;

1 T. i. : kedve v. esze.
8 T. i . : van.
3 T. i . : sorsa.
4 T. i. : az árm ány, v. cselszövés, v. furfangosság mesterség

gét értő ravasz emberek között.
5 T. i . : cselekedni.
6 T. i . : a m it akarsz.
7 T. i . : de azért még sem,
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szobájából ki-ment. Se Vernikával ez-után, se más valakivel 
pm szóllott. Csak alig várhatta: hogy Erdejébe érjen, és min
őn Udvari zenebonák közűi ki-fészkelődgyön; ’s-az igazi er- 
. ilcsöknek gyakorlásában foglalatoskodgyon. Barlangjába ér
én, nem tett egyebet; hanem az Egekre vetette szemeit. 
Yene előtt nagy buzgósággal esedezett -Júliusnak szerencsés 
Báláért.i

TIZEN -HATODIK RÉSZ.
AKÓS NYUGHATATLANSÁGA.

Gyárfásnak el-menetele után, maga maradván a’ szobában 
•kós, Báttyának előbbeni szávait kezdette forgatni, mellyekkcl 
:j Udvarnak szerencsétlen állapottyát olly eleven színekkel 
-festette. Tapasztalta bizonyossan, hogy igazat mondott. 

;szre-vette maga felől is, hogy, minek-elötte Fejedelem lett, 
>kkal vígabban töltötte életét. Most egy órája nincsen, melly
en ezer gondolatokkal ne terheltetne. Ezek után elő-vette 
uliusnak dolgát. Irtózott annak halálra itéltetésétől. Ezen 
első indulatait ezen szavaival nyilatkoztatta-ki

A kós : Istenem ! egész testem reszket. Úgy tettszik : mint
ha ereimben a’ Yér-is meg-állana. — Teremtő Uram ! csak 
zen napomnak add szerencsés végét.

Bé-jött azomban Yida a’ Fejedelmi szobába. Le-írta volt 
■kiig Júliusnak halálra itéltetését, annak szokása szerént.* 
s most azért jö t t : hogy a’ Fejedelem, nevének alá-irásával, 
jst meg-erősíttse. Le-tette Vida ama’ szerencsétlen Papirost a' 
ijedelem eleibe. Szomorúan nézett reá Akós-is, kit így 
Iktatott

V id a : Julius’ tolvajságának sommája, büntetésének mód- 
yával, ide vagyon írva. A’ régi szokás azt hozza magával: 
bgy, Fejedelemséged ezt egészlen el-olvasván, vagy neve’

H
* T. i. : szokás szerint, szokott módon.
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ála-írásával meg-erősíttse ; ezt írván utóllya felé: hírdettessék 
ki, ’s-végbe-is vitessék : vagy, ha a' Rabnak meg-kéván-kegyel 
mezni, illy-képpen : meg-kegyelmezek ezen egy történetnek

Akós : Jól tette Fő-bíró-úr, hogy ennek módgyáról meg 
intett. Soha még egy embert el-nem-vesztettem. Nem csuda 
ha annak módgyát nem tudom. — Mit tegyek, édes Vidám* 
Fejedelmi szavamra fogadtam a’ Tolvajnak fel-akasztatását 
Ti azt mondgyátok: hogy azt szentül bé-kelletik tellyesíteni 
Mi tévő legyek tehát Júliussal ?

Vida : Vállát vonyogatván: Lássa Fejedelemséged.
Akós : Adgyon tanácsot az Úr: hogy-hogy lehessen Júliusi 

meg-szabadítanom, és egyszer-s-mind fejedelmi szavamat-n 
megtartanom ?

Vida, Isméit vállát vonyogatván: Lássa Fejedelemséged.
Akós, boszszonkodva: Oh Tanács-adók ! Midőn a’ Fejede

lemnek leg-nagyobb szüksége vagyon reátok; semmit se tud
tok. Az aprólékos dolgokban nagyok; a’ Nagyokban aprólé
kosok.+ Halgatnak, mint a' festett halak. — Lehet-é valarn 
reménség Júliusnak ki-szabadítására ?

Vida, harmadszor-is vállát vonyogatván: Lássa Fejedelem
séged.

Akós : Júliust vagy nem akarják, vagy nem tudgyák, vagy 
nem lehet ki-szabadítani. — Isten neki. Osztán le-ülvén, és a 
tollat kezébe tartván: Istenem! bár csak írni ne tudnék. — íme 
leg-szebb korában ; legszebb Ih a t; egy tollal semmivé tenni1

* Úgy tetszik, hogy franczia eredetű mondás. Boiste, «Diction 
naire de la langue fran 9 aise» czímű művében, a «sage» szónál 
egyebek közt, e m ondást hozza fel példa g y an án t: «Le sage est 
grand dans les plus petites choses ; le m échant est petit dans 
les plus grandes.» (V. ö. az 1866-iki kiad. 608. lapját.) Azonbajl 
szerzőjéről vagy eredetéről nem szól. — V. ö . : «Ceux qui s’appli| 
quent trop aux petites choses, deviennent ordinairem ent inca- 
pables des grandes.» L a Rochefoucauld, 4L — «Qu’on donne 
un esprit de pédanterie á une nation naturellem ent gaie, 1’éta# 
n’y gagnera rien ni pour le dedans ni pour le dehors. Laissez 
lui faire les choses frivoles sérieusem ent, et gaim ent les chose 
sérieuses.» Montesquieu, E sprit des lois, XIX. к. V. fej. fa mely 
ben a franczia nép jellem éről szól),
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••ettenetes dolog. — Mi lehet édessebb életünknél ? A’ Csúszó
nászó Féreg meg-tekeri magát, ha reá-tapodnak,1 s-védel- 
nezi életét — De nincs semmi reménség életednek meg-tar- 
íására szerencsétlen Ifiú ! — íme, valamint a’ mezei piros 
firág, midőn a’ szántó vas által el-csapattatik; lassan-lassan, 
nint-egy nem érezve, el-lankad; avagy a’ virágzó szép mákok, 
midőn a’ zápor esőktől meg-terhelteltetnek, szomorúan, ékes 
'ejeket le eregetik: Úgy te-is, szerencsétlen Ifiú, lassan-lassan 
d-hervadsz. Meg-kell tehát lenni ennek-is.

TIZEN-HETEDIK RÉSZ.

JULIÁNÁNAK ÍTÉLETE.

Ama' szavait el-végezvén Akós, alá akarta írni Júliusnak 
ítólsó veszedelmét. Yernika éppen akkor jött hé hozzája, ki-is 
Báttyának mély gondolatait sajdítván, nem kévánta mindgyárt 
meg-szóllítani; hanem, más asztalhoz támaszkodván, várta a’ 
vele-szóllásnak alkalmatosságát. De osztán : midőn előtte egy 
papirost lá to tt: tüstént észre-vette : hogy abban Juliussának 
Télete foglaltatik. Az-után: azt-is szemlélvén ; hogy Akós a’ 
Ténta-tartóhoz nyúlna, és tollát bele mártaná; éppen el-hitette 
magával: hogy Ákosnak szomorú tekintete Juliussának vesze
delmét siettetné. Hogy vagy1 2 egy kevés időre-is meg-gátol- 
hattná3 szándékát, így szóllítá-meg Báttyát

Yernika : Bátya! az Istenre kérlek: szűnny-meg egy 
xevés időre.

1 Ekként is mondják : Féreg is m eggyürem lik, ha reá hág 
lak. Ennek a német közmondásnak fo rd ítá sa : Ein W urm  krürn- 
n e t sich, wenn er getreten wird. — V. ö . : Adelung, G ram m a- 
iisch-kritisches W örterbuch der hochdeutschen M undart. II I . r. 
715. 1. 2. kiad. — így  is m ondják: W enn man den W urm tritt, 
50 krüm m t er sich.

2 T. i. : hogy legalább.
3 Latinos. — T. i . : meggátolja.
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A kós : Ismétt itt termettéi, Késértet ? — Soha alkalmat
lanabb időben nem jöhettél hozzám.

V ernika : Kedves édes Bátyám ! az élő Istenre kérlek.
A k ó s: Semmire se kérj. Haszon nélkül fáradok Meg

engednék Júliusnak, ha lehetséges volna. Fejedelmi szavamat; 
meg-nem-hazudtoltathatom.

Vernika : De — ha még-is — valamire — igen alázatos-! 
san — igen szépen — kérlek.

A kós : Én pedig Tégedet arra kérlek, igen szépen, igen aláza-j 
tossan : ne hasogasd ismétt szívemet. Tudgya az élő Isten: hogy! 
kérésedet be-nem-fogom tölteni. Ugyan azért ne-is fáradozz.!

Báttyának ezen beszédgyére igen meg-örűle Vernika. Ama’ 
szavakat ollyanoknak lenni gondolta; mellyekből Júliusnak 
meg-szabadúlását mint-egy bizonyosnak lenni reménlette. 
Ugyan azért: le-térdele előtte, így szóllván

Vernika : Lásd, édes Bátyám ! Előtted térdel édes Húgod.
Akós : Ha ezt tovább így folytatod, én tolled el-távozom.;
Vernika : Hallgasd-meg, kérlek, csak éppen utolsó kéré

semet.
A kós : Kelly-fel. És mond-meg rövideden. Csak arra ne: 

kénszerítts: hogy ezen új esküvésemet-is meg-szegjem.
V ernika: Mentsen-meg az Isten. Sőtt: azt kévánom : hogy 

azt bé-töltsed. — Kérlek tehát, édes Bátyám, akasztasd-fel 
Júliust. Még egyszer kérlek : akasztasd-fel Júliust.

Ezt el-végezvén Vernika, nagy méltósággal fel-kele, és Bát
tyának szem-közében* meg-állott. El-hűlt Akós, Vernikának 
kétszeri kérését hallván; de, mire czéllozna, által-nem-lát- 
hatta. így jelentette ki csudálkozását

A k ó s: Te pedig, édes Vernikám, éppen azt kéred, a’-mit 
magam-is cselekedni akarok.

Vernika : Nem úgy Bátya. Szemed előtt légyen az Isten. — 
íme Istenedre fogattad : hogy kérésemet bé-nem-fogod-tölteni 
Arra kértelek : hogy Júliust fel-akasztasd. Azt tehát, esküvé
sed szerént, nem cselekedheted.

* T. i . : bátyjával szemközt, szemben.
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, Édes Húgának ezen fortéllyait, és kimondhatatlan fáradó- 
isait, mellyekkel Juliussának ki Szabadítására, még-mosta- 
:ában-is iparkodik; elegendő képpen nem csudállkatta Akós. 
jen sajnállotta: hogy Julius’ életének meg-engedésével örö- 
et nem adhatott édes Húgának. De előbbeni fortéllyát-is 

;ú>ban meg-fontolván, elsőben meg-csóválta fejét; az-után : 
Agára el-mosolyodván, ezeket mondotta 
I Akós: Be különös módon meg-akarál fogni, édes Verni- 
4m. Ki-tettszik igaz szívességed, mellyel, Júliusnak meg- 
*abadításában, mind-eddig fáradhatatlanúl iparkodol. Dicsé- 
sm, nagyra-is böcstíllem ezen Erkölcsödet. Anná az Isten : 
ogy hatalmamban volna meg-szabadítása. Ha nem egyébért, 
üzonyossan a’ te kedvedért meg-engednék néki. Mind-az-
i.tal: hogy valamit éretted tegyek : íme nem akasztatom-fel 
iiliust; hanem fejét vétetem. Ezt-is éppenséggel kedvedért.

Y ernika, Istenem ! hogy fogybattam-ki reményemből, Ju- 
usnak valóságos ki-szabadúlttát álmodozván magamban. — 
'h én Ostoba! hogy Júliusnak akár-minő el-vesztését nem 
ávántam tolled. így talán meg-engedted volna akár-minő 
alálát. — De talán az Isten sem akarja immár Julius’ életé- 
'ek meg-maradását: mivel minden alkalmatosságot el-szed 
iának meg-tartására. —- Talán a’ más Világon, valami különös 
?>■ erkölcsére nézve, meg-akarja-jutalmazni Őtet. Légyen az Is- 
-mnek szent akarattya mindenben. Most tehát, a’-mint látom, 
étét nem kérhetem tolled. Más valamiért esedezem előtted.

Akós : Meg-cselekszem kedvedért. Mond-ki bátran, mit 
ikarsz.

V ernika: Kérlek az Istenre: Júliust ne veszeszd-el nyil
án. Senki se tudgya kívülünk, kinek fia légyen. Meg- 
iarancsolhattyuk mind Vidának, mind Csereinek, mind az
tán Macskási-Bálint-Kapitánynak-is: bogy Julius’ Szüleinek 
ömmit se szóllyanak ezen történetről. Ide a’ Hóbért-is 
lattomban hozhattyuk. Ez Júliusnak fejét (azon-kivűl,*

i * M a: a nélkül. De ez sem magyaros. Magyarosabb lenne: 
'em is látva orczáját.

■

1
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hogy orczájára nézzen) le-ütheti. Engedd-meg ezt, édes 
Bátyám !

Akós : Jól vagyon, édes húgom. Megengedem ezt-is. Csak 
életének meg-tartása' végett ne fáradozz : mert az immár ha
talmam alatt nincsen.

V ernika : Halálát immár az élő Istenre bízom, mivel más 
módgyát nem tapasztalhatom. Csak még egyre kérlek. Meg- 
ne-vesd utolsó kérésemet.

Akós : Egy utolsóból más utolsó kerekedik. Hallyuk tehát 
azt-is.

V ernika : Arra kérlek alázatossan: Júliusnak le-nyakaltt 
testét ne temettesd az akasztófa alá a’ sandra Hóhérok által; 
hanem enged-meg: hogy oda vitethessem: holott mi édes j 
Őseinknek hamvok nyugszanak. Készülő-főben vagyon immár, 
a’ koporsó. Ezt híred nélkül meg-csináltattam, mert szívessé-] 
gedben bíztam. Júliusnak szép nevét magam fogom vésni 
Ormos koporsójának oldalára. Le-megyek minden esztendőben 
hozzája. Rózsa-virágokkal fel-ékesítem annak idejében. Ezen 
rózsákat elevenségekben* fogják tartani azon könyveimnek 
csöpjei, mellyeket, ama’ Szerencsétlennek sorsáról gondolkoz
ván, minden nap’ ki-öntendek. Bé-is íratom Júliusomnak 
édes nevét Országunknak történeteibe : hogy a’ következendő 
Világ Vernikának jó szívét lássa; Júliusnak pedig szerencsét-; 
lenségét átkozza. — Oh, édes Bátyám ! egy ollyas Ifiú vész- 
ma-el, kit Vernika, tellyes életében, leg-inkább szeretett. 
Légyen Isten-ő-szent-fölségének akarattya mindenben. Egy 
Öröm-órámat sok ezer bús Órákkal váltotta-fel a’ Teremtő. 
El-kell ezt-is, a’ többivel egygyütt, békességessen szenvednem.

Akós : Te ugyan, édes Húgom, tőllem szokatlan dolgot 
kévánsz, midőn Júliust Őseink’ koporsójok mellé akarod hely- 
heztetni. Mind-az’-által: azon szerencsétlen Ifiúhoz csuda 
nagy szívességedet látván, ebben sem kévánom megszegni 
kedvedet. Adná az Isten : hogy néked Eletével-is kedvesked
hetnék. Bizonyos légy benne : hogy meg-cselekedném.

* T. i. : elevenen, épen, üdén.
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■ V e r n i k a  : Nincs már semmi kérésem hátra. É n  Fejedelem- 
bednek hozzám, érdemetlenhez, ki-mutatott atyai kegyes
e t  alázatossan köszönöm ; és, kezeit csókolván, magamat 
lasztaltt szívességébe ez-után-is ajánlom.
Ezeket mondván, meg-akará Bátyának kezét csókolni; de 

Tós, viszsza-vonván magát, azt néki meg-nem-engedte. Újra 
g-hajtotta magát Akós előtt, és nagy szomorúan szobájába 

me. Itten olly búnak eresztette fejét, mellynél veszedelmes- 
ibet soha nem érzett. Azomban Vida, Júliusnak ítéletét 
leibe vévén, abból azon szavakat ki-vakarta, mellyekben 
Húsnak fel-akasztása foglaltatott; és helyette annak feje
seiét igazgatta belé. Ezzel el-készűlvén, igy szóllott 

V ida : Most nem egyebet tettem, lia-nem, a’ fel-akasztás 
Lyett, a’ Fő-vételt (más valami szükséges meg-jobbítások- 
') tettem. Senkit sem fog akadályoztatni e’ meg-jobbításnak 
olvasása. Úgy intéztem-el a dolgot: hogy kiki könnyen él
hessen 1 rajta.
Le-tíle az Asztalhoz Akós, és, a’ tollat kezeibe vévén, el
ásta magában az ítéletet. Meg-törtílte, sok Ízben meg-rán- 
•sodni láttszó homlokát. Irtózott az alá-irástól, végtére igy 
állott
I Akós : Ha tehát semmi más reménség nincsen ; légyen az 
-ennek szent akarattya.
; Ezeket el-mondván, reszketve nyúlt a’ Ténta-tartóhoz. Vég-
■ e : csak ugyan meg-győzvén magát, ezen szavakat írta a’ 
■pirosnak allyára: «Hirdettessen-ki, ’s-végbe-is vitessen. Akós 
jedelem m. p ? Osztán: a’ Papirost Yidának adván, őtet 
íkkel3 eresztette el magától
Akós : Az Ú r, Cserei úrral, magok legyenek jelen Julius- 

k el-vesztésén. A’ Fő-vételt eme’ mellék kertemben leg- 
iialmatossabban lehet végbe vinni. Nem akarom pedig: hogy 
tára halasztasson a’ dolog. Elég szerencsés a’ szerencsétlen, 
hamar meg-halhat.

1 T. i . : eligazodhassék.
1 2 T. i . : manu propria, azaz : maga v. saját kezével.
; 3 T. i. : ezekkel a szavakkal.



1 9 2 AZ ARANY PERECZEK.

V ida : Más egyébb nincs, a’-mit parancsolna Fejedelem
séged?

Akós : Semmi se jut mostanában eszembe. Talán minden! 
el-végeztünk.

V ida : Én tehát Fejedelemséged’ parancsolattyának bé- 
teljesítéséhez fogok. Tudom várattatom eddig-is.* **

Ezzel ki akara menni Vida a’ Fejedelemnek szobájából, és 
Juliána el-vesztésére késziteni mindeneket; ki-is-ment immá  ̂
az ajtón, midőn Ákostól bé-hívattatott. így szólott hozzája 

Akós : Igaz : Fő-bíró-úr: majd el-is-felejtettem. Adgya ki 
parancsolatban azoknak, kik az el-vesztésen jelen fognah 
lenni; hogy, a’ Fő-vétel után, Macskási Júliusnak nevét ne-is 
emlegessék, ne-hogy híre édes Szüléihez el-mennyen, és őkel 
éppen a’ búnak tengerébe vesse.

V ida : Igen-is meg-fogom parancsolni a’ jelen-lévőknek, j 
Akós : Nem akarnám: hogy édes Szüléi gyötörtesseneb 

miátta. Ugy-is elég zúr-zavarban vagyon Macskásinak háza. 
Más immár nem jut eszembe. El-mehet az Úr+* Isten' hírévelj 

Ezen szomorú beszéd után el-oszlottak egymástól. Akó̂  
vólt-é, avagy Vida szomorúbb, éppen nem tudhatni. Az fájt 
leg-inkább Vidának: hogy Julius’ el-vesztésének idején jeled 
kelletik lenni, és száraz szemmel nézni azon irtóztató törtéi 
netet. Akós szobájába méné, hogy más dolgaihoz lásson, mell 
lyeket néki, ezen idő-tájban, elegeket adtak Kemény Jánosnak 
nyughatatlanságai.

* T. i . : m ár várnak reám.
** T. i . : Vida.
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ELSŐ BÉSZ.
SÁRA FARKASSAL.

; Macskási Mihálynak, ama’ szerencsétlen Kincstartónak, 
jiedves Feleségét; Juliánának pedig, és Bálintnak édes Annyát 
jÁRÁnak nevezték, Tős-gyökeres Nemből vette eredetét. Ennek 
des Attya, Z só lyo m i Dávid, Fő-kapitánságot viselt Sepsi, 
Lezdi, és Orbai székekben* Az-után: bogy első Rákóczi 
lyörgyöt fel-segítette a’ Fejedelemségre, ezen Fejedelemtől 
^agy Jószágokkal meg-ajándékoztatott. Ezeken felől: mind az 
jrdvari, mind a' Mezei Katonaságnak Fő-vezérévé rendeltetett. 
;>e Z sólyom i Dávid nem soká élhetett a’ Fejedelemnek ezen 
ügyességével. Kővár lett végső képpen örökös tömlöczcze;

i * A székelyek ama három  széke Három szék név alatt egye
z te te tt .
i
i Az Arany Pereozek. 1J
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holott-is, fogságának tizen nyolczadik esztendeje után, meg- 
halálozott. Ennek édes leánya, Sára örökbe láttszattatott 
venni Attyától a’ szerencsétlenségeket, és egy-mást-érő gyöt
relmeket. Urának le-zárattatásával egész háza fel-fordúlva 
láttszatott. Naprúl-napra szünetlen több veszedelmek omlot
tak eleibe.

Ezen nagy lelkű, és igen deli Aszszony meghalotta Pap
falván Juliánának, kedves édes leányának, szerencsétlenségét, 
elsőben ugyan lengedező hírrel, az-után pedig nagyobb bizony! 
sággal. El-lehet gondolni, mi szív-szorongatásokat, mi lélek- 
gyötreimeket szenvedett. Szer-fölött szerette egygyetlen-egy 
édes leányát. Ugyan-azért: annak, nem mondom halálától; 
hanem leg-kissebb veszedelmétől-is irtózott. Jó formán meg- 
se-sirathatta mind-eddig kedves Urának szerencsétlenségét; 
íme siralmainak új oka támadott Juliánának veszedelme által-

Rettenetes tűzzel fel-gyúlladott Sárában az igaz anyai sze
retet, és egyszer-is-mind a’ kegyetlenebb rettegés. Hamar fel
öltözött Ruhájába (úgy-is, mi-ólta Ura fogva tartatott, feketéi 
nél egyebet magára nem vett); és, ki-indúlván Pap-falvárólj 
nem lehet felőlié mondani, hogy Kolosvár felé m ent; hanem] 
talán az Agarakat-is meg-akarván előzni, nagy sebességgé 
szaladott. Mind lovaiból, mind szekereiből, mellyekkel ennek' 
előtte bővelkedett, kifogyván, Pap-falvától-Kolosvárig gyalog
tette az u ta t; ki-vévén azon darabot, mellyen, igen nagyon 
elfáradván, és a’ paraszt terhes szekerekre, már-erre, már- 
amarra hányattatván ;* azon ** Parasztoknak jó akarattyok- 
hói vitetett.

És noha ugyan, midőn Kolosvárra érkezett; alig bírhatta 
el-is-fáradtt, meg-is törődött testét, még-is, minden késedel
met károsnak lenni gondolván, igyenessen a' Fejedelmi Ud
varba ment. Magától a’ Fejedelemtől akarta meg-hallani édes 
leányának rettentő veszedelmét. Elsőben ugyan nem akarták 
bé-ereszteni az Udvar-kapun álló strázsák. De ezeket nemes

* T. i . : majd az egyikre, majd a m ásikra felülvén.
** T. i. : a v. azokon (t. i. a szekereken) a.
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sorsággal meg-támadván, bétörte magát közöttök, és sok 
zontagságok sok viszsza-ránczigálások között (mellyeket 
e' szerető Anya édes leányának kedviért édes-örömest el- 
nvedett) ugyan-csak bé-jöbetett a’ Pitvar-házba, még-mesz- 
ről-is így hallatván siránkozó szavait
S ára : Engedgyék-meg az Urak : hogy bé-mehessek. Szűk

ei képpen beszéllenem kelletik a’ Fejedelemmel.
Ezen szavai után bé-rohant a Pitvar-szobába, holott Farkas, 

Fejedelemnek Inassa, áll vala. Ezen szolgát meglátván, így 
->lla hozzája
i  S ára : Kérem az U ra t: az elő Istennek szeretetiért, eresz- 
n a’ Fejedelemhez. Az el-kerűlhetetlen szükség hozza 

ingával, hogy hozzá mennyek. Szorgos dolgom vagyon. Éppen 
m késhetek.
i F a r k a s  : Én ugyan a’ bé-menetelt rneg-nem-engedhetem 
Aszszonynak.
S ára : Édes Uram ! könyörűllyön az Ur egy szerencsétlen 

fyán. Szükség-képpen kell szóllanom a’ Fejedelemmel. Leá- 
.ómnak ügyében járok. Mert én azon gyermekemnek Annya 
gyök. És ő nékem egygyetlen egy leányom. — -Jól reám 
fezen az Ur. Én igen beteges állapotban vagyok. Alig van 
к kis szökdécselés Élet-ereimben. Ezen életemnek hátra- 
•radott kevés szem-pillantásait-is Leányomnak javára ké- 
janám fordítani.

F a r k a s : Nékem parancsolatom vagyon: hogy senkit bé-ne- 
jszszek. Ebül lenne dolgom, ha ezt által-hágnám.

Az Inasnak ezen szavait hallván Sára, elhalaványodott. 
•iúl tartott fő-képpen: nehogy a’ Fejedelem, hamar el-akar- 
.1 veszteni Juliánát, rendeléseket tett légyen : hogy annak 
dya az Udvarba bé-ne-eresztessen. Mind-azon-által erről 
jstanában csak gyanakodván,* hogy közelebb jöhessen az 
,zsághoz, le-térdelt a’ szolga elő tt: hogy a’ bé-menetelt 
ryörgésével meg-nyerhesse. Lásd pedig ezen méltatlansá- I

I * T. i . : még nem tudta, hanem  csak gyanította a fejede
lmek fennebb em lített rendelését.
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got. Egy fő-nemességű Aszszony térden állva könyörgött ea 
Nemtelen czudar szolga előtt. De mire nem viszi az embert t 
Szerencsétlenség, a’ Szükség, és a’ Szeretett. így könyörgöl 
pedig előtte

S á r a  : Kérem az Urat, az Istennek irgalmasságára : Jeleni 
sen-bé leg-alább a’ Fejedelem előtt. — Mert ama’ szerencsétle; 
teremtés az én édes leányom — Én szültem őtet ezen árnyé 
világra. Kérem az U ra t: ne hagygyon-el utolsó szükségembe! 
Másként, a-m int érzem magamat, csak hamar el-enyíszlietel

Ezen szavakat alig mondhatta-ki Sára; már-is egészség  ̂
nek nagy változását tapasztalta magában. Fel-kele a’ Padlal 
ról igen biczegve. Farkas száraz szemekkel nézhette az ügy« 
fogyott aszszonynak változásait. Kezét fejére tévén, igy folj 
tatá szavait

Sára: Istenem ! a’ Fejem oda van. Igen nagyon szédelel 
Testem-is egészlen el-lankadott. Az egész utat gyalog jártam 
meg, nem lépve ; hanem sebességgel szaladva. Kérem az Ura' 
engedgyen-meg gyarlóságomnak. Igen beteges vagyok. N 
kévánnya tőllem; hogy szemei előtt le-rogygyam. Jelentsen-b 
kérem a’ Fejedelem előtt. Könyörűllyön az Úr egy Szerencsé 
len Anyán.

F a r k a s  : Én ugyan szivessen könyörülnék az aszszi 
nyon, de ----

Ezen beszédgyét úgy ejtette az Inas : hogy még a’ vak-j 
által-láthatná; hogy maga’ hasznát keresi, és pénzért akarr 
fel-nyitni a Fejedelem' ajtaját. Sára mindenéből már régö 
ki-fogyván, minek-utánna az Inasnak kévánságát látta, be 
nyúla maga’ zsebébe.* Ki-veszi az arany Ereklyét, mellyé 
tellyes életében, magánál akar vala tartani. Ezen arany Erei 
lyét első Rákóczi Györgytől ajándékban kapta Macskási Bálin 
még kisded korában, mivel, az Oskolákat szorgalmatossan já 
ván, a’ többi Erdélyi Gyermekek között, ő találtatott főne 
Ezen Ereklyét az Inasnak adván, igy szollá

S á r a  : Imliol, édes Uram ! Ez nékem utolsó kincsem. Tudg;

196

* T. i . : zsebébe nyúlt.
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»élő Isten; hogy, ezen kívül, semmim sincs, se nálam, se
j.hon. Ez pedig Fejedelmi ajándék. Ezt én ugyan Bálint- 
■mnak maga’ viselése’ örök emlékezetére * meg-tarthatnám, 
;jól-is cselekedném; de Leányomnak javára mennyen-el 
Lttyának kincse. Már most teh á t; ugy-é ? édes uram ! ké
rhetek a’ Fejedelemhez?

Ezeket mondván Sára, nem-is várta az Inas feleletét, ka
im szaporán a’ Fejedelemnek ajtaja felé meg-indúlt. Karján 
gva tartóztatta-meg-ötet, és neki ezeket mondotta 
♦ F arkas: Egy kevés várakozással légyen az Aszszony. Előbb 
í-kell-jelentenem. Ezt mindgyárt meg-is-cselekszem.

S á r a : Kérem az urat: mondgya-meg igazán: van-é még 
as valami Inas a’ belső szobában ?
: F arkas : De az Aszszonynak eme’ kérdése vallyon mire

lló?
: Sára: Mert immár egy Krajczárom sincsen. Az pedig talán 
gyen bé-nem-eresztene Urunkkoz.

F arkas: Senkitől se tartson az aszszony. Nincsen ottan 
,nki-is.
j S ára : Kérem tehát az U ra t: jelentsen-bé-mennél barná
bb. De sokáig ne várakoztasson. Igen lankadtt vagyok.
I F arkas : Tüstént itt termek —- De íme ! Maga jön ki-felé 
: Fejedelem.

MÁSADIK RÉSZ.
SÁRA A’ FEJEDELEMNÉL.

‘ Ki-jőve igazában a’ Fejedelem. Mert: ama’ külső beszél- 
Itést hallván, meg akarta lá tn i: kik volnának egygyütt; mit 
l'.vánnának egy-mástúl. Nem vette liírteleniben észre a’ fal 
éllé vonyódott Sárát, hanem Farkastól ezeket kérdezte

* T. i. : fiam jó viseletének örök emléke gyanánt, vagy em- 
jkeül.

I
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A k ós  : Mi dolog? Talán valaki valamit kér? avagy velem 
ázóllani akar?

S ára  : hirtelen térdre esvén: Irgalmasságot kérek, kegyel
mes Fejedelem ! Az Isten’ kegyelmére nézve, kegyelmezzen- 
meg édes Leányomnak.

A k ó s : Kellyen-fel az Aszszony. Mondgya-meg: mit akar?
S ára : Irgalmasságot kérek leányomra nézve. — Ö az én 

magzatom ; és igen kedves magzatom. Én szültem ó'tet, én-is 
szoptattam — О az én emlőmből semmi roszszat nem szívha
tott. — Mert, kegyelmes U ram ! noha én szegény, és, valóban 
mondván, igen szegény aszszony vagyok; de azon voltam 
mindenkor: hogy gyermekeimet jól nevellyem. És valóban, 
jól-is neveltem.

A k ó s  : De minek térdepel annyit az Aszszony? Kellyen-fel.
Ezen szavak után fel-kele ugyan Sára; de ide, meg amoda 

billegvén. Sok nyomorúságitól el-nyomattatván, meg-nehezed- 
tek minden tagjai. Meg-állott még-is nagy nehezen, és Ákos
hoz igy szóllott

S ára  : Kérem Fejedelemségedet: engedgyen-meg gyarló 
állapotomnak. A’ Fejemet fájlalom. Igen beteges vagyok. Se 
eszem, se szívem helyén. Nem-is jöttem, hanem szállottam* 
Fejedelemségedhez. Reszket egész testem még most-is.

Ezen szavait hallván Sárának, ki parancsolta Akós szobád 
jából ** az Inast, jól ítélvén : hogy olly beszédgyei lehetnének 
az aszszonynak, mellyekhez annak semmi köze nem lenne. 
Az Inasnak el-mentte után, így szollá Sárához

A k ó s  : No most, Aszszonyom, bátorságossan adgya-ki min
den bajait. Rajtok bizonyossan segítek, ha segíthetek.

S á r a , Ismétt le-térdelvén: Irgalmasságot kérek Fejede
lemségedtől. Könyörtíllyön édes leányomon.

A k ó s  : De minő Leányról vagyon itten a’ szó ? Ki féle az 
Aszszony? De előbb kellyen-fel.

Osztán maga a’ Fejedelem fel-segítette Sárát. Talpra állotl

* T . i . : r e p ü l te m .
** T. i. : Akós kiparancsolta szobájából.



IV. SZAKASZ И . RÉSZ. 199

•tgy nehezen. El-csudálkozott S ára; hogy ábrázattya ngy 
eg-másoltatott, hogy a’ Fejedelem reá nem ismérhetne, 
ind-az’-által mindennapi sanyarúságait eszébe juttatván, 
őbbeni ékességének el-múlttát éppen nem csudálhatta. így 
óllá tehát Ákosnak

S ára  : Én Macskási Mihálynak Hitesse vagyok, azon sze
nesében Embernek, ki ennek-előtte Fejedelemségednek 
incs-tartója vala. — Beszéllek pedig édes leányomról Júliá
iról — Én őtet jól neveltem. — Mostani ártatlansága mel- 
Jt-is fel-merném-tenni fejemet — Ö soha semmi ezégéres 
,’szszat nem cselekedhetett. — О a’ Szerémi Udvarban nevel- 
tett-fel magától a’ Herczeg-aszszonytól. Ö Herczegsége igen 
tgyon szerette édes leányomat: mert tapasztalta szép erköl- 
eit. — Ugyan azért: az én édes Juliánám gonosz nem lehet — 
•e fejem ismétt szédeleg. Nem is tudom, utóllyára mit 
■ondttam.

A k ó s  : Úgy tettszik: mintha nagy szívfájás ostromlaná az 
zszonyt. Allapodgyon meg egy keveset. Meg-hallgatom békes- 
gessen. Elég időm hozzá. De leg-is-leg-elsőben azt mondha- 
m az Aszszonynak vigasztalására: hogy édes leánya felől 
mmit se szorgalmatoskodgyon. Én semmi ezégéres roszszat 
;?m hallottam felőlié.

S ára  : De, kegyelmes Uram, más se hallott valamit. Isméri 
;et a’ Szerémi Udvar. Méltóztasson Fejedelemséged Szerémbe 
ni, és tapasztalni fogja : hogy Juliána-leányom mindeniktől,
; mindenkoron jónak tartatott. Intéseimet pedig mindég 
irancsolatoknak tartotta. Soha engem’ meg-nem-szomorított. 
ágyon az Isten sok Magyar Anyáknak, illy magyar magzatot, 
időn szerencsétlen Uram ennek-előtte a’ Szerémi Udvarban 
ivatallyát viselte, Kálmán-herczeg előtt az én leányom igen 
gigy tekintetben vala. De ő ezt nékem tüstént megjelentette, 
rz-után : igen nagyon k é rt: hogy soha őtet magát a’ Herczeg- 
d ne hagygyam; hanem mindenkor vele legyek. — Lássa 
ej edelemséged: más leányok igen örvendenek; ha, Annyok 
élkül, valahová mehetnek. Sőtt kevélykednek-is némellyek 
bban : ha Nagy Nemőektől imádtatnak. De ezt Juliánám soha

[
\ i
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nem cselekedte. Ö bizonyossan jó erkölcsű leány. Életemet 
vegye-el Fejedelemséged; lia benne valami ki-vetni valót 
találhat.

A kós  : Igen örvendek azon, Aszszonyom, hogy illy jó 
Magzatot nevelt. Ez-után-is gondgya légyen reá ; és ta
pasztalni fogja az Aszszony ; hogy én-is elő-mozdítom szeren
cséjét.

Sára : Szíves jó akarattyát Fejedelemségednek alázatossan 
köszönöm. Tehát Kegyelmed, a’-mint látom, egy újjal se bán- 
tattya kedves leányomat.

A k ó s  : De miért-bántatnám ? Ö  ellenem soha semmit sem  

vétett. Igen-is: egy újjal se bántatom. Sőtt: ha ollyan, a’-mi- 
csodásnak az Aszszonytól le-írattatik ; azon leszek : hogy szép 
erkölcseit bőven meg-jutalmazzam.

S ára : Hála légyen az Úr Istennek Most térek immár ma
gamhoz. Csókolom Fejedelemségednek atyai kezeit. — Tehát: i 
ha Fejedelemséged meg engedi; a’ Tömlöczbe megyek ; onnatt 
leányomat ki-veszem.

A k ó s  : De vallyon ki csalta-meg az Aszszonyt ? — Ott ai 
tömlöczben leányára nem talál.

Sára: Mit? — Kegyelmes Fejedelem! — Ott leányomra 
nem találok immár ? — Talán későn-is vágynak iparkodá-^ 
saim ! — Talán eddig a’ Hóhér’ keze között vajlódik! —I 
Oh Istenem ! Istenem! — A Fejem ismétt szédeleg. —I 
Nem érthetek jól mindeneket. — Oh Fejem ! Fejem el-nej 
úagygy!

A k ó s : Már mondám az aszszonynak : semmi g o n d g y a  se; 
legyen Juliánára, édes leányára. Bizonyos legyen benne, hogyj 
ő a' tömlöczben nincsen. De nem-is volt. Ugyan-azért: a’ 
Hoher’ kezébe se juthatott.

Sára: Engedgye-meg Fejedelemséged : hogy magamhoz téri 
hessek. Mert én igen beteges Aszszony vagyok. Fejem úgyj 
annyira nincs helyén : hogy Fejedelemségednek előbbeni sza
vait meg-nem-érthettem. Nékem pedig kedves leányom felől 
azt mondották az emberek : hogy itt Kolosváron a’ Tömlöczj 
ben volna.

MAGY**
TUDOMÁNYOS
A K A D É MI A

könyvtar a
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, A k ós  : Ugyan kitől hallhatta azt az Aszszony ? Annak rósz 
mbernek lenni kelletett.1

S ára  : A’ Pap-falvi Bírótól hallottam, kegyelmes Fejedelem. 
\z  pedig valóságos jó ember. 0, a’-mint monda, itt Kolosvá- 
on vala, midőn az arany Pereczeket2 ki-hirdették. Hazajővén, 
;zt mondotta előttem: hogy Fejedelemségedtől, Titkossá által, 
parancsolatot vett, hogy Juliánámat el-fogja, úgy-mint ama’ 
‘ereczeknek tolvajját; és ide Kolosvárra hurczollya.

Ezen szavakat hallván Akós, Titkossának szorgalmatossá- 
*át nem tudta elegendő-képpen csudáim. El-fordúlván Macs- 
pásinétúl, így szollá

A k ó s  : Lám minő szorgalommal forgolódott Titkosom a’ 
tolvajnak fel-hajhászttában. Csak éppen abban hibázott: hogy 

Fiú helyet a’ leányt akarta el-fogatni. De elég az tőle : hogy 
Házat, melyben a’ Tolvaj lappangott, eszessen ki-tanúlhatta.

S ára  : így tehát azon falusi Bíránktól, egy böcsűletes em
bertől, hallottam Juliánámnak szörnyű szerencsétlenségét.

A k ós  : Az aszszony, nem kétlem, csak el-hitte a’ Bírónak 
zavát? Oh be hamar hisznek az aszszony’-állatok !

S ára  : Kegyelmes Fejedelem! midőn én ezt meg-hallot- 
am ; elsőben egész testemben meg rázódtam ; az-után : el-is- 
j.júltam. Hogy magamhoz tértem ; tüstént leányomnak erköl- 
seiről gondolkoztam, és, azokat kicsinségétől fogva meg-ros- 
;álván, el-hitettem magammal: hogy ő bizonyossan ártatlan, 
íís; ha én magam el-hitethettem aztat magammal, kiki bizonyos 
ehet benne. — Mert, kegyelmes Uram ! nem vagyok én ollyas 
Ánya, ki magzatinak hibáit ujjai között nézze;8 de ollyan 
e, ki azokat Pápa-szemmel visgállya. — En ugyan egy sze
gény Aszszony vagyok, és, igazán megvallván, igen szegény 
iLszszony, nagyon el-hagyattatott, el-nyomattatott Aszszony; 
le, ha én ezt előre meg-tudhattam volna: hogy leányom Tol
vaj, magam kötöztem-vólna-meg őtet, és ide hurczoltam volna

1 N é m e te s  s z ó r e n d .  —  T . i. : a n n a k  r ó s z  e m b e r n e k  k e l le t t  
je n n ie .
i 2 T . i . : a  p e r e c z e k  e l lo p á s á t ,  e lv e s z é s é t .
I я N é m e t  k i f e je z é s n e k  f o r d í tá s a .

i l



a tömlöczbe. Avagy meg-parancsoltam vólna Báttyának : hogy ; 
kézbe szolgáltassa. Mert Fiam-is éppen egy gondolattal vagyon 
én velem. О-is bizonyossan meg-fogta vólna, ’s-ide hozta vólna \ 
Húgát, ha tolvajságát tudta vólna.

Akós, alattomban: Ha nem Húgát-is, de ide hozta Öcscsét, j 
kinek tolvajságát jól tudta. Ezt pedig én benne nem dicsér
hetem.

Sára : Mert mi, kegyelmes Uram ! oda-haza így gondol
kozunk : Ha a’ leány gonosz? Néki váltott gyermeknek lenni 
kelletik, mivel nemzetségünkben soha egy Tolvajra nem akad- < 
tanak. így teh á t: se nékem nem leányom, se fiamnak nem j 
Húga. Ugyan azért: ha őtet megfogattyuk : a’ Természetnek j 
törvényét fel-nem-bontyuk; hanem eleget teszünk a’ Fejede- j 
lem’ parancsolattyának.

Akós, ismétt alattomban: Ezen okoskodás szerént meg- 
nem-érdemlette vólna Macskási Bálint, hogy Kapitányságától 
meg-foszszam. Hát, ha az egész dologban hírtelenkedtem ? I 
Ezen Aszszony nagy szeget vere fejembe.

Sára : Kegyelmes Fejedelem! Szegény vagyok ugyan, de 1 
azért böcsűletes Aszszony. Soha az én házam Párt-fogója nem j 
volt a’ gonosz-tévőknek. Mind Uram,* mind leányom bizonyos- j 
san Tisztességessek, csak-hogy egyszer-is-mind szerencsétle- { 
nek. De szegény Uramat elő-sem-akarom többé hozni Fejede- j 
lemséged előtt. Őtet egészlen az Istennek Gond-viselésébe 
ajánlottam. De leányom felől azt mondhatom mind Istenem, 
mind Fejedelmem előtt: hogy, mivel én őtet házamban nem 
csak szenvedtem, hanem szerettem-is: lehetetlen, hogy gonosz
tévő legyen. — Fejedelemséged nagy ú r ; talán azt gondollya, 
hogy nékem hinni nem tartozik, fő-képpen, midőn leányom 
mellett szóllok. De kérem Kegyelmedet: higygyen nékem ; és 
meg-láttya : hogy meg-nem-csalatkozik. En igaz szívű aszszony 
vagyok. Az én leányom soha, meg-soha azon arany Perecze- 
ket el-nem-lophatta.

Akós : De azt én se mondom felőlié. Ugyan-azért: azt jelen-

2 0 2  AZ ARANY PERECZEK.

* T. i . : férjem.
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,em az Aszszonynak : hogy leánya felől semmit se szorgalma- 
oskodgyon. Mert az arany Pereczeknek Tolvajjá nem leány, 
Lanem fiú gyermek.

Ezen szavakat hallván Sára, szer-íelett meg-rettent. ügy 
kttszett, mintha ellene esküdtek volna a’ bokros szerencsét
lenségek, midőn mind Urát, mind leányát, mind mostanában 
Jiát-is a’ Szél-vizek közé keverték. Csak maga volt még hátra, 
Are a’ gonosz nyelvek semmit fel-nem-tüzhettek ; ki-vévén egy 
/én koldvts aszszonyt, ki őtet rútixl meg-szóllotta, hogy, Kolos- 
wárra jöttekor, semmi alamizsnát tőlle nem nyerhetett. Ezen 
>,g nőnek nyelvessége arra tanította Sárát, hogy mostanában-is 
Ólne, ne-hogy személlyé ellen-is valamit kohollyanak a’ füstös
ebb kovácsok. Ezen szörnyű gondolatoknak el-bírttára erőtlen 
: ala Sára. Be-is-illett csudának, hogy, az előbbeni meny-ko- 
:sapás után, életében meg-maradhatott. Akós előtt ezeket 
nondotta állmélkodva

S ára : Istenem! Oda fejem ismétt. Nem érthetek semmit 
gazán. Oh fejem ! Oh fejem ! Mondott valamit Kegyelmed. Jut 
.szembe igen-is. Tudni-illik: hogy édes fiam lenne az akasztó 
:íra rendelve. Követem Fejedelemségedet. Ez lehetetlenség, 
‘ísak ez-előtt beszéllettem Bálint-fiammal. Ö ugyan szer-fölött 
rzomorú, és ki-mondhatatlan-képpen lankadtt. Midőn engem’ 
ított, olly sírásra fakadott, hogy annak csak maga az Isten a’ 
;ieg-mondhatója. Könyveinek okát ugyan nem kérdezhettem 
kkor; mert Kegyelmedhez nagyon siettem. — De, Uram! ezen 
Aamat-is én szültem, én-is szoptattam; sőtt én-is neveltem 
yermek korában. Mind-eddig tőllem roszszat nem tanulhatott, 
gaz ugyan : hogy, midőn az Oskolákat járta, házamtól el-tá- 
ozott, de szorgalmatosságom vele járt. Nem hagytam maga’ 
i*énnyére. Oktatóinak szárnyok alá nagy bizodalommal aján- 
pttam. Mí-is gyakran meg-látogattuk. És nemcsak Oktatóitól, 
fanem Deák-pajtássaitól-is meg-tudaklottuk, mint viseli magát, 
oha egyebet nem hallottunk dicséreténél. És Ugyan Maga’ 
ó-viselésének e’ jelét vettük: hogy Rákóczi Györgytől, azon 
dőbbenitől, egy arany Ereklyével meg-ajándókoztatott. Midőn 
.zon drága ajándékkal, a’ Sztín-napokon, haza jött, kegyelmes
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Fejedelem! nem tudgya Kegyelmed, micsodás az Anyai szív, i 
de én Bálint-fiamat szeretetemből szinte meg-ettem. Ezerszer, ‘ 
meg-meg ezerszer meg-csókoltam az arany ereklyét. És, midőn 
még jó állapotban voltam, inkább ezer forintot vesztettem- 
vólna-el, mint ama’ drága ajándékot. Most immár olly szegény 
vagyok, hogy mindenemmel azt-is el-kelletett vesztenem.

Akós : De azon Ereklyét meg-kellett volna tartani örök em
lékezetre.

Sára: El-inent ez-is Juliánának, édes leányomnak javára. |
Akós: Vallyon kinek adta az Aszszony? Én azt ki-fogom- 

váltani.
Sára : Ne cselekedgye azt Fejedelemséged. Annak adtam, 

ki, talán-tán, nálamnál inkább szűkölködik.
Akós, alattomban: Mit? Hát, ha ki-találom, kinek adta az 

Ereklyét? Farkas, az Inasom, nagy Gaz-ember az illyenekben.
A levegőt-is csak azért szívja örömest, mert ingyen kapja. Ha 
munkájába kerekedne, lélekzetet se venne. Osztán Sárához 
nyilván: Ugy-é? Aszszonyom! Inasomnak adta az arany Erek
lyét? pedig ennek, ki a' Pitvar-szobában álldogál?

Sára : Igen is, kegyelmes Uram! De kész akarva. 0  azt egy 
szóval se kérte tőllem. Én pedig örömest od’-adtam.

Akós : Jól értem a' dolgot. El-válik.
Sára: Leg-alább arra kérem Fejdelemségedet: ezen tettéjért 

meg-ne bűntettesse a' szűkölködő szolgát. Igen szegény lehet. I
Akós : Hagygya reám az Aszszony. El-igazítok mindgyárt 

mindeneket.
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HARMADIK RÉSZ.
FABKAS ÁKOSNÁL.

Csendített azomban a’ Fejedelem, mellyre szaporán bé-jövén 
Farkas, el-réműlt Ákosnak kemény tekinteteire. Ugyan azért 
előbbeni bátorságából sokat alább hagyván, meg-húzta magát, 
mint a" verembe esett Farkas. Gyanakodott ugyan Akós’ feD
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,iáborodta' okáról, de bizonyossan nem tudta. Végtére ezeket 
mondotta

Farkas: Itt kin állottam mindég, Kegyelmes Fejedelem. 
Parancsollyon velem.

Akós, nagy méltósággal: Ide azon arany Ereklyét, mellyet 
)3zen Tisztességes Aszszonytól ki-zsaroltál gyalázatos.

Farkas, elő-adván az ereklyét: Itt vagyon, kegyelmes 
‘Uram. De én azt csupa ajándékban nyertem ezen böcsűlet-es 
Aszszonyságtól.
. Akós : Takarodgy, gonosz Pára. Majd ez-után többet. Ne 
Irásúlly : meg-szabatom a’ vörös nadrágot.

Sára : Kérem Fejedelemségedet: engedgyen-meg szegény 
Párának.

Akós : Meg-nem-érdemli a’ gonosz lélek. Több illyetén csin- 
inyei vannak immár a’ rováson. Mind-ezeket nem sokára le-ro- 
vom. — Hanem, Aszszonyom ! imhol viszsza-adom ezen Erek
lyét Juliána-leányával egygyütt.

Sára : Ezer, meg-ezer áldás Fejedelemségednek érdemes 
fejére.

Akós : Most immár mennyen liaza az Aszszony békkel. 
Es semmit se féllyen se Juliána-leányának, se Bálint-fiának 
[szerencsétlenségektől.

Sára : Kegyelmes Fejedelem ! Ezen Ereklyével fel-derűlhe- 
-tett örvendetes hajnalom. Leányommal, és Fiammal viszsza- 
adattanak minden világi gyönyörűségeim — De Istenem ! 
[Fejem ismétt fáj — Oh Fejem ! Oh Fejem !

Akós, alattomban: Ezen szerencsétlen aszszonynak valóban 
igen betegnek kelletik, és talán meg-tébolyodottnak-is lenni ; 
Imivel ama’ másik fiú-gyermekéről egészlen meg-feletkezett. — 
(Pedig ez, igen rósz környűi-állásokban forog, 
i Sára : Engedgye-meg Fejedelemséged : hogy még egygyet 
jszóllyak. — Én ugyan Bálint-fiamról, és Juliána-leányomról 
meg-nyugott elmével vagyok: mivel ezeknek semmi bajokról 
ja’ Fejedelmi szavat hallottam, mellyet én mindenkoron szent
ének lenni állítottam. — De meg-ne-neheztellyen Fejedelem- 
jséged, ha engemet az anyai szorgalmatosság még többre-is 

.
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ösztönöz. Az-az : a’-mit hallottam, azt szemeimmel-is meglás
sam. — Engedgye-meg Fejedelemséged: hogy a’ Tömlöczbe \ 
mehessek, és ama’ szerencsétlen anyának még szerencsétle- \ 
nebb fiát szemeimmel láthassam, ki, az arany Pereczek miátt, 
fel-akasztatik. — Én ugyan nagy csendességben vagyok immár 
Magzataim felől. De követem Fejedelemségedet, nem érezheti 
Kegyelmed az anyai szívet úgy, mint én érezlietem. Minden
től irtózik az édes Anya. Minden árnyéktól-is meg retten. Én 
pedig, minek-előtte haza mennyek,* mind-a’-kettő felől bizo
nyos akarok lenni magam’ tapasztalásából.

A k ó s  : Én ugyan javaslanám Macskásiné Aszszonyomnak, ! 
úgy-mint jó Baráttya, ne mennyen a’ Siralom-házba. Enged- 
gyen valamit az Isteni rendelésnek-is. Mennyen igyenessen ] 
haza. Még egyszer azt mondom Kelmédnek : semmit se kétel- ' 
kedgyen Bálintnak, és Juliánának szabadságok felől. Le-kötöm j 
ismétt mind-a’-kettőjért fejedelmi szavamat, hogy egygyike ] 
sincsen le-zárva.

S ára  : De mi roszszamra lehetne az én-nékem, ha azon 
szerencsétlent meg-látogatom? Talán él még annak édes annya; 1 
és nem tudgya, minő veszedelemben forog szerencsétlen Mag- |  
zattya. Én azon boldogtalan Fiút, Annya helyett vigasztalni ■ 
fogom. Engedgye-meg Kegyelmed : kogy néki ezen utolsó fele- !' 
baráti kötelességemet rneg-tegyem. Magam’ magzatira várba- 1 
tóm, a’-mi jót másnak szülöttével teszek.

A k ó s  : Lássa az Aszszony, mit cselekszik. De okossabban \ 
tenne, ha a’ Siralom házat az ajtó-hasadékon se látná. Mind- 
az-által tegye azt, a’ mi tettszik.

S ára  : Csókolom kezeit Fejedelemségednek. Most immár 
éppenséggel magamhoz tértem. Ellyen Kegyelmed egésséggel.

Ezek után ki-méne Sára a’ Fejedelem szobájából. Akós 
annak el-távoztta után igen nagyon meg-szánta a’ Szerencsét
len Anyát. Tudta : minő szív-szorongatásokat fogna szenvedni, 
ha, magzattyának eleibe állván, ötét meg-isméri. így szóllott 
még magában
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* L a t in o s .  —  T . i. : m e g y e k .
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A kós : Oh szerencsétlen Anya! Azt gondolod: hogy a’ 
iralom-házba eresztésed Kegyelem legyen * a' kegyelmes 
ejedelemtől. Nem sokára tapasztalni fogod: hogy ez nem 

gyébb : hanem kénnyaidnak vőlgygye, melly meg-próbállya 
uyai szívedet.

? Ezek után el-méne Akós-is, és bé-zárta magát belső szobá
ba. Itt minek-utánna Júliusnak, és Sárának szerencsétlensé- 
okről gondolkozott, elő vette maga dolgait, és a’ Török segít- 
ígről gondolkozott. Inkább Magyar-ország' Királlyának szár
nyai alá hajlott, miólta Kemény Jánosnak nyughatatlanságait 
‘teg-értette.

NEGYEDIK KÉSZ.
JULIÁNA’ KESERVEI.

Azomban Juliána ki-vétetett a’ Tömlöczből, és a’ Siralom- 
ízba által-tétetett; de nem hamarább, hanem midőn bizonyos 
ilála meg-jelentetett. Itt asztala mellett meglánczolva ülvén, 
;er meg ezer gondolatok forgottanak eszében. Nem annyira ir
to t t  ugyan a’ haláltól, mivel annak, maga’ jó szánttából, eleibe 
;.egy vala; de tartott Annyának keserveitől, ha vele, el-vesz- 
se előtt, szembe kerülhetne. De ezt ő nem reméllhette : mi- 
;sl, hogy valaki szerencsétlenségét Pap-falvára vigye, nem 
’mdolhatta. Másként ezen történetet a’ halálnál keservessebb- 
ik lenni állította volna. Tehát ennek lehetetlensége felől meg- 
vugosztalván szívét, azon Gyümölcsökre nézett az asztalon ; 
ellyeket, csak ezelőtt, Vernika küldött, nem annyira elede
le ; mivel jól tudta, hogy Száj-kérője se lenne : mint vigasz- 
fására, mivel igen válogatottak voltának. Minek-utánna ezek- 
I n nagy gyönyörűségét találta; kevés idő múlva, így kezdette 
;szédgyét

Juliána: ím e! itt vagyok életemnek utolsó órájában, nem 
eszsze az Örökkön-valóságnak szélitől. Most mi vagyok, azt I

I * L a t in o s .  —  A m a  szó  n é lk ü l  m a g y a r a b b  l e n n e  a  m o n d a t .
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tudom. Mi lesz pedig belüliem, azt nem tudom. Ha a követke-í 
zendő boldogabb életnek reménnyé nem élesztené szívemet; 
el-esne minden kedvem. — Kelletik valaminek lenni a’ kopor
són till, a’ miben bíznom kelletik. Másként nem lehetnék illy 
bátor szívű. — El-vesztem ugyan életemet; de egyszer-’s-mind 
meg-szabadítom édes Atyámat. — Es, ha a’ dolgot jól meg-visgá- 
lom, ’s-jól meg-fontolom, vallyon mit vesztek-el? Nem egyebet, 
hanem csupán egy szem-pillantást. — Mert ugyan, ha igazán 
akarunk okoskodni, micsoda a' mi életünk ? Bizonvossan nem 
egyébb ; hanem csupán egy szem-pillantás. — Mert valóban, 
azon idő, mellyet, el-éltem; oda lett. Éltem tudni-illik azt, 
de most nem élem. A' következendő idő pedig nincs jelen.’ 
Élni fogom az t; de nem élem. Mi tehát az, a’-mit élünk ? Ezen 
szempillantás, mellv ez-előtt nem volt; most vagyon ; és tüs-j 
tént oda. leszj és hne, még* ezt mondottam, oda-is lett immár. 
Tehát, ha való értelemben veszem a’ dolgot: csak egy szem- 
pillantást vesztek-el; és emez el-veszett szempillantáson mit 
nyerek? Édes Atyám’ életének sok ezer, meg-meg ezer szem- 
pillantásait. — De Te, édes Anyám! édes lelkem Anyám! mi lesz 
belőlled, ha én immár nem leszek? Te, ha jelen volnál, magad 
vihetnél arra, hogy éllyek, és így tégeds meg-halm nehagygya- 
lak. — De jól vagyon : hogy veszedelmemet nem tudod. Mind
eddig nem vihette hozzád a’ nyelves hír. Bátyám se mondotta- 
meg, jói tudom. A’ többinek kevés gondgya velünk.Engem’ pedig 
nem-is ismérnek. De íme édes Bátyámat látom bé-jönni a’ Sira
lom-házba.

5 0 8  AZ ARANY PERECZEK.

ÖTÖDIK RÉSZ.
BÁLINT A’ HÚGÁVAL.

Valamint ez-előtt-is mondám, Bálintot mind Tiszti ruhájái 
tói, mind pedig jövedelmétől meg-fosztotta a' Fejedelem«Szol 
bájába érkezvén, Ákosnak parancsolattya szerént, le-vetette

L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
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^atona-ruháját, és Polgár-ruhába öltözött; abba tudni illik, mel
ket, magának ez-előtt, farsangi alkalmatosságokra csináltatott, 
el-lévén öltözve, sokáig gondolkodott mi tévő legyen. El-men- 
yen-é Húgához, avagy tüstént a’ széles Világnak eredgyen. 
ttyának ki-szabadúlttáról éppen kétségbe esett; mivel se a’ 

'ejedelemtől, se Vernikától meg-nem-hallgattatott. Mind-az- 
' ta l : halála előtt meg-akarta még egyszer látogatni édes 
Agát. Bé-lépvén a’ Siralom-házba, meg-nem-tartóztatliatta 
Lagát, hogy sírva ne fakadgyon. Csak ezeket mondhatta hír- 

jlen  édes Húgához
B álint: Kedves-édes Húgom ! Szerelmes Juliána-húgom !

' Juliána : Hozott Isten, édes kedves Bátyám ! Meg-kévántál 
diát még egyszer látogatni? Köszönöm szívességedet. Éppen 
lőlled gondolkoztam ez-előtt. Ugy-é? hogy édes Anyánknak 
ieg-nem-jelentetted ezen állapotomat?

B álint : Meg-nem-jelentettem, édes Húgom. De, ha hálá
idat meg-hallya édes Anyánk, bizonyossan oda-lesz. Látd, 
des Húgom, Atyánkat ugyan, szántt-szándékos haláloddal, ki- 
♦god a veszedelemből szabadítani; de édes Anyánkat egyszer- 
-mind a' halálra kénszeríteni fogod. Kérlek az Istenre, ne 
■gy olly kegyetlen mind magad, mind édes Anyánk ellen, 
f Bálintnak ezen szavait hallván Juliána, igen nagyon el- 
amúlt. A' + gondolattal vala felőlié, hogy fel-vett szándékáról 
:-kévánnva beszélleni. így szóllitá-meg Báttyát

Juliána : Az Isten szerelmére kérlek, édes Bálintom, mi 
;zonyú dolgot forgattsz ismétt eszedben ?

