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BARÁTSÁG ÉS SZERELEM.





I.

„Ijyöngeség, más semmi!“ ezt dörmögé magában 
az öreg Illyés, félre rakván az orvosszereket, és főcsó
válva néz urára, ki a tűkör előtt áll, s felsóhajt „Illyés! 
én megint rosszabbul leszek, ez a halavány szín jövendő 
súlyos betegségre mutat.“

„Tekintetes úr mindég a tükörből szedi elő a nya
valyákat — felel Illyés : — a sok ülés, gondolkodás. 
Pán nem ártana a fris levegő? ma oly szép tavaszi nap 

vagyon.“ Tovább akará javalgatásait folytatni, de az 
ajtó zörren, és Sírházy Doctor bukkan elé; lassú kisza
bott léptekkel közelít , s „Hogy vagyunk ?“ mond, 
„mint állunk kedves úr?“ és egyenest kéz után nyúlva 
rejtélyes vizsga szemekkel , bölcs ránczokba húzott 
homlokkal, a pulsust tapogatja.

„Most is csak a régiben sínlődöm“ mond Kétesy; 
melyre tudós „hm, hm“ Ion a válasz.

Különféle kérdések után leül Sírházy, merőn egy 
helyre néz, lábhegyét emelgeti, és nagy fekete pixist  ̂
melyen halálfő fejériik , forgat kezében , de nem 
szippant. Egyszerre talpra szökik, mintha valami nagy 
gondolat ötlenék leikébe, ismét tapogatáshoz fog s né
hány kÿhentés után így szól : „Én ezen rejtező, sötét 
homályba borúit betegségnek mivoltát, fekvését, okait 
sejtem ugyan, de valódi tulajdonait, s annak gátló sze
reit meghatározni nem tudom; ennek rövid következése 
az — tessék bevenni !“
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„De a főfájás, álomtalanság ? „kérdé Kétesy. „Ezek 
symptomdi a betegségnek, valamint a közelgető s már 
küszöbön álló gyógyulásnak. A főbe gyűlt fatalis ele- 
mentom küzd velem, de én győzni fogok.“ Elhallgat, s 
megelégedve lesi mély bölcsesége csudáltatását ; fel- 
csikorja szelenczéjét, és valósággal, és pedig hosszan, 
szippant.

Kétesy elfojtott haraggal kirántja kezét, kelletlen 
néhány aranyat vesz-elő, és a kuruzsló markába nyomja. 
Szelíd mosolygásra vonúl Sírházy fanyar képe, s lágy 
„hm, hm“ leng féligtátott ajkain : „Tollat ide, hadd ír
jak !“ kiált hirtelen; de Kétesy köszönve fáradságát, 
gyöngéden az ajtón kitolja.

„Ez már ötödik — mond Illyés — jd Tekintetes 
urat kínozza; a többi, úgy rémlik, még is okosabban ■be
szélt:“,

„Ez utolsó!“ viszonzá mérgesen a komor beteg. „A 
még gyönge életerőt boszúság öli el, ha ily embert lá
tok a hanyatló, természeten mesterkélni. Többé ne hív
játok!“ Ezt mormolván nagy csomó receptet nyújt 
Illyésnek azon parancscsal, hogy tüstént égesse meg. 
Azután léte annyi bajait számlálva, karszékébe veti 
magát, és sok kérdő s felkiáltó jelekkel írja napköny
vébe : miért születtem —

II. ' •

Mindenki könnyen sejtheti vitézünk bajait; azt nem 
vér, sem tüdő, hanem azon gonosz idő okozta, mely 
akkor leginkább lepi meg az embert, midőn ifjúkorból 
férfikorba lép, s minden szegletben komor mására, vagy 
pénzleső hideg szívekre talál; midőn az ifjúság felleg
várai szétpattannak, az élet lepleden áll elő, s az elbi- 
tangolt belső erő nem képes kivánt partra, hová egykor 
a csapongó képzelet kincseit raká le, juthatni.

így Kétesy. Gazdag nemes házból eredvén, korán
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árva, s ön ura lön. Több törpe nagyok ámító példája 
után hiú vágyai, szűknek Ítélvén hazáját, tágasb kört 
óhajtva külföldre űzik. Tanult ugyan, s fogékony szíve 
kész vala jóra; de elméje még is míveletlen maradt, ha
sonló azon kerthez, melyben sok nemes virágok csirái 
szendergésökből a gondatlan kertész miatt bájillatra 
nem létesülhetnek.

Pillongást szeret a világ, s az aranysujtás eltakarja 
belső ürességét a jól kitömött mellnek. Kétesy is így 
felkészülve nyílt öllel fogadtatott, s minthogy az em
ber minden szerencsés környülményt s kiilönböztetést 
önérdemnek vél, neki is az önhittség gőznimbust fona 
homloka körül. Olcsó barátok elméje legkisebb villaná- 
sit is égig emelték, midőn tajtékzó poharak közt ke
rengve az éjt nappallá tombolák. Menyekzőről gondos 
anyák, pártaúnt szüzek, ezer hállót szövőnek a gazdag 
ifjúnak; ajánló külseje, domború erszénye mindenütt 
nyílt szívekre talált, és így a szerelempályát első sóhaj
tástól fogva első ásítozásig ő korán futá meg.
’ De, ki vágtatva megy s elesik, ritkán kel fel épen. 
O is akkor rezzent fel álmából, midőn azon rettentő 
gondolatot: vo lt és n in c s , hová? de m iből? ma
gán megvalósulni látá. — Szélgyiijtötte társaságát új 
szél röppenté szélyel, s maga állott a sokaság között 
dermedező kebellel pillantva bizonytalan jövendőjébe.

Ha délre harangoznak, s valami kegyes tündér asz
talt nem terít, míg másnak kéményfüstje orrunkat bo- 
szontja, mindjárt a sorsnak kell szenvedni. Kétesy is 
azon ártatlant vádolva, czéltalan tévelyg a világban ; 
de az ingyenélők útja mindég mélyebbre sülyed. A 
révparton is csak a terhes hajót köszöntik, vagy a dol
gost, ki izzadva fárad.

Akkor jut eszébe édes hazája — nincs mit tenni, a 
külföld minden kéjei nem foghatók érdekleni a szegényt 
— minthogy idegen fénytől a szív nem melegszik — ; 
haza felé indúl :
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Mert az ember házi állat,
S bár mint nyomják i t t  a vállat 

Az életnek terhei,
. Édesebbek sebjei.

Sokszor telmúl egy halál száz életet ; e mondást 
igazid Kétesy, midőn atyjának egy nőtelen fosvény test- 
vérjet eltemető, s annak kész jószágába üle, s megint 
úrrá lett.

Most eltökélő magát á közjónak élni s mezei 
gazda lön.

Míg az újság kelleme tartott, örömmel lesé a vetések 
tenyésztőt, virágzatát s kövér kalászait; kedvesen hall- 
gatá a kaszások s aratók meséit, dalait; de csak hamar 
megúnta ezt is, és zavarhoz szokott lelke mulatságért 
epedt. Ez okból eljárta nemes szomszédjait de honi szo
kást, nemzeti sajátságot, mely minden magyart annyira 
bélyegez, nem ismervén, a nyíltszívűséget szemrehá
nyásnak, hazaszoretést öntetszésnek, önérzést gőgnek 
tartván, honjában is mindenütt idegen maradt.

Társaságban maga lenni, kivált ön hazájában kínos 
állapot ; ezt igen érezvén Kétesy visszavonúla, és szűk 
körébe zárkózva,részszerint a'múltnak sajnos emlékei 
belsejét az élettel vad küzdésbe hozák. Hypochondria, 
ez a tehetlenség komor szülöttje, szállá.meg keblét, s a 
jelen szépeit, a munkás élet nyugtató érdemeit elfedő 
előle. Különben jó szíve elfásult, elhidegűlt, s tespeteg 
ridegültén kérődzvtí, minden léptén árulást gyanítván, 
baráti részvét nélkül sötét komolyságban tengető napjait, 
nem gondolván : hogy azon hijányok, melyeket másban 
kerese, magában sarjadnak. Csak az öreg Illyés, még 
atyja hív szolgája, ki jót roszat vele oszta, forog körűié, 
s mindenmód iparkodik, bár sikerctlen, urát sülyedté- 
ből ismét felemelni.

Végre betegséget gondolt s beteg lett, minden moz
dulatin halált sejtve, ezer sérvet, fájdalmat képzelve 
télen izzadott, nyár közepén farkasbundában didergett. 
Orvosok jöttek mentek s egymás rendeléseit gúnvmo-
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solygva fonákolván, élesztek, nem olták, az emésztő 
mérget, míg tűrhetetlensége annak is véget szakasztott.

III.

Kezére borulva ül Kétesy, s napkönyvét, érzelmei 
egyetlen biztosát, olvasgatá, midőn Illyés nagy robajjal, 
örömszikrázva a szobába rohant : „Tekintetes úr! hála 
Isten, megint egy nap a régi időből! Vendég jön, pedig 
micsoda vendég.“

Ijedten ugrik fel Kétesy becsapván könyvét. — 
„Mondd, nem vagyok itthon!“ felel s bezárkózni
akar.

„Ez itt a házibarátság?“ harsog kívül egy szózat. 
Az ajtó nyílik, és R ényi, karjai közé szalad az álmél- 
kodónak. Megszorulva mentséget rebeg a házi úr ; de a 
nyájas vendég csókjaival fojtja el szavait.

„Barátom! bár mit téssz velem, nem hagylak el, 
míg nem jobbulsz, az az beteg képzetidet orvosszereid
del együtt ki nem hajgálod“ mond Rényi, s körülnézvén 
nem győzi eléggé csodálni Ivétesy találmányos esze t 
ki mindent előszede bús rémleteit táplálni.

„Kriptában vagyok-e, vagy nálad? minek c sárga 
száraz kaponva, minek e sok enyészet-képeztető jel ?“, 
kérdi Rényi.

„A beteg embernek“ mond Kétesy, „jó a halált 
szemben tartani, mely is minden perczét mohó pontos
sággal számlálja!“ Rényi mosolygva megrázza kezét s 
félig halkan fülébe súgja: „Barátom ! a mely katona 
mindég csatát penget ajkain, az többnyire félénk!“

„Igazság más semmi!“ szól közbe Illyés, s elbeszéli 
ura különösségeit, bár az dorgáló tekintetet lövelgete 
reá; kimegy azután, s minden cselédet talpra kiált, 
csak hogy a kedves vendég semmi hijányt ne 
érezzen.
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IV.

„Ej, ej“ mond Illyés az öreg gazdasszonynak, ki 
egy macskasereggel a tornáczban üldögélt, látván urát 
karon fogva, pedig hálósüveg nélkül Rényi vei sétálni, s 
derengő tekintetét a tavasz zöldjén legeltetni; hallván 
gyermeksége csínyait s egyiittlétök örömeit említetni : 
„Mit nem tehet egy okos ember!“' Elbeszélő azután 
hosszasan : mint vévé a boldogúlt úr e vendéget kisded 
korában magához, miként neveltető s taníttató ; hogy 
míg az úrfi messze'járkált, ez híres ügyvéd Ion, szegény 
anyját is tartja, hintón jár s ma holnap, tudja Isten ! 
mi vál még belőle. A jámbor ősz alig lelte helyét, hogy 
Hőnyi őt most is mint hajdan bácsikanak nevező.

Atyák jótéte a gyermekek bizonyos öröksége; s ha
bár a nemes szívet sírhalom fedi is, szent hála kél hin
tett magvából és szelíden öleli a fenmaradtakat.

Rényi, kit szép időrajai pulya községből kiemeltek, 
Kétesy zordon életét hallván, szerencséje alapítójára 
visszaemlékezve hozzá siet, s iszonyodva »szemléli jóte
vője fián s növendék barátján az elmehomályból sarjadó 
munkátianság sötét nyomait ; eltökélő a- lelki beteget 
derűltebb láthatárra vezetve, kiesb hatáskörbe avatni.

Azonban jól tudván az emberismerő : hogy a szo
kás vaslánczait csak távozás oldhatja fel, mindenkép 
azon törekedett, hogy az áléit képzelgésben tespedező 
kebelt új czélokra ébreszgesse. „Neked“ úgymond 
„ismét világba kell lépned, hazádat megismerned, hogy 
annak hasznos polgára lehess. Szép mondani : én is 
követem a század irányait, s nem utolsó tagja valék a 
szabad nemzettestnek. Még elég ifjú vagy ültetvényed 
gyüfnölcseit szedhetni, s rokon szívekkel azokban osz- 
takozhatni!“

„Boldog, kinek vágya túl nem szállt azon halmon, 
mely a szomszéd határt Övétől választja!“ sóhajt fel 
Kétesy s kiömlik a világ ellen, melynek egyedül bal 
részeit látá. Rényi elhallgat; de a csendes nyúgalom.
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mely képén elöntve volt, a béke-vesztett szívet még 
inkább ingerli.

Ily versengések haszna még is az lön, hogy a komor 
elmélkedő, kit előbb a fülmile csattogása is boszonta, 
most szinte várton várta a szóváltást, felejtve, hogy az 
ember beteg is lehet. •

Tartós vendég házi teher a munkás orazdának; ittö o 7
ellenben Igényi napról napra kedvesebb Ion s Kétesy 
búsongva érté, hogy őt kötelességei ismét haza hívják.

,,Jer velem“ mond Rényi az utolsó napon, fogadom
változva térsz vissza!“

Ijedve hátra lép Kétesy : „Mit gondolsz? Én — s 
utazni!“ Hirtelen fel s alá jár, tükörbe kacsingat, mint 
áll egészsége,Rényi esdeklik; végre száz meg száz köz
bevetés mellett elhatározza magát, de csak egy napra.

Illyésnek nagy dolga lett a sok balzamokat, élet- 
cseppeket ládába rakni ; ezer baja volt urával, ki egész 
éjjel tépelődött, le-lefeküdt s megint felkelt, meg-meg- 
bánta szavát, de visszavonni szégyenlé : míg a hajnal 
szürkül, a kocsis előjár, durrogat, a lovak tüsszögnek, 
s Illyés urát a hintóba dörmögi.

Ott ül Kétesy barátja mellett bepongyolázva, és — 
panaszkodik.

V.

„Megállj ! megállj !“ felkiált Kétesy, hogy a lovak 
is megugrottak, s a szunnyadó Illyés majd lebukott a 
bakról : „Szerencsétlenség!“

„Mi történt?“ kérdi Rényi.
„Engem a sors csak örökké üldöz!“ sóhajt Kétesy.
„Mi bánt? mit vesztél?“ kérdé ismét Rényi érzé

keny hangon.
„Napkönyvem elmaradt“ felel Kétesy s komoran a 

kocsi szegletébe vonul. Rényi nemakarva nevetésre 
fakad, s hogy nála is találand papírost, vigasztalja a 
nyugtalant.

„Mint ijesztik az embert!“ mond nyújtózva Illyés,



a kalapját szemébe billentvén, karjait keresztbe veti, 8 
alszik.

Ha'ad a két útas, szebbnél szebb vidékek változnak 
előttök. A nap sugára játszik a harmatgyöngyökkel 
hímzett mezőkön ; csicsergő pacsirták fenlebdeeve, 
bájosan zengik a tavaszt,nnely édes kellemeit minden 
serdülő tárgyban tűnteti szemükbe, s a viruló természet 
felséges díszletében a lelket csendes imádásra gerjeszti. 
„Mi szép e világ! mond Rényi szorult kebellel; mi 
szép ez élet benne! ha becsét méltánylani tudjuk s ma
gunk nem tépjük le örömvirágit!“ Felhőtlen néz fel 
Kétesy; nem szól : de mélyen érzé barátja szavait.

Azonban e lágy benyomást az első fogadó eltörlé, 
hol őtet a dél meglepé. Egy fias-pulyka, mely Kétesy- 
nek kocsiból-szálltakor hátára ugrott, *n vastag foga- 
dósné .vékony szava, az udvarló, ki megbotlott s Kétesyt 
leönté, eczetes bor, sótlan étkek, egy vak koldus csi
korgó hegedűje, Illyés jó kedve, Rényi türelme, mind 
ezek sínleték vele elhagyott magányát; csak a vélt 
áldozat, melyet barátjának tőn, nyugtató meg, de az is 
múlólag ; mert alig ülének kocsira , nagy záporeső 
támad, melyet a szemközt üvöltő szél képükbe verdese. 
Kétesy eleinte csendesen nyögd el, utóbb háborog s 
maga ellen dúlong, miért hagyá el mint beteg az ágyat.

Alkonyaikor ismét hálásra térnek, de mily nagyra 
nőtt Kétesy nyugtalansága, midőn érté hogy egy szoba 
vagyon csak, s azt is más utazó foglaló már el. Már 
már pattogni kezd s csak a baráti kímélet gátlá 
zúdulásat.

A korábbi vendég egy városi kalmár vala, ki is 
Rényit mindjárt megismervén, nyughelyét ajánl szobá
jában.

Vacsora felett, kölcsönös beszéd közt Kétesy fel
vidult; azután egymásnak boldog éjszakát kívánva 
lefeküsznek. Kétesy örvend az álomnak, melyben múlt 
éjjel sem részesűlhete s be is záródtak szemei szeren
csésen. De alig szunnyad el, éktelen hortyogás feléb
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reszti; ez a kalmár, gondolja, s egy ideig hallgat, 
jobbra balra forog, utóbb fiityöl, újaival kopog, öklével 
dobol, mind hasztalan, folyvást harsog a kalmár tág 
torka; végre vánkosát veti hozzá, Rényi titkon nevet, 
a kalmár fórdúl s újra trombitál; Kétesy lassan felkel, 
gyöngéden megrázza az alvót, kérvén, hogy kímélje 
mellét. Erre csend Ion s Kétesy elalszik.

Félóra alig telt, az ajtón koczognak : „Ki vagy?“ 
kiált Rényi. Kétesy felretten s szörnyű haragra lob
ban —

Fogadós : „Két asszonyság érkezett, tilalmok ellen 
jövök kérdezni : nem méltóztatnának-e nagyságtok a 
szobát nekik ált.alengedni? mint férfiak inkább fekhet- 
nek a földön.“

Kalmár. „Részemről szívesen.“
Rényi. „Minden örömmel“ s ajtót nyit.
Kétesy kifakada.„Az ördög hozza őket ily későn.“ 

Mit volt tenni kettő ellen; ő is felkel, öltözik. A foga- 
dós gyertyát hoz, Kétesy befogja szemét s morog.

Míg az ágyak bontatnak, kimegy a társaság. Két 
asszonyság áll a folyosón; egyik azonnal hozzájok 
közelít és szerényen így szól : „Bocsánatot urak!“ —

„Vilma! Vilma!“ kiált örömmel Rényi s a beszélő
nek karjai közé omlik.

„Kedves fiam!“ megszólal a másik. Rényi ahhoz 
fórdúl, kezet csókol, és mindakettőt általkarolva tartja. 
Csudáivá nézi a többi e nem várt jelenést.

„Hitvesem s jó anyám!“ mond Rényi, a szobába 
vezetvén kedveseit, s ott Ivétesyt, mint régi barátját 
előmutatja. Ez, a kiejtett ö rd ö g ért megszorúlva, alig 
lel szólt; sőt nagy zajgást okoz : mert a sok hajtogatás 
közt az asztalkát, melyen a mosdómedencze s gyertya 
állott, eldönté, s midőn ijedtében előre szökik, Rényi 
anyja lábára hág, ki felsikolt; arra ismét hátra iramt s 
a sötétben úgy a kalmárba ütközik, hogy az a kályhá
nak tántorog s azt behorpasztja, ő pedig hosszan a pal
lóra zuhan s egy cserépbe vágja bal kezét. Most közön
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séges a zavar ; Rényi világot kiált , az asszonyok 
fohászkodnak, a kalmár sopánkodik, a fogadós tüzet 
akar ütni, de siettében mindég csak körmét s nem a 
kovát találja; s káromkodik. Nagy későn érkezik Illyés 
s gyertyát gyújt. „Katona dolog más semmi!“ mond, 
látván urának vérző kezét.

Vilma veszi által az orvosi tisztet s bekötözi a sebet, 
melyre Kétesy nem is ügyelt, sőt neveié a körűlállók 
ijedelmét. Nemsokára búcsút vesz a kalmár s kocsijába 
fekszik. Vilma pedig kifejté váratlan jöttöket : hogy 
levél által értvén férjétől utazások napját, itt őket 
véletlen meg akará lepni : de a rósz idő késleté annyira 
útjokat. Azután elválnak; a férfiak egy külön pajtában 
választék nyughelyüket, de ott sem alhattak, mert egy 
komondor minduntalan bedúdolt a deszkahasadékon.

VI.

Más nap- korán Kétesy Vilmával, Rényi anyjával 
útnak indúltak.

Kétesy, ki a nemesb asszonyi társaságtól egészen el
szokott, elsőben igen nehezén leié fel magát szép társa 
körében, s bár miként erőlködék, egyszínű s hideg lön 
mulatságok : az idő, ez a gondolatlanság pótlója, vala 
beszedők fő tárgya; de Vilma szelíd elméssége s hajlé
kony esze játszi könnyűséggel győz félelmén, s a leg
kisebb dolgot bájalekba tudván leplezni, serkenti, bá
torítja csüggeteg érzeteit; s ez utóbb andalgva csügg 
Vilma tekintetén.

■,'Lágv hatalmú ösztön! mely eltöltve a komor életet, 
újfnapot ragyogtatsz feléje, s édes bájával hódolatra 
készted a bezárt szíveket ! — Ki nen^ érzi egy szép s 
elmés asszony mellett azon égi gyönyört, mely távol 
minden alacsony vágytól és hévtől, a tisztább lélek öm- 
ledő sugárinál kéjeleg, s a múltat, jövendőt, egy bájos 
pillantat fényébe meríti! Kétesy előtt röpültek az órák,
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a alig vévé észre, hogy a városba értenek; azon városba 
hol zsenge korát tölté.

„Tekintsd házamat mint tenmagadét !“ mond Rényi 
barátját vezetvén szállására. „Minden kívánatidat bízd 
szorgalmimra s ne felejtsd, hogy oly embernél vagyr 
kit örök hála csatol nevedhez.“ Míg Kétesy eláradt ér
zelminek szót keres : egy szép sugár alak lejt hé köny- 
nyűden az ajtón, s örömláng szemében, az idegent 
nem is sejtve, Rényi mellére röpül. „Testvér húgom 
Lina!“ mond Rényi; azután Lillához fordul: „Ezen 
úrban tiszteld jótevőm fiát, barátomat, s ezentúl ked
ves vendégünket!“ Gyöngéd pirulát, fejledő rózsaként 
midőn kelyhén hajnali fény remeg, futja el Lina ar- 
czait. Gyönyörű hüledeztében édesen zengő szavakkal 
üdvezli ez Kétesyt, kinek egész lénye esudálatba oszla 
fel, s néma elfogódás s ámulat közt új világba szé- 
deleg.

Azalatt Vilma is oda szövetkezik s kezét vizsgál
ván az érzékenyülőnek „ezentúl“ mond „ketten ápoljuk 
barátunkat ; liahogy házi gondjaim elvonnak, Lina 
váltja fel tisztemet; reményiem lesz sikere szíves igye
kezetünknek. Kétesy lángol ügyetlensége elárultatha- 
tásán s felejtetni kéri csekély sebét. Lina, nagy kék 
szemét földre függesztve s öve fodrával játszva rebeg : 
„Ha értelmem megfelel akaratomnak, kész segéd le
szek.“ Vilmától kiván előbb megtaníttatni tisztére; a 
mi tüstént meg is történt. Kétesy keble feszül, vérláng 
borítja képét, midőn a szép szűz hókarjai érdelik.

Kéz! ne gyógyúlj meg; szól Kétesy magában mi
dőn a társaság elosztott s titkon áldja az erős kalmárt, 
kinek vas könyöke őt a földre teríté. Illyés jő : „Tekin
tetes úr! rendeljek lovakat?“ kérdé; „csak egy napot 
tetszett említeni.“

„Ne alkalmatlankodjál!“ dörög Kétesy; hirtelen 
azután a távozót magához vonja : „IIív szolga! te öreg 
vagy, és beteges, mindegyikünknek nyugalom szük
séges..“
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Illyés elballag-, g ő még késő estve is andalog; 
álom kerülte szemeit, édesen lengék körül a múlt órák, 
8 az élet, előbb oly kietlen, most örömszínben tűnt fel 
előtte. Lelke harczai lágy érzetekre olvad ózva, ifjúsága 
homályos képeit fényre derítik; szebb jövendő edzegeti 
serdülő erejét, mely önalkotott súlyai alatt lankadoza, 
s léte fennmaradt javait eltökéld nemesb ezélra érlelni ; 
ábrándozva tollat ragad, hogy érzelmit kiöntse, és — 
Lina nevét írja reszketőleg.

VII.

Hirtelen nő a szerelem, egy könyben, egy égő te
kintetben röpül elénk, s éltünk fele elandalító karjában 
tünedez, mig édes titkait kifejtjük; holdogI ha csendes 
tisztelet szövetkezik hozzá, így halandóságunk a fen
tebb égi lét előérzete.

„Uram !“ mond Illyés biztosan, „igen roeszúl ál
lunk !“

„Mi történt?“ kérdé vígan.a háziúr.
„Az én uram“ felel Illyés „előbb zúgolódó, most 

fohászkodó beteg, más jsemmi. Tegnap estve, midőn 
levetkőztetém, azt monda — de talán meg se mondom, 
úgy is hasztalan.“

„Még is mit mondott, édes bácsikéin?“ szól hízel
kedve Rényi. Illyés délczegen megpödörinti bajuszát. 
„Hamisak“ mond „a városi urak ! mindent kivesznek 
az emberből ; tehát azt mondd : hogy ő szerencsétlen 
szerencsés halandó, más semmi! köztünk maradjon!“ s 
eldöczög.

Rényi, kinek épen egy zavaros per forga fejében, 
ezt a komolyság puszta szavainak vélte. Azonban sze
rencsétlen szerencse az ; mikor az ember véletlen 
kincsre talál, és nem bízik magához,*hogy azt fel tudná 
emelni, mással sem közli pedig örömest.

Messze szállong a férfi lángesze, világokat ölel, 
múlton, jövendőn mereng tekintete: de a jelenlét tit
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kába csak asszony hat be; amaz bátran itél a külső 
'létről, ez a szív érzeteit méri s gyöngéd keble első 
biztosa a serkenő, eget lebájló szerelemnek.

Vilma volt első, ki e titkot sejté, s Kétesv ömlen
géseit, forró nézteit elérté. Maga boldog a szerelem 
által, idegen szerencsét sem gátla ; csak a gyors láng 
irányait kémlelve óhajtá : hogy e hév külső zavar közt 
sem gyöngülne; azért férjével együtt, ki örömmel osztá 
szándékát, Ivétesvt lassudan nagyobb világba iktatni 
tökélé. .

Es Lina ez az ártatlan lélek, ki távol minden hiú 
fénytől, nem tudva díszeit,csendesen virágza; kinek in
dulattól nem érintett szíve szabadon, de szerényen leb- 
dez az élet felé — Lina maga nem sejté titkos imádó
ját. Bátyjától függve, kit határtalan szeret, annak 
barátját is mély tisztelettel illeté : csak néha, midőn 
égő tekintete szemébe lövel, vagy remegő kezét be
kötvén érzi keble háborgó hullámait, gyönge szorulat, 
homályos eszmélet szállá belsejére; hogy boldogtalan, 
hallá, s nem ügyelve szenvedése okára, szelíd érzemé- 
nye részvétre buzdúl.

Voltak ugyan többen is, kik tömjéneztek a serdülő 
szépnek; hány szem csügge virágzó kellemein, beszökni 
vágyott a szép szűz keblébe; de Lina mind azt világi 
puszta szokásnak tartván figyelemre sem méltatá! 
Vilma csendes erkölcsét követvén, városi zavar közt is 
magányosan élt s Kétesy vala első, kivel mintegy érzé
keny barátságba lépett ; ki is figyelmét iránta minden 
módon kimutatni törekszik. Soha nem ment ki, hogy 
valami érzetére czélzó ajándékkal ne lepné meg. Virá
gait öntüzgeté s úgy rendelte, hogy értelmet adhasson 
nekik. Készt veve legkisebb örömein s hacsak illendő
ség engedé, hozzá szövetkezett. Eléggé sajnálta, hogy 
keze meggyógyult, ámbár önmaga hátráltatá, és ha 
Rényi valahová vonta, százszor is visszanézett, hogy 
Őt láthassa.

bzűzi barátság fél szerelem ; mosolygva lappang
X Ualudy K VII. 2
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már a szeszélyes kis gyermek, szárnyait lebegteti, íját 
vonva tartja, leskelődve czéloz. — egy pillantat s nyila 
elröpül.

Vili.

Szerelem bája! ki rajzolhat le téged? Azon kies nap 
mely egész létünkre elárad s minden titkait felfedezni 
látszik ; azon könnyű emelkedése a léleknek, mely min
den érzelmet dicsőítve örökléthez csatol ; azon büszke 
távozás minden köz dologtól s édes megnyugvás a leg
kisebb tárgyon is, mely a kedvest, a hívet érdekli : 
mind ez égi kelyhedből ömledez, te vagy a szegéin* ha
landók mennyei örökje! Érzem én is lágy ihleteidet : de 
sorsom tőreit rettegem.

Ezeket írá Ivétesy indulatja forrtában; azután régi 
szokásként homlokdörgölve hosszú monológot tart sorsa 
ellen, nem is sejdítvén barátja jelenését, míg az őt meg
szólítva felkölté álmából ; ez félve, nehogy titka elárul- 
tassék, rejtegeti írásait. Rényi kímélve a rettegősküdőt, 
köz tárgyakra ereszkedett : többi között kérdé, mint 
'múlató magát a tegnapesti társaságban, hová együtt 
mentek vala.

Kétesy. ,,A mit láték, régi tapasztalásimmal meg
egyez: hideg barátság, kelletlen mulatság, sok pompás 
üres szó, kit érdekelhetnek? Tudod, kilépvén a világ
ból, kedvet ezekben már nem lelek, sem a játékban, 
melynek veszélyeit most is sajnosán érzem.“

Rényi. „Még is a játéknak is vannak jobb részei : 
hány gondatlanság paizsa? mennyi ügyetlenség palástja? 
hány unalmas ásítozás kímélőjc? hány jó név megmen- 
tője, mely odahalna, ha nem tudná megcsalni a hosszú 
időt.“

Kétesy. „Mind igaz; de ne kívánd ezentúl hogy ve
led menjek. Leginkább szeretek itthon.“

Rényi. „Örvendek, bár nyugtalanságod ellenkezőt 
mutat. Mi bajod ismét a sorssal?“
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Kétesy hallgat s Rényi tekintetét kerüli.
Rényi. ,,Szabacl-e nekem is egy pár emléksort jegy

zéseidhez írnom?
Kétesy int; remény s félelem változnak szívében.
Rényi ír :

Nincs sors, nincs hatalom, ha erőd van küzdni magaddal :
Légy szabad, állhatatos s mennyei pálma tiéd.

Kétesy ezt szerelmére magyarázván „értelek“ só
hajt lel „ez annyi, mint tanúlj lemondani ; vajha ki le
mondani kénytelen, felejteni is tudna!“

„Alit nem tud az ember, ha akar“ viszonzá amaz, 
„ez épen legfőbb tulajdona s az észnek isteni sugárzata, 
mely őt maga s a világ urává teszi. „Szomorú tehet
ség!" felel Kétesy „ha legszebb érzeteink elhúnynak 
általa.“ Alarkába veti fejét s mély gondolatba merül.

Az alatt idegen inas lép be, és Rényinek levelet hoz, 
ki is általfutván azt mosolyogva nyújtja Kétesynek; de 
az visszaadja mondván : magával is elég pere van, nem 
kíván máséba avatkozni.

„Csak olvasd“ mond Rényi „mint házi barátomat 
téged is érdekel.“

Kétesy olvas : „Barátom! előre ezen sorok, utóbb 
magam jövök. Halljad és csudálkozzál : házasodn i 
akarok. Te ismersz, tudod, nem megvetendő birtok 
mellett jókedvű s merem mondani nem rósz ember 
vagyok : azért ha húgod el tudná felejteni az 50 esz
tendőt, jőjön hozzám.“

Keserűen mosolygva mond Kétesy : „örvendek!“ s 
akadozva tovább olvas :

„Peremet megnyerted, kívánnám hálámat húgodra 
is terjeszteni : különben hypochondriától is félek, mely 
féltékeny szeretőként szünetlen kísér s kerülget. Ben
nem húgod mindenkor igaz barátra és tisztelőre talál; 
azonban kosárra is el vagyok készülve, mindenesetre 
hív barátod S zen d e ry .“

„Vígan! vígan!“ rebeg Kétesy „minő jó alkalom 
készül!“ s nem-akarva összetépi a levelet.

2 *
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Rényi mintha észre sem venné mond : „Ez egy de
rék, jószívű ember, én őt nagyon szeretem.“

„Es Lina?“ kérdé hirtelen Kétesy.
„Erre Lina maga feleljen“ Ion a válasz. ,,A szép

nem más szemmel nézi a férfit; nekem ilyetén dologban 
csak tanácsom lehet.