B álint : Adta volna a’ Meg-váltó : hogy azon arany Pere
llek soha kezeidbe; azon átkozott szakállas Zsidó soha sze
led’ eleibe ne akadott volna. Más valami módokra találhat
om volna, mellyekkel, halálod nélkül, ki-szabadíthattam volna 
jles Atyánkat, és így el-nem-vesztettük volna édes Anyán- 
)s,t-is.

Juliána : El-nem-vész édes Anyánk, kedves Bálintom. Már 
ji erről okoskodtam magamban. Jutott-is valami eszembe

[í
j * T. i. : azzal a.
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Anyánk’ szívének helyre-állítása felől. — Eredgy, édes Bátyám. 
Menny-el a’ Fejedelemhez. Kérd őtet, ha mindgyárt1 térden- 
állva-is: hogy engem’, minden lárma nélkül, akasztasson-fel. 
Ha e’ 1 2 3 meg-lesz : ki-gondolhattok valamit, mellyel Anyámnak • 
keserveit meg-enyliíthetitek. A’ többi között: azt-is lehet mon
danotok : hogy én a' Fejedelemségből ki szöktem, nem akar
ván látni Atyámnak utolsó veszedelmét. Más valami Vendég-j 
fogadós Országokba útaztam(13). De viszsza jövendek nem ■ 
sokára, ha Atyámnak ki-szabadiilttát meg-hallom. Ok ugyani 
várakozni fognak utánnam, és lassan-lassan neki szoknak] 
itthon nem léttemnek. Végtére: azt lehet felőliem költeni, 
hogy valahol meg-betegedtem, és szerencséssen meg-is hal
hattam. Eredgy, édes Bátyám ! cselekeJd-meg eztet utóllyára ■ 
édes Húgod’ kedviért. — Mit? — Vonyogatod vállad’? — I 
Talán ugyan e’ végső szolgálatoddal nem kévánsz kedvezni i 
egygyetlen-egy Húgodnak?

210

(1S) Miként vala hajdanában Erdély a’ Vendégfogadók 
iránt, így írja-le Altorjai Báró Apor Péter: 1687-dik Észten \  
dőben ollyau emberséges ország vala Erdély: hogy egy pénz 9 
nélkül körösztűl-meliettél-vólna ra jta ; még-is mind magad,,, 
mind lovad jól lakhatott volna. Nem vala híre a’ Vendég-fogai 
dóknak. Csudálkozva néztünk Kolosváratt, a’ közép’ úttszában,: 
hogy mondották : hogy Vendég-fogadó. Azon egy nagy Szakács1 
vala le-írva késsel. A’ Tűz-liely, és írott Fazekak előtte. Vala 
egy rongyos Ház Miriszlónál-is, mellyről hallottam, hogjj 
Vendég szállót volna belé. Talán még B ásta György csinál-] 
tatta volt, mikor ott meg-verte volt Mihály Vajdát. Hanem S 
ha meg-indúltál volna abban az időben, előre küldöttéi volna 
a’ Faluba; adtak volna szénát, abrakot lovadnak, ’s-magadnak 
enni-valót. ’S-ha bor volt a’ Faluba, bort-is adtak volna. Sőttl 
a’ Szászságon, bár magad’ lovadon se jártál volna (noha eziu 
az Ország’ articvlussa limitálta volt; de avval bizony kevesen 
gondoltak) Postalovat eleget adtanak. Sőtt: ha a’ szegény Fel-- 
nagyok, Bírák úgy nem viselték magokat, a’-mint az úton-járó

■

1 L. az 55. lapnak jegyzetét.
2 L. a 182. lapnak 3. jegyzetét.
3 L. a 30. lapnak 1. jegyzetét.
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,B á l i n t  : Édes Juliánám ! Édes-lelkem Juliana-húgom !
Báttyának ezen té-továzó szavaira igen nagyon meg-ijede 

;.ána. Altal-látta valamire törekedő szívét; de nem tudta, 
lehessen fel-tett tárgygya. így szóllott, nagyon el-bámulva 
J uliána : Az Istenre kénszerítelek, B álint: mond-meg: 
•e véllyem ezen szavaidat. — Talán ugyan ki-akarod a’ tit- 
.’ nyilatkoztatni ? engem el-árúlni ? életemet meg-tartani ?
‘ ánkat el-veszteni? Ennek csak puszta emlékezetére-is 
szlen fel-borzadok.

„Bálint : Édes Húgom ! Én a’ Fejedelemhez nem mehetek, 
uak ajtaja örökre bé-van-csukva az én részemre.
Juliána, el-iszonyodván: Istenein ! mit hallok ! Édes Bálin- 
i ! mond-ki egyenessen : mi lelt ? Ne tedd nehezebbeknek 
n lánczaimat.

\ B álint: Meg-mondom, édes Húgom. De, szerencsétlensé
gnek hallatára, vedd-elő erős szívedet. Én Katona-tisztsé- 
atől egészlen meg-foszttattam.
•E' reméntelen dolgot hallván Juliána, egészlen oda lett. 
vére omlani láttszattattak az egész világnak súllyai. Fő-

ánta, jól meg-verték a’ hátát; ’s-rajta sült. De mikor az 
ak közűi valaki meg-szállott valamellyik Szász-faluba, melly- 
4 híres bor termett, akár mint tartotta a’ szegény Fel- 
gy; * de, ha az Úr meg-haragudott; csak** ne haragudgyék, 
' három hordó borba meg-alkudott a’ Fel-nagy. Ha pedig 
ГУ szegény Atyád-fiához, vagy böcsületes nemes emberhez 
Jlottál volna; az ollyan szívvel lá to tt: hogy örömében talán 
Lelkét-is ki-tette-vólna éretted. Még-is (a’ mi csudálatra 
Itó dolog) az Urak se voltak pénzessebbek, mint most. 
r t : a’-miképpen most nincs Pénzűnk ; úgy, abban az idő- 
j, az Urak éppen a’ Pénz-gyűjtésre semmit se vágyódtak, 
iiem. csak az egy emberségre, és böcsűletre. A’ Paraszt Em- 
f-is, sem Magyar, sem Szász, sem Oláh szegényebb nem 
jt, mint most. Sőtt: bizony sokkal gazdagabbak voltak, 
i t  most. Dugonics jegyzete.

' I * T. i . : bárm ily drágán adta a bort.
** T. i . : csakhogy.

i

14.
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képpen azt fájlalta: hogy, Attvának házában, nem találkozol 
egyébb édes Amiyán kivtíl, kit a’ Mennv-kó'-csattanás meg-uc 
érdeklett volna.* Báttya’ szerencsétlenségének több tehetsége 
okait forgatván, úgy tettszett: mint-ha ötét utálni, meg-is 
vetni kezdené : mivel azt gondolá : hogy** meg-fosztatásána 
oka valami rósz cselekedete lenne. Le-űle nagy méltósággs 
az asztalhoz, és Báttyát így támadta-meg

Juliána : Ally-elő, szerencsétlen Teremtés! — És, noli 
Rab vagyok, de mostani Személlyemre úgy tekints, mintli 
ítélő Bírád előtt állanái. — Tiszti hivatalod’ el-vesztéséne 
okát valld-ki egyenessen : hogy tudgyam utolsó órámon-is 
Bátyámnak tartsalak-é ? avagy Gonosz-tévőnek mondgyalak 
M ert: ha valamelly csúfos cselekedeted miátt foszttattál-me 
Tisztségedtől, az akasztó fa alatt-is meg-tagadom : hogy valab 
Test-vérem voltál. Mond-ki egyenessen: mi rósz fát tettélI 
tűzre ?

Ezen szavakat hallván Bálint, ki-mondhatatlan nagy zokc 
gásokra fakadott. Nem győzte elegendő-képpen csudáim Juli 
nának, kedves-édes Húgának, még halála’ órája előtt-is, illyt 
tén tisztességes gondolatait, és valóságos nagy erkölcsei 
Midőn a’ zokogások felénnyiből meg-szűntenek, ezeket mon 
dotta

B álint : Lelkem-édes Hugóm ! Hogy az Isten ezen na£ 
Erkölcsödet, életednek megtartásával, meg-ne-koronázza, lehl 
tétlenség. — De most téged’ az Istennek gond-viselésébe ajak 
ván, előbb-is arra kérlek : ne hidd felőliem : hogy Tiszti liivl 
talomnak el-vesztését valami gonosz tettem okozta. Csupán я 
volt oka: hogy téged’ meg-fogtalak, és a’ tömlöczbe hoztal&l 
Embertelen dolognak láttszatott a’ Fejedelem előtt: bog 
Báttya Test-vérének vérét ki-ontsa.

J uliána : Istenem ! Teremtőm! — Leg-alább édes Bátyátt 
nak szerencsétlenségét meg-gátolhattad volna! — Ezzel,

* T. i. : nem volt más csak anyja, a kit baj nem ért; a/.az 
m indegyiköket érte baj, csak anyjukat nem.

** T. i. : tisztségétől való.
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finyei Fölség, nagyobb terhet vettettél vállaimra ; sem-mint 
j adtál annak el-visclttére. — Szerencsétlen Szüléim ! Ki 
immár benneteket tartani, ha Bálint-bátyám-is mindenét

vesztette.
Bálint : Édes Húgom! ne törd ebben fejedet. Hidd-el: 
у most nagyobb alkalmatosságom vagyon Szüléim’ szolgá
jára, mint mikor Katona-tiszt voltam. Most immár azt 
dem: a’-mit Tiszt koromban nem cselekedhettem volna. 
Juliána: De vallyon mi jót tehetnél Szüléinkkel? Tisztsé
ged meg-fosztattál; — a’ Fejedelemtől böcstelennek ítéltet- 

— Tiszt-társaidtól-is meg-vettettél; — — Istenem ! légy 
n n !
B álint : Már mondám: semmit se törődgy, édes Húgom, 
iá én, minden Orcza-pirúlás nélkül, dolgozhatok Szűléim- 
‘i hasznokra. — íme lásd eme' két kezeimet! — Ezek olly 
:e-pénzek, mellyeknek jövedelmekből úri módon el-tartha- 
i kedves Szüléimet. — Édes Hugóm! el-megvek az Erdőbe, 
tt fát vágok. Hátamon hordom haza, és pénzre fordítom, 
•veszem osztán az Ásót, és kapát. Nap-számosnak állok, 
-ejtékkel dolgozom élelmekért. — A’ kard helyett meg
adom az Eke’ szarvát. Szántani fogok, és vetni. Meg-áldgva 
jsten termő földemet, mert mind czéllomat, mind szüksé
get láttya. Édes húgom, még magamat bírhatom, édes Szű
knek jó tartásokról semmi kétségbe nem esem.
Tuliána : Oh szerencsés Szülők, kik illy Magzatot mutat
tatok.
B álint : Ha az Isten mindenemet el-veszti, csak arra fo- 
L kérni ő szent Fölségét: hogy végső-képpen-is lábaimat 
sa erőben, mellyeken házról-házra koldúlni mehessek, és 
} Szüléimnek élelmekre leg-alább száraz kenyeret kérlies- 

— Oh Húgom! Paraszt kezem által inkább el-tarthatom 
;, mind Katona kardom által. Meg-áld az Isten bennünket, 
oúsúlly : el-is tartom őket.
JTuliána : Oh Nemes szívű teremtés! — Istenem a’ bizony
ain : hogy most örömestebb meg-halok: mivel magam után 
: Test-véremet hagyom Szülőim’ bóldogúlásokra. — Édes
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Bátyám! Aldgyon-meg az Isten e’ jó szívedért. Bízom is 
Teremtőmben: hogy halálom után, el-nem-liagygya veszn 
édes Szüléimet.

HATODIK KÉSZ.
JULIÁNA AZ ANNYÁVAL.

Midőn ezek így beszélgettenek egy-mással, íme Júliánknál 
édes Annya Sára, Akós-fejedelemnek engedelme szerént, н 
Siralomház felé iparkodott. Csak alig-is várhatta, hogy azoi 
Szerencsétlent meg-lássa. Közel-lévén a’ Siralom-házhoz, íg; 
szóllott a’ kin-álló Poroszlók előtt

S á r a : Szabadságot nyertem magától a' Fejedelemtől ő ke 

gyeimétől: hogy a’ Siralomházba mehessek.
J uliána, el-rettenvén: Istenem ! édes Anyámnak szava 

hallom ! Szaladgy-ki, édes Bálintom : másként el-árúltatom.
B álint : Isten hozzád, lelkem Juliánám. íme örökre el 

hagylak.
Ezek után Bálint el-méne. Sára pedig, Fiának éppeni el 

távozta után, bé-jöve a’ Siralom házba. A’ helynek irtóztatff 
sága el-rettentette szívét. Olly nagyra mehetett pedig az irtó 
zás, hogy ott lévő leányát nem látná. Ide-tova nézvén eg,' 
ideig, igy szóllott

S ára: E’* tehát ama’ szerencsétlen Siralomház! Oh gya 
lázatos épület. Oh szerencsétlen Anya, kinek magzattyát ilk 
kegyetlen falak bé-foglallyák.

Édes Annyának ezen szavait hallván Juliána, azt gondolt» 
hogy szíve meg-repedtt. Hogy az Annya ne lássa, hirtele, 
körösztül tette kezeit az asztalon, fejét pedig reájok eresztett 
Alattomban ezeket mondotta

J uliána : Oh szerencsétlen szem-pillantás, mellyben tégec 
mostan látlak édes Anyám.

Lásd a 182. lapnak 3. jegyzetét.
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Semmit sem vehetett észre Sára a’ Siralom-házban. Olly 
itétnek tettszettenek mindenek, hogy leányát szemre nem 
ehette henne. Nagyon álmélkodván a’ dolognak szokatlansá- 
áról, igy kezdé beszédgyét

S ára : Itt kellene ugyan lenni azon szerencsétlennek. En 
'edig senkit se látok. Úgy tettszik: mintha olly barlangban 
élnék, mellynek setétségét kézzel meg-markolhatni. — Oh 
’ejem ! Oh Fejem ! ismétt szédelegni kezdeszsz. Semmit se 
áthatok egyebet a' Siralmas Falaknál. Lehetetlen : hogy itt 
ágyen édes Juliána-leányom. Én szültem őtet, úgy-is nevel- 
'em-fel, hogy e’ gyalázatos Fog-házat meg-nem-érdemlette. 
áalán másutt lehet azon szerencsétlen Ifiú ? Meg-kérdem a’ 
Poroszlóktól: hol lehet ?

Ezeket el-mondván Sára, ki-akara-menni a’ Siralomházból. 
Ezen Juliána nagyon meg-örtílt: mert igen tartott a’ ki-nyi- 
atkoztatástúl * Annya után akarván nézni, hirtelen fel-emelte 
éjét. De, akarattya ellen-is, meg-zördtílvén rajta a' láncz- 
;zemek, nagy jajgatással e’ szavakra fakadott

J uliána : Oh szerencsétlen lánczok. Bár csak most hall
gattatok volna.

Mind a’ láncz-zörgésre, mind eme’ szavakra meg-állapo- 
tott Sára. Környtíl-nézte az egész Siralom-házat. ’S-nolia 
fejét ismétt le-vetette** Juliána, őtet még-is az Annya észre
vette. így szóllott álmélkodva
! S ára : Istenem! miket hallék! —- Oh amott látom azon 
•izerencsétlen teremtést. De ő nem az én leányom. О nem az 
•in kedves Juliánám. — Igazán mondotta még-is a’ fejedelem: 
íogy a’ Siralom-házban nem leányra, hanem búra találok.

J uliána, igen szomorúan: Istenem! édes Istenem! el-ne- 
fcagygy.

S ára : Édes Fiam ! akár-ki Szülötte légy, semmit se tarts 
íőllem. Azért jöttem: hogy vigasztalásodra legyek. — El- 
íiszem, kedves Fiam, hogy fejedben nehéz gondolatok forga- 1

1 * T. i . : hogy felfedezik, rátalálnak.
: ** T. i . : kezeire hajtotta, elrejtette.
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nak. Ugyan-azért: éppen nem csudállom : bogy fel-nem-emel- 
heted. De meg-segít az Isten, ha benne bízol. Ki vagy édes I 
Gyermekem ?

Annyának ezen kérdésére fel-emelte fejét Juliána; de, bogy 
Annya reá ne ismérhessen, bé-kötötte állát keszkenőjével, •’ 
mintha fogát fájlalná. Az-után, elégségessen el-titkolttnak 
lenni vélvén személlyét, Annyának előbbeni kérdésére így 
felelt

J u liá n a : Én egy leg-szerencsétlenebb teremtése vagyok az 
Úr-Istennek.

S ára  : Ne mond azt, édes Fiam ! Térj magadhoz lelkem. 
Talán ártatlanúl szenvedsz ?

J uliána : Én ugyan ártatlannak nem mondhatom m agam at. ,
S á r a : Nem vagy tehát ártatlan? Szerencsétlen teremtés! — 

Illy ifiú korodban úgy lialni-meg, mint gonosz-tévő ? irtóztató 1 
dolog.

J uliána, le-tév én fejét az asztalra. Istenem! Oda vagyok, j
S ára  : Tehát valósággal nálad kapták az arany Pereczeket? :
J uliána, El-fák adván sírva: Jaj nálam! Jaj nálam!
S á r a : Szerencsétlen Anya, ki téged’ e’ világra hozott!
J uliána, még most inkább zokogva : Oda vagyok egészlen ! i
S ára  : Lásd, édes F iam ! Ha te az én Magzatom volnál ■ 

(a’-mint-is ennek előtte gyanakodtam; de, hála légyen az j 
Istennek, annak lenni nem tapasztaltalak) Lásd! Elsőben: 
Tolvajságodnak meg-vallására, el-ájúltam volna, és talán J 
meg-is haltam volna. Mert, édes F iam ! Azt kelletik előre tud- 1 
nőd: hogy én kedves magzatimat igen nagyon szeretem; i  
ugyan-azért: minden eseteket igen szívemre veszem. Mind- ]  
az’- által: ha meg-nem-haltam volna; hanem el-ájúlttomból ■ 
fel-kerekedtem volna: lásd! édes fiam ! meg-átkoztam volna 9 
születésednek szem-pillantását.

J uliána, Nagyon zokogván: Jaj hová rejtsem magamat.
S á r a : Mert: lásd! édes fiam! Noha én igen szeretem 

magzatimat; de, ha gonoszságokat hallom, el-felejtem, hogy* 
édes Anya vagyok. A" mostohánál kegyetlenebb módra bánha- _ 
tok magzataimmal.
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J uliana : Még jobban zokogván : Jaj hová legyek !
S ára : Lásd, édes Fiam! Ha, midőn ide bé-jöttem, tégedet 

ányomnak lenni tapasztaltalak volna ; így szóllottam volna 
ozzád: Most érdemled-meg ezen lánczaidat, szerencsétlen 
ány. Azért hoztalak-é e’ világra? azért szoptad-é emlőimet? 

Lgy a! Hóhérnak keze alá juss, és meg-böcsteleníttsed édes 
íüléidet ?

J uliána, Nagyon nyug hatatlanul: Oh szörnyű dolog! 
S ára : így köszönöd-é, hál’-adatlan leány, anyai kegyes- 

egemet ?
; J uliána, még nagyobb nyughatatlansággal: Oh irtóztató 
linók !

S ára : így köszönöd azon szorgalmatosságomat, mellyel, ha 
Öcsödben leg-kissebb nyiffantásodat hallottam; tüstént fel
ugrottam, és téged’, karjaim között, ápolgattalak ?

J uliána, könyveit sűrűn hullatván: Oh boldogtalan Magzat. 
S ára : így köszönöd-é anyai szeretetemet, mellyel a’ szél

ek meg-fúnni nem hagytalak ; * hanem mindenkor téjben- 
■ijban feresztettelek.

J uliána, erről jól emlékezvén: Oh én szerencsétlen Lélek ! 
S á r a : Átkozott legyen azon nap, mellyben Apádhoz Férj

hez mentem !
; J uliána, el-ijedve: Szűnny-meg, Anya: mert oda leszek.
• S ára : Atkozott legyen azon óra, mellyben velem az anyai 
iénokat meg-éreztetted!
; J uliána, még jobban el-ijedve: Szűnny-meg, Anya! Már 
övább nem tűrhetem.

S ára : Átkozott legyen ama’ szem-pillantás, mellyben e’ 
ilágra hoztalak.

J uliána, meg-is rettenve : Szűnny-meg, anya ! meg-repesz- 
td szívemet!

S ára : Törűltessen-ki Juliánának neve az egész világnak 
ap-tárjaiból; és helyette, fekete korommal, az írattasson belé : 
»zen napon született a’ Világnak, és a’ Természetnek csúfja.

* V. ö .: «A széliül is 6.» Arany, Szondi két apródja.
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J u l i á n a , Egész testében reszketvén : Szünny-meg-Anya! 
meg-ne ölly.

Sára: Soha ezen a’ Napon az igazi verő-fény meg-ne-mele- 
gíttse a’ levegőt; hanem a’ Menny-dörgő kövek húllyanak 
ormótlan sírodra, és ott bé-esett hamvaidat a’ világnak négy 
részeire szórják.

Ezen utolsó szavakra egészlen el-lankadott Juliána. Kegyet- 
ea nagy kénnyai között, fel-emelte fejét. Abrázattya úgy el
változott : hogy senki reá nem ismérhetne. Az anyai szavaknak 
előbbeni hallása nehezebb volt a’ legkeservessebb halálnál. 
Végtére : édes Annyának szemeibe tekintvén, gyenge szavaival 
ezeket mondotta

J uliána : Már most oda lettem egészlen. Ha még egygyet 
szóllaszsz ; idő előtt, elvesztem életemet.

Ezeket el-mondván Juliána, nem birhatta testét; ismétt 
le-tette fejét az asztalra, és alattomban nyögött. Meg-mérté- 
kelvén ez-után magát, igy szóllott

S ára : Lásd ! fiam ! Ezeket, és más e’-féléket szórtam volna 
nyakadba, lia leányom volnál. De mivel az nem vagy; mást 
egyebet nem tehetek, hanem édes Anyádat szánhatom. El-é 
még, Fiam, édes Anyád.

J uliána, nagy sírási köztt öszve csapván kezét: E l igen-is 
édes Anyám.

Sára : É s ő tég ed ’, k icsin ség ed tő l fogva, m indenk oron  sze-j 
retett ?

J uliána: Szeretett igen nagyon. Nincs olly Anya széles ej 
világon.

S ára : Oh Te Szerencsétlen Anya! Tud-é valamit mostani 
szerencsétlenségedről ?

J uliána : Talán semmit se tud szegény egész állapotom 
felől.

S ára : Bár soha se-is tudna valamit. Hally-meg m ennél 
hamarább : hogy akasztó fádat ne lássa: veszedelmedet ne 
szemlélhesse.

J uliána, kevésbe múlván-el, hogy el-nem á ju lt: Oh Iszo
nyú fájdalom!
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, Sára, mcg-rcttenve: mi lelt, édes fiam? Talán a’ fogad fáj ? 
Csak most látom, hogy álladat bé-kötve tartod. Oh miért nem 
szóllottál erről valamit. Tartsd addig-is nyelvedet fájós foga
don, még a’ patikából meg-jövök. A’ fog-fájás ellen bizo
nyos orvosságot tudok. Légy békességgel addig-is. Tüstént itt 
termek.

J uliána : Kérem az Aszszonyt: ne fáraszsza magát. Egy-két 
Szem-pillantás múlva itt fog teremni a’ Hóhér, és örökre meg
fogja gyógyítani minden fog-fájásimat.

. Sára : De mért kellene addig-is szenvedned ? Bizonyossan : 
mindgyárt itt termek, Erted-é, Fiam ? Tüstént itt leszek. — De 
íme egy Katonát látok bé-jönni. Múlasd vele magadat. Mind
gyárt viszsza-jövök.

1
HETEDIK RÉSZ.
RIMÁI JULIÁNÁNÁL.

Köz-katona vala Rimái a’ Fejedelem’ szolgálattyában. Szinte 
gyermek volt, midőn a’ Katonák közé fogattatott. Hatvan-négy 

f esztendős koráig semmi leg-kissebb Tisztségre fel-nem-kapha- 
tott, mivel se írni, se olvasni nem tudott. Azon kivűl: hogy 

- fellyebb mennyen, azon maga se iparkodott; jól tudván : hogy 
úgy-mint Köz-katona, kötelességének eleget tehetne: * nem 
reméllvén pedig: hogy Tiszti hivatallyának meg-felelhessen. 
Noha vén volt, a’ szolgálattól el-nem tiltotta a’ Fejedelem. Az 
illyenek Példájok ** voltának az ifiú Katonáknak. Egyenes volt 
Rimáiban a' lélek. A’ jót jónak, a’ roszszat rosznak mondotta 

i minden bátorsággal. Maga’ viselete fenyítéke volt a’ többiek- 
i nek. Nagyra böcsűlték mind Tisztyei, mind Baj-társai. Nagyobb 

neve-is volt az egész Ezredben eme’ Köz-legénynek, mint sok 
lomha, és mindenkor mást tévő here Tiszteknek.

f * Latinos. — T. i. : tehet.
** T. i . : példái.
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Ezen Rimái egy valamelly Ifiúnak a' Siralom-liázba ki-téte- 
lét meg-értvén Baj-társaitól, annak szerencsétlenségén nagyon 
meg-esett szive. Látni kévánta el-vesztése előtt. Ugyan azért a’ 
Siralom-házba jött, és ajtaja előtt meg-állott. Ama’ Rabra vet
vén szemeit, sírva fakadott, az-után, alattomban, így sopán
kodott :

R imái : Kár! Isten bizony, örökké kár illy ékes Itiúnak idét
len veszedelme.

J uliána : le-vévén áliáról a keszkenőt: Hozta Isten kendet, 
édes jó Barátom. Meg-kévánt tehát látogatni szerencsétlensé
gemben ?

R imái : Igen-is : édes szép Ur-fim. Magam szemeivel kéván- 
tam azt látni, a’ mit Bajtársaimtól hallottam. Azt szuszogták 
magok között: hogy egy szép, és nagyra-menendő Ifiú ki-téte- 
tett légyen a’ Siralom-házba; és nem sok idő múlva, fel-akasz- 
tatik. Adta volna az Isten : hogy el-hittem volna, és ide lába
mat soha bé-ne-tettem-vólna.

Ezek-után meg-törűlte Rimái ki-csordúltt könyveit. Eme’ 
Köz-katonának igaz szívességét nagyra böcsűlvén, így szóllott 
alattomban

J uliána : Bizonnyára : találkoznak még igazán szánakodó 
szívek.

R imái : Tudgya az Isten : hogy nem vettem úgy szívemre 
magam’ szerencsétlenségét, midőn Baj-társaimtól agyon-kel- 
letett-vólna lövettetnem ; mint most az Urlinak szerencsétlen
ségén gyötrődöm.

J uliána : Volt tehát Kend-is illy szomorú állapotban valaha?
R imái : Voltam igen-is, édes szép Uríim. És, Isten bizony, 

olly ártatlanúl: a’-mint óhajtom, hogy az Ur-fi-is ártatlanúl 
szenvedgyen. M ert: hogy Gonosz-tévő legyen : azt a’ Fejede
lemnek se hiszem.

J uliána : Mit ? Tehát Kendet ártatlanúl hurczolták a' ha
lálra? Pedig a’ Katonaságban? holott leg-inkább mondgyák 
íemleni az Igazság-ki-szolgáltatást. Talán a’ Subordinatzio 
ellen vétett valamit? Mert ők ezt tarttyák leg-nagyobb halálos 
véteknek.
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R imái : Soha nein vétettem ez-ellen. Mindenkor eleget tet
tem kötelességemnek. Mindenben engedelmeskedtem Tiszt- 
uraiméknak. A’- hová rendeltek az Ütközetben, ott ko-fal-gya- 
nánt meg álttam. Soha vissza-nem-léptem, ha nem parancsol
ták. El-se-dngogattam magamat: hogy a’ golyóbis belém 1 
akadgyon. Mert így gondolkozám volt magamban : inkább ö 
keressen-fel engem’, mint én ötét.

J ulián a : Mit tehetett tehát, hogy szinte ártatlanul el
veszett ?

R im ái: El-beszéllem az Úr-finak rövideden. En ennek-előtte, 
Bethlen Gábor Fejedelmünk alatt, Pánczéros Katona voltam. 
Midőn maga Bécs alá Ferdinánd ellen ment a Katonaságnak 
egy Felekezetével, minket a’ Tengerre szállított, hogy a’ Királyi 
Révnél más Tartománnyaira1 2 * ki-iissünk. Hajózásunk eleje 
igen csendes vala. De osztán egyszerre olly forgó szelünk 
támada : hogy szinte mindnyáján veszedelembe esnénk. Volt 
velünk egy Tiszt úr-fi, maga-is igen derék katona, katonáit is 
igen nagyon szerette. Ez, hogy bennünket a’ veszedelemtől 
meg-mentsen. fel-kapaszkodott az árbocz-fára: hogy a’ vitor- 
lyákat felszedgye. Azomban : meg-rántotta az alatságot egy 
esztelen Evedzős, és azon Tiszt-urat a’ Tengerbe Buktatta. 
Senki sem iparkodott szegénynek ki-szabadítására: mivel 
mind-egygyikünk nehéz fegyverben állott. Könyörgöttem egy 
velünk lévő lienyélőnek (kiről azt mondgyák vala : hogy Poéta 
légyen : az-az : a’-mint osztán meg-tudám, ollyas ember, ki, 
irkálása-firkálása után, igen szűkén éldegélt) könyörögtem, 
mondám, néki: hogy, mivel ő könyű öltözetben volna; s-úszni- 
is tudna; segítené valamiben a' Tiszt-urat addig-is, még 8 
magam nehéz Pánczéromból ki vetkezem. De azon Embertelen 
Poéta ki-vette zsebéből író-könyvecskéjét, és azon szerencsét
len Tisztnek állapottyát irogatni e’ képpen kezdette :
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1 T. i . : ne.
2 T. i . : II . Ferdinándnak naás tartom ányaira.

L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
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Lám a’ halmos habok’ küszködő omlása!
Hogy boríttya fejét vize’ szakadása!
Minő kezének-is lám hadarázása!
Ijedtt Orczájának halvány sárgúlása !

Ezeket írogatta az embertelen. Én azomban, nagygyából le-vet- 
kezvén, a’ tengerbe ugrottam, és hamar meg-ragadtam jó 
Tisztünknek baját. Vele a’ hajóig úszván, ott látom ama’ Poétát. 
Kértem nagy bangossan : ereszsze-le hozzánk a’ kötelet; avagy 
kezét nyújtsa. De ő ismétt így folytatta gondolatait:

A’ nedves szavaknak ládd erőtlenségét!
A’ visz’-hangoknak-is tántorgó bőségét!
Lám húlló baboknak egyenlő térségét!
Egyszerre a’ víznek kévántt csendességét!

Én azomban fel-emeltem a’ Tisztet vállaimra ; és, hogy a’ hajó
nak Párkánnyát el-érbesse, annál-is föllyebb emeltem. О sze- 
rencséssen meg-menekedvén, le-nyújtotta hozzám kezeit, és 
engem’-is a veszedelemből ki-mentett. Mind ezeket-is szorgal- 
matossan írogatta azon Poéta. Én pedig, nagyon meg-boszszon- 
kodván, nyakon kaptam az embertelent, és azon kötéllel, melly 
ama' Tiszt-urunkat le-csapta, az arboczfára fel-akasztottam. 
Hogy* ez-után haza érkeztünk ; engem’-is nyakon kapának, 
és halálra ítélének. Bizonyossan meg-lövettem volna; ** lia 
csak, annak idejében, maga a’ Fejedelem ki-lovagolván, meg- 
nem-kegyelmezett volna. Már-is melyemnek, és fejemnek 
szegezték a’ puskát. De engem’ a’ Fejedelem ártatlannak 
kiáltott.

J uliana : De azon Poéta-is valósággal embertelen vala.
R imái : Az-oltától fogva, nem szenvedhetem gyomromban 

ama’ Poéta mester-embereket. Másoknak szerencsétlen álla- 
pottyokat szépen le-tudgyák írn i; de senkit segíteni nem akar-

Ш

* L. a 133. lapnak jegyzetét.
** Németes. — T. i . : agyonlőttek volna.
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jak a’ Nem-emberek, noha ezzel inkább, mint amazzal tartoz- 
I  ak. — Adná a’ Fölséges Isten: hogy hatalmamban lenne az 
ír-fmak kiszabadítása. Nem lennék én akkor Poéta.* Minden 
romét, nem csak eme’ csurgó könyveimet, életének meg-tar- 
Asára fordítanám.

J uliana: Kedves jó Barátom ! Ne mutassa-ki úgy annyira 
.zívességét. Magamnak-is igen gyengék érzékenységeim. Szinte 
1-olvadok ; ha másnak siralmait látom.

Rimái : Nem sírok tehát ez-után ; hanem segíteni fogom az 
jjrfiat, a' miben lehet, és ** tó'llem ki-telhetik.

Ezek után ki-vette nadrágjából keszkenőjét Rimái, melly- 
-;en három krajczárok valának bé-kötve. Ki-oldván a’ Pénzt, 
„zokat az asztalra akarta tenni Juliána’ eleibe. A’ katonának 
• zívességét látván, minek-előtte emez a’ Pénzt le-tette volna, 
jgy szóllítá-meg őtet

Jullína: Vallyon mit akar Kend, édes kedves jó Barátom !
Rimái: Lám-é ! Ezen meg-okosodott világban melly temér

dek a' hiba. Ennek előtte, midőn én gyermek voltam, egy tán
c é r t  szoktak a’ Székre tenni, abba rakták az alamizsnát, az 
1-veszendőnek lelkiért. Már most ezt-is abba hagyták. Istenem 
nire jutánk !
: Ezek után a’ három krajczárt az asztalra tette Juliána’ 
leibe. Az-után nagy szomorúan ismétt helyére viszsza-ment. 

E '  dolog úgy meg-vette Juliánának szívét, hogy magát a’ sírás
ói meg-nem-tartóztathatná. Annak igazán Keresztény szívét 
íagyra magasztalván, így szollá hozzája

J uliá n a : Kedves jó Barátom! vegye-viszsza ezen Pénzét. 
Amúgy-is elég szegény. Ha számomra itt hagygya; még sze
gényebb lészen.
I

* Hogy a fennebbi elbeszélésben épen «poéta», azaz költő, 
lan  embertelennek feltüntetve ; és hogy abban a költők kím élet
lenül, és pedig kivétel nélkül, kárhoztatva vannak : az csak azt 
anusítja, hogy Dugonics, író létére, nem tud ta  megbecsülni a 
költőket. Számos nagy prózaíró leledzik ebben a hibában. A ki 
;L költőket nem becsüli, az, bárm ily jeles ember legyen is külön
ben, nem a költőket kisebbíti, hanem  önmagát.
! ** T. i . : a m ennyire.

*

i
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Rimái : Mentsen-meg az Isten, hogy viszsza-vegyem azt, 
a’-mit, Isten' neviben, az Ur-finak lelkiért szántam. Még akkor: 
midőn az Őr-háznál Katona-baj-társaimtól az Ur-finak el
vesztését meg-hallottam ; ezen három Krajczárokat keszke
nőmbe kötöttem, és csupán az Ur-finak számára. Követem 
pedig, hogy többel nem szolgálhatok. Igen szűk az idő. Kevés 
a’ kereset. Ha több volna; Isten bizony, többet adtam volna.

J uliána: De mért fosztya-meg magát ettől-is? Eme’ szűk 
időkben ennek-is hasznát vehetni.

Rimái : Igaz ugyan: hogy minek-előtte az Ur-finak szeren
csétlenségét meg-hallottam ; ezen bárom Krajczáron dohánt 
venni akartam. De dohány nélkül egy-ket nap el-élhetek. Hi-j 
szem-is az Isten t: hogy így e’ csekély pénzemet jobbra köl
töttem.

Juliána : Édes jó Barátom ! Ha tehetségemben volna, ezen 
bárom krajczárért, liárom-száz aranyat adnék jutalmáúl. De 
semmit se törődgyön : meg-fizeti Kennek azon élő Isten, ki 
most-is az Égből le-néz, és nagyon örvendez, bogy illy jó ma
gyar embert teremtett.

Rimái: Reménlem-is: hogy meg-áld a’ Magyarok Istene:! 
mert igaz szívemből cselekedtem, a mit cselekedtem. — De,j 
édes Urfim ! Még mást-is próbálnék : én az Úr-fiért, ha a’ régij. 
szokást farba nem rúgták volna a’ mostani meg-világosodottj 
emberek. Annak-előtt-e: midőn valakit halálra ítéltének;] 
ki-menthette magát, ha Katonának állott. Ha e szokás fenj 
volna: tüstént ide kellene anni kezét az Ur-finak. És, bal 
nem akarná, erővel-is reá fognám, és (Isten-bocsáss) azt bazun-j 
nám : hogy önként fel-tette a’ Süveget (14). Oh be gyönyöríísé-J

(14) A' Magyaroknak régi Süvegekről ezt írja AUorjai Bárói 
Apor Péter: Éekete Süvegeket-is igen viseltek. A' nagy d u b ei 
reknek selyemből volt csinálva. A' Nemeseké szép fekete BáH 
rány-gyapjúból. Mikor meg-holt a’ Férj-fi : ollyan süveget voni 
tanak a’ fejébe. Úgy tették koporsójába. Úgy temették-el. 
A’-mint-bogy most-is a’ Temetőben (mikor új sírt ásnak, s-régi 
testeket találnak) ollyan Süveget láthatunk el-rodhadva; a’-mint 
én magam-is sokat láttam. Az Ifiak pedig, nyárban ugyan,
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essen fénylene a' mi Századunk, ha benne illy gyönyörű 
iljjonczot látnánk; ki-váitt-képpen e’ mostani érdemes Kapi- 
• ínyünk alatt.

-Juliana : Hadd tudgyam tehát következendő1 Kapitányom
nak nevét: kinek liivják?
t R im ái: Macskási Bálintnak nevezik. Ide való, nem meszsze.
) Nagysága leg-derekassab Vitéz az egész Seregben. Isten bi- 
ony : kevélykedem-is benne : hogy alatta katonáskodom.

J u liána: Macskási Bálint tehát? Oh, édes jó barátom! 
Jóit az valaha Kapitánya Kennek, de már most nem az.
\ R imái : Mit? Nem Kapitányom ? Sött én alatta szolgálok. Ha 
'eakFő-strázsa-mesternek nem tette a’ Fejedelem. Mert ennek- 
s valami szelét vettük. Isten-bizony! noha elő-menetelén 
aindnyájan örvendenénk; még-is, ha Századgyát el-lianná ; 
mindnyájan meg-keserednénk. Szívessen vele élni, bátran vele 
ialni kévánunk.

J uliána : Édes jó Barátom ! Kennek Kapitánnyát, Macskási 
Bálintot, meg-fosztotta a’ Fejedelem minden Tisztségétől. És 
i-mi leg-inkább gyötri szívemet) én miattam esett a’ szeren
csétlenségbe.

iasonló fekete Süveget viseltének, de Csákóst. Abban szin- 
Ón-úgy az oda-fel í r t t2 forgókat. A’ Süvegnek csákóját ezüst 
övei sűrűn meg-rakták. A’ tőnek gombja aranyos volt. Rend- 
у. er ént a’ Süvegnek alsó karimáján a’ zsinórnak helye volt. 
,.z,3 a’-kitől ki-telbetett, eziistből-selyemből volt. Némellyek- 
• ek csak tiszta selyemből. A’ Süvegnek némelly alsó részén, 
:émelly helyeken, liasadék volt; a’-mellyen ki-eresztvén a’ 
pinórt, meg-czifrázták. A’ zsinór vége hoszszú volt. Azt a’ 
lellye mellett, jobb felől, ki-eresztette. Egy kévéssé az övin 
ital-ért, szép vitéz-kötés lévén azon végin. Kettős vólt a’ zsi
nór, mellyeken fel-’s-alá-járó gomb vólt. Mikor nyargaltak 
hogy a’ Forgó a’ süveget le-ne-vonnya fejekből) azt a’ zsinórt 
brkok alá tették, ’s-az említett fel-’s-alá-járó gombbal meg
bontották. Dugonics jegyzete.f

1 T. i . : jövendő, jövő.
1 ‘l T. i . : a feljebb leírt. Apor am a szavait 1. Dug. 10. jegyz. 
I 3 T. i . : a zsinór.

Az Arany Pereczek. 15
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R imái : De az Úr-fi-is! Ugyan tud ám valamit a’ tréfához. 
A’ lehetetlen dolgot-is lehetségesnek akarja előttem tenni. De 
értem én a tréfát. De, amott látok feketében valakit.

NYOLCZADIK RÉSZ.
APALIN A’ SIRALOM HÁZBAN.

Gyászban vala fel-öltözve Apaiin Kis-aszszony. Verniká- 
nak parancsolattyából jőve a’ Siralom-házba. Olly szomorúan 
jelent pedig meg Juliána elő tt: hogy azt le-írni lehetetlenség. 
Nem is akart elsőben hozzája menni, attól tartván : ne-hogy, 
annak leg-első szemlélésében, kettő-repenne szíve. Erőltette 
őtet Yernika; ső tt: barátságának el-vesztése alatt, ineg-paran- 
csolta: hogy hozzája mennyen; és azokat, mellyeket csak 
éppen reája bízhatott, végső izenetűl vigye. Egy fehér keszke
nőt, egy szép Rózsa-bokrétát küldött Juliánának Vernika, 
utolsó ajándékul. Ezekkel béérkezvén Apaiin, meg-hajtotta 
magát Juliána előtt, pedig igen méllyen. Sokáig szomorúan 
nézték egy-mást. Egygyik se szóllhatott. Végtére így kezdette]

A parin: Istenem-Teremtőm! hogy élhettem-meg ezen szem-1 
pillantást ?

J uliána : Hozta Isten a’ Kis-aszszonyt. Bizonyossan örven- 
dek: hogy, halálom előtt, kedves társaságával élhetek. Mi jól 
szél vetette hozzám ? Látom : hogy Követségben forog.

A palin : Oh adta volna az Isten, hogy Júliusomhoz vígabb i 
követségben jöhetnék.

J uliána : Vígan mondgya-el tehát Követségét, ha az magá
ban szomorúnak tettszik is. Lám én-is elég víg vagyok.

Ap a l in : Kegyelmes* Fejedelem-kis-aszszony, Vernika, 
maga kévána az Ur-fihoz jönn i; de szívében nem bízott.**

* T. i. : a kegyelmes.
** T. i . : nem m ert eljönni, m ert nem hitte, hogy el tudja 

viselni a viszontlátás iszonyúságait.
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♦)tt emíszti magát az unalmas magánosságban. Húllanak 
űrű könyvei. Szíve-is, a’-mint érzi, kettő-hasadott. Nékem- 
s semmi könyveim immár. Ki-száraztotta azon tüzes fájda
lma, mellynél keservesebbet soha nem éreztem, nem-is érez
tettem.

A' Kis-aszszonynak nagy, és valóságos szomorúságát min
den szavaiból tapasztalván Eimai, maga-is el-keseredett. Nehe- 
en tűrhette eztet Juliána-is. így szóllott alattomban

E imai : ügy tettszik : mint-ha szívemet hasogatná valami. 
♦ A palin : Kegyelmes Fejedelem-kis-aszszonyunk eme’ Eózsa- 
^okrétát küldi, az Urfinak számára. Vegye jó névén, úgy-mint 
alóságos jelét szánakodó szívességének.

J uliána, el-vévén a rózsát: Szívemből köszönöm Vernika- 
ejedelem-kis-aszszonynak hozzám való kegyességét: hogy 
.ólam, szegény szerencsétlenről, meg-nem feletkezett.

A palin : Nagy szív szorongatásai között arra kéri az Ur- 
la t: hogy ezen végső szíves ajándékát szívére tétesse a gyászos 

koporsóban.
E imai : De már ez bizonyomra sok. Tovább nem tűrhetem.
A palin : Ezen kivűl: el-küldötte ezen keszkenőt-is utolsó 

iralmas szolgálatra.
I J u liá n a : Oh kegyes Vernika ! hogy-hogy érdemelhettem- 
neg ezen szívességedet ?
- A palin , od’-adván a keszkenőt: Ezen fehér keszkenő, a’ 
öbbi között, leg-kedvessebb keszkenője vala a’ Fejedelem-kis- 
»szszonynak. Azt óhajtya: hogy az Ur-finak ama’ gyönyörű 
,:ét szemei ezen keszkenővel kötessenek-bé, utolsó szem-pillan- 
jása előtt.

E imai : Oh siralmas szolgálat. Ennek nem kelletett volna
faeg-esni.
: A palin : Jelenti az Úr-finak azt-is : hogy immár minden 
■.zínes öltözetét, minden gyöngyeit; minden ékességeit le-tette, 
s egész gyázba öltözött. Ezt egy esztendeig le-se-fogja-tenni. 
)e Júliusnak gyönyörködtető nevét örökké meg-fogja tartani 
keservekkel tellyes szívében. Nem-is lehet más, a’-miben gyö- 
iyörködgyön tellyes életében.

15*
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J ulia n a : Oh Yernikám! Lelkem édes Vernikám. Köszö- j 
nőm szívességedet!

A palin : Ez volt Követségemnek szomorú része. A’-mi 
következik, meg-vígasztalhattya az Úr-fiat.

R imái : Istenem ! légy velem. Talán ugyan Kegyelmét 
jelenti a’ Fejedelem?

A pa lin : Meg-nyerte Vernika-kis-aszszony a’ Fejedelem-1 
tő i: hogy el-vesztése alattomban történnyen. A’ Fejedelmi kert
ben feje fog vétetni.

R imái, alattomban: Derék vígasztalás; ha csak ugyan meg
kelletik halnia.

A palin : Ki-kérte azt-is Yernika, hogy Testye ne az akasztó 
fa alá, hanem (lseinek koporsói mellé tétessen. Készen-is va
gyon immár a’ szép ormos Koporsó.

R imái : Ez már bizonyossan meg-érdemli a’ Kegyelem ne-1 
vet. Hitemre mondom: találtatnak még-is szánakodó Feje- I 
delmek.

A p a l in : О maga a Fejedelmi Kis-aszszony ki-fogja-vésni 
az Ormos koporsónak oldalára, Júliusnak gyönyörűséges nevét. 
Le-fog ahhoz menni, minden esztendőben, éppen ezen napon. 
A’ Koporsót Rózsákkal fel-ékesíti. Azokat könyveinek árjával 
meg-öntözi, hogy, ha lehet, örökre el-tartsanak.

J uliána : Istenem ! Várhatnék-é Testvéremtől nagyobb szí- í 
vessége

A palin : Végtére : bátor szívet kéván a’ szerencsétlenségnek 
meg-győzésére. Én magam, ezeken kivűl, mit kévánhassak, 
nem tudom. Lelkem Júliusom! Isten veled.

Ezek után meg-liajtotta magát Apalin Juliána előtt; és 
tőlle el-akara távozni. De Juliána őtet, karján fogva, meg-tar
tóztatta. Marasztalta a’ Kis-aszszonyt Rimái-is, észre vévén, 
hogy jelen-létte igen kellemetes.* így szollá pedig

J uliána : Ne siessen, Drága-látos Apalin. Maradgyon itt 
nálam : hogy jelen-léttében igazán gyönyörködhessem.

A palin : Anná a’ Fölséges Isten : hogy állhatatos gyönyör-

* T. i . : enyhítő, vigasztaló Ju liánéra  nézve.
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,:ödtetésére lehetnék édes Júliusomnak. Azt bizonyossan szí- 
bemből-is ki-szelném. De íme jelen-léttem csekély vigasztalást 
mutathat. Nékem-is vagyon olly emberemre szükségem : kitől 
'ígasztalást várhassak. Semmi örömem immár ezen romlott 
bilágon.

J uliána : Jól vagyon teh á t: én fogom vigasztalni Apalin-
.ds-aszszonyt.

R imái : No már ez olly dolog, mellynek mássát nem láttam. 
A’ fel-fordúlt világban élek. M ert: úgy tettszik : hogy, ellen
kező módra, Beteg bíztattya az Orvost; Haldokló bátoríttya a’ 
|?apot; Köz-katona ád erős szívet a’ Tisztnek.

J u liá n a : Már most tehát: édes-kedves drága-látos-szép 
Apalinom! Ezen állapotomban, miként tettszem Kis-aszszon- 
«ágodnak ?
i Juliánának ezen szavaira egészlen el-álmélkodott Apaiin. 
:fel-vetette szemeit az Egek bóltozattyára; és harmat eső gya
nánt siránkozott. Ezeket-is zokogásai között mondotta

A palin : Istenem ? ha más állapotban volna édes Júliusom, 
iogy ne tettszene !

J uliá n a : Hát? Ha most szépen kérem Apalin-kis-aszszo- 
íyomat: hogy magát Hitesemnek ajánlya: meg-cselekedné-é 
“ztet kedvemért? — Mit? Halgat tehát Apaiin? - Istenem! 
t.ogy változik az emberi szív ! - Ennek előtte, midőn boldo
gabb valék, engem’ Apalinom szeretett, és én abban gyönyö
rűségemet lelhettem. íme mostan szerencsétlenségemben - - - 
; A palin : Gyűlölöm úgy-é az Úr-fiat ? Oh reméntelen tör
ténet !

R im á i: Igaz bizony. lm ’ egy el-hagyott jó szokás jutott 
ismétt eszembe. Annak-előtte meg-szabadíthatta a’ Rabot egy 
iszszonyi Személy, ha, el-vesztésének szem-pillantásában, egy 
,ehér keszkenőt vetett hozzája. Ez-is el-múlt immár. Eme’ 
ineg-világosodott Eejek minden jót el-rontanak, minden rosz- 
zat bé-hoznak.* Nagyságos Kis-aszszony ! hozza-viszsza ama’

f * Hogy ez észrevételében kelleténél többet mond, talán, m on
tanunk  sem kell.

ú



230 AZ ARANY PERECZEK.

régi szokást. Vessen az Úr-fira egy fehér keszkenőt annak ide- j 
jében. Hát? H ajó végét láttya? Ne legyen a’ Kis-aszszony-is 1 
ama’ Poétához hasonló, ki máson szánakodik, de rajta semmit f 
se segít.* Tegye ezen jót Julius-úr-fival. El-megyünk osztán \ 
a’ Fejedelemhez ő-kegyelméhez. Lehetetlen dolog, hogy Ju- j 
lius-úr-finak életét meg-ne-engedgye, ha Fejedelemségét Шуе-1 
tén szép Párral fényeskedni láttya.

J uliana : No teh á t: mit mond erre az én kedves Apalinom? j
R im á i: Szaporán, édes Kis-aszszonyom. Tegye Júliussal I 

ama’ jót. Lám az Ur-finak-is van kedve a’ Házasságra. Ne j 
adgyon néki kosarat. Mert meg-eshetik : hogy a’ Kis-aszszony ] 
Vénségére-is Szűz marad.

J uliána : No most teh á t: Miről gondolkodik olly mélyen i 
kedves Apalinom ?

Apalin: Nem egyébről, lelkem Júliusom: hanem szívének 1 
bátorságáról, jó kedvének példátlan állhatatosságáról. - 
Istenem, Teremtőm! Előtte a’ koporsónak, torkában a’ bizo-1 
nyos halálnak így tréfálkodhatni, bé-illik a’ világnak hét esu- I 
dái közé. — Ez többet jelent, mint emberi erőt. — Istenem ! 
Júliusnak eme’ maga viselését hogy-hogy beszéllyem-el Ver- ] 
nika előtt ? Lehetetlen : hogy néki ki-nyilatkoztassam. Attól I 
tartok: ne-hogy ináról lerogygyon, ha el-gondollya: hogy ■ 
ollyan Ur-fi hal-meg, ki a’ halhatatlanságra méltó. De én se 1 
tűrhetem többé szívemnek gyötrelmeit.

J uliá n a : Édes Apalinom! Vigye ezen szíves Csókomat j 
Vernikához. Ragaszsza helyettem annak ajakira. Köszönnye- 
meg hozzám, minden érdemem felett, ki-mutatott igaz szíves
ségét. — Édes Apalinom ! éllyen szerencsóssen a’ Kis-asz
szony is. Keressen magának szerencséssebb Ihat Házas társul. 
Kettőnket az égi rendelések egybe-nem-kapcsolhattak.

A palin : Kedves Júliusom ! Az Istennek Gond-viselésébe 
ajánlak. Tartsa-meg a’ Teremtő bátor szívedet egész végig. 
Élly örökre.

Ezek-után el-ment Apalin, és, Vernikához viszsza-térvén,

* L. a 223. lapnak 1. jegyzetét,
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el-beszéllette előtte az egész történetet. Yernika érzékenségei- 
lek mind-eddig nevet nem találhattunk. Test-vérét nem szán- 
íatta más-képpen.1 Kevésben múlt-el: hogy Ákosnak böcste- 
enségével,'2 Juliussának erőszakos ki-szabadítására reá-nem- 
iette fejét. Sokáig tasakodott benne Báttya’ méltóságának 
jen-tartása, Julius’ élete’ meg-hagyásának édes kévánságával. 
be-verte még-is e’ szokatlan gondolatról Apaiin, fő-képpen 
izon nyomos okkal: hogy Julius’ életének ki-szabadítása nem 
ugghetne immár az emberi erőtől, hanem csupán az Istennek 
»rgalmasságától. Ezen meg-állapodott a’ Fejedelem-Kis-asz- 
jzony-is. De Apaiinnak el-menetele után, ezeket mondotta 

R imái : Eleget sírt ama’ Kis-aszszony-is; de semmit se 
iegített. Oh Poéták! Poéták! 3

KILENCZEDIK RÉSZ.
SÁRA AZ ORVOSSÁGGAL.

Már ez-előtt-is mondám: hogy Sára, édes leányától el
távozván, a’ Patikába iparkodott: azon Fog-viznek meg-csi- 
üáltatására, mellynek le-írását mindenkor magával hordozta 
rala. Mivel semmi Pénze nem volt tehetségében, nagy aláza
tossággal kérte a’ Patikást: hogy a’ vizet, ama' szerencsétlen 
diúnak számára, Isten' nevében meg csinálni méltóztatna. 
Ezen szívességéjért azt nyerte a’ szegény anya, hogy a’ Pati
nástól ki-nevettetett, hogy annak akarná fogait meg-gyógyí- 
,ani, kinek nem sokára a’ feje-is el-veszne. Ettől, igen meg- 
ilázódva el-menvén, másokhoz-is m ent; de mivel azon víznek 
d-készítése közönségessen hat forintokba szokott kerekedni; 
pállani sem akartak a’ többi Patikások valamit felőlié, ha tsak 
dőre az ára le-nem-tétetne. Ezen feleletre meg-szomorodván

4 T. i . : sem sajnálhatta m ár jobban.
\ 2 T. i . : megbecstelenítésével is.

3 L. a 223. 1. 1. jegyzetét.
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a’ könyörületes szívű aszszony, meg-csináltatta ugyan addig-is 
a’ vizet, de, a’ Pénznek meg-nyerése végett, ki-menvén a’ 
Patikából, öszve-járta Kolosvárnak minden úttszáit, minden 
régi ismérős házait. Egygyet se talált ismerősi közűi (ezek 
valaha víg napokat éltek a’ Macskási házban) ki ama’ hat 
forintokat le-fizette volna, noha ő azt nem ajándékba kérte; 
hanem, hogy, mennél hamarább lehet, bizonyossan viszsza- 
szolgáltattya. Gondolkodott: ha valamié volna, amit le-zálo- 
gítani lehetne. De talán egész öltözete hat forintokba nem 
került. Nem tudván mit cselekedni, végtére bátorságot véve 
magának, és, Yernikához menvén, annak szánakodó szivében 
bizakodott. Elő-beszéllette ama’ szerencsétlen Ifiúnak fog- I  
fájásait; az Orvosságnak készen-léttét; a’ Pénznek szűkét.* ■ 
Vernika, Sárát nem ismérvén (de Sára se mondván semmit-is 1 
maga felől) ennek fele-baráti szeretetét nagy hál’-adó szavak
kal meg-köszönte. Juliussának ezen új nyughatatlanságát újra j 
meg-siratván, Sárának tizen-két aranyat ajándékozott, a’ I 
végre: hogy, azon hat forintokon kivűl, mellyeket a’ Yiznek I 
árául adand, a’ többit magánál tartaná, fele-baráti szolgálat- I 
tyának némi-némű jutalmául. A’ Fejedelem-kis-aszszonynak ] 
ezen kegyességét nem tudta elegendő-képpen csudálni Sára. 
Szaladott a’ Patikába; és, az el-készűltt Orvosságnak árát 
le-fizetvén, szapora léptetéssel viszsza-jött édes leánj'ához. Nem j 
szóllliatott mindgyárt pihegése miátt. Hogy magát egy kévéssé 
ki-fútta, csak ezeket mondotta

S ára : Hála Istennek ! viszsza-jöhettem egyszer, noha nagy j 
későre.

Juliána : Annyának bé-jöltére, fel-kötvén isméit az alléit: 
Hogy szolgálhassam-meg az Aszszonynak ezen fáradságát ?

Sára : Fel-nyitván az Üveget: Köszönöm Kennek, Katona
uram, hogy eddig itt maradott, Téged' pedig, édes Fiam, 
követlek, hogy hamarább nem érkezhettem. Egy Pénz se volt

* K ossuth híres vezérczikkelyei egyikének ez a czín ie . 
Pénz szűke. (P. H. 1841. 13. sz.) A «Magyar Hírlap» 1893. 
347. sz. vezérczikkelyének meg : Pénzszükség.



IV. SZAKASZ IX. RÉSZ. 233

(álam : liogv az Orvosságot ki-fizetliettem volna. Ingyen pedig 
j<em akartak adni az Isten-adta Patikásai, noha a’ szükséget 
ég képpen elejekbe terítettem. Végtére Vernikához mentem, 
h Fiam! ez ám a' Kis-aszszony. Tizen-két aranyat adott. Az 

kten ezer annyit adgyon néki. Már most, édes Fiam, végy vala- 
'iit belolle a’ szádba. Meg-látod, hogy el-múlnak a’ Fájdalmak.

Juliána : Hadd próbállyam tehát. Vesz valamit a’ szájába, 
'e hamar ki-pöki.

S ára : De tovább kell a’ szádban tartanod. Bizonyossan 
%>bban leszel reá. Én evvel Juliána-leányomat sokszor gyógy! 
"ittam-meg. Végy csak még valamit a’ szádba, és tartsd benne 
így darabig.

J uliána: Édes Aszszonyom ; mit használhat ez énnékem'?
Ezek után szájába vette az Orvosságot, és benne csak azért 

ártotta-meg örömest: mivel szóllania nem kelletett. Félt, 
:edig fo-képpen attól, ne-talántán Annya, gyakor szavait hali
ján, reá ismérjen. Osztán ismétt le-tette kezeire fejét az asz
alón. Nem akarván többet szóra kisztetni, így szollá

S ára : Úgy, édes Fiam. Csak tartsd a’ szádban. Juliánám- 
,ak ez mindenkoron nagy hasznot hajtott. Jut eszembe egy
sei- : midőn még a’ Szerénái Herczegségben laktunk, egy neve- 
<3tes Gyülekezetben * lévén, Juliánám hirtelen igen nagy 
ig-fájásokat szenvedett. Nagyon sajnállotta ezt Kálmán-her- 
:zeg. Mert, ha leányommal nem tánczolhatott, azt gondolá: 
ogy nem-is vigadhatik. Meg-értvén a’ Herczegné leányomnak 
aját, szaporán kezeibe véve egy üveget, abból adott valamit 
iájába ; és, mint-ha egyszerre el-vágták-volna a’ fájdalmat, 
iányomnak semmi baja nem vala. Oh be örvendezett ezen a’ 
lerczegné. 0 az én örömemnek semmit sem engedett.** Az
után az üveget-is nékünk ajándékozta, nagyon kérvén enge
det, hogy, a’ papirossal egygyütt, megtartanám számára, 
Jellyben azon viznek el-készűlése’ módgya vala fel-jegyezve. 
Holta leányom ezen vizzel él fogainak ki-tisztítására, soha

j * L. a 112. lapnak 2. jegyzetét.
** L. az 16. lapnak 1. jegyzetét.
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az-oltától fogva semmi fájást nem érzett. Ez-után olly szépen 
fel-nyőlt, bogy én büszkélkedem-is benne : bogy engem’ az 
Isten olly gyönyörű szép leánnyal meg-áldott.

Annyának eme’ szavait hallván Juliána, eszébe jutottak 
annak gondoskodásai. El-nem-titkolhatván a’ Sírást, ki-pökte 
a’ vizet; és, szinte zokogásai között, ezeket mondotta

J uliána : Ob Istenem! Istenem! Bár soha se születtem 
volna.

S ára : Mi talált, édes Fiam ? L ám ! most kezd immár 
munkálódni az Orvosság. Elsőben nagy fájásokat indít; leg- j 
ottan békét hágy. Éppen így tett leányommal-is. Végy csak 
még szádba valamit. Meg-látod, hogy egészlen fel-épűlsz.

J u liá n a : Csak jönne immár azon utolsó szem-pillantásom. 
Mert ezen életem keservessebb a’ halálnál,

Bé-vett osztán valamit a’ vízből Juliána; és fejét az asz-1 
talra ismétt le-hajtotta. így szollá

S á r a : Úgy, édes Fiam. Már most nem foglak bojgatni.| 
Katona-urammal beszélgetek addig is, még* egészlen meg-j 
gyógyulsz. Yallyon isméri-é Kend, édes jó Barátom, az énj 
leányomat Juliánát ?

R im á i: Egyszer volt szerencsém látni, az el-múlt Fársáng-1 
ban. Tisztyeink, szokások szerént, szánkázást indítottanak. ‘ 
Kiki maga Szeretőjét vitte. De az én Kapitányomnak, Macs-1 
kási Bálintnak, ő nagyságának, legszebb Kis-aszszonya vala. j 
Tüstént kérdezőskedtünk egymás között: ki-féle lenne a’ gyö-l 
nyörű teremtés? Nem sok idő múlva meg-tudtuk : hogy Test
vér-húga lenne. Hitemre mondom: soha annál a’ Kis-asz- 
szonynál szebbet életemben nem láttam. És, ha jól eszembej 
jutnak szép ábrázattyának vonásai, igen hasonló volt ezen mi 
Úr-finkhoz.

S ára : De az én Juliánám, ezen Úr-íinknál, egy kévéssé 
magossabb-is, vékonyabb-is sokkal. De Katona-uram valóban 
jól észre-vette a’ dolgot. Ha ezen Úr-fi leány ruhát venne 
magára, könnyen meg-ölelhetném Juliánám helyibe, fő-

* L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
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Éppen, ha homályos volna az idő. Mert az Úr-finak szava-is 
;en hasonlít Juliánámnak szavához.

Ezeket hallván Juliána, egészlen el-ijedett. Immár lehetet- 
та dolognak lenni gondolta személlyének további el-titkolá- 
;ít. El-is árúitatott volna, ha más valami történet magát elő 
'em adta volna. íme valami kis harang-szó hallatott nem 
íeszsze a’ Siralom-háztól, annak jele : hogy a’ Rabnak el
vesztésére itt lenne immár az idő, ’s-mindenek-is úgy készen 
ünnének, hogy a’ ki-menetelnél nem lenne egyébb hátra. 
Jzen harang szóra meg-rettenvén, így kérdezősködött

S ára : Istenem-uram ! Mit hallék ? Soha ama szózatnál 
komorúabb szózatot nem hallottam. Istenem légy velem.

J uliána : ki-pökvén az Orvosságot: Utolsó Szem-pillantá- 
omnak jelét hallotta az aszszony. Istenem! utolsó szükségem
ben el-ne-hagygy.

S ára : De az én fejem ismétt szédeleg. Ugy-is tettszik : 
iint-ha szívemet öszve-sajtolná valami.

J uliána : Kérem azt aszszonyt: el-ne-hagygya magát. Le- 
yen víg orczával egész holttomig.

Sára : Ne búsúlly, édes fiam. Meg-győzöm gyarlóságomat, 
kies Anyádnak helyében volttá képpen lészek.* Veled megyek 
;ma' Savanyú vizre. Én kötöm-bé szemeidet, én teszlek a’ 
koporsóba, és, ha bírlak, vállaimon viszlek a’ Fejedelmi Sírba, 
.lert azt haliám ez-előtt Vernika-fejedelem-kis-aszszonytól: 
ogy mind ezeket meg-engedte Urunk, ő-kegyelmének szíves 

•érésére.** Oh Fiam, be örvendettem ra jta : hogy az akasztó 
ín nem száradsz. Tanácsossabb el-rejtetni; és Testeddel 
írednek-is el-temettetni.

J uliána : Igen-is így hozta hírűi ezeket Apalin-Kis-asz- 
^ony-is. Édes Vernikám! kedves Vernikám! be sokkal tarto
zom igaz szívességedért. De, Katona-úr! kérem Kendet-is: 
iegítsen, ha útamban el-találnék lankadni. Még ugyan elég 
rőm vagyon. De az utólsó szem-pillantás leg-veszedelmessebb.

1 * Solcecismus. — T. i . : édes anyádat akarom pótolni teljesen.
** T. i. V ernikának nemes kérelmére.
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Rimái: Ne féllyen az Úr-fi semmit-is. Ólembe fogom, ha 
szükségét látom.

Csak alig végezliették-el beszélgetéseiket, bé-toppant a’ 
Tömlöcz-tartó Poroszlóival, Katonáival, és más egyébb fegy-l 
veres embereivel egygyütt. Ezeket látván Juliána, olly szo-j 
morúan tekintett édes Annyára (de, hogy észre ne vegye,] 
akkor alattomban, mikor ez a’ Poroszlóknak bé-jötte’ látásá
ban 1 foglalatoskodott) hogy egész testében különös változását 
szenvedné, Szíve pedig mintha meg-repedett volna. Nem 
mondhatni ugyan felőlié : hogy a' haláltól, inellynek eleibe 
önkényes akarattyából méné, magáról mcg-feletkezvén, ret-j 
tegne. De a’ Természet csak ugyan ki-ütötte magát belöllel 
Mert a’ Poroszlóknak bé-jöttek után (kik mindnyájan Czi- 
gány Nemzetségből állottának, ki-nem-vévén HohérjokatMs) 
eszébe jutott az ügye-fogyottnak, hogy eme’ czudar emberek
nek kezek közé jutand. Ezen gondolat meg-rázta egész testét. 
És, noha ugyan Attya’ életének bizonyosságával élesztette szí
vét, nem vehetett még-is annyi erőt magán : hogy a’ Termé
szetből éppenségessen ki-vetkőzlietett volna. A többi között 
leg-inkább mostanában jutott eszébe édes annyának dajkálko- 
dása, hozzája való nagy szeretete. Ugy-is tettszett hamarjában, 
mint-ha, reája nézve, sajnállaná itt hagyni ezen árnyék vilá
got. Ezen gondolatokat meg nem-fojthatta hirtelen. Nagy 
hamarsággal neki-méne édes Annyának ; és nyakába borúlván, 
sírva fakadott. Nem tarthatta se maga, se Annya a’ sűrű zo
kogást. Ha hirtelen Kép-íróra találhattak volna, ezen egy tör
ténet méltó lett volna a’ le-festésre, Zsólyomi Sárának, és 
Macskási Juliánának örök emlékezetekre. Sokáig néma beszé
dekkel1 2 3 ölelgették egy-mást. Végtére maga észre vévén Ju
liána : hogy, mennél tovább csüggne édes Annyának nyakában, 
annál inkább meg-nehezedne halála, meg-édesűlne pedig az 
élet: egy szíves csókja után, ki-szakasztotta magát édes An

1 T. i . : a poroszlók bejövetelének nézésében.
2 L. a 244. lapnak 1. jegyzetét.
3 T. i . : beszédek közt, azaz a fájdalom jelei közt.
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yának karjai közűi. Úgy tettszett Sárának, maga se tudván 
i okra nézve ; mintha szívét szakasztottá volna-ki, midőn 

,agát ki-ránczigálta öléből. így szollá osztán
Juliána: El-kelletik válnunk, édes Aszszonyom Örökre, 

égyen az Istennek szent akarattya mindenben. Indúllvunk 
Thát Isten’ hírével.

TIZEDIK RÉSZ.
VERNIKA A' KERTBEN.

Meg-mdúltanak osztán a’ Kert-felé, Juliána el-vesztésének 
ralmas helyére. Már sokkal ennek előtte, Vernika, és Apaiin 
úen kertben voltának. Juliána’ el-vesztésének eszközeit, a‘
: lépőit Állást, és az el-késztílt koporsót szemlélgetvén. Az 
llás a’ Kertnek közepére vala fel-épitve kurta ágasokból, és 
iíájok szegezett deszkákból. Ennek allya úgy rendeltetett:1 
:Ogy, szélesre terjedvén, csak két lépcsőkön mennének-fel 
inak keskenyebb lapjára. Az egész Állást fekete posztóval 
úzatta-bé Vernika: meg-parancsolván az Inasoknak, hogy, 
liliánának feje’ vétele után, ha a’ vér meg-száradna, azon 
osztó szerencsétlen koporsójának takarójává rendeltetne. Az 
.llásnak jobb részén állott Vida, Juliána’ el-vesztésének Papi- 
•issát2 kebelében tartván. A’ bal részen Cserei vala, annak 
•ó-deákja. Mind-a-kettő olly szomorú, hogy, kik meszsziről 
:.tnák, azokat nem élő embereknek, hanem szomorúan álló 
jépeknek 3 tarthatnák. Az Állás mellett vala Juliánának ko- 
prsója meg-nyitva. Ebbe rakosgatta ekkor Vernika maga leg- 
kdvessebb párnáit. Bé-terítette, Apaiinnal egygyütt, fehér lepe- 
pvel. Végtére: az arra készűltt rózsákat, ’s-más egyébb virá- 
pkat ide-tova, a' mint leg-alkalmatossabbnak lenni gondolták,

1 T. i. :: volt alkotva, készítve.
2 T. i . :: halálos ítéletét.
3 T. i . :: szobroknak.
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a’ Koporsóban el-rakosgatták. Ezen így el-késztíltt koporsót! 
sokáig nézegette, és végtére ezeket mondotta siránkozva

V ernika : E’ * ** lesz tellát örökös házad, édes Júliusom. — 
Itt fogsz örökre nyugodni, fő nélkül, ki-terjedve. Itt lesznek 
le-zárva bé-esett hamvaid sok következendő embereknek örök 
emlékezetekre. — Édes Júliusom! Kinek víg lakására Palo
táimat rendelem-vala-el, eme’ szűk helynek keskeny kertele-j 
tével meg-kelletik elégedned. — Oh emberi reményeknek 
bizontalanságai! — Én ugyan víg napjaidat reménlettem! 
velem lakásodban. Ezer-meg-ezer örömidről álmodoztam szí
ves társaságomban. Nálam, minden baj, minden szomorúság 
nélkül sokáig el-élliettél volna. A’-mit szemed-szád meg-1 
kévánt volna, mind azok ajándéki voltának volna szíves ada- 
kozóságomnak. — íme! egyszerre füstbe ment minden fel
tételem, minden reménségem. Ezen virágok, száraikról le-j 
törettetvén, el-fonnyadnak, és soha többé fel-nem épülnek: 
Úgy te-is, édes Júliusom, le-vágattatván, el-enyíszel, és vég-l 
tére-is porrá lészel.

Nem szóllhatott többet Vernika. El-fogták a’ zokogások.] 
Le-tette fejét a’ koporsóra, és indulataival küszködött. Apaiin, 
Vernikának keserveit látván, nem merte mindgyárt meg-szól-’ 
lítani. De Vernikának se láttszatott a' beszélgetés tettszeni. 
A’ fojtó gyötrelmek, a’ halgatásban eregetett jajok inkább 
vigasztalták szívét. Ezen szomorú gondolatoknak hamar-végét 
nem reméllhetvén, így szóllította meg-őtet

A palin : Kegyelmes-fejedelem-kis-aszszony! egygyet mon-l 
dán ék.

Nem felelhetett tüstént Vernika, keserveitől nagyon el- 
nyomattatván. A’ koporsón tartotta fejét; néha fel-emelvén 
az állásra tekintett. Azután Apalint-is nem akarván meg1 
vetni, hozzája fordúlt, és így szóllott

V ernika: Mit akarsz, édes Apalinom? Úgy-tettszik: mintha 
szavadat hallottam volna, de igen meszsziről.

* L. a 182. lapnak 3. jegyzetét.
** T. i. : Apaiint sem. — L. a 22. lapnak 2. jegyzetét,
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] A pa l in : Nem véllem: hogy a’ Fejedelem-kis-aszszony, 
iliusnak el-vesztésén, jelen kévánna lenni.

V ernika : Kérlek, édes Apalinom, könyörűlly rajtam egy 
gye-fogyott szegény Teremtésen. Mert nékem úgy tettszik : 
in th a1 eme’ koporsótól el-nem-távozhatnék. Le-hajtá fejéi 

í  koporsóra.
A palin : De ezen ki-mondhatatlan szomorúság meg-árthat 

‘■egyetmednek.
Y ernika: fel-ütvén fejét: És mit gondolsz, kedves Apali- 

,jm ! minő vigasság hozhatná helyre szívemet ? Nincs immár 
' mini eme’ Világon, melly ezen siralmas történetnek keseríí- 
Jjjgét meg-édesíthetné.

A palin : Akós fejedelemnek javallásából bé vannak immár 
■gva a’ Lovak, hogy az erdőbe mennyünk Gyárfáshoz. Hivjuk 
le őtet magunkhoz. El-se-ereszsziik. Avagy mi maradgyunk 
ala. Annak szent, és értelmes Beszédgyei helyre hozhattyák 
eg-gyötrődött szívünket. Addig-is az El-vesztésnek 2 vége lesz.

. V ernika : Addig-is az El-vesztésnek vége lesz ! —  Istenem 
: ám az, a’-mi nagy fájdalommal mind rágja, mind emíszti 
ívemet. Fel-kelve: Ezen szem-pillantást nem kelletett volna 
■eg-élnem.
í A palin : Jőijön a’ Fejedelem-kis-aszszony mennél barná
bb. íme harangoznak, immár Tüstént itt termenek a’ Ráb
ái. Mennél tovább-is néz ama’ Koporsóra, annál inkább 
Itgygyad. Kérem : mennyünk-el innétt.
; V ernika, a koporsóra tekintvén: Édes Júliusom! Kedves 
iliusom. Lágyan nyúgodgyanak tagjaid3 eme' Párnáimon. Én 
un tűrhetem tovább gyötrelmeimet. Irgalmazz néki, édes 
fenem ! Agygy bátor szívet mind végig.
i A' kert úgy vala épitve, hogy annak egygyik ajtaján Ver- 
,kának lakásába mehettenek. Ezen ki-méne Vernika, Apalin- 
jik vállára támaszkodván. Mert inai nagyon el-erőtlenedtek.

; 2 T. i . : én.
1 T. i . : azalatt a kivégzésnek.
3 V. ö.: «0 mihi tum quam molliter ossa quiescant.» Virg. Eel.

V. 33. — «Molliter ossa Cubent.» Ovid. Trist, lib. III. cl. 3. v. 76.
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Midőn szobájába fel-mene, le-vetette el-lankadott testét az 
ágyra. Ki-is-fogatta a’ Lovakat. Se báttyának szavait nem 
fogatta, se Apaiinnak kéréseire nem hajtott, bogy Gyárfáshoz 
mennyének. Itt emísztette magát a’ magánosságban. Kevés-i 
ben-is múlt-el, hogy egészlen meg-nem-únta életét.

Apaiin tehát, Vernikától ki-zárattatván, a’ háznak azon 
ablakjára ment, melly éppen a’ Kertbe, Juliána’ el-vesztésé-l 
nek helyére, szolgált. Meg-kévánta próbálni bátor szívét, ha 
vallyon Juliánának Feje’ vételét egész végig el-szemléllietné-é. 
De igazában lígy meg-keményedett szíve, hogy a’ dolgoknak 
egész végéig az ablakon maradna.

TIZEN-EGYGYEDIK RÉSZ.
HALÁL-HIRDETÉS.

Aidával állott, a’mint mondám, Cserei a’ Koporsó melletti 
Ezek, Vernikának, és Apaiinnak el-távoztok után, meszsziről 
meg-látták a’ Yeszni-valót, midőn a’ Kertnek öreg kapuján 
bé-hozattatott. Előre mentenek ki-vontt-karddal két katonák. 
Utánnok léptetett Rimáival Juliána: mert édes Annya Sára 
ki-mondhatatlan fő-fájásokat, és szédelgéseket szenvedvén, 
nem mehetett édes leányával egészlen az Állásig, hanem, egy 
fa alá le-űlvén, várta fájdalminak meg-enyhűlését. Utánira 
Juliánának ismétt két Katonák mentenek,* nem külömbenj 
mint az elsők, ki-vontt mezítelen** kardokkal. Mind-ezeket a’ 
Tömlöcz-tartó késérte Sereg-liajtó gyanánt. Meg-állott Juliána 
Cserei előtt, nem meszsze azon gyászos épülettől. Juliánának 
ki-pihenésére egy kevés időt engedvén Yida-fő-bíró, Csereinek 
által-nyújtotta a’ Papirost. Ki is így olvasta-el az elvesztés
nek mi-voltát:

* T. i . : Juliána után ismét két katona ment.
** L. a 147. lapnak 3. jegyzetét.
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ÍTÉLET

AZ ARANY PERECZEK IRÁNT.

Mivel Macskási Julius, ki a’ Szerémi Herczegségben szüle
tett, tizen-hét esztendőt egészlen bé-töltvén, minden erőltetés, 
avagy meg-ijesztés nélkül, semmi kénzással még csak nem-is 
fenyegettetvén ; sott inkább, hogy ki-menekedhessen, többszer 
alkalmatosságot kapván, nem csak egyszer az Atyai kérdések 

^között,* hanem másszor-is Gyárfás-urunk, és Vernika-fejede- 
'lem kis-aszszonyunk előtt, maga önként meg-vallotta: hogy az 
arany Pereczeket, mellyek Kálmán-lierczegnek ő-kegyelmének 
tulajdoni voltának, és tizen-öt-ezer forintokra böcsűltettenek, 
.Akós-fejedelemnek ő-kegyelmének udvarából, a’ nélkül, hogy 
’valaki őtet reá-szedte; avagy reá-beszéllette volna, őn-ké- 
nyes ** akarattyából, szántt szándékkal el-vette, és tulajdonává 
te tte ; — mi, kiket kegyelmes Urunk, Akós-fejedelmünk, ezen 
arany Pereczeknek dolgában, elsőben visgálókká, az-után 
Bírákká-is rendelni méltóztatott, Isten, és Ember előtt meg-val- 
lyuk : hogy (akaratunk ellen-is esvén a’ dolog), könyveink ki- 
icsordulási között, csupán az Istent, és a’ Haza’ törvénnyét 
-tartván szemeink előtt, ezen ítéletet hoztuk Macskási Julius- 
.nak, eme’ szerencsétlen Ifiúnak fejére : hogy, Uralkodó kegyel- 
rmes Fejedelmünknek szívessége mellett, Kegyelmes Fejedelem- 
;kis-aszszonynak Yernikának esedezésére, annak feje, minden 
: lárma, és egybegyűlés nélkül, igen keveseknek jelen-léttekben, 
!a’ Fejedelmi Kertben le-csapattasson, ugyancsak a’ Hóhér által, 
j Annak le-nyakaltt Testye (ez-is kegyelmes Fejedelem-kis-asz- 
Iszonynak Yernikának szíves kérésére) az arra készített Kopor
sóba zárattatván, ő Fejedelemségek’ Őseinek koporsójok mellé 
Hétettessen. Lelkének az Isten kegyelmezzen. Költ Kolos-várott 
j

* T. i . : a jó indulatból származó kérdésekre.
** T. i . : a maga, v. tulajdon, azaz nem másnak ösztönzé- 

I sere.
Az A rany P ereczek . 16
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a' Fejedelmi Udvarban 1659-dik Esztendőben, Júliusnak ne
gyedik napján.

Yida Máté, Udvari Fő-bíró. m. p.1
Cserei Endre. író-deák. m. p.

Hirdettessen-ki, és az El-vesztés végbe vitessen
Akós Fejedelem, m. p.

Midőn ezen ítéletet egészlen el-olvasta Cserei, a’ Tömlöcz- 
tartónak meg-parancsolta Yida, hogy a’ lánczot Juliánáról le
vegye. О ezt hamar le-nem-vehette, Juliánának nyughatatlan- 
sága között.1 2 Végtére csak ugyan meg-szabadította tolle. A’ lán- 
czok le-tétele után, egészlen magához térvén, ezeket mon
dotta Vidához

J uliána : Fő-bíró-uramnak felőliem tett'igaz ítéletét, mint 
Teremtő Istenemnek szent akarattyát, tiszta szívemből, min
den zúgolódás nélkül, el-fogadom nagy alázatossággal. Kegyel
mes Fejedelmünknek hozzám való kegyességét nagy szív-buz- 
gósággal köszönöm. De kegyelmes3 Fejedelem-kis-aszszony- 
nak Vernikának szorgalmatosságát,4 és hozzám való különös 
szeretetét, lehetetlen : hogy meg-köszönhessem. Erre szavakat, 
ezen siralmas állapotomban, nem találhatok. Kérem Méltósá- 
gos Fő-bíró-uramat: mennyen, liolttom után, a ’ Fejedelem- 
kis-aszszonyhoz ő-kegyelméhez; és vigye-meg: hogy fele-baráti 
szívességének, sőtt atyafiságos szeretetének eleven emlékeze
tét magammal fogom le-zárni a’ koporsóba, hogy azzal, örök
kön tartó örömemre, fel-éleszthessem bé-esett hamvaimat. 
Gyárfás-urunknak atyai kezét fiúi alázatossággal csókolom. 
Meg-emlékezem, Isten’ színe előtt, azon iparkodásiról, mellyel 
engemet, egy szerencsétlen teremtést, boldoggá akart tenni, j 
Kedves édes Szüléimnek dajkálkodásokért ezerjókat kévánok.

1 L. a 191. lapnak 2. jegyzetét.
2 T. i . : miatt.
8 T. i . : a kegyelmes.
4 T. i . : a melyet ügyemben tanúsított.
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köszönöm igaz AJyai szereteteket.1 Ezt ha halálommal e s 
endőképpen meg-nem-hálálhatom, Istenemre bízom annak ki
légzését. Csókolom édes Bátyámat Bálintot. Otet arra kérem 
alálom előtt: el-ne-hagygya édes Szüléimet. Yigasztallya őket 

yralmas állapottyokban. Segíttse ügye-fogyott Sorsokat. Hosz- 
zas életek után oda várom Szüléimet az Istennek szent színe 
leibe. Ott adom-ki elüttök igazán szerető szívemet. Ott fogják 
aeg-tudni, mi okra nézve1 2 vesztettem-el életemet.

Minek-utánna ezeket el-végezte Juliána, íme édes Annyát 
leg-látta. Ez a’ fő-fájásnak valami kis enyhülését tapasztalván, 
,z el-vesztésnek helyére sietett. Szerette-is, nem-is Juliána, 
tnnyának el-érkezését. Félt utóllyára attól, hogy meg-ne- 
smértessen, és így minden fel tétele haszontalan legyen. Hogy 
z meg-ne-történnyen, ismétt fel-kötötte állát. De ha Juliána 

Fiúi szívre tekintett, mellyet mellyében még eddig el-nem- 
lyomhatott, igen szerette édes Annyának jelen-léttét. Úgy 
ettszett, mintha, annak kezei között, bátorságossabb halálát 
feméllhetné.

TIZEN-KETTEDIK RÉSZ.
JULIÁNA AZ ÁLLÁSON.

т
Midőn Sára éppen az Álláshoz ért, nem tudom, mi zajra, 

fiszsza tekintvén, észre vette : hogy utánna jönne a’ Hóhér-is. 
Születésére nézve czigány nemzetségből vala. Inge könyökig, 
Jatyája térdig ért; a’ többi 3-is csupa ringy-rongy. Ennek mes- 
;ersége másként a' pöröly, a’ fúvó, a’ kovácsolás. De, ha valakit 
resztem kell, ha meg-szorítliattyák, Hóhérrá-is teszik, noha any- 
fiyit tud a’ fel-akasztáshoz, vagy a’ Fő-vételliez, mint Felesége

1 Érthetőbb és szebben is hangzik : szereteteket v. szerete- 
I lüket.

; 2 T. i . : m i oknál fogva, mi m iatt, m iért.
3 T. i. : ruhája.

1 6 *
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a’ Kalács-sütéshez.1 Lágy szívük lévén az Erdélyi Czigányok, 
mihelyest valakinek halálra ítélését meg-liallyák, magokat az 
erdőbe veszik, és, hogy Hóhérokká ne tétessenek, szorgalmatos- 
san elrejtik. De, ha czigányt kárhoztattak az akasztó fára, akkor; 
figy el-vesztik magokat, hogy egész Erdélyben egyre nem akad
hatnak. Ha valakit a’ fára nagy nehezen fel-kötöttek, kötelessé
geknek eleget tenni láttszattattak, ha még az akasztottnak' 
lábaira fel-akasztották magokat, és azt le-felé ránczigáltákj 
Tudatlanságok miátt feddődvén a’ Bíráktól, azt felelék : hogy 
azok többé a’ fáról el-nera-szaladnak. Ha nékik a’ fel-akasztat-l 
taknak késedelmes halálokat szemekre vetették a’ kőrnyííl 
állók, avval szokták ki-menteni magokat; hogy még az Isten 
el-nem hozta órájokat. Illyetén Vad embereket látván a’ ve
szendő, nem tudhatta hirtelen : a’ haláltól irtózzon-é inkább, 
avagy a’ Hóhértól. Juliánának Ítélete hamar történvén,1 2 el- 
nem-rejthették magokat a’ czigányok. Hirtelen meg nyom-) 
tak 3 egygyet lukas fúvója mellett, és a’ kertbe hozták. Sára, 
ennek idő előtt való bé-jövetelére, meg-boszszonkodván, meg
fogta mellyén a’ rongyos inget, és viszsza-taszítván, néki ígn 
szóllott

S á r a  : Láb alól, még bé-nem-szóllítanak, Pokol’ inassa.
Bimai : ügy kellett a’ gyalázatosnak. Csak alig várliattya! 

immár, hogy ember-vért lásson.4 5 Pedig még annak elég ideje]
S á r a  : Követlek, édes Fiam, hogy illy későre jöhettem. Sóhaj 

nem fájlaltam úgy fejemet, mint mikor, még meszsziről, ezen: 
fekete posztóra néztem. Hála Istennek ! ügy tettszik, mint-ha 
most, midőn immár szemléllek, egészlen el-múltanak volna 
Fő-fájásaim. Már most el-nem hagylak édes fiam.

Azomban jelt adott Yida Juliánának, hogy az állásra félj 
hágjon: mivel eddig az időt el-is-mulasztották. Ezt vévénl

1 Furcsa, hogy az erdélyi fejedelemségben, a fennebbi elbel 
szélés szerint, üstfoltozó czigányok végzik a hóhér dolgát.

2 T. i . : elitélése, v. pőre gvorsan folyván le.
3 T. i . : fogtak. J
4 Igazságtalanul bánnak a czigánynyal, a ki akarata ellen 

végzi a hóhér dolgát.
5 T. i . : észre vévén a jelt.
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.uliána, öszve csapta kezeit, és osztán az Egekre emelte, 
smétt édes Annyára tekintvén, úgy tettszett, mintha szívétől 
.ellene meg-válni. Ki-terjesztvén karjait, nagy szívességgel 
- eki ment szomorú Annyának, és olly hathatóssan meg-ölelte : 
ogy két Testyek egybe forrani láttszattatnának.* Sokáig 

pránkozott édes Annyának vállain. Alig tudván meg-szaba- 
úlni tőlle, el-ment koporsójához. Ebben Vernikának új szíves- 

‘-égét látván, új erőt vettek rajta a’ siralmas gondolatok. Az 
s tán : ismétt viszsza-térvén édes Annyához, annak anyai kezeit 
eégső к éppen megcsókolta. Nem sok idő múlva az Állás felé 
heg-indúltanak. Fel-vezették Juliánát egy felől Kimai, más 
-elől édes Annya. Immár az Állásnak tetején lévén Juliána, le- 
ldotta nyakra-valóját. Fel-nyitotta Ingének-is gallérját. Vég

iére : öszve kúlcsolta kezeit, és le-térdepeltt. Édes Annya kő- 
kitté -bé kedves leányának szemeit. Édes Annya tartotta édes 
zülöttének baját, hogy feje, a’ le-vágás után, kezébe maradlias- 
on, és így nem zuhanással, hanem nagy csendességgel a’ 
söldre tétessen. Mindenek így el-lévén készülve, alattomban a’ 
lóhérnak intettének, hogy bé-jőjjön, és mennél liamarébb 
kötelességéhez lásson. Bé-jöve az Intésre hirtelen, és fekete 
■zondráját le-tévén, ki-húzta hüvelyéből irgalmatlan Pallossát, 
>s Juliánának háta megé állott. Fel-meredtenek mindnyájok
iak baj-szálai, midőn azon szavakat hallották, mellyeket vég
iére így ejtett

Juliána : Istenem Teremtőm ! csak e’ szem-pillantásomban 
"1-ne-hagygy!

Rimái, a Hóhérhoz: Álly-meg, mester, egy kévéssé. íme 
smétt el-liagytak egy régi szokást. Annak előtte, midőn vala
kit el-veszteni akartanak, találkozott mindenkoron egy ember, 
jd a’ szegény El-veszendőnek élete’ meg-liagyásáért könyör- 
kött. Ezen emberi hivatalt mostanában én magamra vállalom, 
js a’ szokást viszsza-állítom. Ugyan-azért: Édes Fő-Bíró- 
aram! Kegyelmet kérek.

V ida, Leg-elsőben a fejét csóválván: N incsen Kegyelem .

* T. i . : testök egybeforrni látszott.



R i m á i : Nagyságos Fő-bíró-uram: Kegyelmet kérek má-j 
sadszor.

V ida , Még szomorúabb szavakra fakadván: Nincs semmi 
kegyelem.

R i m á i : Le-térdepelve : Méltóságos Fő-bíró-uram ! az Isten’ 
irgalmasságára kérem Méltóságodat: Harmadszor kegyelmet 
kérek ama’ szerencsétlen Rabnak.
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TIZEN -HARMADIK RÉSZ.
AKADÁLYOZTATÁS.

Ki se mondhatta jól ama’ végső szavakat a’ szorgalmatosI 
Rimái, íme Kálmán-lierczeg ott terme az Állás mellett, igen 
véletlenül. Ezen Herczeg ki-magyarázhatatlan örvendetes új
ságokkal jővén Szerémből, szokása szerént, midőn Vernikálioz 
jött, a’ kertnek kis ajtaján jöve-bé a’ kertbe, és az ajtó mellett 
termő fának ágához kötvén lovának csigás kantárját (16); nagy

(16) A’ régi Scithák, a’ le-nyakazott Ellenségnek Csonttyait 
meg-fehérítették, és azok közűi az ollyakat, valamint* a' Hát-j 
gerinczeknek részei, némi-némű gömbölyűségre formáltat- 
ták,** Kantárjokra, Sztígyellőjökre, és farmatringjokra rakták.. 
Mennél több illyetén csontok fehérlettének a’ Szerszámokon, 
annál vitézebbeknek tartattanak ezen Leventák. A’ mi több, 
a’ le-nyakaltt ellenségnek kopon}ráját-is lóháton magokkal 
vitték a’ nyereg-kápából le-fityegve. Avagy: midőn oda-haza 
ebédeltenek; az asztalra tétettenek, a’ Győzőknek örök emlé
kezetekre. így olvassuk L eochámról, ki az Ivecsi Nemzetséget 
meg-győzvén, e’ Nemzet’ Yezérjének Koponyáját asztalára 
szokta helyheztetni, és vele, Csésze gyanánt, élt, midőn meg-, 
szomjúhozott. Olvassuk AlboinustoI is, a’ longodardok’ királ- 
lyáról. Ez Kunimundust, a’ Gyepidák' Királlyát, meg-ölvén, 
annak Koponyáját mindenkoron asztalára hozatta, ha nem 
más okra nézve-is; csak éppen : hogy annak, szemlélésében

* T. i . : m int.
** T. i . : és V .  azután.
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Rendességgel megy vala a' Fejedelmi Udvarba. Még meszszi- 
>1 szemeibe ütközött a’ környül álló emberek' kicsin cso- 
ortya. Meg-ütközött elsőben a’ véletlen dolognak látására. De 
sztán, a’ kardnak villámját szemre vévén, minden késedelmet 
bba hagyott; hirtelen liozzájok szakadott, és éppen akkor,

;ozzá-szokott szemeit gyönyörködtesse. Ezt nem szenvedhette 
Iozimunda, Alboinus’ felesége, és Kunimundus' leánya. Ugyan
iért : Ura előtt addig ásta a' vermet, még1 bele-kerítette, 
leg-is ölette. — Osztán : a’ Scitliák, több más Nemzetségek

ül az Emberiségre inkább hajolván,2 el-liagyták leg-elől3 a' 
,oponyákat, az-után a’ Szerszámokról az Ember-csontokat, 
telyettek a’ Nap-keletiek Csigákat vettenek, melly szokás a’ 
íagyaroknál-is sokáig fen-tartatott. Erről így ír Altorjai Báró 
por Péter: Ki-váltt az Ifiak igen szerették viselni Lovokon 

?’ csigás Kantárt, Szügyellőt, Farmatringot. Az Ur-fiak olly 
У ró csigákkal, mint a bab, rakták-meg Szíj-szerszámokat, 
milyet Gyöngyös Csigának hívtak. Közben-közben sokféle 
',’inű öreg, mint egy kis alma, tengeri Csigák lévén reá-csi- 
álva. A' Nemes Ifiak más-féle Szer-számat csináltattak csi- 
ássan. De ez a többinél sokkal ócsóbb vala. íme fel-kerekedik 
me’ régi Szokás mostanában-is Országunkban. Mert azon 
: eines b a n d é r i u m o k ' Vezérjei közűi, mellyek Magyar-ország’ 
■;entséges Koronájának őrzésére Márczius-Aprilis-Május- 
rold-napokban 1790-ben Budára jöttének,4 nem egygyet lát- 
í|m ollyast, kinek gyönyörű csigás Szerszámja vala. Szinte el- 
'vadott Szívem ki-magyarázhatatlan nagy örömében, midőn 
;?on Nemes BANDERiuMiNKnak nem csak csudálkozásra méltó 
ezérjeit arany Forgójokkal, hanem mind-egygyik Nemesein- 
■et-is vagy Csákóssan, vagy Kalpagossan, Kócsag-tollassan 
irányban, és ezüstben tündökleni láttam. Mind-egygyike ezer 
őzül válogatottnak lenni láttszattatott. Annyi Vezéreket lát- 
tm, mennyi Lovaglókat szemléltem. A’ Kép író szebben le-

i 1 L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
2 T. i . : művelődvén, 

j 3 T. i. : előbb.
4 II. József császár 1790 február 20-án halt meg ; kevéssel 

alála előtt a Bécsbe vitetett koronát Budára visszaküldte. A nem 
it örömre lobbant, minden megye díszes lovasokat küldött 
udára, hogy a koronának tisztelkedjenek. E rről szól D. a fen
tebbiekben, szól erről napló-töredékeiben is, megjelentek ily ez. 
ia t t: «D. A. följegyzései», kiadt. ifj. Szinnyei József, 54—66. lap.

I
í
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midőn Rimái utolsó Kegyelem-kérését ki-mondotta, nagy pilie-j 
géssel az emberek’ eleibe érkezett. Minden más gondolatait 
félre-vetvén, ezeket mondotta nagy’-fen-szóval1

K álmán : Kegyelem! Akós-fejedelem’ nevében. Ally-med 
Hóbér! — A’ Fejedelemhez ő-kegyelméhez megyek, és, ha] 
más-képp’ nem, térden-állva fogok-esedezni ezen isméretlen 
Rabért. 0 e’ Herczegi szavamat meg-nem-vetbeti, azon örven-: 
detes híreket hallván, mellyekkel Erdélybe jöttem.

Juliana, nagy'-fen-szóval: Vágj ide Hóhér! másként megj 
nem-szabadúl gyászos Tömlöczéből szerelmes Atyám !

nem-rajzolhatta-vólna elevenséggel tellyes1 2 magyar tekinte
teket. Elő-jönni láttszatott Édes Árpádunknak boldog ideje, 
mellyben az illyen Vitézek által Nemes Országunkat helyben 
hagyta, és azt érdemes Utóinak szorgalmokra bízta. Valakik 
ezen Nemeseinket látták, Örmények, Zsidók, Görögök, Ráczok, 
Németek, Törökök, Tótok, egyenlő szívvel, és szóval meg-val-1 
lották az t: hogy az egész Világon nem volna semmi ollyasl 
melly Szembe-tűnhetőbb volna, mint, midőn a’ jól fel-épűltl 
Magyar, magyar ruházattyában, magyar-szabású Lovát, maga’ 
Eöldgyén, tulajdon Bátorságával, magyarossal! meg-űli. Ezen 
híres bandériumok voltának nékünk Pestieknek, és Budaiaknak, 
ezen esztendőben leg-nagyobb gyönyörűségeink, és szív-belij 
ki-váltt vigasztalásaink. Minden tizedik napon más-más Vári 
megyei Nemes bandériumot, egvgyikét ama’ másiknál szebb-] 
nek, és válogatottabbnak látni, annyit téve előttünk ; minti 
azokról teendő ítéletünkben fel-akadni. Szent Koronánknak 
ezen Vitéz Örrjei egvgyig-egygyig3 ki-mutatták Leventás ábrái 
zattyokon azon Magyar Szíveket, mellyel Országunknak amal 
leg-drágább Kincsét őrrzötték. Azon Koronánk mellett, ezen! 
czímes Örrjeinknél soha szebbet ki-nem-gondolhatni. És ha] 
ezen Könyvem az igaz szívű Magyaroknál kedvet találhat,] 
valamint Ételkám talált; ezen mostani Nemes b a n d e r i u m i n k j  

nak hírek a’ Magyar Világ’ végezetéig, az az : örökkön-örökkl 
fen-marad. Dugonics jegyzete. ].

1 V. ö. : «Kilencz órakor kiálta Jézus nagy felszóval, mondj 
ván stb.i) Kár. bibliaford. (Márk, 15, 3t.)

2 L. a jelen műhöz csatolt «S zó tárinak  «elevenséggel teljes* 
kifejezését.

3 T. i . : egytől-egyig.
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» K álmán: Meg-ne-próbáld Hóhér! Akós-fejedelemnek nevé- 
íl parancsolom : Egy újjal se nyúlly hozzá.

J ulián a : Vágj hozzám Hóhér! Más-képpen édes Atyám
Ász-el.

Juliánának ezen szavai után, annak Ruhájára tekintvén; 
ki szabását jobban szemre vévén Kálmán : egészlen nem csak 
-álmélkodott, hanem igen nagyon meg-is-ijedett. A’ Szerémi 
dvarnak szakasztott Ruházattyát láttad a’ Veszni-valón. így 
;óllott
♦ K álmán : Istenem! Mit tapasztalok ! Eme’ szerencsétlen 
,-eremtés édes Anyámnak Test-őrrjei közűi való.

J ulián a : Mit késedelmeskedel Hóhér ! Vágj hozzám! 
K álmán : Meg-ne-próbáld, Hóhér! Mert bizonyossan ma- 

idat-is utánna vágatlak. Az én Jobbágyamat, hírem nélkül, 
pmmi-féle Teremtés el-nem-vesztheti.

J uliá n a : Vágj hozzám, Hóhér! Nékem el-kell-vesznem ! 
K álmán : De, nem hamarább ; hanem, ha meg-látlak: 

i légy.
Ezeket el-mondván Kálmán, maga hágott-fel az Állásra. 
Rabnak keszkenőit minden késedelem nélkül fel-oldotta. 

z-után : szemeibe szegezte szemeit. Minek-utánna a’ Rabot 
liliánának lenni szemlélte,** nem lehet azt bámulásnak, se 
edségnek, se keserűségnek mondani, mellyek Kálmán her
cegnek szívét akkoriban gyötrötték. Nagyobb szív-szoronga-
ísok kénzották. mint-sem szóval ki mondhatnánk. Fel-emelte■ _ ,
Bemeit az Égre; és kevésbe múlt-el, hogy Juliána mellé 
j-nem-rogyott. Juliána pedig, szeme’ fel-nyitása után, Kál- 
aán-lierczegre vetvén szemeit, és őtet meg-ismérvén, olly 
Börnyü-képpen örvendezett, hogy örömeinek ki-nyilatkozta- 
ására szavakat nem találhatott. Leg-fő-képpen édes Attyának 
jizonyos Szabadsága jutott eszébe, mellyet Kálmán-lierczeg- 
jek jelen-léttében meg-másolhatatlannak lenni gondolt. Meg- 
jllott egy ideig Juliána, valamint a’ Kő-bálvány. Kálmán-her-

i * Épen olyan r., a milyent a sz. udvarban hordtak, láto tt stb. 
** Latinos. — T. i .: m iután látta, hogy a rab Juliána, v. h. J. a r.

I
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czegnek ügyelésében.* Egy-másra néztek merevedtem Yég-j 
téré : meg-ölelvén Kálmánt, ígv szollá rövideden

J u liá n a : Látok-é ig a zá n ?  avagy homály vagyon szemem 
előtt? Edes-lelkem Kálmán-herczegem.

K álmán, nagyon irtózva: Te vagy tehát itten Macskási 
Juliána?

S ára : Jaj oda vagyok ! Juliánám ----
Ki se mondhatta jól ama’ szavakat az elréműltt Annya; 

ime lábáról le-esett, és Testének egész Terhével a’ földre lel 
omlott. Minden felől, fel-váltva, hol öröm, hol szomorúság! 
láttszatott. Kálmán-lierczeg, Macskásinénak szerencsétlensé-l 
gét látván, le-szalada az Állásról, és maga kezeivel fel-emelte 
az Aszszonyt. És két Lovászszait, kiket ez előtt a’ Kert' ajta
jánál a’ lovak mellett hagyott, elő szóllítván; azoknak segít-! 
ségek által a’ Kert-hajlékba vitette, és szorgalmatossan éleszt- 
tette.

Ezt így el-végezvén Kálmán, szorgalmatosságát Juliánára 
terjesztette. Szaporán az Orvosért futtatott a’ Fejedelmi 
házba, hogy, ha szükséges lenne, ér vágással hozná helyre 
Juliánának el-ijedését. Szaporán ott teremvén az Orvos, Júliá
imban ugyan az el-ijedésnek semmi jelét nem tapasztaltai 
a’-mint-is valóságossan el-se-ijedett, mert édes Attváért szánttj 
szándékkal méné a’ halálnak eleibe. Fel-vitette tehát Júliánál 
a' Fejedelmi Házba, meg-parancsolván, hogy Yernikának szo-j 
bájába nyúgodgyon. Juliánának jelen-léttében, meg-tartóz! 
tatta magát Kálmán a’ Sírástól. De minek-utánna szemei elől 
el-vitték, meg-eresztette könyveinek záporát, és zokogva sírt. 
Egy le-vágott fának fen-álló tőkéjére könyökelvén, nem bír-í 
liatta fejét.

Apalin-kis-aszszony, mind ezeket a’ Folyosónak ablakjáról 
szemlélvén, szinte el-hala örömében, midőn Kálmán-hercze- 
get véletlen a’ Kertbe jönni látta. H á t! mikor Juliánának sze
mét fel-nyitotta, midőn magokat öszve-ölelték, már ekkor 
nem tűrhetvén örömének özönét, nagy serénséggel neki-ment

* T. i. : szemlélésében, megfigyelésében.
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írnika’ ajtajának, és, hogy azt mennél hamarább fel-nyissa, 
m annyira nagy lármával kérte, mint nagyobb, és hangos- 
ob kiáltásokkal parancsolta. Azomban Juliána fel-segíttetett
rirnika’ szobájába.

Kálmán az-után el-ásatta a’ Koporsót; el-ásatta az Állás’ 
*iaróját-is, ama' fekete posztót. Magát az Állást széllyel ve
tte, és a’ halálnak minden eszközét úgy semmivé tette,
: gy ; ha  bár nagy szorgalom m al k ereste tn én ek -is  az e lőbbeni 
ek, azoknak egygyik ét se lá th atn ák  a ’ legszorgalm atossabb  

*3mek.
• Akós-fejedelem felé fel-menvén Kálmán, meg-értette Vidá- 
k az útban Juliána’ el-vesztésének okát. Erre csudálkozzon-é 
kább Ákosnak esztelenségén, avagy Juliánénak ama’ hely
en feltétele miátt reája boszonkodgyon, magában el-nem- 

•gezhette. Neheztelt bizonnyára mind Ákosra, mind fő-kép- 
;n Juliánéra.

Fel-érvén Kálmán a’ Fejedelmi Szobába, Ákostól nagy
gyessen fogattatott. El-beszéllette előtte, és bocsánatot-is
rt Ákostól Kálmán, hogy Juliánénak el-vesztósét mcg-hát-
tta.* De Ákos, Kálmán felől olly vélekedésben lévén, hogy
i jeles okok nélkül, semmit sem szokna cselekedni; ezen
ittorságának-is édes örömest meg-engedett, fő-képpen, mivel
aga-is, de Yernika Húgának kedviért, örömest látta Juliáná-
ik meg-szabadulását. Kálmánnak itt léttéből ezt bizonyos1
'k lenni reménlette, mivel az arany Pereczeknek el-lopását
tki meg-engedbetné,** és így a’ Koiosván Udvar nem tar-
fena osztán semmi más elégtétellel.

Le-csillapodott tehát az egész dolog. A’ Fejedelmi Ház-is
gy csendességben vala. Juliána’ meg-szabadúlttának híre
•terjedvén Kolosvárott a’ jó szívű emberek közé, valamint 
’

; * T. i. : hátráltatta, megakadályozta. — A «meghátrálni») 
jnyi t. m. a franczia «se retirer».
i ** T. i. : mivel az arany pereczek ellopását K álm án herczeg 
fki (azaz Juliánénak) megbocsájthatja. — Azok az arany pere
ik  nem a fejedelemnek, hanem  Kálmán herczegnek tulajdo- 
ji voltak. Lásd a 18. lapot.
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a’ villám, körösztűl-kosúl-járta minden úttszáit. Nem találko 
zott egy-is, ki annak szerencséjén nem örvendezett volna 
Ezek tudni-illik ama’ régi Kolosváriaknak tulajdonságokká 
bírtanak, kik a’ Szerencsétlenséggel bajoskodó embereker 
nem csak szánakodni; hanem azoknak Segedelmet-is nyúj 
tani tudtak.1

Azon Emberek is, kik ennek-előtte Juliána’ veszedelmén 
vagy semmit se, vagy pedig igen keveset hallottanak; most; 
nában meg-értvén: hogy Macskási Mihálynak fia (kit 0 
Bálintnak lenni gondoltának, és nagyon szerettenek) a’ Fői 
vételhez igen közelesett;2 és Kálmán-herczegnek szerencséi 
el-érkezése által meg-menekedett; az Istennek Gond-viseléscl 
egyetemben imádták. Egyszer-is-mind átkozni kezdették azoi: 
Országos Gaz-embereket, kiknek gonosz fortéllyaik által szint 
el-veszett a’ gyönyörű Ifiú.

Sokan voltának a’ Kolosváriak közűi, kik Sebei máj erre 
ama’ régi Bókára, igen gyanakodtanak : hogy Macskási Julius 
nak halálát О sürgette légyen fő-képpen. Találkoztanak ollyak 
is, kik, azon gonosz Párát közelebbről ismérvén, azt valóságos 
nak, és éppen tagadhatatlan dolognak lenni mondották. Ugyan 
azért: reá-is szánták, nem kevés számmal,3 magokat, fel i 
fegyverezték Oldalokat: hogy azon Házára menendenek, me 
lyet Akós-fejedelemnek különös Kegyességéből a' Városon kivi 
bír vala: és ottan Otet vagy diribról-darabra, vagy pedig hasáb 
ról-hasábra konczollyák.

Ezen kemény Gyilkosságot el-is-követték volna a’ meg 
boszszonkodott Magyarok, ha közöttök egy Tova-látó net 
találkozott volna. Ez őket előbbeni heves szándékjokról le 
verte, azt emlegetvén: hogy a’ Gonosz-tévő lioszszassablj 
ugyan-azért: keservessebb halált érdemlene. Ezt 0 bizonyai; 
san meg-nyerné, ha a magyar Bíráknak kezeik közé juthatna.

1 A m ostani 
hajdaniaknál.

2 T. i . : já r t v. v o lt; azaz
3 T. i . : többen, sokan.

kolozsváriak, alkalm asint, nem roszabbak ■ 

csaknem lefejezték.
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t;t pedig Akós-fejedelem meg-is-engedné. Le-csillapodtak ezen 
; oskodással Némellyek. De voltának ollyak-is, kik magokat 
;á-nem-beszéltették. Ezek a’ Városból egy szívvel is, egy lé- 
4kel-is + ki-takarodván, nem tndom, mit cselekedtek volna 
helmajerrel, ha otthon kaphatták volna. Mind-ekkoráig a’ 

pjedelemnek Udvarában tartózkodott, valamint amazon 
iivasz, melly Urát el-vesztette, ’s-viszsza-se reméllliette.

Mind-azon-által: hogy Schelmajernek kárt tehessenek a’ 
blgárok, nagy buzgósággal öszve-csó'dítették magokat, és kinek 
jsze, kinek ásó, kinek kapa lévén kezébe ; Házát tetőtől fogva 
Lpig le-rontották, és így a’ városba, mint-lia leg-nyakassabb 
fenséget meggyőztek volna, nagy örömmel viszsza mentenek.

* Bibliai kifejezés. — V. ö. Ap. Csel. 4, 32.
{
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ÖTÖDIK SZAKASZ.
JULIANA

AZ ISTENI GONDVISELÉSBEN.

I. Ju liána’ múlatása. 
II . K álm án’ Bírósága.

II I . B álin t’ visgálása.
IV. R im ainak jó dolga. 
V. Ju liána’ visgálása.

VI. Gyárfás’ öröme.

VII. N áthánnak dolga.
V III. Schelm ajer’ dolga.

IX. Rim ainak szorgalma.
X. Schelm ajer’ visgálása.

XI. Ju liána’ Eredete.
X II. Szerembe menetel.

ELSŐ EÉSZ.
JULIÁNA’ MÚLATÁSA.

Vernika, amint mondám, Juliánának megszabadúltta után, 
Apaiinnak mind zörgését, mind hangos lármáit hallván; 
előbb boszszonkodni kezdett vak-merősége miátt, osztán az 
ajtót ki-nyitni éppen nem akarta. Ezek között * fel-hozattatott 
Juliána. Otet meg-látván Apaiin, eleibe szaladott, és, ki-vévén 
karjait a’ Lovászoknak karjaiból, maga jobb karjába akasztotta 
bal karját, és nagy örömmel Vernikának ajtaja felé meg-indiilta- 
nak. Nagyobb hanggal kezdette lármáit Apaiin : hogy az ajtó 
fel-nyittasson. Vernika, nagyon boszszonkodván, tele-is lévén, 
azon gondolattal, hogy eme’ szokatlan vakmerőségét érdeme 
szerént megdorgállva, hirtelen ki-nyitotta az ajtót és — ime! —- 
Juliánéra vetette szemeit!

* T. i . : azalatt.
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, El-htílt annak látására, és el-iszonyodott. Néma jelekkel 
zve-keltek1 a’ liív szerelmesek. Egy szót nem szóllhatott 
ygyik-is. Fó'-képpen pedig Vernika, ha álmodozik-é? avagy 
iyáztában 2 esnek-é mind ezek? hirtelen nem tudhatta.

A’ Szíves ölelgetések után úgy tettszett Vernikának: mintha 
liána, el-lankadott állapotban lévén, nyugodalma’ helyét 
resné. Maga’ ágyára le-fektette Vernika; és, a’ legyek alkal- 
itlansága ellen, Apaiinnal egygyütt szorgalmatossan védel- 
izte. Csak hamar-is el-aludtt a’ halál torkából ki-menekedett 
já. Mind Ákosnak, mind Kálmánnak szorgalmatosságok által 
nétt ott kellete termenie a’ Fejedelmi Orvosnak. Élesztő szé
két hozott Juliána’ szívének fel-ébresztésére.

•Juliánának édes álmát látván a’ tudós Orvos, csak arra 
rte a’ Kis-aszszonyokat: hogy mostanában ugyan alunni 
'.gynák, de ha osztán magától fel-találna ébredni, azon Orvos
iból, minden fertály után,3 egy kanállal adnának.4 Az Ér- 
.gást akkorra fogná halasztani, ha, fel-ocsódta után, annak 
•igyobb szükségét látná.

Mindnyájoknak ki-takarodtok után, Vernika Apaiinnal 
Aga maradván, hol egy-másnak szemeibe, hol Juliánára, és 
nak édes álmaira néztenek. De örömekben semmit sem 
óllliattanak. Fel-keltenek osztán az ágytól, és, nagy csendéi, 
i ablakhoz mentenek.
: Itt Apaiin nagy halkkal el-beszéllette 6 szerencsés el-érke- 
jsét Kálmán-herczegnek,® éppen az utolsó szem-pillantásban ; 
pánának ez-által, midőn a’ Herczeget meg-ismérte, nagy 
•pisztalását, végtére az Állásról le-jöttöket; .Juliánának fel- 
iáét.7

Vernika, ezen örvendetes híreknek hallatjával, úgy el-
»

1 T. i. : egymásra borultak, összeölelkeztek.
: ‘2 T. i . : ébrenlétében.

3 T. i. : negyedóránkint.
4 T. i . : adjanak neki.

» 5 T. i . : Vernikának.
ö T. i . : Kálmán lierczeg szerencsés odajövetelét a vésztő

d h e z .
I 7 T. i . : a fejedelmi udvarba.
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andalodott, hogy Apaiinnak semmit se szóllana; és, közel1 
egy óráig az ablakon ki-nézne, el-nem-fordíthatván szemeit az 
Egek’ mennyegzetéről. Tovább-is így maradt volna álmélkodá- 
sában, ha észre nem vették volna: hogy Juliána, első édes 
álmát ki-aluván, fejét egyszeribe fel-ütötte.

Juliánának fel-keltte után, hozzája szaladtanak a’ Kis- 
aszszonyok. És Vernika ugyan lábai, Apaiin pedig feje mellé 
le-űle, arra várakozván : ha vallyon tovább kévánná-é foly
tatni aluvó nyugvását. De Juliána, Vernikára vetvén szemeit, 
eszébe juttatta annak ki-magyarázhatatlan szívességét. Ugyan 
azért többé el-se alhatott. Vonyogatta egy kévéssé vállait; és, 
mintha előbbeni minden bajairól meg-íeletkezett volna, mint
ha a’ Szerémi udvarban lenne, nagy örömmel el-is-nyújtózott. 
Az-után, Vernikára vetvén szemeit, nagy édesdeden el-moso- 
lyodott.

Ezen látásra miket érzett szívében Vernika, le-nem írhatni. 
Elsőben : midőn Juliána fel-akara-kelni; azt néki meg-nem- 
engedte, az Orvosnak parancsolattyából, a’ nyugvást szüksé
gesnek lenni mondván. Az-után : szemeit Juliánának szemeire 
szegezvén, mivel immár következendő alvását nem reméllette, 
így szollá hozzája

V ernika: Lelkem édes Júliusom, akár mit cselekszem veled, 
mind haszontalannak lenni gondolom, valameddig magad’ szá
jából nem hallom : 1 2 miként érzed magadat. Mond-meg, édes 
Júliusom, magadhoz tértél-é immár egészlen ?

J uliána : Nékem úgy tettszik, mintha azért nem érzeném 
semmi bajomat; mert a’ Fejedelem-kis-aszszony mellett 
vagyok.

V ernika : Lelkem-édes Júliusom ! ha tudnád : minő örömei 
szerzeszsz szívemnek, midőn jó egésségedről tudósítaszs^; 
bizonyossan eme’ szavakra kellene vetemedned : hogy semmi 
bajod sem volt akkor is,3 midőn az Álláson szem-bé-köty

1 T. i . : csaknem.
2 T. i . : hogy. *
3 T. i . : akkor sem volt semmi bajod. — L. a 22. lapna^ 

2. jegyzetét.
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Iái; ha-mindgyárt1 egy harapásnyit hazunnál-is benne, 
jgyen állhatatossan jó kedved, édes Júliusom. Meg-látod: 
így ezen Orvosságnak-is jobb erejét tapasztalod.

Apalin: Igaz bizony. El-is-kell immár kezdenünk a’ vele
fést.
* Ezeket mondván Apaiin, hirtelen fel-kele székéről, és az 
rvosságlioz nyúlván, azt, Juliánának számára, meg-akarta 
Atili. De Yernika nagy hamarsággal ki-ragadván kezeiből az 
reget, maga kévánt neki szolgálni. Elsőben a’ fen-irást2 így 
vasta-el

; Y ernika: Sziv-erősítő ital. Minden fertályban3 egy kanál: 
az-után így szállott: Ezen szív-erősítő italra nékem-is 

igyon szükségem, és talán nagyobb, mint Júliusomnak. Mert 
;yan : ha te nem féltél-is a’ haláltól; meg-ijedtem ám én. 
ísd, édes Júliusom! Egygyüt igyuk ezen Orvosságot. Én 
?om pedig leg-elől.4

Orvosságot tőtött osztán Vernika a’ kalánba ;5 és azt elő
tör maga meg-itta. Az-után meg-akarta-törűlni a’ kanalat, 
ernikának ezen igyekezetét látván Juliána, a’ Kanál-meg- 
rűlést éppen meg-tíltotta, így szóllván 

Juliána : Ezt Kegyelmes Fejedelem-kis-aszszonyságod ép- 
m ne cselekedgye : hogy szája után meg-törűllye a’ kanalat, 
iem-leliet mérgeseknek tartani azon édes ajakokat, mellyek 
■-mellettem, illy szerencsétlen teremtés mellett, olly édesde- 
iii szóllottanak. Az orvosságot meg-iván : Kegyelmes Fejede- 
tn-kis-aszszony! hogy-liogy érdemelliettem-meg Kegyelmed- 
•)k ezen valóban atyafiságos szívességét ?

Vernika: Juliánához ülvén: Meg-érdemletted, édes Juliu- 
jm, ha más okból nem-is; csak éppen azért: hogy az Isten 
^eg-akara tartani. Mind-az-által: arra kérlek : hogy az Orvos 
[got szorgalmatossan bé-vegved. Meg-ne-facsard pedig kis

1 L. az 55. lapnak jegyzetét.
2 T. i . : «fölirás»-t. E szóval is él. — L. a 258. lapon.

! 3 L. a. 255. lapnak 3. jegyzetét.
í 4 T. i . : először.
\ 5 Ama szónak mindkét formájával él.

Az Arany Pereczek. 17
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szádat. És mindenkor jó kedvű légy. Cselekedd-meg ezeket, 
édes .Júliusom; de ne Apaiinnak kedviért, lianem az enyimért. 
Úgy-é? meg-cselekszed, Édesem?

J uliána: Azon leszek, hogy Fejedelmi Kis-aszszonyságod- 
nak szívemből engedelmeskedgyek.

Apalin : De talán jobb volna, ha az Úr-fi egy-kevessé 
magánossan nyugodna. Meg-parancsollya vala1 az Orvos, 
hogy, ha lehet, sokáig alugygyon.