Kétesy újra leheli: már szerelme vallása re-zket 
ajkain, s íme az ajtón koczognak, és egy ifjú ember, 
díszes ruhában lép előkbe. Rényi szívesen köszönti az 
érkezőt s mint nem régi segédjét, most megyebeli tisztet, 
elomutatja Kétesynek; ki ezen úrban is kérőt gyanít
ván egyik szögletből másikba btvjdosik; még inkább nő 
szorongása, midőn néhány mindennapi kérdés s újság 
után az ifjú JRényit titkos beszédre kéri. „Tessék tar
tózkodás nélkül szólni!“ mond Rényi „ezen barátom 
előtt nincs titkom.“ *■

Halkandy (így hívták áz ifjút) félig vonakodva, 
hideg nyájassággal így szól : „Azon három esztendők, 
mellyeket szerencsém vala Tek. úr mellett töltenem; a 
kegyesség, a bizodalom, melyei Tek. úr irántam visel
tetni méltóztatott, engemet azon hízelkedő reménység
gel kecsegtetnek, hogy Tek. úr ajánlásomat, respective 
alázatos kérésemet, melyre érdemetlennek érzem ugyan 
magamat, legalább, ha nem is kedvesen, még is haraggal 
fogadni nem méltóztatik. Házi környülállásaimat tet
szik tudni Tek. úrnak, így. tehát egyedül személyemet 
illető vizsgálat jöhet fontolóra, azon esedezésem mel
lett , a melynek valóságos sikere engem boldoggá 
tehetne.“

Kétesy vigyáz; egy szó, egy hang sem lebben el 
hallatlan előtte.

„Én Lina kisasszonyt különösen szeretem!“ mond 
tovább Halkandy, és képe nyílt instantiaként fejlett ki 
előttök.

Kétesy újjait töri, színe változik, elfordúl keble har- 
czait titkolni.

Halkandy. „Azért tehát, ha Tek. úr ellenzem nem
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méltóztatnék, a feljebb említett kisasszonyt teljes alá
zatossággal s orczapirúlással megkérem.“

Rényi. „Mily szerencse lepi ma meg házamat! Mi 
engem illet, kevély vagyok ezen megkülönböztetésre; 
de húgom e dologban a fő személy, hozzá tessék folya
modni.“

Halkandy. „Ama drágalátos kisasszonynyal volt 
már szerencsém szólani, és ha veszem azon szinte ösz- 
szeborzadást titkos szerelemnek jeléül, hozzá tévén 
azon kegyességét, melyet az általam többször érintett 
kisasszony ittlétemben irántam mutatott, tehát boldog 
véget bátorkodom jövendölni.“

Rényi. „Tessék akármennyit jövendölni, én gát nem 
leszek, ha Lillának kedve van.“

K tesy erre kifakad; minden csöpp vére fellázad, 
'óba nem érzett kín szorítá kebelét : szűk lön néki a 
szoba, kalapját ragadja, s kirohan az ajtón. „Illyés, 
lovakért!“ kiálta, hogy a folyosó megrendül s Lina 
ijedten kiszalad nézni mi történt. Ott áll Kétesy az 
imádott szűz előtt; „O tt! o tt!“ rebeg s az ajtóra mu
tat. honnan kiomla — „O tt, o tt!“ sóhajt, könyet törül 
szeméből s Lina kezét hullámzó melléhez szorítván el 
s kisiet a házból. Lina bíbor arczczal szalad Vilmához 
s annak keblén ömlik ki érzete.

Halkandy odabenn bámulva kérdi Rényit : „Tek. 
úr! mi volt ez?“

IX.

Időnkben többnyire minden alku szerint történik — 
érdem és szív külszín, mely már csak iidvezlő s bú
csúzó tiszti beszédekben kellő, itt is jobbára csak kép- 
leg; azért a gazdag nősülendő bátran lép a leány elébe, 
és pénze8Örgetve keres útat érzékeny szívhez.

Kérőink is így jövének Linához, tudván, hogy sze
génynek válogatni nehéz.
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Szendery, különben nyílt elméjű, lelkes hazafi, már 
őszülő korában vévé észre, hogy hív asszonyi kebel 
nélkül ez élet mégis hijányos s így barátné után vágyott 
inkább mint szerelemre. Linát megismervén, jónak vélte 
öregségét gyámkezére bízni, látván miként különbözik 
a köz leányseregtől, mely ékei hócloltatásában s fényű
zésben leli boldogságát; az ifjúkort gondolván értékkel 
kipótolhatni.

Halkandy meg vala győződve fonák eltökélésse! : 
hogy a magyar nemes életczélját eléri, ha törvényt 
tanúi, megházasodik s növevénylétét általszenderegve 
végre meghal. Más tudományra nálunk nincs szükség, 
gondolá s így minden egyéb cultura nélkül is nagy 
polczra léphetőnek képzelgé magát ; azért a törvényen 
szerencsésen általesvén, a másik ponthoz fogott. Linát 
megismervén ismét gondolá, hogy jó gazdasszonv vál
hat belőle; azçrt jött látott s győződelműl — kosarat 
nyert.

X. ,

Kétesy azonban Illyést nem találván, maga indúl 
postára lovak után. Siet, mintha a sárga halál sarkalta 
volna; jobbra balra ütközik, de ő azzal nem gondol, 
csak előre törtet — nem lát, nem hall senkit és semmit, 
csak a kérők szava zúg lélekharangként fülébe. Sötét 
homályban feküdt előtte az egész roppant teremtmény, 
mert Linát más karjai közt vélte.

Útjában egy ember szorong hozzá: „Boldog isten!“ 
mond alig lihegve, kezét karjába öltve „tüdőm majd 
megszakad úgy sietekTek. úr után!“ Megfordúl Kétesy 
s íme Sírházy Doctor áll előtte. „Orvendek“ szól ismét : 
„örvendek orvosságimnak ily hathatós foganatjokon; 
de még talán tovább is szükség------ “

„Mérget nekem!“ dörög Kétesy villámló tekintet
tel, kirántja kezét s tovább iramlik. Meghökkenve néz 
utána a halál ágense s lassudan s hem-getve elballag.
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Azon határnál, hol minden földi szerencse távozni 
átszik; a lélek magába tér, s önérzés nyújt erőt a sín- 

lődő szívnek. Kétesy is, első tiszta szerelmét édesb 
bérre méltónak ítélte s a gondolat, hogy Linát, habár 
előbbi puszta élete vádja Ion, mostani érzete megérde
melhetné, őt felemelte s csak azon tűnődik mit tegyen? 
tanúja lenni más szerencséjének öldöklő kín a vésztőnek; 
ic tőle megválni lehetetlen, elszökni barátjától, kit szeret 

» tisztel, illetlennek tartá — azért semmit sem végez. A 
Rostához ér, elmegy mellette, és száz ellenkező feltéte
lek után ismét Rényi lakása előtt áll. Egy szőke főt lát 
az ablaknál, megdöbbenve int feléje, de az visszavonúl, 
gy kérő tekintetet hagyva maga után. Mit vala tenni ? 
>ak felballag. Rényi elébe jön s kezét megrázva s rej

télyesen intve szobába vezeti, hol már anyja, hitvese s 
húga együtt valának. Lina lángzó arczczal állott, elbo
ntva a szent szemérem s fejledő érzelem színétől, és az 
üdvezlő szó elhal ajkain Vilma karjai közt keresvén 
menedéket. Kétesy áléivá küzdő érzelmeitől tétováz, 
egész léte ezen pillantatban elolvadni látszik, és álma
dóként, kit egy tündérkép bájerővel vonz, Rényi karjai 
közzé akar dőlni, és — Lina lábaihoz omol. Egy tekin
tet, melynek sugárain a szerelem angyala renge, fogadá 
őt, s végre dagadt kebellel, elragadtatván a gyönyör 
árjaitól csókolá le imádottja szemeiről a viszonszere- 
lem édes gyöngyeit.

Az élet csak egyszer ád ily pillantatot.
Fellengve néz Rényi forrón-ölelte hölgyével e bol

dogokra , kik istenűlten egymás kebléhez szorúlva, 
üdvesség-fénytől elöntve az élet legszebb, legédesb 
örömeit élték. A szerencsés anya hálakönynyel áll kö- 
zöttök. „Jótevőnk nemes lelke ! szállj alá s hintsd 
erkölcsid sugárait boldog gyermekeidre!“ így szól 
s áldást rebegve rájok, dicsőíti a barátság és szerelem 
ünnepét.

Azután Rényi kezét nyújtván Ivétesynek : „bará
tom!“ mond „még egy titokkal tartozom neked; halld 
azt : Lina nem oly szegény, mint a világ tartja; most a
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tiéd, ét; semmi titok ne rontsa ezen frigyet, melyei 
egyike teljesül legszebb reményimnek.“

„Semmit! semmit! csak őt!“ kiált a boldog; de 
R-ényi nem engedé szólani. „Üdvezűlt atyám“ úgy
mond „a tudományokat és szép művészeteket űztében 
(a mi nálunk inkább ürít mint hoz) elszegényűlt, egy 
boldogtalan per, melyben a köziét aggodalmin túlemel
kedő meg is csalatott, minden jószágától megfosztá;halá
lát érezvén, legjobb barátjának ajánlá gyermekeit, ki is 
nagylelkűen pártjokat fogta; ez atyád vala — ő tanít- 
tata s anyámnak bizonyos tőkepénzt rendelt; azt egy 
részben még te fizetéd ki, a nemesnek elhunyta után. 
Te elhagvád hazádat, én a törvényre adám magam, és 
szorgalom, szerencse által birtokra, becsületre vergőd- 
tem. Titkon, csak szülőmtől tudva, kiválfogatám at vám 
elzálogosított jószágait, a pert megújítván s a felekkel 
megegvezvcn azokat ió rendbe hoztam s magamnak 
független sorsot szereztem. De mind ezt atyádnak kö
szönöm, azért is Lina mint hölgyed minden vagyonúnk
ban hasopfelű birtokos'velem, azonkívül az egész tőke- 
pénz, melyét atyád tartatásunkra rendelt, az ő saját 
örökje. Lina neked vala szánva, hogy vérség erősítse 
meg a szép lánczot,. melyet hála s ifjú barátság fűzött, 
s ím szívetek összehangzása e szép czélhoz vezérle.“ 

Néma elfogódás közt Kétesv most már Övéi karjokba 
hanyatlik; alig foghatván meg szerencséjét, csak Lina 
pillantatiból lesi, való-e, mi történik vele, s midőn a 
kedves szemekben csalhatatlan jeleit olvassa a viszon- 
érzetnek, örömsóhajtva rebeg : „Mennyit kell élnem 
még, hogy ily jutalomra érdemesűlhessek !

Mindenki örült a háznál e frigynek, kivált az öreg 
Illyés; ifjúltan ragadja meg Lina kezét s ezer csókot 
hint reája;ősz pillái alól nagy csöppekben görgedeznek 
könnyei, csendes tanúi igaz hűségének.
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XI.

Szendery jő; egy tekintet elég vala megtudni elkés- 
tét. „Itt látom nászra nem vőlegényre van szükség! 
Ej édes kisasszony! de sietett, más becsületes ember
nek ideje sem marad felmondani jól megtanult kérel
mét; azonban jó barátok maradunk, s legyen az meg- 
vcttetésem bosszúja, bogy sokszori vendége leszek, 
talán más is — így jár a világ, az őszülő ember inkább 
illik komának mint vőlegénynek. „Lina lángolva kiil
lan. „Édes öcsém'.“ mond tovább Kétesyhez : „Atyá
dat ismértem ; légy hozzá hasonló. Orvendek, hogy 
annyit tévelygvén a külföldön, még is hazádban találtad 
fél a ki nőset, melyet bár minden magyar itt óhajtana meg
nyerni, de sok vagy el nem érhet, vagy ha elérhetné is, 
a külföldre száguld párosodni, nemzeti becsünk feled- 
tében vagy nemismertében; mint ha opálunknál, ara
nyunknál tokaji nektárunknál s így szüzeinknél is, a 
földnek legmíveltebb szeglete teremthetne becsesbet, 
dicsőbbet, fejedelmibbet ?“

Dél felé Halkandy is megjelen, nem kis irigységgel 
kacsint Kétesyre, ki miatt hátra kelle állnia. Szerette 
volna tüstént perbe idézni.

Asztal felett vígság uralkodott. Kétesy kivetkezve 
minden komolyságból, lelke a mulatságnak. Szendery 
szórja jó kedve nyilait, végre Tokaj lángnedvéből kö
szönt a boldog párra, azután a kosarasak egészségére 
iszik, enyelgve súgván Halkandy fülébe : Öcsém! ez az 
egy, melyet nem lehet elreplicázni.

Délután Halkandy búcsút vesz azon szép remény
nyel, hogy elég leány él a földön. Szendery eltökélé 
magát Kétesy vei menni és közakarat szerint bevárni ae 
esküvés ünnepét jószágán.
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XII.

Néhány nap múlva Kétesy útnak indúlt. Mily más 
színben álla most előtte a világ! minden mezei virág 
csak neki nyílni, minden madárzengzet örömét hirdetni, 
minden tárgy tőle lelkesedni látszott. Más érzéssel 
köszönti házát, melyben ezentúl egy hív angyal mellett, 
boldogúltan töltendi napjait. Ott mindent régi komoly 
rendben talált; ott látja napkönyvét tele komor eszmé
letekkel, s midőn azt tűzre vetvén füstbe menni látja, 
így szól andalogva : „így múlt életem lelketlenül mint 
a füst, míg tisztán nem szerettem!“

Rényi is elérkezék önnönivel. Kétesy örömsugárzó 
szemekkel vezeté hölgyét házába , hnl egyetemben 
atyja sírjához' költöznek, a nemes szívnek, a dicsőült
nek hamvait tisztelni, s innen az oltárhoz.

Illyés nyugtalan szaladgál szerte a faluban örömét 
közleni s midőn a jobbágyság közűi vele találkozók 
kérdeznék : mi történik az uraságháznál ? elrikkantja 
magát.: „Menyekző, más semmi!“
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A rozgonyi véres harcz Róbert Károlynak engedé 
;i diadalt, s megerősíté fején a magyar koronát, mely 
tőle a meg nem rendíthető Trencsényi Máté vitézsége 
által háromszor elragadtatott. Övé Ion a királyi méltó
dig : de sem uralkodói szelídsége, sem udvara hízelke- 
dései ki nem olthaták a titkos tüzet, mely a felgyúla- 
lott ellenpártban mélyen tenyész vala. S bár külszínt 
hódolgat a győztes hatalomnak, belől még is égett a 
hosszm gerjedelem, és sok derék bajnok leve szomorú 
áldozatja e vad pártoskodásnak.

Azon hegyágazat is, mely Abaújt és Zemplényt 
hasítja egymástól el, bátor fészket adott erdős fokain a 
kor szellemében háborgó váruraknak. Itt élt Peteunch 
zemplényi ispán, Máténak hű bajtársa, erőt módot for
ralva Purustyán falai között. Keserű szidalmakkal a 
sors keménységéhez, hogy hazája szent szabadságát 
Róma tetszéseinek martalékul hagyja, nehéz borúlat
ként dagadoza haragos lángjaiban, s lecsattogva bér
ezem fegyverével, bezúdítá a szomszéd megyék terüle
teit. S talála is nyugtalan lelke részvevőkre, kivált 
Ornodénak fiai Miklós és Dávid gyülevészt hordva 
zászlói alá : de minekutána a mindvégig rettentő Tren- 
esényi kimúltával az ellenkezés legerősb sugara letűne, 
a régtől vert sebeket békenyugalmakon enyhíteni haj
lottak!) urak lassanként magára hagyják az erőiködőt. 
Peteunch változatlan marada, miként a tölgy, midőn 
íergetegek dühe tépi ágait : de a király s az ország 
nagyjai véghadat küldvén Purustyánra, a megátalko
dott zendítő Ztropkou várának vadonjaiba szorítta- 
tott.

„Elnehezűlél, mostoha sors, éltem felett : de én csa
pásaidra nem dőlök-el“ ekként gyötrődék a magába 
vonult, őseinek fegyvereihez függesztve kardját, mely
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oly gyakran csilloga a csatákon karjának erejével. 
„Hadd nyúgodjék a bajnok eszköze, midőn a férfiúi vi
tézség kajánsággá törpíttetik !“ s egészen elfordúlva a 
világtól, szüntelen komor magányban sötétkedék, mint 
hegyei.

Csak egyetlen magzatja, az anyátlan Hedvig volt 
még a tárgy, mely felvidíthatá bús napjait, Hedvig, a 
szépség s virító kor bájaiban fejledezve, ki őt vissza 
ifjúságának édes álmaira vezetgeté. Gyakran mérgelő
dött Peteunch a végzet ellen, hogy fia nem születik, 
kit égő bosszújának felneveljen : de a keserűség majd 
forró szeretetre olvadozott, a mint leányában férfiúi 
tulajdonokat vön észre. Hedvig érzéseinek mindeniké- 
ből feszengő tüzlélek sugárzott fel, mely magas tettek
ben vágy kiömleni szabadsága zárai közűi. Hő szorga
lommal neveié azt benne az örvendő atya, asszonyi 
természetét kívánván edzeni a külvilág bajai ellen; sőt 
szilajabb kitöréseiben is csak azon erőt látta, mely nem 
egy könnyen fogna hódolni az elfajúlt kor pulyasági- 
nak. Szikráztak szemei ha elnézte, mint szökik fel 
tomboló ménjére a bátor leány, vadak nyomozásiban 
hegyet völgyet futni be, zivatar közepette is, mindany- 
nyiszor elbizakodva öntetszetében, hogy a férj, kit ő 
választand majd egykor leányának, nem puhulhatand el 
a bajnok nő oldala mellett. Hazáját, mint legfőbb jót 
szeretni — ez volt a nagy irány, melyhez a lágszívet 
szünetlen hajtongatá : de a hazafiúságnak buzgó érze
teivel abba egyszersmind saját keblének szörnyű indu
latjait is általönté. így hatalmazott el Hedvigen a szer
telen hév, mely a természettől szelídre alkotott asszo- 
nyisággal oly annyira ellenkezik. — A visszás intézés 
által belsőjében felforgatva, bizonytalanúl szállongott a 
férfi-leány csapongó képzelgéseinek szövevényein, hol 
sem érzeményei, sem akarása világos nyugpontot nem 
találhatván, nemének titkos vonzódása mélyen, de za
vartan borítgatá lelkét a sejtések homályaival.

Egykor megfáradván Hedvig a vadászatban, magá
nyosan pihent a ritkásabb erdő enyhelyében. Az út
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közel vala. Dalolva sietének el azon a munkások haza
felé : csak egy fiatal pár szomorúan maradozott hátra a 
többiektől. Hedvig észrevévén őket, magához szólítja s 
okát kérdé szomorúságoknak. Előbeszélé ekkor a férfiú, 
hogy ő a leányzót szereti s attól szerettetik, de ő maga 
szegény lévén, a leány atyja összeházasulásokat nem 
engedi. —• „Ti szeretitek egymást !“ szól Hedvig, s egy 
nem ismert érzés hajnalong kebelén; és lekötve karjá
ról a gyöngyszorítót, a panaszlónak ajándékozza. Há- 
ladatosan borúi a két szerelmes jótevője lábaihoz, s 
öröme nagyságában eltávozik. Hedvig mély andalo- 
dásba merűle : az épen hanyatló nap aranypirulattal 
játszadozott gyönyörű arczulatján a fák nyildoklá- 
sai közűi.

Lódobogás zavará meg az uralkodó csendet, s mi- 
nekelőtte feleszmélt volna a tündér álmadozó , egy 
idegen ifjú alak tűn szemébe. Édes borzongás futja 
végig, midőn szeme a hűledező jövevény tekintetével 
összeakad, magasb kéjbe csapongtak pillantataik, s egy 
még soha nem érzett rendűiét villant kebelén keresztül : 
kedveltetŐ nyájassággal üdvezli a szép lovag, szónak 
ered, ajkainak édelgo hangján felejté Hedvig a mon
dottakat, s még is elérté — az ifjú leszáll, hozzá szö
vetkezik, lelket mutat minden igéje, e találkozást sze
rencséjének, magát pedig midőn a szűz atyjának nevét 
kiejti, boldog szomszédjának nevezvén. È közben a 
kürtök rivadoznak, Hedvig vadászai közelgenek, s az 
ifjú esdeklően kérdi : részesűlend-e még a viszonlátás 
örömeiben? Egy lángtekintet lön a válasz, mely szívéig 
lövelle. Hedvig felpattana lovára s eltűnt.

Almélkodva néz utána Ákos. — Robert Károly 
udvarában nevekedvén ő tele dicsvágygyal, nagy remé
nyű tehetségeinél fogva fényes polczokra készítteték ; 
deli külsője s vidor lelke miatt, az asszonyi világ bál
ványa. Most jőve a vidékre széles jószágaiba, melyeket 
édes atyja, Mychk, az uralkodó ház iránt bizonyított 
hű szolgálatjai díjában királyi adomány mellett nyert. 
E véletlen összejövetel, Hedvig szépsége s különössége.
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mely valóján elöntve volt, elragadák őt, és a forró vágy, 
ama daczos Peteunchnek leányát — ki az udvarnál 
félelmetes vala inkább mint gyűlöletes, meghódítani, 
lángola keblében. Az alkony inté útjára a késedezőt.

Mély gondolkozásban találá atyját a hazatért Hed
vig s e néma komolyság kívánatos volt előtte, mivel 
boldog érzeménye a szép ifjúval kéjledezhetett, míg a 
ragyogó esthajnal oly báilón tündöklőit le álmai közé. 
Hosszasb hallgatás után Peteunch világot parancsol, s 
maga mellé szólítá az édesen ábrándozót. „Hedvig!“ 
úgymond bizodalmas hangon : „ma múlt tizennyolczadik 
születésnapod, érett koroddal ideje tudatnom jövendőd
ről gondos szándékomat. Napjaim hanyatlanak, azért 
férjet választék számodra.“ Hedvig elhalaványúl. — 
Toldy Botond kedvelt barátom fiának szántam jobbo
dat ; ismérkedjél meg a gondolattal ?■ hogy tőlem s 
eddigiem szabadságodtól meg fogsz válni. Néhány hó
nap múlva megjelenend; úgy hiszem, választásommal 
megelégszel. Maradj híve — anyád nem volt nekem 
az!“ Itt homloka elkomorúlt, szemei vadon tüzelgének, 
s mintegy meglepetve a múltaktól, egy szekrényt nyita 
meg, s egy aranyzott poharat von elé. „Vedd ezen 
poharat emlékül ez órára. E pohárból anyád halált 
ivott.“

Reszketve nyúlt Hedvig a pohár után. Tudd a tör
ténetet , szól tovább Peteunch. — Még alig voltál 
másodévű , midőn fegyvereimmel a honi fondor- 
lók ellen küzdeni menék, kik hazánkat Károlynak 
árúlgaták. E vidéken lakott ekkor egy férfi, ügyünknek 
színlelt párthíve, de mint fényre jött álnoksága később 
mutatá, a nápolyi felekezet barátja. Ez vad lángokra 
gyúlada fel nőm iránt. Házamba csusszan távollétem 
alatt, — s győz ördöügös incselgéseivel itt — győz az 
asszonyi tisztaságon; meghajlott ez. Kárörvendve símúl 
vissza a gonosz. Töredelem szállja meg ama boldogta
lant, s a mint jövetelem hírét hallotta, a szégyen s igaz 
bosszú elől mérget vett e pohárból. Én már csak sírját 
ielém.— Rettentő példája óvjon meg ily tantor ódástul!1
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Égő arczczal s eltökélve „Meg — igen atyám! 
megőriz az engem! monda Hedvig, de szeretnem kell a 
férfiút, kit jobbomra méltatok : fogom-e pedig szeret
hetni azt, kit te választál nekem?“ s mintegy álomban 
látván az ifjút, érzelmeitől elkapatva, a mai történetet 
kibuzogtatja ajkain. Midőn az ifjút nevezé, méregre 
lobbant az öreg. „Poklokra e névvel!“ ordít — „az 
istentelen csábító fia ő ? — Hah ! birtokára vágysz . . . 
s a feldühűlt szívből rohanó átok ölé el nyelvén a 
szavakat.

Mélyen megrázatva vonúlt Hedvig szobájába. Késő 
éjjel ablakához álla zajdúlt érzeményeiben, a táj felé 
forgatva szemeit, holAkost megpillantá, s hajnal hasad
takor már nem tudva azon helyre vonták érzelmei. Oda 
jött Ákos is óhajtozása szárnyain, s az új indulat mé
lyebben gyökereze a leány szívében. Ott látá őt több
ször is atyja előtt rejtegetvén boldogságát, melyet a 
titkolódzás még inkább szépíte. Egy szép vidám napon 
gyors léptekkel siete ki Hedvig a vár kapuján. Atyja 
megpillantván őt, utána kiált; de az álmadozónak nem 
vala most érzéke azt hallhatni. Peteunch gyanítván a 
rettentő titkot, leányát nyomon követi.

Az erdőben sűrű lomboktól ernyezett pázsiton 
találta Hedvig kedvesét. Édesen csattogott a fülmile 
körültök. Szerelmet látszott lehelleni a természet, az 
lángolt Hedvig kebelében is. A fennten lobogó indulat 
elenyészd minden eszméletét, ég föld egygyé olvadoz 
szemei előtt, és szíve, lelke a kimondhatatlan kéjgyö
nyörben lankadozván el, kedvese ringató karjai közt 
ébred fel — „Tiéd vagyok!“ rebegé, lángzó tekintettel 
s e perczenetbcn egy dárda zuhan el mellettök. Elször- 
nyedés hangjain sikolt fel Hedvig, ótalmazólag dőlve 
Ákos mellére. Atyja megettök állott. „Hah gyaláza
tos!“ riad; s erőszakos vonaglatokban kapkodva fegy
veréhez összeroskad elősietett szolgáinak karjaikon. 
Leányát a gyűlölt karjai közt látván, felbőszült érzése 
szertezúzá porhanyú hajlékát. Szörnyűt hala. Dermedve 
néz Hedvig atyjára, s a lelketlen tetemre omlik. Lassan
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emelkedve azután az ifjúhoz Őgyelg, ki mélyen illetődve 
álla ott. „Most, most tehát!“ mondd bús elszánássaí 
„egészen tiéd vagyok, vagy atyámat követem.“ A várba 
viteték a halott. Hedvig irtóztató némaságban követé 
lelketlen atyját.

Gyász borúla el Ztropkounak vidéke felett. Rengő 
zúgással kongtak le a várharangok, szerteszélylyel a 
hatalmas úrnak nem vélt halálát hirdetgetvén. A törté
net szörnyű alakban s viszongó képzetekben szállonga 
szájról szájra a nép között, s nagyszámú sokaságot 
csődíte össze minden tájról a torra. Néma tépelődéssel 
látja Hedvig a halotti készületeket; de rettenet zajlong 
keblében. A természet szava előrendűl nagy érzeményei 
zavarából, s atyagyilkosságot kiált fejére. Mentegeié 
ugyan indulatja, vad lánggal égvén a jövendő felé; de 
magzati szíve marczongló fáj dalmit csalfényével nem 
olthatá el. Minden látogatást eltiltva szobájától, szót- 
lan, könnyűtlen sínlődve merengett.

A temetést megelőző nap végső alkonyán bús hang
iatok  serkenték fel az egyedűl-kesergőt mély sülyede- 
zéseiből. Szerzetesek karéneke volt az, kik ajtatoskodni 
jövének a halotthoz, szomorgó kintorna közt. Hedvig 
keblét kín dühe tépdelé, s összeszédűlt a látvány felett. 
Az örök elválás gondolatja, s egy szózat, mely belsője 
mélyéből lágyula fel, titkos erővel integeték bocsánat
ért esdeni atyja hidegűlt lábaihoz; oda támolyg.

Mély hallgatás uralkodott mindenütt. A fegyverpa
lotának ajtaja enged a lassú nyitásnak ; keskenyen 
nyúlongó goth ablakai borzasztó rémzetek gyanánt 
mozdulatlan remegtek az éjjeli lámpa csillogásiban, 
félelmesen az ősi mellvasak s pánczélok a feketén sző- 
nyegezett falakon halotti pompára idomítva. Hidegen 
suhogott be az éjfél szele. Eldődeinek lelkei látszottak 
körűle lebegni, s felette Ítéletet tartani. Középen a 
gyászalkotvány vértesen fekvő halottjával : arczvoná
siba harag tapadóit; mellette cserág-koszorúzta kardja 
tömérdek paizsa felett. Hedvig érzése iszonyúságában 
térdre omlott: „elölheti-e az átok magát a tiszta szerel-
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met?“ így zokog „és te, ki engem forró szívemnek in- 
dulatival ápolgatál atyám, ó áldj, áldj meg békehonod
ból! — Ákos! Ákos!“

Közel állott ő vigasztalni a kesergőt. Hosszas tusa
kodásin, eljőjön-e a temetési gyülekezetbe? győzött a 
nehéz gondolat : szerző oka vagy a szánandó árva 
veszteséginek. „Nálad vagyok bús szenvedő megosztani, 
enyhíteni fájdalmidat!“

„Ákos!“ mond a felrezzent leány, „te itt?“ s fel- 
hevűlt indulattal kezénél ragadván az ifjút, „itt“ úgy 
mond e szent helyen, s ezen órában kötöm le hűsége
met: — Szerelmem, e lélek, s mindenem tiéd!“ s elő ve
vőn anyjának szomorú hagyományát, a poharat, elbe- 
szélé a történetet, e szókkal fejezvén be: „Ily véget érjen 
a hitszegő!“ Fagylaló rettegés fogta el az ifjút, minden 
szelídebb érzemény elfásúlva szorúlt vissza mellébe.

Peteunch letétetett elhúnyt őseihez. Hedvig mély 
fátyolban, elvonúlva az emberek szemei elől, melyek 
tőr gyanánt sebzék szívét, hév bánattal gyászolá édes 
atyja elvesztőt; de fájdalma idővel enyhűle leginkább 
az indulattól, mely Ákosért égé. Erős ragaszkodással 
hitte magát jegyesének, noha büszkébb vala ennek 
érzetében, hogy sem hiedelméről vallást tegyen. Tekin
tet és tartózkodás nélkül vett részt társaságában, vele 
múlatozott, vele járdáit karöltve érdéin; csak benne s 
általa élve mindene kívánt lenni, hogy szerelme lánczait 
öröklétbe általfűzze. Ákos nem lehetett az elbájolásig 
szép Hedvig s határtalan hajlandósága iránt érzéketlen 
— sőt még a hölgy szabadabb délczegsége is gyönyörre 
ragadozá — Boldog míg a csapongó lángokat viszonzá! 
de hűltebb eszméletének sugallása e szövetségnek 
állandóságot nem ígérhete. Nőttön nőtt Hedvigben az 
indulat, de a komolyságot nem űzheté el. mely sötéten 
boronga természetén ; titkos félelemmel tölté az be 
Ákos kebelét, rettegve a lángszerelemtől, mely őt old
hatatlan lánczokkal szorítá ugyan, de fellengző vágyait 
ki nem elé"ítheté : mindazáltal sorsát a leánvéhozO "
látván kötve, lekötve maradt.

3 *
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Míg ezek így folynak, háború üt ki Dalmátország- 
ban. A király hadi erőt külde Velenczére, hogy az 
ennek ótalma alá pártolt Jádra városát a magyar koro
nához visszahódítsa. Fegyverre szólíttatott országunk 
nemessége. Az összesereglés híre Ákos dicsszomját 
felbuzdítá, ki azonnal kész vala követni a tábor harso
gásait. Hedvig fellengzőbben érezett, hogy sem kedve
sét a hőspályától visszatartaná : sőt újabb érdemdísz
ben óhajtván, a vitézt ragyoglandani, maga ösztönzé a 
haza szolgálatára; s csak nehezen állott el a szándék
tól, őt követve tapasztalni a harcz veszedelmeit.

De az elválás órája Hedvig előérzéseitől megnehe
zült. Forrón szakadott ki egy könycsepp szép szeméből, 
— néma fájdalomban torié azt le a leány hév kebelén. 
Ákos búcsúza : szótlan kíséré őt Hedvig az erdősé
gen, szprelme örömeinek s atyja halálának titkos tanú
helyéhez. A lángérzemény leghatalmasb kirohantával 
omla itten az ifjúnak karjai közé „Ákos!4- szóla resz
kető hangon : e hely árnyain enyészet lappang ; — 
ádáz kezekkel fogja be a lét körét, de nem bírhat a 
szerelemmel. Itt, itt szövődék alakja végzetemnek. — 
Élj Hboldogúl!‘4 — Hedvig bánatosan ment vissza vára felé, 
Ákos tágúltabb kebellel a dicsőség lenge távolába.

Indulásra várt a nemesség Rákos mezején, midőn 
Ákos Pest alá érkeze lovagjaival. Gyorsan tévé meg 
innen útját a bátor sereg, rövid idő alatt benyomúlva 
Dalmácziába. A zendülés néhány ütközetek által meg- 
zaboláztatott, s Velencze egyezésre lön hajlandó. Ákos 
valamint a csatákon úgy a frígykötésben is fenten ki- 
mutatá jelességét atyjának oldala mellett, kit a király 
a visszaszerzett béke után illyriai helytartóvá ncveze ki, 
fiának érdemeit ékes arany lánczczal jutalmazván.