Vernika : Ni n i ! Mi nem jutott eszedbe ! Talán ugyan azért 
haragudtál-meg: hogy az előtt azt találám Júliusnak mon
dani, hogy az én kedvemért cselekedgyen valamit, ne pedig 
a’ tiédért ?*Talán ugyan félted tőlem Júliusodat?

Apalin : Eszemben sem volt, hogy ezen okból szóllyak 
valamit. Csak éppen az Orvosnak parancsolattyára hajtok; 
és az Ur-finak nyugodalmat óhajtok.1 2 3

Kezébe vette akkor az Orvosságot Vernika, és annak föl- 
írását Apaiinnak mutatá, éppen orráig vivén. El-szégyenlette 
magát Apalin. így szóla pedig néki

Vernika: Nem látod: mi van reá írva? minden fertály 
u tán8 egy kalánnal. Menny-el szobádba, ha kedved tartva. 
Én Júliusom mellett meg-maradok, és mindenik fertályra szor- 
galmatossan vigyázok. — Fgy-é? édes Júliusom! meg-szen- ' 
védsz Engemet magad mellett?

Juliána: Kérem, mind Kegyelmedet, mind Apalin-kis-J 
aszszonyt: ezen állapotomban el-ne-hagygyanak. Mert Nékem 
úgy tettszik, mint-ha sokkal jobban érzeném magamat, ha 
körülöttem illy gyámjaimat láthatom.

V ernika: Úgy, úgy, lelkem édes Júliusom. Lásd : igen örö
mest látom, ha jó kedved' láthatom. De arra kérlek, Edesem; 
és igfcn szépen kérlek: ne erőltesd magadat a’ szállásra. Hal- 
lod-é Remete-újjoncz4 (mert, az Istennek gond-viselése sze-

1 T. i . : m egparancsolta.
2 H ajtok — óhajtok, assonantia.
3 L. a 255. lapnak 3. jegyzetét.
4 T. i . : engedelmeskedned kell.
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’int1 én téged ismét előbbeni Remete-tanítványomnak ismér- 
k). Istenem-teremtőm! be szerencsés lettem magam-is, 
üiusomnak szerencséjével egygyütt.

Ezek-után az Egek felé vetette szemeit. Ki-csordiíltanak 
.dőlle a’ könyvek. Hálákat adott édes Istenének: bogy, 
iliussal együtt, viszsza-méltóztatott adni minden gyönyörű
déit. Az-után így folytatta szavait

Vernika: Mi ketten Apaiinnal majd itten beszélgetünk, 
e tedd-le fejedet, édes Júliusom. Sőtt jobban ki-nyughatod 
•agadat, ha egészlen ki-terűlsz.
í Ezek után fel-segítette Juliánának lábait, és ötét az ágyra 
[észlen el-terítette. Ebből ki-tettszlietett Vernikának, egy fe- 
delmi Kis-aszszonynak, valóságos jó-szíve. íme, midőn a’
: erencsétlenekkel bánt, el-felejthette fejedelmi Méltóságát, és 
lupán a’ fele-baráti Szeretekre tekintett. Az-után : Juliánát 
Részien helybe hagyván : le-űle székére ; ’s-így folytatta ismét 
iszédgyét

Vernika : így, Látd, édes Júliusom! Tapasztalni fogod: hogy
készségedre fordul, ha magadat jól ki-nyughatod.------ Nó
lost, Apaiin ! Fogjunk valami beszédhez. Kezd-el; ha tudtsz 
damit, ha mindgyárt2 ama’ régi Süveges Táncz lesz-is (le).
f

(16) A Süveges táncznak módgyát így írja-le Altorjaí Báró 
por Péter: Volt Süveges Táncz-is. Itt a’ Férj-fi egy szép 
iveget kezeibe vett, ’s-fel-tartotta. Egyedül kettőt-hármat 
nczolva fordult. Az-után : mellyik Aszszonyt, vagy Leányt 
karta, Tánczba el-vitte. Kettőt-liármat fordúltak. Azomban: 
J aszszonyt, vagy leányt mind-addig csalogatta a’ Süveggel, 
jég3 a’ Süveget el-kaptatta.4 El-kapván a’ Süveget az Aszszony 
,gv leány, még kettőt-liármat fordult véle, mint-egy dicsé
rvén a’ győzedelmen. Az-után megént ollyan Leányt, a’ kit 
:art, el-vitt. Kettőt-liármat fordulván véle, a’ Leányt a’ 
üveggel kezdette csalogatni mind-addig, még a’ Férj-fiú-is
i

1 T. i . : gondviselésénél, intézkedésénél fogva.
2 L. az 55. lapnak jegyzetét.
3 L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.

’ 4 T. i. : tőle el nem kapták. — Kaz. G. kiad.-ban : «kaphatta» 
13. lap.

17 *
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Apalin : Tudok ám egy szép Mesét. Csak a’ minapában 
hallottam Haranglábi Rebekkától. Ezen Kis-aszszonyunknál 
nem volt mesézobb teremtés egész Erdélyben. K ár: hogy 
Fejére tette a’ Kontyot (17). M ert: a’-mint hallom; Házassága 
után, maga lett leg-nagyobb Mese egész Erdélyben. Félti, 
a’-mint mondgyák, az Ura. Szinte minden nap’ czérna-szállal 
köti le az asztal-lábhoz. Ennek fő Meséje e’ vala: Volt egyszer 
egy Király, kinek három leányi voltának----

el-kapta. El-kapván, szinte úgy tánczolt a’ Férj-fiúval. - 
Mikor jó Mesteri voltak; mind a’ Legény a’ leányt, mind a' 
Leány a’ legényt alkalmasint el-fárasztották. Most az illyenek- 
nek semmi keleti nincsenek,1 sem a’ szép magyar lassít táncz
nak, hanem azt kiáltyák: Vonnyad a’ Német-Franczia-Tót 
Tánczot. Úgy ugordnak mind a’ legény, mind a’ leány, mint 
a’ Kecskék. Dugonics jegyzete.

(” ). Ä  régi Kontyokról ezeket írja Apor Péter: Ne liagy- 
gyuk-el a’ régi Székely Aszszonyokat-is.1 2 Minden Ló-fű, vagy 
Darabont-embernek felesége nagy Kontyot viselt. Abban nagy 
két Tűt szúrt-fel. Mint-ha két szarva lett volna. A" Konty- 
tűnek felől-való része hólyagos vala. Azt a’ Kontyon kivűl 
hagyta. Kinek jobb tehetsége volt, annak ezüst volt mind tűje] 
mind liójagja. Némellyeknek liójagja aranyos. A- többinek 
ollyan volt, a’-micsodás tőlle kitelhetett. De az akkori aszszo-r 
nyoknak, és leányoknak nagyobb dicséretek az : hogy Kurvát 
ritkán hallott az ember, ki-váltt a’ Magyarok között. Jut 
eszembe: Gyermek koromban, egy fattyazó Kurva vala Tor-, 
ján, meg-is-hala a’ szülésben. Annak, hogy Kurva volt, olJv 
nagy híre vala, mint-ha valami nagy csuda történt volna. De 
most bizon nem csuda. És talán ollyan ritka mostanában a 
jámbor, melly ritka volt abban az időben a’ Kurva. Nézd-ineg 
Erdélyi ember! hogy bizony nem a’ Császár’ Adója szűkíti 
meg Erdélyben a’ Pénzt; hanem feleségtekre-leányotokra való 
haszontalan czifrázás. Mind-a’-két Hemisphaerium3 4 5 Politi 
hóját * el-olvastam; de majd mindenben rend vagyon az

1 T. i . : keletjök v. divatjok sincs, nem divatosak.
a L. a 22. lapnak 2. jegyzetét.
3 T. i. : félteke, azaz : az egész világnak.
4 T. i. : politikai rendtartását, törvényeit.
5 T. i . : és csaknem minden nép v. ország rendelkezik.
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, V ernika : Noszsza bizony. Már ez igen lioszszú lenne. Egy 
jieány-is elég egy mesében. Kurtábbra vegyük a' dolgot. Én 
nondok egygyet Példáúl — Némely1 Városban igen gonosz 
Polgár lakott. Ez magának egy házat építtetett. A’ kapu fölibe 
izeket íra tta : Ezen semmi gonosz bé-ne-mennyen. Meg-látta 
i fen-írást1 2 más Polgár, és csak azt kérdezte a’ környül állók
ból : hát a' Háznak Gazdája, vallyon hol megyen-bé?

Apalin : Ez ugyan fris vala. Én-is tudok illy kurtát. 
Némely polgár kis-liázat építtetett magának más Úrnak kiet- 
Jen-nagy háza mellett. Ezt íratta pedig fel kapujába: Piczin, 
|de enyim.

Vernika : Én-is tudok valamit a’ kis Házról. Meg-feddettek 
■egygyet azért: hogy, elég pénze lévén, illy parányit építtetett. 
Azt felelte sóhajtva : Bár ezt-is meg-tudnám tölteni jó barátun
knál. — De várakozz, Apaiin — Kérdéseket teszek. — Mond- 
:meg elsőben: mért néz a’ Róka viszsza, midőn a’ Kutyáktól 
kergettetik ?3

Apalin : Én ugyan úgy gondolom : hogy azért: mert fél.
Vernika : El-nem-találád. Azért néz-viszsza, mert nincs 

hátúi szeme. — Mond-meg másadszor: Peti, ama’ Palotásunk, 
hol vesztette-el a’ szemét?

f

aszszonyoknak, ’s-leányoknak Köntöseiről.4 Csak mi közttünk 
;iiem láthatok. Nézd meg csak az Erdélyi Alma Natio Saxoni- 
kát.5 Az aszszonyok’, és leányok’ Köntösiben melly szép ren
det ta r t ! Azért-is tele a’ Éáda. D e; mivelhogy a’ mostani 

rczifraság: Krepin, Paszamány, ’s-a’t., a’ férj-fi-Köntösökön-is 
nem kevés, ki-sepri Erdélyből a’ Pénzt. Dugonics jegyzete.

1 T. i . : valamely.
• 2 L. a 257. lapnak 2. jegyzetét.

3 M agyarosan : a kutyák kergetik.
4 Montesquieu, a francziákról szóltában, egyebek közt, így 

í r :  »On у pourrait contenir les femmes, faire des lois pour cor- 
riger leurs moeurs et borner leur luxe : mais qui sait si on n'

ipe rd ra it pas un certain gout qui serait la source des richesse 
de la nation, et une politesse qui attire chez eile les étrangers ?»

1 E sprit des lois, XIX. к. V. fej.
5 T. i . : tiszteletrem éltó v. nemes szász nem zetet, azaz népet.

Ж 
<<
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Apalin • Tudgya a’ kő. Talán ugyan a’ csárdán.
V ernika : Ebbe-is bele-sűltél. — A’ Fejébe vesztette-el.
Apalin : De, hadd kérdezzek én-is valamit. — Minő halak 

vannak leg-többen1 a kis Szamosban'?
Vernika : Nyirkosok.
Apalin : Már ez ugyan való.1 2 — Hát az Erdőkben minő 

fák vannak leg-többen ?
V ernika : Görbék. — Én íme meg-fejtettem kérdéseidet, te 

az enyimekből egygyet se. Ezért a’ rását sem érdemletted- 
meg (18). Még egygyet kérdek, hogy adós ne maradgy. — Mit 
titkolhat-el az ember leg-neliezebben ?

(18) A  régi Szoknyákról így ír Altorjai Báró Apor Péter 
Abban az időben nagy Fő-aszszonyoknak Rása-szoknyájok 
volt. Övék öreg-rend klárisból fűzve. Ama’ lakadalmakban, 
’s-nagy Solemnitásokban öltöztek magok rend szerént czifrán. 
De minden nap meg-érték 3 a Rása-szoknyával. Neszsze most. 
Igyekezzél fogadni egy lotyó Szolgálót. Vagy nézd-meg a’ 
paraszt jobbágy Szolgálókat-is. Már ezek között-is közönséges 
a Rása-szoknya. Ha pedig egy rühes alá-való Aszszonyt akarsz 
fogadni, vagy Leány-szolgálót; ne is említsd néki a’ Brassai, 
vagy Szebenyi egyszer-ványoltt Posztó-szoknyát, vagy men
tét : hanem jó féle Rásából. Annak-is az allyára, három rend
del arany-mása csipkét, galandot; Rókával prémzett, selyem- 
gombokkal rakott Rása-mentét; három forintos Pártát, arra 
széles ezüstös pántlikát. — Értem : hogy, a’ Nemes Aszszo-j  
nyokon kivűl, nem volt három aszszonyokon mente.4 Azok- 
nak-is Brassai Posztóból, bárány bőrrel prémezve, ’s-béllelve. 
Értékes (úgy-mint szabad Ló-fű Darabont jobbágy-emberek
nek) Feleségek, és Leányok, télben Zekében, nyárban abroszt, 
vagy kendőt kerítvén nyakok körűi, úgy mentenek a’ Tem
plomba. Gyolcs-rokojának, selyem-pántlikának híre sem volt 
közöttök. Most sok aszszony, és leány (kiknek Férjek’, vágyj

1 T. i . : minő hal van legtöbb. A «többen»-t személyekről; 
mondjuk.

2 T. i. : igaz. — V. ö . : «A való, . . . hogy sokan vannak, a 
kik ajándékot adnak, de kevesen vannak, a kik tudnák az aján
dékozásnak módját.» Mikes, VI. lev.

3 T. i . : rendesen beérték, megelégedtek.
4 T. i . : csak a nemes asszonyok hordtak mentét.
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A paliin : De már ezt tudom. E’ három dolgot: Először : a' 
lorútot. Az-után: a' Részegséget. Végtére: a ’ Szerelmet.

V ernika: Én csak a’ két elsőt tudtam. De jól ese tt: hogy 
-iarmadikát-is tudtomra adtad. Erről egy történetet tudok, 
dallyad csak a’ régi esetet. Két leányok voltának egy időben. 
Egygyikét Apaiinnak hivták; másikát Vernikának. —- Tehát 
ima’ csintalan Apaiin meg-látott egykor egy Ihat, kit, ha jól 
eszembe jut, Júliusnak neveztenek. Ama’ csintalan Apaiin, 
nihelyest Júliust meg-látta, Szerelmét úgy el-nem-titkolhatta, 
„nint a’ Horútot. Ötét meglátni, és bele-szeretni egy szem-pil
lantás vala. Tüstént hozzá adta magát. Ki-nyilatkoztatta Sze
relmét. Urának-is megkérte. De ama’ szép Julius tormát re
szelt Apaiinnak orra alá.

A palin : Én-is mondok ehhez valamit. Ama’ csintalan Apa
fin nyilván szeretett, és azt nem kévánta titkolni. De Vernika, 
•ima’ jobbik, alattomban égett. Titkolta minden hajlandóságait. 
Mind-az'-által mennyi szeme, füle, újjá, szája volt, mind-annyi 
ívádolói voltának.

J uliána, örömmel fel-kelvén: Ha Kis aszszonyságtok meg
engedi, erre a történetre tudok én-is valamit mondani. Mind 
ama’ csintalan Apaiin, mind ama’ jó Vernika hasztalanul sze
dettek.

V ernika : Olló ! édes Júliusom ! Erre immár innod kell: 
inert, a--mint észre-veszem, roszszabbúl kezdel lenni.

Ezeket mondván, ivott leg-elől maga Vernika az Orvosság
ból. Osztán Juliánát-is megitatta. Ez nagy hamarjában mind- 
a’-két részről meg-esvén, így kérdezősködött Julián ától

V ernika: Frissebben vagy-é immár, édes kedves Júliusom?
J uliána : Nem csak frissebben; hanem tele szeretettel-is. Ezt 

ipedig úgy el-nem-titkolhatom, mint a’ Horútot — De én azon el-

Attyok’ házánál nincsen egy falat kenyér) czifra mentébe, 
Gyolcs-rokojába járnak. Drága a’ Párta. Az aszszonyoknak 
aranyos szélű gyenge Patyolattyok. Jobb volna: a’-mit erre 
‘költenek, adnák a’ Pörtioba, ’s-járnának úgy, mint a’ Régi 
'Jámbor Aszszonyok, és leányok. Dugonics jegyzete.
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kezdett mesémet tovább folytatom, ha meg-engedik. Ama' 
Julius fel-állott talpára, úgy, mint* én : és elsőbb Vernikához, 
ama’ jobbikhoz fordulván, őtet hangossan meg-csókolta, így-ni: 
Мед-csókolta ekkor Vernikát. Nem sokára az-után : ama’ csin
talan Apaiint vette-elő Julius, ’s-őtet-is által-ölelte,** így ni: 
Meg-ölelte, meg-is-csókolta Apaiint.

V ernika: Ugy-Ugy, édes Júliusom! Igen örvendek, ha jó 
kedved’ látom. De, mi történt az-után ?

J uliána : Mindgyárt meg-mondom. Ama’ Júliusnak csók
jára éppen meg-nem-nehezteltenek, se Yernika, ama’ jobbik; 
se Apaiin, ama’ csintalan.

A pa lin : Azt ugyan jól ki-találta az Ur-fi. S ő tt: mind-a’-ket- 
tőnek úgy tettszhetett, mint-ha a’ csók után meg-frissűltek 
volna. — De azon csókja után nem lelte-é valami Julíust-is ?

J uliána: Lelte bizony valami; de igen véletlen dolog. Azon 
Júliusnak neve, nem sokára osztán, meg-változott, és Juliánára 
fordult. De bezzeg: ki-tettszett az-után, hogy ama’ csintalan 
Kis-aszszonyok inkább szerették Júliust, mint Juliánát.

A palin : Akár mi legyek, ha ebből csak egy szót-is ért
hettem.

V eknika: Édes-kedves Juliuskám, sokért nem annám ezen  
költött mesédet. Ezen jó kedveddel, igen fel-ébresztetted szí
vemet.

Valóban igen örvendezett Vernika, Juliussának illy beszéd- 
gyeit hallván, mellyekre reá mert volna eskünni, hogy éppen 
mesék legyenek.

fl
* T. i . : m in ' most.

** A német umarmen»-nek nyomán mondja, ma pedig már 1 
szórúl-szóra fo id ítják : «átkarolni». — M agyarosan: megölelni. . 
Két szóval odább m ár evvel a szóval él.
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MÁSADIK RÉSZ.
KÁLMÁN’ BÍRÓSÁGA.

Juliánának előbbeni reméntelen 1 meg-szabadulttá után, 
kós-fejedelem Kálmán-herczeget látta, a’-mint ez-előtt-is 
londám, rejtek szobájába bé-jönni. A’ Herczegnek örömmel,
3 méltósággal tellyes2 tekinteteiből ki-tettszett: hogy : mind 
fvendene,3 Juliánának ki-szabadúlására nézve, mind nehez
ülne,4, annak szerencsétlensége miátt. El-végezvén mind-a’-két 
ész az Üdvözléseket, Juliánának dolgához fogtanak. Yidának 
érdéseit, Juliánának feleleteit el-olvasván Kálmán, észre- 
ette, de igen homályossan, Juliánának halálra szánttá 5 okát. 
leg-állapodtak azon mind-а’-ketten : hogy ezen oknak el-tit- 
olása vihette arra a’ Bírákat, hogy őtet a’ Sírnak szélire 
elyheztették. Imádták az Istennek Gond-viselését, melly illy 
sudálatos módon meg-akarta tartani annak életét.
• Midőn ezekről egy-más között beszéllettenek, Cserei Endre 
é-jelentette magát a’ Fejedelemnél. A’ Szobába eresztetvén, egy 
lyalúi Parasztot vive-bé magával, kinek bizonyság-tétele ki
nyilatkoztatta Schelmajérnék azon gonoszságát, melly azon 
ívéiben foglaltatott, mellyet Kálmán-herczeg, az arany Pere
gek felől, Kolosvárra küld vala. Meg-vallotta a’ Paraszt: miket 
rért néki a’ Titkos, ha azon levelet Szerénából jöttnek lenni 
iaondaná.6 О ezt tüstént meg-jelentette 7 légyen Cserei úrnak, 
d-is ekkor szerencsére a’ Parasztra találván Kolosvárott, 
jchelmajer’ gonoszságinak ki-nyilatkoztatására őtet leg-alkal-

' 1 T. i . : nem rem énylett.
2 L. a jelen műhöz csatolt «Szótár»-nak «elevenséggel te l

es» kifejezését.
3 T. i . : örvend is.
4 T. i. : neheztel is.

T. i. : elvesztésének igazi.
6 Latinos. — T. i . : ha  azt mondja, hogy az a levél Sz. jött. 

' 7 T. i . : nem ő maga, hanem  mással ; azaz m egüzente; m ert
különben nem kellett volna Cs.-nek rátalálnia.
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matossabbnak lenni ítélte, ’s-ugyan azért a’ Fejedelemliez-ii 
vitte.

Ezeket, és ezeknek okait, tüstént által-értvén a’ fejedelem 
el-fogatta alattomban a’ Titkost, és, a’ többivel egygyütt, kikr< 
valami gyanú eshetett, az Udvarba hozatta őrizet alatt. Igei 
helyessen esett pedig a’ dolog, ltogy ama’ Sclielmajer el-fogat 
tatott. Mert ezen tökélletlen ember, Kálmán-lierczegnek el 
érkezésével, kétségbe esvén ; hamar fel-szedegette holmiét, azi 
В úgy órába dömöcskölvén, másad’ napra el-akara-szökni.

Kálmán-herczeg, a’ Gyalúi Parasztnak bizonság-tételét hallj 
ván, most tekintett élessen a dologba. A’ Titkos’ fel-tételénel 
ki-nyilatkoztatásával * arra vitte Akóst: hogy Juliána’ dolgá' 
nak helytelen meg-visgálását szörnyű-képpen meg-bánná 
Annyira ment töredelmessége, hogy Jnliána előtt hibáit meg 
vallani, és tőlle bocsánatot kérni kévánna. De le-verte ezei 
gondolattyáról Kálmán. Tudni-illik: a’ hibának más-formj 
helyre-hozásárúl tanakodott. így teh á t: a- homályos dolgoknál 
ki-dertílttek után, Kálmán-herczeg-is azon volt: hogy menné 
hamarább meg-látogassa Júliust; és halálra-szánttának való 
ságos okát meg-tudgya.

Meg-értvén pedig, hogy Juliána immár nem alunna, liánén 
magát Yernikával, és Apalinnal gyönyörködtetné, és tellyea 
örömében lenne ; mind Kálmán, mind Akós hozzája iparkod 
tanak. De, midőn a’ Folyosón mentenek, elő-taláiták Sárát 
•Juliánának édes Annyát. Ezen igen el-bádgyadott Aszszony 
minek-utánna előbbeni el-ájúlásából fel-kerekedett, el-nem 
hitethette magával, hogy Juliánának fejét ne vették légyen 
Annak fej ét kezeibe forgatni láttszattatott nyavalyás állapottyá 
ban. Ugyan azért: hogy a’ dolgot valósággal meg-tudgya, noha 
még egészlen helyre se liozattatott, maga akarta Juliánát meg 
látni, és, amit mások mondttak, mind-azokat tapasztalva hinni

Kálmán tehát, és Akós magok mellé vévén Sárát-is, mind 
a’-hárman Vernikának szobája felé meg-indúltanak. Midőr 
reájok nyitották az ajtót, így szollá Vernikálioz

* T. i : a titk. gonosz szándékáról való értesülés.
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, x\ kós : Örűlly, édes Vernikám. Júliusod bizonyossal! ártatlan.
V ernika, fel-kelvén: Hálákat adtam ez-előtt-is, de most fő- 

:ppen teremtő Istenem, hogy Szent Gond-viselésed rneg-tar- 
;tta Júliusomat. Bocsásd-meg azon vétkemet; hogy, az ártat- 
nságot el-nyomatni tapasztalván, azon Szent Gond-viselé- 
dről szinte kételkedni kezdettem. De íme meg-nem-csalat- 
:ttam vélekedésimben. Kálmánra tekintvén : Kegyelmes Her- 
eg ! Most szeretem inkább eszemet: hogy magammal Július
uk Tolvajságát soha el-nem-hitethettem. Juliánához fór

jaivá : De ezen szemérmetes szemekből, ezen nagy lelket 
utató orczából ki ne tudta volna kivenni a’ merő ártatlansá- 
■t? Édes Júliusom! leg-alább előttem, és alattomban mért ki- 
jm-vallottad * ártatlanságodat ?
; S ára : Örök hála te néked teremtő Istenem ! hogy anyai 
■ívemet helyre állítottad. Én ugyan mindenkor ollyas véleke
dőben voltam kedves Magzataimról, ugy-is neveltem mind- 
ygyiket, hogy soha ellenek senkinek semmi panaszsza nem 
hetett. Édes Magzatom ! de mi okod lehetett, hogy előttem, 
lles Anyád előtt, el-titkolhattad magadat, ’s-magaddal eggyütt 
tatlanságodat-is? Félhettél tehát, valamiben, édes Anyádtól? 
inéi soha jobb baráttyára nem talál az igaz magzat, 
f Kálmán, nagy méltósággal nézvén Juliánára: Yallyon mit 
iielhettsz okossan, mind édes Anyádnak mostani, mind a’ 
-íjedelem-kis-aszszonynak előbbeni kérdéseikre? — Julius! — 
it cselekedtél? — Illy kegyetlenül bánhattál-é magaddal? — 
у veszedelembe vetlietted-é mind magadat, mind fő-képpen 
; gemet ?

Juliána : De más egyebet mit cselekedtem volna? Eleget 
irtem, eleget fárasztottam fejemet, de halálomnál alkalmatos- 
Ibb dologra nem találhattam. Ezt az arany Pereczeknek nál- 
j:n létekkel hamar el-érhettem. Másra nem vetemedhettem. 
I A kós : Júliusnak dolga, a’-mint-még most-is tapasztalom, 
iigyon öszve-van gombolyítva. E’ csomónak meg-fejtésére,

t * A prózai nyelvbe nem  való inversio , T. i . : m ié rt nem  vá l
lfád ki V. meg.



268 AZ ARANY PERECZEK.

vagy kettő-vágására nem ismérek alkalmatossabbat Kálmán 
lierczegnél, ő-kegyelménél. En erre, embereimmel egygyütt 
alkalmatlan voltam. Ugyan-azért: igen nagyot botlottam. Által 
adom tehát Júliust Herczegségednek egészlen. Kérem-is atya 
fiságossan : hozza helyre Udvaromnak hibáját.

Kálmán : Fejedelemséged felől azt éppen nem mondhatni 
hogy valamiben hibázott. Nagy szorgalommal el-olvastam mine 
Fő-bíró-úrnak kérdéseit, mind Júliusnak feleleteit. Ha Julius 
nak fel-tételét nem tudtam volna, felőlié más ítéletet én sí 
hozhattam volna. Tehát a’ halálra ítélésnek egész súllyi 
Júliusra fordul, ki homályos feleletinek setét bokrosságáv« 
maga’ el-vesztésére kénszeríteni láttszattatott az egyenes szívi 
bírákat. О benne * tehát a vétek, nem az Itélőkben.**

Ezen szavakra igen nagyon meg-rettene Sára. Nem értvéj 
elégségessen Kálmán-lierczegnek előbbeni szavait, édes lea 
nyának új veszedelmétől tartott. Nevelte benne ezen vélekedéj 
Kálmán-lierczegnek igen méltóságos tekintete, mellyhez soli 
hasonlót nem látott Juliánával való társalkodásában. Semn 
irgalom ki-nem tettszhetett ábrázattyából. Ugyan azért így szó 
lőtt a’ Herczeghez

Sára : Kegyelmes Herczeg! maga ugyan igen jól ismé 
Magzataimnak erkölcseit. Soha azok Tolvajok nem lehette 
Az arany Pereczeknek el-vételében ezen Magzatom-is biz 
nyossan ártatlan.

Sárának ezen sok ízbeli szavait hallván a' Herczeg, att 
tartott, ne-hogy, ha sokat szóllana a’ dologba, Júliusnak le 
nyi személlyé valami-képpen ki-suhanna belőlle. Mind-edd 
ugyan történetből csak magzattyának nevezte, de, ha leány 
nak mondotta vólna-is, készen tartotta fortéllyát Kálmán, ml 
lyel szavait elhímezte volna, Leány személlyének ki-nyilatko 
tatását alkalmatosb időre kévánta halasztani. Hogy ezen ez 
lyát el-érje, így szóllott a’ Környű]-állókhoz

Kálmán: Kérem mindnyáj okát; tíllyenek-le, és legyen

* T. i . : van.
** T. i . : ő a hibás v. ő hibázott, nem a bírák.
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indessen. Haliyák figyelemmel a’ dolognak velejét: De senki
avassa magát semmibe.------ Macskási Julius halálra ítélte-
t Akós-fejedelemtől ő-kegyelmétől. Annak el-vesztése meg
vitatott az Istennek különös gond-viselésétől.1 Akós-fejede- 
Q ő-kegyelme jól bele tekintvén a’ dologba, némely hibákra 
ált, ugyan-azért: reám bízta egészlen Júliust. Én pedig eme' 
irencsétlen esetnek minden részeiben külömb-külömb-féle 
tkeket tapasztaltam. El-rendeltem tehát ezen új ítéletnek leg- 
talmatossabb módgyát. Kik e’ szörnyű dologban vétkeseknek 

,*mi láttszattattak,1 2 azok mindnyájan elo-fognak állani. 
mdbe vannak szedve a’ Pitvar-szobában. Elő-is fognak jönni, 
‘.helyest hivattatnak. Kérem pedig mindnyájokát: hogy csen- 
sségben legyenek, és engem’ semmiben meg-ne-gátollyanak.

j
HARMADIK RÉSZ.

I
BÁLINT’ YISGÁLÁSA.

i Úgy intézte-el Kálmán-herczeg az egész ítéletet: hogy, a’ 
retkesek közfii, mind-egygyike,3 a’ csendítésnek bizonyos 
unére, béjőjjön ; és Tettéről számot adgyon. Az első csendí- 
;sre bé-jöve Macskási Bálint, a’ Kapitány. Reá-fordúltanak a’ 
emek. Hogy, ai Fejedelmi Udvarban, Polgári ruháját látták ; 
jen szokatlan öltözetén mindnyájan meg-ütköztenek. így áll
ni a’ Herczeg előtt, e’-képpen szollá

B álint : Kegyelmes Uraim ! Kénszeríttetve ugyan ; de ide 
•ömmel-is jöttem : noha mind-eddig szerencsétlen vagyok.
> Bálint-fiának bé-jöttét éles szemeire, annak szomorú sza
rát ki-nvíltt füleire vévén ennek édes AnnyaSára; szer-felett,

1 L atinos és németes. — T. i . : elvesztését meggátolta az 
jtennek különös gondviselése.

2 Latinos. — T. i . : vétkeseknek látszottak, de még magya- 
ibb : tetszettek.

3 Soloecismus. — A «közűi» szó fölösleges.
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minden tehetsége ellen,* meg-ijedett. Polgár-ruhájára-is most 
vetvén szegessebben szemeit, nem tudta mire vélni kétséges 
állapottyát. Az-után: alattomban így szóllott

S ára : Istenem ? Még ez-is bele van a’ szerencsétlenségbe 
keverve !

Kálmán : Mi neve Kennek ? A’ felelet pedig mindenkor 
kurta legyen.

B álint : Kegyelmes Herczeg ! Engem’ Macskási Bálintnak 
neveznek.

Kálmán : Mondgya-meg: mi hivatalú? Mi karú ember kend? .
B álint : Mostanában ugyan közönséges szegény Nemes 

ember vagyok.
K álmán : Hát ? Mi volt kend ezen állapottya előtt ?
B álint : Kapitány voltam Kegyelmes Fejedelmünk’ szol- 

gálattyában.
K álmán : Mi oka ? hogy, mostanában, Katona-tisztségében 

nincsen ?
B álint : Azon Tisztségemtől meg-foszttattam Akós-fejedel-1 

műnktől.
S ára, el-bámúlva: Mit? Tisztségedtől meg-foszttattál ? j 

Istenem ! Oda lett ismétt Fejem. Mi roszra vetemedtél szeren-j 
csétlen Fiú?

Kálm án: Kérem az Aszszonyt: csendesüllyön-le. El-végzek| 
magam mindeneket.

S ára : Istenem ! el-ne-liagygy ! Oh Fejem ! Oh Fejem !
Kálmán Bálinthoz: Mi okra nézve fosztatott-meg előbbenk 

Tisztségétől ?
B álint : Mivel az arany Pereczeknek tolvajját a’ Tömlöczbe 

liurczoltam.
K álmán : Tudta-é kend valóságossan, ki legyen azon 

Tolvaj ?
B álint : Kegyelmes Herczeg ! hogy ne tudtam volna ?
K álmán: Minő név alatt ismérte Kend akkor azon Ifiat?
B álint : О ugyan akkor Macskási Júliusnak neve alatt vala.

* T . i . : b á r  m e n n y i r e  n e m  a k a r t a  is .
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K álmán : Kend pedig tudta-é : minő Macskásiak féle ? 
B álint : Hogy-ne tudtam volna: mivel Ő énnekem Test- 

r H ú g----
K álmán, hirtelen: Öcscsének mondgya Kend őtet; valamint 

kor tapasztalta.*
B álint : Igen-is, Kegyelmes Herczeg. О nékem akkor Test

őr öcsém vala.
K álmán : Kend tehát Test-vér Öcscsét fogta-el ? Test-vér

mesét liurczolta gyalázatossan a’ Tömlöczbe?
1 B álint : Igen-is, Kegyelmes Herczeg, ezeket édes test-vérem- 
el cselekedtem.
•' S ára : Istenem ! mit hallok ! — Engedgye-meg Herczegsé- 
d, hogy meg-gátolom. Az anyai szív meg-fordúla bennem.

K álmán : Kérem az Aszszonyt: ne szóllyon a’ dologba. 
Työn veszteg. El-végzem magam a’ dolgot egészlen.
; S ára : Herczegséged ne kévánnyon tőllem lehetetlenséget, 
un isméri Kegyelmed az annyai szívet úgy, a’-mint én érzem, 
igedgye-meg Herczegséged : hogy azon embertelen Fiúnak, 
ártatlan Test-vérét így meg-böcstelenítette, ki körmöllyem 

nemeit. Te Istentelen vad Teremtés !
K álmán : Ne gyúllaszsza-fel magát. Én az Aszszonynál mér- 

kletessehh vagyok.
B álint : Szerelmes édes Anyám ! Engedgye ő Herczegségé- 

;k, hogy azon embertelen tettemért ő szabja reám a’ Bűn-
jtést.
• K álmán : Mi vehette Kendet a rra : hogy édes Test-vérét 
•fogja?

B á l in t : Julius-ücsém előmbe akadott az Erdőben. Ki-vette 
Orsolyából az arany Pereczeket. Esedezett előttem: hogy 

!■ Ig-kötözzem, és az ítélet eleibe vigyem. Én ezen mim к ám- 
t tiz-ezer forintokat nyernék a’ Fejedelemtől, mellyekkel 
ztán édes Atyámat ki-szabadíthatnám. Tudgya a’ jó Isten : 
;>gy szavának engedelmeskedni, tanácsosnak lenni nem vél- 
jaa. Térden állva könyörgöttem előtte, hogy vagy meg-vál-

1I • * T. i . : Kálmán azt akarja, bogy B. most is ö. mondja.

f t
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toztassa szándékát; vagy, nékem adván a’ Pereczeket, reám 
fogja a’ Tolvajságot. Inkább én fognék meg halni édes Atyám
ért : mivel nálánál öregebb vagyok ; több jót is vettem édes 
Szüléimtől.

Bálintnak e’ szavait hallván a’ környűl-állók, most láthat
ták által Juliánának halálra vetemedte’ Okát. Sűrűn hullotta- 
nak a’ könyvek mindnyájoknak szemekből; midőn ezen két 
Atya-finak azon vetckedéseket hallották, mellyel édes Attyok- 
nak ki-szabadításáért a’ halálnak eleibe mentenek. így szollá

Kálmán : Hát Julius, Kendnek előbbeni kérésére, reá 
állott-é ?

B álint : Kegyelmes Herczeg! éppen nem akara szavamnak 
engedni. Az én életemet Szüléimnek nagyobb hasznokra lenni 
mondotta,* mivel elsőben Férj-fiú, az-után Katona Tiszt-is 
vagyok.

K álmán : Hát az arany Pereczek felől mit mond vala 
Julius? Hol vette azokat?

B álint : Ebben ő magát ártatlannak lenni nem mondotta,** 
gondolom azért, hogy czélyát hamarább el-érliesse. Ekkor sza- 
ladott osztán élőnkbe a’ Zsidó. Nagy lármát indított a’ Parasz-j 
tokkal. Látván tehát Julius : hogy utolsó lenne a’ szem-pillan
tás, sírva kére engemet: hogy meg-kötözzem, igazában így 
gondolkozván: hogy, ha ezt én nem cselekedném ; mástól 
fogna meg-kötöztetni; más fogná el-nyerni a’ tiz-ezer forinto-j 
k á t; és így édes Atyánk ki-nem-szabadúlna.

Kálmán : Nem tudta tehát Kend, hogy Julius-öcscse ártat
lan légyen ?

B álint : Nem tudhattam Kegyelmes Herczeg bizonyossan. 
Gyanakodtam ugyan a’ Tolvajságról, mivel maga-is azt val
lotta magáról, az-után a Pereczek-is nála voltának. De osztán 
a’ Parasztoknak öszve csődtílttekre, a’ Zsidónak éktelen lár
máira úgy el-hagyott az eszem : hogy most se tudhatom, mit

* Latinos. — T. i . : azt mondotta, liogj’’ az én életem szü 
leimnek nagyobb hasznukra van.

** Latinos. — Lásd az előbbi jegyzetet.
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tülekedtem édes Test-véremmel. Kegyelmes Herczeg! még 
őst se jöhettem egészlen magamhoz. Attól tartok: hogy 
eg-ne-bolondúllyak. Igen el-vannak bennem gyengülve min

dnek.
K álmán : Semmitől se tartson. Legyen bátor szíve. Csak 

)pen még erre feleilyen: Miért nem mondotta-meg maga 
ind-ezeket Akós-fejedelemnek ? Nagyot fordított volna az 
jész dolgon.

B álint : Kegyelmes Herczeg ! igen kére Julius ; és szinte 
.őszakkal meg-esküdtetett: hogy halálra vetemedtének okát 
etében ki-ne-nyilatkoztassam.

K álmán : De az Atyafiságos Vérnek más szavai voltának, 
iért nem engedelmeskedett Kend ezeknek?

; B álint : Kegyelmes Herczeg! hallottam belől az atyafisá- 
;>s vérnek kiáltásait, el-se-hallgathattam. Fejedelmünkliez 
: vén, meg-akartam jelenteni mindeneket. De azt gondolván 
kegyelme : hogy csak magam’ menttésére jöttem, engem’ 
eg-hallgatni nem méltóztatott. *

A kós : Igen-is. Éppen úgy történt a’ dolog. Ha meg-hal- 
,ttam volna; mindenek másként estek volna. Valóban azt 
uidolám : hogy csak maga’ menttségére jönne.

I B álint : Kegyelmes Urak : az Isten szerelmére kérem Feje- 
lemségteket: adgyanak szívemnek egy parányi vigasztalást: 
-ért minden felől igen el-szomorodott ember vagyok. Istenem, 
Fejedelmem előtt meg-vallom, hogy, ha Test-véremnek 
-fogásában vétettem-is (ha csak véthet az el-tébolyodott ész); 
|| Fejedelmemhez való hívségemben soha a’ csapó-zsinór mel- 
jl el-nem-távoztam egy köröm feketényit mind-eddig. 
j K álmán : Se ebben, se pediglen amabban semmit sem vétett 
fend. Mert Macskási Júliust úgy fogta-el, mint az arany Pere
teknek valóságos Tolvajját. Ugyan-azért: az egész történet
ek súllyá Macskási Júliusnak vállaira hengereg. Ki kelletik 
Jolié, akár mi módokkal facsarni; hogy-liogy juthatott az 
iany Pereczekhez ?
1 Eme’ szavakat olly nagy méltósággal mondotta a’ Herczeg, 
j)gy mindnyájan el-réműlnének; és Juliánának új háborúi-

, I Az Arany Pereezek . 1 8
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tói Ms félnének. Sára vala az első, ki leányára következendő 
menny-dörgésektől1 2 tartott. Újra meg-indúlt benne az édes 
anyai szív. Meg-támadták ismétt a’ Fő-fájások. Kálmán-her- 
czegnek jelenlétiében, ki ennek-előtte leányát igen nagyon 
szerette, azon leányának a’ veszedelemből kiszabadulását bizo
nyosnak nem reméllhetni; irtóztató dolognak lenni láttszatta- 
tott.3 Most tapasztalta: mi hamar meg-változtattyák szívessé-! 
geket a’ nagy Urak. A’ szerető Ifiak-is hogy színük gyakorta 
hajlandóságokat: és, midőn erre leg-nagyobb szükségek lenne 
a’ szeretett Személlyeknek, meg-húzzák magokat, el-hagygyák 
kedveltt édesseket. Meg-kévánván Kálmán-herczegnek szívét 
lágyítani, így szollá hozzája

S ára : Istenem! Mire véllyem Herczegséged’ szavait! Kegyel-и 
mes Uram ! isméri Magzatimat. Azok, bizonyossan, ártatlanok. 
Az arany Pereczeknek el-lopásáról-is 4 5 soha semmit nem hal
lottam tőllök. Ok pedig úgy szeretnek engem’, hogy gonosz-* 
ságaikat-is készek volnának előttem ki-vallani.

Kálmán : Csak csendességgel legyen az aszszony. Meg-válik 
mi sajt, mi túró.

S ára : Kegyelmes Herczeg, kérem nagy alázatossággal: for-; 
díttson valamit anyai szívemen, mert, úgy tett-szik, mint ha 
egészlen oda lennék.

Kálmán : Macskási Bálint Úrnak, úgy-mint ismétt Kapitány
nak, tellyes szívemből örvendek. Sokért nem annám : hogy em
berséges maga’ viseletét gyökeréből6 ki-tanúlhattam. Akós 
fejedelemnek engedelméből viszsza tészem az Urat előbbenij 
Tisztségébe. A’-mi esztendő-beli6 jövedelmét illeti, meg-fogja 
engedni ő-fejedelemsége: hogy azt a magaméból még-any 
nyira tehessem.7 Mert én Kapitány-urat nem csak ártatlan

1 T. i . : bajaitól.
2 T. i . : bajoktól.
3 T. i . : irtóztató dolognak tetszett neki, tartotta.
4 T. i . : Lásd a 22. lapnak 2. jegyzetét.
5 T. i . : teljesen.
6 T. i . : évi.
7 T. i . : még egyszer annyira tegyem, megkettőzzem, 

él e szóval.
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f a k : hanem ollyannak-is lenni ítélem, kit csudálnom kel
letik.

El-lehet-gondolni: minő örömére válhatott Juliánának 
Lálmán-berczegnek Bálint-báttyához ki-mutatolt igaz szíves- 
ége. Úgy szerette azon édes Báttyát: hogy, a’-mint az előb- 

'leniekből ki-tettszett, minek-előtte édes Attyáért meghalni 
tagygya ; önnön-magát vetette a’ veszedelembe. Most immár: 
aind Tisztségébe viszsza-állítását, mind Jövedelmének meg- 
cettőztetését hallván ; le-nem-írhatni azon Örömét, melly érzé
keny szívét meg-környékezte. Azon örvendezett fő-képpen: 
hogy esztendő-beli Jövedelmének meg-többtílése miátt, kön- 
íyebben el-élhetnének mellette édes Sziiléi-is.

NEGYEDIK RÉSZ.
RIMÁINAK JÓ DOLGA.

Macskási Bálintnak meg-visgálását illy szerencséssel! el
végezvén a’ Herczeg, kétszer csendített, melly-is annak vólt 
«ele, hogy Rimái állyon előre. A’ kétszeri csendítést hallván 
;ié-jöve, és ezeket mondotta
! R imái : Meg-engedgyen Herczegséged szokatlan bátortalan- 
lágomnak. A’ pitvar-szobában olly szép szavakat akasztgattam- 
iszve, mellyekkel Herczegségedet meg-üdvözleni kévántam: 
hogy azokba magam-is bele-szerettem. Hirtelen a’ csendítést 
kallván, mindenekről úgy meg-feletkeztem, hogy a’ Tordai 
nalacz ki-foghatna rajtam (19).

(19). Ezen köz-mondásnak : Okos, mint a Tordai malacz, 
lágy kelete* Erdélyben. Ennek eredete ez: Egy Paraszt Ember, 
• ebessen hajtván kocsiját, el-tapodott a’ Tordai úton egy aluvó 
nalaczot. Annak Gazdája többet akarván nyerni, lia a’ mala-

i
* T. i . : a kelete, v. van.

1 8 *
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Kálmán : Semmitől se tartson, Eimai. Nem azért hivatta- 
tott az ítélet eleibe, hogy meg-ítéltessen ; hanem : hogy elsőben 
örömünkben részt vehessen, az-után : hogy szolgálattya meg
jutalmaztasson. — Édes Rimáim ! maga volt azon Ember, kit 
az Istennek Gond-viselése Júliusnak meg-szabadítására válasz
tott. Ha az Egekből erre nem rendeltetett volna, hogy Júliu
sért háromszor kegyelmet kérjen, és így a’ siralmas el-vesztést 
meg-hátrállya ; 1 eddig Julius — fő-nélkűl — ki-terjesztve 
vérében fetrengve — el-enyíszett volna — Istenem ! ennek 
csak emlékezete-is irtóztató. Fel-borsósodik Testem egészlen.

R imái : Kegyelmes Herczeg! Én kicsinségemtől fogva így 
gondolkoztam : ama’ régi jó szokásokat soha nem tanácsos 
el-hagyni. Mi érdemes Eleink nem valának bolondok ; midőn, 
az el-vesztés előtt, háromszor kegyelmet kérének. Ezzel az 
Emberiségnek tettek eleget. Én ezen О szokást meg-kévántam 
újjítani. Ezt pedig akkor csak maga' az Isten sughatta-meg ; 
nékem. M ert: ama’ Hóhér-mester-ember ugyan forgolódott 
immár Julius-úr-finak feje körül. De én mindenkoron bíztam 
élő Istenemben. El-is-hitethettem magammal: Lehetetlennek * 
lenni,1 2 hogy valakit ne rendelt légyen megszabadítására. Éppen 
így történt velem-is, midőn amazon embertelen Poétát az j 
arbocz-fára fel-fiiggesztettem. Engemet-is halálra ítéltének а’ I  
hamarkodó Bírák. De Rákóczi-fejedelem ártatlannak mondott. ] 
így gondolkoztam tehát, midőn Julius-úr-finál a’ tömlöczbeu 1 
voltam: hogy, mivel engemet (ki, igazán kimondván a’ valót,3 I
czot időssebbnek lenni hazudván,4 azt mondotta a’ Biró előtt. I 
hogy azon malacz két liolnapos, noha talán egy heti5 sem vélt: I 
A’ Bíró azt feleié : hogy ha a’ Tordai malacz két liolnapos lett 
volna, lett volna annyi esze-is, hogy a’ kocsi elől fel-ugrott 
volna. Dugonics jegyzete.

1 L. a 251. lapnak 1. jegyzetét.
2 T. i . : lehetetlennek tartottam, v. nem hihettem.
3 T. i . : megvallva az igazat.
4 Soloecismus. — T. i . : a malaczot idősebbnek mondotta, v. 

azt hazudta, hogy idősebb, mint a minő volt.
5 T. i. : hetes.
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;3llyes ártatlanságomban nem voltam) * kegyelmessen ki-segít- 
: letett; élni-fogna most-is a’ Magyaroknak azon Istene, ki 
ulius-úr-fiat el-veszni nem engedné. És lám ! Szerencsénkre ott 
erme Herczegséged. Oh ! Kegyelmes Uram ! Ha látta volna 
kkor szívemet, midőn én-is Herczegségedet meg-pillantot- 

'am ! Csak alig tarthattam-meg magamat, hogy Herczegséged- 
tek nyakába nem ugrottam !

K álmán : Oh! Isteni Kendelésnek nvilvánságos jele! Ezen egy 
imber oily egy személyt tartott-meg Szerémi Udvarunknak, ki- 
^ek halála el-emísztett-volna nem csak engemet, hanem fő-kép
ien édes anyámat-is, ki Júliust ki-mondhatatlan-képpen szereti. 
' R imái : Most annál inkább hálákat adok élő Istenemnek : 
LOgy eszembe juttatta a’ Kegyelem-kérést.

K álmán : Istenem ! Ha, Júliusnak holttá után, magam meg- 
‘iem-holtam-vólna-is ; mire jutott volna édes Anyám Júliussá 
léikül. Alattomban : De én magamról meg-feletkezem. Hamar 
.ezdeném a’ Titok’ ki-nyilatkoztatását. Nyílván: De én, édes 
dimaim ! liogy-hogy jutalmazhassam-meg azon jó akarattyát, 
aellyel mind engem’, mind egész Udvarunkat szerencséssé 
tette? Rimáinak egy zsacskó-pénzt ajándékozván: Imhol eleje 
.dakozóságomnak. Itten liárom-száz aranyok vannak, azon 
nárorn kegyelem-kérésnek némi némő jutalmául. Többel fogom 
aeg-ajándékozni, ha egyszer Júliusommal viszsza-térendek 
Terczegségembe.

Rimái: A' zacskó-pénzt forgatván: Kegyelmes Herczeg! 
Та azt mondanám : hogy én ezen aranyok után álisítoztam ; 
че legyek emberséges Katona. De, ha azt-is mondanám: hogy 
zeket örömest el-nem-veszem; bizonyossal! hazunnék. — 
Jl-veszem tehát, nagy hálaadással, örömest; de nem azon okból, 
pintha ezek engemet boldoggá tehetnének : mert megeshetik: 
,togy bóldogtalanná-is tegyenek ; ** hanem csupán azért: mert 
;me’ három-száz aranyok az Isteni rendelésnek bizonyságos 
elei. — Kegyelmes Herczeg ! egygyet mondok; ne terheltes-

t * T. i . : nem is voltam teljesen ártatlan, és mégis stb.
: ** T. i . : tesznek.
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sék meg-hallani. Nem azért mondom pedig, hogy dicseked- 
gyem; hanem hogy Herczegséged annál inkább meg-ismérje 
a' Csudát. — Midőn én Julius-úr-fit meg-látogattam a’ Sira
lom-házban ; a’ régi szokást követvén, három krajczárt tet
tem vala le az asztalnak lapjára alamizsnáid bűnös lelkiért, 
О nékem erre azt mondotta: hogy, ha tehetségében volna; 
nékem, minden krajczárért, száz-száz aranyokat adna. 
Most: lássa tehát az Ember-fia : * mivel ő ezt nékem meg-nem- 
adhatta: az Ur-finak fel-tételét Herczegséged által kévánta 
bé-tellyesíteni a’ Magyarok’ Istene.

K álmán : Jól vagyon, édes Bimaim. Én ugyan a’ Magyarok' 
Istenének szent Gondviselését örömest meg-ismérem min
denben ; de ezen történetben leg-örömestebben. Most tehát az 
egész ítéletnek súllyá arra hengeredik, kinek kezeiben az arany 
Pereczek találtattanak. — Ide szóra, Julius-úr-fi.

Ezen szavakra mindnyájan el-réműltenek. Fő-képpen Sára, 
Kálmán-herczegnek méltóságos szavait hallván, egészlen el- 
halaványodott. Most tartott leg-inkább a’ Szerencsétlen kime
neteltől. De a’ többiek-is noha a’ köz-beszédben ** eleget tör
ték, eleget fárasztották fejeket, még se tanúlhatták-ki valósággal: 
hol vehette Juliána az arany Pereczeket. Ha gyanakodni kéván- 
tak volna, könnyen jöhettek volna azon gondolatra: hogy 
magától Kálmántól ajándékba vette. De ennek méltóságos 
maga-viselése ellene-mondott ama- gondolatnak.

ÖTÖDIK RÉSZ.
JULIÁNA’ YISGÁLÁSA.

Kálmán-herczegnek előbbeni méltóságos szóllító szavait 
hallván Juliána, elsőben ugyan el-mosolyodott. Az-után : Ver- 
nikával egygyütt fel-kelvén, néki ezeket mondotta

* Bibliai kifejezés. — V. ö .: Máté, 10, 23. Márk, 10, 45. Lukács, 
6, 22. János, 12, 23.

** T. i . : az előbbi párbeszédekben. Faludi szava. (N. U. 1. 1. stb.)
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J uliana: No már most egyszer rajtam-is a’ Rend. Édes 
' ernikám, édes szorgalmatos Gyámom! Mostanában azon 
rvosságból két- vagy három kanállal kell vennem, hogy szivem 
leg-erősödgyön. Most van a’ Bátorságra szükségem.

V ernika : Jól vagyon, édes Júliusom. Annyit adok, a’-meny- 
’yi szükséges.

Ezek-után két kalánnal adott innya Juliánának Vernika. 
Mosolygott a’ Fejedelem-kis-aszszony-is ; noha nem tudta, mi 
kra nézve. De Juliánának jó kedvét látván, úgy tettszett 
.iint-ha a’ visgálás nem volna félelmes. Az-után így szollá 
I ernikához
' J u liá n a : Vegyen-bé, kérem, a’ Fejedelem-kis-aszszony-is 
alamit. Mert: meg-eshetik: hogy utánnam kérdőre vegyék.1 — 
Ilihez tartozik ez-is : 1 2 hogy Kálmán ő-lierczegsége rettenetes 
‘Síró. Haj-szálakat hasogat.3 Csomót keres a’ kákán-is. 
Mérem, édes Vernikám, édes Apalinom ! El-ne-liagygyanak ; 
-Lanem egygyütt jöjjenek ezen rettenetes ítélő-szék eleibe. 
Jyámolíttsák erőtlenségemet.

Ezek-után Juliána maga’ karjait Vernikának, és Apaiinnak 
marjaiba öltvén, mind-а’ hárman meg-állottak Kálmán-herczeg 
"lőtt. így folytatta szavait
; J uliána : Itt vagyok tehát rettenetes Biró-uram. De kérem 
lerczegségedet; ne bánnyon velem, szegény bűnös lélekkel, 
reményen. Mind-az’-által: méltóztasson egy kevés várakozás
sal lenni, még lábaimat úgy helyheztetem, hogy eme’ síkos 
•regen el-ne-csuszamodgyam.

K álmán : Itt állaszsz tehát előttem Szerencsétlen Teremtés, 
íi-ez-előtt szinte le-omlottál. Nem félsz tehát immár semmi
jjsettől ?
i J uliána, el-mosolyodva: Én ugyan immár semmi esettől 
kém félek.

1 T. i . : szintén vallatják.
2 T. i . : azután ne feledjük.
3 így  is m ond ják : szőrszálhasogató, azaz nagyon lelkiism e

retes, pontos.
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Kálmán, fejét csóválva: De m i oka le k e t  ezen  bátorsá
godn ak  ?

J uliána, vígan: Nem láttya talán Herczegséged, bogy két 
jó Barátnéimnak karokba kapaszkodtam. Ezek engem’ le-om- 
lani nem kannak.

K álmán : Hát ? Ha senki se tartana ? lianem csupán magad 
állanái eme’ Bírád előtt ?

J uliána : De már akkor még kevessebbet félnék.
K álmán : Ugyan úgy-é ? De vallyon mi okra nézve ?
J uliána : Mert akkor Kálmán előtt, igen kegyes Herczegem 

előtt, állanék. О engem’ (ha talán valamiben vétkeske-is volnék) 
egy ujjal nem tudna bántani. Egy szóval Kálmán-herczegem 
előtt állanék.

K álmán, szomorúan: Igen-is ; Kálmán-herczeged előtt álla
nái. Hát ? Ha ezen Herczeg Tégedet, szerencsétlen Ifiat, körmei 
közé vészen, és ama’ boldogtalan arany Pereczek miátt - - -

S ára, hirtelen: Kegyelmes Uram ! Irgalmassabban bánnyon 
édes Magzatommal. Mert ő bizonyossan vagy csak azért-is 
ártatlan, bogy Herczegséged előtt nem retteg.

J uliána, az Amigához: Semmiről se szorgalmatoskodgyou 
édes Anyám. Mi ketten Kálmán-berczeggel súllyossabb dolgo- 
kat-is elvégeztünk immár.

Kálmán : Csak ugyan semmit se félsz tehát ezen ítélettől ?
J uliána, hangossan nevetve: É n  ugyan egy b arapásnyit se.
Kálmán : Nevess ! Nevess ! — Én bizonnyára nem érthetem, 

mitől lehet jó kedved.
J u liá n a : Nem értheti Herczegséged? — Oh! visgállya- 

meg-csak kegyes szívének minden rejtékeit! Nincs-é ott az én 
Nevem öreg bőtökkel fel-írva?

Kálmán, fejét csóválva . Öreg bőtökkel fel-írva! — Igen-is, 
el-találád, édes Júliusom. — Én tégedet (nem tagadom) mind 
ennek-előtte szerettelek, mind mostanában szeretlek. De ezen 
szeretetemért meg-nem érdemlettem, hogy Te magadat, jelen- 
nem-léttemben, ollyas veszedelembe ejtsed, mellyben enge- 
met-is el-veszeszsz.

J uliána : Nem akartam Herczegségedet el-veszteni, hanem
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;upán édes Atyámat kiszabadítani. Annak pedig más módgyát 
;зш láttam, hanem, ha az arany Pereczeknek tolvajságát ma
imra fogom, és azon tíz-ezer forintokat, Bátyám által, érette 
-tétetvén, magam meg-halok.

Juliánának ezen szavaira el-hűltenek mindnyájan. Most 
ádódott-ki halálra vetemedtének oka. Merő csudálkozásai 
űzött így  szollá alattomban

A kós : ím e  ! m inő végre ford íttattak  a ’ szeren csé tlen  arany
ereczek!

K álmán, fejét cnóválva : Atyád' ki-szabadításának más mód- 
Vát nem láttad? hanem, ha az arany Pereczeknek tolvajságát 
'■agadra fogod ? — Ugyan hogy mered ezt előttem mondani ? 
ivei tőllem-is, a’ többi között, egy bizonyos módot hallottál — 
em jut immár eszedbe; midőn itt, a’ fejedelmi Udvarban 

;vén, hozzám jö ttél: és édes Atyádnak siralmas állapottyát^ 
önyveid’ csordúlttában, sűrűn panaszlottad, mit javaslot- 
m néked, midőn az arany Pereczeket, én magam, Kezeidbe 
Itam ?

Ezen szavakra még inkább el-bámúltanak mindnyájan, 
jgészlen ki-stílt immár Juliánának ártatlansága, és ártatlan
b a  mellett nagy lelke. Az Egekre vetette szemeit, és ezeket 
rondotta alattomban

V ernika : Ki hallott illyet a’ régi időkben? Uh Júliusom! 
áré vetemedtél?

K álm án: El-felejtetted talán, mit mondottam akkor? — 
at mondám: hogy most tiz-ezer forintok nem lennének 
álam, mellyeket, édes Atyádnak ki-szabadítására, tüstént le- 
'vasliatnék. Volnának pedig ezen arany Pereczek, mellyeket 
|izen-öt-ezer forint ára lévén) Vernika-fejedelem-kis-aszszony- 
jj,k számára csináltattam. Kezeidbe adtam akkor azokat; és 
|ra kértelek : hogy valamellyik Ötvösnél le-zálogosítsd azon 
[j-ezer forintokban, mellyeket osztán Atyádnak ki-szabadítá- 
ra fordítanád.* Nem ígértem-é-meg: hogy (akkor ugyan 
íiza utazván) nem sokára viszsza-jövök : az arany Pereczeket

I
I * T. i. : fordíts.
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ki-váltom ; és édes Atyádat más javakkal-is meg-bóldogítom ? 
Miért nem fogattad tehát szavamat ? Miért indúltál magad' 
esze után ?

J uliána : Nem jut eszembe, hogy Herczegséged meg-ígérte 
légyen a’ hamar viszsza-jövetelt. Az-után : szemeim előtt for 
gott az is : hogy édes Atyámnak, harmad-nap-múlva, fel-kel- 
lene-akasztatnia. Kurta volt az idő. Úgy szántam osztán a’ 
halálra magamat.