De más jutalom készült Ákosnak Visegrádon : mert 
a királyné, ki őt, kedves tárnoka fiát nagy kegyeiben 
tartá, Drugeth Fülöp akkori nádor unokájával, a ritka 
szépségű Olíviával kívánja vala összepárosítani. Meg
jelen az ifjú a fény helyén, s csudálásra olvadoz. Olivia, 
miként a kertek feselő rózsája virágtársai között, dísz-
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remekje a királyné udvarának : eleven vidámság vetél
kedve asszonyi szelídséggel tündökle szemeiből és 
leikéből — mint midőn a harmat gyöngyei ápolva eny
hítik a rózsa keblét kecsegtetőbb lángokra szerteömlő 
illatozással. Ákos tisztelet érzeményivel közelíte feléje, 
óhajta, s a két szív összehangzott szerelmében. Mo- 
solygva tűnt fel s tettekben gazdagon a jövendő az 
érdemre törekvő ifjúnak, s az özön remények szárnyai 
száz egekbe röpítgeték a boldogot. Sírva lebegett néha 
Hedvig alakja csendesb órái felett : de az angyali kel- 
lemű Olíviának szelíd lelke mindég a jelenlét örömei
hez bájolá a sötétlő visszaemlékezést. Ha tett olykor 
összehasonlítást, egész valója csak Olívián nyúghaték 
meg; s az udvari élet ragyogásitól a messze leány — 
feledékbe sülyedt. — A fiatal tűz leginkább vonatik a 
különösség ingereitől : a férfiú valót akar, valót keres 
társasági életbe szövetkezve nyúgottabb kivánatival : 
így Ákos a Hedvig ölében egykor tőjfTRt arany nap**.-., 
kát. most ifjúsága merészebb álmainak tekinté.

Az összekelés napja elhatároztatott. A szép pár 
híre egész országon elfutamodván, beszállóit rövid időn 
Ztropkoura is.

Földhez sujtá ez Hedviget. — Minden csepp vére 
elakada : de egy gondolat villantja keresztül homályos 
lelkét, gondolat, mely nagy és erős, mint szerelme. 
Közel tanúja kíván lenni a hallott történendőnek, s 
titkon rendije hozván dolgait bús várában, egyik hű 
szolgájával útnak indúl Visegrád felé.

Üvöltve röpültek a szelek téren tetőn, a mint a két 
vándor a Duna partjaihoz vergődék. A folyam szörnyű 
zajlongásban dühödött : tajtékzó hullámaira rettegett 
bocsátkozni mindenik révész. Kínosan néz fel Hedvig a 
magasra, hol a királyi vár oly büszkén vesztegel az 
időnek — s levonván bal karjáról a sorgyöngyöt, pár
ját a szerelme hajnalán elajándékozottnak, egyik hajós
nak nyújtja, kérve kéri, s kényszeríti az általvitelre. 
Végre elindíttatott a csolnak, vészből vészbe hányatva 
a dúlongó habtoriatokon, de az elszánt leány égő 
vágyaiban csak fel! csak fel! — Zsibonga már a nép a
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vártemplomban, mely oda számosán tódúla össze a me
ny ekző pompájára, s a rend kevés vártatva megindul : 
aranyban és ezüstben tündöklőit elé a nemesség, míg a 
íéjéren öltözött koszorús lyánkák virágútat hinte
gettek a boldog párnak. — Halál sóhajtása ütődék 
fel Hedvig melléből, midőn Ákost megpillantá, s mi
ként lépdel érzése nagyságával az oltárhoz gyémántok
kal s örömmel sugárzó menyasszonya mellett. A király 
s királyné megjelenése dicsőségre emelek az ünnepet ; 
s midőn e fő méltóságok drágán hímzett üléseiken 
helyt fogtanak, előjön a papság s az összeadás rendtar
tása elkezdődik. Szédítő zavar éjjeleze Hedvig körűi. 
A világ ingadoza lelke előtt, s a mint Ákos ajkain a 
rettenetes „Igen!“ kilebben , szívét hasadozni érzé. 
Fogyaték erejének maradványain alig tántoroghata ki : 
atyjának lelke nyita neki ösvényt által a^okaságon.

Meg vala immár kötve a szent frigy, s az örvendő 
gyülekezet menyekzői lakomához ült össze. Örvendő 
magas „Éljen!“ kiáltások hangozának fel a királyi ház
nak s az- új párnak, trombita-harsogás között. Egy öreg 

^szolga lép ekkor elő s poharat hoz a vőlegény felé, ez 
ijedten kap utána s vér locscsan ki belőle az asztalra, 
melegen fecsentve bé a kéjelgő menyasszonyt — Ákos 
öisszeomlik. A vendégek kíméletlenül ragadják meg a 
vakmerőt. Chombord, az öreg szolga, asszonyához ve
zeti a felzúdultakat — Hedvig vala ez; mellébe tőr 
döfve, kezébe írás szorítva e foglalattal Ákoshoz : 
„Vedd e poharat! mérget ivott abból a hűségtelen — a 
hűség szíve vérével tölté meg azt.“

Peteunch birtokai a koronához estek vissza. — Hed
vig sír hantja magányosan emelkedék a Dunaparton.

Feleszmélt Ákos veszteségi érzetében— megismerni 
nyereségét.

Sokáig tartatott e vérpohár a ritkaságok tárában : 
szomorú története szájról szájra hozatva le hagyomá
nyúi szelídebb jelenkorunknak.
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ELSŐ RÉSZ.

T O L L A G I  P E S T E N .

Barátom! én nagy világba megyek. Azt megírtam 
már, hogy mióta gazdag bátyánktól tetemes succes- 
siót nyerénk, atyámnak velem szörnyű nagy plánumai 
vannak.

Minap megáll előttem s a bodor füstöt igen sűrűn 
eregetve pipájából így szólt : Fiam Jónás! huszonkét 
esztendős múltál, pénzed lesz, deákul tanultál, mahol
nap szép hivatalomba léphetsz; de még világi tapasz
talásod nincsen : azért útazni küldelek; először is járd 
el a fővárost, szerezz tapasztalást s több e félét. Eszed 
van, künn még talán gyarapodik is, ennél fogva Men
torra nincs szükséged.

örömmel hallám mind ezeket; mert az ember nem 
azért született, hogy azon helységből, hol nagy nehezen 
általfutá iskoláit, soha ki ne szökjék. Magam sürgetém 
elindulásomat. Bár ne szakadtál volna oly messze tő
lem! most velem jöhetnél; mindazáltal leveleimmel fel
kereslek, s híven napról napra mindent leírok, mi törté
nik velem. Fogadd szívesen sorsom közlését, és rakd 
el tiszta érzéseim documentumai gyanánt.

Innen házul többé nem írok; mert ha az ember nagy 
útra készül, hamar kifogy az időből. Itt is, akárhol is 
szíves barátod

Tollagi.
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II.
Pest, 7. Maji.

Ha az ember új világba lép, valami különöst érez, a 
mit otthon nem érzett, így vagyok én; mind e mellett 
fogadásom szerint az íráshoz fogok.

4-ta hnjus megáztatva anyai kényektől, tetézve 
atyai áldással, szívdobogva kocsira ülék s két feldülésen 
s azokkal járó kék foltokon kivűl, szerencsésen ide is 
érkezvén a Remény fogadóba megszálltam. Ily’- nagy 
városban gondolám az embert fel sem veszik, azonban 
jöttémkor mindjárt nagyságoltak; de mi az embernek 
nem competál, ne vegye magára, én is eltiltám a magas 
titulust.

Hol az ember idegen, senkit nem ismer; de így az 
ember csupa nézésből nem sokat tapasztal, azért én is 
lementem az alattam lévő kávéházba, hol több városi 
ífjakkal mindjárt is megismerkedtem. A rokon lelkek 
egymást feltalálják; hozzám is bizonyos Lépfalvi külö
nösen vondózik, ittlétem czélját elbeszélvén, barátságát 
s pártfogását ajánlotta.

, Meglátom miket tapasztalok ; nálunk úgy hírlelik : 
hogy a nagy városban, a ki nem akar is, tanúi. Ezer 
feltételek sarjadoznak keblemben, de azért alunni ké
szülök, mert ha az ember elfárad, szeret pihenni.

Barátom kulcslyukon ne nézz keresztül; én tettem 
azt, de! meg is adtam árát.

Hogy az ember okos maradjon, olvasni szükséges : 
e végre néhány deák írókat raktam el ládámba. Ma 
épen előszedém őket, midőn a mellékszobában éneklést 
hallok, de a világért sem tudtam férfi- vagy asszony
torok zeng-e? curiositástól únszoltatván a kulcslyukon 
nézek keresztül s ím tükör előtt’áll egy drágán öltözött 
személy s írásból énekel, mellette egy hosszú ember ha- 
donáz kezével s az az egész scálát kiejti képével. Ajtó
hoz lapúlva várom mi lesz a dologból? s hajam a
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kilincsre tekeredik, de fájdalmasan csak akkor vevém 
észre, midőn a fogadóbeli inas belép, hirtelen hátra né
zek s egy fürtöt kiszakasztok, melyre a kilincs zörren 
a az ének megszűnik. Az inas elmondá : hogy szom- 
szédném egy híres altista énekesné s ma fogja épen 
magát producálni. Gondolhatod mint vágytam őt nyil
ván is hallani; mert nálunk, néhány csepüevő s egyéb 
bukfenczes embereken kivűl ilyetén mesterek nem for
dulnak meg. Az inas zártszékkel kínál : mit használ a 
szék, ha be van zárva? mondám inkább innen vigyünk 
széket. Erre viszonzá : csak bízzam reá, ő szerzend úri 
helyet. Ment, s nem sokára hozott czédulát; drága volt 
az igaz, de ingyen csak a halál, gondolám s kifizettem.

Rendelt órára theatrumba megyek; előnyújtván a 
kártyát, első emeletre, egy rekesztékbe vezetnek. Ott 
bámúltam a tolongó sokaságot, midőn egy ifjú, kit már 
tegnap a kávéházban látók, hozzám szövetkezik. Ura- 
ságod maga vagyon? mond : talán nem lesz terhére 
társaságom? Absolute nem, felelék, őt mellém ülni 
kényszerítvén. Sok beszéd után monda : Cornelia derék 
énekesné; de nagy ellensége s ócsárlója nemzetünknek, 
hogy minden hangért ezrekkel nem adózunk. Hadd 
legyen ellenség! viszonzám, nincsenek huszárjai sem 
ágyúi. — Az nincs, felel, de vannak szép szemei s azok 
néha huszároknál is több kárt okoznak. Mi ifjak ma őt 
kifütyülni akarjuk s mint jó hazafit az urat is ezen 
frigybe meghívom. Ha így van, mondám, szívesen! mi
ként szokták? Tessék engem utánozni, felel.

Azalatt muzsika kezdődik, mély csendesség lön, a 
kárpit felhúzatik és az énekesné kilép; társam lassan 
fütyül, én hirtelen kidugom fejemet s két ujjommal 
olyant füttyentek, hogy a theatrum is visszahangzott 
belé, gondolván, ha az ember valamit tesz, tegye iga
zán. Erre alól tapsolnak, lármáznak, s minden szem fe
lém lövel; ennek okát tudni óhajtván társamhoz fordú- 
lok, az elillant; a kis folyosóra megyek utána, s egy úr 
haragosan elállja útamat, kérdvén : én fütyöltem-é? 
Igen is! felelek biztosan. Arra ő felzúdúl, fenyítni kezd,
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miként merem a köztársaságot zavarni, s hogy tette
mért adóznom kell. Hasztalan kértem, hogy compescálja 
nyelvét, folyvást dörgött s nevemet kérdé; de én okos 
voltam s nem mondtam meg — több ember szorong 
össze, s mind ellenem voltak ; már már szepegni kez- 
dék, akkor Lépfalvi törtet elő, megpanaszlom a dolgot, 
ő azon haragos urat hátra vonja s minekelőtte magam
hoz térek, a nagy zúgás nevetségben oszlik fel.

Tele confusióval, megmentőmtűl kísérve térek szál
lásomra, hol megértém a dolog mivoltát : hogy azon 
ifjú, ki megcsalt, az énekesnét szereti s most valamin 
összezendűlvén, engem választa boszúja eszközének.

Az ember könnyen hisz, ennél fogva könnyen csala- 
tik — aztán bosszankodik.

Ha az embert egy baj éri, a többi sincs messze.
Búfelejtésre, ma korrán reggel a szabadba menék, 

soká tűnődvén : miként lehetne a tegnapi dolgot helyre 
hozni?'Nagy észmarczonglás után az ártatlan énekes
nét megkövetni legjobbnak ítéltem; ennél fogva vissza, 
,8 hozzá sieték. Ajtót nyitok : egy szép szőke leány ült 
az asztalnál és kötött, látásomon nem kévéssé ijedvén 
meg. Szótlan sokáig nézék égszínű szemébe, s mindég 
úgy rémlett : hogy az, kit a kulcslyukon láttam egészen 
más vala: ezen gondolaton elfelejtém mondandómat.

Talán bátyámat tetszik keresni? kérdi szelíd han
gon, mindjárt visszavárom! Ezen hang nem volt olyan 
trillás, mint a tegnapi, engem még is mélyebben meg
hatott. Felbátorodva felelék : Semmiféle férfit, csak 
ékes hangú személyét jövök tisztelni, s az esti füttyért 
töredelmes szívvel bocsánatot kérni.

Erre szemei jobban rám nyíltak. : ha én volnék a 
megbántatott, monda igen kegyesen, szívemből megbo
csátanék; de az nem vagyok! úgy vélem, a szobát tet
szett ismét elhibázni; azonban örvendek, hogy ezen té
vedés által tanúja levék jószívűségének.
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Mit feleltem, mint jöttem ki, már nem tudom, oly 
zavarba jöttem; és csak új bajom hozott magamhoz, 
midőn tudnillik szobámba akarék menni, és kulcsomat
elvesztém.

Lépfalvi jön ismét, panaszlom sorsomat; ő rész sze
rint gondolá, nem szerencsétlenség ha az ember vélet
len egy széphez jut, rész szerint az énekesnét is valami 
ajándékkal megkérlelhetőnek állítá. Mindent magára 
vállalt.

A tapasztalás látom magamról, vagy pénzbe vagy 
érzésbe kerül, s így az ember nyerve veszt, vagy ha 
akarod vesztve nyer — mi haszna marad?

Ma Lépfalvi javallására elhordozkodtam, még pe
dig ugyanazon házba, hol ő lakik. Szolgálatomra, míg 
itt leszek, egy inast is fogadtam; jó ember, de keveset 
hall; az semmi, csak azt megértené a mit hall.

A fogadóban jól meghúztak! nálunk az egész hely
ség kulcsa nem constált annyit, mint ezen városi kulcs.

Kendre vergődvén eljártam a város ritkaságait. Mi 
sok szép van e világban, a mi nem áll könyvekben ! el
lenben mi sok festetik nagynak a mi csekély magában! 
jele : hogy nem mind arany a mi fénylik, nem mind igaz 
a mit tesznek, nem mind jó a mit dicsérnek; de az való 
marad : míg az ember szűk határ között él, magát 
okosnak tartja; ha kiljebb lép, látja, mennyit kell még 
tanulnia!

Tele van a fejem; de abból nem következik, hogy 
mind azt le is tudom írni.

VI.
11. Maji.

Ma Lépfalvi egy kertbe vitt sétálni, respective sza
ladni, mert alig léptünk be, két fejérszemély ötlik sze
mébe, kik után iramlik, s én őutána. Hozzájok érvén, 
köszöntjük őket. Lépfalvi titkos beszélgetésbe ered
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velők s alig ha nem felőlem szóltak; mert az ítjabbik 
szemei többször lopva mosolygtak felém — pedig azok 
szép szemek voltak ám! barna fürtök közűi úgyragyok- 
tak ki, mintha Ámor két csillagot dugott volna oda a 
szíveket elolvasztani.

Lépfalvi rósz deák lehetett! egy becsületes senten
tia sem jött ki ajkain, még is úgy figyeltek reá, mintha 
Horáczot explicálta volna. Utóbb kifogyni látszatott, 
mert engem únszola szólásra. Én sok szépet akartam 
mondani, de hirtelen semmi sem jutott eszembe ; ebből 
tapasztalául : hogy az ember nem tud mindent, a mit 
akar; s ha tud is, nem úgy s nem akkor, mikor kell.

A másik személy, korosabb és vastag személy volt; 
nyájas lebocsátkozással egy deszkapadra invitált, de 
nagy extensiója miatt csak a pad szélére fértem. Míg 
Lépfalvi a másikkal elmerűlten beszélt,*1 ő nekem a ta
vasz kellemeit magasztald; én erre tudósán megmuta- 
tám : hogy tél után tavasz, tavasz után nyár követke
zik, ’érzékenyen hozzá tévén, mily nehéz lesz neki majd 
a rekkenő nyári melegben ily húsmasszát hordozni! Ar
ra ő hirtelen felkel, a deszkapad felbillen s én a földre 
bukom, de csak hamar talpon valék ismét, a kis leány
nak időt sem engedvén a sikoltásra.

Nem sokára búcsút vevén a reájok váró kocsihoz 
mentek. Lépfalvi az ííjabbat, csókot nyomván kezére, 
felsegíté; én kalapomat bakra tevém, hogy annál kön
nyebben emelhessem fel a vastagot; de elkéstem, mert 
akkora már a kocsiba be is telepedett. Meghajtom ma
gam, a barna szemek felém kacsintanak, és én oly va
lamit érzek, a mit definiálni nem tudok! szerettem 
volna én is egy csókot applicálni gömbölyű karjára; de 
elindúltak, s nekem semmi sem jutott. Elandalodva, ké
sőn vevém észre, hogy kalapom is velők ment : utánok 
futok, és szerencsémre az útfélen lelem kalapomat, de 
horrende összezúzva. Mérgelődve térek Lépfalvihoz, 
elébe tartván a destruált jószágot : mi egy kalap, mon- 
dá, ily gyönyörű mulatságért? Szemei égtek, az enyéim 
pedig tele voltak porral.
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Hazamentünkben kifejté a titkot : hogy az ífjabbik, 
Kamati Lolli, egy gazdag kereskedő leánya, a vastag 
pedig Madám Laurent, annak gubérnantja. Mily nehéz 
itt egy leányt megőrzeni! Gubernator egy országnak
is elég.

VII.
12. Maji.

Alvásért fekszik le az ember; de én az éjjel ébreb
ben valék, mint máskor nappal; képzeletem hol a kék, 
hol a barna szemekkel vesződött. Miért van ez? nálunk 
is teremnek szép szüzek; de talán nincs annyi mester
ségük az embert virrasztgatni.

Lépfalvi nagy emberismerő, mindjárt előtalálta mi 
nyugtalanított; ő úgy véli : C.upidóval lesz dolgom, ki 
főkép Morpheusnak eskütt ellensége. Így hát nekem 
kellett utánajárni, különben ő látogatja meg váratlan 
is a szíveket.

Olvasni nincs kedvem, hasztalan forgatom a classicu- 
sokat, minden betűn szép szemek lebegnek. Hol fel, hol 
alá járok, az idő hosszú, még sem únom el magamat. 
Óránként eszmélkedem s mind e mellett semmit sem 
gondolok. Rendes állapot!

VIII.
13. Maji.

Mit az ember örömest hall, arról örömest beszél, ha 
van kivel; én is általmentem Lépfalvihoz, s kitanúltam 
tőle a többi között : mint kell a szépnemet captiválni. 
O a boldog szerelmet négy §-ra osztja fel: látás, szólás, 
vallás, s ha van miből a kedves tárgyat kitartani : örök 
frigy. Ezekkel jár: andalgás, remény, sejtés, bosszúság, 
lángoló öröm, és gyilkoló féltés. Ez mind nálunk is úgy 
vágyon, csak hogy a munkás ember nem igen ér rá 
egész nap fohászkodni, és ablakok alá járni. Itt gondo
lom, a szerelem mesterséges időtöltés, ott valódi érzés.

De mit okoskodom? bévett szokás fél törvény, 
azért : minthogy Lépfalvitól haliám első látástól fogva
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Lollinak irántam serkenő hajlandóságát, és azt viszon- 
zani kötelességemnek tartom; tehát belé kapok az első 
czikkelybe, az az a nézéshez.

U tó írá s  :
Ha poeta volnék azt vélném : hogy az ég könyezé 

szerelmes szándékomat s úgy tele sírta ruhámat, hogy 
egy hajszálnyi sem maradt benne száraz. Hallgasd 
miként jártam :

Kamati háza numerusát s utczáját megértvén, pont
ban négy órakor délután felkeresém ; mivel pedig Ka
mat! háza szögletház s nem tudtam, mely felől lakik 
Lolli, az útcza közepén oly situsban álltam meg, hogy 
szemeim minden ablakra eljuthatának, s ezt okosan is 
cselekedtem ; mert azonnal a ház bal oldalán egy szőke 
fő tűnt előmbe, s ha tüstént vissza nem vonja magát, 
megírhatnám, az a szőke fő volt-e, melyet 9na hujus a 
fogadóban láttam.

Ott állék merően kémlelve az ablakokat : s íme 
több emberek szövetkeznek hozzám, s majd reám, majd 
a házra tekintve egymás kérdéseire vállvonítva felel
nek. Én elválok azon kiváncsi csoporttól s külön szem
pontot veszek; de egyszerre forgószél támad, zápor 
szakad az égből s mindnyájunkat szétmosott. Keresz- 
tűlázva tértem szállásomra.

Ilyen az élet! teli szép reménynyel kimegy az em
ber a meleggel, s mire körülnéz, a sors megfüröszti, és 
az ember fázik.

IX.
18. Maji.

A betegnek orvosság való; de hallottad-e, hogy 
valakinek gyógyításul versírást praescribáltak. Velem 
ez történt. A minapi megázás szörnyű rheumát vont 
fejemre. Lekötve szobámban különfélét olvasgaték s 
egy helyen következendő velős mondást találtam : 
„lelki emelkedés enyhíti a testi gyötrelmet; azért a 
költő, midőn képzeti szárnyain felleng, minden földi 
bajt felejtve az ifjúság aranykorát éli.“
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Ha így van, gondolám, én is elűzhetem rheumámat; 
neki ülök s ezen sonettet vagy hangzatkát zengém :

Kiballagék andalgva, gyöngyalak !
De ali irigy felhők zúgtak felettem!
S örömczélom bús áldozatja lettem :
Megáztam jól, de nem láthattalak.

Most, vad sors! elzárnak hideg falak;
Repüljön hát ez édes dal helyettem 
Hozzád, kit első perczbe már szerettem :
Lásd innen, mily buzgón óhajtalak!

Beteg vagyok — de szívem indulatja 
Vigasztalásomul azt mondogatja :
Hogy tán azon hódító játszi szem,

Mely nem rég oly sok szép reményt igére,
Egy két könyet gördít sírom kövére 
Ha meghalok — de azt alig hiszem.

Lépfalvi doctort külde hozzám; ez nagy cseppeket 
látván homlokomon, kérdé, mi izzaszthat ennyire? én 
nyílt szívvel megvallám, hogy a versírás verítéke ütött 
ki.Igy tehát a szelídMusa a jótévő Hygiaeával egyesült 
s utat jelel az orvoslásra; ennélfogva én is izzasztó szer 
gyanánt versírást ordinálok; mentői többet, mentői ma
gasba! írand , annál előbb tér vissza az egészség. 
Mondá, s mosolygva elhagyott. így lettem recipe sze
rint poeta ex officio.

Minden kénytelenség fáraszt; de költeni szükségből 
rettenetes baj, minden kínok kínja! Mennyit vesződ
tem, mennyit gondolkodtam, tudósán összerakván a 
szavakat; de hasztalan! semmi egész nem született, 
mindenütt kitűntek a hiányok, s nekem csak azon 
tapasztalás maradt : hogy nádparipán nem lehet Pin- 
dusra nyargalni. Azonban egészségem ismét helyre 
állott.

Mi az embernek nehezen megy, azzal hagyjon fel; 
én is ezentúl, ha a dicsőség szomja bolygat, ezen em
lékverset tartom előmbe :

Kisfalud) K. VII. 4
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Ki észszel bír, szép s nagyot ír 
Fejére koszorút füz;.
Az ügyetlen s készületlen 
Levegőben halat üz ;
S tettit bár miként hirdesse 
De azt még sem gátolhatja, 
Hogy a késő kor magzatja 
Hiú álmát ne nevesse. —

Barátom! soha bérlett lóra ne ülj! s ha igen : bio- 
graphiáját vagy gazdáját előbb ismérd meg. Alig múlt 
el rheumám, más viszontagság talált.

Ma gondolat közt a holdvilág utczán (ott lakik 
Lolli) megyek keresztül, midőn Lépfklvi mellettem 
elugrat ; oly büszkén lebegett haragos pej lován, hogy 
nekem is szinte kedvem lobbant paripázni; eszembe 
jutván mily kényesen nyargaltam otthon a mezőken, s 
a szomszéd vásárokon. Hazamenvén csudálkozásomat 
jelentőm : miért titkolá előttem, hogy lovakat is tart. 
O megvallá : hogy a ló nem övé, hanem bérlett ló, s 
hogy itt kész pénzen akár mennyit kaphatni ; hozzá 
rekesztvén azt is : mily szépen s tetszetősen tűnik ki a 
férfi lóháton, s mint röpülnek szép szemek utána, mikor 
bátran neki eresztve szökdell szét az utczákon s tom
boló lova szikrát vág a köveken. Lehetetlen volt a 
lovaglás vágyát eloltanom; azért is Lépfalvit kértem, 
utasítsa el inasomat, s jönne ki velem délután nyar
galni; de ő ezt dolgai végett megtagadá, hanem ina
somnak instructiót adott : hol s mily áron szoktak 
paripát bérleni.

Az ember sokszor örül, mikor tán épen semmi oka 
sincs; én is alig vártam a délutánt, képzelve, mily nagy 
impressiót tesz látásom szép Lollin, s mint ugratok 
majd el ablakai alatt.

Inasom hoz egy nagy feketét;már messzéről láttam, 
hogy az nem nyalka ifjú alá való; s azt mondá : hogy
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a többi lovak már mind ki vannak bérlelve. Ez erős, 
hasas, széleshátú ló volt, tűzzel nem bírt, de fél szemén 
sem látott, a nyereg s kantár többet ért magánál. Rá 
vetem magamat, lábaim kimerednek vastagsága miatt. 
Le akarék szállni (s bár tettem volna!) de Lépfalvi 
biztatva mondá : jobb rosszul lovagolni, mint kevélyen 
gyalogolni, és én elindultam. Szörnyen rázott, azért 
csak léptetve mentem el Kamatiék előtt, szinte örülve, 
hogy senki sem látott e rhinoceroson.

Sokat látni jó az embernek ; de mindent látni még 
is bajos. Ezt tapasztalám, mert alig fordulok más 
utczába, nagy ember-csoport tűnik szemembe, és lovam, 
vélem együtt kíváncsi volt megtudni mi történik, neki 
tüzesedik, fülét hegyezi, nyerítni, és akaratom ellen 
vágtatni kezd. Odaérvén, látom, hogy temetési pompa 
készül. El akarok onnan fordulni; de lovam a trombitá
sokon keresztűltörve a halálkocsi mellé (melybe fekete 
posztókkal beterített két ló volt fogva) szorong ; sar
kantyúzom, de minden döfésre kirúg s annál közelebb 
búvik a kocsirúdhoz. Hasztalan ostorozta a fekete ko
csis Rárót kiáltván, mert Ráró megátalkodva nem 
mozdúlt helyéből. Már a koporsót kihozták, az emberek 
morogtak s nekem volt igazán circumdederunt me — 
mit vala tenni? leszállnom, s egy embert szép kérés 
mellett jól meg kellett fizetnem, hogy Rárót félre ve
zesse. Attól értéin meg : hogy ezen ló a holtakat 
szokta másszor hordozni, mikor négyesbe fognak, azért 
akart most is bajtársival sétálni. A temetési rend elin- 
dúlt, én pedig Rárót magam után vezettetve haza bal- 
lagék, azon feltétellel : hogy ezentúl soha más lovára 
nem ülök.

Az embernek használ az is többször, ha senki sem 
ismeri; legalább ha viszontagság éri, ki nem nevet
hetik.

A halálparipát hazakiildvén, Lépfalvihoz megyek, 
ki nem rövid kaczagás után ezen hírrel lepett meg : 
hogy ő nekem módot talála béjuthatni Kamati házába 
o következendő conditiók alatt, tudniillik :

4  *
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Lolli atyjának van egy fia, kit romlástól féltvén, 
köziskolákba nem járat; azért is oly csintalan, hogy egy 
tanító sem jöhet ki vele, sőt mindenik ifjú óvja magát 
tőle — most is épen tanítót keresnek. Ha pro forma 
ezen hivatalt, melyre kis deákság, számvetés s több e 
féle csekélységeken kivül nem sok tudomány kívánta
tik, magamra vállalnám, tehát in persona kiadhatok 
szívemen. Már ő ez iránt Lollival szólt, azonkívül levél 
által is fog mindennap recommendálni. Mindazáltal 
óvjam magam nevét említeni , minthogy Jvamatiék 
atyjával némely per miatt összezendűltek s ennélfogva 
barátsága ártalmas lehetne.

Ha az ember szerelmes, minden habban partot kép
zel; de énnekem Lépfalvi gerendám, melyen minden 
zivatar közt általúszom; ő csakugyan igaz barátom.

Ma atyámnak is kell írnom. 1) Tudtáfa adom miket 
láttam; a mi velem mindeddig történt, talán jobb lesz 
elhallgatnom. 2) Pénzt kérek. 3) Ejtek valamit, hogy 
koromban már az ember szerelmes is lehet, ennélfogva 
házasságról álmadoz. 4) Megírom, hogy mindenütt jó ; 
de még is jobb otthon. A második pontért orrot kapok, 
de ki tehet róla, hogy az aranyláncz a megbántott éne
kesnének s mindenféle költségek, meglapíták erszénye
met. — Mint látom a vái'osi ífjaknál nem szokás a 
pénztartás — így én is már közéjök illem.

X L  20. Maji.
Csinosan öltözve, mint azon ünnep kívánja melyben 

szíven akarunk triumphálni — Lépfalvi levele zsebem
ben, különféle érzésekkel Kamatihoz menék. Hozzá 
vezetnek; még ő, a Madám, és egy más asszony a kávé 
mellett ültek. Mintegy tíz esztendős gyermek, szilaj, 
daczos szemmel, néz ki borzas haja közűi egyik szög
letből. Kamati, sem szívesen sem kelletlen monda : tes
sék várakozni ! és a másik asszonyra néz , mintha 
további szólásra engedelmét lesné ki képéből. — A 
Madám úgy tett, mintha soha sem látott volna.
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Felkelvén az asztaltól, a másik asszony gyémánttal 
megrakott kezét ajkaimhoz tolja s szemmel végig mérve 
kérdi : Mit tetszik? Nekem semmi! felelék; hanem a 
mint hallom az úrfinak tetszik egy tanító —

Miket tanúltunk? kérdé Kamatú — Mit nagyuram 
tanúit, nem tudhatom, viszonzám; de én meglehetős 
deák voltam, s azonfelül atyám, ki három esztendeig 
vármegye pennája volt, azaz caneellista, most érdemes 
nótárius, maga vezetgete a szép s jónak tág mezején. 
Ezután tudományim lajstromát elmondám, és a classi
cus írókét , kikkel conversáltam. A másik asszony 
bele szól :

Félre a sok hideg tudomány nyal; ha csak aranyt 
nem tudunk csinálni, a többi mind hiú füst, magasra 
száll s még is semmi. Az én Rudim! (tehát ezen most 
említett asszony, az előbbi borzas úrfinak édes anyja) 
Ah! az én Rudim gyöngéd complexiójú, szelíd termé
szetű gyermek; erőltetni nem lehet, nehogy drága 
élete szenvedjen általa. Minek is Injában kínozni a szép 
fiút? O tudomány nélkül is hintón jár, míg a tudós alig 
lehelve, mellette gyalogol. (Instálni kezdém, de szóhoz 
nem jöhettem). Annyit tanuljon mennyi a háznál, leg- 
fölebb a társaságban szükségesés ezt játszva is elérheti, 
így akarom, így kell lenni! azzal kezét még egyszer 
ajakimhoz tolja és ellebegett, a vastag Madám utána, de 
nem lebegett. Ezekből latod, hogy Kamati csak házán 
kívül úr, — ben neki parancsolnak.

Kamati. „Hát csak eltökélé magát az úr?“
Én. „Igenis! mindennap néhány órákat szívesen 

tölthetek itten.“ (Képzelheted, Lolli volt eszemben).
Kamati. „De nekem ezen tanító urakkal már sok 

bajom volt; minden csekélységért elmaradnak, azért 
szeretnék eontractusra lépni.“

Ezen megijedtem s hirtelen így tanakodtam : a con
tractus tanításra kötelez; mivel pedig én nem tanítani, 
hanem szeretni vagyok itt, ergo a contractusnak, (ha 
csak nem matrimoniális) közöttünk nincs helye. Ez 
értődhetik, magamban gondolám, ennélfogva a háziúr-
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nak nem feleltem, de az feleletre várt, én pedig hamar
jában nem tudtam mit szólni; tehát zavai'ba jöttem, 
melyből ugyan csak a mellékszobából kihangzó : Szí
vem Kamati! segített ki; mert Ivamati elhagyott.

Magam lévén abban állapodtam meg : hogy míg 
Lollival szívemről értekezhetem, próbahetet kérek.

Ha az ember valakit jó indulattal ölel, az egész 
házat vele öleli; én is Rudi iránt, ámbár mérgesen 
tekinte reám, bizonyos affectiót érzék. Hozzá járulok : 
Rudi! mondám érzékeny hangon, gyöngéden nyúlok 
keze után ; de Rudi kirántja kezét és morogva hátat 
fordít (Szelíd természet!). Hízelkedve czirógatom; de 
Rudi ülőszékét a szoba közepére vetvén elrobog, s úgy 
becsapja az ajtót, hogy az ablakok zörögtek (Gyöngéd 
complexio!). Erre Kamati kijő, kérdvén.: mi történt? 
elbeszélem Rudi vadságát. Örülve monda ő : ez a gyer
mek csupa tűz! s utána megy, elfogadván előbb a pró
bahetet.