K álmán : Igaz ugyan : hogy magam se véltem volna akkor, 
hogy Szerémből illy hamar Kolosvárra jöjjek. Mert nem tud
hattam még akkor édes Anyámnak azon szándékát, mellyel 
mind hozzád, mind pediglen hozzám viseltetett — O h! édes 
Júliusom ! Ha tudnád : minő gondolatokkal látlak mostanában 
előttem? bizonyossan el-álmélkodnál, hogy-hogy lehessen illy 
sokáig el-halgatnom azt, a’-mi néked valóságos nagy boldogsá
godra válik. -— De mond-meg előbb igaz lelkedre : mért nem 
zálogosítottad-el az arany Pereczeket javallásom szerént ? Te 
bizonyossan, ama’ hozzád-való nagy szeretetemért, engem' el
akartál veszteni.

J uliána : Mentsen-meg az Isten, Kegyelmes Herczeg. Csak 
éppen : hogy édes Atyámhoz hajló szeretetem felűl-haladta 
azon indulatot, mellyel Herczegségedhez viseltettem.

K álmán : De te mind Atyádat, mind Engemet sz e re th e tté l 
volna, ha az arany Pereczeket, szavam szerént, le-zálogosí- 
tottad volna. Miért nem cselekedted eztet, édes Júliusom? 
Valld-ki immár egyszer igaz lelkedre.

J u liá n a : Kegyelmes Herczeg, Még többet-is tettem, sem
mint Herczegséged javallott. — Hogy a’ tiz-ezer forintokhoz 
hamarébb juthassak, el-akartam az arany Pereczeket éppen
séggel adni Náthánnak, az Udvari Zsidónak. De ő nem akara 
hat-ezernél többet ki-ugrasztani. Térden állva esedeztem előtte: 
adna érettek tíz-ezret, mivel tizen-öt-ezerre böcsűltetik. De 
falra hánytam a’ borsót. Ezen hat ezrek nem voltának elegek 
édes Atyámnak ki-szabadítására. Akkor szántam-el osztán 
magamat. El-ámítottam Bálint-bátyámat: hogy az arany Pere
czeket ki-loptam a’ fejedelmi Udvarból. A’ Zsidó-is reánk csó-
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lette gyülevész Parasztyait. Akkor kötöztettem, akkor vitet- 
n-el magamat édes Bátyám által.
Ezen történetnek hallattával nagyon megrázódtak mind- 

ájan. Ki-csordúltanak ismétt mindnyáj oknak könyveik, 
kdön Juliánának szándékát, mellyről ez-előtt csak gyanakod
nak, mostanában világossan meg értették. Elleniben úgy fel- 
iúlladtak azon embertelen zsidóra ; bogy, ha jelen-lett volna, 
kán diribról-darabra szaggattatták volna. Az egek’ mennyeg- 
tére emelvén siránkozó szemeit, ezeket mondotta 
.  K álmán : Oh ! Te nemes Lélek! — Teremtő Istenem ! Talál- 
zott egy magzat, ki, hogy édes Attya éllyen, maga érette a’ 

■;lált választotta. — Boldog ország, mellyben illy példa talál- 
ibik ! — Méltó vagy, édes Júliusom, hogy, örök emlékezetedre, 
•y Oszlop emeltessen, és aranyból öntött képed alá ezen sza- 
k mettszettessenek : E’ magzat édes Attyáért meg-akara- 
: Jni. — A’-mi engem’ ille t: egy fehér Alabastrom követ 
gok Szerémbe fel-állítani. Annak tetejére mettszetem az 
íany Pereczeket. Oldalára eme’ szavakat: Macskási Júliusnak 
ök emlékezete. A’ kő mellé pedig drága-látos személlyedet, 
így a világ lásson, csudáUyon, és kövessen. Édes Júliusom ! 
igéd’ tehát nem csak ártatlannak, hanem csudára-is méltó
ak lenni ítéllek. B ízz a’ Magyarok’ Istenében. El-nem-felejt- 
)ti ő ezen meg-magyarázhatatlan magyar Erkölcsödet. Meg- 
.g-áldani minden bizonnyal. És, nem sok idő múlva, tapasz- 
lni fogod, mi csudálatos Isteni rendelések vannak irántad.
; Ezen esetek olly külömb-féle gondolatokra hozták mind- 
vájokat, hogy egygyik a’ másikéval meg-nem-egygyezhetne. 
diánának híres Erkölcse mindeniknek emlékezetében for- 
>tt. Ugyan-azért: mind-egyre nevekedett. Kiki érzette belől 
jón indúlatnak édességét, mellyel hozzája viseltetnie kelletett.

;

I

I
I i
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HATODIK RÉSZ.
GYÁRFÁSNAK ÖRÖME.

Meg-hallotta azomban Gyárfás, Kálmán-herczegnek vélet
len el-érkezése által, Juliánának szerencsés ki-szabadúlását. 
Vernikától vette ezen izenetet, ki-is szaporán hozzája futtatta 
Kengyel-futóját; és, az egész történetnek rövid ki-nyilatkoz- 
tatása után, arra kérte jó Báttyát: hogy az Udvarba jönne 
mennéj-hamarébb, és ama’ szerencséssen meg-tartott Julius- 
sát karjai közé szorítaná. El-lehet gondolni: miket cselekedett 
Gyárfás ezen véletlen izenetre. Örömének forrójával + fel-gyúl- 
ladván, semmit sem késhetett Erdejében. Tüstént útnak indúlt. 
Azomban, csak nem minden száz lépésekre új-új szolgákat 
látott maga eleibe futni, kiket Vernika, azon új hírekkel, eleibe 
szalaszta, mellyeket maga-is, Kálmán-herczegnek kérdései után, 
Julius felől nagy örömmel hallott. Midőn Gyárfás az Udvar’ 
kapuján bé-jöve, az utolsó szolga azzal szaladott eleibe : hogy 
Juliána ajándékba kapta az arany Pereczeket magától Kálmán- 
herczegtől. Meg-értette azt-is : hogy a’ Lopás csak tettetett 
volt légyen a’ végre : hogy Attyának meg-szabadúlásáért ki- ■ 
fizethesse a’ tiz-ezer forintokat. Mind-ezeket ki-mondhatatlan 
nagy örömével hallván, bé-roliant Vernikának szobájába; és, 
környtíl-nézvén mindnyájokat, mint-egy el-álmélkodva, így 
szóllott

Gyárfás : Hol vagyok ! Istenem ! — Hol vagy Те-is, édes , 
Júliusom! — Uram! a’ ki teremtettél, el-se-hagyhattál ben
nünket. — Áldalak Tégedet tellyes erőmből, forró szívemből. 
Ide! karjaim közé, édes Júliusom. «

Még-meszsziről ki-terjesztették egy-másnak karjaikat a 
hál’-adó szivek. Öszve-szorongatták egy-mást, és m in d -a ’-két 
részről buzgó szívvel az Istennek atyai Gond-viselését imádták, 
így szóllott *

* T. i. : hevétől, e szóval is é l ; v. egyszerűen : örömében.
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í J uliána : Oh édes Gyámolóm ! meg-engedte tehát a’ Mén
éi Fölség : hogy ismétt Gyárfás-úrnak szárnyai alá jöhessek! 

Gyárfás : Meg-engedte igen-is, édes Fiam, mert másként 
: Isten nem-is-cselekedhetett. Lám-é az én ítéletem Júliusom 
tői. Istenem, be helyessen ítéltem! — Meg-tartotta az 
jt;en az ártatlanságot. — Dicsőíttsük a’ Meg-váltónak nevét,
. a’ magos égből le-küldötte Angyalát, és Júliust az Oroszlá
nok körmeik közűi meg-szabadította.

A kós, Kálmánra mutatva: íme, édes Bátyám ! amott áll a’ 
^gos Egekből hozzánk küldetett örvendetes Követ.

Gyárfás, meg-ölelvén Kálmánt: Az Isten hozta hozzánk 
brczegségedet. — Oh! Be jó-helyen fekszik immár szívem!

El-láttam én Júliusomnak ártatlanságát; de meg-bizonyí- 
iqí nem tudtam.

S ára : Hála legyen az Úr Istennek. Nékem-is helyén immár 
Ivem.

Gyárfás : De vallyon mit állótok itten mindnyájan, vala
mint a' Néma Bálványok, minden érzékenség nélkül? Mért nem 
vendetek? Avagy talán el-is-úntátok? — Ezen napot méltó 
*3g-szentelni, és minden esztendőben egy sátoros ünnepet 
iiszon négy óráig meg-űlni.
f A kós : De erről el-se-íeletkezünk. Meglesz bizonyossan 
nnden esztendőben.
i  G yárfás : Édes Öcsém Akós ! Küldgy valakit a’ Tömlöczbe ; 

Macskási Mihályt, Júliusnak édes Attyát, hozasd ide hoz
ok, hogy ő-is, ki Julius-fiának szerencsétlenségéről semmit 
hallott mind-eddig, szomorúsága hellyet részt vegyen remén

yt örömünkben. - -  Szaporán szaladgyon valaki. — Mert én

Íу vélem : ki illy csodálatra méltó Magzatokat nevelt, annak 
pig embernek lenni kelletik. — Édes Öcsém ! Kezes leszek 
icskási Miliályért-is, valamint Júliusért, annak fiáért, lenni 
artam. — De el-van-é egészlen végezve Júliusomnak dolga? 

Akós : A ’ Zsidó van még hátra, azon Embertelen ember. 
I j szomorú történetnek őtet lehet másadik okának mondani A 

1
: * Latinos. — T. i . : ő a szomorú történet második oka.
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R imái : Kegyelmes Fejedelem ! Szakállán fogva hurczolom 
ide a’ gaz-embert, ha parancsollya Fejedelemséged.

A kós : Lassan ! Lassan ! — íme hivatlan jő  maga. Örömest 
tudnám : 1 miben bízik az Istentelen.

R imái : Szakállábán, ’s-tíz-parancsolattyában. Mert mássa 
nem lehet.1 2

H E T E D I K  RÉSZ.

NÁTHÁNNAK DOLGA.

Be-érkezett igen-is a’ Zsidó liozzájok. Úgy tettszett pedig: 
mint-lia örvendene, és a’ Fejedelemnek kegyességében, mái 
napon különössen bízna. Mihelyest bé-jött, tüstént Ákoshoz 
fordúlt, és őtet félre szóllítani kévánta, neki alattomban ezeket 
mondván

N áthán : Kegyelmes Fejedelem ! Nékem különös beszédem 
volna Fejedelemségeddel. Kegyelmedhez való hívségemet alat
tomban kévánnám meg-jelenteni.

Azomban Akós mind Bálintnak, mind Juliánának alattom
ban intett: hogy magokat elrejtsék, avagy leg-a l á b b  a’ tö b b i 

csoport közé keverjék. Tartott attól, ne-hogy, ha a’ Z s id ó n a k  

szemibe ütköznének, eme’3 el-ijedne ; és így semmit se hoz- 
liatna-ki belőlle. Mert által-látta, mi okra nézve érkezett az 
Udvarba. Az-után, hogy 4 amazok jól el-rejtették magokat, így 
szollá a’ Zsidónak

Akós : Lehet nyilván-is beszéllened. Újságidat örömest 
fogjuk hallani mindnyájan. Yártunk-is immár reád: mivel 
téged’ gondolunk ezen történet’ egy okának lenni. Orvén-« 
dünk-is szerencsés el-érkezéseden. Mond-ki tehát: mi újsággal 
jöttél?

1 T. i . : Szeretném tudni, hogy stb.
2 T. i. : egyébben nem.
3 T. i . : emez, ez.
4 L. a 133. lapnak jegyzetét.
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* N áth á n : Kegyelmes Fejedelem! Ama’ Tolvaj, kinél az 
rany Pereczek találtattanak, az én szorgalmatosságom által 
dáltatott-meg. О nékem azokat az erdőben el-akarta adni. 
e én tüstént reá ismértem a’ lopott jószágra. Tolvajt kiáltot

tam leg-ottan. Ekkor előmbe szalada Macskási Bálint, ama’ 
apitány, ki-vontt karddal, és a' tolvajt orrom elől el-vitte. 

ízt pedig csak éppen azért tette, hogy a’ tiz-ezer forintokat ő 
'yelhesse-el; én pedig száraz kortyokkal meg-elégedgyem. 
[ár most ítéllye-meg Fejedelemséged : lia azon tiz-ezer forint, 
^gem-é, avagy őtet illeti ?

R imái, alantomban; Atkozom a’ gonosz Zsidóját. Egy csöp 
szta vér nincs benne.

A kós : Oh ! erről kérdés se támadhat, kié légyen az Örr- 
illás’ bére. Te érdemletted-meg egyedül a’ tíz-ezer forintokat, 
jemmit se búsúlly. Mihelyt a’ Tolvajt fel-akasztatom, azon 
:2em-pillantásban meg-nyered.

N áthán, nagy örömmel: Lám-é ? hogy nem hibáztam véle- 
-edésemben ! Tudtam én azt régenten : hogy Fejedelemséged 
jaz Bíró légyen. Ugyan-azért: meg-nem-engedi: hogy azt, 
’-mi az enyim, másnak birtokában hagygya.

A kós, a’ Vereczeket mutatván: Isméred-é ezen portékát? 
;lzek-é vallyon azon említett arany Pereczek ?

N áth á n : Igen-is ; éppen azok. — Kegyellnes Fejedelem! 
■z bizonnyára nagy Kincs. Ki illyet lop, ugyan meg-érdemli 
m az akasztó fát.

A kós : Be lásd, édes Náthánom. Ezen arany Pereczek nem 
rnek annyit, hogy miáttok fel-függesztessem ama’ szép neven- 
ék Ihat. Ha annak árát tíz-ezer forintokra verhetnők, már 
kkor, mint Szűz a’ koszorút, úgy megérdemlené az akasztó fát. 
íe rt én kevesebb tolvajságért fel-nem-akasztatom a’ nemes 
imbert.

N áthán : Igen jól vagyon, kegyelmes Fejedelem, meg lehet 
Г Jószágot böcsűlni.

A kós : Én ezt meg-böcsűltettem immár egy bizonyos Ötvös- 
jel ; pedig, a’-mint észre-vehettem, igen értelmessel. De Ó azt 
fcélte felőlié : hogy öt-hat-ezernél többet nem érne. Követke
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zendő-képpen : annak Bizonság-tétele szerént, fel-nem-köttet- 
hetem ama’ gyönyörűséges Ifiat. Те-is, nem tudom, hogy-hogy 
kévánhatnád tőllem a’ tíz-ezer forintokat.

N áthán: Kegyelmes Fejedelem ! Azon említett Ötvös, meg
lehet, hogy Keresztény ember volt. Ugyan-azért: szánta-is a’ 
Keresztény Tolvajt. Eme’ drága portékát csak azért böcsűlte 
illy kevésre, hogy Hit-pajtássának életét veszedelembe ne 
hozza. És ő ezt jóságos cselekedetnek vélte, a’-mit a’ böcstíletes 
Zsidó kárhoztat.

A kós : Az valóban könnyen meg-eshetik : hogy Keresztény 
a’ Keresztényt meg-nem kévánta emíszteni. Bizonnyára jól 
mondád.

N áthán : Az-után : Kegyelmes Fejedelem ! az-is meg-lehet: 
hogy azon Ötvös maga’ hasznát keresi. Kevés pénzen kéván- 
nya meg-venni, hogy drágán el-adhassa.

A kós : Ez se lehetetlenség. Lám L ám ! miket nem feszeget 
az én Náthánom. Te nékem bizonyossal! nagy világot adtál az 
illyenekben.

N áthán : De ennek oka még más-is lehet. Kegyelmes Feje
delem ! Hát ? ha azon Ötvös ostoba ? hát ? ha semmit se tud, 
vagy igen keveset a’ meg-böcsűléshez ? Nem-is az Ötvösnek 
kötelessége az, hogy az arany Pereczekliez lásson.

A kós : Ezt-is okosson mondád. Már tehát, édes Náthánom, 
én csak te melletted maradok. Mit gondolsz ? meg-érik-é ama’ 
tiz-ezer forintokat eme’ hitvány Pereczek?

N áthán : Kegyelmes Uram ! Én Kegyelmedet soha meg- 
nem-csaltam ; most se kévánom. Ugyan-azért: lelkem’ ismérete 
szerént, igazán azt mondhatom: hogy ezen arany Pereczek, 
még az Atyafiak között-is, meg-érik a’ tizen-öt-ezer forintokat. 
Kevesebb pénzért meg-se-csináltatott.

A kós : Lám-é ! hogy meg-akart-csalni azon másik gaz em
ber. 0, a’-mint mondám, öt-hat-ezerre böcsűlte. Most tapasz
talom valóban: hogy nékem Náthánnál nincs igazabb embe
rem. Meg-érik tehát a’ tíz-ezreket?

N áthán : Minden kétség kivűl, a ’ tizen-öt-ezreket-is. Mert 
ezek benne valóságos igazi Kövek.
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A k ó s  : Azon Ifiat tehát, lélek-isméret szerént, fel-akasztat
hatom?

N áthán : Igen-is, kegyelmes Uram. Mert nagy kincset lopott. 
Ezen példával meg-is sztínhetik Erdélyben a’ Tolvajság, melly. 
ízen időben, igen lábra szállott.

A k ó s: Jól mondád édes Náthánom. — De, mit gondolsz? 
Mit érdemel ama’ gaz ember, ki ezeket olly kevésre böcsfílte ?

N áthán : Ez bizonnyára nagy csalás. Kegyelmes Fejedelem, 
i’ nagy vétek nagy büntetést érdemel.

A kós : Még-is. Mit gondolsz ? Reád hagyom az ítéletet. 
A’-mint te szabod tányérját, úgy viseli Salavárgyiát. 
г  N áthán : Hogy a’ csalfaságtól annál inkább ójja magát más- 
izor-is, vágattasson rajta Fejedelemséged ötven páczát.

A kós : De ezt el-is nyered, Gaz-ember. Hallod-é Strázsa- 
;nester, Rimái!

Rimái: Követem Fejedelemségedet, én csak Köz-katona 
vagyok.

A kós : Még egyszer mondom: Hallod-é Strázsa-mester Rimái!
Rimái, le-térdelve: Hallgasson-meg Fejedelemséged! Csak 

így kérésem vagyon.
A kós : Noszsza hallyuk : mi sűl-ki belőlle. De rövideden.

\ Rimái : Ne emellyen-fel Fejedelemséged egyszeriben a’ 
htrázsa-mesterségre, mivel még Káplár se voltam soha.
; A kós : Talán azt gondolod : hogy Strázsa-mester-hivatalod- 
hak meg-nem-felelhettsz ; ha csak a’ Káplárságon által-nem - 
•mész ?

Rimái : Leg-alabb csak azt engedgye-meg Fejedelemséged; 
hogy egy nap’ viselhessem a’ Káplár-páczát.

A kós : Igen nagy gyönyörűséged lehet a’ Káplár-páczáhan. 
jMi oka lehet eme’ csudálatos kérésnek ?

Rimái: Nem egyébb, kegyelmes Fejedelem, hanem csupán 
fez ; ama’ tíz-ezer forintokat magam kévánnám, úgy-mint Káp
lár, ki-íizetni ama gonosz Zsidónak.

A kós, el-mosolyogva: Igen jól vagyon, Rimái. Kelly-fel 
tehát Káplár. Yidd-el eme’ Zsidót ama tárházba, holott az 
íllyetén Kincsek őriztetni szoktanak.

Az ' rany Peieczek. 19
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R imái, ki-liúzván kardgyát: Értem a’ parancsolatot. Balra 
Zsidó. Eredgy. Ki-nyomta* a Zsidót.

N áthán: Jaj nékem kár-vallott embernek. Oda lettem egy 
lábig.

A’ Zsidónak el-mentte után, nem csudálhatta ellegengő- 
képpen Gyárfás annak kő-szívét, és hallatlan embertelenségét. 
Boszszonkodtak ellene a’ többiek-is mindnyájan. így szóllott 
pedig

Gyárfás : Istentelen Zsidó ! Se Pokla, se Menny-országa a’ 
Pogánynak. — íme mire viheti az embert a’ Pénznek szer
felett való kévánsága! — Ama’ koszos tiz-ezer forintokon el- 
akarta-anni az ártatlannak vérét. — Édes Öcsém Akós! illy 
embereket tartaszsz Udvarodban?

A kós : Nem tartottam Bátya, hanem csupán szenvedtem : 
mert mind-eddig el-nem-liitethettem magammal: hogy ollygya
lázatosok legyenek. Idővel, ’s-alkalmatossággal ismertetik-meg 
az ember. — De noha ezen Zsidótól meg-menekedtem-is; 
vagyon még egy Gazemberem Udvaromban, ki mind Július
nak, mind Macskási Mihálynak veszedelme’ ** oka.

Gyárfás : Aha öcsém ! ki kopott tehát Schelmajered-is a’ 
hóból ?

A kós : Most tapasztalom immár: hogy mind Te, mind Ver- 
nika-lnigom jót javaslottatok, midőn annak szemmel tartását 
javaslottátok. De meg-adom béllését az Aba-posztónak.

NYOLCZADIK RÉSZ.
SCHELMAJER' DOLGA.

«I
Mindeneket meg-értett Schelmajer Juliána felől. Mert: 

bőriben járván a’ dolog, a’ Pitvar-szobában nagy szorgalommal 
halgatódzott. Nem reméllhette immár ollyas emberét, kinek

* T. i . : kitolta a szobából.
** T. i . : Mind Julius, mind M. Mihály veszedelmének.
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ázben-járásával, vagy esedezésével a’ leg-gyalázatossabb ha
ltól meg-menekedhessen. Egészlen el-halaványodott, midőn 
szébe ju to tt; hogy most a’ Magyar Bírák’ kezeikbe akadott. 
ól tudta ezeknek szokásokat: hogy valamint a’ Jókat hoszszú 
;;etre ; úgy a’ Gonoszokat liamar-halálra méltóknak Ítélik, 
"gyan-azért: el-halt, midőn a' háromszori csendítést hallotta. 
Uő-állott tehát a’ Gyilkos. Utálták, valamennyien szemlélték.
• tét, minden meg-visgálás nélkül, a' Nyársra méltónak lenni 
llították. Bé-jötte után, így szóllamla-meg 

S chelmajer: Kegyelmes Fejedelem! Itt állok igaz Bírám előtt.
; A kós, tűzessen : Itt teremhettél tehát, Istentelen Gyilkos ? 
kllhattsz-é lábaidon gyalázatos Poroszló? Le-nem-rogyol 
onoszságidnak súllyá alatt? Fel-nem-akasztottad eddig maga- 
at, hogy a’ halálnál keservessebb kénoktól meg-menekedgy ? 

;'e ! Világ’ csúfja ! Te a’ megromlott Természetnek gyalázatos 
Isuda-Fajzattya!

Gyárfás : Fel-ne-lobbanny ellene, édes Öcsém! Meg-nem- 
rdemli a’ Szemét-ember. Hadd reám a’ czudarnak dolgát. Én 
jakább meg-mértékelem magamat.

Akós : Örömest le-rázom nyakamról ezen gyalázatos terhet, 
■izabadítsd-meg tőlle, ne csak udvaromat; hanem az egész 
rilágot-is.

Gyárfás : Ide szóra Schelmajer. Valld-ki igazán : hol láttad 
3g-is-leg-elsőben az arany Pereczeket? El-ne-hazudd magad’, 
óért fel-kötőm a’ Sarkadat.
í S chelmajer: Meg-mondok mindeneket igazán. — Midőn 
Áálmán-herczeg ez-előtt itt nálunk vala, hozzá küldött Akós- 
^jedelmünk : hogy, ő-kegyelmével valami különös beszédgye 
óvén, Urunkhoz jönni méltóztatna. Kálmán-herczeget szobá
jában nem leltem. Tehát az asztalhoz mentem; és ott, fel
nyitván a’ ládikát, leg-elsőben láttam az arany Pereczeket. 
í G yárfás : Mi vélekedésben lehettél, midőn azok szemeidbe 
íitköztenek ?

S chelmajer: Akkor ugyan a’* vélekedésben voltam : hogy

* T.  i . : a b b a n  a.

19*
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azok Vernika-fejedelem-kis-aszszonynak számára csináltat- 
tanak.

G yárfás: Tudtad-é: hogy Yernikának kezeibe nem  jutot- 
tanak ?

S chelmajer : Nem tudtam világossan mind-addig, még* 
ő-herczegsége Kolosváron maradott. De Kegyelmének Haza
tértté után, midőn soha Vernika-fejedelern-kis-aszszonynak 
karjain nem szemlélhettem, elsőben gyanakodni kezdettem, 
az-után magammal el-is-hitettem, hogy azokat a’ Herczeg 
(akár mi okra-végre) Juliána-Kis-aszszonynak ajándékozta. 
Mert egyszer ő-herczegségének szobájába Juliánát bé-menni, 
és nem sokára sírva ki-jönni láttam. Ekkor koholtam osztán, 
Kálmán-herczeg’ nevével, ama’ gyalázatos levelet, mellyben az 
arany Pereczek el-lopásáról panaszolkodott.

Gyárfás : Ki lehet azon Juliána ? És mi ok vihetett arra: 
hogy ellene a’ levelet kohollyad ?

S chelmajer: Meg-mondom ezeket-is igazán. Ama’ Juliána, 
Macskási Mihálynak egy-gyetlen-egy leánya. Én őtet ki-mond- 
hatatlan-képpen szerettem; de szeretetemet ki-nem-jelentet- 
tem, pusztán azon okból, hogy a’ Kis-aszszonynak viszáltt 
szerelmét amúgy-is reménlettem. Ebben meg-csalatkozván, 
édes Báttyának, Bálint Kapitánynak, ki-vallottam hajlandósá
gomat. De ennek közben-vetésével sem mehettem semmire. 
Juliána-kis-aszszonynak semmi viszáltt szeretetét nem tapasz
talhattam. így tehát el-hitetvén magammal, hogy mind a’ ket
ten ellenem esküdtének; észre vévén azt-is: hogy Juliána 
nélkül nem élhetnék : el-tökéllettem vagy a’ Kis-aszszonynak 
halálát, vagy pedig az enyimet. Nékem az én életem még édes
nek lenni láttszattatott. Tehát Juliánának nyaka’-szegesére 
iparkodtam. így költöttem osztán ellene azon említett levelet, • 
és azt gondoltam, hogy addig el-veszthetem, még ** levelem- ■ 
nek ama’ költését ő Herczegsége meg-tudgya.

Kik Schelmajernek ezen beszédgyeit hallották, és az arany

* L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
** L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
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tereczeknek, még-se Júliusnak ; hanem Júliánknak emléke
stét vették;1 az-után: Bálintot azon Juliána’ Test-vérének 
nni hallották,1 2 kinél az arany Pereczeket találták ; ezen szá

nknak öszve-aggatásokban ki-mondhatatlan-képpen fáradoz
n ak . Egygyik gondolat a’ másikat akadályoztatta. Ugy- 
anyira fel-is-zavartattanak3 mindenek,4 5 hogy ezeknek vilá- 
üs ki-menetelek felől mindnyájan kétségbe esnének. Ama’ 
onosz Schelmaj érnék szavaira fülelt a’ többi között Vernik a- 
is-aszszony-is. De csupa Júliánknak sokszori emlegetésével; 
uliusnak pedig elő se hozásával, még jobban el-tévelyedett.
‘ égtére nem tűrhetvén tovább a’ nyughatatlan kétséges gon- 
•olatokat, így szóllítá-meg a’ Titkost

V ernika : De ugyan minő Juliána-kis-aszszonvról vagyon 
■ten a’ szó ? — Minő Kis-aszszony lehet az, kit beléd akartál 
Mérettetni gyalázatos ?

S chelmajer: Nem egyébb ezen Ur-finál, ki eddig Júliusnak 
evét hordozta, ő pedig Testestől-lelkestől Macskási Juliána. 

i Juliánának ezen ki-nyilatkoztatására, ha a’ Környűl-állóknak 
brázattyokra, de főképpen szívekre vetetted volna szemeidet, 
iagad-is el-hűltél volna. A’ külömb színek erőssen meg-egy- 
yeztenek a’ csudálkozásnak szokatlan vonásaiban.6 Semmit 
em szólottának, hanem olly állhatatossan egy nyomban6 
ieg-maradtanak mindnyájan, mint-ha azon egy helyekre le- 
.zegeztettenek volna. Macskási Juliánának szokatlan fel-tételét 
orgatván, annak erkölcsét nem tudták elegendő-képpen 
•öcsűlni. Vernikának szemeiből ki-gördűltenek a’ könyvek; 
íidőn eszébe ju to tt: minő közel vala (egy illyetén Kis-asz- 
zony) végső veszedelméhez. így szóllhatott végtére

V ernika : Istenem ! igazán hallottam-é : hogy Julius Juliána

1 T. i. : az ar. pereczek emlegetését nem Júliusnak, hanem  
u liánának nevével kapcsolatban hallották.
I 2 Latinos. — T. i. azt hallották, hogy B. Jul.-nak testvére.

3 T. i . : megzavarodott.
4 T. i . : mindenki, m indnyájan.
5 T. i . : m inden arczon a csudálkozás jelei voltak láthatók, 

f. a különböző arczokon ugyanaz a csudálkozás látszott.
í 6 T. i . : mozdulatlanul.
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legyen? — Avagy igaz lehet-é az, a’-mit Scbelmajer hazu
dik? — Ennek bizony akkor se lebet bátorságossan hinni, 
midőn igazat akar mondani.

Sára : Tehát nem tudta még a’ Fejedelem-kis-aszszony, 
hogy ez az én leányom ?

V ernika : Én ugyan soha egy szót nem hallottam a ’ felől.
Sára : О valósággal az én leányom, és igen kedves Leányom.
V ernika : által-ölelvén 1 Juliánát: Édes Juliánám !
J uliána, hangosban meg-csókolván Verni ká t: Kedves Ver

nik ám !
V ernika, az ölelés után : Vallyon vigyázok-é ? avagy inkább 

álmodozom.
J u liána: Igen-is, nem álmodozik a’ fejedelmiKis-aszszony. 

Előre meg-jelentettem, hogy Júliusnak neve Juliánára fog vál
tozni, az Ur-fi pedig, merő Kis-aszszonyra.

V ernika : Édes Juliánám ! ki-érthette volna akkor azon 
meséidet ?

J uliána : Ezen jövendölésem tehát bétellyesedett. De még 
mást-is jövendöltem én akkor. Tudni-illik : ha am a’ csintalan 
Kis-aszszonyok meg-tudgyák, hogy Julius leány légyen, nem 
fog О szeretetek1 2 olly eleven lenni Juliánához, mint Július
hoz vala. Ugy-é bizony? bé-tellyesedett immár ezen jövendőié-  ̂
sem-is ?

V ernika : Lelkem-édes-Juliánám ! Te bizonyára igen rosz- 
szúl vélekedel felőliem, midőn azt gondolod : hogy most atyafi- 
ságossabban nem fogadlak tisztes Erkölcseidért. Tégedet ne 
szeresselek-é, kit aszszonyi Nemünk' illy ritka díszszének lenni 
tapasztaltalak ? Sőtt: hogy bátran ki-mondgyam az igazat, igen 
kevélkedem abban : hogy egy Erdélyi Szűzben olly erkölcs 
tanáltatott, melyet másutt a’ Férj-fiákban se találhatni. — De I 
miért vettél magadra férj-fi öltözetet? — Ezen te 3 nagy erköl- . 
csőd inkább ütközhetett volna az Emberek’ szemeikbe, nékünk-

1 L. a 264. lapnak 2. jegyzetét.
2 T. i . : szeretetök. — V. ö. «Hiszek . . .  a Jézus Krisztus-j^ 

ban, ő egy fiában.» Az ap. hitv.
3 T. i . : ez a te.
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*-i nagyobb böcstíletíinkre vált volna, lia aszszony-ruhában 
lő-állott volna.] Csak még ezt kellett volna cselekedned, édes 
uliánám; és akkor bele illettél volna a' Római időkbe.

J uliána : De én, aszszony öltözetemben lévén, bé-nem-fúr- 
attam volna magamat elsőben ugyan a’ Remete-barlangba, 
z-után a’ Fejedelmi Udvarba. A’ szoknya ezer gátlásokat tett 
ólna. És még-is bé-jövetelemet, édes Atyámnak meg-szabadí- 
ására nézve,2 szükségesnek lenni állítottam, noha, a’-mint 
legyelmed-is tudgya, fel-vett czéllomat el-nem-érhettem. 
«ilihez tartozik az-is: 3 mivel édes Atyámért el-tökéllettem 
.találomat; tudtam pedig, hogy az arany Pereczek’ tolvajjá- 
lak fel-kellene akasztatnia ; úgy gondolkoztam,4 hogy ezen vé
gemet hamarébb el-érhetem, ha férj-fi ruhába öltözöm.

S ára : Oh Juliána! édes Anyádnak egygyetlen-egy gyönyö
rűsége !

Vernika : Lelkem édes Juliánám ! ezen halhatatlan erköl- 
•söd miátt meg-érdemletted azt tőllem: hogy az-után ne 
lemete-újjoncznak; hanem szerelmes édes Húgomnak mond
ja lak . Kedves Húgom leszel tellyes életemben.

KILENCZEDIK RÉSZ.
RIMÁINAK SZORGALMA.Г

Kezére vévén a’ Zsidót Rimái, menydörgős szidalmazásai 
cözött le-vettette a’ leg-méllyebb tömlöczbe. Atkozta benne a’ 
Pénz kévánságát,5 melly arra vitte, hogy az ártatlanságot pén
zen el-akará adni. Erős esküvéssel meg-is-igérte néki: hogy 
jueg-tanítaná a Magyarok’ Istenére : ha kézre-botra keríthetné

i
1 T. i . : állott volna elő, jelent volna meg, m utatkozott volna.
2 T. i. : m egszabadítása végett.
8 T. i . : azután nőruliába kellett öltöznöm azért.
4 T. i. : véltem tehát.

1 5 T. i. : kapzsiságot, telhetetlenséget, a pénz m értéktelen sze-
{•etetét.

!



2 9 6 AZ ARANY PERECZEK.

a’ Szakállas Bakot. E’ dolgát el-végezvén, viszsza-jött a’ Feje
delemhez, és így szóllott

R imái : Kegyelmes Fejedelem! Ama’ gyalázatos Zsidót, 
parancsolattya szerént, el-rejtettem azon tár-házban, mellyben 
az illyetén Kincsek lenni.szoktanak.

Akós: Emberül cselekedted Rimái. De ez-után-is szorgal
madra bízom, hogy valami-képpen el-ne-illantson.

R imái : Jó kézben vagyon, kegyelmes uram. Csak éppen 
azért jöttem : hogy végbe vitt dolgomat, kötelességem szerént, 
alázatossan meg-jelentsem. Tüstént viszsza-megyek hozzája. 
Száz szemekkel tartom a’ Vak-undokot.

A kós : Igaz bizony! Rimái! hová zártad a’ gyalázatos 
embert ?

R imái : A’ leg-alsó tömlöczbe. Mert úgy gondolkoztam 
magamban : illy kincsnek bátorságossan kellene fekünni, pedig 
azért: hogy, vagy valaki ötét, vagy ő önnön magát el-ne- 
lophassa.

A kós : Igen okossan végzettéi mindeneket Rimái. Egy 
Strázsa-mestertől se várhattam volna többet.

R imái : Ezen-kivül, még mást-is jelentek Fejedelemséged
nek : azon szakállast tele raktam arany Pereczekkel. Egygyet a’ 
nyakára vetettem: egygyet a’ derekára ; kettőt-kettőt lábaira, 
és kezeire. Csörög-börög, ha meg-mozdíttya magát.

A kós : Úgy kellett a ’ Beste-kara-fiának. Ezt ő már régen 
meg-érdemlette. Az-után Bálinthoz: Fő-Strázsa-mester-úr !

B álint, meg-hajtván fejét: Nagy kegyességét Fejedelem
ségednek alázatossan köszönöm. Azon leszek : hogy meg-ismér- 
tessem Fejedelemségeddel: hogy, noha ugyan ezen kegyessé-1 
gét érdemetlennel; de nem szorgalmatlannal, se hál’-adatlan- 
nal nem közlötte.

A kós : Igen-is : meg-vagyok győzettetve Fő-strázsa-mester- 
lírnak emberséges magaviseletéről. Csak még azt mondom : 
hogy ezen Tisztségében sem fogom sokáig hagyni az Urat. 
Ha Rimái Strázsa-mesterségre menend, annak Kapitánya-is, 
illik, hogy magossabb karba tétessen.

R imái, Bálinthoz: Fő-strázsa-mester-uram! Magamat ez-
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i.án-is Nagyságodnak kegyességébe ajánlom. — Lássa az 
aber! miként акага engem’ meg-ijeszteni Julius-úr-fi. Azt 
ondá, könyveinek ki-csordulttában : hogy a Fejedelemtől 
kegyelmétől minden Tisztsége, minden jövedelme el-vétetett 
gyen, és pediglen miátta. — De észre-vettem mindgyárt a’ tré- 
jt — Csak éppen azon csudálkoztam : hogy juthatott akkor 
ilius-úr-finak eszébe a’ tréfa, midőn, ha igazat kell szólla- 
om, igen ebül forgott kereke.

Akós : De már most, hála légyen az Ur-Istennek, mindenek jó 
•írban vannak. Csupán Macskási Mihálynak héjával vagyunk. 
,nnek ártatlanságáról se kételkedem immár, mivel Ő illy drága 
íagzatoknak Attya. Mind-az’-által: hogy az igazság annál 
oikább szembe tűnőbb legyen, ama’ Schelmajernek szájából 
elletik előbb ki-venni gonosz cselekedetét, mellyel meg- 
mnadta azon ártatlant.

Gyárfás : Édes Öcsém ! mivel Titkosodnak előbbeni tettét 
n visgáltam-meg; bízd reám Macskási Mihálynak-is dolgát, 
ü-hozom az Igazságot belőlle.

A kós : Nem bánom, édes Bátyám. De Schelmajernek pél- 
!ás meg-bűntetését, gonoszságainak valóságos ki-nyilatkoz- 
iatása után, magamra vállalom. Fogjunk tehát, pedig most 
ttóllyára, az egész dolognak elejéhez. Mert én úgy vélekedem : 
m a’ szerencsétlen Macskási Mihály a’ leg-is-leg-első, kinek 
-э-zárattatása ezen siralmas történetnek kút-feje.

Ezt ugyan igazán mondotta a’ Fejedelem. Macskási Mihály
iak szerencsétlen esetére támaszkodott az egész tisztességes 
t/Iacskási-Háznak siralmas dülledékje.* Ha ezen Istentelen 
íunbert mind az Isteni Gond-viselés fel-tettétől el-nem-tíltotta 
Fólna, mind az emberi vígyázás, és szorgalmatosság úton nem 
ferte volna; emezen Macskási-Házat egészlen le-döntötte volna, 
pls valóban : azon vala minden igyekezetével: hogy vagy 
íruliánának el-vevésével, vagy az egész Macskási-Háznak le
bontásával, annak minden Jószágát birtoka alá vegye. Ennek 1

1 * T. i . : M. Mihály szerencsétlen esete volt oka az egész
jászt, család bajainak v. romlásának.
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végbe vitelét könnyű dolognak lenni állította, a’ Temesi Bas- 
sának kegyelmében bízván, kinek hatalma alatt voltának 
Káránsebes, és Lúgos, a’ Macskási Nemnek régi Örökségei. 
De eme’ reménségeiből egészlen ki-kopott a’ Gyilkos ; midőn 
ama’ Kincs-tartónak Tolvajsága felől kérdőre vétetett a szor
galmatos Bíráktól.

TIZEDIK RÉSZ.
SCHELMAJER’ VISGÁLÁSA.

Elő-állították tehát ismétt a’ Titkost. Alig-is várhatták, 
hogy nyakára fojtsa a’ kötelet. Ötét minden kénokra méltó
nak lenni állították. így kezdette, nagy fel-liáborodással, kér- 
dezőskedő szavait

Gyárfás : Mond-meg tehát gonosz P ára : mi gondolattal 
lehetsz mostanában Macskási Mihály felől? Meg-csalta-é Ö az 
Erdélyi Fejedelemséget, Akós-öcsémnek kórmányozása alatt, 
ama’ tíz-ezer forintokban, mellyekről eleinte te-magad szóllot- 
tál, és magadat az egész dologban mind Yisgálóvá, mind Biróvá 
tétetted? Ne liazudgy pedig: mert meg-szalasztom nadrágodból ' 
ki-nyőltt Pipa-szár lábaidat. Nagyobb Irgalmasságot reméll- 
hettsz a’ kegyes Bíráktól, ha a’ dolognak egész velejét vala
mint igazán, úgy rövideden elő-adod.

S chelmajer : Kegyelmes Fejedelmek ! Ha előbbeni gonosz 
Tetteimet világossan ki-adtam ; nincsen semmi okom, miért 
kellene el-födöznöm a’ hátra-maradttakat.1 Ugy-is életemre 
kevés számot tarthatok, ha mindgyárt1 2 Macskási Mihálynak 
dolgát el-födözném-is.

Gyárfás : Ezen Beszédedből ki-tettszik, hogy eszedre tértél. 
K i3 tehát a’ régen óhajtott Igazsággal.

1 T. i . : a többit.
2 L. az 55. lapnak jegyzetét.
3 Ilyen a «Ki vele». — Y. ö . : «Lélek ez ajtón se ki, se be». 

Ar. Tetemrehiv,
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i S chelmajer : Azt mondom tehát Lelkem' ismérete szerént: 
ogy azon Macskási Mihály volt az első, kit gonoszságomnak 
d kévántam-áldozni.

J uliána, álattomban: Istenem-teremtőm ! be igazak volta
rák még-is az én gyanúim !

S chelmajer: Meg-hamisítottam írásit. Ki-törtíltem azokból 
ukakat, mellyekből ártatlanságát ki vehettem. Helyekbe írtam 
edig azokat, mellyeknek tettetett súllyával osztán egészlen 
1-nyomattatott. így tehát Macskási Mihály urat Istenem előtt 
•rtatlannak; magamat pedig Fejedelemségtek előtt éppen 
istentelennek lenni mondhatom.

S ára : siránkozva: Öli! Szerencsétlen Férjem! Te pedig 
ma’ gyászos Tömlöczödben Hitesed, és kedves Magzataid 

jávúl-léttekben mennyit sénlettél!
1 J u liá n a : Oh! Szerencsés Atyám! kinek tündöklő ártatlan
ágát nap-fényre hozta a’ Magyarok' Istene !

B álint : Oh ! Isteni Gond-viselésnek bizonyos volttá ! melly 
des Atyámat a' gyalázatos haláltól, talán mi iparkodásunkra 
.lézve,* meg-kévántad-menteni!

Gyárfás : Mond-meg Istentelen: mit véthetett ellened 
dacskási Mihály, hogy őtet olly kegyetlenül, sőtt olly ember
telenül megtámadhattad ?

S celmajer: Olly gondolattal valék: hogy, ha egyszer Juliána- 
;:is-aszszonynak édes Attyát a’ Szerencsétlenségnek verme felé 
teríthetném, bele-is buktathatnám, és az-után valami móddal 
■ zerencséssen ki-szabadíthatnám ; Jó-tettem' bizonyos Jutal- 
imáúl annak gyönyörűséges Leányát hamarább magamévá te
letném. Minden kigondolható módokkal, minden mesterséges 
?ortélyokkal magaménak kévántam tenni ama’ Drága-látos 
jíis-aszszonyt.
j J uliána : De, az Isten’ szerelméjért! mért vetemedett Tit
kos-uram illyetén bizontalan módokra, mivel engem’ más bizo
nyosabb módokkal meg-nyerhetett volna ? Miért nem szóllott 
íiz Űr én-velem csak egy szót-is arró l: hogy édes Atyámnak

i I
* T. i. : a m i seg ítségünkkel v. h o zzá járu lásunkkal.

:
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szerencsés boldog élete az Urnák hatalmában légyen ? 1 — Ha, 
édes Atyámnak boldogulásáért, meg-tudtam vetni a’ halált: 
életének szerencsés folytatásáért,2 kész voltam volna magamat 
az Úrnak birtokába adni. — Sott: még most-is ollyas fel-tétel
lel vagyok: hogy, ha édes Anyámnak akarattya az enyimmel 
meg-egygyezik ; íme ! szabadíttsa-ki Titkos-uram mennél ha
marább édes Atyámat: hozza ide eló'mbe : hogy, sok keserves 
szenvedései után, őtet fiúi szeretetemmel meg-ölelhessem; 
imhol kezem ; örömest Férjhez megyek Titkos-uramhoz.

K álmán, nagy hirtelen : Mit ? Juliána! — Ezen embertelen 
embernek akarod anni kezedet ? — Ezt ón bizonyossan meg- 
nem-engedem, ha Szüléid ezerszer reá-állanak-is. Másnak szá-  ̂
mára rendeltének téged’ a’ Mennyei Lakosok; — Jöszte kar
jaim közé édes Juliánám !

Ezeket mondván Kálmán, ki-terjesztette nagy szívességgel j 
karjait. Neki-ment Juliánának, és őtet olly kegyessen meg- 1 
ölelte, hogy kiki észre-vehetné nem színlett hajlandóságait, j 
Olly sokáig-tartotta karjai között, hogy őtet ki-ereszteni;i 1 
akarni nem láttszattatott. Kálmán-herczegnek ezen cseleke-1 
detét szemlélvén Yernika, fel-boszszonkodott ellene. Más rég- 1 
től-fogva magájának tartván a’ Herczeget, mostani el-pártolá 1 
sát nam szívelhette. El-nem-titkolhatván belső indulatait, . 
ezeket mondotta igen fen-szóval

V ernika : Mire szánhatta magát kegyelmed, Kálmán-her- |  
czeg! —- Mit cselekszik az Istenért! Juttassa eszébe : mi J 
légyen maga, mi légyen Juliána !

Kálmán : Igen-jói tudom, kik legyünk mind-а’-ketten. Mert, 1 
ha nem tudnám, illy sokáig ölelve nem tarthatnám őtet. Lel-1 
kém édes Juliánám !

Kálmánnak ezen szavaira, még jobban felgyúllada Yernika. 
Neki ment a’ két egybe-kötelődzött személynek. És őket egy
mástól el-akarván választani, ezeket mondotta

1 Latinos. — T. i . : van.
2 T. i . : azért, hogy élhessen v. élve m aradhasson.
3 A német «auslassen»-nek fordítása.

MAGY*$
TUDOMÁNYOS
A K A D É M I A

K Ö N Y V íA U
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* V ernika: El-ne-felejtse magát1 Herczegséged! — Férre 
:uliána !

El-akarta őket valóban választani Vernika; de a’ valóságos 
zeretet úgy egybekulcsolta őket, hogy nagyobb erő sem volna1 2 

Jkalmatos el-választásokra, ezen dologra Juliánának Annya- 
i nagyon meg-ütközött. Nem szerette Kálmánnak maga-vise- 
ísét. Ugyan-azért közelebb menvén hozzájok, így szóllította- 
ieg a’ Herczeget

S ára : Kegyelmes Herczeg ! Juliána az én leányom. Én őtet 
•agyon szeretem ; és szerencsésnek tenni kévánom, Nem azért 
.zabadúlt-ki előbbeni szerencsétlenségeiből, hogy azokba, Her- 
zegségednek szertelen maga-viselése miatt, viszsza-lienge-

' edgyen.
K álmán : Ne fáraszsza magát az Aszszony. Juliánát többé 

i arjaim közűi ki-nem-ragadgya.
S ára: De О az én Leányom; nem pedig Herczegségedé. Én 

zűltem Ötét ezen árnyék Világra. Én neveltem-fel Ötét nagy 
Űgasztalásommal saját gyönyörűségemre. Ugyan-azért: jól fel- 
;egye 3 Kegyelmed : többet parancsolhatok kedves Leányom
mal, mint maga Herczegséged gondollya. Leányom felől-is 
zt tartom : bogy Ő engedelmes Magzat.

t  K álmán: Birtokomban vagyon . Ki m ern e sajátom tól m eg 
fosztani ?
; S ára, meg-neheztelve: Nem hiszem: hogy Herczegséged 
zon Anyai Hatalmamat el-vehesse, mellyet nékem, tulajdon 
magzatomra nézve, mind az Isten, mind a’ Természet adott. — 
la  Herczegséged jó Fejedelem lenne, víttatná inkább az 
myai hatalmat, nem pedig elnyomná. — Én magamat az 
stenre, és Anyai hatalmamra hagyván, parancsolom néked 
•uliána : facsard-ki magadat a’ Herczegnek karjai közűi.

1 Németes. — Valamivel tovább az «elfeledkezni magáról» 
kifejezéssel él, a mi helyesebb. — Lásd a 302. lapnak 3. jegy
zetét.

2 T. i . : lett volna.

I 3 A német «werden es wohl begreifen» fordításának lát- 
zik. — M agy.: átláthatja, tudhatja.
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Juliána : Ereszszen-el Herczegséged. Anyám pararancsollya. 
Szükség engedelmeskednem.1

Ezek-után ki-oldotta magát. Juliána Kálmánnak karjai 
közül, de nagy nehezen. Azután egyenessen édes Annyához 
ment, és ötét által-ölelte, mint-ha bocsánatot kérne előbbeui 
el-tévelyedttéért. Sokáig-is maradtanak ezen ölelésben. Juliá- 
nának, és Kálmánnak el-válások után, nem kevés ideig nézett 
Vernika a’ Herczegnek szemeibe. Fejét csóválta az-után. Nem 
külömb érzékenségekkel voltának mind Akós, mind pediglen 
Gyárfás. Tele álmélkodással, így szollá

V ernika : Ezt ugyan Kálmán-herczeg felől soha nem hihet
tem. Istenem ! hogy felejthetik-el magokat1 2 a’ Nagyok-is.

Kálm án: El-nem feletkeztem magamról,3 fejedelmi Kis-| 
aszszony. Azt cselekedtem Juliánával, ’s-azt fogom cselekedni 
osztán is, a’-mi édes Anyámnak igazán Anyai szándékában 
vagyon. Én pedig ettől egy Köröm-feketényit el-nem-távozom. ^

Vernika : Talán ugyan a’ Mennyegzőre czélloznak a’ Sze-  ̂
remi gondolatok ? Ez már ugyan soknál-is több volna.

Kálmán: Oh Vernika! Ha azt az Isten, ha azt a’ Terme-1 
szetnek szoros törvénnyé megtágítaná, ’s-meg-is engedné; \ 
íme bizonságúl hívom mind Mennyet, mind Földet: hogy e 
csak Juliána lenne azon egygyetlen-egy, kit, az egész Világnak . 
Kis-aszszonyai közűi, magamnak választanék.

Vernika : Hatalmában vagyon Herczegségednek: hogy 
Juliánát Herczeg-kis aszszonyá tegye ; és-osztán Hites-társul 
el-vegye. így immár, minden ellen-vetés nélkül, öszve-illené-1 
nek. Következendő-képpen : meg-se-szegnék a’ világi Törve-1 
nyékét.

Kálmán : Oh ! Vernika ! Nem Juliánának nálam alacsonyabb 
sorsától függ a’ mi egybe-nem-keléstink. A’-mi engem’ illet« 
Én ugyan igen keveset, avagy talán semmit sem gondolnék 
azzal: hogy Ő Nemes, Én pedig Herczeg vagyok. Mi-is, Her-

1 Latinos. — T. i. : engedelmeskednem k e ll; vagy, ha a sok 
«e»-t el akarjuk kerülni, szót kell fogadnom.

2 L. a 301. lapnak 1. jegyzetét. *
8 L. a 301. lapnak 1. jegyzetét.
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■egi nevezetünk előtt, csak Nemesek-vóltunk. A’ Herczegsé- 
k csupa ámító gondolatok leg-fó képpen a’ Házasság dolgá

én. Magunk’ számára kellene venni a’ Feleséget; nem pedig 
Herczegségnek, a’ Fejedelemségnek számára. Elég volna 

skem: hogy Juliánában ollyas Erkölcsökre találhatok, mel
leket sok Herczeg-kis-aszszonyokban nem látok.

Vernika : így tehát semmi akadályokra nem találhatunk, 
ellyek miátt öszve-ne-kelhessenek az egy-arányú szerze- 
k 1 — Noszsza rajta — Papot neki — Járjuk-el.1 2

K álmán: Ne csúfolódgyon a’ Fejedelem-kis-aszszony. Én 
i;yan Juliánát Hites-társul el-nem-veszem, de el-se-vehetem : 
'é r t : 0 Nékem (csak Istenem', és Anyám’ tudtára) Édes

S T -V É R E M .

Ezen szavakat hallván Yernika, Akós, és Gyárfás, minő 
•událkozásokkal, minő érzésekkel néztenek magok’ sze- 
eikbe, azok se tudnák vóltta-képpen le-írni, kik akkor eme’ 
méntélén ki-nyilatkoztatást magok’ tulajdon füleikkel hallót-
к. Azok-is bizonnyára, kiket a’ Menny-kőnek véletlen szele 

i íiservessen meg-csapott, hamarább magokhoz térhetnek, mint 
en meg-illetődött, és igen elréműltt halgatók. Leg-elsŐ volt 
:dig, ki magához térhetett, és ezeket, szokatlan álmélkodásai 
ián, té-továzva mondhatta

Yernika : 3 Mit ? — Juliána? — Kálmán-lierczegnek? — 
ost-vére? — Uram-Teremtőm ! Igazán hallottam-é a’ dol
'd ? Süket ugyan nem vagyok.
. K álmán : Úgy vagyon. Igazán hallotta a’ Fejedelem-kis-asz- 
ony, Juliána, Kálnián-herczegnek Test-vére ! — Édes Júliá
im ! Mond-meg magad, hogy önthessem-ki tellyességgel tiszta 
äbeledbe atyafiságos szívemet? Erőtlen vagyok temérdek érzé-

1 T. i . : az egymást megszerzett v. elnyert v. szép v. összeillő 
egymáshoz való pár.

2 T. i . : a menyasszony tánczát. — V. ö. : «Nemcsak a
0 csút já rják  pénzzel, lianem a m enyasszony tánczát is.» Mikes,
1 lev.

i 3 Soloecismus. — T. i. : Legelső volt Vern., a ki magához 
jrt és . . . ezeket m ondotta: V agy: először v. elsőnek V. tért 
í. stb.
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kenségeimnek valóságos ki-adására. Mértékelnem kelletik Örö
memet, másként el-is veszhetek.

Most eresztette-ki elsőben édes örömének özönét Kálmán- 
herczeg. Most húllottanak-ki sűrű könyvei, mellyeket ennek- 
előtte, magának nagy meg-győzésével, szívében szorongatva 
tartott. Nem szóllhatott egy szót-is, sok ideig magán csodál
kozván, bogy lehetett a’ titkot illy sokáig el-rejtve tartania. 
Sára mind ama’ szavakat hallván, mind eme’ könyveket látván, 
nem tudott számot vetni eszével. Abrázattyán minden színek 
meg-fordúltanak. Nem tudván, örömében-é avagy félelmében, 
de minden tagjai nagyon reszkettenek. Végtére a’ Herczegnek 
ezeket mondotta

S ára : Kegyelmes Herczeg! Kérem Kegyelmedet: nyúgod- 
gya-ki magát egy kevés ideig. Mert nékem úgy tettszik : mint
ha, nagy hevében, félre beszéllene.

Kálmán : Mentsen-meg az Isten, édes Aszszonyom ! Helyén 
eszem. Nem beszéllek félre. Csak hogy örömemmel nem 
bírok. — Juliána nékem Néném, és valóságos Néném.

S ára : Még csak egy kévéssé fújja-ki magát Herczegséged. 
Másként kétségbe esem helyre-állítása felől.

Kálmán : Semmitől se tartson az Aszszony. Tudom, ki 
vagyok. Tudom, mit beszéllek.

S ára : No hát, Kegyelmes Herczeg! Nem de-nem én nevel
tem Juliánát ? En szoptattam őtet ? De még sztíltem-is.

Kálmán ; Oh Anya! Szoptattad ugyan, nevelted-is em e’ 
drága Kis-aszszonyt; de bizonyos légy benne, hogy soha nem 
szülted.

J uliána : En pedig ezen érdemes Aszszonyságot édes 
Anyámnak ismérem.

Kálmán : Gyám-anyádnak igen-is ; de nem Szülő-anyádnak.^
J uliána : Úr-Isten ! m i oka lehetett Születésem' el-titko- 

lásának !
K álmán : Oka mindennek az Atyám. Ennek varázslásokra 

hajladozó gondolatai arra vitték édes Anyámat: hogy téged 
kegyetlensége elől el-rejtsen. — Oh Juliána! Be szerencsés 
valál azzal: hogy az arany Pereczeket, éppen azon mód-
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jil,1 kezeidhez vetted; és engem’ mint-egy kénszerítettél, hogy, 
l-tételem előtt, haza rándúllyak. Mert: ha ezt az Isteni Gond- 
selés így nem rendelte volna; mind-eddig nem tudhattam 
dna, hogy Test-vérem legyél.

J uliána : Lelkem édes Kálmányom ! kérlek az Istenre : 
tesd-el velem : hogy, minden kétség nélkül, édes Bátyáin

ak tartsalak.

TIZEN-EG YGYEDIK RÉSZ.
JULIÁNA’ EREDETE.

Ha a dolgot igazán megvisgállyuk, nehéz-is vala azt mind 
‘árának, mind Juliánának el-liinni, hogy Kálmán-Herczeg, 
mek Test-vére lenne. Mind-az-által: olly napfényre hozó- 
>tt a’ dolog, hogy arról, a’ halgatók közűi senki se kételked- 
;etne. Mert egy kis-várakozás után, midőn mindnyájan az 
őbbeni álmélkodásból magokhoz tértenek, így beszéllette-el 
uliánának igaz eredetét

K álmán : El-beszéllem a' dolgot rövideden. Hogy innett 
aza mentem : íme édes Anyámnak élete utóllya felé folyt, és 
mpán csak egy szőr-szálon2 függött. Keserves fájdalmai 
ázott, nem vala nagyobb vigasztalása, mint, midőn véletlen 
amar haza-jöttömet az előre szaladó Inasoktól hallotta. De 
i-is 3 édes Anyámnak a’ halállal tusakodó gyötrelmeit meg
ütvén,4 bé-ronhantam hozzája. Észre-vévén intéseiből: hogy 
|ak velem kévánna különössen heszélleni,ki-igazítottammind- 
/ájokat. —- Le-ültetett osztán beteg ágya mellé, és nékem 
[eket mondotta: Édes Fiam ! igaz lélek-ismérettel kévánok 
eremtőm előtt meg-jelenni. Ugyan-azért: néked olyan titkot 
-vallani, mellyet mind-eddig édes Atyád előtt-is el-födözve

1 T. i . : nem más, hanem  azon módon.
2 T. i . : hajszálon, 

i  3 T. i . : én pedig.
; 4 T. i . : L. a G4. lapnak 1. jegyzetét.

áüAz A rany P e re  ezek.
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tartottam. — Tizen nyolcz esztendők előtt terhben lévén, egy 
leányt hoztam e’ világra. Annak ritka szépsége nagyon meg- 
vidíttá ugyan szívemet; de, atyádnak kegyetlenségéről gondol
kozván, annak meg-tartása felől nagyobb kétségbe estem. 
Nem tudom, minő Varázsló Aszszonyok el-hitették Atyádat, 
bogy azon Leánya, melly tőllem leg-elsőben e’ világra adatik, 
olly veszedelembe hozandgya Herczegségünket, mellynek irtóz- 
tatóságát sóba magunkkal el-nem-hitethetnénk.

S ába  : Ob Férj-fiák ! Férj-fiák ! Be nagy akadályra vagytok 
gyakorta.