Jó hogy qua szerető s nem qua instructor vagyok 
itt, gondolám; midőn az ajtó nyílik, s Lolli könnyű 
lépésekkel előmbe lejt. Hozott levelet kedves Tollagi 
úr? kérdé. Hoztam igen is Grátiák egyike! felelék, 
hoztam; méltóztassék foglalatját szívére venni, és ha 
talán a barátság némely tulajdonokat angyali színnel 
ruházott is fel, még sem egészen költemény az, hanem 
néhol kis igazság is van benne. Lolli szinte kifakadó 
tűzzel a levelet keblébe rejti el (boldog levél!), azután 
kezemet gyöngéden szorítván mondá : míg írásban 
felelelhetek, ez légyen válaszom : érzek s reményiek! 
azzal kilejt ismét. Gondold! Ö érez, és reményi —

X II . 21. Maj,
Ma tehát mint valóságos tanító léptem fel, mert 

Kamati és hitvese Rudijokat formaliter általadták.
Tudod, atyám pennáját füle mellé dugja; én is ezen 

szokást vettem fel, s ma feledtemből még Ivamatiékhoz 
is így mentem. Az asszony elmésen kérdi mindjárt :
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minő sugára nőtt fülemnek? ez semmi, csak az orrom 
is ne lett volna tintás ! mely fekete folt nem legszebb 
formát adott képemnek — azonban Lolli nem látta, s 
én a tudós czímert hamar letöröltem képemről. Ebből 
következik : hogy kis hiúság nem árt az embernek, és 
minden férfiúság mellett is ha kimegy az ember, nézzen 
a tükörbe.

De a dologhoz : Kamatiék általadák Rudit. Soká 
nem tudtam mit tegyek vele, mihez kapjak, mert min
den hivatalnak van bizonyos normája, de én mind 
ebben járatlan vagyok : végre egy Orbis pictus tűnik 
szemembe. Rudinak nyújtom, megpróbálni mint olvas. 
() egy lapot felüt s rám mutatva anyja elébe tartja. Ez 
ót ölébe ragadván, ezer csókot hintve reá, felkiált: Ah! 
te elmés angyal! Nézek, mi van a lapon? s egy majom- 
képet látok. Ezt méltán apprehendálnom kellett volna, 
de rész szerint az, hogy Lolli testvére; rész szerint 
igazság-szeretetem, hogy csakugyan más esze hozott 
ide, megnyugtatott, s végre magam is nevettem.

Vendégek jöttek, Rudival magam maradtam. O pa
pirost nyirbált s én neki segíték. Lolli lábhegyen köze
lít, levelet nyom markomba s ujját ajkára téve ismét 
elillan.

Utamban igen kiváncsi valék megtudni mit ír Lolli 
felőlem; de a levél Lépfalvinak szólt, nem illett volna 
feltörnöm. Ily kis pecsét mennyi boldogságot zár el, 
gondolám, és szinte számlálván a benrekesztett sóhaj
tásokat Lépfalvihoz érek, ki vidáman olvassa, szívesen 
megköszöni s elzárja. Nem úgy van az alku! mondám : 
közölje velem is tartalmát, hiszen engem illet leginkább; 
de ő rövid szóváltás után azzal nyugtatott meg : hogy 
Lolli ugyan sok szépet ira felőlem; de tapasztalt mo- 
destiámmal ellenkeznék a szemembe való dicséret, eljö- 
vend az óra, mely mindent napvilágra segít.

Bízvást hihetném, hogy ő szereti Lollit; de ha az 
ember kétkedik, mindenkor higyje a jobbat.
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XIII. 22. Maji.
Mindég a régiben vagyok : az az tanító és levél

hordó; ez utolsóra talentumom van, mert lábaim jók; 
de egy elkényeztetett anyafiúcskát oktatni s leányszi
vet kitanulni egy professornak is nehéz. Nem hiában 
nálunk a szív és hív anceps — az élet poezisa mutatja 
hogy metrumjok igen változó.

Mikor az ember okoskodik, jele : hogy elégedetlen
— én is hozok, viszek levelet, anélkül hogy foglalatját 
tudnám; de mit tegyek? ha az ember kezd, végezzen 
is. Türedelmem már ingadozni kezd.

Pénzem sincs. Lépfalvi ugyan osztályozott velem, 
de én úgy tartom : az ember mindaddig felebarát, míg- 
len adni vagy venni nem kénytelen.

Talán csak az is igaz : hogy a szerelem elveszi az 
enabernek eszét ; nekem úgy rémlik, elébb okosabb vol
tam. Mások azt állítják, hogy a szerelem észt á-d; de 
akkor talán nem úgy szeretek, mint kellene. Ez a Lolli
— de nem ítélek előre : az embert úgy is elég korán 
meglepi a hideg valóság. Ügy fordúlhat, melancholicus 
lészek. Bocsáss meg, hogy mindenfélét összeírok; de jól 
jól esik az embernek, ha egy kebelt tu d , mely távol
ban is híve.

Ily nagy városban jó élni, ha az embernek sok 
pénze, és semmi szíve nincs — nekem van még egy; de 
az is bús. Ölellek.

XIV. 23. Maji.
Van egy kincse az életnek,
Feljebb már nem röpülhetnek 
Legmerészebb vágyai !
Ez a földi jó határa,
Boldog kit ölébe zára.
Kit ápolnak karjai !
A szerelem ez a kincs,
Ennél bizony drágább nincs.

Megint vers! gondolod; de ne gondolj semmit is, 
hanem örülj, s láss te is a szerelem után.
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Ma Kamatához megyek. Mihelyt belépek, mindjárt 
haliam az asszony szavát, úgy rémlett, mintha valakit 
szidott volna. Szívem Kamati, gondolám, kapja leczké- 
jét; azonban képzelheted, mily meglepetve valék, mi
dőn ama szőke leányt, kit az énekesnő helyett megkö
vettem, azon szobából kijönni látom, honnan kizúgtak 
azon viszályos hangok. Csendes szomorúság ült hala- 
vány képén, s egy könny, egy ártatlan, szerencsétlen élet 
hirdetője, reszkete szemében. Homályos érzelem szállá 
belsőmre, melyet Lollival szemközt eddig nem érzék. 
Gyönge pirúlat fútá végig orczáit, mikor megpillanta s 
némán köszönve üdvezlésemre, ment a szobán ke
resztül.

Mily varázsvessző illetett, nem tudom. Tetszett 
ugyan már első látásnál, de mostani vonzódásomat 
iránta ki nem fejthetem; egész valómat hozzá röpülni 
s tőle lelkesülni érzém. Lolli szebb ugyan; de minden 
bája elenyészett a csendes könny előtt, mely szószólója 
vala egy szelíd, egy nemes léleknek.

Lolli jön, a levelet általadván, kérdést teszek a sző
ke leány felől. — Lolli színeden részvétellel mondá : 
Szegény Róza! Anyám üldözi őt, pedig oly jó, oly ke
gyes teremtés! Elbeszélő azután : hogy Róza szegény 
árva, atyja testvérének leánya, kit néhány esztendők 
előtt házához vett; de mivel más bátyjához akar men
ni, hol jobb napokat remél, Kamatiné inkább neheztel 
reá, s minden apróságért haragját érezteti vele.

Jó egészséget Lolli kisasszony! mondám (ezzel azt 
akarám jelenteni, hogy többé nem tetszik) s felejtve 
hogy órám ki sem telt, félig álmodva haza indulék.

Mit írjak tovább? fejem üres, minden gondolatim 
Rózánál maradtak.

24. Maji.
Ma jött kezemhez leveled, a melyben óvsz csalfa 

barátoktól — már késő! nekem megadták — megszé
gyenítve összezúzva vagyok.
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Mi az ember élte? még tegnap ezer vidám alakban 
lebegett a remény körűlem, most felém sem jő: jele : 
hogy az ember tartós szerencsére számot ne tartson.

Kamatiékat mind együtt leiéin, Róza is jelen volt. 
Alig lépek be, az asszony megtámad, miért nem teszek 
eleget tisztemnek? a kiszabott órát miért nem állom ki? 
Erre felelhettem volna, de az ember tűrni tanul ha sze
relmes. Azonban a csendesség alapítása végett így 
okoskodtam magamban: (ah! miért okoskodik az ember 
mikor nem ért hozzá!) Lépfalvi minden nap valamijét 
ír felőlem, ellensége ugyan a háznak, de Lolli barátja, 
azért is hihető hogy igazat mond; talán nem ártana 
most az egyetem előtt publicáltatni dicséretemet, ebből 
látnák, mit nyertek velem, és Róza is hamarabb szívem
hez hajlana; ennél fogva jónak tartám a levelet úgy 
általadni Lollinak, hogy a ki nem vak, megláthassa, 
így történt. Kamatinénak jó szeme van, meglátta, a 
levélnek rohan és elragadja. Lolli képe vérlángba bo
rid, a Madám elfordul s befogja szemét. Kamati velem 
együtt mozdulatlan áll s bámúl, Róza nagy tekintetet 
vet reám s elsötétül. Kamatiné villámló szemekkel, vo- 
nagló képpel általfutja a levelet, de nem szól : végre 
elpattan szája, s csak úgy torlott ki a szemrehányás 
özöne ezer titulust szórva rám, de egyik sem volt hizel- 
kedő. Már megbántam tettemet, nem szántam volna a 
föld alá rejtezni Róza szemei elől, hogy ne látná, ne 
hallaná megaláztatásomat. De még ez mind nem volt 
elég. Gondold el desperátiómat, midőn Kamati a sze
gény remegő és piruló Lolli előtt olvassa a levelet : 
(közlöm belőle a mit tudok), „Nyugtasd magadat, és 
bízzunk szerelmünkben — Atyám igen kegyes, ő igaz
ságát is kész feláldozni szerencsénknek — érzem : bol
dogok leszünk. — írj mikor csak lehet, hiszem postánk 
derék — nem kis mosolygó szárnyas isten ugyan, de 
egy nehéz, pedáns, mezei truncus, kiből még embert 
kell faragnunk — (volt-e valaha egy szerelmes halandó 
ily gonosz állapotban?) különben jó, becsületes ifjú — 
Légy kegyes hozzá — öcséd nem nyer vele, de társasá-
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god kelleme neki használhat — halálig szerelmes beléd — 
szabj határt meddig viheted a tréfát — írd meg mikor 
mehetsz ki, legalább addig is messzéről láthassalak, míg 
egészen enyémnek mondhatlak. —“

Megdermedve állék ; Róza komoran, egy szánó te
kintetet vetve reám eltávozik — éltemet vélém elsza
kadni tőlem. — Minden szem, minden szó engem osto
rozott.

Minekutána Kamati s drága hitvese, nyelvöket 
rajtam eleget edzék, eltilták házokat, hozzá függeszt
vén azt : ha még egyszer itt látnak, a szoba lyukán 
ugratnak ki.

Az ember bemegy a házba, és nem tudja, mint jő ki.
Fájdalmas érzéssel, főidre sütött szemmel ballagék 

haza felé, midőn valaki nevetve megüti vállamat; — ez 
azon ifjú ember vala, ki a theátrumban megcsalt, haza
szeretetemet bosszújára fordítván — karján vezeti a 
toliakkal piperézett énekesnőt, kinek most is aranylán
czom ékesité nyakát. Épen jókor! felkiálték haragom 
teljében — és tettiért kegyetlenül lehordom. Ezért szó
lunk egymással! mondá. Nem! felelék : mi többet 
nem szólunk, hanem perelünk ! O nem hallgatva reám, 
elindult.

Mily romlékony itt az emberiség! ma összezúdúlnak, 
holnap karon fogva járnak.

Ha az ember kiadhatja mérgét, szinte könnyebbül.
Lépfalvihoz megyek. Inasa jelenti : hogy atyja elér

kezvén jószágáról, most annál múlat.
Itt ülök — kívül éjfél, bennem éjfél — fekete a vi

lág, csak Róza fejér, s őt elvesztém. Otthon ilyenkor 
édes álom ringatott, most azon eszmélkedem, a sors 
mint játszik az emberrel — a mit más emberek gonosz
sága épen hagy, mi magunk rontjuk el képtelen okos
kodással. Szerelmes vagyok — de a truncus ! — ezt 
megbocsátanám, mert csakugyan hibáztam, csak azt 
ne írta volna hogy Lollit halálig szeretem — pedig nem 
igaz. — Mit ítél Róza felőlem? Légy boldogabb! kese
redett-szívű barátod.



60 TOLL AGI JÓNÁS VISZONTAGSÁGAI.

XVI. 25. Maji.
Heggel mindjárt számolni mentem Lépfalvihoz; ő 

kérdé : miért vagyok oly zúzmara képű mint az elfa
gyott Ámor? Vége a tréfának! mondám, s szemére 
lobbantván álnokságát, elbeszélém a tegnapi bal esetet. 
Először elhűlt, aztán még ő kezdett pattogni, mért nem 
volt több eszem; de én nem engedém magamat; végre 
bocsánatot esdekelve dől karomba, megváltván : hogy 
Lollit régtől szereti s hölgyének eljegyzé, hogy Kama
tiné, mivel atyja bizonyos perben velők egyezni nem 
akar, leányát tőle megtagadá, és további összejövete- 
löket eltiltá, mindazáltal a Madám segedelme által 
többször látá kedvesét. Velem megismérkedvén (épen 
akkor volt Kamatinak szüksége tanítóra) s a kedvező 
környülállást használni akarván, engem tapasztalatlant 
választá szerelme Merkúrjának. Mi a levelet illeti, 
mond továbbá, nem tagadom, egy kicsinyt túlléptem 

,az illő határon; de ez egyik gyönygéje, s úgy szólván, 
eredeti bűne az embernek, hogy mások felett szeret ra
gyogni, és mind azt, mit a szerencsétől nyert, kitüntet
ni azok előtt, kik őt érdeklik, vagy ő megnyerni akar 
— gőg nélkül ember nem születik, és a ki ezt tagadja, 
többnyire nagyobb mértékben bókol magának. Azonban 
a levélben sok igaz is volt. —

Mit? kiálték, hát én truncus maradok? — Ez csak 
játszi hasonlítás vala, felel; de hidd el barátom! neked 
még sokat kell forganod a világban, míg azon hajlé
konyságot, mely most oly szükséges, sajátoddá teheted. 
Sok fordúl elő ez életben, miről egy classicus sem gon
dolkodott, és az idő szelleme után élni. a mellett igaz 
maradni, tán legnehezebb stúdiuma az életnek, melyben 
bölcseitek leginkább megakadnak. A társaság láncza 
erős — győz minden indúlaton, minden véleményen, s 
a ki azt elszakasztani akarja, embernél nagyobbnak, 
vagy kisebbnek kell lennie. Te jó, s minden szögletes
ségeid mellett szeretetre méltó ember vagy, de meg kell 
még törődnöd, az emberekhez simúlnod, leginkább pe-
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dig leráznod a nehéz iskolai köntöst, mely szabadabb 
röptédét hátráltatja.

Több efélét beszélt; én haragudni akartam, de nem 
tudtam, sőt nyíltszivűsége még inkább hozzá csatlott; 
végre mellére dőlvén megvallám, hogy nem Lollit, ha
nem Rózát szeretem, s őt megnyerni legfőbb kívánsá
gom. Ekkor belép atyja, egy tisztes úr. Én meghajtom 
magam és szobámba megyek.

Most látom, mit nem tehet az orátori tehetség. Lép- 
f'alvi kibeszélt minden haragot belőlem; de az embernek 
harag nélkül is fájhat a szíve.

Éstve.
Barátom ! a fekete ló nem hiában kapott el a kopor

sóhoz — ez bús ómen vala, mely most valósúlni készül 
— ezek talán utolsó soraim hozzád. —

Búba merülve ülék Rómáról gondolkodva, midőn 
egy idegen inas jön és e levelet hozza : ,,Az úr engem 
megsértett; ha becsületét szereti, elégtételt ád — hol
nap, délután öt órakor a város erdejében látjuk egy
mást; ha nem — örök szégyen száll fejére. Feleletet 
várok. Pisztolyok felől én gondoskodom. C séli.“

Ezért jöttem ide tehát, hogy duellum által múljak ki 
a világból! de becsülete legfőbb java az embernek, ettől 
buzdíttatván azt válaszoltam : meg fogok jelenni; de 
minthogy pisztolyhoz nem értek; tehát vagy ököllel 
vagy puskával adok satisfaction

Egy ének mennyire nem viszi az embert ! de el vagyok 
tökélve. Ne mondják : Tollagi Jónás félénk, nyúlszívű 
ember volt, s becsületéért sem mert a síkra kiszállni! 
Atyámnak mindent megírok, bocsánatot kérek, hogy 
ily mély szomorúságot kell hoznom szivére, és arra ké
rem, fogadjon téged helyettem fiának. Te pedig egyet
len barátom! légy boldog! vigasztald szüléimét. Rózá
nak is írok, megvallom: mily igazán szerettem,s hogy ő 
leszen végső gondolatom. Ha már nem leszek, keresd 
fel Rózát, iparkodjál őt szeretni, vedd el, tedd boldog
gá, és emlékezzetek rólam! — Szívem lágyúl — többet 
nem írhatok.
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XVII.
27. Haji.

Jelentem hogy élek.
Ha az ember boldogtalanul szeret, a halált köny- 

nyűnek tartja; de ha rá kél a dolog, az ember még is 
fél. Én is eleinten mindenre kész valék; de midőn azon 
fatális órához közelíték, bátorságom hanyatlott. Lépfalvit 
akartam intermediátornak meghívni, de sehol nem talál
hattam; azért inasának adtam a levelet, melyben érintém 
a dolgot, s egyszersmind kértem: hogy a bezárt levélkét 
juttassa Róza kezébe. Három fertály ötre, erőt vevén 
szívemen, ezer küzdő érzéssel az erdő felé indúlok. Cséli, 
más két ifjakkal már az erdő szélén állva vártak reám — 
látásokra szinte erőt érzék. Cséli kérdi : hol maradt 
secundánsom? Én magam is tudok lőni, felelék, már ró
kát, sőt farkast is lőttem. O gúnyolva nevetett, mond
ván : meglátjuk a nagy vitézt! és azzal beljebb vonúl- 
tunk, hol egy kocsiról puskát és pisztolyokat vettek le. 
Megdöbbenve néztem azon öldöklő szerszámokra, de 
mint lehetett, elfojtám a félelmet.

Az úré a választás! mond Cséli : puskát kivánt, ím 
itt vagyon, megtöltve amint illik; én pisztolyból fogok 
lőni, ahhoz jobban értek, példáúl tessék ide nézni : arra 
egyik társa felveti kalapját,Cséli lő, sa golyóbis keresz
tül sivított a kalapon. Ez egy szívzúzó példázat vala; de 
mind e mellett, magam is csudálom hogy férfi maradtam.

Ez mind nem elég! mondám : ha az ember lő, maga 
töltse a puskát, nekem körömvasat adjanak, hadd néz
zem meg a töltést. Erre Cséli fellobban, kérdvén : miért 
nem hiszek szavának? Mert azon estétől fogva, hol 
megfütyöltetett, méltó okom van kételkedni, felelék. O 
villongani kezde, én tűzbe jöttem, és a nagy disputátió 
mellett szinte elfelejtém, hogy az embernek itt szinte 
meghalnia is lehet — kíméletlen kikelék ellene. Cséli 
hirtelen előmbe szökik, felém tartja pisztolyát s ezen 
szavakkal : halj meg tehát! reám süti. Erre szívem úgy 
megszorúlt, mintha bele talált volna, szemem világa el
veszett, tántorogni kezdék; de csakhamar éktelen ka-
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czagás ébreszt fel; felnézek, s látom hogy tele vagyok 
pöhölylyel, s a levegőben is pöhölyfelleg szállong. Pö- 
hölyt tett a pnskapor felébe, s azt sütötte rám. — Ily 
méltatlan bánásra szörnyen felzúclúltam — megfordítom 
puskámat, és boldog végével egyenest a nevetőkre ro
hanok. Ezek megijedve szaladni kezdenek, s én tüskén 
bokron keresztül nyomban utánok.

Jónás! Jónás! harsog hátúi egy ismeretes szózat — 
visszanézek, s Lépfalvit látom felém sietni; alig lihegve 
kérdi : az istenért! mi történt? Én elfojtva méregtől 
alig tudtam szólni. O kérlel — a puskát elveszi tőlem; 
melyre a három szaladok is közelebb sunnyognak — s 
a dolog vége az lett : hogy Cséli társaival megkövetett, 
és én diadalmasan, de pöhölytűl fejéren Lépfalvival ko
csira ültem, s a fiákernek kocsija bépöhölyzése miatt 
való morgolódásai közt haza mentem.

Szobámban elbeszélő Lépfalvi : hogy épen akkor 
édes atyjával egyezés végett Kamatinál vala, midőn az 
inas levelemet neki általadé. Róza a levél értelmét hallván 
elájult, ő pedig hevenyében utánam siete. Mondta : s 
mindjárt visszatért Kamatihoz.

Barátom! Róza elalélt! Ezt az ember azért nem 
teszi, a kit nem szenvedhet — ismét remény fakadoz 
szívemben — még boldog leszek, és örömmel neki ülök 
a pöhölyt kiszedni ruhámból.

XVIII.
29. Maji.

Ma Lépfalvi örömszikrázva jön hozzám hirdetni : 
hogy tegnaptól fogva vőlegény; egyszersmind Kama- 
tiékhoz invitált, mondván : hogy szívesen várnak re ám, 
és már mindent tudnak a mi közöttünk történt.

Hová az ember örömest megy, oda nem vár unszol- 
tatást, én is mindjárt indúlék.

A már boldog Lolli lesett a folyosón, előmbe lejtett, 
és szívesen köszöntve a szobába vezetett. Mily máskép 
fogadtak most Kamatinál! — az asszony szinte terhelt
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kegyességgel, az úr szorítgatá kezemet, még Rudi is 
mosolygott, megtudván liogy nem leszek instructora.

Ha az ember leányt kér, és nem pénzt, mindenhol 
szívesen látják.

Rózához megyek; mint a levegő, mikor szeles idő 
uralkodik, úgy piroslott orczája, midőn beléptem hozzá, 
és Lolli keblén rejté el azt. Mit rebegtem én s mit fe
lelt ő, már azt nem tudom. Ilyetén dolgot az ember 
hasztalan iparkodik leírni — ezen titkot a természet 
magának tartá fen, hogy az ember annál mélyebben 
érezze gyönyörűségeit. Elég az, ő szeret — jószívűsé
gem, mondá, nyeré meg szívét.

Róza bátyja is (ugyan az, kinél a fogadóban volt, 
hol őt először láttam) itt van — nem ellenzi szerelmün
ket — s ennél fogva nem viszi el magával.

Ha az ember valaminek igen örül, szinte olyan mint 
mikor* igen búsúl, nincs helyén az esze.

Hogy többet lakom Rózánál mint szállásomon, az 
tudni való ; atyámnak ismét írtam.

3. Junii.
Ma atyám elérkezett — halotti levelemet kapván 

tüstént kocsira ült, s éjjel nappal ide sietett. Öröm s 
harag közt zárt kebelére — mind addig csíiggtem nya
kán, míg rá nem vettem, hogy ő is eljön Rózához.

Megtörtént. Szokott gravitással lépett be Kamati- 
hoz, kiben is mindjárt hajdani tanulótársát ismérte meg. 
— Róza igen tetszik neki. —

5. Junii.
Siess! siess barátom! jer mentői előbb ide hogy 

semmi híja ne legyen szerencsémnek.
Egy hónap múlva Rózát haza viszem — Lépfalvi 

szintúgy Lolliját. Én velek örök barátságot köték. 
így* barátom, annyi viszontagság mellett is szeren-
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esés lettem, s a ki bal sorsomban kinevetett, most én 
nevetem azt ki.

A mit tapasztaltam, mindég elég ily rövid időre; 
de az a szép s kecsegtető valóság leginkább ébreszti 
lelkemet, bogy a jó ember mindég feltalálja keblét, s ha 
néha szenved is, utóbb feltűnik csillaga.

Légy boldog! siess nyílt karjaim közé. Ezentúl 
ritkábban kapsz levelet tőlem, mert ha az ember Út
állapotban néha kibukkan is érzési özönéből, minden
kor szerelme lebeg előtte s keble lángol azt édes han
gokban kiönteni, s így nem akarva is költő lesz. Oh 
mily boldogító a szerelem!

A mit a földiek jót s édest vevének,
Belőle sarjadoz, e lét forrásából,
Magok az égiek szerelmet értének 
A nagy teremtőnek legelső szavából ;

S az ember akármit tesz,
Előbb utóbb rabja lesz.

K i» r» lu c iy  K VII.
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MÁSODIK RÉSZ.

T O L L A G I  M I N T  H Á Z A S .

K  I.
15. Novembris.

Amice! feleségemnek annyira feldicsértelek, hogy 
általam csókoltat; én pedig haragszom reád hogy nem 
jöttél magad gratulátiód helyett menyekzőmre. Későn 
vetem ugyan szemedre; de mikor az ember megháza
sodik, eleinte olyan, mint az ittas : ki annyifélét össze
gondol s mindég a kehely után nyúl: de úgy rémlik 
előttem, már józanodni kezdek.

Nem igaz a mit sokan állítanak, hogy a házasság- 
sírja a szerelemnek ; már öt hónapja lesz, hogy Rózát 
liaza hoztam, s most is szeretem még; de van is ám 
rajta mit szeretni! Azonban az is igaz : hogy az em
ber bármi sokat tanult is, a szép nemet még sem is
merheti ki. — Róza is megváltozott : mint leány alig 
szólt, a szemtől is félt; most csupa élet, s annyit cnyeleg, 
hogy még. — O szerencsésnek vallja magát : én arra 
csak mosolyogni szoktam; de ha az ember mosolyog, 
jele hogy tetszik valami. Atyám most sokszor van 
együtt a helység oszlopival, tán valamit szőnek? majd 
meghallod, mert ezentúl serényebb író leszek.

Ügy tetszik, menyekzőmről még nem is írtam? pe
dig nagy pompa volt ám! a helység vénei is alig értek 
hasonlót. De ha az embernek pénze van, nem mester
ség pompát csapni ; pedig hány csap olyan is kinek 
nincsen? Vannak is, hallom, kik orrolják megtisztelte
tésemet; de ha azember boldog, irigyeket talál.

Esküvésem még a városban, nagy sírással, de csen
desen, ment végbe. Lépfalvi ment először, aztán én.
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Kamatiék adtak vacsorát, s meglehetősen vígan valánk. 
Első éjjel majd virradtáig leczkézett atyám, pedig mi
kor az ember csupa szív, vajmi nem szeret tanulni ! 
Másnap új sírás között elindúltunk. Az egész úton nem 
tudtam házas vagyok-e? egyszer akartam a sötétben 
Róza kezét megfogni, de atyámét nyomtam meg, ki ezen 
szerelmes manipulátióért derekasan lehordott.

Haza érvén házunkat már tele találtuk vendéggel, 
édes anyám kitett magáért, s minden asztal hajladozott 
a sok sütemény és főzemény terhétől. Muzsika is volt, s 
midőn bíró uram egészségünkért ivott, kivűl a csőszök 
salvét adtak, s a mozsarakat is elperzselték. Táncz 
kerekedvén, a korosbak méltóságos lassúsággal lejték a 
palotást ; az ifjak nagy tripudiátióval sorba is, váltva is, 
a gombostő-, gyertyás-, dobogó-, sövény-, cziczka-, far
kas-, medve-, barát-, vánkos-, és csörgő-, vagy lapoczka- 
tánczot; végre mindnyájan derűre borúra járták a haj
nalt. Majd három napig tartott a dínom-dánom, de nekem 
az idő soha sem volt hosszabb. Verset is írtak lakodal
mamra, olvasd :

Tollagi Jónásnak kedves hitvesével 
Szentelem én e dalt, Múzsám kegyelmével.
Szerelem! Szerelem! éltünk éltetője!
Általad varratik a szűz fejkötöje !
Nélküled a világ puszta siralomház,
A ki téged megvet, csak árnyékot hajház;
S bár keblünket néha mély sebre fakasztod,
Hamar begyógyítja azt égi malasztod.
Te kötötted össze Rózájával Jónást,
És nekünk szereztél ily derék áldomást ;
Tág torokkal légy há,t dicsérve mindenkor,
Éljen az új pár ! ezt óhajtja — a kántor!

Ennek az embernek volna taientoma; de Múzsája a 
világért sem mozdúl, ha kancsó nem áll előtte. Az egész 
ünnepen leginkább kimutatta magát mézeskalácsos ko
mánk; ő két fejéren öltözött leányka által egy szörnyű 
nagy lobogó szívet küldött marczipánból, mint symbo- 
lumát a hív szerelemnek. Légy boldog.

5
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n.
22. Novembris.

Az ember mindég feljebb törekszik; de ha az em
bert más tolja magasra, akkor ne kérkedjék; büszke
ség nélkül jelentem hát új dignitásomat. Tegnap — 
épen együtt ülénk Rózával; ő kötött, én pedig azon 
tanakodtam : mivel mulassam? mert az okos ember is 
kifogy a beszédből néha — midőn atyám, olyan képpel 
milyet nagy dolgoknál szoktunk mutatni, hozzánk lé
pett. Gyermekek! — így szólott — a szerelemnek van 
ideje, de a világ is megkivánja figyelmünket! ezután 
markába ütvén ki pipáját, kezét vállamra tévé s mély 
hangon így szólt : Fiam Jónás! én a köz ügyért eleget 
fáradoztam, már nyugalomba teszem magamat, s dol
gaimat iíjabb vállaidra hárítom; te lészsz a helység pen
nája! A tanács nótáriusnak választott? én csak a fő 
inspectiót tartom fel. Vidd ügyes méltósággal, s a Tol
láéi név dicsősége felmarad. — Öltözz és jer a tanács 
színe elébe!

Tudod barátom,én nagyságra soha sem vágyódtam; 
de tfa az ember véletlenül valami lesz, még is örül. — 
Felöltözvén elmentünk a helységházba. Bíró uram jeles 
beszéddel fogadott, atyám neki ékesen felelt; már én 
is készültem valami fontosat mondani installátiómra s 
készségemet demonstrálni, midőn a kisbíró berohan : 
Uraimék ! — monda — huszárok jőnek téli szállásra, 
már a kovártélycsinálók meg is érkeztek. Ezen hír fél
be szakasztá az iktatási ünnepet; a bírák szétfutkostak 
a polgárokat tudósítani, engemet pedig atyám hivata
los szöbájába vezetett, hol a felsőség rendeléseit ol
vastuk.

E hivatalt alig nyertem volna el, ha többen a ta
nácsbeliek közül atyámnak nem tartoznának; de az 
obligátiónak olyan influxusa van az emberre, hogy azt 
is megteszi, a mit nem 'akar. Róza mind ennek nem 
örül, tán fél hogy majd kevesebbet lát — a jó lélek !

Többet írnék, de a trombita engem is talpra kiált, s 
míg az ember új valami hivatalban, mindég buzgón viszi.
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III.
30. Novembris.

Hej barátom ! minden testnek van árnyéka, minden 
tisztségnek haszna és terhe : én is olyas valamit érzek, a 
mi épen nem tetszik.

Helységünk most sokkal elevenebb, de magamról Ítél
vén sok szív is új mozgásba jött. Szép hölgyem aligha sze
met nem szúrt, mert katona uraimék seregesen sétálnak 
ablakom alatt, szerencsém! hogy derekasan kezd fagy
ni, különben tán még most is ott tanyáznának. Ez sem
mi ugyan, de nézés a szerelem követe, s a csillogó ruha, 
deli termet (bár a szabónak nagy része van is benne) 
nyájasság, s kellemes udvariság, hányszor szorítá már 
ki a hű szivet! Kötve higyj az asszonynak.

Az ember kiül a polczra hogy mások süve<reljék, s 
azalatt nem tudja : mi történik otthon.

IV.
5. Decembris.

Ma haragos voltam s nem mertem mutatni. Ez any- 
nyit tesz mint köpönyeg alatt fügét mutatni.

Eszmélkedve ülék szobámban, midőn egy fiatal vitéz 
nagy robajjal rám nyitja az ajtót, s mindjárt hetvenked- 
ni kezd : hogy szállása rossz, füstös, s több efféle. En 
szokott modestiával kértem : hogy az iránt végezzen 
a bírákkal, — hogy nekem ahhoz semmi közöm; de ő 
folyvást pattogott, az asztalt verte, kardjával csörtetett, 
s még füleimet is levágással fenyegeté. En házi jósom
ra provocálván positúrába tettem magamat ; de ő min
dég közelebb hadarázott felém. Az okos enged, gondo
lám, s már hátrálni kezdék, midőn Róza ijedten besza
ladt, s a lárma okát kérdé: erre a mord képű harczos 
oly nyájas, oly szelíd lön, mint a szerelmes galamb — 
oly édesen hunyorgott Róza szemébe, annyi szépsége
ket mondott, hogy én tüskén állva mindjárt sejtettem 
hadi stratagémáját, mely által színlett csatát kezdvén, 
Rózát becsalta.