K álmán : Hogy valóban ki-mondgyam az igazat, Atyámnak 
ezen maga-viselését jóvá nem hagyhattam. Boszonkodtam a’ 
Varázslónak vak-merőségén-is, és csak alig várhattam : hogy 
Anyámnak bátra maradott szavait éppen meg-érthessem. — 
0 pedig így folytatta beszédgyét. — Meg-szűlvén kedves Leá
nyomat, annak veszedelméről bizonyos voltam : mivel gya-* 
korta édes Atyádtól, még midőn azon ártatlannal terhben vol
tam, ama’ szavakat hallottam: hogy annak nyakát töri, és, 
Herczegségének ezen ellenségét, bizonyossan el-veszti. —|  
Futtattam elmémet külömb-féle gondolatokon. Eleget történi 
fejemet, mi tévő legyek édes leányommal. Ötét valahová el
rejteni, és édes Atyádnak (ki terhemet,* és le-betegedésemet 
jól tudta) semmi magzatot elő-nem-adni, hitelre méltó dolog
nak nem láttszattatott.** De ki segített az Isten minden két
ségemből.

J uliána : Ha csak az Isten csudával nem segített bennete
ket, ezen hínnyárból ki-nem-jöhettetek.

K álmán : Nem vala csudára semmi szükségünk. Hallyad 
Anyámnak szavait. így folytatta beszédgyét: — Csak alig 
pólyázhatták-bé azon édes leányomat; íme, meg-indúltt iné-, 
bemben, más magzatot érzettem. Test-véred után nem sokára 
Tégedet hoztalak e’ világra édes Kálmányom. U g y a n -az é rt: 
csak tégedet magadat mutattalak-bé édes Atyádnak. Ama

* IT. i . : v árandós á llap o to m at.
** T. i. : férje nem  h itte  volna el, hogy  nem  szü le te tt gyermeke.

3 0 6
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leányomat, ezer forintokat tévén Pólyájában, Bábám által, egy 
zegény Aszszonykoz vitettem, bogy fel-neveltessen.1 — Kevés 
léig vala leányom ezen Gyámjánál, midőn Macskási Mihály - 
. ak hitesse Sára le-betegedett, és szerencséssen el-is-szűlte 
uliána-leányát. Ennek1 2 kilencz napokig semmi teje nem 

távén, kénteleníttetett magzattyának Szoptatót fogadni, ki-is 
■töd-napra, éjtszakának idején a’ Bőcsőre dőlvén (hogy a’ 
>eányt meg-szoptassa), ottan elaludtt, és meg-nyomta a' gyer- 
neket. — Fel-ébredvén a’ dajka, kétségbe nem esett, hanem 

^szével élt. El-ásván még azon éjjel a’ meg-nyomott leányt, 
Lzon aszszonyhoz jött, ki az én édes leányomat tartotta. Annak 
>da engedvén az ezer forintokat, az én leányomat Macskási 
iáihálynéhoz vitte. Ennek osztán megjővén teje, őtet leánya 
gyanánt beteg ágyába vette, és Juliánának nevezte az élőb
bemről. Ezek voltának édes Anyámnak szavai. Örvendett 
bedig ki-mondhatatlan-képpen, hogy kedves leánya illy derék 
lázba juthatott, pedig3 az Istennek illy csudálatos rendelé- 

■ iieivel.
S á r a  : Hatalmas Isten ! mi csudálatos módokkal rendeled-

;;1 az emberek' életét!
K á l m á n  : Kedves-édes Húgom ! Hány ezer, meg-ezer köny

veiben állottál édes Abiyámnak,4 hogy téged’ nyilvánságossan 
nagájénak nem mondhatott. Ő tégedet minden-koron mérték 
aélkűl5 szeretett. Magam-is (nem tudván, mi okra nézve:) 
hagy gyönyörűségemet tapasztaltam veled való Társalkodá- 
ríómban. Ellenben : ha veled nem lehettem, mint-lia valami 
Aélkűl szűkölködtem volna. Valahányszor Udvarunkból el- 

, nentél, mind-annyiszor sűrű könyvei ki-csordiiltanak édes 
Anyánknak. Csak alig várhatta, hogy viszsza-térjél hozzá.

J ulián a : Oh be sokszor tapasztaltam ő herczegségének 
ízen kegyességét, és íme nem-tudtam : mi ok vihette reá.

1 T. i. : felnevelje.
2 Helyesebben : annak, t. i. M. feleségének.
3 T. i . : és v. még pedig.

\ 4 T. i . : mennyi ezer meg ezer könyet hullatott el anyám.
I I 5 T. i. : határtalanul.
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K á l m á n  : De mostanában immár, midőn édes Anyánk 
utolsó szem-pillantását látta,1 nem akarta tovább el-titkolni 
fényes eredetedet. Én tégedet Testvéremnek lenni hallván,1 2 
tüstént Atyámra ütöttem; és, annak helytelen gondolataira 
semmit se hajtván, eleibe adtam, nagy buzgóságommal, édes 
Anyámnak végső szavait, és őtet arra vittem, hogy tégedet ne 
csak szeressen, hanem személlyedben gyönyörködgyön-is. Ö-is 
alig várhattya, hogy karjai közé szoríttson.

•Juliána : Oh én a’ Teremtő Istennek szerencsés alkot
mánnyá !

K á l m á n  : Én nagy örömemtől egészlen el-nyomattatván, 
még azon órában, nagy serénységgel, bé-fogattam a’ lova
kat. Ide pedig, nem mondom hogy lovaglottam, hanem 
Sólyom-madár módra szállottam. — És lássa az ember! — 
midőn Juliánának látásából, és meg-öleléséből ezer örömet 
reménlettem — azon édes Juliánámat — szerelmes édes Test
véremet -— fekete posztóval bé-vontt álláson — le-térdelve -  
bé-kötött szemekkel — a’ Hóhér’ társaságában látom. — 
Istenem ! ki írhatná-le akkori gyötrelmemet!

Juliána : Kedves édes Kálmányom, Nem hittem volna, 
hogy néked, ama’ fel-tételemmel, illy szív-szorongatásokat 
okozzak.

K á l m á n  : Édes Juliánám ! Azt se hitethetnéd-el magaddal : 
minő érzésekkel voltam, midőn a’ keszkenőket szemeidről le
vettem, midőn meg-ismértelek, midőn végtére meg-öleltelek, 
ügy tettszett, mint-ha az egész világnak terhe szívemre omlott 
volna. De el-nem-nyomliatott iszonyú súllyaival. Meg-erősített 
az Isten.

R imái, sírva: De minő szívem vagyon énnékem ? Úgv- 
annyira szorongattatom, hogy szavakra nem fakadhatom.

J u l i á n a  : Édes Rimáim ! Még 3 élek, ama’ három Krajczár- 
ról, és ama három kegyelem-kérésről soha el-nem feletkezem.

1 T. i . : halálán van, haldoklik.
‘2 Latinos. — T. i . : m ihelyt meghallottam , hogy testvérem 

vagy.
3 L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
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Kálmán-herczeg, azon liárom-száz aranyokkal, csak három
szori Kegyelem-kérését fizette-meg ez-előtt. De én, a’-mint 
ükkor meg-ígértem, azon három Krajczárt más liárom-száz 
aranyokkal fogom meg-jutalmazni. Első liárom-száz aranyai
mat, mellyeket Szülőimnek kegyességekből vevendek, Rimái
nak számára által-küldöm Postán.

R imái, isméit sírva: íme itt állok merevedten, mint a’ Kő
bálvány. Sírva-is, mint a’ vén aszszony. Még meg se tudom 

i köszönni.
. Juliánára nézvén Sára, azt gondolá, hogy szíve, mind 
örömében, mind szomorúságában 1 meg-reped. Ugyan csak el- 
s-leliet gondolni, mi szív szorongatásokat szenvedett, midőn 

1 iuliánájától, e’ világon leg-nagyobb gyönyörűségétől, mint-egy 
:neg-fosztatott. De észre lehet2 venni azt-is, mi örömére vált, 
íiogy azon édes leánya Herczegi méltóságra emeltetett. Vég- 

1 bére : el-andalodott gondolatai között, úgy tettszett Sárának : 
mint-ha Juliánát egy Herczegi házba házasította-vólna-el. De 

- bsak nem lehetett helyén az anyai szív. így szollá Juliánához 
I S ára : Kegyelmes Herczeg-kis-aszszony! (mert édes leá
nyom’ nevével nem merek immár élni). Itt az én szívemben 
d-mondhatatlan viaskodások vannak. Sír a’ lélek bennem, 
bogy illy szerelmes leányomtól meg-kelletik válnom. De egy- 
fezer-is-mind nagy örömemet-is érzem, hogy olly méltóságra 
pmeltetett, mellyet erkölcsei miátt, születésétől fogva rneg-is- 
órdemlett. Oh most jutnak eszembe édes Uramnak azon sza
rai, mellyekkel gyakran emlegette, hogy Juliána leánya mind 
szépségére, mind erkölcseire nézve bé-illene egy Fejedelmi 
Udvarba.

J uliána : Édes Anyám ! ezen édes leányodat nem fogják ki
ragadni anyai kezed közül. Azon szorgalmatosságodért, mellyel 
mgemet tisztességessen fel-neveltéi, meg-érdemlotted az t: 
bogy, még3 élek, édes Anyámnak tartsalak. Meg érdemiette

1 T. i . : az öröm és szomorúság vegyes érzelmeitől, 
f 2 T. i . : lehetett.

л L. a 25. lapnak 1. jegyzetét.
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a’ Macskási Ház is, mellyben ekkoráig Magzat gyanánt vol
tam, hogy magamat, egész holttomig, Macskási Juliánának 
nevezzem. Se ezen nevemet, se nálatok való Neveltetésemet I 
soha nem fogom szégyenleni. Só'tt büszkélkedem abban, hogy I 
engem illy drága Anya nevelt-fel.

S á r a , sírva: Istenem! meg-reped örömembe szívem ! Meg- ] 
vigasztaltál, édes Teremtőm. Örök hála néked.

V e r n i k a  : Édes Juliánám ! Lehetetlen dolog, hogy szivembe I 
tekints, és lássad azon örömemet,* melly bennem azon okból ] 
származott, hogy az Isten' Rendelések Tégedet Hozzám hason- I 
lóvá tettének. Én már Téged’úgy foglak ez-után-is tartani, mint I 
leg-kedvessebb Szomszédomat; leg-szerelmetessebb Öcsém- j 
aszszonyomat. Teremtő édes Istenem ! be nagy örömmel fogok 1 
mindenkor meg-emlékezni azon boldog időről, midőn téged’ I 
leg-is-leg-elsőben Gyárfás-bátyámnál láttalak ; midőn téged'. 1 
ide hozzám, mint Remete-újjonczot, Udvarunkba hoztalak; 
midőn téged’, mint jövendőbeli Titkosomat, szerettelek ; midőn 
szerencsétlenségedben sok ezer könyvekkel meg-sirattalak, 
osztán: mint Herczeg-kis-aszszonyt érdemlett szívességgel I 
meg-tiszteltelek. Ollybá tarts Те-is engem, édes Juliánám! 
mint Testvéredet szoktad. Én kevélykedni fogok az egész I 
Világ előtt, ha tégedet Öcsém-aszszonynak hivhatlak.

J u l i á n a  : De még én-is, édes Vernikám, örökre meg-fogom 1 
tartani ezen Rózsákat, ezen fehér keszkenőt, mint hozzám- 
való szeretetednek atyafiságos jeleit. Ebben a’ keszkenőben 
vannak azon könyveidnek ékes gyöngyei, mellyeket, szeren- 
esetlenségem miátt, olly bőven ki-húllattál.

V e r n i k a  : Igen-is benne vannak könyveim. Midőn Apaiin
nak kezeibe adtam, hogy hozzád a’ Siralom házba vigye, meg- 
nem-tartóztatliattam magamat, hogy szemeimnek öreg csöp- 
jeit reá ne ereszszem. Édes Juliánám ! azon Követségnek még 
mostani emlékezete-is keserves. Ha bátran ki-lehet az igazat 
mondanom: édes Juliánám, de meg-ne-neheztelly; ha azon szí

* T. i . : nem is gondolhatod, képzelheted, inekkora örömöm,
V .  mekkora örömöm van, v. m ennyire örülök.
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jességemet láthattad volna: annak ki-fizetésére magadat elég
telennek lenni gondolhattad volna.

J u l i a n a  : Ha tehát én hozzám ‘-ki-mutatott kegyességedet 
áegendő-képpen meg-nem-köszönhetem: semmit sem búsúlok 
hég-is ; 1 2 mert meg-jutalmazza Kálmán-lierczeg Test-vérem 
Tlyas valamivel, mellynek birtokában mind-a'-két Udvar mól
ján gyönyörködhetik. Illik-is: hogy ezen bóldogságtoknak 
téz-fogásául, és mint-egy mátka-tállyáiil, kezeidhez vegyed 
zen arany pereczeket, mellyeket számodra műveltetett. Ezek 

íjjéged" sokkal boldogabbnak tegyenek, mint engemct tettének. 
Tartsák-meg lioszszassan szerencsés életedet, mellyek az cnyi- 
■üet szinte el-emísztették.

Kálm án: Meg-is tartyák ezen arany Pereczek Yernika- 
“ejedelem-kis-aszszonyt minden bizonnyal. Vegye-cl Kegyel
med maga számára e’ csekély ajándékomat: nem csak azon 
okból: hogy valóságossan számára rendeltetett, és tőllem tel
jes szívességgel ajánltatik; hanem édes Juliána-Test-véremnek 
övök emlékezetére-is. Valahányszor azokat Kegyelmednek kar- 
, ain fémleni látandom : mind-annyiszor meg-emlékezem mind 
Juliánának szerencsétlenségéről, mellyben azok miátt bukott, 
mind magam boldogulásáról, mellyet ugyan-azon arany Pere- 
;szek okoztak.

J u l i á n  a  : Téged' tehát, édes Vernikám, mái naptól fogva, 
.kedves ángyomnak tartalak.

K á l m á n  : El-jön nem sokára azon idő-is, mellyben te-is, 
édes Juliánám, a’ Barcsai háztól illyetén ajándékkal meg- 
ajándékoztatol —- I)e mi mostanában hagygyuk ezeket a’ követ
kezendő boldogabb időkre. M ert: minek előtte ezek meg-tör- 
Jénnyenek,3 szükség-képpen Szerémbe kelletik viszsza-men- 
inünk. Ki-terjedett4 karokkal várnak bennünket édes Szülőink. 
^Haldokló Anyánknak élet-ereibe élesztő vércsöppeket fogsz

1 T. i . : irányomban, irántam .
2 Soloecismus. — T. i . : ha  ir. való kegy. nem is köszönhe

tem  V. hálálhatom  meg eléggé, mégsem búsulok.
T 3 Latinos. — T. i . : megtörténnek.

4 Latinos és németes. — T. i . : tárt.
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önteni, lia magadat eleibe adod ; 1 ha személlyedet mellyéhez 
szoríthattya; ha tégedet, úgy-mint saját magzattyát, egyszer 
szívessen,1 2 minden alattomhan-valóság nélkül, meg-csókolhat. 
Röptíllyünk haza édes Juliánám ! édes Test-vérem ! Vídámítt- 
suk-meg jelen-léttünkkel egész Udvarunkat.

TIZEN-КЕТТЕШ К RÉSZ.

SZEREMBE MENETEL.

Ezen örvendetes újságoknak temérdekségétől el-olvadván 
mindnyájoknak szívek;3 senki se vélt, Akós-fejedelmen kívül, 
ki ezen történetnek végét valami siralmas esettel bé-kévánta- 
vólna-fejezni. Schelmajernek gonoszságait méllyen meg-fon- 
tolván, e’ szavakra fakadott

A kós : Én pedig Herczegségteket hamarább el-nem-ereszt
hetem magamtól; hanem, ha ezen örvendetes történeteknek 
végét siralmas esetre fordítom. Előbb tehát ama’ Schelmajer- 
titkost, ki Juliána-herezeg-kis-aszszonynak élete ellen olly 
gyilkos módra törekedett, a’ Karóba huzatom. Ama’ keszkenő
nek, melly Juliánának édes szemeit végső képpen le-zárta, 
Udvaromban Kristal-üveg alá kelletik tétettetni, és alája, arany 
bőtökkel, ezeknek irattatni: A’ győző ártatlanságnak örök em
lékezete. Még ma el-kell enyíszni a’ gonosz párának.

R im ái: Kegyelmes Fejedelem. A’ Titkosért-is Kegyelmet 
kérek.

A kós : Ne szóllv értté egygyet-is.4 Meg-nem-érdemli a' 
Gyilkos.

R imái : Kegyelmes Fejedelem ! a’ régi jó szokás szerént, 
még egyszer Kegyelmet kérek !

1 T. i . : ha előtte megjelensz.
2 T. i . : végre szíve szerint.
3 T. i . : szíve.
4 L. a 22. lapnak 2. jegyzetét.
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I Akós : Héjjába fáradozol Rimái. Nincsen semmi kegyelmem, 
mellyet reá vesztegessek.

J uliána : Sztínny-meg Rimái. El-látom : hogy szavaid foga- 
natlanok. Le-térdelt Akós előtt, és hozzá így szállott: Kegyel
mes Fejedelem! Lásson engemet, egy Herczeg-kis-aszszonyt 
lábai előtt térdelni. Én meg-engedem Titkos-úrnak ellenem 
való törekedéseit úgy, valamint Istenemet kérem : hogy ő-is* 
meg-engedgye Félre lépésimet. Bizonságúl hívom mind men
nyet, mind földet: hogy ezen Erkölcsömet, mellyel ellenségem
nek meg-engedek, nagyobbra böcsűllöm annál, mellyel ennek- 
előtte édes Atyámért meg akartam halni. Mert ezt cselekedni 

■ jegy szerető magzatnak nem igen nagy munka. A’ Gyönyörű
ség, és szeretet öszve-kapcsoltatik benne, fel-is-éleszthetik a' 
szívet. De egy ellenségnek meg-engedni, és pedig tellyes szív
éből meg-engedni, ez ám azon erkölcs, melly bennünket, halandó 
: embereket, halhatatlanokká tészen. Ezen Erkölcsömnek más 
jutalmát nem várom, hanem azt, mellyet Mennyek’ orszá
gába a’ Magyarok’ Istenének szent színe előtt várhatok. — 
Kegyelmes Fejedelem! Rimainak utolsó kérését, magamra 
vévén, kérem alázatossan Fejedelemségedet: kegyelmezzen 
töredelmes Titkossának!
; Akós, fel-emelvén Juliánát: Kérem Herczegségedet, ne 
alázza-meg úgy-annyira magát. Meg-nem-érdemli a’ Gyilkos, 
-hogy érette egy Herczeg-kis-aszszony esedezzen.

V ernika : Édes Bátyám Akós! Yallyon el-fülelhetnéd-é 
Juliána-herczeg-kis-aszszonynak szíves könyörgését? Meg-vet- 
hetnéd-é egy hlyen Méltóságnak szavait?

Akós : Ez ám az, édes Vernikám, a’-mi szívem gyötri. Csak 
őHerczegsége ne könyörgött volna érette! Bizonyossan az egész 
.Világ meg-nem-mentliette volna a’ fel-nyársolástól. M ert: 
mivel Juliána-herczeg-kis-aszszonynak eme’ története csupa 
siralmas dolog, kár volna annak gyászos végét nem látni.

V ernika: Édes Bátyám ! Elég gyászos lészen amúgy-is, ha 
azon Szemét-embert életben hagyod-is. M ert: mi lehet széles

j
I
'

!

* T. i . : Isten is.
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e’ Világon siralmassabb dolog, mint, midőn ollyas terem tés
nek élni kelletik, ki az Istennek átkát, és pedig retten tő  átkát 
szűnetlen hordozza ?

J u liá n a : Az-ntán: Kegyelmes Fejedelem! Mind édes 
Anyám Sára, mind Fejedelcm-kis-aszszony Vernika,1 mind 
íme a’ Kis-aszszony Apaiin1 2 egész Gyászba vannak öltözve. 
Engedgye-meg Fejedelemséged, hogy ezen Gyász Ruhák inkább 
egy el-múlt gyászos történetemnek, mint Schelmajer’ halálá
nak jelei legyenek. Ezen kivííl: Titkos-úr soha nem agyarko- 
dott volna ellenem, ha Herczegi Vérségem tudva volt volna 
előtte.

S chelmajer : De tudtam, kegyelmes Herczeg-kis-aszszony: 
hogy egy ártatlan ellen agyarkodom. Ugyan-azért: kérem nagy 
alázatossággal Herczegségteket, Kegyelmeteket: ne esedezze
nek életemért. Én gonosz nagy adósságomat halálommal kévá- 
nom le-fizetni. Jobb lesz, ha nem élek ; mint, örökkön-tartó 
lelkem’ ismérete’ furdalásaiban, e’ világon tengődöm.3

G yárfás, naijij örömmel, hirtelen: Öcsém ! Öcsém ! Hadd- 
meg életét. Sokkal siralmassabb dolog: azt az életre kénszerí- 
teni, ki erővel meg-akar-halni. Az illyennek jutalom a’ halál; 
Kén 4 5 pedig az Élet.

A kós : Úr Isten! minden felől ostromoltatom. Én ugyan 
Juliána-kis-aszszonynak szíves kérését meg-nem-vethetem, de, 
Követem Herczegségedet, Schelmajernek, Személlyem szerént,6 
meg-nem-engedhetek. Mivel tehát inkább a’ Szerémi Herczeg- 
ség ellen, sem-mint Udvarom ellen vétkezett, ezen Schel
majer Titkosomat Kálmán-lierczegnek hatalma, és ítélete alá 
adom.

J uliána : Engedgy-meg néki édes Kálmánom, édes lel-

1 Magyarosan : V ernika fejedelem kisassz.
2 L. az előbbi jegyz.
3 T. i . : Jobb lesz, ha nem élek, m int hogyha . . . tengő

döm ; V .  jobb nem élnem, m int .  .  .  tengődnöm.
4 L. a jel. műhöz csat. «Szót.»-nak «kén» szavát.
5 Ama két szó nélkül is teljesen érthető a mondat. Alkalma

sint a ném. «ich für meine Person»-nak fordítása.
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í:em Test-vérem! Meg-ne-vescl ezen első lierczegi könyör
gésemet.

K álmán, gondolkozása u tá n : Mit tehetek egyebet azon bol
dogtalan emberrel? — Elly tehát Istentelen az egész Emberi
ségnek gyalázattyára. Jusson eszedbe Gyilkos : mit cselekedtél; 
hogy jobban eszedbe tűnnyön, mit kellessék az-után cseleked
ned. Légy első, kiről azt mondhassam, hogy valaha egy-meg- 
'obbúlt Roszszat látott a’ Világ. De ne csak szőrödet, hanem 
bőrödet-is változtasd-meg czudar Róka.
* Akós: Most pedig: tüstént ki-takarodgy Erdélyből — Visz- 
,;za Országodba. — Egy óra alatt Kolosváron ne lássalak. Két 
iiap alatt Erdélybe mulatozni ne hallyalak.1

K álmán : De ne vesztegessük tovább az időt illy kellemetlen 
dolgokban. Mennyünk, édes Juliánám, Szülőinknek karjaik közé. 
j J uliána : De, minek-előtte ez meg-történnyen,1 2 Mennyiink- 
•Jc édes Atyámhoz a’ Tömlöczbe. Hadd öntsem-ki előtte fiúi 
'szívemet. Hadd beszéllyem-el néki iparkodásimat, mellyekkel 
^életének meg-tartására fáradoztam! Oh édes Atyám ennyi 
.vigasztalásokat mái napon bizonyossan nem reméllettél.

K álmán : Mennyünk-le tehát Macskási Mihálynak meg- 
vigasztalására. Vegyiik-ki az ártatlant gyászos tömlöczéből. 
rEnnek ki-szabadítása után, diadalommal mehetünk Szerémbe, 
mert egy boldogtalan embert boldoggá tettünk. Minő szívvel, 
;minő érzékenységekkel fognak tégedet a’ Szerémiek mind látni, 
mind pedig meg-ölelni;3 könnyebben képzelhetik magoknak 
ezen történetedet olvasó kegyes emberek sem-mint én azon 
körömet szóval ki-mondhassam.4

Ezek után csoportossan a’ Tömlöczbe mentenek, és nagy 
■ öröm-sirások5 között ki-szabadították ama’ szerencsétlen

1 T. i. : ne halljam , hogy stb.
2 T. i . : megtörténik. — L. a 311. lapnak 3. jegyz.
3 T. i . : látni s ölelni.
4 T. i. : elm ondhatnám . V agy: könnyebb e tört. olvasó k. 

embereknek elképzelni, m int nekem szóval kifejezni.
5 T. i . : öröm és sírás, v. örömükben sírva, v. az öröm és fáj- 

i dalom vegyes érzelm ei; 1. a jel. műhöz csatolt «Szót.»-nak «öröm- 
j sírások» szav.
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Kincs-tartót. Ezeket illy szerencséssen el-vógezvén, Kálmán- 
herczeg Juliánéval Szerem felé meg-indúlt; de, bal szeleknek 
fúttával. Azon szerencsétlenségek, mellyek Juliánát ennek- 
előtte űzőbe vették Kolosvárott, egószlen el-érték a’ Szerémi 
Udvarban. De ezeknek elő-beszéllését boldogtalanabb időkre 
hagyom.
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щ 1 т ,i n i s t i ' d i n i  : a lat. adm inistrare szónak m agyaríto tt alakja, 
gondját viselni vminek, igazgatni, korm ányozni, vezetni. Nem 
Dugonics él azzal a szóval, a ki szándékosan kerüli az idegen 

j szókat, hanem  Eszterházi azoknak a leveleknek egyikében, 
I a melyeket D. jelen művében idéz.
\lC)g : egyike ama számos szónak, a melylyel nyelvünk az öreg- 
! sóg és a í’égiség fogalmát kifejezi. A régiek az «agg» szót 

nem csak emberről, hanem  állatról és élettelen dologról is 
m ondták.

iijá ln i  V. a já l la n i  : ajánlani, így is írja.
idledS : a lat. Achatius-nak m agyaríto tt alakja, Ákos.
tllckoron:  akkor. Megvan a régi nyelvben.
d la m u s z t a : alattomos, gyámoltalan, rósz, silány, semmirevaló. 
; V. ö. Nyelvőr, X III. 527. XVII. 86. 132.
a la p  a tr  é ta : a spany. olla p o d rid a ; a spany. olla (olv. ólja) a 

lat. olla-ból, a mi fazekat teszen, és a spany. podrida a lat. 
putridus, a, um-ból, ez meg a putrere-ből, a m i rotliadni-t 
teszen, szárm azik ; voltakép egy spanyol étel. Ált. keverék, 
zagyvalék ; az, a mi a fr. potpourri. Nem D. él avval a szó
val, hanem  Apor, a kinek müvéből D. idéz egyet-mást. 

f la t t s d g : hajókötél, a melylyel a hajót húzzák. Sz. Moln. — 
D. avval a szóval m agyarítja m atliem atikai műveiben a hypo- 
thenusa-t, a m it ma «átfogó»-nak hívnak. 

a lk a lm a s in t : eléggé, kellően,meglehetősen, valószínűen, való
színűleg. Nem D. él vele, hanem  Apor.

'a l k o tm á n y : terem tés, terem tm ény, e szókkal is él, és a «terem 
tett állat» szóval is. Megvannak a régi nyelvben.
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am azon:  a mese szerint az amazonok liarczos nők voltak ;
Ázsiában ; ált. a bátor, férfias és hősies nőket hívják így. 

a m a zo n -ru h a :  oly női ruha, a mely a férfiakéhoz hasonló. 
A n tik r is z tu s : görög eredetű szó ; szónil-szóra a. t. m. Krisz

tus ellensége, az ördögöt is értik  rajta. Y. ö . : Máté, 24, 5.1 
Ján . 5, 43. Ján . I. 2, 18—22. Thess. II. 2, 3—11.

A p a iin :  keresztnév, a regény egyik női személyének neve; 
Apaiin V. Ápol V. Apollonia szűz Decius császár korában | 
(249. Kr. u.) vértanú i halállal halt meg Alexandriában. Az 
egyház febr. 9-én üli emlékét.

a r a n y m á s a :  a mi az aranyhoz hasonló, a ném. falsches Gold.] 
Nem D. él avval a szóval, hanem  Apor. 

a r a n y o z n i  v. a r á n y z a n i:  czélozni vmire, e kifejezéssel is< 
é l; gondolni, te rv ezn i; igyekezni, törekedni vmi czélra ; vélni. 
Sz. Moln. Y. ö . : Nyelvőr, XVII. 87. 

a r e s tu m : középk. latin szó, megvan az ang., fr., ném. és ol. 
nyelvben. Némikép m agyarosítva így mondják : áristom , t. i. 
börtön. Nem D. él azzal a szóval, hanem  Eszterházi. 

a r tic u lu s :  lat. szó, czikkely, rész ; tágabb értelem ben: liatá-j 
rozat. Nem D. él e szóval, hanem  Eszterházi s Apor. 

a s z s z o n y á l la t: asszonyszemélynek is mondják a régiek, de 
egyszerűen asszonynak is. Az «állat» a régi nyelvben nem
csak anim al, hanem  creatura, ens, essentia, m ateria, persona, 
res, substantia. V. ö . : Kriza, Vadr. 491. Simonyi, A m. nyj 
II . 173.

a tya fiságos: rokon, rokoni, testvéri, testvéries. Régi. 
a va tn i m agá t viliibe: avatkozni vmibe, így is mondja. V. ö. j 

Nyelvőr, XVII. 87—S. 133—34. 273. 
a zo m b a n : azalatt, akközben azonközben. V. ö. Simonyi, Ml 

kötőszók, I. 132.
á b rá za t: oreza, e szóval is él. V. ö. : Nyelvőr, II. 534. XVI. 

394—6.
ág-bog: sok és csomós ág, «bog» csomót, görcsöt teszen, 

Agalni-bogalni a székelyeknél a. t. m. csürni-csavarni. V. ö. 
Kriza, Vadr. 491.

ágy szék: a fr. chaise longue, a ném. Ruhebett, Lehnstuhl. — 
Faludi párnásszék-nek mondja. Az Akad. N. Szót. s z e r in ti 
karos, tágas zsölyeszék, a melylyel ágy gyanánt élnek. 

a l:  gonosz, nem igaz, rósz.
ál-gödör: nincs meg szótárainkban; de megvan az u. a. teve
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«ál-verem», Sz. Moln. Szót.-ban, a Ny. tört. Szót.-ban és az 
Ak. N. Szót.-ban, a mely utóbbiban így van m egm agyarázva: 
titkos, eltakarva ta rto tt verem, a melynek czélja vm it elrej
teni, megfogni, kelepczébe ejteni benne, a milyen pl. a far- 

i kas-verem.
i d l l a m á n y : e szó az ő alkotása; föltétel, conditio. Bedingung,
. Stand, Zustand. Avval a szóval m agyarítja  egyszersm ind
i m atliem atikai műveiben a «hypothesis» szót (v. ö. Nyelvőr,

III . 408.) és azt, a m it m a «póttétel»-nek hívnak. 
á llá s :  régi szó, m a: állvány, D. — alkalm. a ném. B lutgerüst 

nyom án — azt a fa-alkotm ányt érti rajta , a melyen a halálra 
■ ítélteket kivégzik ; vérpad, vesztőpad, vesztőhely.
'■ á llítan i: a régi ny. alítani v. alítn i szava, a m elyet vagy 

szándékosan, vagy félreértésből m egm ásíto tt, de régi érte l
mében él vele. Gondolni, gyanítani, sejteni, vélni. Az «állí
tani» — mely a r. ny-ben nincs meg, helyette az «állatni»- 

♦ val éltek — m a : affirmare, behaupten.
I á l ló k é p : a lat. statua, a ném. Bildsäule, Standbild, Statue, 

oszlop, szobor; mind a három  szó megv. a r. ny.-ben. Mond- 
I' ják  így is a rég iek : bálvány (D. is él e szóval jelen m űvé

ben ; tájszó is, Ny.-őr, XXII. 574.), bálványoszlop (Nyelvőr, 
XXII. 540.), faragott kép (Kár. bibliaford. Móz. II. k. 20, 4.), 

t kép (D. is él e szóval jelen művében), képszobor (Köss. a 
; P. H. 1842. évf. 148. sz. a v.-ez.-ben), kőbálvány (Kár. bib- 
■' liaf. Sám. I. 25, 37., D. is él e szóval jelen művében), 

oszlop (Kár. bibliaford. Én. én. 5, 15. K áldi bibi. u. o. D. is 
él e szóval jelen művében). — Sándor István az oszlopot «áll
vány »-nak és a szobrot «képállvány»-nak akarta hívni. V. ö. 

I Nyelvőr, XV. 216. V. ö. : «Mikor az ő felesége hátratek in tett 
volna, sóbálványnyá változók.» Kár. bibliaford. (Móz. I. 19, 
26.) — H aller László Fénelon e szavait: «Souvent eile de- 
m eurait immobile sur le rivage de la mer» (Télémaque, I. k. 

 ̂ az elej.) így fordítja: «Sokszor a tenger partján  bálvány
képen mozdulás nélkül megállván.» 

f á n g y : a testvérbáty felesége, sógornő. Némely helyen, mondja 
az Akad. N. Szótára, az öcs, azaz a fiatalabb fitestvér felesé- 
gét is így hív ják; máshol, pl. Mátyusföldén, ezt menyem 
asszonynak mondják.

г á rn yé kv ilá g : régi m etaphora, a múlandó földi dolgok; ma is 
I mondják.

i i
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a r ta lm a s : erkölcsi értelem ben, az «ártatlan» ellenkezője. Bűnös, 
hibás. Ily  ért. megvan a régi ny.-ben. 

ba, be — bari, ben: e hely v. névragokkal úgy él, m int más 
régi íróink és a nép ma is. A mai irod. ny. a «hová?» kér
désre «ba, be», a «hol?» kérdésre «ban, ben» raggal él. — 
V. ö. Nyelvőr, II. 56—9.

bal szél: ellenkező szél. Ama kif. alkalm asint ő él először, 
m ert Baróti Szabó «A m agyarság virági» ez. müvében m eg
van ugyan, de ez D. jelen regényénél jóval később, 1803-ban, 
jelent meg.

b á lvá n y : szobor, 1. e «Szót.»-nak «állókép» szavát. 
b ará tné : e szót a ném. F reundin példájára alkották a m últ 

században, a régi nyelvben «barátnő» nőbarátot, azaz apáczát 
tett. — Y. ö. Nyelvőr, II I . 491—4. IV. 129. 

bátor: ámbár, ámbátor, bár, habár. Régi szó, az utána köv. 
kettő is.

bátorságos: biztos, veszedelemtől ment, nem veszedelmes. 
bátorságossan : a kiejtés szerint, két «s»-sel ír ja ;  biztosan, 

veszedelem nélkül.
beesni:  az ember testének ham vairól mondja, m etapho ra ; m a i s  

vannak népek, a melyek a holttesteket elégetik ; de alkalm asint 
azt érti rajta, hogy a testet a sírba teszik (a test m integy bele
dől v. esik) és ott feloszlik, elporlik, úgy m int valami éghető 
dolog, a mely, m iután izzóvá lett, lassankint elveszti alakját és , 
elhamvad. Egy másik m unkájában így szó l: «Nem félhettél, | 
hogy egyszeriben lerogyok, és, valam int a hamu, egészen j 
béesek?» B áthori M. V. szak. II. r. 

bek:  béke, am a rövidített alakja nincs meg a régi ny.-ben. 
b éro n h a n n i:  berohanni; a «ronhanni» megvan a Ny.-tört. Szó- j 

tárban.
berseny: berzseny v. börzsöny, az Akad. N. Szót. szerint: vérfürt 

nemű növényfaj, melynek sötétvörös bogyóiból festéket készíte-( 
nek, máskép alkerm es v. festőszőlő. Apor él azzal a szóval. 

beste k a r a : így is m ondja: beste karafia, a régi szitkok egyike ; 
v. ö. Szirmay, Hung, in parab. i 13. 1. (a 2. kiad. sz.), «Akad. 
N. Szót. I. 603., M. Nyelvtört. Sz. I. 217. II. 474. Él vele Ar. 
Pázm. lov.

bibe: kis seb, ált. vmi baj. Régi szó.
b író -viselő : bíróságot, bírói h ivatalt v. tisztet viselő. Ma is 

mondják: katonaviselt ember, t. i. a ki katona volt.
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b irto k:  bírás, felsőség, hatalom , jog, uralkodás, uraság. Régi. 
b izonyom ra:  igazán, valóban. V. ö . : Isten bizony(om), t. i . : 

Is ten  tanúm .
d z o n y o s s a n : a kiejtés szerint, két «s»-sel, ír ja ;  biztosan, ig a 

zán, valóban.
'ú zo n ysá g o s:  biztos, igaz, valódi. Régi. 
ú zo n y sá g té te l: bizonyítás, tanúskodás, vallomás. Régi. 
n z v á s t: bízva, bizodalommal, bátran. Régi szó. 
io g : 1. e «Szót.»-nak «ág-bog» kif.
b o ly g a tn i:  nyugtalanítani, zavarni. írod . nyelvünk nem él vele. 
Jorclába sző tt:  a szövőszéknek rám áját, melynek, m int a 

fésűnek, vékony fogai vannak, hívják b o rd án ak ; ném. Weber- 
Lam m . — V. ö. Nyelvőr, XI. 117. XXII. 194—fi. — «Azon 
(v. egy) bordában szőtt» közm. Megvan Sz. Moln. Szót.-ban, 
Erdélyi, Magy. közm. 1083.

■'oszszuság: bosszú, bosszuállás. Ily  értelemben nincs meg a 
Ny.-t. Sz.-ban.

fö m b ö ln i:  hangutánzó szó, a medvéről mondja, Faludi is arról 
(N. U. IV. közb. a közepén túl) és az em berről is (U. о. I. közb. 
az elej.), Vörösm arty a zivatarról (A vén czigány), A rany a 

; bikáról (Toldi, IX. 3.), Madách a földindulásról (Az emb. tr.
; IV. sz. a vége felé) és a tengerről (U. о. X III. sz. az elej.) 
i'őriben já r  a  do log : régi; nevezetes, veszedelmes reá nézve. 
filszJcelkedni: a. t. m. a ném. Stolz sein, stolziren ; a r. ny. 

a «kevélykedni» szóval (a mely a ném.-ben a. t. m. lioch- 
m üthig  v. lioffärtig sein) fejezte ki azt a fogalmat. D. mind a 

' kettővel él. Faludi él a «büszke» s «büszkeség», Orczy a 
«büszke» s «büszkés» és Báróczy a «büszkeség» szóval (Kas- 

! sándra, III. r. 3. k. 218. lap. ered. kiad.)
V iu ssá ln i: a «causare» v. «causari» lat. szónak, a mely az újkori 

1. ny.-ben alkalm asint a franczia «causer» v. az ol. cagionare,

I causare, v. a ném. «verursachen» példájára kapott lábra, 
némikép m agyarított alakja; m a azoknak a szóknak példá- 

I já ra  az «okozni» terjedt el, a melylyel m ár Faludi s D. is 
! él. A régi ny. a szerezni, tenni, ez v. az volt oka, oka 

lenni vminek stb. szókkal él helyette. A r. ny.-ben okolni v. 
okozni ezt tette : oknak gondolni v. vélni, v ádo ln i; a nép ma 
is ebben az értelemben él vele. Ama latinos szóval különben 

\ nem D. él, hanem  Észt. egyikében ama leveleknek, a melye- 
j két D. idéz jelen müvében.
I Az Arany Pereczek. 21

321
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co m p o n á ln i: a «componere» lat. szónak m agyarított alakja, a 
mely, egyebek közt, a. t. m. ki-, meg- v. összeegyeztetni, 
eligazítani. Nem D., lianem Észt. él vele egyikében ama leve
leknek, a melyeket D. jelen müvében idéz. 

confoederatio : lat. szó, szövetség. Nem D., hanem Észt. él 
vele D. jelen művében idézett egyik levelében. 

con trovertd ln i: a «controversari» lat. szó m agyarított alakja, J  
ellenállni, ellenezni, tám adni, vitatni. Nem D., hanem  Apor 
él vele abban a művében, a melyből D. idéz egyet-mást. 

cu m  recreatione: lat. kif., mely, egyebek közt, a. t. m. fel- I  
üdüléssel, megvígasztalódva, örömmel stb. Nem D., hanem <i 
Apor él vele.

csaló ezelőtt:  az im ént, most, nem rég. Nincs m. a Ny.-t. Sz. j 
csá kó : a süveg kiálló része, csúcsa. Nem D . ,  hanem  Apor él I 

avval a szóval.
csapó-zsinór:  az ácsok igazító v. mérő zsinórja, zsinórm érték; 1 

am ussis, cynosura, regula.
csavargóS: girbe-görbe, görbe, kanyargó, nem egyenes. Régi. I 

Ilyen alkotású: bunkós, harapós, kacskaringós, kapós, tartós stb. I 
csendességes: csendes. Régi szó.
csík:  iszapos vizekben tenyésző apró, fürge s sikamlós bőrül 

halnem .
csondra:  czondra; silány ruha, rongy. Cs-vel n. m. a Ny.-t. Sz.j 
csoportos:  csoportban való, nagy számú, sok ; az esztendőkről 

is mondja, a m i m etaphora. Megv. a Ny.-t. Sz. 
csu d a : adj., csudálatos, él e szóval is. V. ö. Nyelvőr, II. 117. 

XI. 121.
csudá la tosképpen : csudálatosán. Régi. A «képpen» ragra 

nézve v. ö. Nyelvőr, XV. 1—4. XX. 241—-2. XXI. 31—2. 
czélozni vm ire : rég i; azt teszi m int az «arányozni» v. 

«arányzani» és «tárgyalni» szók. Lásd e szókat a jelen «Szó-j 
tá r» -ban.

czig á n y-g a ra s : rósz pénz, a ném. falsches Geld. A nép ma \ 
is mondja.

czhneres: becses, derék, jeles, szép. Régi szó. 
czím es : becses, derék, jeles, szép. A «czimeres» szónak, mely- j 

lyel szintén él, rövidítése; D. alkotása a «czim» szóból, a 
melyet Barezafalvi rövidített a «czímer»-ből. V. ö. Nyelvőr,
X. 207. 455. 457. XI. 4G4.

d a li:  nem D., hanem  Apor él vele; D. maga megmagyarázza,
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, 1. D.-nak a jelen műhöz kapcsolt 8. jegyzetét az 52. lapon. —
Török szárm azású szó; jeles, szép, liős, v itéz; «deli, delia, 
dalia, daliás» ugyanazt teszik. A «dali» szó, «minden való
színűség szerint», úgymond Szarvas Gábor, lábbelit is teszen ; 
eleinte csak jelzője volt a csizm ának és sarunak, épen úgy

• m int az «ujjas» a mentének, «a bugyogó» a nadrágnak stb. 
V. ö. Nyelvőr, XIV. 560—2.

ta l la n i :  dalolni, énekelni. Nincs meg a Ny.t. Szt.-ban, de 
megvan a «daliás».

u ir d b o n t: így is a régieknél: darabant, d ra b a n t; v. ö. karaj- 
. czár (Kreuzer), keresztény (a szláv kresztyán), kolostor (clau- 
. strum ) stb. A m agánhangzók e közbeszúrására nézve v. ö. 
{*. Nyelvőr, IY . 62. V II. 78. V III. 443. IX. 163. 360. A lkalm asint 

az olasz és spanyol «trabante» szóból szárm azik, a mely viszont 
, a ném. «traben» (t. i. futni, szaladni) szóból; gyaloginas,
• szolga, kisérő, katona. Némelyek szláv, mások török és ism ét 
I mások perzsa (der: ajtó, b an : őr, t. i. ajtóőrző) eredetűnek

vélik. V. ö. Nyelvőr, XVI. 18. Nem D., hanem  Apor él vele. 
' e c la ra tio : lat. szó, nyilatkozat. Nem D., hanem  E szterházi 

él azzal a szóval.
)e  in su rre c ti o n e : lat. kif., a nemesi fölkelésről; nem D., 
i hanem  Észt. él vele.
'é l i : 1. e «Szót.»-nak «dali» szav.
\erelca V ininelc: közepe, belseje vminek. Régi. 
jézsielc: a K irályhágón túl, Szolnok-Dobokam., Deés v. Dés 

városnak, a melynek neve Pannonia megvételéről szóló régi 
' énekünkben is előfordul, lakosai.
1in d u lo m :  diadal, győzedelem. V. ö. Nyelvőr, V III. 532. 
d ff ic u lta s : lat. szó, nehézség, akadály. Nem D. él vele, hanem  
• Eszterházi.
fisz:  a «díszesség» rövidített a lak ja; nem a nyelvújítók rövidí- 
; tése, megvan a régi nyelvben is.
y ú g a lá to s : drága, becses, kedves, szép. Ma m ár csak tréfásan 
1 v. gúnyosan élnek vele.
V ig o g a tn i: a «dugni» gyakorítója. Megv. a Ny.-t. Sz.-ban, 1. 541. 
u n d o r o d n i: dudorodni, kiemelkedni. Nincs m. a Ny.-t. Szót. 
i z é s : a vasnak megkeményítése. Átv. ért. él vele.
R észien: egészen. A «len» képzőre nézve v. ö. Nyelvőr, I  
I 368—9., IV. 62., VII. 540—7.

a rá n yú :  egyenlő, egyforma, hasonló. Megv. a r. ny.-ben.
21*
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egy a rá n yú k ép p en : egyenlően, egyformán, egyiránt, hason- J  
lóan. Lásd e «Szót.»-nak «csudálatosképpen» szav. 

egybe:  egyben, egyszeriben, egyszersmind, gyorsan. Régi. 
egy darabig:  egy kis ideig, egy kevéssé. Régi. 
egy h a ra p á sn yi:  a néni. ein Bisclien-nek fordítása. 
egyéb:  személyről és dologról egyaránt mondja, a mai irod. |  

ny. csak dologról.
eg yü g yilség : egyszerűség, gyermekdedség, jám borság, őszin- I 

teség. Régi.
ekko rig la n : ekkorig, eddig. Régi. L. e «Sz.»-nak «egészlen» szav. ] 
-ek, -ők, -ok:  egy birt. több. harm , személyit birtokos személy- , 

ragok. Az «-uk» és «-ük» nem fordul elő müveiben, az «-ök» j| 
is csak oly nevekben, a melyekben «ö» betű van ; azért az и 
egybirtokú többesszámú harm adik személyü birtokragos alak 
gyakran, értelem zavaróan, a név többesszámú első esetével I  
egyenlő, p l.: Yan élek, van fokok (1. a jelen mű bevez. N em -| 
zetem !); a m it így kell é rten i: Van élők v. élük, van fokuk, 
azaz van élességük és liegyök v. hegyük. Mindezekre nézve 
v. ö. Nyelvőr, I. 477—8. II. 222. V III. 361—2. Im re S.
A nevek «-uk» és «-ük» személyragairól. Akad. értek. 1879.! 

elcsuszam odni:  el- v. megcsúszni, botlani. Y. ö . : «Az én 
lábaim csaknem m egtántorodtak, csaknem elcsuszamodtak a 
lépéseim». Káldi bibliaford. Zsolt. 72, 2. 

elegendőképpen:  eléggé, elégségesen. Régi. Lásd e «Szót.»-nak 
«csudálatosképpen» szav.

elei:  az «elő» szóból, a mi őst, főt (t. i. fejet) te szen ; «elei» a. 
t. m. ősei, «eleink» a. t. m. őseink, a. is m. eleje v. java v. 
zsengéje vminek. Y. ö. Elejét venni vminek. Ilyen a «fő» is, 
fejei (nem fői) fejeink (nem főink) stb. El az «ős» szóval is, 
az «előd»-öt is érti ra jta ; e szót a ny.-ujítás alkotta. V. ö.j) 
Nyelvőr XV. 216.

eléln i:  élni, megélni. Ilyen : elidőzni,ellakni, ellenni, elnézni (nemj 
a «megbocsájtani» ért.-ben), elüldögélni, elülni stb. — V. ö.: » 
«Úgy élj felebarátoddal, hogy ő is elélhessen veled.» Fal. Sz.j 
E. III . sz. 133. lap. (az er. kiad. szer.) 

elesett:  elgyengült, ellankadt, bátortalan, félénk, szomorú. Régi. 
elesni:  elgyengülni, e llankadni; bátortalanná, félénkké, szomo

rúvá lenni. Régi.
elevenséggel teljes:  ugyanebben a művében hasonlóképen 

helyesen ír ja : «örömmel és méltósággal teljes». így : «Üdvöz-
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légy (Mária), m alaszttal (vagy) teljes«. Az ángy. iidv. V. ö. 
Luk. ev. 1, 28. — Ma szórul-szóra lefordítják e nem. kifeje- 
jezéseket: freuden-, gnaden-, leben- és würdevoll. így  terjedt 
el a «tiszteletteljes», a nem. achtungs- és ehrenvoll pé ldájára ; 

i m agyarosan : tisztelettel teljes v. -en, vagy, lia hosszúnak tet-
; szenek és ha a sok «e»-t kerülni akarjuk, teljes, kiváló, igaz,

mély tisztelettel, vagy egyszerűen tisztelettel. V. ö. Nyelvőr, 
IV. 53— 1. 128. 540—1. X. 456. 503. XVI. 24—5.

‘ elevent6: elevenen, élve. Régi szó. Megv. a Ny.-t. Szót.-ban. 
» e l fa k a d n i : a «fakadni» igéből, el- v. rákezdeni; a «fakadni» 

a. t. m. eredni, nyílni, származni, tá m a d n i; válni vinire v. 
T vmivé. V. ö. fakad (pl. a virág), kifakad (pl. a kelés), sírva
'. fakadni stb. V. ö. Nyelvőr, XIX. 151. XXII. 465. 

é\ e lfo g n i v m it:  á thatn i, átjárni, elfoglalni, ellepni, elönteni 
vinit. Régi kifejezés.

A el fü le ln i  (vk in ek  könyörgését):  füle mellől v. m ellett bocsá- 
í tani, így is mondják a ré g ie k ; nem hallani. Sz. Moln. —
; V. ö. Ar. Toldi, IX. én. 8. vszak. 

ti e lh a ln i:  el- v. megijedni, el- v. m egrettenni, exanim ari. Sz. 
í Moln. V. ö. : «Elhala az ő szíve ő benne». Kár. bibliai. (Sáin. 
1 I. 25, 37.)
e lh ím ezn i (sza va it): a «hímezni» szó átv. ért. a. t. ni. fes- 

í teni, szépíteni; elváltoztatni, palástolni. «Szóhímező» az,
a ki csaló szándékkal szépen beszél. V. ö. Nyelvőr, XXII. 

f 505. 559.
e lh ite tn i m agával:  hinni, elhinni, meggyőződni viniről, meg- 

I győződve lenni vini felől, ez utóbbi kifejezéssel is él. Régi.
I e lh ite tn i vk it:  elám ítani, megcsalni. Régi.
Ie lh ite tn i vkivel vm it:  meggyőzni vkit vmi felől. Régi. 
e lh ic ln i: régi s ugyanazt teszi, a m it az «elhalni» ; 1. e «Szóid

nak ezt a szavát. Ma is m ondják : hüledezni. 
e lije d n i: megijedni. Régi.

I e lilla n ta n i:  elillanni, töve az «illa», a mi futást, olosonást, 
menedéket, menedékhelyet teszen. E régi szavunk él még 

f ebben a kifejezésben : Illa  berek nád a k e r t ; talán : menedék 
a berek, nádak, erek, v. nádas erek ? V. ö. Nyelvőr, X III. 
228—31. 275—6.

Ie lin té zn i: elhatározni, elvégezni, feltenni, kijelölni, kitűzni, 
f «Elintézett tárgy» a. t. irataiban m in t: feltett czél. Lásd e 

«Szót.»-nak «tárgy» szavát. — V. ö. Nyelvőr, XIX. 57—60»
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e ljá rn i (a fö osko láka t): elvégezni, kijárni. Régi. L. e «Szót.»- 
nak «főoskola» szav.

álla tn i:  általlátni, él e szóval is jelen művében. Azt is teszi, 
a m it a «látni». — A Vulg. e szavait: Aspectus illius erat usque 
ad term inos universae terrae (Dán. 4, 8,) Káldi így fordítja: 
E llátása az egész földnek határiig  volt. Károlyi u.-avval a 
a szóval é l : Annak ellátása az egész földnek határáig. 
T. i . : azt a fát (m ert arról van szó) meg lehetett látni, az a 
fa látható volt, m eglátszott stb. Rádai P. is m ond ja : A mint 
elláttál s választál. Munkái, kiadta Négyesy (0. K. 256. sz.), 
87. lap. V. ö. Ar. Toldi, IV. én. 8. vszak. — A moldvai csán
gók «ellátó»-nak hívják a jövendőmondót, v. ö. Ny.-őr, X. 
152. — L. e «Szót.»-nak «elélni» szav. 

elm éjét fu tta tn i:  elmélkedni, gondolkodni. Régi. Ma is : elm e
futtatás.

e lm en n i v m in : eligazodni vinin. Ma is m. úgy. Nincs in a Ny-t. Sz. 
eloszlan i (egym ástól):  elválni. — L. e «Szót.»-nak «oszlani» 

szavát.
elöbeszélleni: így is m ondja: elbeszélleni; elbeszélni, elm on

dani. Régi.
elobeszéllés: elbeszélés, elmondás. Régi. El vele Báróczi, Kas- 

sándra, III . r. 3. könyv. 212. lap. (er. kiad.) 
elsőben:  először, kezdetben. Régi.
eltávozzon:  jel. művében ez az első «ik»-es ige (16. 1.), de 

sem ezzel, sem a többi «ik»-es igével nem él az «ik»-es rago
zás szabályai szerint.

eltévelyedés: elveszés. Csak D. él vele ebben az értelemben. 
elveszeszteni: elveszteni, elpusztítani, tönkre tenni, kivégezni, 

meggyilkolni. V. ö. Nyelvőr, XIX. 499. 
em berül:  régi, m a így : férfiasán, a mi a ném. m ännlich pél* 

dájára terjedt el.
em lékezet:  emlékezés, említés. Sz. Molnár. 
eredni:  indulni, menni. Régi. Ma is mondják : eredj, futásnak 

eredni stb. V. ö. Nyelvőr, XXII. 465. 
erkölcs:  a lat. vii’tus, a ném. Tugend. A régi írók így is m ond

ják : jóság, istenes jóság, lelki jóság, jóságos v. jószágos cse
lekedet, jószág. — «A deákok (azaz a rómaiak), virtutem a vi, 
a jóságot erőtül nevezik, és erősségnek híják», mondja Páz
mány, Vizk. ut. VI. vas. első b. az elej. — Ezért nevezték el 
a nyelvújítók «erény-», «rény-» és «rőny»-nek ; magyaros
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hangzással, de a szófejtés szabályai szerint helytelenül. V. ö. 
j Nyelvőr, VIEL 413.
: erőt venni:  diadalmaskodni, elhatalm asodni, győzni; átv. ért. 

elterjedni. A r. ny. ált.
eset:  baj, bukás, elesés, esés; az esemény és történet (ez utóbbi 

szóval is él) értelm ében is él vele. Régi. L. e «Szót.»-nak 
«történet» szavát.

1 esni:  történni, e szóval is él. Régi.
. ett:  evett, comedit. Ma is m ondják így némely vidéken, pl. 

a Király-hágón túl. V. ö. «M inekutána eleget ett vala.» Kár. 
bibliaf. (Ruth. 2, 18.) «A holló egy magas fa gályán sajtot 

T  ett». Virág, Holló és róka.
' eztet:  ezt. Az u. n. pleonastikus ragozás alakjaira nézve v. ö. 

«esztetet» (Nyelvőr, III. 513. VI. 522. IX. 205.) «asztat», «asz- 
tatot» (U. о. I I I . 69—70. VI. 522. IX. 205.) V. ö. «Áztat . . . 

! általláttam ». Mik. XXII. lev. (az elej.)
j ég n i:  erősen vágyni, szeretni. E kif., mely nincs meg a r. ny.- 

ben, mi alkalm asint a francziáktól vettük, ezek pedig a lat. 
íróktól vették. V. ö. Hor. Od. 2, 4, 7. Virg. Eccl. 2, 1. Ovid. 
Met. 8, 62. — Corneille, Sertorius, I. 2. Nicomede, I. 2. Cinna, 
V. 2. Moliere, M isantkr. I. 2. Racine, Iphig. II . 5. Athalie, 
IV. 3. Fénelon, Téléin. XV. Voltaire, Zaire, III . 4. IV. 3.

; éhhel:  éhen, éhség m iatt. A töve «éh», a mi subst. és adj. is.
Régi. Ilyen : halkkal, nappal, reggel, őszszel, tavaszszal. 

t éjt s za k a : majd valam ennyi régi író így írja, olykor Arany is.
I ly e n : napotszaka, nyaratszaka stb. V. ö. Nyelvőr, V. 29. IX. 

. 369—70. XV. 80.
i éktelen:  a mi nem ékes, nem szép, csúnya, rút. — A szé li

nél a mi nagy v. szokatlan, ha szép is. V. ö. Kriza, Vadr. 
: 496. — V. ö. Nyelvőr, I. 121—2.
' é ld eg é ln i: éldegélni. A r. ny.-ben: eddegelni, folydogalni, jár- 

dogalni, üldögélni, jődögelni, mondogalni, várdogalni, vidde- 
gelni stb. Ez utóbbi szóval is él, de ékezve. 22. lap.

I építőm ester: a ném. Baum eister nyomán. Az «építész» ter- 
f jedt el helyette, a mely helytelenül alk. szó ; v. ö. Nyelvőr, 

IV. 241.
i eppen:  egyenesen, épen, sértetlenül, teljesen. A régiek, a k iej

tés szerint, két «p»-vel írták  akkor is, m ikor a. t. m. a ném. 
( «unversehrt», és akkor is, m ikor a. t. m. a ném. «eben». V. ö. 

Ny.-őr, XI. 422—3. 468—9.
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éppenségessen: a kiejtés szerint két «s»-sel ír ja ; teljesen.
Megvan a Ny.-t. Szót.-ban. — L. e «Szót.»-nak előbbi szav. 

erdehleni:  gyakorító s tétető alakja az «érni» igének, m a: 
érni, érinteni, érin tgetn i; a nyelvújítók az «érdekelni»-nek 
más értelm et (s’ intéresser) adtak. Kazinczy maga is még a 
régi értelm ében él vele: «Egy tisztelt ősz atyán kellett-e. . . 
éppen ott ejtenem sebet, a hol az őtet leghalálosabban é r
dekli?» Bácsm. gyötr. H einrich G. kiad. szer. (0. K. 60. sz.) 
108—9. lap.

erezni m ago t:  a ír. és ném. ny.-ben megvan, alkalm asint a 
ném.-ből került hozzánk. A m agyar a «lenni»-vei fejezi ki, 
pl. hogy vagy ? jól vagyok, v. csak íg y : j ó l ; a b e teg rő l: 
jobban v. rosszabbul (t. i. van.)

érkezn i vm ire : ráérni vmire. A ném. «Zeit haben» fordítása 
még nem volt elterjedve D. idejében; de ezt m ár m ondja: 
«Nincs időnk, hogy elvesztegessük», a mi a ném. «wir haben 
keine Zeit zu verlieren» fordítása. — L. jel. müv. 15. lapj. 

értékes:  értékes, becses gazdag, vagyonos. Nem D., hanem  Apor 
él vele.

érzékenység:  érzés, e szóval is él; érzék. Régi. 
és ag y  an:  ugyanis, is, és, és bizony, és még, sőt. — L. e 

«Szót.»-nak «ugyan» szav.
észbe tű n n i:  1. e «Szót.»-nak «tűnni (észbe)» kifejezését. 
fa k a d n i: 1. e «Szót.»-nak «elfakadni» szav. 
fa lu  fejében nem  a lka lm a to s ka rd o t vonni:  Észt. M. 

szerint közmondás. Értelm e alkalm asint az, hogy ha falut Ígér
nek az embernek, v. egy faluért, v. kedvéért, nem érdemes 
hadakozni, t. i. bizonytalan v. csekély haszonért nem kell 
háborút indítani.

fa r m a tr in g : farhám , postilena, H intergeräth, Schwanzriemen. 
Apor él e szóval.

fed d ö d n i:  rég i; ő, helytelenül, átható ige gyanánt él vele. 
fehér nép:  az asszonyok, a nők. Ma a ném. Frauenw elt fordí

tása kiszorította az irod. nyelvéből. 
fejvétel:  így is m ondja: fővétel, t. i. lefejezés; Kér. Sz. János 

lefejezésének ünnepét (Decollatio S. Joann.), így hívják m a
gyarul: János fővétele.

fe lborsósodni: a testről mondja, a r. ny.-ben: borsózni; ma 
is m ond ják : borsódzik a hátam . 

fe lekeze t: politikai párt, része vminek. Régi.
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fe lép ü lt:  e kif.-ében fordul elő: «a jól felépült magyar» (jelen 
müvéhez csatolt 15. jegyzetében), kétségkívül «der gut geballte 
Ungar» néni. kif. fordítása. M agyaru l: derék v. szép term etű, 
jó testalkotású, jól m egterm ett. 

fe lfogn i:  felkarolni, m agára vállalni. V. ö . :
«Kinek az ég alatt m ár senkije sincsen,
Ne féljen: felfogja ügyét a jó Isten.»

Ar. Toldi, V II. én. 1. vsz.
i
fe lm a g  a sz ta lá s : felemelés, m agasra való emelés, exaltatio. 

V. ö. Kár. bibi. (Ján. 3, 14.)
fe ln a g y : szótáraink folnagy-nak ír já k ; a régiek írják «falu- 

< nagy»-nak is. Ny.-t. Szót. I. 235.; falu v. község bírája, gazda, 
\  sáfár, v. ö. Ny.-őr, XXIV. 577. XXV. 21—4. [174—5. 258—60. 

Apor él vele.
fe lo csó d n i: felocsúdni, m agához térni. E szót úgy («ó»-val) 

mondja Pázm ány és Czuczor (Botond, I. 96.) is.
\félrelépés:  a ném. F eh ltritt nyom án mondja.
■feltétel:  úgy tetszik, hogy az ő szava, a latin propositum , a 

ném. Vorhaben, Vorsatz. A régi ny.-ben : szándék. 
fe l te tt:  szintén az ő szava, u. a. t. m. az előbbi szó. 
fém le n i:  fényleni, így is írja. — V. ö. Nyelvőr, II . 519. V. 425. 
i V III. 480.
fen ék :  a lat. fundam entum , m a: alap, Barczafalvi ajánlotta, 

v. ö. Ny.-őr, X. 457., helység neve hazánkban, Alapy nevű 
család is volt. — Ma is m ondják: fenekestül felforgatni. 

uen szóval:  így is m ondja: hangosan, ez utóbbi m ajdnem  tel- 
T jesen kiszorította irod. nyelvünkből.
fé n y :  él a «fényesség» szóval is, am a rövidített alakja megvan 

a r. nyelvben. V. ö. napfény, szemfény, verőfény stb. 
f e n y í té k : fegyelem, fenyegetés, büntetés. Az «ék» névképzőre 

nézve V. ö. Nyelvőr, V. 148—50. 
f i ú i : gyermeki, leányról is mondja. Ma is hívja «fiam»-nak a 

nép a leánygyermeket, a feleséget stb.
Ь fo g a n a tla n : a «foganni» (concipere) igéből, a minek nincs 

f foganatja, hatástalan. Az irod. ny. m ár alig ismeri.
( w ogm eg: fogdmeg; némely helyen így is :  foglár, az a személy, 

a ki a régi sorozásokkor ujonczokat fogo tt; gonosztevőket 
nyomozó pandúr. V. ö. az Akad. N. Szót. 

л fo k :  hegye vminek. V. ö. Nyelvőr, XVII. 510—1. V. ö. Ar. 
Toldi, n .  a. v i l i .  is .

!
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fo ly a d é k :  él e szóval, a mely, alkalm asint a nem. flieszen nyo
mán, az ő alkotása, m athem atikai műveiben i s ; m a : folyo
mány, következtetés, következm ény; e szók a lat. sequere 
s consequentia s a ném. flieszen, folgen és folgern nyomán 
készültek. A «folyadék» ma a. t. m. liquidum, Flüssigkeit.

fo lyo só :  megvan m ár a régi ny .-ben ; a fr. couloir, a ném. 
Gang.

fo l y ta tn i : a folyni-nak tétető alakja, nemcsak continuare, fo rt
setzen, hanem  folyatni, folyni, szaladni. Ma is : péld. port 
folytatni.

fo n t -a ra n y : a mibe arany van fonva vagy szőve, fonott a ra 
nyos kelme v. zsinór. A r. ny.-ben így is : vontarany. V. ö. 
Kriza, «Vadr.» 538. Nyelvőr, IV. 567. Sziládi, K. M. K. T., 
II I . k. 397. lap.

fo n to ln i : azt is érti rajta, egyebek közt, a m it ma a tervezni 
szóval fejezünk ki.

fo rg ó : tollbokréta a süvegen, Federbuscli. Régi.
fo rg ó  szerencse: á llhatatlan, változó. — Fal. egy versének 

czím e: A forgandó szerencse. V. ö .: «Forgó viszontság járm a 
alatt nyögünk.» Berzs. A magyarokhoz. — L. e «Szót.»-nak 
«jó szerencse» szav.

fo r té ly : a ném. Vortlieil-ból, csalárdság, fogás, furfangosság, 
ham isság, ravaszság. Még Eötvös is él vele. V. ö. Kelet népe 
és P. H . 15. 117. lap. (er. kiad.)

f ő : adj., külön írja, a többi régi író is ; előkelő, első, felső, finom, 
jeles, jó, nagy.

fő kép p en :  mondja így is :  legfőképpen; I). a «főleg» szóval 
még nem él.

fő o sk o la : megvan ugyan a régi nyelvben, de alkalm asint a 
ném. H aupt- v. H ochschule-nak fordítása.

fö s trá zsa m esteГ: a régi német császári hadseregben, W allen
stein ideje óta, O berstwachtmeister-nek hívták azt a törzs
tisztet, a kit utóbb Majornak h ív tak ; ínagy. őrnagy. A « s trá - , 
zsa» szó szláv. Az «őrmester» szó Sándor István alkotása. 
V. ö. Nyelvőr, II I . i l l .  — Hogy az erdélyi fejedelmek sere
gében oly nevű katonai tisztség nem volt, m ondanunk sem kell. i

fővéte l:  1. e «Szót.»-nak «fejvétel» szav.
fu r c s a -e s z ű : a. t. m. a r. ny.-ben: agya-fúrt, esze-fúrt, fúrt- 

fejű, t. i. furfangos, ham is, ravasz. A furcsa szónak — rnagá- j 
ban is — értelm e csak az volt a r. ny.-ben.
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fu tta tn i  elm éjét:  1. e «Szót.»-nak «elméjét futtatni» kif.
! 'füstbe V. fü stre  m en n i:  m eghiúsulni, megsem m isülni, nem 

sikerülni. — «А füstbe m ent terv» Petőfi egyik költem ényé
nek czíme.

ga la n d : pántlika, szalag, zsinó r; a fr. galant, e, subst. és 
adj., V. az ol. gala szóból. Nem D., hanem  Apor él vele.

; golyóbis:  golyó, v. ö. Nyelvőr. XI. 423. XIY. 362—3. XV. 451. 
I gyakor:  gyakori, gyakorta való. V. ö. Kriza, Vadr. 501. 

g ya lu i:  a K irályhágón túl Kolozsm. levő Gyalu faluból való. 
g ya n a ko d n i vrni felöl (sok fé leképpen): gyanítani, sej

teni sokfélét. Régi.m ,' gyano:  gyanú, így is ír ja ;  gyanakodas, gyanitas, gyanuság, 
sejtelem. — «Ki miben tudós, abban gyanús.» Km. V. ö. Érd. 
M. Közm. k. 3156. Pázin. is él vele.

G yárfás : keresztnév, lat. Gervasius. Ily nevű szent és vér
tanú emlékét jún . 19. üli az egyház. — Barcsai Ákos feje- 

j delemnek nem volt ily nevű bátyja.
I gyöngyház:  a lat. concha m argaritifera, a néni. Perlenm utter, 

Perlenmuschel.
S g yö tre lem : baj, fájdalom, kín, kínzás, kínlódás, szenvedés. 

A mai irod. ny. nem igen él vele. Báróczi még mondja, Kas- 
sándra, III. r. 3. k. 213. lap. (ered. kiad.) Kazinczy egyik 
művének czíme : Bácsmegyeinek gyötrelmei.

I gyüleuész : hitvány, jött-m ent, silány, zagyva. így  is m ondták 
r a régiek : dib-dáb, a nép ma is mondja.
h a g y já n : a «hadd járjon» egybevonása, hadd legyen, nem 

T bánom, megjárja, elnézhető.
i h a jta n i vki- v. vm ire:  hallgatni vki- v. viliire, szót fogadni. 
I A nép m a is mondja.
' ha  k i:  a lat. si quis, a ki, ha  valaki. A r. ny. ált.

^  j h a lk k a l:  1 .  e «Szót.»-nak «éhhel» szav. V. ö. «Folyvást, de 
halkkal haladva az ék». Fáy, A fiatal daru.

\ h a lla t: hallás. Régi. Ma is, pl. füle hallatára,
 ̂ I h a m a rsá g : gyorsaság. A régi íróknál: ham arsággal, azaz gyor- 
f san. Sz. Molnár.

s \h a  m i:  a lat. si quid, a mi, ha valami. A r. ny. ált.
ha  m in d g yá rt:  a néni. wenn gleich; m agyarosan: ámbár, 

bár, jóllehet, noha.
v I hanem  ha:  ha csak, ha, ha nem, m int h a ; ni, nisi. Régi.
Ej hason lo ttsag : a hasonlani igéből, meghasonlás, viszálykodás.
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V. ö. Kár. bibliai. Máté, 12, 25. Márk, 3, 24. Luk. 11, 17. -Tán. 
10, 19.

haszno t h a jta n i:  eredeti magy. kifejezés, inelylyel az irod. 
nyelve nem él.

h á tr á ln i: hátrá lta tn i, akadályozni, gátolni. Más r. í. is. 
hátravetn i:  félre tenni, mellőzni, nem tekinteni. Nem D. él 

vele, hanem  Észt.
héjában:  hiába, hiában. Pázm. így ír ja : héjában és heában, 

K á ld i: lieába s heában; Mikes sem írja «i»-vel, v. ö. LXXXIII. 
és LXXXY. lev. У. ö. Kriza, Vadr. 502. Nyelvőr, III. 201. 

héján:  híján, híjával, hiányában. V. ö. Az egyik tizenkilencz, 
a másik egy híján húsz. Km. — L. e «Szót.»-nak előbbi szav. 

héjával:  ugyanaz.
h elyb en h a g yn i:  mondja így is : jó karban (t. i. karba) tenni, 

azaz jól elhelyezni, gondoskodni vki- v. v m irő l; érti rajta
azt is, a m it ina a ném. das Glück begründen-nek és a
ném. versehen-nek fordításával fejeznek ki. — V. ö. «Gyak- g 
ran  az atyáknak fiók testére vagyon csak gondgyok, nem 
jám borságára, és, gazdagon akarván őket hadni (t. i. hagyni), 
meg nem gondollyák stb.» Pázm. (A fiáknak, istenes nevelé
sérül, II . r. a közepe felé.)

h í r : tudom ás, tudta vminek. Jelen müvében : H írem , híred, j 
h íre nélkül, Isten hírével (ma is mondják). — V. ö. Se híre, I 
se hamva. — Pázm. a V ulgata e szav a it: Scitote esse judi- I
ciuin (Jób, 19, 29.) így fo rd ítja : H íretekkel legyen, hogy I
ítélet lészen. (Az Ítélet jeleiről stb. ez. besz.) 

hírkapé): a ki a híren kap, a ki h írt v. újságot kíván tudni. I  
h ír le lé s : régi szó, hirdetés ; kihirdetés, e szóval is él. 
hites:  hitestárs, e szóval is é l; házastárs.
h itp a jtá s:  e szó, úgy tetszik, az ő alkotása; bizonyára a ném. j 

Glaubensgenosse nyomán. M a: hitfél, hitsorsos. 
h iva ta l:  hívás, hivatás. Régi.
h o g y : a hogy, a m int, hogyan, mert, mikor. V. ö. :

«Emlékezem, hogy felvevé először.»
Vör. Shakespeare Jul. Cses.-jának ford.-ban, I I I . 2.

holott:  a hol, hol, ott a hol. A r. ny.-ben általános. 
h o m á ly :  a homályosság szónak ama rövidebb alakja megvan 

a r. ny.-ben.
h ó n :  így magában szokatlan, rendesen így : hónalj, hón alja.



SZÓTÁR. 3 3 3

j ko rú t:  hurut, köhögés.
H orvá tok : jelen művének előszavában (Nemzetem!) em líti; 

m inthogy csak az ő idejében, a nemzeti ébredés idejében élt 
jeles embereket említ, bizonyára Pálóczi H orváth Adám tudóst 
és írót, a ki 1760-ban szül. és 1830-ban halt meg, érti rajta. 

,  hova-tova : ált. így : hova-tovább, mennél tovább, m indinkább. 
; köhögni:  hebegni. Faludi is úgy mondja, N. U. IV. közb. (a 

V. felé.)
h ú g : a ii- V. leány- v. nőtestvérnek nálánál iíjabb leány- v. 

nőtestvére húga, a nál. idősebb nénje. Ez utóbbi szó tö v e : 
. néne. Bátya az idősebb fitestvér, öcs az ifjabb. A testvér fi- s 

leánytestvért teszen. A r. ny.-ben fitestvér «atyafi» is. Mind- 
I*. ezek helyett ma a helyt. alk. fi- és nővér szó terjedt el. У. ö. 

Nyelvőr,' XVI. 24. 59. ’
h ű ten i szá já t:  kinyitni, hogy a levegő érje, az ő metapli. T. i. 

I beszélni.
I  idétlen :  idő előtt való, nem a maga idejében való, éretlen. Régi.
: igazában:  igazán, e szóval is él, m ind a két szó ezt tesz i: 

igaz módon, igazságosan, becsületesen, helyesen, jól, őszin
tén, valósággal. E kifejezése : «Isten igazában» a. t. m. dere
kasan, teljes erővel, valóban. V. ö. az Ak. N. Sz. 

i igazéin:  ugyanaz.
\ igyenessen:  egyenesen, «i»-vel írják Pázm., Káldi és Faludi. 

V. ö. Kriza. Vadr. 503. Nyelvőr, II. 373. V. 576. IX. 483—4. 
502. A szófejtés szabályai szerint egy «s»-sel kell írn i;  de a 
beszédben két «s» hangzik, úgy m int sok más szavunkban. 

t ik ta t:  így írja, a kiejtés szerin t; helyesen: igtat, a régi jochtat, 
jogtat. Előfordul a H.-B.-ben. Ilyen a nyugtat, vágtat stb. 

i i l la  berede, ná d  a leert: 1. e «Szót.»-nak «elillantam» szav.
; i l l a n ta n i : 1. ugyanott.
) im m á r:  m ár. V. ö. Kriza, Vadr. 503.
I im m á ro n :  ugyanaz.
í im p o r tu n u s : lat. szó, alkalm atlan, terhes. Nem D. él vele, 

hanem Észt.
; in fo rm a tio : lat. szó, értesülés, tudakozódás. Észt. él vele. 
; ingyen:  igen, igenis, nagyon, pedig. V. ö. M. Nyelvészet, II I . 

121—2. Nyelvőr, V III. 552.
ingyen  sem:  nem is, épen nem. L. az előbbi szót.
in terponaln i (magáit): közbevetni magát, közben járn i. Észt. 

él vele.
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in tézet:  határozás, határozat, szándék. L. e «Szót»-nak «elin
tézni» szavát.

in té zn i:  határozni. L. az előbbi szót.
in t im a tio : lat. szó, törvényszéki v. egyéb hivatalos értesítés, 

tudósítás, meghagyás, parancsolat. Észt. él vele.
in vo lvá ln i: lat. szó, maga után vonni, magában foglalni. Észt. 

él vele.
i s : e kötőszó helye a beszédben és az írásban a régieknél igen 

változó, többnyire a latin ny. szórendje szerint élnek vele. 
Y. ö. Nyelvőr, I. 167—71. 206— 14. 254—60. 303—10. 361—3. 
V III. 156— 164. 215—6. IX. 289—99. 337—45. 547—51. — 
D. gyakran a «sem» hely. él vele s a mondat végén. V. ö .:

«Te a hazáért haln i tudál, dicső !
Mi nem tudunk m ár érte csak élni is.»

Vor. Szigetvár.

Is ten  n y ila :  régi képes kif. Mennykő, villám.
Isten  ig a zá b a n : 1. e «Szót.»-nak «igazában» szav.
írn i:  festeni, e szóval is é l; rajzolni. V. ö. Nyelvőr, III . 2. 

A régi ny.-ben festő, a ném. Färber, festő mesterséget foly
tatót t e t t ; a ki képet festett, annak képíró volt a neve. 
A «festész» helytelen alkotáséi, v. ö. Nyelvőr, IV. 241.

iródealc:  jegyző, a lat. no ta riu s; a «deák» szó a görögből 
származó lat. diaconus szóból ered, a. t. m. latin, római, ta 
nuló, iskolázott v. tanu lt ember, tudós. V. ö. Nyelvőr, 
V III. 17. X. 203. XI. 161.

ítéletet tenn i:  ítélni, Ítéletet mondani. E kif. és az ut. köv. is régi.
ítélettétel:  ítélés, Ítélet, itéletmondás.
íté ln i:  gondolni, hinni, vélni. V. ö . : «ítéld el, ha lehet, micsoda 

állapotban írom  ezt a levelet». Mik. CXII. lev.
íz:  nem, nemzetség, tag és a m it ma «nemzedék»-nek m on

danak ; régi, de él vele a mai «ízlés» (a ném. Geschmack) 
szó értelm ében is.

ja va llá s:  dicsérés, helyeslés, tanács. Ez utóbbi ért. csak D. él v. 
já ts zó -k á r ty a :  a ném. Spielkarte fordítása. 
je b u zeu s : a régi Palaestina egyik pogány népe (Józsue, 12, 8.), 

mely ellen az izraeliták Józsue, a bírák, Dávid és Salamon 
idejében harczoltak.

jó  karban  tenn i:  1. e «Szót.»-nak «helybenhagyni» kif. 
jó l  fe lé p ü lt : 1. e «Szót.»-nak «felépült» szav.
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[jóságos cselekedet:  1. e «Szót.»-nak «erkölcs» szav. 
jó  szerencse: a r. ny.-ben a «szerencse» nemcsak «fortuna», h a 

nem «sors» is, azért tették hozzá a jó, bal, gonosz stb. jelzőt. 
Jó tteh e te tlen :  helyesen: jótelietetlen, v. ö. Nyelvőr, IV. 53.;

tehetetlen, a ki nem tud segíteni, erőtlen, élhetetlen, nyomo- 
» ru lt, szűkölködő, ügyetlen ; «magával jótelietetlennek lenni»
; a. t. m. nem tudni segíteni m agán. V. ö. Nyelvőr, IV. 329.
IJ ö n i:  jönni, m ind a két alakkal él. A régi nyelvben csak a 

«jőni» alak van meg.
jövedelem :  megvan Sz. Moln. «Szót.»-ban, D. jelen művében 

.  a kamatot is érti rajta.
' lcalán:  kanál, m ind a két formájával él. A hangátvetés (m eta

thesis) számos példáját lásd Nyelvőr, I. 467. II. 21. III . 321. 
VII. 339—57.

j . ka lá ris:  D. így mondja, Apor meg így : «kláris», lat. coral- 
i Hum, nem. Koralle. Apró golyócskákat esztergályoznak belőle 

s zsinórra felfűzik, a nők nyakukon és kezükön, ékesség 
gyanánt, hordják. V. ö. Nyelvőr, XVI. 20. Arany, Toldi, XI. 2. 

! k á p lá r : a fr. caporal, az ol. caporale, az ol. capo (a lat. caput) 
szóból; magy. tizedes, e szóval is él.

I ka r:  állapot, hely, osztály, rang, rend. E kifejezése : első karú 
* a. t. m. első rendű, jeles. V. ö. karok és rendek. L. e «Szót.»- 

nak «helyben hagyni» kif.
íkaróba  h ú zn i:  karóra, azaz fából készült nyársra  húzni.

Egyik neme a régi kegyetlen kínzó büntetéseknek.
■ ká r t va lla n i:  károsodni, megkárosodni. A ném. «Schaden 
t leiden» fordítására tehát nincs szükség. — A «vallani» nem
! confiteri, hanem  habere abban a kifejezésben ; ilyen : becste-
I lenséget, gyalázatot, kudarczot, szégyent stb. vallani. V. ö.

«Búsul (fohászkodik, sóhajt) m int a kárvallott czigány.» Közm. 
Erd. M. Közm. K. 1624. V. ö. Nyelvőr, V III. 171. 216—8. 
511. IX. 23. XVI. 37. 72.

t kedvét m egszegni vk in ek:  1. e «Szót.»-nak «megszegni ked
vét vkinek» kif.

> ; kedvet ta lá ln i:  a régi írók műv. a lat. «invenire gratiam » for
dítása, t. i. kedvesnek v. kegyelemben lenni, tetszeni. V. ö. 
Kár. bibi. Móz. I. 23, 10. Eszter, 7, 3. A «kedv» szó a régi 
ny.-ben a. t. m. akarat, kegyelem, önkény, öröm, tetszés. 
Ma is m ondják: kénye kedve, kedvem telik ebben v. abban, 
kedvemre való stb.
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helm ed:  így is m ondták a régiek. A nép ma is m ondja: 
kegyelmességed, kegyelmed, kelmed, kend, ked, ke. Az irod. 
ny.-ben a kegyed-del m a is élnek. 

h e lle tik : kell, szükséges. Más régi írók is élnek vele; úgy te t
szik, hogy latinos.

kén:  kín, más régi írók is írják  «é»-vel, ép úgy m int a «kén» 
(sulphur, Schwefel) szót. A «míg» helyett is D. «még»-et ír, 
más r. írók is. Ez értelem zavaró, kétértelm ű táj szólásokat a 
nyelvújítás kirekesztette az irodalom és a műveltek nyelvéből. 

k é n y : akarat, gyönyörűség, kedv, önkény. Ma is : kénye-kedve 
stb. V. ö. Nyelvőr, XIV. 532.

kényes:  önkényes, a nem. w illkürlich. Nincs m. a r.ny .ebb .az ért. 
kép:  szobor, 1. e «Szót.»-nak «állókép» szav. 
kep il’0 : 1. e «Szót.»-nak «írni» szav.
kerecsen : lat. gyrfalco, nem. Geierfalk. Sólyomfaj, égszínű to l

iakkal, rövid, erős és igen meggörbedt hegyes orral, nagy 
fekete szemgolyókkal, égszínű csupasz lábszárakkal. Az Ak, 
N. Szót. — Előfordul Horv. E. Árpád-jának IV. k. így : kere- 
cseny. Kerecseny nevű falu is van, Zalam. Apor él vele. 

k e r e k e d n i: n em csak : eredni, kelni, következni, származni, 
tá m a d n i; hanem  : kerülni, a ném. kosten. Ily értelemben 
csak D. él vele.

ké rem én y : kérés. Megvan Sz. Moln. Szót.-ban. 
kereszte lő -könyv : a melybe a keresztelteket írják, megv. az 

Ak. N. Sz.-ban, m a: anyakönyv.
kertelet:  a kertelni igéből, a mi a. t. m. kerítéssel körülvenni. 

Sz. Moln. — K erte le t: bekerített hely, kerítés, kerület, ko r
lát, terület.

ke r th a j le k : kerti liáz,k. m ulatóház; D. szava, a ném. G artenhaus. 
készü lő  főben:  készülő félben. Nines m. a Ny.-t. Sz. 
kétszeres: subjt., kétféle gabonának keveréke, különösen búza 

s rozs együtt. M ondják: kétszerest vetni, kétszeresből sütött 
kenyér. Az Ak. N. Sz.

ké v é iy k e d n i: Kazinczy is él e szóval u.-abban az értelemben, 
a melyben D., 1. e «Szót.»-nak «büszkélkedni» szav. 

k ia d á s:  megvan a r. ny.-ben; kifejezés, kinyilatkoztatás, ny il
vánítás ; «kiadta vminek» a. t. m. kifejezése vminek. 

k ia d n i m agát:  megvan a r. ny.-ben ; kinyilatkoztatni akara
tát, kifejezni m agát; a «kifejezni» szó megvan a régi ny.-ben, 
de a «kifejezni magát» kifejezés csak a nyelvújítás óta van
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meg nyelvünkben, kétség kívül a ném. sich ansdrücken v. a 
fr. s’exprim er u tán készült.

kie tlen :  adj., durva, nagy, rút. Eégi. Mint subst. neve a pusztá
nak, a mely utóbbi szó szláv eredetű, v. ö. Simonyi, A m. ny. 
I. 121. Azonban így is előfordul a régi ny.-ben : kietlen
puszta. V. ö. Nyelvőr, XXII. 541. 

lei facsarn i m agá t:  kicsavarni v. k iszabadítani m agát, kifej- 
tődzni, menekülni, szabadulni. A facsarni s kifacsarni (hang- 
átvetéssel «csavarni») szók m egvannak ugyan a r. ny.-ben, 
de a kifejezés, a melylyel D. él, úgy tetszik, a ném. aus- 
winden után készült.

I kifészkel<>dni: kifejtőzni, ki- v. megszabadiilni. Ily  ért. csak D. 
él v. Ma is : befészkelődni, t. i. befurakodni, bejutni, tanyát 
ü tn i; fészkelődni v. fészkalódni, t. i. nyugliatatlankodni. 

k i l l í r le ln i : kihirdetni, «kihirleltetni» a. t. m. k ih irdette tn i ; 1. 
e «Szót.»-nak «hirlelés» szav.

I k iig a z íta n i:  kikergetni, kiküldeni, kiparancsolni, k iu tasítani, 
kiűzni. A r. ny.-ben m egvan : többek közt Mikes és Faludi 
N. U. u.-a. az értei, él vele m int D. Ma is mondják : helyre
igazítani, ú tbaigazítani stb. Némelyek a «kiigazítani» szóval 
fordítják a ném. ausbessern-t.

! k ik é rn i m a g á n a k:  noha a «kikérni» megvan a régi ny.-ben, 
de D. németesen él vele ; m ert e kif. fordítja vele : sich etwas 

, bei einem vagy von einem ausbitten, m agyarul : vm ire kérni 
í vkit, kivánni, követelni.
k im e n e te l: régi, a lat. exitus, vég; a nyelvújítás óta: eredmény, 

I a mi a lat. resultatum  és a ném. Erfolg kifejezésére készült. 
[k im o n d h a ta tla n kép p en :  kim ondhatatlanul, 1. e «Szót.»-nak 

«csudálatosképpen» szav.
\k in cs ta r tó : a «kincstárnok» új szó kiszorította nyelvünkből. 

Ámbár a «tárnok» szó régi, de nem a «tár» (a mely külön-

I ben szintén régi szó, 1. e «Szót.»-nak «tárház» szav.) és a «nok» 
képző (a mely szintén régi) összetételéből van alkotva, hanem 
v. szláv eredetű v. a középk. lat. «tavernicus» m agyarított 
alakja; erre s ált. a «nok» és «nők» képzőre nézve v. ö. Nyelvőr, 
III. 508—9. VI. 511—2. VII. 148—50. IX. 215—6. X. 117—8. 
454. XIV. 371—3. XXII. 40—3.

{k in y ila tko z ta tá s : régi; kinyilvánítás, nyilatkozás, tud tu l adás, 
‘ a ném. Entdeckung is, melynek fordítása (t. i. fölfedezés); el van 

terjedve mai irod. ny.-ben.
Az Arany Peieczek. 22
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k in y ila tk o z ta tn i:  1. az előbbi szót.
k in y u g o d n i m agá t:  a néni. sich ausruhen fordítása; m agya

rosan : nyugodni, megnyugodni, pihenni, megpihenni. 
K irá ly i-R é v : ol. Porto-Ré, horv. Kraljevicza, város, a Buc- 

cari-öböl bejáratánál, és kikötő, a Quarnero-öbölben, H orvát- 
Szlavonországban, M odrus-Fiume megyében. 

lcisztetés:  késztetés, nógatás, unszolás. Úgy írják  más r. í. is. 
k iten n i m a g á ért: deréknek lenni, helyt állni, megfelelni 

kötelességének, kielégíteni a várakozást. Megv. a nép ny. 
k ivá lt:  a «kiválni» ige m últ részesülője, D. két «t»-vel írja , s 

m int adj.-mai él vele ; jeles, kiváló, k itű n ő ; ez utóbbi szó a 
nyelvújítás idejében — a ném. ausgezeichnet példájára — 
terjedt el irod. ny.-ben. Apor (1. D. jel. müvének 3. jegyz.) 
is él úgy vele, de él vele a lat. praecipue s a ném. besonders 
értelm ében is (1. Dug. jel. m. 6. jegyz.) 

k iven n i:  a ném. ausnehm en ford. .Jelen művének egy helyén 
így szól: «kivette erkölcseit». M agyarosan: észrevenni, meg
ism erni, m eglátni stb.

klarisos:  a mi klárissal van díszítve. —- Apor él vele. — L. e 
«Szót.»-nak «kaláris» szav.

kocsipor:  m ás íróknál «kóczipór», alkalm asint ebből: kóczos 
pór (p a rasz t); hitvány, nyom orult, semmirekellő, silány, sze
gény. Pázmány, m ikor a héber «rakáli» (v. ö. Máté, 5, 2á.) 
szót magyarázza, így í r :  «Sz. Jerónym us azt alítja hogy ez 
a szó raca (latinosán írja) annyit tészen, m int vacuus, inanis, 
külső értéktűi és böcsűlettűl üres, m intha valakit kóczipór 
kuldúsnak neveznénk.» (A nyelvnek vétkeirűl szóló besz. a 
vége felé.) P. P. Szót.-nak második, 1767-ben megj. kiadásá
ban Bőd így m agyarázza: rusticellus, subrusticus a, u m ; 
sordidulus; etwas grob, ein wenig bäuerisch. Megvan egyéb 
szótárainkban is. Vörösm arty többször él vele m üveiben; 
egyebek közt Shakespeare L ear kir.-a fordításában (a II. felv. 
iá. jel. elején).

koho ln i:  tulajdonképen főzni, tűzben olvasztani, átv. ért. köl
teni, sz ín le ln i; koholt a. t. ál, csalfa, hazug, költött, színlelt, 
tettetett, utánzóit. E szavaink helyett irod. nyelvünk csaknem 
m indig a ném. falsch szó fordításával él. — A «kohó» szóra 
nézve v. ö. Nyelvőr, XXII. 40—3. 

kolcsok:  kócsag, lierodias egretta, Boie, és her. v. ardea gar- 
zetta Linn. Silberreiher. Kócsagtól], nemcsak az em lített m adár



egyes tolla, hanem  a tollából készült forgó is a süvegeken 
stb. V. ö. Az Ak. N. Sz. — Apor írja  úgy, D. íg y : kócsag. 

k o r m á n y  o z á s : u ralkodás; a rövidebb «kormány» is megvan 
a régi nyelvben, a mely voltakép a. t. m. a hajó korm ány- 
rndja (a ném. Steuerruder). Y. ö. Nyelvőr, I I I .  274. Atv. ért.

, bárm ily uralkodás, vezetés. V. ö .: «Alt’ veszi a korm ányt . . . 
lihegni kezd az ifjú korm ányos . . .  a hosszas k itürésű  m unka 
korm ányán . . . tapasztalt öreg üljön.» Fáy, A fiatal daru. 

k ö b d lv d n y : 1. e «Szót.«-nak «állókép» szav. 
k ö n y v :  köny, lacrym a. V. ö. Nyelvőr, II . 229.

„ k ö n y v h u lla td s :  könyezés, sírás. Régi.
' k ö n y v tá r : alkalm asint az ő alkotása; a régiek könyvház-, 

könyvesház- és könyvtartóháznak m ondják a bibliotheca-t. 
k ö r n y  d la l ld s : más r. írók is úgy mondják, V irág is (M. száz. 

27. 1. az er. к. szer.), sőt még Kölcsey is (M. já ték sz .); a lat. 
circum stantia, a ném. Umstand, a nyelvújítás u tán : körülmény. 

I k ö r ö s z tü l- k o s ú l: más régi írók is írják  így. V. ö. Ny.-t. Szót. 
II. 236—6.

k ö te lő d z e n i: bonyolódni, keveredni. U. e k if . : «Nekiment a 
két egybekötelődzött személynek» a. t. m. egybe- v. össze- 
fogódzott. V. ö . : «Az mely szűz leányzó, vagy barát Is te n 
nek szenteli magát, házasságba ne kötelődhessék» (non licet 
eis jungi nuptiis lat. szavaknak ford.) Pázm. Kal. 175. lap. (az 

í első kiad. szer.)
k ö v e tn i:  kérlelni (régi szó), kérni. Ma is mondják, de több

nyire a «meg» igekötővel.
I kö v  etkezeT id ő kép p  e n : következéskép, következőleg, tehát ;

régi szó, lásd e «Szót.»-nak «csudálatosképpen» szav. 
j közbenvetés:  közbevetés, közbenjárás; közbe vetni magát, m a 

is mondják, a. t. segíteni, vmi bajt eligazítani. A lkalm asint 
a ném. sich in das Mittel schlagen vagy legen, v. in das 
Mittel treten  nyomán. Ily  ért. nincs meg a r. ny.-ben. 

kö zb en  v e tn i m a g á t:  1. az előbbi szót.
: kö ze lg e tn i: közeledni, közelíteni. V. ö. Kár. bibi. Máté, 26, 45. 
I Márk, 14, 42. Luk. 19, 37. Vör. A két szomszédvár, III . 225. 

Czuczor, Botond, I. 159. Ar. T. Sz. II. 6. IX. 5. 
í I köz haszon:  a köz adj., külön írja, úgy m int a r. írók álta lá

ban, a. t. közös, közönséges, általános, nyilvános. A «köz 
1 haszon» kifejezéssel Faludi is él, m a így m ondják: közjó. 

 ̂ j Ilyen a : közteherviselés, köztisztelet stb.
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közönséges: általános, egyetemes, nyilvános, rendes, szokás 
szerint való. A r. ny. ált.

község:  m a: közönség, nép. V. ö. Kár. bibi. Márk, 14, 2. Ján. 
18, 14. Ar. T. Sz. VI. 95.

krep in :  a ír. creper (a lat. crispare), fodorítani, szóból: crépe, 
crépine, crépon, fodorított fátyol, vékony szövet, bojtos v. ro j
tos czifraság, szegély. V. ö. L ittré, Diet, de la langue fr. I. 
891. 892. Nem D., hanem  Apor említi. 

ku r tá n :  mondja így is :  rövideden, t. i. röviden; a «kurta» 
szó nem a lat. curtus, a, um, sem a ném. kurz, hanem  az 
ol. corta szóból, a mely a corto adj. nőnemű alakja. V. ö. 
Nyelvőr, X III. 546. XIV. 320.

kú tfő :  régi, a forrás és kútforrás szó kiszorította nyelvünkből. 
k u r ta  tapaszta lás:  azért mondja, m ert tapasztalás után 

rövid idő a latt lehet ism eretekre szert te n n i; alkalm asint 
Seneca e szavainak nyomán m o n d ja : Longum iter est per 
praecepta: breve et efficax per exempla. Ep. 6. — A «kurta» 
szóra nézve 1. e «Szót.»-nak «kurtán» szav. 

különn b : egyéb, jobb, más, különböző, ez utóbbi értelemben 
csak D. él vele.

különbben:  jobban, másként, másképpen, más módon, Régi. 
kü lö m b  -kü lö m b fé le : a r. írók így mondják, de D. így is 

mondja : külömbféle, így csak D. él vele a régi írók között. 
M a : különféle.

kü lö n ö s : jeles, kiváló. A m ai magán, magános és a lat. privatus 
(adj.) is. Többese : különösök, így mondják a K irályhágón túl. 

kü lö n ö ssen : külön, egyenk in t; a m it ma, ném. példára, így 
m ondunk : négy szem közt, a lat. privatim . Régi.

U í b r a  s z á l l a n i  v .  s z á l l n i :  nincs m. a Ny.-t. Szót.-ban, lábra 
kapni v. kelni, elterjedni.

láda :  az a hely, a hol a pénzt tartják , m a : pénztár. A ném. 
Lade-ból, a r. ny .-ben : ezéh-, frigy-, kincses-, pénzes-, pénz
tartó- stb. láda.

l a k h e l y :  megvan a régi ny.-ben, úgy m in ta  «leshely» ; Nagy
lak, Széplak, Újlak stb. helységnevek. V. ö. Nyelvőr, X VIII. 
517—9.

l á n g o l n i :  u.-a. teszi m int az «égni», 1. e «Szót.»-nak ezt a sz. 
l a s s a n - l a s s a n :  lassankint. V. ö. Kár. bibi. Móz. V. 7, 22. 
l á t d : látod. Ily en : lám, a látom-ból. V. ö. Nyelvőr, V. 535. 

V. ö . : «Ládd a többi horkol.» Ar. Toldi, I. 4.
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! leejteni:  elejteni, le- v. meglőni, leütni. Régi. 
leeste a  n a p n a k:  képes kif., a lkalm asint a lat. «occasus solis»-t 

ford, ve le ; alkonyat, este, napnyugta, így is a r. ny.-ben : 
napszállat stb.

i lefestes:  a ném. das A bmalen; de D. él még, úgy m int Apor, az 
i  «írni» s «képíró» szókkal is. L. e «Szót.»-nak «írni» szav.
I legislegelöl: legelöl.
]  legi sieg első : első.

legi sieg elsőben: először. L. e «Szót.»-nak «elsőben» szav. 
lé lek ism éret: helyesen : lelkiism eret, conscientia.

1  lengedező h ír:  szállongó, szárnyaló hír. A h írrő l csak nála. 
i  len ya k a ln i:  nincs m. a Ny.-t. Sz., de megv. a lenyakazni, meg- 

nyakazni,nyakazni, a lat. decollare; 1. e «Szót.»-nak «fejvétel» sz.
, lépcső: megvan ugyan a r. nyelvben, de nem azt tette, a m it 

m a ; hanem , úgy tetszik, fok-ot. D. is ebben az ért. él vele. 
; Szárm azik a «lépeseim» igéből. Y. ö. Nyelvőr, X V III. 463—4. 
s A régiek a lépcsőt így hívták : garádics, grádics, fok-garádics 

(Nyelvőr, XXII. 540.), garádics-fok (u. o. 543.) A lkalm asint 
a lat. gradus-ból, de vannak, a kik szláv eredetűnek vélik. 

I V. ö. Nyelvőr, XI. 166. A m agánhangzóknak könnyebb kiejtés 
végett való közbeszúrására nézve 1. e «Szót.»-nak «darabont»

; szavát.
\ lép tetés: lassú lé p é s ; 1. a köv. szót.
[lép te tn i:  Pápai Páriz-Bod. Szót. szerin t: lassan já rn i, lento 

gradu procedere; léptetve: lassan, pedepressim  ; D. a lépni 
, helyett él vele.
j le ra kn i v k it:  gyalázni, legyalázni, szidni. Nincs m. a Ny.-t. Sz. 
I letenni életét:  meghalni. Sz.-írási kif. V. ö. Ján . 10, 17. IS., 
j 13, 38. U. a. I. lev. 3, 16. (A Vulg. szer.) Zr. Sz. v. V II. 31. 

Gyöngy. M. V. III . 225.
leven ta : D. jelen m űvében: hős, v itéz; de voltakép ezt teszi 

nyelvünkben : deli ifjú hős, lovag. V. ö. Nyelvőr, VI. 441—2. 
V. ö. :

«Add meg azt, leventa, egy 
Asszony személynek !»

Kát. Bánk b. IV. 7.

leventás: hősi, vitézi. Nincs meg a Ny.-t. Szót-ban. 
lezá ra tta ta s : elzárás, elzáratás, régiesen: be- v. elrekesztés, 

1 fogságba- v. töinlöczbevetés. A lkalm asint ném. példára készült, 
i j lezárn i (az a jtó t):  bezárni. L. az előbbi szót.
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l id é r c z : sokfélekép írják és sokfélét is teszen, D. jelen m űvé
ben : gonosz lélek, kísértet. Y. ö. Nyelvőr, Y. 156—9. 323—I. 
XIX. 481—91. Borovszky Samu szerin t: az ó-felnémet «hlio- 
darsaz», a mi állatalakká való átváltozást, újévi lárm ás körül
já rást teszen. Ebből képzett személyt jelölő főnév a «hliodar- 
sazo», a miből a későbbi köznyelvben «liedersez» (olv. lider- 
zecz) lett, a m i a. t. m. neerom anticus, bűbájos, szemfény
vesztő. Ez a szó a középfelnémetben nincs meg. 

l im i tá ln i :  a lat. lim itare némikép m agyarított formája, ha tá rt 
vetni, h a tá rra l körülvenni, korlátozni, megszabni. Apor él vele. 

l in e a : lat. szó, irány, rend. sor. Apor él vele. 
lód in g : a ném. Ladung-ból, puskaportartó. V. ö. Nyelvőr, XXI. 

577—8. — Apor él vele.
ló  f i i : lófő, nem lófejű, sem lófejő, hanem  lófő, t. i. székely; 

lófő-székelyek (lovasfőszékelyek) azok voltak, a kik lóháton 
tartoztak szolgálni (primipili). V. ö. : «Az egészségre vigyáz
zunk . . . úgy leszek m indenkor a ked nem lófejű, hanem  
lófő székelye». Mik. XXXIX. lev. Apor él vele. 

lopó:  tolvaj, e szóval is él. A r. ny.-ben «tolvaj» rablót tett. 
V. ö. Simonyi, A m. ny. I. 106.

Macslcási:  régi k ihalt erdélyi család neve. A családnak oly 
nevű tagjai, m ilyenek D. jelen művében fordulnak elő, nem 
v o ltak ; és a m it róluk D. mond, arról a történelem  nem szól. 
V. ö. Apor, Synopsis m utationum  (Monum. Hung. H ist, kiadja 
a M. T. Akad. II . oszt. XI. köt. 283. és 296—7. lap.) Nagy Iván, 
M. o. családai, VII. k. 216—22.

m agánosság: a n y e lv ú jítá s  u tá n :  m agány . «Egyedülvalóság»- 
n ak  is m ond ják  a rég iek .

m agával jó tehete tlen :  1. e «Szót»-nak «jótehetetlen» szav. 
m agló:  m agolni (azaz tenyészteni, szaporítani) való nőstény; 

szoros ért. csak a disznóról (emséről) m ondják; szélesebb 
ért. : anyaló, anyakancza s. Sándor István szerint, csődör. 
V. ö. az Akad. N. Sz.

m agos:  m agas (megv. így is a r. ny.-ben), altus, a, um, hoch. — 
L. e «Szót.»-nak «kén» szav.

m á i:  mai, írják  úgy más régi írók is, Pázmány, Káldi, Mikes, 
Faludi stb. V. ö. Kriza, Vadr. 508. 

m ática -tá l: tojásból, kalácsból és más egyébből álló ajándék, 
melyet a mátkák, azaz jegyesek, egymásnak küldeni szoktak. 
V. ö. az Ak. N. Sz. Nyelvőr, XXII. 510—2. Némely vidéken
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ma is szokásban van, pl. Gyöngyösön. V. ö. V ersényi György 
köziem, az E thnografia 1894. évf. 4. sz. 276. lap. Általában 
jegyajándék, vőlegénynek bárm ily ajándéka, a melyet m eny
asszonyának ád.

M á ty á so k : jelen művének előszavában (Nemzetem!) em líti,b izo
nyára Máthyus István tudós orvost és író t érti rajta. Család
jának nevét többfélekép Írják, v. ö. Nagy Iván, M.-o. csalá- 
dai, VII. k. 374—5. lap. Rövid életr. 1. Fér.-Dán. Magy. írók, 
II. k. 193—4. 1.

m e d á ly : a fr. médaille v. médaillon, az ol. m edaglia, egy fél 
dénár, aranypénz, érczből való emlékpénz, pénzhez hasonló 
nyakra való ékesség. Megvan PP.-Bod Szót.-ban. Apor em líti. 

m ég:  míg. L. e «Szót.»-nak «kén» szav.
m egbékéltetn i:  régi szó, a néni. aussöhnen ford, terjedt el 

helyette irod. ny.-ben.
m eg é ln i : a néni. erleben, m agyarosan : megérni, így is m ondja; 

meglátni. V. ö . :

«Megérem még azt az időt,
Sírva mégy el házam  előtt.» Népdal

megengedni, vm it:  m egbocsájtani vinit. Régi kifej. 
m egérni vm ive l: beérni, megelégedni viliivel. A r. írók műv.

gyakran ford. elő. Apor él vele. 
m egérteni:  értesülni, m egtudni. Régi szó. . 
m eghal ál о z n i : meghalni. Faludi íg y : meghalálazni. 
m e g h a zu d to ln i: hazugsággal rászedni vkit, a néin. belügen 

ford. Csak D. él így vele. 
m egjelen tés: jelentés, bejelentés. Régi.
m egkeríten i:  D. metaph., megcsalni, rászedni. Faludi így 

mondja: megkerülni (vkit). 
m egkörnyékezn i:  körülvenni. A r. ny. ált. 
m eg lő n i: agyonlőni. A r. ny.-ben általános. V. ö . :

«Madarat, nem egyet, százat is meglőnek.»
Ar. Máty. anyja.

m egm áso lás: ínpgmásítás, m egváltoztatás. E szó s a két követ
kező általános használatú a r. í. müveiben. 

m eg m d so lh a ta tla n : m egm ásíthatatlan, változliatatlan, állandó. 
m egm aso ln i:  m egm ásítani, megváltoztatni. 
m e g m a sz la g íta n i: a régi ny.-ben: m egm aszlagosítani, el- v.
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megbolondítani. A «maszlag» voltakép m érget teszen. Faludi 
azt a m érget, a melylyel az egereket pusztítják, «egérmasz
lag»-nak hívja.

m egm értéke ln i m agá t:  régi; m érsékelni m., uralkodni magán. 
m eg n yo m n i:  agyon-, egybe- v. összenyomni. V. ö. Kár. bibi. 

Kir. I. 3, 19.
m e g p o sh a d n i: rég i; el- v. m egrothadni.
m egszegni (kedvét vk in ek):  szokottabb a «kedvét szegni 

vkinek» kif. Ilyen : akaratot, hitet, kenyeret, kötelességet, 
törvényt szegni. Mindeme kif. helyett ném. kifejezések for
dításai honosodtak meg irodalm unk és műveltjeink nyelvé
ben. — V. ö. : «Szegett szíved nem kell néki». Fal. Sz. E. 
II . Száz. 42. lap. (az er. kiad. szer.) 

meg szem eln i:  észrevenni, megszemlélni, szemügyre venni. 
Csak D. él vele.

m eg ta rta n i:  m egm enteni. Régi szó. 
m egvesztegetni:  el- v. m egrontani. így  a r. ny.-ben is. 
m egvevödik a szíve vk in ek:  t. i. megindul, m egkönyörül 

meglágyul, megszelídül. D. metaph. 
m egvilágosodás: a ném. A ufklärung: m a: felvilágosodás, a 

mely meg szórul-szóra való fordítása ama ném. szónak. 
m eg vo n yíta n i v k it:  m egróni vkit. Csak D. mondja így. 
m e g vo n y ítta tn i: m egrovatni. L. e «Szót.»-nak előbbi szav. 
m enedékesen : hegyről, lejtőről lefelé, lejtősen. Megv. a r. ny. 
m ennyegzet:  mennyezet, a r. ny.-ben így van. 
m erevedjen : az Ak. N. Szót. megvan, de nincs meg a Ny.-t. 

Szót.-b a n ; a hosszú s a sok «e» m iatt nem szép hangzású 
«merevedetten» szó rövidebb form ája; mereven, e szó megv. 
a Ny.-t. Szót.-ban.

m ert:  ezzel és a «mivel» okot jelölő kötőszóval él. Azonban 
helyettük soha, úgy m int mai íróink gyakran, az időt jelölő 
«miután»-nal (V. ö. Nyelvőr,* I. 138. 142. 290. 432. III. 508.
IV. 54—5.), sem a «miszerint»-tel (V. ö. Nyelvőr, 189. 432.
V. 249—52.)

m ért:  m iért, így is mondja. L. e «Szót.»-nak «kén» szav. 
m értékeln i m agát:  1. e «Szót»-nak «megmértékelni magát» 

kifejezését.
(Mészárosok:  jel. művének előszavában (Nemzetem!) em líti; 

bizonyára Mészáros Ignácz írót, a «Kartigám» szerzőjét, érti 
rajta. Rövid életr. 1. Fer.-Dan. Magy. írók, II. 197—8. 1.



m i:  mily. Ma is mondják.
m ia tt:  m iatt. A nép így is m ondja: miá.
m icsodás:  micsoda, milyen, minő. D. és Apor is él vele, más 

régi írók is. A nép m a is mondja némely vidéken.
m i dolog:  ina csak «mi», v. «mi az v. ez». V. ö . : «Mi dolog, 

hogy engemet kerestek vala?» Kár. bibi. Luk. 2, 49. — «Mi 
dolog ez ? s idehaza m aradtak  a vének?» Ar. Pázin. lov.

I m ih en t:  ma is mondják úgy ; írja  így is : m ihén t; a mai 
ir. ny .-ben : m ihelyt. Sokfélekép írják  a r. írók. A rany egy 
ízben «mihelyest»-et ír, V. ö. Toldi, XI. 13. V. ö. Kriza, Vadr. 
509. Nyelvőr, V III. 208— 10.

; m ihelyest:  ugyanaz.
!* m ih e ly e n : ugyanaz. Apor él vele.

m indég:  m indig, 1. e «Szót.«-nak «kén» szav.
m inden:  mindenki, többese: mindenek. A lkalm asint a lat. 

omnis példájára. Még Kölcsey is él vele, egyebek közt a 
M. játéksz. szóló beszédében; Arany is, Sz. László füve, 
III . 10.

m in d a zo n á lta l:  a rövidebb m indazáltal-lal is él.
; m id en ko ro n : m indenkor, így is mondja.

m ioltá tw l fogva:  mióta. Mondják más r. írók is. Ilyen «azó- 
tá tu l fogva», v. ö. Nyelvőr, IX. 205. 

r M iriszló:  helység Alsó-Fehérmegyében a K irályhágón till. Apor 
említi.

m it:  a ném. was, D. néinetesen él vele, m ikor a haragosan 
felkiáltó s kérdő személyekkel mondatja. M agyarosan: m i
csoda, mi dolog ez, ejnye, megállj stb.

m i tevő:  így van helyesen; de írja, helytelenül, így is : m it 
tevő. Y. ö. Nyelvőr, IV. 74—5.

,  m ivel:  1. e «Szót.»-nak «mert» szav.
.Molnárok:  jel. müvének előszavában (Nemzetem!) em líti; 

bizonyára Molnár János tudóst és írót, a ki 1728-ban szül. 
i, és 1804-ben halt meg, érti rajta. Életr. 1. Fer.-Dan. M. írók, 

I. k. 328—9.
m u la tn i:  a «múlni» tétető alakja, m ulasztani, elm ulasztani. 

Más r. írók is úgy mondják.
m u la to zn i: időzni, elidőzni, az időt tölteni, lenni v. ta rtóz

kodni vhol. Régi.
m ú v e lte tn i: csináltatni, k ész ítte tn i; csak D. él vele ebben az ért. 

A r. ny.-ben megvan, de m ást tesz, v. ö. Ny.-t. Szót. II. 908.

s z ó t á r . 3 4 5
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n a g y : adv., nagyon, igen. Ma is m ondják: nagy bölcsen, nagy 
nehezen stb. V. ö. Nyelvőr, IV. 442. IX. 314—9. 

n a g y  n em ö :  így is m ondja: nagy nemű, t. i. nagy, neveze
tes nemből, családból való, előkelő. L. e «Szót».-nak «nem» 
szavát.

n a g y  r a m e n n i: sokra vinni, méltóságokat, nagy hivatalokat 
érni el. Megv. a Ny.-t. Szót.-ban, II. 740—1. 75П. 

na g  У ra m e n e n d ö : ak iso k ra  fogja vinni, nagy v. szép rem ényű. 
n a g y v a m e n e n d ö sé g : nagyra hivatottság v. terinettség. Úgy 

tetszik, hogy D. alkotása.
n a h , neh :  birtokos rag. A régiek a genitiv. ragját csak ritkán 

hagyják el, és ha elhagyják, többnyire hiányjellel pótolják. 
A régi írók akkor is élnek ezekkel a ragokkal, a m ikor nincs 
rájuk szükség : a m aiak pedig gyakran akkor sem, mikor 
okvetetlenül szükség van rájuk. V. ö. Nyelvőr, I. 109— 14. 
350—6. II. 151—7. 209— 15. 254—9. 296. 

n á m : íme, más régi írók is mondják. 
n a p d e r illé s : napfény, m a: derű.
n a p fé n y re  te r í te n i : t. i. hozni, nyilvánossá tenni. V. ö. k ite rí

teni (a halottat), leteríteni (földhöz vágni) stb. «Ne terítse 
verőfényre festett haját.» Pázm. Mint kell a kér. leányt ne
velni ez. b. (a v. f).

n a p tá r : a lat. calendarium  m agyarítása, alkalm asint D. alkotása. 
n e m :  genus, D. a család-ot érti rajta.
n e m d e n e m :  nemde, Ugy-e, Ugy-e bár, váljon nem. V. ö. Simo- 

nyi M. kötőszók I. 176. lap. a jegyz. V. ö. Kár. bibi. Máté, 
6, 26., 12, 23. Ar. Toldi, XII. 6. 

n é m in é m ű : némi, bizonyos, valami. Régi.
n e m ze t:  nem natio-t, hanem  genus-t teszen a r. ny.-ben; D.

a család-ot érti rajta. 
n e m ze tsé g : nemzet, nép. Régi.
n e ta lá n tá n : sokfélekép írják a régi írók. A mai ir. ny.-ben : 

netalán, véletlenül, esetleg. V, ö. Nyelvőr, III. 192. V. 535. 
V III. 566. XVII. 405—6.

nevelés:  növelés, növesztés, gyarapítás, öregbítés, szaporítás. 
Észt. él vele.

nevelni:  növelni, növeszteni, gyarapítani, öregbíteni, szaporí
tani. A nép ma is él vele. — Észt. mondja. 

nézegetni:  nézegélni, nézegetni. A «nézni» gyakori tó alakja. 
Faludi így m ondja: nézgélni. L. e «Szót.»-nak «éldegélni» szav.
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I nincs időnk, hogy elvesztegessük: a ném. w ir haben keine 
Zeit zu verlieren fordítása. L. e «Szót.»-nak «érkezni vinire»
kifej.

nyakas:  konok, makacs. Mind a három  szó megvan a Ny.-t. 
Szót.-ban. — V. ö . :

«Halál reád, nyakas vezér.»
Gar. Kont.

nyer:  nyer. A r. ny.-ben gyakran ford, elő, úgy mondja Petőfi 
(A gólya, 5. vsz.) és Arany is (B. Istók, I. 23.) 

nyers:  e szó a r. ny.-ben nem csak durvát, éretlent, főtlent, 
!• sületlent, sütetlent teszen, hanem  elevent, erőset, nagyot. 

Mondja Czuczor (Széch. Istv.-hoz) és A rany is (Toldi, II. I.) 
V. ö. Nyers bor: tiszta, vízzel nem kevert bor (Nyelvőr, X. 
469.), kiforratlan m ust (u. о. XVII. 92.), savanykás uj bor, 
íorratlan, de tiszta bor, általában uj bor (u. о. XVII. 139.) 

n y iffa n tá s : hangutánzó szó; vagy az ő alkotása, vagy tájszó. 
A r. ny .-ben : nyikácsolás, nyikkanás, nyikogás, nyivákolás, 
nyívás, nyivogás.

n y ila tg a tn i : m egkísérteni többször a nyilvánossá tételt, v.
vminek kiderítését. Nincs m. a Ny.-t, Szót. 

n y ilvá n :  nyíltan, nyilvánosan, bizonyosan, egyenesen, világo
san, íenszóval, hangosan. Régi szó.

; n y ilvá n sa g o s : nyílt, nyilvános, bizonyos, világos. Megvan a 
r. ny.-ben.

f n yilvánságossan : nyíltan, nyilvánosan, bizonyosan, világosan. 
Megv. a r. ny.-ben.

:  nyom os:  a kinek v. a minek nyom a van, v. m arad ; adj., töve 
a «nyom» subst., a mely szó u.-a. teszi m int a nyomdok, a 
lat. vestigium ; az «os» meg m elléknévképző; ilyen: bizonyos, 
habos, kardos, poros, zsíros, stb. A m ai ir. nyelv nem él 

, vele ; de él a «nyomós» szóval, a mi m ást teszen, ennek töve 
«nyomó», az «s» melléknévképző benne, ilyen : fájós, h a ra 
pós, itatós (papiros), kapós, m utatós, szúrós stb.

fI
i

«S utóbb, nyomos szent igyekezeten,
Csinos tűzhelyt is vészsz kegyes bároknak.»

Kis, Atyai búcsúzás.
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«De a m i tán  még nyomosabb.»
Székács, Esket. besz. (a vég. f.)

«Míg nyomos tanácscsal közbeszól az apja.»
Ar. T. E. II. é. 21. vsz.

offensive: lat. szó, tám adóan, tám adva. Észt. mondja. 
okoson,  okosan, mondja így is. A Királyhágón till ma is úgy 

mondják. V. ö. Nyelvőr, I. 152. IX. 162. 
okozni:  1. e «Szót.»-nak «caussálni» szav.
o k ta tó : m ester, nevelő, tanító, tanító-m ester; D. úgy hívja 

m agát, Pázm ány «tanító#-nak, m ert a gráczi egyetemnek 
professora volt, a Kalauz czím lapján is azt írta  neve alá. 
Még D. idejében szépen el voltak a helytelen alkotású «tanár» 
szó nélkül, a mely szót Fogarasi készítette ; de nem a «tanító», 
hanem  a «doctor» helyébe, v. ö. Nyelvőr, XIV. 420. — 
A «tanár» szóra nézve v. ö. Nyelvőr, III. 459. 508—9. X. 404. 
XIV. 418—21.

o ld a la sk ig : oldalt, oldalvást, félre. Ilyen a «mellesleg». Itégi. 
o lya k :  olyanok. Más r. í. is mondják úgy. V. ö. Kár. bibliai. 

(Tim. I. 3, 9.)
olyas:  olyan. Más régi í. is mondják.
olyba  ta r ta n i : olyba, olyannak, annak, annyinak ta r ta n i ; úgy 

tekinteni, ennek v. annak nézni. V. ö. Nyelvőr, XIV. 250—1. 
orcza p ira id s : p irulás, elpirulás, megszégyenülés. Úgy mondja 

Petőfi s Ar. T. Sz. VI. 33. — V. ö. : «Ki az, ki Angliában, 
Frankhonban és a szabad Amerikában adót nem fizet? A ra b 
szolga, a béres, cseléd és koldus . . .  Ki az, ki nálunk adót 
nem fizet ? Megnevezés nélkül is m indenki tudja. Arczpirító 
egy egyenvonal !» Köss. Vcz. P. H. 1842. 133. sz. 

ormos:  csiicsos, hegyes, magas, magas tetejű. A r. ny.-ben 
így is: ormós. — Ormós koporsó :• sepulcrum  cameratum, 
gewölbtes Grab. V. ö. M. Nyelvtört. Szót. II . 1135. 

o rm o tla n : u.-annak ellenkezője, továbbá a mi ált. nem szép. 
országú tján  v. o.-úton já r n i : becsületesnek, egyenes lelkű- 

V .  szívünek, igaznak, őszintének lenni. E m etapliorája alkal
m asint a nem. Der gerade weg ist der beste km. nyomán 
készült.

osztan i v. oszolni vm ire:  válni vmivé, régi kifejezés ; 1. 
e «Szót.»-nak «eloszlani» szav.

osztan:  azután, így is mondja. V. ö. Kriza Vadr. 511. — Páz-
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many, Z rínyi (Sz. V. IX. 42.), Báróczi (Kass. III . r. 3. k. 219. 
lap. az er. kiad. szer.), sőt még Kazinczy (Bácsm. Gyötr. 155. 
lap. H einrich kiad. szer.) és A rany is (Toldi, IX. 10.) él az 
«osztán» alakkal.

o ttan -o ttan :  néha, olykor. Apor él vele.
otthonos: a ki otthon szokott lenni, otthonvaló, elvonult, házi, 

házias. Úgy tetszik, hogy Faludi alkotása, Tompa is él vele 
(A mad. f. 2. vsz.)