A kalászt verik, hogy magot nyerjenek : ez is belém
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kötött, hogy Rózát dicsérhesse; de én szavába vágtam 
és szállását hoztam elő. Bocsánatot nótárius uram! ily 
kedves szomszédság minden kellemetlen dolgot kelle
messé teszen (tehát szomszéd); most nem cserélném el 
legszebb palotáért! — így csevegett, és csak a déli ha
rang hívta el. Ebből láthatod : hogy a gyomor majd 
egy rangon áll a szívvel. Midőn kikísértem, ő csupa 
barátságból kezemet félig összezúzván ismét bocsánatot 
kért, és az udvaron keresztül hatszor is visszanézett. 
Ez valamit akar, gondolám, s szobor gyanánt a pitvar
ban álltam meg. Mi bajod kedvesem ? kérde czírogat- 
va Róza. Semmi fiam! felelék, s nem akarva nagyot só
hajtottam.

Lásd barátom! házasságban a legokosobb ember isO O
néha olyan pictus masculus — sokat érez s átal szólani 
— tele gonddal mosolyog, valót keres s îiazudik.

' V.
8. Decembris.

Tegnap az itt kormányzó kapitány úrnak névnapja 
volt; atyám azt proponálta hogy a helység küldene de- 
putátiót hozzá, őt illendően megköszönteni. Atyám, ki 
ilyetén dolgokban mindég kolompos volt, most a papo
lást reám bízta. Tudod, nem vagyok kérkedő; de né
hány tanácsbelit odavezetvén, hevenyében olyan orátiót 
penderítettem, hogy a kapitány örömében alig tudta el
fojtani nevetését; azonban, engem, minta sors üldözött
jét itt is fátum ért, mert egyik közel megettem álló igen 
vastag deputátus nagyot tüsszentvén, hasával kilökött 
helyemből, úgy hogy előre buktomban a megiidvezlen- 
dő főtisztnek lábára hágtam, s így tele confusióval be
szédem fonalát elvesztőm. Erre a kapitány köszönetét 
jelenté, s az én epilógusom elmaradt. Később az asz- 
szonyság is megjelenvén, többi között nekem ezt is 
inondá : Hallom nótárius úrnak szép, jól nevelt hitvese 
van, igen óhajtanám társaságát, tessék megismertetni 
vele. Én megígértem. Itt nincs veszély, a kapitány de
rék ember ugyan, de a kard és idő nyomától képe olyan
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mint a kárpit ; azonfelül egyik asszony szemmel tartja 
a másikat.

Mióta házas vagyok, tegnap Róza legelőször ellen
kezett velem. Én azt akarám, hogy a vecsernyére édes 
anyámnak régi nagy bundáját öltse fel, ő pedig csak 
könnyű ruhában a máskorinál szorgosabban öltözött, bi
zonyosan karcsú termetét nem akarta elpalástolni ; ízet
lenségem még inkább nevekedett, midőn a tiszt iirakat 
útfélben megállni láttam ; úgy néztek — úgy néztek, de 
egyik sem reám. Ebből látom, hogy szépség mellett a 
tudomány csak holt kincs, s hogy az ember néha fűnek 
fának szemet kivánna; néha meg köz vakságot óhajt.

A szomszéd vitéz leginkább incselkedik, nappal néz, 
estve sípolgat; annyit tudok felőle hogy kadét, külön
ben nem igen derekabb ember nálamnál ; de az újság 
fél szépség. Ma éjjel is többet magával muzsikált; én 
felkeltem s kinyitván az ablakot a vasrostélyon kidug
tam fejemet — a mint nézegetek, egyik nekem ugrik s 
előbb hogy sem bevonhattam volna fejemet, gyöngéden 
megezírogatta; bizonyosan más képet vélt, gondolám, 
s jó ízűt nevettem csalódásán; de ma reggel vettem 
csak észre, hogy bekormozott.

YT.
15. Decembris.

Nálunk szörnyű nagy hó esett, kivid minden fejér, 
csak az én kedvem fekete. Legyen az ember bármi pon
tos, ha esze otthon jár, midőn másutt dolgozik, meg
téved; én is a jegyzőkönyben nagy zűrzavart okoztam, 
s ha atyám mint régi practicus észre nem veszi, kár 
mellett szégyent is vallók; van is mit hallanom érte; de 
hagyján! csak qua férj boldog lehetnék, nem bánnám, 
ha qua nótárius némelykor orrot kapnék is.

Azt mondják : a jó asszonynak nem kell strázsa, 
önmagát megőrzi; de ha az erkölcs elalszik, vajmi jó 
akkor, ha a gazda szeme váltja fel ! Míg az ember kö
telessége után jár, háza nyitva marad az incselkedés- 
nek. A kadétot ismét Rózánál kaptam, olyan közel ült
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hozzál 8 beléptemkor valamit dugdozott előttem. Én 
elhűltem; de Róza vidáman felém ugorván mond: ez az 
úr Lépfalvi, Lolli férjének öcscse; bátyjának megírván 
téli szállását, annak üdvezletét s örömét jelenté, hog 
ily közel esett kedves barátjához. Lolli is tisztel. — Ez 
mind jó, de a barátságnak is van határa; azért hide;j. 
maradtam Lépfalvi iránt, ki úgy látom, hajszállal sem 
jobb bátyjánál, s ha lehetne, jégre vezetne.

Lépfalvi nem sokára elment s az ajtónál ezt súgta 
fülembe : Nótárius uram féltékeny, sajnálom; de kinek 
szép hölgye van, tűrni tanuljon. Ez még habeálgatni 
akar, gondolám, s haragomban mindjárt is szemére lob- 
bantám Rózának, hogy nekem hátam megett ily vendég 
igen displiceál, s nem hittem volna, hogy ily csapodár 
legyen. Róza reám veté szemét, elfordúlt s könnyezett; 
magamon is kitört a fájdalom és vele sírtam; édes 
anyám hozzánk jővén s minket oly búsan látván, szinte 
zokogni kezdett velünk, míg a valamit kérdezni jött 
szolgáló látván e pityergő scénát, jajveszékelve atyám
ért szaladt, ki szokott auctoritással megkorholt és szét
perelt bennünket. Ah! szegény jó szüleim nem tudják 
mi epeszt — magam sem tudom ; de az okos ember 
előre néz.

így él barátod Jónás! Ölelkezés lesz ugyan a sira
lomnak vége : de a házasság olyan mint a viadal : az 
ember esőről pöröl, azután megbékűl; de a seb még
is fáj.

VII.
20. Decembris.

Tegnap reggel szomszéd collegám hozzám toppant, 
s magával leányt kérni meghitt; nem örömest mentein, 
de még boldog időmben megígértem neki, azért enged
nem kellett. De hogy Rózának ne legyen ideje kinéze
getni, számolást (s ehhez igen ért) bíztam reá. O mind
járt elérté mit akarok. Mindent megteszek — mond — 
csak ne kételkedjél hűségemről. Én nem kételkedném, 
csak a katonák ne kételkednének! felelék.
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Hogyhogy? kérdé Róza.
Ha nem kételkednének hűségedről, nem járnának 

utánad, viszonzám búsan.
Az idő kifog minden bal Ítéleten! mond Róza. 

Tudtam volna rá sokat mondani; de ha az ember sze
relmessel készül valahová, nincs nyugta; azért collegám- 
mal szánra telepedvén, elröpültünk nagy csörgettyüsen.

A leánykérő mindég kedves vendég, mi is szívesen 
fogadtatánk. Dictum factum! a leány Igent sóhajtott, 
szüléi utána, s a nősző örömében alig lelte helyét, én 
pedig gondolám : várj csak collega! majd megérzed mi 
a feleség! Az enyém jó, még is mennyi gondot ád! Az 
ebéd sokáig tartott, különben is collegámnak annyi 
mondókája volt, hogy már késő este lett, mire hazaér
tem. Hálásra eleget hivogattam s marasztottam útitár
samat, de erővel ő még az éjjel haza szándékozott; így 
tehát nem is engedtem hozzánk hajtatni, hanem a hely
ség végén leszáílván, bundába burkolva házunkhoz bal
lagtam, meglepni vélvén Rózát. A mint a kerítéshez 
jutok, mindjárt egy emberi alak ötlik szemembe, mely 
merően az ablak alatt áll. Ez a kadét! gondolám, köze
lebb sunnyogok hozzá, és csodálkoztam,hogy semmikép 
sem mozog. Kevés vártatva megszólítám : Uram ! nem 
illik idegen ablak alatt kandikálni! Semmi felelet. 
Meleg vére lehet az úrnak, hogy ily hidegben is itt 
ácsorog! mondám ismét, s félre akarám tolni — de meg- 
hökkenve léptem vissza, midőn a kadétnak vélt alak 
első tapintásra lábaimhoz omlott — nézek, nézek, s 
látom:hogy hótetem volt,sreá egy köpönyeg akasztva. 
A mivel az embernek képzete vesződik, azt látja szeme. 
Eleinte bosszankodván a kadétot nem szántam volna 
móresre tanítani, mert ez a csíny egyedül tőle származ
hatott; de látván, hogy a dolog tanú nélkül ment 
végbe, csendesen belopództam az ajtón, s az öregeket 
már fekve, Rózát pedig a mesélő fonóknál lelem.

A nehéz útiruhát le akarván vetni, a mi szobánkba 
menék, s már visszakészültem a fonótársaságba, midőn 
kivül az utczán dörmögést hallok — az ablakhoz me-
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gyek, melynek egyik táblája nyitva volt, s mindjárt 
megismertem a kadétot egy pajtásával.

Nincs itthon — mond Lépfalvi — a csörgő szánt 
meg kellett volna hallanunk.

A hóember el van döntve —
A szél miatt —
Nemde gyönyörű asszony az a Tollaginé? nem tu

dom mint botlott bele az a pedánt,bárdolatlan nótárius?
Classicus dróton járó.
Kínjából lett tudós.
Tudósból lett öszvér.
Olyan mint a barázda-billegető.
Mint Faun a Gratia mellett.
Lásd barátom! ily titulusokat nyer az ember, ha 

szép felesége van, a romlott irigy világ rajta edzi nyel
vét, hogy a szép előtt megdönthesse. Alig tudtam ma
gamat moderálni, hogy vissza ne feleljek; de ha az 
ember hallgatózik, önszégyenét hallja sokszor; aztán 
az ilyest jobb ignorálni. — Később ugyan jó embernek 
is neveztek, de ez csak úgy illett a többihez, mint egy 
hajszál a kopasz főre. — Elhallgatván szóval, síppal 
kezdettek ostromolni —- oly keserves oly andalogtató 
nótát fúvtak, hogy szinte magam is megindultam ; de 
attól tartván nehogy e kártékony hangok még Rózát 
is általcsalják a fonó kalákából, hozzá szándékoztam, 
csak az ablaktáblát kívántam bezárni — de gondold el ! 
a mint a kárpitot félre hajtván kinyújtom kezemet, 
Lépfalvi, mint a villám odaszokik, megragadja azt : 
Róza! — sóhajt — ah! miért oly kegyetlen? En vissza 
akarám húzni kezemet, de ő keményen szorongatva 
ajkaihoz nyomta. Most vagy soha! rebcgett, azután 
olyan meleg csókokat czuppantgatott reája, hogy szinte 
csiklantott, s bármint tartózkodtam, kaczagnom kel
lett. Erre ő visszapattant, én pedig aludni küldvén őket, 
bezártam a táblát.

Barátom! ez nekem még is szeget ütött fejembe; ki 
lesz kezes, hogy utóbb az igazi kéz még is ki nem haj- 
lik-e ? Az asszony gyarló, ezt már a régi írók hirdették.
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VIII.
24. Decembris.

Könnyezd sorsomat barátom ! én csakugyan hamis 
fogást tettem, csakugyan meg vagyok csalatva! Nincs 
hűsége földön, kezemben a rettentő bizőnyság. Ily búsan 
még egy karácson sem talált — bocsáss meg ha ezen 
sorokat syllabizálnod kell, mert fájdalomtól reszket 
kezem. Mint nótárius én administrálom a szükséges 
széna- és abrak-portiókat, s azokat quietáltatom. így 
történt ma, s az előbbeni portiókat Lépfalvi vette által. 
Ö mintha semmi sem történt volna közöttünk, enye- 
legni kezdett; de minden dologhoz bizonyos seriositás 
illik, azért csakúgy fél füllel hallgattam reája, s a mun
kát elvégezvén a quietantiát kértem tőle. O erre zseb
könyvét előveszi, s kívánságomat teljesítvén. magamra 
hagyott; én majd elkábúltam, midőn az officiosus írás 
közé egy kis arany karimás ezédulát szorulva leiék; 
olvasd és irtózzál rettentő tartalmától :

„Róza! egyetlen kedvesem! Igaznak találom, hogy 
a minapi bal történet óta, az ablaknál való összejövetel 
csak gyanút és lármát okoz, és feszes férjedet, kit az ég 
haragjában csatolt hozzád, még inkább vigyázatra ser
kenti; azért szíves hálával fogadom el javallatodat, s 
minden bizonynyal a kert-alatti hársfánál megjelenek ; 
csak te is jó móddal szökhessél ki, tán a karácson 
alkalmat ád. Én reményiem,hogy a hideg levegőt elfelej
ted meleg karjaimban. Ha nem vélt akadály tartóztatna, 
tűzz valami jelt, p. o. egy pántlikát, a sövényre, mindjárt 
a rés mellett, nehogy hasztalan várjon téged szerető L .‘, 

Ha az embert véletlen csapád éri, mindenhez kap
kodna, s még sem tud mozogni — én is sokáig mered
ten állék, a halálos ezédulát tartva kezemben. A kihez 
így mernek írni, ki a kert alá hívja imádóját, az nem 
kegyetlen már, gondolám, s első hevemben mindjárt 
Rózához akartam rohanni, s az írást, mint vétke docu- 
mentumát, elébe tartani; de tagadva szaporodik a világ, 
ő is majd tagadni fogja és mentegetni magát; így esz-

7 5
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mélkedtem, s végre csakugyan legjobbnak ítéltem őket 
in facie loci meglepni, azután szakadjon a szív. Szinte 
várom és rettegem az estét.

Az ember virág mellé telepedik, mohón szívja az 
édes illatot, s alig fordul egyet, érzi a tüskét. Ne háza
sodjál! én már benne vagyok, és szívem repedni készül.

IX.
25. Decembri*.

Mért van az barátom? Más ember nem is tudja mi 
a tanultság és csendesen él; én annyi clçissicust tudok 
könyv nélkül, minden tárgyra kész vagyok egy senten- 
tiát mondani, s még is mindenütt megütközöm! Ugyan 
megjártam ismét, neked sub rosa megpanaszlom. de ne 
add tovább..

Tegnap már jelentén», hogy kétségben valék, sem 
enni, sem inni nem tudtam; Róza és szüleim eleget kér
deztek, de én minden nyilvánító vallást elkerültem. A 
titkös arczú este beállt, én azt mondottam, hogy a kán
torhoz megyek, s ott töltöm az estét; köztünk szólván : 
azzal csak Rózának kívántam alkalmat adni biztosabb 
kimenetelre. Voltam ugyan a kántornál, hol több fele- 
kezetben kártyáztak, ki dióra, ki márjást, ki vojtát, ki 
filkót, ki oplitánt, s ezt megunván, ki durnit, ki kopkát, 
ki putát, ki harminczegyet, ki czapárit. Ez engem mind 
nem vidíthatott fel. Egy huszár strázsamester ostáblával 
is kínált, de minthogy az koczkával esik, s én házassá
gom által úgy is minden nyugalmamat elkoczkázván 
mindenféle koczkajátéktól cordicitus iszonyodom, nem 
fogadtam el meghívását, hanem nyolez és kilencz óra 
között a kert alá bujdostam, s a sövény mellé lapulván, 
szemeimet a kijelelt fára merésztém, melynek ágain 
varjúsereg üldögélt. Várok — várok, zúz- és jég-lepte 
bajÚ6zom peczkesen állt, fogam vaczogott, s didergő 
térdeim össze meg Összeütődtek. Az óra tizet ütött, 
senki sem mozdúlt, egyéb a varjak röppentek fel néha 
károgva. Ma tán nem is lesz szerelmes congressus, gon-
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dolám, 8 lappangva kémleltem a jelt, melynek az írás 
'zerint a sövényen kell vala lógni; a rést feltaláltam, s 
a mint ott tipegek tapogok a jelt is megláthatni, egy
ezerre a hársfa s a sövény között a föld megrendül 
alattam, s én sötét mélységbe sülyedek, nyakam fejem 
megtelvén hóval. Szörnyű ijedtemben kiáltozni kezdék, 
de senki sem jött segédemre — hasztalan iparkodtam 
kivánezorogni, a hó dűlt hegyembe is, alám is; de én 
fel nem kapaszkodhattam; a gondolat, hogy a farkasok 
martalékja leendők, még inkább szepegtetett s lár
mázni ingerlett ; s íme ! alig támad bennem ama 
borzasztó képzelődés, zörgést hallok, s előbb mint
sem megfoghattam volna mi lehet ? egy szőrös test 
zuhan mellém. — Félig aléltan az üreg oldalához 
vonulva legyintgettem köpönyegemmel feléje, s csak 
akkor eszméltem fel, midőn borzas társam ugatni kez
dett, s én benne egyik komondorunkra ismertem. Szinte 
jól esett, hogy a hív állat hozzám szövetkezett, derék, 
fogas frigyesemet tekintvén benne. Mikor az ember 
szükségben vau, az oktalan állat is vigasztalást nyújt : 
én is iszonyú riadalmak közt czírogattam a komondort, 
csak hogy ne hagyjon el.

Majd félórai ijedtség és fázás után lépést hallék a 
havon ropogni. Jónás! Jónás! kiálta Róza és atyám.

Vide infra! sóhajték fel a mélyből.
Mi a manó! hol bujkál nótárius uram? — dörmö- 

gött kocsisunk — mindjárt létrát hozok.
Nem sokára így csakugyan kivergődtem az üregből, 

Róza karján a szobába őgyelegtem. Atyáin azt véli, 
hogy mint jó gazda csupa vigyázatból kerültem meg 
a házat, megdicsért, egyszersmind sajnált is, hogy a 
farkasverem, melyet addig ásatott, míg én a városban 
járkáltam, ön fiát fogta be legelőször. Hogy te azt nem 
láttad Jónás! hiszen nád volt torkolatjára téve, s az 
egész őszön szemed előtt állt! mondá vígasztalólag: de 
mikor az ember asszonynyal vesződik, akkor pihen a 
gazdaság. Róza tele gonddal forgolódott körüliem, én 
pedig erővel ki akartam nézni belőle valami csalárdsá-
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got, de lehetetlen volt. Az asszonyi szem vexáló tűkör 
gyanánt mindég mást mutat, mint sem akarjuk.

Bajom nincs, egyéb hogy rekedt vagyok.

27. Decembris.
Ma szobámban lilék, s azon tanakodtam : mit tegyek 

a kadéttal? Ha satisfactiót kérek, kinevetnek; ha nem 
szólok, nyugtom sem lesz — Még a resultátumot fel 
sem lelém, midőn ő Rózával hozzám lépett. Mi kadét 
úrnak köszönettel tartozunk még — mond Róza — 
mivel hírűi adta, hogy tegnapelőtt bajod történt.

Ily csekélység szót sem érdemel — viszonzáLépfalvi 
nem keveset habozva. Künn járván nótárius uramat kiál
tozni haliám, s ha szolgálat nem tartóztat, magam siettem 
volna segedelmére. Én válasz helyett csak homlokomat 
dörzsöltem, mert a tréfa és harag között közép utat nem 
leltem, csak midőn Róza magunkra hagyott, vettem elő 

,ama czédulát : ez tán — mondván — nem tartozott a 
quietantiához ?

A szív dolga — viszonzá Lépfalvi — örülök, hogy 
ily jó kézbe esett. Nótárius uram, tudom el nem árúi. 
Máskor fogadom jobban vigyázok rá.

En senkinek secretáriusa nem leszek; e dologhoz 
ugyan szólásom van, inquirálni is fogom! felelék tűzzel.

Mi jó barátok lennénk, ha nótárius uramnak szép 
felesége nem volna; igen sajnálnám, ha miattam nyug
talanságot szenvedne, de én arról nem tehetek; a szép
nek hódolni kötelességünk! ez a természet örökös tör
vénye, melynek minden szív alája van vetve! monda 
Lépfalvi.

De a szépnek nem szükség és nem szabad minden 
hódolást elfogadni, kivált ha már egyhez csatolta ma
gát — szólék fájdalmasan, s ő megindúlván, kezét 
nyújtá, hogy többé nem alkalmatlankodik. Azzal odább 
ment, és engem bizonytalanságban hagyott.

En olyan vagyok mint a beteg, kihez két orvos jár, 
s mindenik más szert ajánl, s ezáltal egyik sem nyerhet
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bizodalmát. Ha Rózát szemlélem, azt hiszem hogy 
ártatlan; de ha ártatlan, hogy mernének neki ily leve
let írni? ha szólok s nincs igazam, sajnosán megbántom; 
ha nem szólok, majd utóbb a szólás késő lesz! Tán leg
jobb lesz még is a környülményekhez alkalmaztatnom 
magamat. Ha jobb gondolat ötlik eszedbe, írd meg!

Nemde barátom! asszonynyal nyugodtan élni, leg- 
nagyobb remeke az életnek? és minden ritkaságok rit
kasága oly asszony, ki ha egygyel lakik is, soknak 
tetszeni ne vágynék!

Új esztendőre minden jót, áldást, békességet kivá- 
nok s tapasztalásimból ezen jegyzésimet küldöm :

Szeresd az asszonyt, de tartsd ót korláton,
Máskép myrtusért fejedre tövist fon.
Dicsérd ha olykor szelíden engednek,
De másnak ne liigy, csak önnön szemednek.
Tudd meg, az ember ragadozó állat,
Kész megterhelni az idegen vállat.
Saját birtokát csak könnyen megveti,
De annálinkább a másét szereti.
Semmit se próbálj, míg véred meg nem hűl, 
így  menekszel majd a farkasveremtül.

XI.
10. Januarii.

Tegnap Rózával a kapitány úrnál valék, s nála több 
tiszteket is lelénk. Ha az ember valami kis appendixe a 
közigazgatásnak , mindjárt nagyobb respectusa van; 
engem is, de kivált hitvesemet, nagy udvariassággal fo
gadtak : ezt (nempe a hitvest) a kapitányné mindjárt 
más szobába vezette, és okosan! mert a hízelkedő sut
togás annyira árt az asszonynak, hogy utóbb tükrét is 
hazugnak tartja. Lépfalvi kadét is ott volt, de hol az 
ember legkisebb úr, ott nem igen mer hánykolódni.

Azt mondják : az okos hallgat; de ha az ember soha 
sem szól, hogyan tudhassák mások okos létét; ennél
fogva én ie beszédbe elegyedvén, többi között tudós 
reflexiókkal megmutattam, hogy Rómát légiói emelték
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fel s viszont rontották le; ha azok mindéi; hazafiak let- 
tek volna, dicső birodalmok most is állana még.

Hagyjuk a múltat s éljük a jelent — mond a kapi
tány — következő vasárnap kis házi múlatságot adok, 
nótárius urat is szívesen látom hitvesével; és hogy tár
saságunk annál vígabb s tetszetősb legyen, tehát mas
karában jelenünk meg. A tiszt urak kaptak ezen, s 
örömzajogva hirdeték helybehagvásokat.

Azaz álorczát veszünk — mondám én, mivel már 
Rómában valék — mint hajdan a histriók ? Ha meg kell 
lenni, én sem vagyok ellene ; de ha csak képemet nem 
mázolom be, nem tudom hogy lehessek maskarává?

Lesz arra gondom — viszonzá a kapitány — a ru
hák megszerzését én magamra vállalom. Később a Rózá
val visszatért asszonyság is érinté e  ̂dolgot, és igen 
kegyesen hívott meg bennünket. Hazamentünkben Róza 
egészen felvidúlva beszélé el : hogy ő, mint oláh asz- 
szony jelenend meg a kapitánynéval. En e dolgot ott
hon mélyebb fontolóra vettem, s így okoskodtam : az 
emberi kép centruma minden szépnek, onnan sugárza- 
nak ki minden kellemek, az a mágnes, mely után fordúl 
a szem, onnan kap élelmet a képzelet; de a vászonkép, 
bár minő szép is, csak lelketlen Jjószág, s Róza azzal 
lesz eltakarva, ennélfogva nem tetszhetik úgy, s ha 
nem tetszik, nincs mitől tartanom : ergo bízvást elme
hetek. Vale!

a kapitánynéhoz ruhája végett — ott dolgoznak erő
sen; de hogy reá ismérjek mindjárt, kesztyűjét mu
tatta meg.

Tegnap hivatalos szobámba assignátiót hoztak; 
gondold el csak! az a Cséli nevű ifjú ember ment ezen 
keresztül, ki a duellumban megpelyhezett, és lovakat 
kért; én rendeltem neki, de régi bosszúságom miatt 
meghagytam a kisbírónak, hogy a legrosszabb gaban-

16. Januarii, 
gyakortábbad eljár



T O L L A G I M I N T  H Á Z A S . 81

csókát állítsa ki neki. Az ember azért nem bosszúálló, ha 
rajta elkövetett régi csínyt új csínynyal ró le.

18. Januarii.
A mulatság végbe ment ; az ember akármit tesz, ha 

ki van a sorstól választva, a viszontasrsáo- nem ma
rad el.

Szinte feszült kebellel (mert sem én, sem Róza nem 
valánk még maskarák) mentünk este a kapitányi szál
lásra; hol mindegyikünket másfelé vezettek. A kapi
tányt, képét kivévén, már egészen felöltözve lelém : 
"zűk kivarrott selyem ruhája volt, lábán pillangós 
czipe, vállán derékig érő köpönyeg függött, fején bár
sonysapka lobogós toliakkal. O magát spanyolnak ne- 
vezé — én pedig mondám : ha az ember nálunk télen 
ily lepke köntösben járna, magával kellene vinni a 
kályhát, mert ugyan megjárná az ily vendég köpönyeg
gel. — Nekem egy májszínű selyem leppentyűbe kellett 
bújnom, és hasonló csuklyát húznom fejemre, mely 
megfordított turózsacskó gyanánt nyúlt fel búbosán 
magasra; képemre egy éktelen orrú lárvát kötöttek, 
melynek selyem szakálla majd mellemig lógott le. Ezt 
a kapitány dominónak nevezé; én pedig a tükörnél 
szüntelen nevetgettem magamat, mert olyan bolond 
dominus formám volt.

A muzsikusok már ugyancsak dolgoztak, midőn a 
kapitány ékesen felgyertyázott ebédlőjébe vezetett, 
hol leginkább látszott, hogy nem üres erszénye. Ott 
már különféle maskarák jöttek mentek; itt egy pár 
dajna visított egy fiatal vitéz körűi, ott egy pápasze
mes öreg úr tobákkal kínált mindent, s udvariasan 
kacsingatott a fiatal szépre, ki kosárban virágokat hor
dott. Voltak régi s új magyarok, csikósok, törökök, 
zsidók, és több nem ismert alakok is. Egy minden színű 
foltokból férczelt és összeganyolt ruhájú, félig fekete 
képű legény leginkább szeleskedett, és egy czifra re
csegő bottal mindég maga körül hadarázott; beléptem-

Kisfaludy K VII. 6
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kor reám is mindjárt egyet csettentett, és ezen szavak
kal : servus Tollagi! ismét odább lejtett. En reá 
bámulván nem foghattam meg hogyan ismert reám, 
holott a háziúron kívül senki sem látott.

Minthogy mindenik beszélt, én sem akartam utolsó 
lenni, azért is egy törökhöz menvén, ki mindég felém 
integetett, kértem, hogy engedné meg, ha competens 
titulusát nem adom meg, mivel nem tudom ; őszinte 
kérdésemre : mint tetszik a distractio? ő visszás han
gon* ezt harsogá fülembe : jobban mint neked a farkas
veremben! Mintha leforráztak volna, oly sebten hagy
tam oda a törököt, nem keveset bosszankodván, hogy 
ezen fatumot mások is tudják. Én úgy hiszem a kadét 
trombitáskodott.

Lásd te merően álló maskara! — monda az ismét 
hozzám jött török — ez kicsinyben a nagy világ képe, 
hol szinte mindenik bizonyos álorczát hordoz, hogy azt 
a mi van, elrejtse; vagy azt, mi nincs, kipótolja. Minde- 
rrik játszik, s a rovást a tapasztalatlannak kell több
nyire kifizetni. Csak nézd : a kérkedő mint cseveg 
magáról, a betyár külsejét fitogtatja és a tükörbe pis- 
logat, mint a fösvény ládájába, a gúnyoló más hibáin 
elmélkedik, a könnyelmű múlattat, az uzsorás fukar 
közel a pazarlóhoz nagy kamatait számlálja, a durva 
lármáz s mindenben megütközik, a szenvedő csendesen 
ül, a szerelmes rejteket keres, az eszmélő mosolyog és 
hallgat, a pulya mindent majmol, a féltékeny néz, hab
zik és izzad. Szólj! te melyik sorba tartozol?

En különben az eszmélők sorába tartozom, felelék : 
a mostanról nem mervén szólni, mert csakugyan ha
bozva néztem, nem jő-e már Róza: és ha nem épen 
szükség, az ember maskarában se hazudjék. Még a 
török sokat beszélt volna, de az ajtó megnyílt, és nyolez 
oláh asszony lép elő, azért is én őt a faképnél hagyván, 
többekkel együtt, az imént érkeztekhez szorongok — 
egyik közűlök mindjárt kezemet megrázván elsikoltá 
magát : üdvez légy Jónás! Én meghajtottam magamat, 
mert kisebb termetéről láttam, hogy nem Róza. A kéz-
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tyűt mindjárt megismértem : de más kettőnek is szinte 
olyan volt és termetük is hasonló Rózáéhoz; azért nem 
tudtam mit tenni, hanem rendében eljártam őket, kérd
vén : te vagy Róza? ketteje elnevette magát, az egyik 
tejével intett, s kezemet gyöngén szorítá meg, aztán 
odáhb sétált.

Alig távoztam el onnan, az a tarka legény tüstént 
ott termett s melléje tolván magát annyit suttogott fü
lébe, úgy szorongatta karjait, szóval oly ismerősen bánt 
veit;, hogy engem a méreg egészen elfutott, annyival in
kább, mivel külsejére nézve, azon tarka alakban, méltán a 
kadétot gyaníthatám. Többször akartam közeledni hoz- 
zájok, de azzal a recsegő bottal mindég felém hadará- 
zott, s nem bátorkodtam erőszakoskodni, nehogy lárma 
támadjon. Itt tapasztalán!, hogy legjobb otthon hara
gudni; ott az ember bátran kimondja a mit akar, másutt 
le van kötve nyelve. Egy ideig némán néztem, de utóbb 
a sok fecsegést csakugyan restellém, és az oláh asszony
hoz fúrva magamat így szólék : én nem tiltom az illendő 
mulatságot, de az álorczában is kötelességünk az erköl
csöt tisztelni! sapienti sat. Erre az oláh asszony hahotázni 
kezdett, s vállamat megveregetvén mondá : te csak a 
régi vagy még most is!azzal elvonúlt, én pedig haraggal 
néztem utána, magamat vádolván : miért hoztam ily 
helyre, hol az ember azt is tréfának veszi, ha másnak 
szíve fáj. A török költe fel merengésemből, egy papi
roskát nyomván kezembe, melyen ez a vers volt :

Messze irigy tőlünk! hívséget várni nem átallsz 
A széptől? ki után annyi epedve tekint?

A napnál egyedül vágyói melegedni? ne gondold! 
Másnak is életet ád lángszeme, hidd nekem azt!

Rossz principium ez! — mondám, nem szeretném ha 
másra is ragadna! s a más alatt Rózát értettem.

En félek! — viszonzá a török — e principium az 
asszony vérében fekszik, s ha nyilván nem teszi, annál- 
inkább tör ki titkon; ne bánd azért, ha szép hölgyed 
szemed előtt mással enyeleg;deha elvonulva ábrándoz, 
akkor aczélozd homlokodat.

6 *
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Bár otthon volnék — mormolám — mit használ a 
tanulás, ha egyszer a kár megesett! a háziúr hozzánk 
jötte szakasztá télbe a beszédet, ki engem tánczra szó
lított fel; én vonakodtam eleintén, de meggondolván, 
hogy táncz közben leginkább magamnál tarthatom 
Rózát, csakugyan engedtem, és az oláh asszonyt felkér
tem; ő karját nyújtá s több párral kerékbe állánk. — 
Most közel hozzá mind inkább úgy rémlett előttem, 
hogy még sem Róza az én tánczosném; Róza karcsúbb, 
azt véltem; de a kesztyű az övé volt — ismét kérdez
tem : te vagy kedves? és ő fejével Igent billentett.

A muzsika megzendűlt. Tudod barátom! én a ma
gyart nem rosszúl járom; de az idegenhez nem értek, 
ez pedig olyan külföldi táncz volt. Össze-visszaforog- 
nak benne, nem tudtam mint szokták; azért is egyik 
erre, másik arra tolt, majd előre, majd'hátra unszolt, 
r^nczigált, én szinte örültem lárvámnak, mert saját ké
pemmel agyon szégyenlettem volna magamat — ebből 
tapasztalám : a mit az ember nem tud, abban ne produ- 
cálja magát.

Még a táncz el sem végződött, midőn tánczosném 
kiállott a rendből, s a mint észrevettem azért, mivel 
elfáradt engem húzni vonni — ez hagyján! de akkor 
láttam, hogy ő nem Róza; mennél tovább néztem, 
annálinkább valósúlt csalódásom; azért is az ott álló 
háziurat kértem meg lenne oly kegyes s mondaná meg: 
melyik feleségem? O nem ismeri meg! feleié. Hát 
mondja meg melyik az asszonyság? kértem ismét. A 
maskarát nem illik elárúlni! Ion a felelet. Képzelheted, 
hogy nekem mind ez nem tetszett, és nyugtalanságom 
még inkább nőtt, midőn a muzsika elnémúlván, a tár
saság páronként szétoszlott.