óni:  óvni, ői'izni. V. ö . : «Óva járjunk.» Pázm. Nagypént. elsőb. 
(a közepe f.) «Óva körülnéz.» Yör. Zal. f. I. 171. «Nem ügyek - 
szünk óni jövendőt.» U. a. Eger, I. 2<S8. «Ójad fúvó széltől.» 
Ar. Toldi, II . 8. «Nem óhatta magát.» U. a. T. Sz. IV. 34. 
«A széltül is ó.» U. a. Szondi k. apr. «Elvész óliatlauul.» 
Tompa, Isten  akaratja.

ö ltö ző -m h a : öltözék, öltözet, ez utóbbi szóval is él; ruha, 
evvel is. A ruházat is helyes alkotású s régi szó. V. ö. Nyelvőr. 
XXII. 541. — Nem volt szükségünk a helytelen alkotású
«öltöny» szóra.

ö n kén yes : maga v. tulajdon akaratú. A szó alakja m ár D.-nál 
olyan, m int a m ai ir. ny.-ben, de még nem  teljesen az az 
értelm e, a mi ma. L. e «Szót.»-nak «kény» szav.

ördög- i l lő : az ülő v. üllő v. ülővas a kovácsok és egyéb m es
terem bereknek is eszköze, a melyen a vasat stb. kovácsolják. 
«Ördög-ülő» a. t. m. az ördögnek ülője, m etaphora.

öreg:  érett, felnőtt, meglett, nagy. A nép ma is él vele. V. ö. 
Simonyi, A m. ny. II. 173.

öröm m el és m éltósággal teljes:  1. e «Szót»-nak «elevenség
gel teljes» kif.

öröm -óra:  a ném. ny. példájára való összetétel. A lkalm asint 
Faludi (v. ö. N. U. V II. közb. az elej.) nyom án mondja.

öröm -sírások : alkalm asint a ném. Freudenthränen ford. L. e 
«Szót.»-nak előbbeni szav.

ösztöveres: ösztövér, sovány, vékony; voltakép húsról m ond
ják, melynek zsírosa nincsen, és állatról, a mely sovány, 
vékony húsú. Átv. ért. silány, kevés hasznot hajtó. V. ö . : 
«Ösztövér kútágas.» Ar. Toldi, I. én. 2. vsz. «Ösztövér csont
váza.» U.-a. u.-o. II. én. 2. vsz.

öszveaggatni {a szavaka t):  m egegyeztetni, egybevetni, gon
dolkodni felőlük. Bégi szó, de ily ért. csak D. él vele.

öszvegomboly í ta n i : összebonyolítani, ö.-keverni, ö.-zavarni.
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ötvös:  régi m agyar szó; helyette, a nem. «Goldarbeiten) példá
jára , az «aranyműves» szó terjedt el a m üveitek nyelvében. 

Őr: írja  olykor, nem tudni miért, két «r»-rel is ; e szó — a mely 
nem az őrizni igéből elvont v. kifejtett gyökér, hanem ön
álló névszó — megvan ugyan a régi ny.-ben, oly nevű hely
ségeink is vannak; de régi íróink helyette mégis inkább 
e szókkal élnek: őrző, őriző (Kár. bibi. Zsolt. 127, 1. 
Máté, 27, 66., 28, 11.}, őrálló, őrálló-strázsa (ez utóbbi szó 
szláv, 1. e «Szót.»-nak «főstrázsamester» szav.), strázsa, vi
gyázó (ily nevű család is van), virrasztó stb. — Báróczi még 
«testőrző»-nek hívja m agát (v. ö. Kass.-jának czím lapját és 
előszav.), de D. m á r — jelen művében is — a «testőr» szóval 
él, a mely Sándor István alkotása (v. ö. Nyelvőr, I I I . 411.). 
Ügy tetszik, hogy D. terjesztette el eme rövidebb alakot. Y. ö. :

«Haliám az őrzővel beszédedet.»
Kát. Bánk b. III. 3.

« . . .  m intha minden
H ajszála egy őrzőt kívánna.»

U.-a u.-o.

Kossuth azt ajánlja, hogy a ném. «Nachtwächter» példájára 
készült «éjőr» és «éjjeli-őr» helyett a régi «virrasztó» szóval 
éljünk. V. ö. Pesti H. 1841. 3. sz. Az «őrködni» ige nincs meg 
a r. ny.-ben, de helyes alkotású szó; ilyen: bizonykodni, 
gyönyörködni, kocsiskodni, latorkodni, szamárkodni, szines- 
kedni, szomorkodni stb. — V. ö. Nyelvőr, I. 19. 86—7. 

p a d la t : padló, padolat, palló. Y. ö. Nyelvőr, XI. 361. 
p a lo tá s : u rak  v. fejedelmek nem nyilvános hivatalban levő em 

bere, belső inas v. szolga, komornyik, udvari ember, A r. 
ny.-ben «palota» a. t. m. terem  (nem új, hanem  a szlávból 
vett szó, v. ö. Ny.-őr, XI. 514.), a ném. Saal. A m últ sz. végén 
és a jel. sz. elején, a német Saal nyomán, «szála» volt a neve. 

p a n c ze ro s: a ném. Panzer-ból, pánczélos. Régi. 
p a p iro s:  a régi ny. iigy, latinosán, van ; a mai irodalmi nyelv

ben, németesen, íg y : papír.
p a ra :  gőz; az embernek lelke van, az oktalan állatnak párája. 

V. ö. Nyelvőr, XI. 362.
pártfogó:  védelmező; «pártját fogni vkinek» — e kif. is él — 

a. t. m. védelmezni vkit. Ma a «pártolni» ige használatos, a 
mely a r. ny.-ben a. t. m. párto t ütni, zendülni.



SZÓTÁR. 351

p a ta h za t: dühös, gonosz szándék; D. m etaph. 
p a tik u s : a gör. szárm. lat. apotheca szóból lett a «patika», 

ebből (úgy m int a puska szóból a puskás stb.) a patikás; 
megvan a Ny.-tört. Szót.-ban.

p a tva rsá g : csalárdság, csalfaság, pör, rágalm azás, viszályko
dás. Ma is m ondják: per-patvar. V. ö. Nyelvőr, XI. 364. 
V. ó . : Kár. bibi. Luk. 19, 8. — «A m it a deákok calum- 
nia-nak neveznek, azt mi m agyarok patvarnak és gyalázás- 
nak mondjuk.» Veresm. Az eretn. adott hitn. megt. stb. 
(elölj.-b.). — Ar. B. h. X. 26. 

p a tyo la t:  finom fehér gyolcs. V. ö. Nyelvőr, X. 385—9. 
pediglen:  él a «pedig»-gel is. E szót sokfélekép írják  a r. írók, 

p l . : kedeg, kedig, kedeglen, kediglen, kegyig, peneg, peniglen 
stb. V. ö. Kriza, Vadr. 512. Simonyi, Magy. kötőszók, I. 
134—56. — Arany is mondja a «pediglen»-t, Toldi, V ili .  1.
T. E. VI. 29. Petőfi még a »pedétiglen»-t is, Fölszedtem 
sátori. — A «len» képzőre nézve 1. e «Szót.»-nak «egész
len» szav.

példá tlan :  a ném. beispiellos fo rd ítása ; nagy, szokatlan, új. 
p en ig : Apor él vele, 1. e «Szót.»-nak «pediglen» szavát. 
pevecz:  karperecz. Jelen műnek czíme tehát a. t. m. arany 

karpereczek. — Vasperecz : vasból való békó, bilincs. 
p ericu lu m  in  m ora:  lat. közm. Ezt tesz i: a halogatás vesze

delmes. E redetére nézve v. ö. Büchm ann, Geflügelte W orte, 
323. lap. a 17. kiad. szer. — Észt. él vele. 

p erp en d á ln i: lat. szó, megfontolni, megvizsgálni. Észt. él vele. 
pitvarszoba:  a ném. Hofzimmer, oly szoba, a melynek ablakai 

az udvarra szolgálnak. D. alk. A «pitvar» szláv eredetű, v. ö. 
Nyelvőr, XI. 366.

placid is rem ed iis : lat. kif., békés eszközökkel v. módon v.
úton, jó v. szép szerivel. Észt. mondja. 

portai:  török, törökös. Apor él vele.
, portio:  lat. szó, része az adónak, a m elyet a jobbágyok ta r 

toztak fizetni. Apor említi.
f pruetensio : lat. szó, kívánság, követelés, panasz. Észt. élvele. 
! pribék:  hitehagyó, szökevény. A hóhérokat is hívja úgy. Szláv 

eredetű. V. ö. Nyelvőr, XI. 413.
I proportio : gör. sym m etria, ném. Proportionalität, Ebenmasz, 
j Verbältnism äszigkeit, D. a «számtartás» szóval m agyarítja. 

Ma : arány, arányosság.

!
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p r o v e r b iu m : lat. szó, közmondás. Észt. említi. 
p ro v in c ia : lat. szó, birodalom, tartom ány, vidék. Észt. él vele. 
p u b lic a to r ia : lat. szó, el van hagyva mellőle az «epistola,» 

a. t. m. hirdető levél, írásbeli hirdetés, nyilatkozat. Észt. említi. 
R a czo k :  jel. múv. előszavában (Nemzetem!) em líti; bizonyára 

Rácz Sámuel tudós orvost és írót érti rajta, a ki D.-nak tan ító 
társa  volt az egyetemen. Míg D. m atliem atikai műveket írt 
m agyarul, addig Rácz orvos- és term észettudom ányiakat, hogy 
m egm utassák a m agyar nyelv alkalm as voltát a különféle 
tudom ányok előadására. Rácz rövid életr. 1. Eer.-Dan. M. 
írók, II. 262.

ra jta v e sz te n i:  felsülni, pórul v. roszul já rn i. Megv. a r. ny. 
ra k d :  liéb. szó, liéberesen így kell k iejteni: rakáh, a Vulg.-ban : 

raca, Kár. bibliai. így ír ja : ráka. L. e «Szót.»-nak «kocsi
por» szav.

ra r o : halász-sólyom, falco haliacetus* L inn. Tollával süvegeket 
stb. díszítettek. "У. ö. az Ak. N. Sz. Szláv eredetű, v. ö. 
Nyelvőr, XI. 4-15. Apor említi.

ra sa :  ritka szálú, gyönge, lágy gyapjúszövet. V. ö. az Ak. N.
Sz. Nyelvőr, У. 209. Apor említi. 

r e a a l la n i: beleegyezni. Ma is mondják. 
re jte k szo b a : kam ara, a fr. cabinet. D. a!k. 
r e m é n y : a «reménység» szónak am a rövidebb alakja megvan 

a r. ny.-ben. Mind a kettővel él. 
re m é n y te le n :  nem rem énylett, nem várt. Vagy a lat. insperatus, 

vagy a néni. unverhofft ford. Él vele D. előtt is néhány r. 
író, Báróczi is, Kass. III . r. 3. k. 212. lap. (az er. kiad. szer.) 

re m é n y te le n ü l:  nem remélve v. vélve, vára tlanu l; 1. az 
előbbi szót.

re n d e lé s : elrendezés, határozat, parancsolat. Régi. V. ö.: «Olvas
suk atyai rendeléseit.» Székács, Árv. besz. (a vég. felé). 

ré sz -sze ré n t: részint, egyrészt. A r. ny. általános.
1'észt ven n i:  A ném. Theil nehmen ford. Úgy tetszik, D. hono

síto tta meg nyelvünkben.
r iv a s z ta n i:  riasztani (így is mondja), ijeszteni. Ama szónak a 

«v» betűvel való bővülésére nézve v. ö. rívám (reám) Nyelvőr, 
V. 47. XIV. 295. vijaszas (viaszos) Nyelvőr V. 47. divó (dió)
U. o. 330.

roko lya:  A néni. Rock-ból, női ruha, szoknya (e szó meg szláv 
eredetű, v. ö. Nyelvőr, XI. 512.) Apor említi.
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ró tt:  rovott, voltakép e szó «róni» a. t. na. metszeni, vésn i; 
e kifejezése: «rótt papiros» a. t. m. beírt papiros, oly p. a 
melyre vmi fel van róva; a régi ny.-ben «rovó» az, a ki vmi 
pénzt V. egyéb dolgot is beszed, adószedő. Ma is mondják : 
adót kiróni. «Rója fel a réz fokosom nyelére stb.» Népd. 

ru in a :  lat. szó, pusztulás, rom lás, veszedelem. Észt. él vele. 
s a jd í ta n i : sejdíteni, észrevenni, gyanítani. V. ö. Nyelvőr, I. 424. 
sa la vá r i:  így is ír ják : salavárdi; nadrág, a mely bőrből készült, 

és a szárai m integy térdig értek ; oly nadrág, melynek ülepe 
s szárai félczombig bőrrel voltak behúzva. Lovagolok éltek 
velők. H ajdan az a nadrágform a felöltő is, am e ly e t a rabok ra  
húzattak, midőn a deresre fektették. V. ö. az Ak. N. Sz. Nyelvőr, 
XIY. 50. 130— 1. XVI. 110. XIX. 410.

S a n d r a :  sanda, kancsal ; nem egyenes úton járó, kicsapongó.
V. ö. az Ak. N. Sz.

Schein  bajéi': a regény egyik személyének neve, vagy a néni. 
schel (így is í r já k : scheel) adj.-ból, a mely, egyebek közt, 
görbét (a m agyar ny.-ben is meg van e kif. : görbe szemmel 
nézni vkire), haragos pillantást vetőt és irigyet teszen ; vagy 
a ném. Schelm subst.-ból, a mely becstelent, csalót, kópét és 
tolvajt teszen, alkotva. Jel. műben D. m aga így szól ró la : 
«neve sem emberséges, szeme sem áll istenigazában.» I. Szak. 
VII. r. a vége felé. — A faját felette szerető D. a regény 
egyetlen rú t lelkű személyét német névvel ruházza fel. Néme
lyek szerint I. Lipót cs. és kir. egyik tanácsosát, a m agyar 
nem zetet gyűlölő Lobkoviczot érti rajta. A lkalm asint fejedel
meink gonosz tanácsadóinak typusa. 

se, sem :  e kötőszók között nem tesz különbséget, m int a nép 
m a sem ; m indazáltal a szabály szerint a «se» tiltó , a «sem» 
pedig tagadó jelentésű. — V. ö. Nyelvőr, I. 362. II. 59. 
157—8.

se m m i u tó n :  semmi módon, semmikép, a ném. ny.-ben is 
m egvan: keinesweges. Az «út» szó a r. ny.-ben a. is t. m. mód, 
ízben stb. Ma is mondják : egyúttal, t. i. egyszerre, egyszer
smind ; ezúttal, t. i. m o s t; úton-módon stb. — Észt. él vele. 

s e n le n i: sinleni, sínyleni, betegnek le n n i; a nép ma is él vele, de 
kiszorult az írod. ny.-ből. — L. e «Szót.»-nak «kén» szav. 

se n lö d n i:  sínlődni, sínylődni, senyvedni, betegeskedni; a «szen
vedni» kisz. az i. ny.-ből.

s e r é n y : iparkodó, szorgalmatos. V. ö. Nyelvőr, V. 148. V ili .  411. 
Az Arany Pereczak. 23
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series:  lat. szó, rend, sor. Észt. él vele.
skó fium :  így is ír ják : skófiom. .Ruhákat hímezni, k ivarrni 

stb. való arany- v. ezüstszálak. V. ö. az Ak. N. Sz. Nyelvőr, 
V. 208. XYI. 110.

sokért nem  Cicini: kedvét lelni v m iben ; arról mondják, a 
mi tetszik, a m i az emb. akarata, kívánsága szerint van. 

so lem n itd s : lat. szó, ünnep, ünneplés, ünnepi pompa. Apor 
mondja.

som m á:  a lat. summa némikép m egm agyarosított alakja. 
sp a tiu m :  lat. szó, hely, tér. Apor él vele. 
strázsa:  1 .  e «Szót.»-nak «főstrázsarnester» és «őr» szav. 
strdzsam ester : 1. az előbbi szót.
sub o rd in a tio : engedelmesség, fegyelem, feny íték ; ezekkel a 

régi ny.-ben is meglevő szókkal fejezhető ki az a közép
kori lat. szó. Az az egyetlen meg nem honosodott idegen 
szó, a melylyel D. jelen müvében él, és a melynek megma- 
gyarosítását meg sem k is é r ti; Apor művéből és Észt. leve
leiből vett idézeteiben számos idegen szó fordul elő. 

súg á r iá s : a r. ny.-ben: sugarlás, sugallás, sugallat, súgás. 
sv e k u s : a lat. svecus, svéd, svédországi. Észt. él vele.
Szabók:  jel. műv. előszavában (Nemzetem!) em líti; bizonyára 

Baróti Szabó, Barczafalvi Szabó s Szentjóbi Szabó írókat érti 
rajta.

szá jkérő : a lat. appetitus szót m agyarítja  vele, m a: étvágy. 
szá l:  m agas term etű, nyú lánk ; a Ny.-tört. Szót. szerin t: longa 

sta tura , gracilis; hochgewachsen, schlank. A r. ny.-ben а 
«magas szál ember» állandó kifejezés, a mely pleonasm ust 
foglal m agában; D. jel. műve elején él vele. V. ö .: «Az ősz 
szakáid magas szál öreg eleinkbe jött.» Kaz. Kis Jánosnak, 
1807 ápr. 29. — «Kicsoda az a sárga hajú, magas szál em 
ber.» Vörösm. A füredi szívhalászat ez. elb. 

szá ll ingái ó : nincs m. a Ny.-t. Sz. A lkalm asint a ném. flatter
haft fordítása ; állhatatlan, csapodár. 

szám adókönyv:  a mibe a jövedelem és költség van felje
gyezve, Cassabuch, Journal. El vele Faludi (v. ö. «Minden 
héten előkivánta a számadókönyveket . . . egybevetette a jöve
delmet a költséggel.» N. U. II. közb. az elej.), Petőfi (Yan-e 
egy m arok föld . . .)

szá m ta r tá s : 1. e «Szót.»-nak «proportio» szav. 
szám tartó  k ö n y v : u.-a. a mi a «számadókönyv», Pázm. is él
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I;

j

vele. V. ö . : «A m it széliünk és mívelünk, azt az Isten  czikke- 
ly e n k é n t. . . szám tartókönyvébe írja. (Adv. I. v. más. b. I. r.) 

szá ra z  lá b ik r á ja : sovány v. vékony 1. Der dünne W aden hat. 
szá r  e s i-tömj) a:  a «szárcsi», az Ak. N. Sz. szerint, kicsiny, 

sovány, száraz tagú v. tes tű ; a «tompa» pedig, erkölcsi 
értelem ben az, a kinek nincs éles esze. Ama szó tehát é lhe
tetlent, nyomorékot, testileg-lelkileg gyengét, rú ta t teszen. 

sza rk a lá b :  tulajdonkép virág neve, m a : mezei sarkvirág, 
delphinium  consolida, Linn. — Átv. é r t . : Akom-bákom, olvas
hatatlan  írás, irka-firka; a szarka sarkantyús lábához hasonló 
gom bkötőm unka; a mi megfejtésre szorul. Y. ö. az Ak. N. Sz. 

szegesen reá n é zn i v k ire :  jól megnézni vk it; D. alk. e kif.
nyomán : szemét szegezni vmire. 

szegezni uvagát vk i v. vm i e llen :  ellenszegülni, ellene 
szegülni vki- v. vminek. Nincs meg a Ny.-t. Sz. 

széles e világon:  ezen a nagy világon, az egész világon. V. ö.
Ar. Toldi, í. 9. IV. 3. VI. 11. X. 22. X II. 5. 

sze llő : m etaph., akasztófa, e szóval is é l ; e k if .: «felkötni a 
szellőre» a. t. felakasztani. V. ö. az Ak. N. Sz. 

szélvíz:  szélvész. Nincs meg a Ny.-t. Sz. Ma is :  télvíz. 
szemébe ü tkö zn i:  1. e «Szót.»-nak «ütközni (szemébe)» kif. 
szem ély szerin t:  megv. Sz. Moln. Szótárában. Káldi is úgy 

mondja. Pázm. íg y : személyében, t. i. ha harm , szem.-ről van 
szó, Báróczi így: «személyemben» (Kass. II I . r. 3. k. 212. 
lap. az er. kiad. szer.), a m i a lat. in persona, a ném. in 
Person. Báróczi mondja m ár így i s : «személyesen», id. müv. 
214. és 219. lap.

szemes:  éber, eleven, figyelmes, óvatos, ügyes. A lat. circum 
spectus és a ném. um sichtig fordítása kiszorította m ai irod. 
ny.-ből. V. ö . : «Szemesnek áll a világ.» Km. 

szem  közeben vk in ek:  szemközt vkivel. Régi. 
szem re venni:  szemlélni, e szóval is é l ; szem ügyre venni, m eg

figyelni, megvizsgálni. Alkalm. a ném. ins Auge fassen ford. 
szép : az illatról mondja. Tájszólás. V. ö. Nyelvőr, VI. 87. Szé

pen a. t. m. jól. V. ö. Nyelvőr, V III. 42. 
szép ta n u lm á n y o k :  a fr. belles-lettres, ebből a ném. schöne 

W issenschaften, a ném. B elletrist v. Schönschriftsteller. A lat. 
artes liberales. A költészetet és ékesszólást értik  rajta. Azon
ban D. az aesthetica-t is érti rajta. A «tanulmány» szó Barcza- 
falvi helyes alkotása. V. ö. Nyelvőr, XI. 466.

23*
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szer:  a hangrendhez képest m ég : szór, szőr; önálló szóból lett 
határozói rag számneveknél, sokszorozó értelemben ; némely 
határozatlan számokhoz is já ru l, pl. elégszer, sokszor, többször. 
Ez utóbbit D. így m ondja: többszer, a régi ny.-ben és a 
nép ny.-ben a hangilleszkedés nincs m indig meg. 

szerdéle: a m i szerezve v. gyűjtve van, a lat. praeda; a lud t
tej, tejétel különféle alakban. V. ö. Ebül szerzett v. gyűjtött 
szerdéknek ebül kell elveszni. Km. így  ford, a r. írók ezt 
a lat. km .: Male parta  male dilabuntur. E rre a lat. km.-ra 
nézve v. ö. Büchmann, Geflügelte Worte, 288. lap. a 17. 
kiad. szer.

szerelm es: a ki szeret és az is a kit szeretnek. Régi. 
szerencse:  a r. ny.-ben nem csak fortuna, G lück; hanem  sors, 

véletlen, viszontagság. L. e «Szót.»-nak «jó szerencse» kif. 
szerencsére v e tn i: koczkáztatni, koczkára tenni, veszélyez

tetni ; a nem. etwas auf die Schanze setzen, v. in die Schanze 
schlagen. Y. ö. Nyelvőr, XIY. 38. 

szerzet:  a r. ny.-ben, egyebek közt, a. t. m. egyesülés, szer
ződés, szövetség ; a m i meg van szerezve, azaz alkotva, ké
szítve, v. ö. Nyelvőr, I. 269.

S z ila g y ia k :  jel. m űvének előszavában (Nemzetem!) em líti; 
bizonyára Szilágyi Sámuelt és fiát, Szilágyi M ártont érti 
rajta. Mind a kettő tudós és író volt. É letrajzukat 1. Fer.- 
Dan. M. írók, II. k. 320—2.

szín :  ábrázat, orcza, e szókkal is é l; forma, látszat, ürügy. Régi. 
szín lés:  színlelés, te tte té s; a lat sim ulatio, a ném. Heuchelei. 

Megv. a Ny. t. Szót.-ban.
sz in te :  csaknem, m integy, m intha. V. ö .: «Szinte hallott lépteik 

csengése.» Petőfi, A Tisza. — A mai ir. ny.-ben u.-a. teszi, 
a «szintén» pedig «is»-t. V. ö. Nyelvőr, II. 273. 

s z ív h u zg ó sá g : németes összetétel. 
s z ív fé le le m : a ném. H erzensangst fordítása. 
s zo rg a lo m : megv. a r. ny.-ben, D. él a hosszabb «szorgalma- 

tosság»-gal is. Megv. a r. ny.-ben a «szorgalmas» is; meg az 
irgalom  és irgalm as is. Nem a ny.-újítók rövidítései. 

szó  SZÓllÓ: pártfogó, védelmező; a lat. orator, a fr. orateur, az ol. 
oratore s a ném. Redner fordítására is élnek vele r. íróink, 
többek közt, Iváldi is. Az «orator»-t a r. í. így is m agyarít
ják  : ékesenbeszélő, ékesenszólló; az «orator sacert»t meg 
íg y : prédikáló, prédikátor, Isten  igéjének hirdetője, tanító.



SZPTAR. 157

Pázm. az «orator» és «prédikátor» szóval él, v. ö. : «Híres 
orátor volt Cicero, mégis m indenkor rettegve kezdett a szól- 
láslioz». (Egyh. B. negyed, elölj.-b. A kér. prédikátorokhoz 
intés, az elej.) Kazinczy s Kölcsey még élnek az «orator» szó
val, azonban Kazinczy olykor «szóló»-nak m ondja (pl. Guz- 
micsnak 1825 okt. 27. írt lev.), Kölcsey meg m ár «szónoká
nak (Páráin.) is. Kaz. egyik levelében (Guzm.-nak, 1828 máj. 
16.), a ném. «Kirchenredner» példájára, «templomi beszélő»-t 
is mond. A «szónok» szó szerzője alkalm asint V erseghy volt. 
V. ö. Nyelvőr, XIV. 402. H a a scriptor, Schriftsteller, nem 
írnok, hanem  író: akkor az orator, Redner, nem szónok, 
hanem  szóló. A «nok» képzőre nézve lásd e «Szót.»-nak 
»kincstartó» szav.

szó s z á llá s : az «ékesszólás »-t érti rajta. Régi. — L. e «Szóid
nak előbbi szav.

szó za t:  szó, hang. Megv. a r. ny.
s zó r-szá loil fü g g n i:  hajszálon függni. Régi. Ma is m ondják: 

szőrin-szálán elveszett, szőrszálhasogató. 
s zu szo g n i vrn it:  susogni, halkan beszélni viliit. Megv. ily ért. 

is a r. ny.-ben.
s zü g y  e l lő : az a szíj, a mely a felkantározott paripának szii- 

gyét feleszi meg. Az Alt. N. Szót. Apor ól vele. 
s z ű k ö lk ö d n i v m i n é lk ü l:  híjával lenni vminek, vmi nélkül 

lenni. V. ö. Nyelvőr, V. 243—4.
s zü k sé g k é p p e n : szükség, szükséges, okvetetlenül. V. ö. G. 

Kat. V. T. II . 606.
s z ü n e t le n : adv., szünetlenül, szüntelenül. Pázm. is úgy mondja. 
s z ü n n a p : Barczafalvi szava. V. ö. Nyelvőr, X. 456. 
ta la in :  talán, 1. e «Szót.»-nak «netalántán» szav. — Észt. él vele. 
tá llá :  így is írják a régi írók : «tarló», a lekaszált, learatott, 

levágott fűnek, nádnak, gabonának stb. földben m arad t 
csonka szára. Az Ak. N. Szót. A r. ny.-ben szántóföld, vetés 
is. V. ö. «Ne menj rózsáin a tarlóra.» Népd. — Apor említi. 

ta m a r is k u s - fa : lat. tam arix L., ném. Tam ariske. — PP.-B.
és az Ak. N. Sz. a «tamarik» alakban jegyzi fe l.— Apor él vele. 

ta m q u a m  m edia tor in ter regem  et regni colas: e lat. 
mondás szóról-szóra ezt te s z i: m int közbenjáró a király és az 
ország lakosai k ö z t; Észt. mondja m agáról egyikében azok
nak a leveleknek, a melyeket D. jelen m üvének jegyzeteiben 
közöl. — A nádor, hivatalánál fogva, csakugyan közbenjáró volt
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a király és a nemzet közt ; de Észt. nemcsak hivatalánál 
fogva volt az, hanem  m int államférfin is, m ert meggyőző
désből és a legjobb szándékkal vállalkozott a közvetítés és 
békéltetés terhes és sok keserűséggel járó m unkájára. A fen- 
nebbi szavakban — tud tán  kívül — híven kifejezte, minő 
volt politikája.

ta n á cs:  tanácsadó, tanácsos. V. ö. Nyelvőr, VI. 294. VII. 150. 
V. ö .: «Ki volt tanácsa Istennek, hogy tudhassa titká t ?» Pázm. 
M iért lett Isten  emberré ? ez. besz. I. r. (az elej.) Ama sza
vait a Vulg. nyom án mondja, v. ö. Izsai. 40, 13. Róm. 11, 34. 

ta n á c sn o k :  Barczafalvi szava a consiliarius és senator lat. 
szók m agyarítására. V. ö. Nyelvőr, XI. 464. A «nok» képzőre 
nézve 1. e «Szót.»-nak «kincstartó» szav. 

ta n á cso s: adj., megvan a r. ny.-ben ; a. t. m. eszes, okos. Meg
van a r. ny.-ben ellenkezője is, a «tanácstalan», a mi eszte
lent, oktalant tesz. Ma a ném. «rathsam» és «rathlos» fordí
tására  élnek velők.

t a n u lm á n y : a lat. studium , a fr. étude és essay s a ném. 
Studie s A bhandlung fordítására helyes szó, v. ö. Nyelvőr, 
IX. 519. — L. e «Szót.»-nak «szép tanulmányok» kif. 

tá r g y : a «czél» értelm ében él vele régiesen. V. ö. Nyelvőr, 
XXII. 488.

tá r g y a ln i:  czélozni, e szóval is é l ; a r. ny.-ben: tárgyazni.
L.. e «Szót.»-nak «arányozni» s «czélozni vniire» szav. 

tá rh á z:  éléskamara, kincsesház, pénzesház. Sz. Moln. A lkatára 
nézve ilyen a «társzekér». — D. a fr. magazin v. az ol. magaz- 
zino szóból szárm. ném. Magazin szónak fordítására él vele. — 
V. ö. Nyelvőr, VI. 511—2. X. 162—3. — A helytelen alkotású 
«raktár» kiszorította ny.-ből. V. ö. Nyelvőr, IV. 5. A «tár» 
szó megv. a r. ny.-ben. V. ö . : «Úr Jézus, kincses tár.» Rádai 
P. (Négyesy kiad. szer. 0 . K. 256. sz. 103. 1.) 

tátos ló : a tátos v. táltos voltakép : bűbájos, varázsló, magus, 
praestigiator. A tátos ló, a népmesék szerint, sovány, kóros, 
ro n d a ; de csak addig, míg a tátos ember meg nem veszi, 
a ki ha ráül, m int a gondolat, oly sebesen repül vele, nem 
fog rajta  semmi fegyver stb. Előfordul «Mirkó királyfi» ez. 
szék. népmesében is. V. ö. Kriza, Vadr. 436— 49. Általában : 
szilaj ló, paripa. V. ö. az Ak. N. Sz. 

tá tva -n y itva :  tárva-nyitva. Faludi is úgy mondja. V. ö . : 
tá to tt száj.
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tébolyOgni:  Sz. Moln. Szót.-ban : tébolygok és tibolygok, 
dubito, erro, fluctuor, haesito, hallucinor. Káldi a Vulg. «error» 
szav. egy ízben a «tibolyodás» szóval fordítja, (Préd. 10, 5.) 
«Szeme csak tébolygott». Ar. T. E. IY. 13. 

tek in te t:  auctoritas, Ansehen. Ma is : tekintetes, nagytekintetű. 
Úgy él vele még Eötvös is (K. N. és P. H. 33. lap. er. 
kiadás.)

teljességgel: teljesen, a ném. «ganz» és «gänzlich» ford, hasz
nálatos helyettök.

tem érdek ség : nagyság, sokaság, szertelenség, vaskosság, vastag 
ság. Él vele Kárin. (F. H. XVII.), Kölcsey (Emlékb. Berzs. fel.) 

té n ta : a r. írók úgy írják, és a nép m a is lágy m ondja; 
magyarosabb «é»-vel m int «i»-vel. V. ö. Nyelvőr, X. 561. 
XIV. 118—9.

tér:  adj., lapos, sík, sima, tágas. — V. ö. «Az által hordozzák . . . 
az tengeren az hajókat . . . m int az jó kocsis az szép tér föl
dön az ő kocsiját». Pázm. Kal. I. к. II . r. 2. ez. (a végén.) 

té r d e ln i: térdepelni, így is m ondja; a hosszabb «térdepelni» 
helyett — úgy tetszik — Kónyi élt vele először. V. ö. M. 
Nyelvtört. Sz. III. 587. M a: térdelve, letérdelve; a régiek így 
m ondták : térden állva, D. is mondja jel. müvében. V. ö .:

«Letérdelt a sírnak fekete dombjára.»
Ar. Toldi, V II. én. 7. vsz.

te r e m te tt-á lla t:  terem tés, terem tm ény, él e szókkal is. L. e 
«Szót.»-nak «asszony-állat» szav. 

teríten i:  1. e «Szót.»-nak «napfényre teríteni» kif. 
term eni: ( itt  v. ott):  itt v. ott gyorsan m egjelenni. Ma is 

mondják.
testépület: test, alkalm asint a ném. Körperbau nyom án mondja. 
testőr:  1. e «Szót.»-nak «őr» szav.
te tt:  subst., így magában, úgy tetszik, D. él vele először az 

újabb írók közt, a hosszabb «cselekedet» (a latin  factum, a 
ném. That) helyett. A r. ny.-ben megvan ugyan, de nem 
subst.

titkos:  az ujk. lat. secretarius, az ol. secretario v. segretario> 
a fr. secrétaire s a ném Secretär v. Geheim schreiber szók 
kifejezésére éltek vele a régiek. Pázm. is «titkos»-nak mondja 
(Sz. Ián . napj. szóló besz. a közepén); más írók így is m ond
ják  : íródeák, belső v. titkos íródeák, titkos deák stb.
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Azonban D. él a «titoknok» szóval is. L. e «Szót.»-nak azt 
a szav.

t i to k n o k :  Barczafalvi alkotásának vélik némelyek (v. ö. Nyelvőr, 
X. 454. 457—-8. XI. 464—5.), pedig m ár előfordul régebben 
i s ; talán először K árolyi Péter halála után megosztott ingó
ságoknak jegyzékében, 1554-ben, a melynek er. kézirata m eg
van a Károlyiak budapesti levéltárában (2. f. 401. sz. a.) 
Közli Radvánszky, M. családélet és házt. a XVI. és XVII. 
sz. II . k. 10— 11. lap. V. ö. M. Nyelvtört. Sz. III . 688. A «nok» 
képzőre nézve 1. e «Szót.»-nak «kincstartó» szav. L. e «Szót.»- 
nak előbbeni szav.

tizedes:  némely nagyobb községekben községi szolga v. hajdú, 
m agyar neve a «káplár»-nak, v. ö. az Ak. N. Sz. L. e «Szót.»- 
nak «káplár» szav.

torkába verni v k in ek  vm it:  megcsúfolni, megczáfolni, m eg
hazudtolni, elném ítani. Pázin. gyakran él azzal a kifejezés
sel, egy ízben Fal. is (N. U. I. közb. az elej.)

többszer:  így, hangilleszkedés nélkül, m ondja; az irod. ny.-ben 
a «többször» terjedt el. L. e «Szót»-nak «szer» szav.

töke:  a levágott nagyfának vastag, zömök töve; szélesb ért. vastag 
faderékból elvágott darab, a melyet bizonyos czélra használ
nak. Csizmadiák tőkéje, a melyen szabnak ; hentesek, m észá
rosok tőkéje, a melyen a húst metélik. V. ö. az Ak. N. Szót.

tökkolo]): tökfelső, tökfilkó (így is m ondja); az ú. n. magy. 
kártyajátékban a tökszínüek közt az a lap, a mely értékre a 
király után, és az alsó fölött áll, és a melyen a tökszem a 
rajta  levő képnek feje mellé van festve. Átv. ért. buta, ostoba. 
V. ö. az Ak. N. Sz.

töm lő ezt a rt ó : e régi helyes m. szónk helyett a «börtönőr» 
terjedt el.

történet:  esemény, eset, m ár régi írók is m ondják; nem érti 
még ra jta  a «historia»-t. A «történet» más régi írók m űvei
ben «véletlen»-t is teszen. A «történetből» szóval, D. is él, 1. e. 
«Szót»-nak alábbi szav. V. ö. Nyelvőr, I. 164—5. 405—6. V. 545.

történetből: esetleg, esetlegesen, véletlenül. Sz. Moln. — L. e 
«Szót.»-nak előbbeni szav.

tu d á ko ssá g : r. szó, D. a m athem atica v. m athesis szó h. él vele.
tu d tá ra  van vm i vk in ek:  t. i. tudja, tud vmiről vagy vmi 

felő l; megv. a Ny.-t. Sz. III . 800. ; ma is : tud tára  adni, tud 
tával stb.
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tu d tá ra  vk in ek:  tudtával vkinek, 1. e «Szót.»-nak előb- 
beni kif.

tű n n i (észbe):  az «észbe v. eszébe tűnni» kif. élnek inás r. 
í. is. A. t. m. megérteni, észrevenni, eszébe ju tn i, feltűnni, 
felötleni. A «tűnni» egyéb kifejezésekben is gyakori a r. nv.- 
ben, v. ö. M. Nyelvtört. Szót. III. 817. 

tyu lcm o n y : a tyúk tojása, tojás. Régi s népi. 
udvaro ln i:  hódolni, szolgálni, tisztelkedni. V. ö . : «Körülied 

udvariok.» Zrínyi Sz. Y. III. 27. «Udvarló nim fái sem m erték 
inegszóllítani.» H aller. Telem. I. k. (a legelején). 

ugordn i:  ugorni, ugrani. Apor él vele.
u g ya n :  bezzeg, bizony, de, éppen, is, noha, sőt, szintén, való

ban. V. ö. Sándor, Sokféle, XI. 191. Az Akad. N. Szót. Sim onyi, 
A magy. kötőszók, I. 233—5. 260. A r. ny.-ben egyike a 
leggyakrabban előforduló szóknak, a mely sokfélét teszem 
Azonban igazi jelentését és helyét a mondatban m ár nem 
igen tudhatni. Ma máskép élnek vele m int hajdan. 

u g ya n  azért : nem a mai értelemben, t. i. szintén azért, h a n e m : 
azért is, épen azért, és azért, épen annál fogva; és olykor 
azt is teszi, a m it az egyszerű «azért». L. e «Szót.»-nak 
előbbeni szav.

u g ya n  csak:  nem a m ai értelemben, a melyben nagyító je len 
tésű, t. i. nagyon, hanem : bezzeg, de; és azt is teszi, a 
m it magában a «csak». L. e «Szót.»-nak előbbi két szav. 

u jjo n g a tn i:  ujjongani, ujjongni. V. ö. az Ak. N. Sz. 
u ra sá g : uralkodás. Régi s népi.
utó:  a inai «utód»-ot érti rajta, alkalm asint D. él vele először 

abban az ért. A r. ny.-ben «utolsó»-t tett. L. e «Szót.»-nak 
«elei» szav. V. ö . :

« . . .  nektek hagyá 
S utóitoknak.»

Vör. Shakesp. Ju l. Caes. ford. III . 2.

u t o l s ó : a r. ny.-ben és D. műveiben is a. t. m. teljes, végső. 
u t o l  s o  r u i n a :  Észt. él vele, l .e  «Szót.»-nak előbbeni s «ruina» 

szavát.
u t o l  SO s z ü k s é g : teljes nyomorúság, végső- v. végszükség, 1. e 

«Szót.»-nak «utolsó» szav.
‘ utolso veszedelem:  végső veszedelem, így is m ondja; m a : 

végveszedelem, végveszély. Y. ö . : «A bányavárosok is utolsó
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veszedelemre jutnának.» Bethlen G. Thurzó I.-nek (1621 
máj. 10.)

7'(jobban: újabban, újólag, újonnan, újra. Más r. írók is úgy 
mondják. Ma a lat., fr. és nem. ízű «újból» szokásos, v. ö. 
Nyelvőr, XX. 330.

újoncz:  Barczafalvi szava, v. ö. Nyelvőr, V III. 275. X. 454. 
458. 502. XI. 466.

ú t:  1. e «Szót.»-nak «semmi úton» kif.
Ú tonjaro: Apor él vele; utas, utazó, Pázin. «jövőjáró»-nak is 

mondja. — A r. ny.-ben a ném. «Wanderer» szóból alakult 
vándor v. vándorló még nem volt meg, helyette a bujdosó, 
jövőjáró, költöző, költözködő, utas, utazó, utonjáró stb. szók
kal éltek. V. ö. «Negyedik irga lm asság : az útonjárók béfoga- 
dása . . .  A kik jókedvvel fogadták a jövőjárókat, angyalokat 
küldött Isten hozzájok, hogy őket veszedelmektűl oltalm az
zák.» Pázm. Böjt IV. vas. más. besz. (a közép.)

Úton m en n i:  utazni. Apor él vele. L. e «Szót.»-nak előbbi szav.
Üresség: a lat. vacare (üresnek lenni) szóból szárm. a vacantia 

s vacatio, ezeknek ford, az «üresség», a mely meg van a r. 
ny.-ben. A ném. végződésű vacirend-ből lett a faczér. В kife
jezés : «ürességem van» a. t. in. érkezésem van, ráérek. Ma a 
ném. «Zeit haben» ford, használatos helyette. D. e kifejezése : 
ürességet adni vminek a lat. vacare alicui rei fordítása.

Üstö/cölés: hajbakapás, ha vki hajánál fogva czibál vkit, tépá- 
zás. A r. írók így í r já k : üstöközni, iistökvonás stb.

ü tkö zn i (szem ébe): t. i. tűnni, így is m ondja; él a «szembe
tűnő» kif. is. V. ö . : «Ezek a rettenetes gondolkodások ütköz
nek szívökbe.» Pázm. Adv. II . v. első b. (az elej.) «A minémű 
botránkozások ütközhettek ember elméjébe.» U. a. Virágv. 
első b. (az elej.)

ü t n i  v k i -  V. v m i r e : reárohanni, reárontani vki- v. v in ire ; 
m egtám adni vkit v. vmit, hozzá sietni vki- v. vmihez. Régi.

vadon erdő:  Sz. Moln. Szót. szer. silva ferarum , a «vadon» 
szó vadat, kietlent, kopárt teszen. «Vadonnan új» Sz. Moln. 
Szót.-ban a. t. m. egészen, teljesen ú j; ma is m ondják: vado- 
nat új. V. ö. az Akad. N. Szót. V. ö. «Ha egy vadon erdő
ben . . . palotát látnánk.» Pázm. Kal. I. к. I. r. (az elej.) 
«Egy sűrű vadon erdőre akada.» Fal. T. E. első é. «Sebes vág
tatva m ent erdők vadonába.» Petőfi, H árom  fiú.

v a d s z k o r : vadkörte. V. ö. az Akad. N. Szót.
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: v a j  l ó  f i n i : ik-es ige, kínlódni, kínoztatni, megv. a Ny.-t. Szót.
v a k a r  o d n i :  takarodni, távozni; ik-es ige, de D. nem  úgy él 

v e le ; a parancsolóm ódban él vele s íg y : vakarodj. Megvan 
a Ny.-t. Szót. PP.-B. Szót. így van: vakarj, apage. 

v a k u n d o k : sokfélekép írják  a r. írók, pl. vakondak stb. Néme- 
. lyek írják  úgy is m int D. Azonban, úgy tetszik, nem tájszó

lás D. jelen müvében, hanem szójáték (paronom asia); m ert a 
fejedelmeknek hízelkedő s a népet sanyargató udvari em bere
ket hívja úgy. — A nyelvújítók «vakond #-ra rövidítették, v. ö. 
Nyelvőr, X. 455.

„ v a l ó s á g g a l  : valóságosan, valóban, voltakép, tulajdonkép, 
igazán. Régi s az utána köv. két szó is.

■' v a l ó s ó v g o s : igaz, igazi, teljes, tiszta, valódi.
v a l ó  sócg  OS S a n : u.-a. teszi m int a «valósággal», 1. e «Szót.»-nak

azt a szav.
i v á l t ó ü g y  e n n e k : a babona szerin t: idétlen, idom talan, gyüge 

gyermek, kit az ördög valamely boszorkánynyal nemzett, és 
m ás gyerm ek helyébe csempészett. Szélesb ért. szüleitől 
elütött gyermek. Az Ak. N. Sz. A néni. W echselbalg. 

v á l t o z á s : a lat. alteratio, az egészségnek betegségre való válto
zása, gyengélkedés, ro szú llé t; lelki felindulásról, bajról is 
mondják. V. ö . : «Ne valam iként elesném nagy változásom 
ban.» Bár. Kass. III. r. 3. k. 219. lap. (er. kiad.) 

r v a n y o l t :  v án y o ln i: a gyapjúszövetet, zeke- s harisnyaposztót 
ú.-n. ványolómalomban, vagyis kallóban beavatni, összeverni 
s m egtisztítani. V. ö. az Ak. N. Szót. — Apor él vele.

T v a r a s b ó k a :  így van Sz. Moln. Szót.-ban is ;  varancsos béka, 
buffo cinereus.

) v á r n i  vk itő l:  engedelmeskedni vkinek, hallgatni vkire. V. ö. : 
«Illetlen azt kívánni, hogy Isten mi tőllünk várjon, és a m i 
akaratunk u tán  járjon.» Pázm. Vízk. ut. III. vas. első b. II. 
r. (a köz. f.)

L v a s m a c s k a :  a lat. anchora, a ném. A nker; a r. írók úgy 
mondják. A nyelvújítás óta a hibás alk. «horgony» haszná
latos az ir. ny.-ben.

v é g :  czél, e szóval is él. Régi. Ma is : mi végre? e végre stb. 
v é g s ő k é p p e n :  utoljára, végkép, végleg; nincs m. a Ny.-t. Sz.- 

ban, 1. e «Szót.»-nak «csudálatosképpen» szav.
: v é l e t l e n :  adj. és adv., nem vélt. Régi. Ma azt teszi a m it a r. 

ny.-ben a «történet», Zufall, Zufälligkeit.
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v é l e t l e n ü l :  nem vélve, váratlanul. Bégi. Ma azt teszi a m it a r. 
ny.-ben a «szerencsére», «történetből» (e szóval is él, 1. e 
«Szót.»-nak azt a szav.) és «történet szerint», t. i. esetleg, 
esetlegesen.

vendégfogadós ő r s  z u g : oly ország, a melyben vendégfoga
dók, azaz vendéglők vannak, (a fr. hotel a r. ny.-ben : vendég
fogadóház, vendégház, szállás-fogadóház, szállás-fogadóhely, 
szállás-tartóhely, szállóhely, stb., a m int látható, a helytelen 
alkotású «szálloda» szóra nem volt szükségünk, v. ö. Nyelvőr,
III . 297—301. IV. 6—7.) ; ellenkezője az oly ország, a m ely
ben nincsenek vendégfogadók, m int péld. a régi Magyarország. 
Képes kifejezés, a mely azt teszi, hogy hazánkban nagy 
a vendégszeretet (rég iesen : vendégfogadás, vendéglátás). 
A «vendég» szóra nézve v. ö. Nyelvőr, XIV. 241—6. 

V ernika:  keresztnév, lat. Veronica, gör. Pherenike ; egyik 
viselője az a szent életű nő, a kinek emlékezetét febr. 4. üli 
az egyház. — D. jelen művében előforduló ily nevű személy 
nincs említve a történeti emlékekben. 

vérzik  a szív:  a ném. das H erz blutet fordítása. Nagy lelki 
fájdalom érzésekor mondják. V. ö.: «Az csepegtet balzsam -írt 
a boldogtalan vérző kebelébe.» Köss. P. H. 1842. 148. sz. 
«Szíve vérzik, szíve fáj.» Bajza, Isten hozzád. «Engeinet 
szívok vérén neveltek fel.» Pét. Szüleim halálára. 

vezeték:  D. a vezetéknév (cognomen) helyett él vele; az Apor 
művéből vett idézetben ezt te s z i: vezetékló, ált. oly ló, a 
melyen nem ülnek, hanem  a melyet vezetnek; különösen 
nyerges ló, melyet a szolga, lovász stb. urának szám ára visz 
m ag áv a l; oly ló, a m elyet lóháton v. kocsin való utazáskor, 
pihenés végett, a lovaglók mögött vezetnek, de a nyargalásra 
készen tartanak , vagy a m elyre m álhát raknak. V. ö . : 
«A császár vezetékji.» Mik. XX. Lev. «Vezetékparipát tizet.» 
Horv. E. Árpád, X. könyv. «Hogy tettél szert vezetéklovadra?» 
Ar. Nyalka h.

v e ze té k p a r ijju : Apor él vele, 1. az előbbeni szót. 
v ic to ria :  lat. szó, győzedelem, győzelem. Észt. ól vele. 
v id d e g é ln i:  a «vinni» gyakorítója. Megvan a r. ny.-ben, de 

ékezetlenül.
v ig a ssá g : írják a r. í. így is : vigaság ; a kiejtésben az «s»-betüt 

megkettőztetik, de, a szófejtés törvényei szerint, egy «s»-sel 
írják. Ilyen : bölcseség, gyorsaság, sokaság, szűzeség stb.
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v i g y á z n i : ébren lenni, virrasztani, őrt állani, V. ö. Kár. bibi.
(Máté, 26, 38. Luk. 2, 8.) L. e «Szót.»-nak «őr» szav. 

v i g y o r í t a n i  ( f o g a i t ) :  vicsorítani (fogát, a «fogait» németes), 
a lat. dentes nudare, a ném. die Zähne blecken v. fletschen ; 
u.-a. t. a vigyorogni. Y. ö .: «Vicsorítja fogát.» Horv. E. Árpád,
V. könyv.

v ilá g :  világosság. «Világ» czíme Szécli. egyik h íres m unkájá
nak. A nép ma is úgy mondja.

v i l á g  h á l t a :  m etaphora ; a. t. m. m aga a v ilág ; a föld színe, 
hib. alk. szóval: felülete. Szokottabb : a föld háta. Ilyen : a 
jég, a víz há ta  stb.

v i l l á m :  villogás, csillogás, csillámlás. Ily ért. csak D. él vele. 
v i  s z á l l n i : viszonozni; «viszált levél»: a m elyre válaszoltak; 

«viszált (t. i. viszonzott) hajlandóság». Megvan a Ny.-t. Sz. 
«ssz»-vel írva.

v is z ’h a n g : így írja  jel. műv. 1. kiadásában, a m ásodikban íg y : 
«viz’hang» (mind a két kiadásban a 317. lapon); az Ak. 
N . Szót. így írja : v iszh an g ; a gör. szám i. lat. echo szóval 
még él Csokonai, sőt Kölcsey is. 

v iszo n tszeve te t: viszonzott szere te t; él vele Báróczi, Kass. III . 
r. 3. k. 218. lap. (er. kiad.) Pázm. «visszaszeretés»-nek mondja 
(Karácsonnapi más. b. a vége f.), Fal. «viszontavaló szere
tet »-nek (Sz. E. II. száz. 42. és 73. lap. er. kiad.) 

v iszsza n vo n d a n i v iliit:  visszavenni v. vonni, m egm ásítani 
szavát. Pázm. is él v.

v itta ti  v i: így is írják a r. írók : vitatni, vivtatni stb. A «vini» 
tétető alakja. A. t. m. állítani, bizonyítani, czáfolni, megszál- 
lani, ostromolni, tám adni és azt is t. a m it maga a «vini». 
A r. ny.-ben a «vita» és a «vitatás» : harcz és az a m it m a 
«vitatkozás»-nak mondunk.

v o lta k é p p e n : teljesen, a maga mivoltában, vminek m ivolta 
szerint, valóban, valóságosan. L. e «Szót.»-nak «csodálatos
képpen» szav.

vonás:  vki ábrázatának v. képének vonásai kifejezés, a fr. tra it 
és a ném. Zug példájára, a m últ század vége felé kezd elter
jedni az irodalom nyelvében. 

v o n y u g a tn i: vonogatni. Mindkét formája régi. 
ze n e b o n a : forrongás, háborgás, perpatvar, viszálykodás, zaj, 

zendülés. Ikerszó, ily en : im mel-ámmal, lim-lom, m ende
monda, tere-fere stb. Első részét a «musica» lat. szónak ma-
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gyarításá ra  használták fel a nyelvújítók. V. ö. az Ak. N. Sz. 
Nyelvőr, XIV. 202—3.

zű rza v a r : ige s névszó; Sz. Moln. Szót.-ban : chaos, confusio, 
intem peries, tem pestas, tum ultus, tu r b a ; egybe nem illő dol
gok összekeverése, megbomlott rend, zavar, zű rzav ar; ikerszó, 
m int a jel. «Szót.»-nak előbbi szava, melylyel rokonértelm ű 
(synonim). V. ö. Nyelvőr, XIY. 202—3.
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E z ú j  vállaltié

^ZTÁV.

„KÖNYVTARA ]
iro d a lm u n kn a k

régi, r i tk a  vagy eddig n yo m ta tá sb a n  m eg n em  je le n t  
term ékeit h ű  szövegekben, a  szükséges tá jékozta tó  be
vezetésekkel és je g yze tekk e l a tu d o m á n yo s ku ta tá s  és 
ta n u lm á n y  szám ára  hozzáférhetővé tenni.

E d d ig  a  következő fü ze tek  je le n te k  meg :

1. Székely Sándor aranyos-rákosi, A  szék e ly ek  E rd é lyb en . 
Hősi költemény, 1822. Kiadta H einrich  Gusztáv, 123 lap, 
ára 60 kr.

2. P á lo s  iskolai-drám ák а  X V III . évszázból. A M. T. Aka
démia kéziratából kiadta Bayer J ózsef, 80 lap, ára 40 kr.

3. C sik som lyói n a g y p é n tek i m isztér iu m ok . А X V III. 
századi kéziratból kiadta F ülöp Árpád, 244 lap, ára 1 frt.

4. H e lta i G áspár esop u si m esé i, Colosvarot, 1566. Kiadta 
I mre L ajos, 304 lap, ára 1 frt 20 kr.

5. P o n c ia n u s  h istó r iá ja . Bécs 1573. Kiadta H einrich  
Gusztáv.

6. G yön gyösi István. A  csa lárd  cu p id o n a k  kegyetlensé
gét megismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek 
geniusa. A költő sajátkezű kéziratából kiadta dr. R upp K ornél, 

194 lap, ára 1 frt.

7. B e sse n y e i G y ö rg y . A  term észe t v ilá g a  v . a  jó z a n  

o k o s sá g . A  k ö l tő  k é z i r a tá b ó l  e lső  Í z b e n  k i a d t a  B o k o r  J án o s . 

407  la p  á r a  1 f r t  60  k r .

8. D u g o n ic s  András. A z aran y  p ereczek . Ш . kiad. 
Magyarázatokkal és szótárral kiadta Bellaagh Aladár, v

9. B a lo g h  István. L u das M atyi. Bohózat 3 felvonásban. 
Kiadta B ayer J ózsef.





ЕЕ G IМ AGYAK KÖNYYTÁE
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1 Ж
, KÖNYVTARA

E z ú j  válm tert tzéljo 'T  ftdhtT&tt^bbd a lm u n k n a k
régi, r i tk a  vagy eddig  n yo m ta tá sb a n  m eg n em  je le n t  
term ékeit h ű  szövegekben, a  szükséges tá jékozta tó  be
vezetésekkel és je g yze tekk e l a tu d o m á n yo s ku ta tá s  és 
ta n u lm á n y  szám ára  hozzáférhetővé temvi.

E d d ig  a következő fü ze tek  je le n te k  meg :

1. Székely Sándor aranyos-Rákosi, A  szék e ly ek  E rd é lyb en . 
Hősi költemény, 1822. Kiadta H einrich Gusztáv, 123 lap, 
ára 60 kr.

2. P á lo s  isk o la -d rám ák  а  X V III . évszázból. A M. T. Aka
démia kéziratából kiadta Bayer J ózsef, 80 lap, ára 40 kr.

3. C sik som lyói n a g y p é n tek i m isztér iu m ok . А X VIII.
századi kéziratból kiadta F ülöp Árpád, 244 lap, ára 1 frt.

4. H e lta i G áspár esop u si m esé i, Colosvarot, 1566. Kiadta 
I mre L ajos, 304 lap, ára 1 frt 20 kr.

5. P o n c ia n u s  h istó r iá ja . Bécs 1573. Kiadta H einrich 
Gusztáv.

6. G yön gyösi István. A  csa lárd  C up id onak  kegyetlensé
gét megismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek 
geniusa. A költő sajátkezű kéziratából kiadta dr. Bupp Kornél, 
194 lap, ára 1 frt.

7. B e sse n y e i György. A  term észe t v ilá g a  v. a józan 
okosság. A költő kéziratából első Ízben kiadta Bokor J ános. 
407 lap ára 1 frt SO kr.

8. D u g o n ic s  András. A z aran y p ereczek . III. kiad.
Magyarázatokkal és szótárral kiadta B ellaagh Aladár.

9. B a lo g li István. L u das M atyi. Bohózat 3 felvonásban. 
Kiadta B ayer J ózsef. 96 lap, ára 50 kr.
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E z ú j  vá lla la t czélja, nem ze ti iro d a lm u n kn a k  

régi, id tka  vagy eddig  n yo m ta tá sb a n  meg nem  je len t  
term ékeit h ú  s zö ve g ekb e n a  szükséges tá jékozta tó  be
vezetésekkel és je g y ze te k k e l a  tu d o m á n yo s ku ta tá s  és 
ta n u lm á n y  szá m á ra  hozzáférhetővé tenn i.

E d d ig  a  következő fü ze tek  je le n te k  meg :

1. Székely Sándor aranyos-rákosi, A  szék e ly ek  E rd é lyb en . 
Hősi költemény, 1822. Kiadta H einrich  G usztáv, 123 lap, 
ára 60 kr.

2. P á lo s  isk o la -d rám ák  a X V III . évszázból. A M. T. Aka
démia kéziratából kiadta Bayer J ózsef, 80 lap, ára 40 kr.

3. C sik som lyói n a g y p é n tek i m isztér iu m ok . A X VIII. 
századi kéziratból kiadta F ülöp Á rpád, 244 lap, ára 1 frt.

4. H e lta i G áspár esop u si m esé i, Colosvarot, 1566. Kiadta 
I mre L ajos, 304 lap, ára 1 frt 20 kr.

5. P o n e ia n u s  h istó r iá ja . Bécs 1573. Kiadta H einrich  
Gusztáv. Ára 1 frt.

6. G yön gyösi István. A  csa lárd  C up id onak  kegyetlensé
gét megismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek 
geniusa. A költő sajátkezű kéziratából kiadta dr. R upp K ornél, 
194 lap, ára 1 frt.

7. B e sse n y e i György. A  term észe t v ilá g a  v. a józan 
okosság. A költő kéziratából első Ízben kiadta B okor J ános. 
407 lap ára 1 frt 80 kr.

8. D u g o n ic s  András. A z aran y  p ereczek . III. kiad. Magya
rázatokkal és szótárral kiadta B ellaagh Aladár. 368 lap, 
ára 1 frt 60 kr.

9. B a lo g h  István. L u das M atyi. Bohózat 3 felvonásban. 
Kiadta B ayer József. 96 lap, ára 50 kr.
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