Akár illik, akár nem! én tudni akarom hol felesé
gem? ezt dörmögvén magamban, újra keresni mentem 
Rózát, és mindenik oláh asszonyt megtámadtam; néhá
nyat közűlök lárvátlan lelék, de oly isméretlenek vol
tak mint előbb. Mint a párját vesztett oroszlán rohan
tam egyik szobából a másikba; belső szorongás, confu-
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sió, a vászonkép és a féltés csak úgy öntötték rólam a 
nagy cseppeket — de oly visszás érzést soha sem ta- 
pasztalék, mint midőn az utolsó szobába lépvén, a Ró
zához leginkább hasonló alakot a párnaszéken ülve, 
fejét a török mellére hajtva, s egyik kezét a már saját 
képű tarka kadét kezébe nyugasztalva lelém; Róza! só
hajtó a kadét egészen elolvadva; én pedig iszonyodva 
kiálték : hát még is te vagy? hah! te hívtelen!

Hah te féltékeny! tüstént kövess meg! mondá az 
oláh asszony, és lekapva hamis képét, Lolli mosolygott 
szemem közé. Hát engem nem ismersz Jónás? kérdé 
a török s félre tolván álorczáját idősb Lépfalvi dől kar- 
jaimközé.

En e véletlen viszontlátáson szívemből megörültem 
de ha az ember valamin aggódik, öröme sem tart so
kéiig. azért rövid ölelkezés után ismét távozni akartam.

Hova Jónás? mi bajod ismét? kérdé Lépfalvi.
Rózát megyek keresni, jer segíts! felelék.
Az eddig nyugszik — mond Lolli — még fel sem 

öltözvén rosszul érezte magát, haza kívánkozott, s min
ket kért hogy ne rontanék el kedvét, és ne mondanék 
meg. Keztyűjét én húztam fel, próbára, megismer-e 
Tollagi úr?

így hát én is haza sietek! mondám, s bármint ma- 
rasztottak, mentem, s őket házunkhoz invitálván bú
csút vettem. Ä szobát zárva lelvén hol mentémet ha- 
gyám, csak a maskarában lopództam ki a házból, szinte 
fáj szívem, hogy a jó hitvest oly méltatlan gyanúval 
bántám meg.

Künn hó esett, sötét volt, s a kakasok körűi belül éj
félt kukorékoltak, midőn egyedül ballagtam, a lárvát 
képemen hagyván nehogy meghűtsem magamat. A mint 
megyek, egy öregasszony jő felém lámpással. Nem kí
sérne kend el engem? — szólítám meg — adok valamit! 
s az asszony felém tartván lámpását rám néz, elször- 
nyed, keresztet vet, s ezen szavakkal : minden jó lélek 
dicséri az istent! fut a mint csak tudott. Ez valami go
nosznak vélt, gondolám kaczagva ; de nemsokára az
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ijedés rám került, mert a mint e fogadó előtt ballagok, 
valaki szörnyű hangon, nyársat szegezvén mellemre, 
így rivait hozzám : állj meg gonosz ! Én mindjárt 
megismertem ugyan a bakiért; de ha az ember elöljáró, 
resteli, ha pórnép ilyenkor s ily bohón leli, azért nem 
szóltam, de látván hogy a fogadóból több ember tódúl 
elő, s hogy a baktér is a dolgot vastagon veszi, csak 
megvallám ki vagyok, az az : nótárius!

Az derék ember — mond a haragos bakter — és 
nem csatangol éjjel az utczán ijesztgetni az embert. 
Börtönlyukba veled — s holnap a kalodába.

De nem ismeri kend szavamat ? kérdém szepegve. 
Mozdulj — kiálta a kőszívű bakter — mert odább bök
lek. Szerencsémre a kisbíró is a fogadóban iddooált s» O C1
a, lármára kitántorgott ; én a lárvát levettem és ő csak- 
ugyan megismervén, felszabadított, nem tudván eléggé 
Csodálkozni, mi lett a nótáriusból; én pedig megfogad
tam, hogy soha többé maskara nem leszek. Nem is 
tudom minek ? mikor az embert inkább ismerik saját 
képével.

Haza érvén, Rózát édesden szunnyadva lelém. Nem 
akarván őt háborgatni, lassan a kályha mellé teleped
tem, hogy ott az életről eszmélkedjem; de magam is 
elaludtam s csak a reggeli fűtéskor ébredtem fel a bűz
re — tudniillik midőn ruhám rókát kapott. Nyájas rész
véttel hallá Róza bajaimat, s édes lelkes tekintetet vet
ve reám mondd : ón igazán szeretlek, de sajnálom hogy 
gyanúd által másoknak nevetségül szolgálsz. — En meg- 
illetődve dőltem karjaiba, s a mi élet volt bennem, egy 
édes sóhajtásban oszlott el.
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XIV.

20. Januarii.
Tegnap mindjárt a kapitányhoz mentem s köszöne- 

temmel együtt a ruhát visszavittem. — Lépfalvi há
zunkhoz jött. — Lolliból derék asszony lett, de Rózát 
nem adnám érte. Ok mondák, hogy ez alkalommal meg 
akarának lepni bennünket s egyszersmind az ifjú Lép- 
fálvit is meglátogatni.

Idősb Lépfalvi sokat beszélt velem, többi között 
kérdé : igaz-e hogy én féltékeny vagyok? öccse sugá 
be neki. Én nem vagyok féltékeny, félelék, de az em
ber nem azért házasodik hogy felesége mást is sze
ressen.

Lásd Jónás! — viszonzá Lépfalvi — féltékenység
gel csak rontjuk az asszonyt, ön gyöngeségünkkel csak 
mások érdemeire tesszük őtet figyelmetessé, s-így sok
szor a hasonlítás kárunkra válik.

Könnyű az okoskodás, de nehéz a házasság! — vi- 
szonzám én — már a féleség tartás sok bajt ád, de a 
tartóztatás még többet, és tartozás legtöbbet.

Az ész mindenen segíthet — mondá Lépfalvi — ha 
feleséged jó, úgy is boldog ember vagy; ha rósz, légy 
philosophus. Sok derék embernek otthon nem úgy me
gyen dolga, mint kivánná; de azért nem áll ki a piacz- 
ra, s nem panaszolja baját, hanem tűrve zárja be sze
mét s azt gondolja : emberek vagyunk. Több ilyesekkel 
meggyőzött, hogy a házasság jobb a komor agglegény
ségnél — és én annál inkább elhittem, minekutána a 
kadét megvallá hogy Róza ártatlan, s azt a levelet, 
mely engem a vérembe ejtett, bosszúságból koholta, 
mivel kezemet megcsókoló. Lépfalviék néhány nap itt 
mulatnak, aztán a városba mennek.
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XV. •
• 25. Januarii.

Ma Pál fordulása napján az én kedvem is megfor- 
dúlt. Ürülj örvendezz barátom! házasodjál meg mentül 
előbb, ha ily boldog akarsz lenni mint én.

Gondold el! én atya leszek; ez oly érzés, melyet az 
ember hasztalan iparkodik definiálni. Ma édes anyám 
sírva mondá meg. — Az egész ház örömben úszik. Jöj 
lia lehet. Az ember messzéről is szereti barátját, de azt 
is megkívánja, hogy néha mutassa meg magát személye
sen. Isten veled.
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HARMADIK RÉSZ.

T O L L A G I  M I N T  A T Y A .

I.
Édes barátom! Ezen sorok tán együtt érnek veled 

'iaza. Örülök hogy meglátogattál, kár hogy nem akkor, 
mikor kívántam, nempe a keresztelőre. De így is jó volt, 
csak jöjj megint, ha dolgaid engedik.

A tavasz itt van, hozott virágokat és háborút. A 
huszárok elbúcsúztak; én a kapitányt sajnálom, Róza 
teleségét. Modice a kadétot is bánom, mert utóbb csak 
ugyan modestusabb lett, és ámbár eleinte kínból lett 
tudósnak csúfolt, sok bajt és hurutot okozott, még is 
quasi barátok lettünk, mert az ember nem azért él a 
világon, hogy mindég boszankodjék, hanem az elmúltra 
keresztény fátyolt terít, és megbocsát — sok példát 
tudnék előhozni a históriából, de hallgatok. A féltékeny 
hírét neki köszönöm, pedig az ember ha feleségét őrzi, 
jól teszi; hanem azok a nőtelen urak mindjárt kidobol
ják az embert, és a speculáló észt, elővigyázatot örö
mest gyengeségre magyarázzák. Most helységünk sok
kal csendesebb; néhány menyecske tán búsul, de úgy 
rémlik több férfi örül, s ha a dolgot altaljában veszem, 
magam is olyan öröm formát érzek. Oh neked én a há
zasságról sokat írhatnék, de az ember még sem akar 
mindent papirósra tenni, mert minden dolognak van bi
zonyos mysteriuma, melyet az ember nem örömest kö
zöl a világgal ; de bizonyos az : míg az ember nőtelen, 
sok ágát bogát nem ismeri az életnek, de a házas nem 
akarva is tapasztalja, hogy a szerelemnek két oldala



90 T O L L  A G I J Ó N Á S  V IS Z O N T A G S Á G A I .

van : egyik olyan mint a czifra kert, tele virágokkal, 
szökőkútakkal, rózsalugosokkal stb. effélével, mindég 
süt a nap; a másik veteményes kert, hová az ember ki- 
kiballag gyümölcsért, néha kis csemegéért is : de ne 
hagyja ám kerítés nélkül, mert rókák hamar bele csúsz
nak. Vale. Egész házam köszönt.

II.

Ma a szív dolgában foglalatoskodám, de rosszul 
ütött ki, mert magam se tudom hová lett belőlem az a 
csendes elmélkedés, mely különben vezérem vala.

Reggel a mezőre sétáltam. A mint az úton balla- 
gék, az árok mellett ül egy leány, előtte kosara. A csi
nos képű leány lesütött szemmel magában danolt, s észre 
sem vett, hogy mögötte állék. A nótát- közlöm, mert 
iéjemben maradt.

* Komám asszony leányának
A pártája elveszett,
S ezen bíró uraméknak 
Szíve nagyon megesett.

Mondd meg babám! ki okozta 
Néked ezt a szörnyű bajt ?
Ha megkapom, kalodába 
Záratom a gaz tolvajt.

„Szőke Bandi az a tolvaj 
Ki e nagy kárt okozta :
Pártám hagyján! de nagyobb baj,
Szívemet is ellopta.

Ha kend okos, bíró uram,
Jobb kalodát tudok én :
Szőke Bandi legyen uram,
Majd fogságban tartom én.“

Ej ej húgom — mondók igen kegyesen — ki csi
nálta ezt a dalt?

Tán valami deák csinálta, mond a leány, félig vona
kodva és zavarodtam
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Én is voltam deák, pedig jó — okoskodtam — de 
ilyesen nem törtem eszemet, mondók; s akkor látom 
hogy a leány öklével egy könyűt töröl ki szeméből. 
Okát kérdém, hogy tud ily dal mellett siránkozni, hisz 
nem oly jajos fajta, mint szoktak lenni; egyszersmind 
két újammal megcsíptem az állát, mint elöljáró köteles
ségnek tartván a szomorút vigasztalni. A leány ismét 
két öklével szemének esett, s közbe olyant sóhajtott, 
hogy szinte megdöbbentem bele. Hmgetve kérdém — 
mert az ember szörnyű kiváncsi lesz, ha a szép nemet 
sírni látja, tán azért, hogy ritkán igazabb, vagy hogy a 
nedves szem még vonzóbb és ragyogóbb — elég az, én 
unszoltam, s ő nagy pirosán elbeszélte, hogy az a szőke 
Bandi valósággal existál, és hogy az mindenféle ígéret 
mellett neki házasságot is igért, de utóbb más gazda 
leányához adta magát, s azért szíve most bús.

Én megtéritem — mondók — és a dal végét reád 
aplicálom.

Hej nótárius uram! ha Bandit minden leánykarba 
zárnák, a mennyit már megcsalt, nekem kevés jutna. 
Ezzel kosarát fejére vette,s odább ment; én pedig rész- 
szerint kíváncsiságból, rész-szerint az erkölcs miatt e 
dolgot szemügyre vevén, egyenest a helységházhoz 
menék, és a kisbirót Bandi után küldém. Míg masam- 
ban tanakodtam, minő moralis reflexiókkal ostromoljam 
a csapodárt, belépett Bandi, egy derék, szőke, betyár 
legény. Én nagy seriositással néztem rá, ő pedig oly 
negédesen, oly hegykén mosolygott felém, hogy szinte 
megbántottunk érezvén méltóságomat, alig tudtam 
mint kezdjem a leczkét; ennél-fogva csak komolyan 
mindég néztem őtet.

„Mit parancsol nótárius uram?“
Te feslett erkölcsű vagy és leánycsábító ! Ez a be

csülettel ellenkezik, azon felül vétek —
„Követem, kit csábítottam el?“ kérdé Bandi.
Több leány, de egyet pláne — most megakadtam, 

mert elfelejtém a leányt nevét kérdezni, s így vádiásom 
is puszta volt, és csak magamra boszankodtam, a miért
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olyan felszegül kezdtem a dolgot. Bandinak észre kel
lett vennie habozásomat, mert szinte felül fordúlt :

„Pletyka, uram, más semmi, s ily tudós úrnak kár 
abba avatkozni; azok a leányok a tréfát is mindjárt fej
kötőnek hiszik, én pedig szabadon rúgom a port s egy 
csókért nem hajlok mindjárt igába.“

En ezen princípiumot megczáfoltam ugyan, s Ban
dit megdorgáltam, de minthogy tanúm nem volt, melyre 
provoeálhatnék, az egész leczke himezés hámozás volt. 
Azért is a dolgot halasztván, elküldtem Bandit, ki úgy 
látszott büszkélkedett, hogy nem tudtam rajta kifogni. 
A dolgot restelem, mert ha az elöljáró így botlik, az 
egész alattvalóság hamar a fejére nő — de majd helyre 
hozom.

Alig ment ki Bandi, az öregbíró belép utána egy 
vén asszony. Különös történet ez — mond az öregbíró 
es hasán billegette ujjait, mely actióból mindjárt gyaní
tani hogy nem tud magán segíteni — csak halld öcsém, 
s mondd meg, mit Ítélnél. Erre a vén asszony szózápor 
között előadta ügyét, t. i. neki egy régen virágzó haja
don tíz forintot ígért, ha őt, nempe a hajadont, konty 
alá hozza; hogy annyit fáradott, annyit dicsérte, lelki
ismeretét sok hazudsággal terhelte miatta, míg egy 
agglegénynek szerencsésen nyakára köté. A leány most 
asszony, de ígérete felől semmit sem akar tudni ; kéri 
azért az érdemes tanácsot, szerezné meg neki fáradsága 
díját, Mert higyjék el, nemzetes uraim — így végzé — 
szörnyű munkával jár az a legényszerzés': lia még any- 
nyi erkölcsöt hordok is elő, még is azt kérdik : mié van? 
Isten bocsáj —
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I.

Tivaclor büszke lelkének szomjúvágyait nem tel
jesíthetvén, visszavonúla sziklavárába. Hitvese meghal
ván, egyetlen fia nevelésére szánta napjait; őt gondola 
azon dicsőségpontra emelhetni, hová önmaga nem jut- 
hata. A vár káplánja, egy tisztes barát, osztú meg vele 
hív szorgalmát, s az ifjúnak fejledő nemes tulajdonai 
szebb reményre költék atyai szívét. Dezső, így hívák 
az ifjút, gyorsan haladott, a mennyire csak engedé az 
akkori idő, s nyílt elméje minden életsugárt részvéttel 
fogott fel. Gyermeke a természetnek, örömit is csak 
abban leié, bátran .nézve ki a világba, mely homályos 
álomként játszott képzetivei. De leginkább kedvelte ő 
a harczi gyakorlást, s láncsavetésben, kardforgatásban 
nem volt párja az egész környéken. A legszilajabb mén 
urának ismérte, s mint egy hadisten szökellett téren 
tetőn, porfelleget hagyva maga után. Vadászat tölté 
üres óráit, s atyja örült, ha vértől pirosán jelent meg 
előtte, visszatérvén a farkas és medve-lakta erdők éjje
léből. Mind ezekben képét látta a véres hadaknak, 
mely egykor fiát is a síkra szólítja.

Egykor Dezső a szomszéd völgyben lyányt pillanta 
meg, s benne minden életerő egy édes érzelemmé vála. 
A felébredt szív tűzvágygyal röpűle a kedves alak felé, 
annak bájkörében óhajtva élni és halni. A szelíd Ida 
volt ez. Nemes atyja még kisded korában vérmezőn 
esett el a hazáért, s most szeretett anyjával csekély 
örökségében élt virágai között, ártatlanul mint azok. 
Ezért égé Dezső az első szerelem legforróbb hevével,
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de hogy a különbség, ez örök ellensége az érzésnek, ne 
gátolja szerelmét, azonfelül tartván atyja kincsszoinjá- 
tól, csak titkon s idegen név alatt köszönte .be Idához, 
ki szívének ösztönét követvén, elfogadá a szép ifjúnak 
kódolásait, s tisztán, mint csak az égiek szerethetnek, 
szerető az esdeklőt. Már egy tavasz, egy nyár látta e 
szent frigyet, s mindég nőtt, mindég erősűlt keblükben 
a tisztelet s a szerelem malasztja, és édes remények 
közt hajnali álomként tűntek le napjaik.

Kevélyen nézett le Tivador vára fokáról a kies 
völgyre, mely virágos kert gyanánt nyúlt el alatta, s 
számlálva fajúit, elméje nemzetsége díszén s a jövendőn 
merengett. Épen akkor vágtat fel Dezső, életöröm s 
Ida képe dagadó keblében. Vígan kísérték atyjának 
szemei a tüzes ifjút, kiben egy új hősi ágat látott vi
rágzani, messzehintve> nevének hírét, dicsőségét. Gun- 
dát, a gazdag Rátold egyetlen leányát, ki az udvarnál 
’nagy kegyelemben álla, jegyzé el magában neki élet
társiul, hogy a két birtok összeolvadva fenyőket inkább 
nevelje. — „Már itt az idő“ mond Tivador a szorgos 
káplánhoz — „már elég érett, tudatnom vele jövendő
jét s javára czélzó szándékomat. Ideje már, hogy világba 
lépjen, s tettek által hirdesse nemeslétét“ mond, s szo
bájába intvén a boldog ábrándozót, kinyilatkoztatá 
neki utóbbi sorsát.

Mint mikor az édesen álmadót erőszakosan rezzen- 
tik fel, oly kábúltan álla Dezső atyja előtt; minden 
szavára egy szép reménye tűnt el, míglen kilátása, 
melynek távolában szerelme rózsavára lengett, váltig 
elsötétült. Az új frigy említésénél indulatosan veti 
magát atyjának mellére, és szerelme titka kilebben 
ajkain. Tivador meglepetve soká szót nem talála, csak 
komoran hallgató fiának őszinte vallását; végre meg
értvén Ida lakhelyét, a szorúlt ifjút hideg bizonytalan
ságban hagyá el.
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II.

Egy terepély hars árnyékában ülve néz Ida az út 
félé. Ekkor szokott jönni a kedves vadász itt nyugodni 
a Inisben. Halkan énekelve, s csak néha szakasztva 
meg szerelmi sóhajtástól virágokat kötözget , hogy 
azok imádottja szíve felett hervadjanak el. Minden 
lombzörrenés örömre rezzenti, s felszökve helyéből 
ágaskodva leskelődik. S ím! lovagok jönnek — „0  az!“ 
kiált Ida, s lángoló képpel elejékbe szalad; de halvány 
szín futja el arczait, midőn az ifjú helyett egy őszülő 
komoly tekintetű férfit lát féléje közelgeni. Tivador 
volt ez. Szótlan merőn néz a hűledezőre. A szépség 
hatalma, mely a tiszta szem egéből félé sugárzott, 
elfőj ta benne minden bosszús gerjedelmet, de csak mú- 
lólag, mert büszkesége szégyenlé a gyönge leánynak 
régi szándékán vett diadalmát , és kemény hangon 
kezdé vádolni a szüzet, hogy ő az ifjút elcsábítani 
törekszik. Halálos borzanat rázza meg az ártatlant, s 
tördelt mentséget rebegve az épen odasiető anyjának 
karjaiba omlik. Ez megértvén a sajnos esetet, igazsága 
érzetében felelt meg a háborgónak : hogy fia itt a csa
lárd, a csábító; melyre felingerűlve Tivador, gyilkos 
bosszúval fenyíti őket, ha puszta reményöket fiára 
nézve bármily tettel valósítni akarnák. „Elhiszem — 
mond gúnymosolyogva — a koldus örömmel néz fel a 
magasra, s kész eladni erkölcsét, magát, rút nyeresé
gért. Ha éhség bánt,kérjetek! s adok; de fiamra számot 
ne tartsatok.“ Ezzel felpattan lovára, s vissza vára 
félé.

Nincs gyötrőbb érzés a szegénynek, mint ha méltat
lan szenved szegénysége miatt, s a vak szerencse fiától 
magát gúnyolva látja. Egész súlyában érzé ezt Ida, de 
leginkább fájt az neki : hogy Dezső, kit ő oly tisztán 
szeretett, így csalhatá meg. Sűrűén folytak könnyei a 
vigasztaló anyára, mélyen érezvén hogy mindemellett 
a csalárd neki felejthetetlenné vált.

7Kisfaludy K.VII.
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Tivador mellében azonban a harag szűnve szűnt. 
Még váráig sem jutott, már dölyfös tettét bánni kezdé; 
de ön vádja nem volt elég erős czélját megmásolni, 
egyedül csak fia iránt nagyobb kíméletre bírhatá, 
gyöngén dorgálván őt a névtagadásért, s Ida méltó 
haragját hirdetvén. Hosszú tűnődés után legjobbnak 
Ítélte Dezsőt elvinni magával, s nem erőszakos tilalmak 
által az elhatott tüzet még inkább nevelni. Künn a za
varban, a sok új tárgyak közt, gondolá, a szerelem 
álomképe majd magától eltünendik; azért is gyors ké
születeket teve az útra, teljes pompával akarván meg
jelenni Budán, s ott fiát az udvarnál bemutatni. Több 
szegény nemes ifjakat választa melléje, kik örömmel 
csatolák magokat a hatalmas úrhoz. Ezek által vélte ő 
Dezsőt ébresztgetni, lángszinekkel festvén a nagy vi
lági életet, s a nyerhető dicsőséget. De mi a földi fény 
a szerető“szívnek? egyben leli fel az világát, s a fenn- 
tebb uraság jelei üres füstté válnak a kedves szem 
előtt, melynek égi villanása üdvességre inti. így Dezső 
— hidegen nézte a fényes készületet, hajdani vígsága 
elhala, és sem atyjának édesgető szavai, sem ősz taní
tója intései nem voltak foghatók őt felvidítani. Ha látta 
a többi ifjakat örömrepesve várni a költözés óráját, és 
hiú csillám közt magokat szép reményektől ringattatni, 
fohászkodva mondá : ,,ők nem szeretnek!“

III.

Az utazás napja meg volt határozva. Az elválás 
fájdalmát Dezsőnek még azon gondolat is öregbíté, 
hogy Ida neheztel reája. Ot még egyszer látni, s bocsá
natot esdekleni, búsongva nyargal szerelme völgyébe. 
Ida nem várja, nem röpül elébe. A házba akar lépni, de 
a megbántott anya útját állja, kérvén : kímélje meg 
ezentúl őt s leányát minden üldözéstől, minden leala- 
csonyítástól. Ne gyötörje tovább is a szívet, mely benne 
bízván védetlen magát odaadta. Hasztalan esdeklik az
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ifjú, álnevét szerelmével mentegetvén: a bús anya kér
lelhetetlen maradt. Hasztalan kiáltá Idát a szerelem kifa
kadó hangjával, nem jött Ö! csak tompa sóhajtás hang
zott ki a szoba üregéből. „Légy boldog hát anyám! 
rebeg az ifjú, én búcsúzni jövék; holnap messze, tán 
örökre elmegyek!“ E pillantatban az ajtó nyílik, s Ida 
szerelme teljes kirohantával az ifjú mellére dől. — 
„Enyém vagy! enyém lészsz!“ mond Dezső feléledve; 
„tiéd!“ sóhajt Ida, szemei hosszan reá nyílnak, egy élet 
érzetét tükrözve, és lassudan éjhomályba merülnek. A 
szerelem angyala égi mosolygással lebeg el felettük, s 
örömkönyűin a teljesülés szent malasztja fénylik. A 
lágyúlt anya remegő kézzel az ifjút megáldja, ki gyű
rűt nyomván az ájúlt szűz ujj ára, boldogúlt szülője ha
gyományát, ezen szavakkal : „Isten látja szívemet! Ida, 
én híved maradok!“ elszakad közűlök. A hegytetőn 
még egyszer visszanéz: „isten hozzád, mond, boldogsá
gom völgye! emléked egyedül e szívvel múlhat el.“ E 
pillantattól fogva Dezső bizonyos eltökélést nyere; 
mely utóbb is minden életfordulattal kitűnt belőle. A 
gondolat,hogy Ida sajátja, lelkesítő, s tettek után kezde 
vágyni, hogy meg is érdemelhesse őt. Nyugottabb lön, 
s atyja örömmel hidegülésnek vélte, mi elszánt ér
zés vala.

IV.

Eljött az indúlás napja. Tivador Budára siete lo
vagjaival. Akkor időben Kálmán uralkodott , híres 
tudományairól. Kegyesen fogadó az érkezőket, kivált
kép tetszett neki az ifjú vitéz alakja, s benne nem köz- 
leiket sejtvén, apródjának nevező ki. Örömtelve látá 
fiát Tivador a dicsőségpályán, s egy ideig boldog 
tanúja volt a dicséretnek, mely azt mindenütt követte, 
csak az elválás óráján lepé meg homályos fájdalom, s 
elkomorodva csügg a kedvelt tekintetén. Dezsőt is szo
rító atyja távozása, s hálás szívvel mondá keblén : „Tet
tek után, atyám, ismét e drága helyen nyugszom;
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bocsáss meg hogy e szív megelőzte értem gondos szán
dékodat.“

Azon perczben hol az érzés feliágyúi, elnémulnak 
minden világi feltételek. Tivador sem vala képes külső 
vágyait tudatni fiával, s azon frigyet, ámbár jöttekor 
mindjárt értekezett iránta, s Rátok! azt szívesen el is 
fogadá, csak az időre bízta, s gazdagon hagyva fiát, 
jószágaiba visszatért.

Dezső a bölcs király szeme előtt napról napra előbb 
hat, s csakhamar tárgya Ion a köztiszteletnek, s titkos 
bálványa az udvari szüzeknek. A szép gazdag ifjút 
mindenik óhajtá beavatni szívlángjaiba , csendesen 
vágyva neki a pártát feláldozni; kivált Gunda, a büszke 
Rátold egyetlen leánya, hölgyek virága, kellemeinek 
ezer bájaival kívánt a szíven diadalmaskodni, mely 
nyugottan s elzártan állott a hódolók serkei között; de 
hasztalan veté hállóit : "Ida szelíd képét semmi mester
ség tiem sülyesztheté homályba — az lebdelt magányos 
órái felett; emléke nyiijta éleményt a küzdőnek, vissza
sugározva a múltnak örömétől.
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V.

Ekkor történt hogy Boullion Gottfried a frankok 
legdicsőbb vitéze kereszthaddal a magyarföld határáig 
érkezett. A hősnek híre megelőzte jöttét, s mindenki 
vágyott ama világ-csudálta bajnokot ismerni. Boullion 
követeket külde Kálmán királyhoz, őt szabad kérész- 
tűlmenetelért kérvén. Kálmán a hőssel értekezni akar
ván, őt a Fertő partjaihoz hívá meg összejövetelre. 
Eljött Boullion vitézei választottjaival, s a király őt 
egy hadi jelekkel ékesített sátorban fogadá. Néma 
csudálat fogá el a nézőket, midőn a két felséges szemé
lyek, erejök s méltóságok érzetében egymásnak férfiúi 
jobbokat nyújták.

De senki sem volt inkább elragadtatva Dezsőnél, 
láttára a nagy vitéznek, ki egy királyi tölgyként szívre
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ható tekintettel tűnt ki a többiek közűi. Alkotva egy 
világot kormányozni, álla ő hódító felségében. Keblét 
egy tűzkivánat villantja keresztül : ily bajnokkal vágy 
fellépni a hősi pályára, gondolá; s mihelyt az alkalom 
engedé, Gottfried elé járu l, s magát szolgálatjába 
ajánlja. Gottfried komolyan futja végig az ifjút, s elő
terjeszti a legyőzendő veszélyeket; de látván eltökélett 
lelkét, derengő képpel nyújtván kezét neki, mond : 
„Légy tehát bajtársam! zászlóim röptével örökűljön 
neved. Légy győzelmim vagy halálom sorsosa.“

LTj élet zajlott most Dezsőben. A szerelem s dicső
ség egy fényalakká szőve úgy tűnt előtte fel, mint a 
hajnali csillag az éji vándornak. Nehezen bocsátá 
ugyan el őt a király, mindazáltal Gottfried iránt visel
tető tiszteletből, s máskép sem akarván az ifjú hőstüzét 
gátolni, még is reá állott, pánczélt s kardot ajándékoz
ván neki. Több ifjak is kísérői közűi Dezső példáját 
követve Gottfried zászlóihoz álltak.

Dezső igaz fiúi szívvel írá meg ezt atyjának, e 
gyors léptét hevűlt lelkének sugárzó képeivel szépít
vén. „A név pusztán hangzik el, így írá, ha magas 
tettek nem vívják ki a múlandóságból. Légy hát bol
dog atyám! vigasztaljon szent fogadásom. Palaestina 
síkjairól vagy tetteimet vagy dicső elestemet hallod.“ 
Egy hív szolgától, ki öregsége miatt őt nem követhető, 
Idának is írt, és a szerelem legédesb, legtüzesb sza
vaival reményre, hűségre biztatá.

VI.

Halálos hír volt ez Tivador szívének. Élete örömét, 
öregsége gyámolát örökre elveszettnek képzelvén, hol 
magát vádolá hogy szikrát vetve a fogékony kebelbe 
egyetlen fiát gőgjének áldozá fel; hol összehalmozott 
kincsét átkozá, mitől kísértve a legnagvobbtól meg- 
fosztatott. Mosolygott is néha kis reménysugár feleje, 
de csakhamar eltűnt ismét a veszélyek képzetében.
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Komoran, örömtelen élé világát, s büszke vára, előbb 
a fény s uraság lakhelye, most némán, dísztelen álla, 
viszhangozván borúit urának szomorú, magányos fáj
dalmát.

De gyermeki bízodalommal néz Ida fel az égre, 
mely védi a hívet. Ártatlan szerelme csak szív és nem 
birtok után vágya, s azt fölleié, bár messze ver is az 
tőle idegen földeken. Erős hittel tartott az ifjúhoz, és 
megnyugodva sorsa végzetében, mely bár mily viszá- 
lyos úton elvégre még is a czélhoz vezérel. Mint a virág 
kelyhét megnyitja a harmat gyöngyének, úgy álla Ida, 
ölelve a malasztos hitet, mely a rokon szívek érzelmit 
látatlan éleszti, s minden veréseit egy édes sóhajtásba 
vegyíti. A keleti szellő, mely a kedves tagjait hűsíté, 
néki is reményt sugalla.

VII.

Evek folytak el. Gottfried győződelmei eltölték a 
világot. Ájtatos zarándokok jöttek mentek, hirdetvén 
a kereszthad tetteit, e a magyar hős vitézségét. Elmés 
lantosok szívemelő dalokban magasztalák a kereszt 
diadalmit. E közben több viíézek tértek vissza hon- 
jokba; jöttek magyarok is : csak az, ki után annyi szív 
sóhajtott, csak az maradt távol!

Végre azon ifjak közül érkezett egy, ki szünetlen 
mellette volt. Ez mondá el tetteit és hiteles halálát : 
,,hogy ő egy véres ütközetben nehéz sebet kapván több 
vitézekkel elfogatott, s mint később hallá, többi társai
val együtt a pogányoktól felkonczoltatott.“

E szomorú hír hamar elterjedt, végre Tivador vá
rába is eljutott. Elszörnyedve néz Tivador az életbe s 
vígasztalhatatlan néma búnak ered. Futva az emberek 
részvételét boronga várában. Az erdőszélen, lent a 
völgy közepén, álla egy kápolna, melyben hitvesének 
hamva rejtezik, ahhoz közel egy emlékoszlopot emel
tetett azon felírással : Fiamnak. Ez vala gőgjének
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utolsó kilobbanása. Itt viraszgata éjjelenként s gyűlöl
ve életét a hideg kőre hullatá könnyeit. Nem sokára 
betegágynak esett, melyből felgyógyúlt ugyan, de sze
me világa elveszett. így a gazdag Tivador, ki csapongó 
gőgjében a szegényt megveté, most boldogtalanabb lett 
az utolsó koldusnál.

VIII.

Azonban az igaz ég megtartá Dezsőt. Megsebesítve 
fékütt ő egy pogány testhalom — vitézsége jele — 
közt ; s a pogányok őt is holtnak vélvén, elhagyák. Egy 
jámbor dervis megjárván a harczmezőt, életben találta 
őt s magával elvitte. A teljes ifjúi erő siettető jobbulá- 
sát, bár nem örvendeze neki, mert halálnál kínosb sors 
várta : szolgaság ; de a jámbor dervis a jótét malaszt- 
ját inkább szeretvén a vérdíjnál, őt titkos útakon a ke
reszthadi táborig vezetvén ezen szavakkal : „keresz
tyén! tanulj ember lenni,s ne felejtsd el soha, hogy egy 
isten, egy lélek uralkodik bennünk!“ elhagyá, jutalmat 
sem vevén tettéért.

A nagy munka meg vala téve. Megváltónk városán 
szentjei ragyogott, s többen a vitézek közül hazájok 
felé indúltak. Dezsőben is felébredt a honvágy édes 
hatalma, búcsút vévén Gottfriedtől s vitéz bajtársaitól 
kedves hazája felé útazott, minekutána hat évek óta 
hőspályán verítékezett. Az egész szent hadnak tisztele
te követé a nemest.

Könny ömle szeméből Dezsőnek, midőn annyi veszély 
után édes hazaföldén álla. Idát látta a szerelemkoszo
rút nyújtva feléje. Hálát sóhajtva a sorsintézőnek, 
örömvölgyének veszi útját, hogy a viszonlátás első 
örömét szerettével élhesse, s atyja áldását legott nyer
hesse meg. Szerelem-sürgette léptekkel a tetőre jut, 
honnan leláthatni a völgybe. A hársfa még áll, virít a 
kert, fejérlik a ház! s elragadva érzete bájözönétől 
alásiet. Ida! Ida! hangzik ajkain, de csak a bérezek
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felelnek. A hars alatt egy magányos sír ötlik szemébe, 
moh s elszáradt virágok fedik azt. Dezső keble szorul, 
remény s félelem között a házajtón zörög ; s egy ide
gen férfi lép elébe. „Hol Ida?“ kiált Dezső reszkető 
hangon. „Tudja isten!“ felel amaz „ott a hársfa alatt 
nyugszik anyja, s ő csekély jószágát nekem rokonjának 
eladván elköltözött; hová? nem tudhatni, senkivel sem 
közié.“ Búsan fordul vissza Dezső s szív-szakadva ül le 
a sír mellé. „Itt! sóhajt, itt sok szép órát tölték, s a 
kéjhely most néma sírrá vált ; de csak itt a béke! a csal
fa remény itt nem hitegeti már a hajlékony szívet. Mi 
az élet, ha rövid örömének ily hosszú kín ára?

Komoran megy innen ősi vára felé. Alkony! homály 
borítá a vidéket, csak a bérezek csúcsai fénylettek még 
a nap aranyában, mint az erős szív lángja a sötét élet
ben. Az emlékoszlop lépcsőin ül egy pásztor, búsan 
fúván el esti nótáját; előtte a gyöpön víg báránykák 
székeltek a szállás felé terelt anyjok után.

Az emlékoszlop láttára eszmél csak fel a búsongó, s 
olvasván a felírást, homályos gondolat ötlik fejébe. Kér
dezősködik, s a pásztor elbeszélő: hogy szegény ura ezt 
fia emlékére téteté, ki a szent földön esett el. Borzadva 
s váltig aláverve borúi Dezső az oszlophoz, hallván 
szomorú sorsát atyjának. „Itt a kápolnában, mond a 
pásztor, végzi szegény uram mindennap esti imádsá
gát; nyugottan s megbékűlve magával, mint egy szen
vedő de igaz lélek, jön ide mindenkor, kisértetve egy 
angyali szűztől.“

Azalatt megszólal a harang, tompán tévedez hangja 
szerte a völgyen ; a pásztor lekapván süvegét nyája 
után ballag. Dezső mozdulatlan karolja által az oszlo
pot, néma de még is panaszló helyhezetben könnyes 
szemeit a várra meresztvén. S ím! a szélső várkapu meg
nyílik : Tivador kilép szorgosan vezetve egy sugár, 
gyászfátyolú alaktól, s a kápolnába megyen. Öröm s 
bánatos érzés majd kifakasztá Dezső keblét; térdei ros
kadoznak, s még is elő akar törni a bús világtalanhoz — 
de ismét erőt vesz magán s az oszlophoz visszavonúl.
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„Hadd erősítse őt az égi sugallás“ mond, s nehezen li
hegve várja a fiúi szívnek kiömlését.

Nem sokára kijönnek a kápolnából. „Vezess az osz
lophoz, édes leányom! mond Tivador. Oh kedves fiam! 
te elköltözél és én — —“ Ekkor Dezső, nem bírhatván 
tovább érzései súlyát, az öregnek lábaihoz omol. 
„Atyám! atyám! oh élek — bocsáss meg“ — öröm s 
fájdalom fojtá el szavait, s nem is ügyelve a leány alak
ra, ki szívéhez kapva hirtelen a földre hanyatlik, képét 
atyjának keblén rejti el. „Te élsz fiam! élsz? sóhajt Ti
vador, oh vagy csak rémlete a régi boldog időnek!“ és 
hosszú ölelésben tartja megtért, de nem látott fiát.

Feleszmélvén az örömből, mond Tivador : „Hol 
vagy leányom? neked köszönöm ez órát, a te tiszta 
kebled fényitől oszla el kétségem — jer, jer hadd ölel
jelek téged ezen szent órában!“ Dezső felemeli a szüzet, 
s felfátyolozván az ájultat : „Nagy isten ! Ida !“ s 
örömreszketve zárja melléhez. A kedves karja közt 
visszatért a szűznek élete, hogy színváltozva újra nem 
földi gyönyörbe merüljön.

A nemes szűz anyja halála után idegen név alatt 
Tivadorhoz szegődött, hogjr kegyes ápolása által ked
vese atyját vigasztalja, s ez által Dezső szerelmét há
lálhassa meg. Nem tudva ki legyen védangyala, Ti
vador őt leányának fogadá, s enyhülést lelt részvevő 
fájdalmán.

Mennyivel drágábbnak tetszett ez által Dezső előtt 
a szűz, ki nagy lélekkel így tudta szerelmét nemesítni ! 
mily sokat kelle nyerni a szűznél Dezsőnek, ki annyi 
veszélyek után is hív maradt első érzetéhez. Szótlan, 
egymáshoz forrva állának a hívek, az ég lehajolni lát
szatott, s magához emelni a boldogokat. Felfelé terjesz
tett karokkal álla mellettök Tivador, s a bús világtalan 
most érzé legfényesebb napját létének.

Nem sokára szent frigy köté össze a nemes párt, 
kit nagy lélek s összehangzó érzelem már rég egyesíte.
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IX.

Néhány év múltával egy ügyes szemorvos visszaadá 
Tivadornak, ki gyermekei boldogságán szinte ifjúit, 
elvesztett világát. Első tekintete egy deli unokára 
esett, ki atyja tüzében, anyja szelídségében mosolyga 
féléje s a látónak derülő sugára s örömkönnyeiakisdedet 
áldák. Soká élt még azután is Tivador a szerencse kö- 
rében s görbedt térdein ringatva igaz magyaroknak ne
velte unokáit.



SULYOSDI SIMON.
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Sok ember ragyog érczben s Írásokban, és ha félre 
teszszük azon helyheztetést, hová őket a vak történet 
emelte, nem marad más egy köz halandónál, ki hab gya
nánt vettetik a földi zavartól. Vitézünk legalább nagy 
helyet foglalt a világban, mert háromszor vastagabb 
volt másnál, s habár semmit sem tett is, nem is ártott; 
és biographiája ezer olyanok képét festi, ki, bár több 
lármával, szinte annyit cselekszik.

Simon születése napja, végsője lett szülőjének. 
Atyja örült és sírt felette, s komáival mindenféle nagy- 
'ágot jövendőit a kisdedről ; de a sors minden adomá
nyait csak egy szerencsés phlegmába gyűjté, mely élte 
reggelén már nehéz felhőként lebegett. Atyja ezt hideg 
vérnek nézvén híres vitézt vára belőle, de a falusi mes
ter, egyszersmind titoknok a háznál, őt tudósnak szen- 
telé, mondván : ,,a hideg vér nem árt a vitéznek; de 
úgy látszik, hogy néha kis tüzecske is szükséges. Mivel 
pedig az úrfi nehezen mozdul, tegyünk belőle tudóst; 
ennek úgy is sokat kell ülni, eszmélkedni, s ha valami 
recensens lerakja, hidegen venni a dolgot, szintúgy min
den földi hiúságot. Azután a dicsőség nem kisebb; lám 
azt a pogány Homerost majd többet említik ama fal- 
döntő Józsuénél.“

„Bölcsen beszél mester uram!“ felel az öreg, s men
tül hamarébb kocsira ültetvén a vonakodó úrfit, melléje 
a mestert, ki feladván hivatalát csak titulusát tartá fen, 
i városba küldé : hogy ott keresztűlfusson valamennyi
iskolákat. *

Simon sok szépet tanult és sok szépet el is felejtett. 
Bem magával sem mással nem gondolt. Mely ruha ke
iébe akadt,azt ölté fel, leginkább járt télen nyáron kö- 
lönyegben, oly halkan : hogy esztendeig egy pár csiz- 
nával beérte. Míg a többi ifjak álmadoztak, ő valósá-
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gosan aludt. Ha pénze volt, kiadta ; ha nem volt, azt 
sem bánta. Mulatságot nem keresett, de legkisebb tréfán 
bárom nap is elnevetett. Sem nem kedvelt, sem nem 
gyűlölt senkit is; egy szóval, oly természettel bírt, 
melyet sem boldognak, sem boldogtalannak nevezni 
nem lebet. A mester eleget nógatta tudományokra, 
melyekhez maga sem sokat értett; kivált a költés mes
terségét óhajtá megkedvelteim vele, azért is fűrész 
hangú szavával elég rhythmusokat declamált ; de Simon 
közbe oly nagyokat ásított, hogy a mesternek szava 
elállóit ; bosszankodva írá ez haza : „az úrfi tudós nem 
lesz ugyan, de annál inkább bízik.“

Mivel csaknem minden iskolát repetáit, már férfi
korba lépett, midőn azt elvégezte. A szép nemről nem 
aggódott, tudván hogy míg atyja él, nem juthat a jó
szághoz. Minden tapasztalás, melyet«-haza vitt, abból 
álla, hogy az ember ebéd előtt más szemmel nézi a vi
lágot s életet, mint ebéd után, s hogy az ember csak 
akkor nyugszik meg, ha tovább nem néz, mint a med
dig lát. Atyja nem sokára meghalván, s meglehetős 
örökjét általvevén, ezen élettörvényt híven is követte; 
gazdaságát a mesterre bízván, a folyosón egy zsellye- 
székben tanyázva pipázott, és csak nevette a szegényt, 
ha minden észtörése mellett valami dolog visszáru ütött 
ki. Estve egyet ostáblázott vagy a fonók meséit hall- 
gatá. Hazafinak tartván magát, néha elment a gyűlésbe, 
s egy-két Halljukot kiálta; híres hangos melle lévén, a 
megyebéli tiszti választáskor is jelen volt, s kik pártfo
gásáért esedeztek, azok nevét harsogtatá.

A mester azonban a Músáknak is néha kis mécset 
gyújtott; az uraságot minden név és születésnapkor 
híven megénekelte, vagy hosszan folyó nak-nek verssel 
időnek előtte elaltatá. Különben ő volt a háznál min
denes, s első fóruma a cselédeknek. Sokat is tartott 
magára, midőn lóggós kocsin bejárván a mezőt, a jobb
ágyok süvegelték.

így tolták egymást a napok; de Simon minden sűrű 
vére mellett sem kerülheté el a szerelem incselkedéseit;
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nem zavarta fel ugyan nyugalmát, hanem midőn a szom
széd faluból minden vasárnap egy kis barna leányt a 
templomba látott jönni, kérdé a mestert : „mit gondol? 
tán feleség is kellene!“ A mester azt felelte : hogy erre 
felelni nem lehet; mindazáltal ő helyben hagyja, s maga 
is azon leszen. Neki is ült mindjárt, és egy fellengző 
Hymenaeust csinált; azután megsugáSimonszándékát a 
kis leánynak. Ez ily természetet alkalmasnak vélvén a 
házasságra, félig igent monda. Erre Simon módja sze
rint vele megismerkedett : azaz reá nevetett, utóbb 
meg is látogatá. Nem sokára mondá neki a kis leány, 
hogy őt véghetetlen szereti, és a holdvilágba nézett; Si
mon is szivéről beszélt, és a holdvilágnál dohány zott. 
Soha ily szerelemvallás nem lebbent eí egy ajakról is, 
de foganatja szinte hasonló lett; mert, míg a vastag 
házasulandó ismét kivergődött a karszékből, egy karcsú 
tüzes ifjú elébe ugratott,s ő csak a kézfogásra érkezett; 
de ő ezt fel sem vette, hanem mint tanú békén alá írta 
az egyezést, jól evett, ivott, haza ment,s délutáni álmát 
elvégezvén mond a mesterhez : „egy nappal előbb s van 
asszony a háznál.“

Sajnosabban vévé a mester az első kosarat, és ne- 
vendékét szüntelen házasságra unszolta, vélvén, nem 
ártana bejárni a környéket háztüzet nézni. Simon min
dég készült s mindég otthon maradt, míg egy történet 
nagy változást nem okozott. Egykor tudniillik Simon 
gyűlésbe ment, hol, míg a rendek közügyről tanakod
tak, ő neki feszített háttal bóbiskolt. Már a nótárius a 
protocollumot olvasá fel, midőn egy víg kedvű szom
szédja hirtelen felrázza s fülébe súgja : „Simon ! oda 
minden nemesi szabadság! mondj ellene!“ Simon egyet 
vonít szemén, s felkiált harsogva : „En protestálok!“ s 
mind addig kurjongatott, míg a körülállók tévedését 
eszébe nem hozák. Ekkor gyúladt életében legelőször ha
ragra, s talán még öregatyjáról reá maradt gyíklesőjével 
az illetlen enyelgést meg is bosszulja, ha ki tudta volna 
rántani ; de a vas, mely félszázad óta nem látott 
napvilágot, most is a rozsda éjjelében maradt. Nagy
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nehezen tudták lecsillapítani, elébe terjesztvén a hely 
méltóságát.

„Többé nem vesződöm a közügy gyei, sem nem 
gazdálkodom; hanem városba megyek lakni, és nyu
godtan élek!“ monda Simon a bámuló mesternek, kinek 
úgy is sok baja lévén a fejér cselédekkel, könnyen reá 
állott; s ezen feltétel hamar is teljesült : egy árendás 
általvette a jószágot illő kezesség mellett, s ők útnak 
indúltak. Soha két ellenkezőbb tetem egy kocsiba nem 
szorult. Simon piros, pozsgás; a mester sárga, sovány: 
úgy tűnt szembe, miként nagy 0  mellett a gondolatjel, 
s a ki csak látá őket, Pharao rejtelmes álmát képezhető 
bennök.

A városi lakás csak azzal különbözött a falusitól, 
hogy Simon nem a folyosón, hanem az ablaknál ült s 
hüvelykét forgatta. Néha elballagott a kávéházba is, s 
ott egy »padra’-telepedve békén hallgatá, miként panasz
kodtak az emberek a rossz időkről, vagy a politika tit
kait fejtegetve, ez háborút, amaz csendet jövendőit — 
— némely pedig, a béavatottat játszva csak tördelt 
szókat ejtve fontosán elnémúlt; míg a harang nem em
lékezteié, hogy a konyhából jön a valódi élet. Egy 
öreg gazdasszony, három macska és a mester éltek 
körülötte.

A mester hajdan muzsikálni tanult, most unalmából 
ismét elővette hegedűjét s oly keserves nótákat húzott 
el rajta, hogy a ki csak hallá, bedugta fülét. Altalellen- 
ben lakott egy öreg úr, kit a podagra mellett ezen csi
korgó hangok nagyon sértőleg illettek. Ez általküldé 
inasát, s kéreté, hogy méltóztatná mesterségét, melyet 
ő csudái ugyan, de közelről nem tűrhet, más szobában 
gyakorolni — s egyszersmind Simont ebédre hivá meg, 
ki meg is Ígérte, s csak szótlan nézett a mesterre, ki 
hadonázva fel s alá járt, és panaszkodott, hogy nálunk 
nem tudják a művészt becsülni. A gazdasszony ezt 
hallván, félre inti a mestert, mondván : „Bizony kár 
bosszankodni ; ezen küldöttségnek nem a hegedű az oka, 
hanem odaáltal kisasszonyok vannak, és urunk nőtelen
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én tudok a mit tudok, már a piarczon kikérdeztek.“ 
H át úgy vagyunk! mond fi mester, kinek egyszerre 
megnyílik az esze, egyet csattant ujj aval s Simonhoz 
siet közölni a hallottat; s úgy is volt, miként a gazd- 
asszony hirdeté; mert amaz öreg úrnak volt egy nem 
fiatal húga Krisztina, kit a traditio szépnek vallott 
ugyan, de az idő gonoszúl gazdálkodott kellemivel. 
Míg bírta magát, mindég kastélyról álmodott, s magá
hoz hasonlóra csak fél vállról nézett, utóbb midőn a
zilra hódolók fecskék gyanánt odább odább röpültek 

az ősz elől, ő is megelégedett volna középsorssal; de a 
hervadó rózsa mellett, hacsak nincs arany szála, min
denki hidegen megy el; kénytelen volt ő is sok szépek 
bánatos esetét tapasztalni. Most Simonra veté szemét 
gondolván : inkább vastag férj, mint semmi. Egy Lidi 
nevű csinos leánya is volt az öreg úrnak, de ez élte 
tavaszát beteg atyja, és virágit irígylő nénje vizsga 
'-zeme alatt örömtelen négy fal között élte. Azonban 
minden zár s vigyázat mellett is egy derék ifjú szívébe 
szökött és a szerelem, bár távol reménynyel ölelte nap
jait. Igv álla a ház belsője, hol Simon ebédre megjelent.

Képzelhetni mily szívesen fogadá Krisztina új ven
dégét. Százszor is tükörbe nézett, hogy a romladékból 
valami szépséget előidézzen, mely lekötve tartaná sze
mét. Hízelkedőleg bánt vele; az asztalnál is melléje ült 
s annyit kínálgatá, hogy Simon, ki lassan de sokat 
evett, alig győzte köszöngetni. Tetszett Simon az öreg
nek is; mert békén kihallgatá nyavalyája eredetét, mi
voltát és fájdalmait; de leginkább tetszett ő Lidinek, 
mert míg a nénike mellette forgolódott, addig az ablak
nál kedvesét leste s a forró pillanat bátran megvallá a 
szívnek titkos érzelmeit. így lesz többször kedves az 
ember a nélkül, hogy tudná miért.

Simon többszöri látogatásra kéretett, sőt Krisztina 
tulajdon kezével emlékeztetőleg egy nefelejtset is tűzött 
mellére. Lidi is pirúló képpel általjövetelre kérte; de 
meg is adta árát : mert a nénike egész este perelt, hogy 
Simon búcsúztakor megcsípte ajakát.

Kisfaludy K VII. 8
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Ez időtől fogva Krisztina szüntelen az ablaknál dol
gozott, s ha Simon szunnyadás közt egyet biczczéntett 
fejével, ő azt üdvözlésnek vélvén erősen hajtogatta ma- 
o-át. A mesternek ez o-ondolatúl szolgált az emberi csa- 
látásról; utóbb ő is általment, s kiömölve nevendéke 
dicséretében, félig meddig értésére adá, hogy Simon 
nem ellensége a házasságnak. Krisztina örült, pedig a 
mester nem őt értette.

Ez így folyt; Simon mindennapos lett a szomszéd 
házban; inkább szokás mint valami érzés, mely úgy is 
tőle ki nem telt, vezérlé által. Azonban nem tudva esz
köze lön egy szerencsés frigynek, mely nélküle vagy 
soha, vegy tán későn szövődött volna. Krisztina tudniil
lik félvén, nehogy Simon Lidit válassza, maga nyitott 
útat a szerelmeseknek, sőt bátyját is arra bírta, hogy 
az ifjút, ki tiszfes hivatalt nyere, vejéűek fogadja el. 
Az öreg, leinek úgy is kevés akaratja vala, hamar 
elmondó áldását s így a boldog pár eljegyeztetett. 
Krisztina nagy készületeket teve a menyekzőre, kitün
tetni akarván Simon előtt tehetségét.

Ekkor a gazdasszony Simon kedves pipáját eltörő; 
soká nézte ez a drága töredékeket, végre ily szókra 

.fakadt : ,,esak úgy van! ha nincs asszony a háznál, 
nincs rend!“ A mester ezt felkapta, és Lidit ajánló neki 
életpárúl; s ezen tanács annálinkább fogott rajta, mint
hogy Lidi őt jótévőjének tartván különös szívességgel 
bánt vele. Rövid vizsgálás után a dolog meghatározta- 
tott, s a mester, érdemjeléűl a nagy czélnak, az úgyne
vezett familia mentét kiszellőzteté, hogy Simon abban 
tehesse meg illő kérelmét. Ez a haragoszöld mente hí
mezve volt széles arany paszománttal, és ámbár a 
nyuszt prémet a moly megritkítá, még is ékesen csillo
gott. Ezt még Simon öregapja, ki híres beszédes vala, 
viselte egyik országgyűlésen. Édes atyja is különös 
napokon benne büszkélkedett, elmondván mindenkinek, 
mily dicső ember szólt ki belőle. Jó ember! bizonyosan 
nem gondolád, hogy az atyák nagysága s érdeme csak 
az unokák törpeségén tűnik fel.
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Egyik nap tehát Simon is magára Ölté azon ősi ha
gyományt; de ámbár elei is szinte jó terjedékenységgel 
bírtak, a ruha neki még is mindenütt szűk vala, s a 
mester elfáradtában alig lihegett, mikor az uraságot 
belényomta. Hogy pedig ő is illőképen jelenhessen meg, 
Simon vérszínű ünnepi köntösét vévé magára. Mennyire 
szűk volt amannak a ruha, annyival bővebb vala ennek, 
s messzéről kitűnt már, hogy ezen köntös szerencsé- 
• bb hasra szabatott. így indúltak meg: Simon duzzadt 

képpel a szorulás miatt, a mester ránezos homlokkal s 
mélyen gondolkodva. Krisztina jöttéket megpillantván,
- különöst sejtvén, elzárta s a mint hevenyében lehe
tett, í'clpiperézte magát csipkékkel és bodros hamis 
fürtökkel.

A kérők nagy nehezen felértek a grádicson; de a 
mester alig nyit ajtót hirtelen visszapattan s ezen sza
vakkal : ,,Tekintetes úr! oda vagyunk, csak nézze a 
kisasszonyt!“ meredt ujjal a szobába mutat, hol Lidi, 
édes andalgásból felijesztve épen akkor fejlik ki az ifjú 
karjából, s lángzó arezczal, Simonhoz lejtve, jövendő 
férjét bemutatja.

,,Jól!“ mond Simon, kit semmi nem lepett meg : 
„örvendek, én is ilyes dologban járok; de ily formán 
nem is szólok,úgyis a grádics és ez az ármányos mente 
maid agyon fojtnak. Hadd üljek le!“ Ezzel a mint lee
reszkedik a mente válla közt ropogva szétszakad. A 
mester cljajdúl s összecsapja kezét; de Simon könnyeb
ben érezvén magát harsogva felkaczag. Azalatt Krisztina 
is elérkezik, s látván a pompának bal kimenetelét, me
lyet érte történtnek képzelt, részvcvöleg sopánkodik. 
Simon őt vigasztalva mond : „már megtörtént; külön
ben is minden régiség zsibvásárra kerül.“

„Sem feleség sem mente!“ dörmögött a mester s 
addig rángatta urát, míg az felemelkedett és búcsúzott, 
a nélkül hogy czéljáról többé egy szót ejtett volna.

Kevés idő múlva az ifjú pár megesküdött és Simon 
mint násznagy díszeskedve csak nézte az asszonyok 
zokogó seregét, a nélkül hogy a sírás érdeklette volna,

8*



116 S Ü L Y O S D I S IM O N .

melylyel a szépnem hadakozik. Krisztina is illendőkép 
hullatá kényeit; de ha az ember.minden könnynek tit
kába juthatna, mit nem látna ezen kisded cseppben, 
mely ezer bájjal ragyog a szív felé,' ámbár többnyire 
játszi ingerek habja csak.

Lidi távozása legkisebb változást sem okozott Si
mon életmódjában; ő bizonyos órában szintúgy általjárt 
mint előbb, kihallgatá az öreg úr jajait s a pártaúnt 
szűz válogatott mondásait, melyeket hajdan szerelmes 
könyvekből összeszedett; és utóbb talán eluntából is 
elvette volna Krisztinát, ellenére a mesternek, ki az agg 
leányt, mivel költéseit gúnyolta, nem szenvedheté, ha 
egy levél nem érkezik, melyben háza elégtét jószágá
ról hirdeték. Vonakodva bár, eltökélé magát az útra. 
A búcsú Krisztinától nem volt igen szívreható, ámbár 
ez eleget nyomkqdá kezét, s pogácsát sTitvén az útra, 
őt hamar visszájövetelre kérte. Simon oly üres kebellel 
indúlt meg, miként jött vala.

Fogadott lovakon menvén, útközben semmi különös 
nem történt, csak a szegény mester csontja érzé meg; 
mert minden kocsizökkenéskor az uraság egész terhé
vel reá dőlt. A tájat elérvén, messzéről mutatá a mester 
a kormos házat. „Csak nézze Tekintetességed mire 
jövünk!“

„Ki tehet róla“ viszonzá Simon : „talán csak kapunk 
mit enni.“ Ezzel neki feszül a kocsinak s fel sem pillan
tott, míg a kapunál nem álltak; ott elébe szalad az 
árendás, elpanaszolja e nagy kárt s magát mentegeti. 
Simon nem szólt, de nem is gondolt semmit, és midőn 
amaz elvégzé, mondá hidegen : „elégett biz ez dereka
san; de a fal és a kémény megmaradt, majd berakjuk 
ismét, ha nem sindelylyel, szalmával.“ Ezután az is- 
pányházhoz járat s édesden mosolygott midőn a kar
széket megmentve látta; mindjárt bele is ereszkedett a 
rendeléseket a mesterre bízván. Ez pedig úgy végezte 
a dolgot : egy része a háznak omladék maradt, a másik 
mely nem égett be, zsupptetőt kapott. Mind ez nyolcz 
nap alatt elkészült, és Simon úgy nézte házát, mintha
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oha sem lett volna más formája; csak midőn az áren
dás monda : „hej Tek. uram! ha feleségem élne, máskép 
állnánk. O éjjel nappal a ház körét futkosta s a gyújto- 
gatót ellármázta volna“ ; ekkor Simon meglökte a mes
tert : „mit mondok én? Asszony nélkül semmit sem ér 
az ember!“

„Igazság!“ mond a mester, utána az árendás, ámbár 
ezt egy hirtelen feltámadás vajmi elkedvetlenítette
volna.

Hogy Simonnak nem volt érdemes utazni, kiki 
általlátja; de az ember élete olyan, mint a szélhajtotta 
levél; megmegakad, meg odább röpül, míg egy árok 
\ égkép elnyeli. Simon is így járt, mert visszaútaztakor 
már csak két státióig lévén a várostól, az ox*szágúton, 
közel egy faluhoz, a kocsitengely egy kőbe ütközvén 
ketté pattan s ő a földre zuhan — szerencséje volt a 
mesternek, hogy a kocsi jobbra dőlt s az uraság lett a 
talpkő, különben ez őt összezúzta volna terhével. Nagy 
lett most a zavar; a mester mint költő mindjárt a fátu- 
mot hozta elő; a kocsis a bognárt s kovácsot szidta, 
ámbár ügyetlensége volt az oka. Simon lassan felván- 
czorog s egy gyephalomra ülve körülnézi pipáját nem 
lett-e semmi baja. Mit tegyünk? az idő alkonyodik; a 
szabad ég alatt meghálni lehetetlen; a kocsit sem lehet 
elhagyni : ezen észrevételek forogtak a mester s a kocsis 
között; s végre azt a következést hozták, hogy egymá
son nem tudnak segíteni, hanem a falu végén fejérlik 
egy kőház, ottan kell segítséget kérni ; s így lett. A 
kocsis egyik lovon odanyargalt s nemsokára segítséget 
hozott azon jó hírrel, hogy ama ház birtokosnéja szíve
sen látja őket, míg a kár helyre állíttatik. Ezen újság 
tetszett ugyan Simonnak, csak a volt a bökkenő, hogy 
odáig gyalogolni kellett, pedig az ő testi alkotása ellen
kezett azzal; de mit nem győz meg a kénytelenség! O 
is tehát a ház felé ballag és tömött képe versenyt piros- 
lott az esti veres felhővel. A háziasszony egy legjobb 
évű özvegy, szívesen fogadá a kárvallottakat, s mivel 
Simon vacsora felett már álmosan pislogott s az özvegy
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kiváncsi vala vendégének, ki testesült nyugalomként 
ült asztalánál, életét megtudni, a mester volt a szószóló 
s mit igazsággal nem győzött, költéssel pótolt ki. A jó 
szív azt vélte, mivel ő szereti az uraságot, minden em
bernek kell szeretni és szinte látta máraz epesztő indu
latot bészökni az asszony mellébe. A házassági gondo
lat ismét felébredt benne; kivált hogy minden körűle 
nem üres erszényt sejtetett. Más nap reggel mindjárt is 
biztatá Simont valami szépet mondani az özvegynek, 
élőbeszéde gyanánt a következő frigynek. Simon mon- 
dá : hogy ő jó ember s még sincsen hölgye; az asszony 
boldogult urának erkölcseit emleo-eté.o  # o

E közben a kocsi elkészült; Simon egy hatalmas 
csókot durrantván az özvegy kezére elindult. Útfélben 
kérdé a mester : ,,tett ő Tekintetessége valami lépést 
az özvegynél?“ Simon viszonzá : „csak egy óráig mú
lattunk volna tovább; alig ha nem történik valami 
egyezés.“ A mester gondoló : „ne halassza soká ő Te
kintetessége a házasságot, különben kifogy az időből, 
már haja ritkul, s a kopasz vőlegény olyan mint a kal- 
pag szőr nélkül; nem kellő ha nincs aranynyal megrak
va; továbbad vélé : már illenék örökösrűl is gondos
kodni.“ Ily beszédek és szunnyadás közt a városba 
értek. Krisztina, ki minden kocsizörgésre az ablakhoz 
szaladt, már várta őket, és vékony karjával legyinge- 
tett feléjük.

Simon nem sokat aggódván a múltról, az özvegyet 
elfelejtette volna, ha nem unszolja a mester, ki feltéte
léről a világért sem mondott le; s ámbár Simon örök 
gyermekkort élvén hozzá szokott mindent hajdani 
Mentora után cselekedni, még is két hónapi munkába 
került a mesternek, míg reá tudta venni újabb útra. 
Krisztina ezt hallván szörnyű haragra lobbant : „hah!“ 
sóhajt mérgében : „ez a háiadatlan zsírtetem, ez az élő 
kappantemető is megcsala!“ s ez időtől fogva valamenv- 
nyi férfinak gyűlölséget esküdött. Nem is nézett Si
monra midőn búcsúzni jött s úgy csattogatta az ajtókat, 
hogy az ablakok recsegtek.



S U L Y O S D I  S IM O N . 119

..Postalovakon sípolva megyünk a szép özvegyhez“ 
mond a mester, midőn tele szép reménynyel a kocsiba 
ültek. Simon vászon köpönyegbe burkolta magát, hogy 
a por ne lepje meg; de szorgalma szükségtelen vala. 
mert alig haladtak félórát, záporeső szakadt le, s a stá- 
tióig verte őket, hol a fogadóba megszálltak jobb időt 
reményivé. Kevéssel utánok más kocsi is érkezik s egy 
úr kiszállván Simonhoz szövetkezik s merően szemébe 
nézvén kezét megragadja : „Te vagy Simon!“ mond : 
„ej! ej de meghíztál!“ azután a mesterhez fordul : „jó 
napot mester bátyám! talán nem is ismer?“ Sok szóvál
tás után megismerték azon úrban Darándyt, Simon 
vígkedvű oskolatársát, kivel egy szálláson lakott. Simon 
örült a mint tudott, a mester ezer kérdésekkel ostro
molta. Daráiul y csakhamar kitanúlta czéljokat, és levé
tetvén a pinczetokot tele ó somlyaival, velők, a mint 
monda, egy víg napot akarván tölteni, őket maradásra 
kérte, melyre az eső miatt könnyen reá is állottak.

Darándy ugyanazon tárgy után jára, mely Simont 
az útra vezérlé; a szép özvegy bájolta el őt is, és a mint 
többszöri együttlétökben tapasztald , nem sikereden 
tévé kódolásait; most otthoni dolgait rendbe szedvén, 
kész vala szabadságát feláldozni s a reménylett frigyet 
eszközölni. Ámbár Simon nem lehetett neki félelmes, 
még is terhére volt ennek jelenése ily állapotban, hol 
minden tanú vajmi szükségtelen; azért is jó móddal le 
akará rázni nyakáról, s talált is szert azt végbe hajtani.

Ebéd felett tudniillik játszi észével úgy feltudta 
vidítani mindakettőt, hogy egyik sem olvasta a poharak 
számát s mire a pinezetok kiürült, kis homály borúit 
szemökre, kivált a mester a fogadóst is Apollónak 
nézte. Délután az idő felderűit, a posta elérkezett, és 
Darándy hamar néhány sorokat írván neki adá azon 
parancscsal, hogy ezeket az urakat vigyázva vigye a 
városba, s ott ezen levélkét adja nekik által; s így is 
történt. Simon alig ült a kocsiba, már beestek szemei, 
a mester szédelgő ideáival tovább tartotta magat, de a 
somlyai lélek őt is meggyőzte, s pittyedt ajakkal az
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álmák országába röpült. Csak benn a városban, a pos
tának ezen kérdésére : „hová szállunk urak?“ jöttek 
magokhoz. A mester majd kinyomta szemét úgy dör
gölte, midőn felpillantván ott leié magát honnan reggel 
elindúlt. Simon szanaszét tekintvén mond : „bizony 
visszajöttünk mi ! engem ha megölnek sem tudom 
mint történt.“

A szálláshoz érvén, a postalegény átadja a levelet; 
a mester hirtelen elkapja s olvassa : „Hogy a kosártól 
megmentselek, visszaútasítálak oda a honnan jöttél. 
Most ez egyszer későn jártál : mert az özvegy envém 
lesz. A menyekzőre meghív barátod Darándv.“ „Pereat 
az ily barát!“ dörmög a mester s Összegyűrő a levelet. 
Simon azt vélte, hogy egy ebédért kár volt egy státiót 
utazni; ezzel szobájába megy, s félrevetvén az ünnepi 
köntöst mondá : „hála isten! ezen is általestem; egy 
asszony kedvéért én többé nem fáradok soha.“

így maradt nőtelen Sulyosdi. A mester sem merte 
ezentúl háborgatni , minthogy minden planuma oly 
rosszúl ütött ki. Most is úgy él mint hajdan, eljárdogál 
a szomszédba s Krisztina újra reményi, de aligha nem 
hasztalan. A külzavar nem érdekli, sem nem olvas, sem 
nem ír, hanem régi phlegmájával üldögél s öregszik.

Légy boldog Sulyosdi Simon! téged sem fog nyomni 
az oszlop sírod felett.
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Minap .utazván, * * faluban lovakat válték. Szép 
tavaszi nap lévén, míg befogtak, az öregbíróval s 
nótáriussal a faluház tornáczában állva ide s tova né
zegettem. Az öregbíró bölcsen semmit sem szólt; — a 
nótárius az újságból sokat beszélt, a mit rég elfelejtet
tem, és annyit jövendölt a mi rég megtörtént, hogy már 
mentői előbb kívántam menekedni. Azonban egy tárgy 
még is figyelmetessé tön : a torony csúcsáról tudniillik 
egy gólya csüggött le. Kérdezőleg nézek az öregbíróra ; 
de ez szememet kerüli és beszítt ajakkal a nótáriust 
könyöközi, ki engem vérbe borúit képpel más tárgyra 
vezetni akarván a kalendáriumban előforduló időjárást 
emlegeté; de én kiváncsi lévén, nyílt szívvel kérdém r 
„Mondják meg uraim, mit csinál ott a gólya?“ Erre a 
nótárius mély reverentia után ellappang, a bíró pedig, 
kihez fordulók, puruszliját húzogatva ezen szavakkal : 
komám uram, már hová megy? a nótárius után vonul. 
Senki sem maradt körűlem csak a kisbíró, ki is a lovak 
előtt állván ream bámultában észre sem vette hogy a ló 
hátul csipdezi ; de utóbb aligha elevenére nem jutott, mert 
egyet rikkantva elugrott helyéből, s kérdésemre : mit 
csinál ott a gólya? szerencsés utat kívánva eltávozott. 
Mind ebből annyit tudtam mint előbb ; de mit vala 
tenni ? egy pillantást vetve a toronyra kocsira ülök s 
ki a faluból.

A gondolat, hogy a legelső státióban egy régi bará
tot ölelhetek, azon mysteriosus gólyát már már elfelej- 
teté; midőn ismét eszembe hozatott. Alig haladok fél 
órát, az út mellett lévő első határhalmon űl egy pász
torlegény, ki is látván kocsisomat gúnyoló hangon el
kiáltja magát : „Hej bátya! mit csinál a gólya?“ Erre 
kocsisom oly haragra lobbant, hogy alig tudtam a ba



124 M IT  C S IN Á L  A  G Ó L Y A ?

kon megtartani, erővel meg akarta támadni a kiáltót, 
s aligha ökölharcz nem lett volna, ha amaz el nem illant. 
Ezen történet még inkább ingerle megértenem a dolog 
mivoltát. Lecsillapodván kocsisomat szelíd hangon kér
dem : „Szeretném tudni, mit csinál ott a gólya?“ de ő 
összeszidván valahány gólya van a világban, mérgesen 
egyet pattant s úgy kezd vágtatni, hogy szót sem vált- 
haték vele, és annyit tudtam mint előbb.

A státióba érvén, barátom szívesen fogadott, s élőm
be vezetvén egy csinos, minduntalan elpiruló menyecskét, 
azt nekem mint három nap-óti kedves élte párját, bému- 
tatja. A közmondást : hogy az első házassági hétben 
az embernek két szíve de egy szeme sincs, itt is való
sulva láttam ; mert barátom nem igen nézett ugyan rám 
de annál többet ölelt, s akármit kérdék tőle, midég azt 
feleié : hogy ő mily szerencsés. Letelepedvén a házban 
a gólyát’is'előhoztam ; erre ő felkaczagott és feleségét 
megcsókolta; s én ismét annyit tudtam mint előbb. Ez 
a gólya meg van babonázva! gondolám, hogy semmi
kép nem tudom kinyomozni, miért csügg a torony 
felett.

Szerencsémre más vendég is érkezett éjjeli hálásra, 
mint értém egy a nászok közül. — Ez a vacsora felett, 
a lakodalomból megmaradt sütemények mellett vígan 
lévén, a gólya iránt tett kérdésemre e következendő 
históriát beszóló :

„** helység lakosi nagy nehezen egy fejér bádoggal 
fedett és arany csillagkereszttel ékesített tornyot építet
tek, s minthogy sok bajjal ment végbe, büszkék is vol
tak tornyokra. Eleinte félnapig is elálltak előtte s nem 
győzék csudáim : mily szépen ragyog az midőn a nap 
süt rá! — A tanultabbak, fontos tusakodás után azon 
következést hozták : hogy a magasról messzé láthatni. 
Ennél fogva szinte kimérték, hány mértföldnyiről ötlik 
szembe csillogása ? De minthogy semmi sem állandó e 
földön, örömök sem tartott soká! mert egy szerencsét
len gólya a csillagra szokott szállni, s az által nagy 
zűrzavart okozott. — A dolog így történt :
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Komámasszony, öregbíróné asszonyom! mond egy
kor a törvénybíróné, egy szemes, tűzről pattant me
nyecske : Ez a mi tornyunk minden nap homályosabb 
lesz; erről tegyünk. Ah, sóhajt az öregbíróné, mikor 
az az ármányos gólya az egész tájból reá hordja a kí
gyókat, aztán kelepel.

Adjuk fel a tanácsnak, mond a törvénybíróné ; ko
mámasszony szóljon öregbíró uramnak hogy tegyen 
rendelést; s így lett. A bíróné szólt, a bíró a tanács 
előtt sok szembetűnő okokkal megmutatta, hogy az il
letlen a mit a gólya cselekszik.

A tanács azt helyben hagyá, hanem Ej és No között 
sajnálta hogy az embernek nincs szárnya, s ennél fogva 
minden hatalma mellett a gólyának nem parancsolhat. 
De elijeszteni még is lehet, felszólal az egyik, s erre a 
tanács úgy összekiáltott, hogy a kisbíró, ki kívül az 
ajtót támogató vállával, szinte megrezzent. Ezen kiál
tás jele volt a megelégedésnek. De mivel a tanács mél
tósága ellen volna az utczán kurjongatni, tehát ezt a 
nótáriusra (ki egyszersmind praeceptor is volt) bízták. 
Ez először apprehendálta hogy az ő képét annyira rút
nak nézik, hogy a madarak is elijednek tőle; de csak 
hamar megengesztelődött, értvén, hogy az ő kormánya 
alatt a tanuló gyermekekre bízatik az elijesztés köte
lessége.

A gólya szokás szerint eljött; a sok gyermek ékte
len lármával ki az oskolából, hessegetnek, sicezegetnek, 
kurjongatnak mint addig, míg a gólya tovább nem 
szállt. Ez így folyt néhány napig, de a kár nagyobb 
lett a haszonnál, mert a gyermekek a mellett hogy sem
mit sem tanultak, ruhájúkat szagatták, kivált süvegjeik, 
melyekkel legyingettek, mind oda lettek — azonfelül 
kövekkel hajigáltak; de nem az ellenséget, hanem több
ször a templomablakot találták — hozzá járulván a 
rekedtség, csintalanság, s a mi legtöbb, a gólya örökös 
-visszatérte.

Látván ezt a bíró, a tanács rendelését megsemmisí
tette. — A nótáriusnak legtöbb baja volt, gyermekeit a
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regi fenyíték alá szorítani; mert tiltva lévén a lárma, 
annál inkább kiszöktek és kiáltoztak.

Lőni tehát, agyon durrantani a gólyát, ez volt a 
nagy gondolat, mely csak ugyan az öregbíró eszében 
támadott; s mindjárt is elment a nótáriushoz, tudván 
hogy ő vadász, minthogy nem régiben az uraság cse
lédjei meg is ugratták a tilosban, és véle közlötte ideá
ját. Ez kész vala, és csak azon csodálkozott hogy ő, 
mint puskás ember és tudós, nem jött azon gondolatra. 
Jövő vasárnapra halasztó ezen munkát, hogy mindenki 
lássa mesterségét. Tell Vilhelm idejétől fogva egy lövés 
sem gerjeszte annyi figyelmet.

A vasárnap eljött, az egész falu talpon volt. Min
den ablaknál néhány fej bukott ki. Az asszonyok sut
togtak, és gyermekeik szájokat betartották hogy ne 
lármázhassanak — az öregbíró az egész tanácscsal a fa
luház előtt állott, aggódás és reménység változott ké- 
pökön. A nótárius már korán reggel egy sövény mellé 
lapult.

S ím! jön a gólya, egy nagy kígyó vonaglik szájá
ban, egyet kereng és a toronyra száll. A nótárius ezé- 
loz — rántja sárkánybillentyűjét ; de a puska el nem 
sül — mert nem volt felhúzva. A nagy tűzben elfelejté 
felhúzni, s mire újra czélozni készül, a gólya ellebeg 
feje felett; az elejtett kígyó elébe esik, és ő ijedtében a 
levegőbe süti puskáját. — Arra összeszalad a nép, a 
nótárius fegyverét vádolja, de az öregbíró biztatja, tü
relemre inti, és tulajdon nem kicsiny körmével a kovát 
megdörtföli.

Nem sokára szétvonúlván a nép, a gólya ismét meg
jelen, leszáll, s pípesen nyújtózva kelepek A puska pat
tan — s a  szegény pára megszűnt élni; de nyaka a ke
resztsugárban megakadván holtan csüggve maradt.

Képzelhetni miként töprenkedtek c bal eseten a fa
lubéliek, mind azt kiálták, hogy a torony most csú
nyább, pedig igazsággal ; mert csak ugyan a gólyaczí- 
mer nem legszebb formát adott a sugár toronynak. Né
melyek a nótáriust vádolák; ez magát a bíró parancso
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latjával menteget«; némelyek a költséget bánták, mely- 
lyet a torony építésére adtak, s így a zenebona közön
séges volt.

Neheztelve gyűlést rendelt az öregbíró. Itt hosszú 
okoskodás után abban egyeztek meg : hogy a gólyát le 
kelljen onnan szurkálni — de miként? az volt a bök
kenő : a torony magas, az ember kicsiny. Nem találtak 
más lehetséget, egyéb ha valaki létrán félmenne a tem
plom tetejére és onnan doronggal bökdözné el. Ezen 
okból behívtak egy a faluvégén tanyázó szittya mű
vészt, az az czigányt, ki néhány kövér sódar s három 
véka gabonáért ama veszélyes munkát magára vállalta.

A kisbírák összeszedték mindenütt a legnagyobb 
létrákat. Zsiga hosszú póznával felmegy a tetőre; de 
Zsiga inkább a hegedűbez szokván, mint a sindelyen sé
tálgatni, alig kezd böködni, elszédűlve lezuhan, s egyik 
lábával fizette meg bátorságát. Jajgatás, sopánkodás 
hangzott felette, de ő minden fájdalma közt sódart em
legetett.

Az első próba ily gonoszéi ütvén ki, más szurkáló 
ember nem találkozott, s a dolog annyira ment, hogy 
némely jámborok azon gólyában isteni büntetést sejdí- 
tének. De a fáin elsői semmit sem gondolván befogat- 
tak s a közel városból egy ácsmestert hozattak ki. Ez 
fejét csóválta s azt mondá, hogy a gólya levétele pénzbe 
kerül, mert nagy állást kell csináltatni, vagy belől a 
bádog ledéit kivágni — azon kivűl a fáradság bére. 
„Mit? kiált a bíró, pénzt? Nem! inkább az egész to
rony váljon gólyává, de pénzt nem adunk. Én tudom 
mibe kerül nálunk pénzt összeszedni, és mily nehéz 
adni mikor nincs !“ A pernek hamar vége lön, az ácsot 
visszavitték s a gólya fenn maradt ; s már egy ősz és tél 
óta ott lóg a csillagkereszt sugárán.

Azonban a szomszéd faluk félkapák ezen törté
netet s * * lakosit gúnyolták gólyájokkal — s azon kér
dés : „Mit csinál a gólya?“ már sok kék foltba, sőt 
vérbe is került.“

Vége lévén a gólyahistóriának, akkor vettem csak
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észre hogy a boldog pár, tudniillik a házi úr szép hit
vesével elillantott — különféle gondolatok között én 
is fekünni mentem, s a szép hölgyről és gólyáról ál
modtam.

Néhány hét múlva visszautazván, ismét * * faluban 
lovakat válték, de már a gólyát nem találtam. A nótá
rius szinte könnyűit kebellel dicsekedett, hogy egy 
forgószél tornyoknak ezen fatális attribútumát levetette 
s nekem azon mondás : „az idő az embernek legjobb 
orvosa“ jutott eszembe. Mint nem fárad, mint nem tű
nődik az ember valami dolog megnyerhetése vagy ter
hétől menekedhetése miatt! s a mit ezer küzdés, gond 
és szorgalom mellett a jelen megtagad, utóbb az idő 
ingyen adja meg.

!
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I. SZAKASZ.

A hajdankor hős vonásin fellengve múlat a buzgó 
maradék; s a lefolyt idők homályiból világos árnyék 
gyanánt tűnnek fel a bátrak, kik, nemzetök méltóságát 
érezvén, csillagbetűkkel írák nevöket a századok köny
vébe. Kit nem lelkesít első Lajosunk kora? midőn pol
gári hűség, erő, egyesség, szabadság, szövetkezve törvé- 
nves királyi hatalommal, addig nem ért fényre emelék 
Mag yarországot.

Alig múlt két év Lajos koronáztatása után, midőn 
András öcscse nápolyi király szomorú halála minden 
szívet méltó bosszúra gerjészté. Hasztalan sürgeté La
jos, ifjú még, de belső erejében férfi, a gyilkosok bün
tetését; Joanna, András hitetlen hitvese, a szép bűnös, 
gúnyolá a vádat, mely őt részesnek kiáltá erőszakos 
vesztén nagyreményű férjének. Rákos síkjain tehát lóra 
szólítja nemeseit a felingerűlt király, néhány száz 
lovaggal előre küldvén Ivont Miklóst pártja erősítésére ; 
s ugyanazon esztendő végén maga is útnak indúlt, kis
ded, de bátor seregével. Ot követé Apor István erdé
lyi vajda, lelkes, harczban forgott vitéz; s több nemes 
férfiak, mezőn mint tanácsban jelesek. így a király 
példája sok ífjat hevített e távol versenypályára, s tom
boló paripákon feszűle keblök az ott nyerendő dicső
ségért. Ezek közt leginkább tündöklött T iham ér. 
Korán árva, Apor udvarában nevelkedett, s ezzel már 
előbb megjárván az olasz földet, gyúladozó lelke ott a

9*
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Scipiók és Fábiusok honában lenge korul először a hő
sek sírjait, kikre nem kevély uraság s hiú ősi czímer, 
hanem valódi személyes érdem ültete borostyánt. Ko
molyan tüzelgett szeme átfutván a tábort s lobogó 
zászlókat : a napot várván, mely hirdesse majd első 
hadi tettét. Megrezzent buzogánya, midőn a honi par
tokra pillanta utólszor, s az előbb előbbre kisztő nyecs 
tárogató rivallott.

Az olasz fejedelmek mély tisztelettel fogadák Lajos 
királyt, s azonnal több hatalmas frígyesűlt vele; csak 
Imola- s Faenzánál akará Romagna grófja gátolni útját 
a pápa parancsára; de látván Lajost, igazságát fegyver
rel védendő eltökéltében, hamar kaput nyitott. így 
haladott gyorsan a magyar sereg, csak Rimíni környé
kén gróf Malatesta birtokában, állapodék meg rövid 
nyúgalomra. '

Lajo§ .tiszteletére már ezelőtt ideérkezett a német 
Werner is, néhány lovaggal. Ez gyülevész csoportjával, 
hol egy, hol más háborgó olasz fejedelmet szolgált, ma
gát herczegnek hívatá, s főkép rablásból, sarczolásból 
élt. Kont Miklós Olaszországba érkeztekor Lajos zsold- 
jába fogadta őt. Werner déli korán álla ekkor, s külseje 
első tekintetre eláruld a kemény bajvívót s vérengző 
mesterségét. Elbizottság, kegyetlenség, dacz égett ko
nyáié szőröktől takart szemében. Naptól barna képe, 
torzon bajusza összenőve fekete bodor szakállával, s 
izmos alkotása rémítővé tevék. Minden indulat látszott 
dühösködni keblében, komor elszánást hagyván csak 
életvezérűl.

„Egy még gyözetlen kar emeli vasát éretted, nagy 
király! s jaj annak, kire suhintni parancsolod!“ így 
köszöntő ő Lajost, ki csak egyszerűen viszonzá délczeg 
szavait, megvetvén a bolygó szerencsevadászt, ámbár a 
környűlállások súlyától nyomatva befogadni kénytele- 
níttetett őt vad seregével.

Gróf Malatesta Pandolfo fényes ünnepekkel tiszteié 
nagy vendégét. A belső várudvaron gyászaikat emelte
tett, körösleg fekete, tetejére veres zászló tűzve, példá-
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zatúl : hogy végső csepp vérig üldözendik András 
gyilkosait. Itt gróf Malatesta a halotti mise után felei
vel hűséget esküvék Lajosnak, hitzálogúl általadván 
fiát, kit Lajos akkori szokás szerint vitéznek ütött, s 
drága kardot nyújtván neki, mond : „Magyarnak hív
lak ezentúl; ím ezen kard! méltatlan ne vond ki soha, s 
becstelen ne zárd hüvelyébe. Igazságért harczolj, véd- 
jed az ártatlant; így hálálod meg adója kegyelmét.“ 
Ezután Lajos a nagy piaczra kísértetvén, hadi gyakor
lásra jel adatott. Tolongva tódúlt ide a nép az ifjú 
király szemléletére, kinek tiszteletparancsoló tekintete 
s hős alakja mindent hódolatra vonza. A sorompó nyú- 
goti részén, ékes mennyezet alatt ült Lajos, körűle a 
háznak szépei, Apor, s több alvezérek; jobbra magyar, 
balfelűl olasz lovagok állának.

A viadal először gyalog kezdődött. Könnyű öltö
zetű ifjak párosán keltek szálkardra, most ügyes for
dulatokkal egymás vágásait kerülve, most szaladó, majd 
győzőképen vívtanak; végre fegyvertelen ölbe kapván, 
hajlékony mozdulatikkal mutogatták testi erejöket. 
Eddig egy magyar sem von részt e harczi játékban; 
lóra szokván senki sem hajla elfogadni a nyertes küz
dők versenyajánlatit. Közéjök tekint a király, s Tiha
mér kilép a rendből, s párduczát s ezüst hímzetű mell
vasát leöltvén, sugár termete minden szemet magára 
vont; barna haja, mentve a nehéz sisaktól, gyűrűzve 
omladozott szerte vállain, nyíltan hagyván nemes vo
násait. így lép ő a pályasíkra, szerényen, de bátran. A 
győztesek közűi mindegyik kiszáll vele; de mintha 
szunnyadó ereje egyszerre törne ki feszült tagjaiból, 
mindegyik homokba téríttetik általa. Trombita harsog, 
a nép örömzaja hirdeti diadalmát, a szépektől forró 
tekintetek röpülnek feléje; de ő csak királya derengő 
szemein csügg.

A gyalog küzdőket lovasok válták fel. Már itt több 
magyar állt ki a viadaltérre, s most egyenként, majd 
egész csapatokban viaskodván, karcsú paripákon tétova 
szökellve mutaták meg szittya származásokat.
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Kiürült a küzdőhely, végzettnek véle mindenki már 
a harczi játékot, midőn Werner izmos ménjén, egészen 
vasba pánczélozva elévágtat, s engedelmet nyervén a 
csatapróbára, fenhéjazó gúnynyal Tihamért imígy szó
lítja : „Te győztes valál gyalog, küzdj velem lovon, 
vagy pirulj; e mén legyen sajátod, ha földre buktatsz.“ 
Szótlan csatoltatja fel Tihamér mellvértjét; s szikrázó 
szemébe nyomva sisakját, erdélyi lovára pattan, s míg 
Werner gőgösen szétnyargal csodáitatni magát, által- 
szöktet a sorompófán, s pajzsára ütve várja támadóját. 
Werner, egy csapással el akarván szédíteni ellentársát, 
keményen neki törtet; de csak üres levegőt hasít, mert 
Tihamér fürge lován könnyeden félre ugrott, meg-meg 
szembe száll, s szinte játszva csalogatá a hiú erőiködőt. 
Tajtékzik már a mén, széles hab lóg sztigyén, gőzülg, 
s nehezen fúj ; Werner titkos mérgében nyúlszívűnek 
kiáltja őt,'ki csak szaladni tud, ekkor neki rohan amaz, 
sűrű vágástól csattognak pajzsaik, míg Tihamér ma
gáét repedten elveti, s forgószélként karikáz körűié. 
W erner, vérig sarkantyúzott nehézkés lován oly hirte
len nem kanyaroghatván minden ereje s ügyessége 
mellett, egy véletlen lökéstől nagy robajjal a homokba 
zuhant. Míg a nézők az önhitt lebuktán zajlódva örül
tek, Tihamér ismét általszöktet a sorompó korláton, s 
régi helyén áll meg; szégyen s harag lángolt Werner 
arczain, s felkelvén a győzőhöz vezetteti lovát, mond
ván : „itt a nyert mén, vak szerencséd díja; ez nem 
utolsó küzdésünk.“ — „Készen lelsz mindenkor!“ vi- 
szonzá Tihamér, semmi érdemet sem látván a játékdia
dalban, s a nyert lovat Werner szolgájának ajándé
kozza. Titkon boszút esküdve alázójára, legott elbúcsú
zott Werner, s Capua felé táborozó seregéhez tért 
vissza. Lajos pedig a gróffal s néhány biztosival hosszan 
tanácskozék nápolyi ügyéről.
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II. SZAKASZ.

Egyik fő erkölcse volt azon kornak a fentartott 
tsszonyi méltóság; nem vak imáclás, azért mulékony 
inger : hanem igaz tisztelet bélyegzé azt. Szépnem 
osztogatá az érdemdíjt, példázatául a durvább erőn 
győző szépségnek; így nem ritkán tévé egy pár szem 
'Ugárzata a hevűlt ifjút jeles bajnokká.

Ez ünnep más nap estve ment végbe. A számtalan 
gyertyáktól fénylő palotában, drága szőnyegekkel éke- 
'ült falak közt állt a thrónus, környezve hadi jelekkel. 
Felette hármas halmon szétömlő arany sugárokban 
látszott a kettős kereszt, ott ült a király, ruhája nem
zeti színekből választva; körűle vegyest a vezérek és 
urak. Jobbra oldalast egy kisebb, Malatesta ház czím- 
jeivel ékesűlt, szőnyeges karszékben ült a grófné gaz
dag öltözetben , mellette asszonyok és szüzek fél
körben.

A herold előlép, s gazdája nevében a királyt három
szor üdvözli, s felolvasván a küzdők neveit, azoknak is 
köszönetét jelenti. Tihamért hirdeti első jutalmaztatan- 
dónak. Erre nyílik az ajtó, s fejér öltözetű gyermekek 
sorában hozzák bársony vánkosokon az osztandó díja
kat. — A grófné int, Tihamér elébe járul, s minekutána 
főhajtva a szék lépcsőjére letérdelt, a grófné egy arany- 
lánczot nyakará függesztvén így ejti szavait : „Szelíd 
érzés hódolva simul a bátor erőhöz, s míg a hős fel
lengve a jövendőnek él, gyöngéden nyújtja neki a jelen 
rózsájit. Vedd ezt emlékjelűl! s miként e harczi játék
ban győztes valál, úgy lengjen körűi az asszonyi kegy 
édes malasztja!“ Szelíd méltósággal fogadá el Tihamér 
a díjt, lelkes szavakkal hirdetvén a szépség hatalmát. 
Szorongva néztek a szüzek a szép ifjúra, ki önérzete 
lángjaival így dicsőíté nemök érdemét. Öt követék a 
többi jutalmasok is, választott igékkel mindegyik a 
szépnem iránt viseltető hódolatját kijelenteni bu
zogván.
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Ott az ének honában, hol az akkor élő Petrarca 
minden szívet elbájolt, minden hatalmas versenyge 
udvarában lantosokat marasztani, kik nem szolgai bér, 

- de baráti tisztelettől lekötve zengének szép és magas 
érzelmeket. Hallgatók lángjától hevűlt az énekes, és 
szabad röptével nemesűlt az élet. Művészetnek kelle itt 
is befejezni az ünnepet; azért, mihelyest a díjosztás 
elvégződött, csendes harmóniától zendűlt meg a palota, 
s egy kar szívhatólag zengé a király dícséretét, mely 
utóbb harsány diadalénekkel némúlt el. Azután egyes 
lantosok és szüzek váltva vetélkedtek önszerzett dalok
ban; a tárgy bajnoki tett vagy hű szerelem vala : de 
egyszerre minden lecsendesűlt : „a szép Róza !“ sutto- 
gák a várbeliek, szinte feszülten a következőre; s ím 
egy ősz lantos, nyolczvan évtől görnyítve lép halkan 
elé; hószakálla mellét verdesi, de ősz pillái alatt nemes 
tűz lángol*, fiyúgottan nézve a meglepett urakra ; bal 
karján csügg hárfája, jobbjára öltve egy sugár szűz, 
szép mint a hajnal. A tél s bimbózó tavasz együtt lát
szott andalogni e párban. Titkos félelem s a szemérem 
égi pírja önté el arczait, szemében csodálat s örömláng 
reszkete. Szőke haja hosszú fürtökben lengé körűi belső 
gerjedelemtől hullámzó kebelét. Egész külseje mutatá 
e bájalaknak távol éghajlati születését. Könnyragyogva 
néz a királyra s magyarjaira, kik néma várakozással 
meredtek reája.

„Soká élj, király! — mond a lantos —e szív gyönge 
lobbanása derítse lelkedet; a mit adok, vedd úgy, mint 
a téli napsugárt. mely röviden melegít s elborúl.“ 
Visszaífjadni látszik erre az ősz, tüzesen nyúl húrjai 
közé, s a képzettől vezetve, most andalgva, most har
sány accordokban özönli hangját; lassúdan lankad ez, 
s haldokló szív gyanánt, még egyszer ébred, és tagúi, 
és megáll. Esti homályban így zengé dalait Ossian, 
hőslelkei vékony felhőkön odalebegve hallgatók sza
vait, s kopár ormokon tompán viszonzák a harcz fiai.

Mélyen hata bár az öreg játéka az egész gyüleke
zetre, még is mindenki csak a szép szűzre figyelmezett,
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habozva nyúl ez hárfájához, s melléhez szorítván ez 
első biztosát, gyöngéd hangokban ömledezteti érzetét, s 
mintegy édes álomból serkenve kél szózatja reszkető 
ajkain. Búsan éneklé az elválás gyötrelmeit s vesztesé
gét a szerető szívnek, mely számkivetve édes hazájából 
idegen földön könnyezetlen hervadoz. On sorsát látszott 
panaszlani, oly valóan lebbent el fájdalmai titka. De csak
hamar szinte fentebb erőtől lelkesítve vígabbra fordul 
éneke, s mintha üdvözlené a jövevényeket, bájosan 
zengé el a hazafiúság felséges érzetét, s a viszontlátás 
égi boldogságát. Öröm kapá el a hallgatók szívét, za- 
jongva hirdetek magasztalásikat ; csak őt nem érdeklé 
a koztapsolás, magába vonulva hajló fővel karolta által 
hárfáját.

A grófné elhagyván székét, Lajosnak nyújtá a ju
ta!''ínkoszorút, melynek virágai közt keleti gyöngyök 
ragyogtanak , s ezt Róza nyeré el. Lángolva tér Róza 

királyi thrónustól helyére, és kiragadtatva szinte 
magából fogván hárfáját, remegve átfutja húrjait s 
fellengző néztekkel, magyar nyelven ezen dalt éneklé:

„Itt a langyos ég virányin 
Édes illat tévedez,
S a múlt nagykor omladékin 
Hős kivánat ébredez.

A természet bájos képe 
Andalító kéjivei,
Felmosolyg a déli naphoz 
Mindég ifjú züldjivel.

Ah de bármi szép az élet,
A hazátlan árva szív 
Kelyhiből a nyílt örömnek 
Bút csak és keservet szív.

A napkölti é g  alatt, hol 
Fellegig nyúl a havas,
’Hol sötét erdők hegyette 
Száll s mereng a büszke sas;
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Ott, hol harczfi a nemes mind,
Ég a szent szabadságért,
S létét kötve birtokához 
Megvet minden szolgabért :

Ott hazám , hol egykor Árpád 
Érczkarral csatára kelt,
S élve halva nemzetének 
Messze fénylő trónt emelt.

Ott hazám, hol a Tiszának 
Lejtnek könnyű habjai :
Arra kelnek, arra szállnak 
Lelkem néma vágyai !“

Ki szülőföldétől távol, váratlan hazai nyelvét hallá, 
képzelheti azon örömérzést, mely csapongva tört ki a 
jelenvolt magyarokból. Felindúlva mindenki, közeleb 
akará látni'a rokon ajkút ; de ez hirtelen visszavonúl 
az őszszel, az ajtóból lövell csak vissza még egy tekinte
tet, s ez minden egével Tihamérra szállott.

Az eltűnt Ion most a beszédek fő tárgya. Lajos maga 
kérdést tőn iránta, de a gróf csak keveset értesítheté 
felőle, tudniillik : az öreg lantos néhány év előtt jött 
birtokába, s nem messze lakik a vártól egy magányos 
házban. Az ősz magát olasznak vallja ugyan : de a szűz 
eredetét mély titokban tartja. „Ki kérdi a zengő fül- 
miiéről, melyik bokorban marada fészke? művésznek 
az egész világ hazája“ ez mindeddig a tőle nyert válasz.

„Hazája enyém is — mond büszkén a király — saj
nosán látom országom ily gyöngyét idegen földön ra
gyogni ; holnap magától akarom sorsát érteni.“ Ezzel 
hódolatját jelentvén a várasszonynak, szobáiba vo
nult, s minekutána tölt billikomok vigan körűlforgának, 
szétoszlott az egész társaság, s a kerengő zajt mély 
nyúgalom váltá fel.
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III. SZAKASZ.

Ej vala, halotti csend a várban. Sűrű köd lepd a 
tőidet. Tihamér korán elszökvén a vígadóktól, magán 
tünődék s áradozó érzetén. Róza lebegett körűle, annak 
édes hangjait lihegte vissza szorult kebele. Az itt tör
téntet álomnak vélte, csak Róza tekintete fénylett új 
élet gyanánt a gyönyörű valóra. A szürkülő hajnal éb
ren leié , s mindjárt is kardot övezve , ment le az ud
varba, s az első fellelt grófi szolgát kóré: vezetné őt az 
öreg lantoshoz. Ö kívánta Rózát Lajoshoz vezetni, s ez
zel forró vágyait teljesítni. A fáradt szolga vonakodott, 
míg néhány körmöczi nem erősíté tagjait. Elindúltak.

Míg Tihamér szép reményeket röpíte a jövendőbe, 
kísérője őt múlatni akarván, elbeszélte: hányszor hívta 
már grófja Rózát udvarába, s nem jött; mily büszke 
imádójihoz, s korántsem oly vidám mint az olasz leá
nyok. — A  küzdésnél is jelen volt — mond továbbad 
a szolga.

„Jelen?“ kérdé hirtelen Tihamér, s nem akarva 
örült szerencsés viadalának.

„Igen is, jelen — felelt a szolga — de úgy befátyo
lozva, hogy magam is csak magas termetéről ismerhe- 
tém meg. Mind e mellett a szépet mindjárt kifürkészik 
a férfiak : őt is több lovag kerülgető.“ Fellobbant Ti
hamér : de kelletlen ingere lecsillapúlt hamar, midőn 
valami ezer lépést haladván, az olajerdő-nyíláson Róza 
lakása fejérlett elébe. Kisded ház vala ez, körűlnőve 
szőlőtökkel ; jobb oldalán kert, ennek közepén olajág
ból fűzött remeteség látszott, az egészet illatos olaj
erdő környezd. A mint Tihamér a bokor kerítéshez jut, 
egy nagy fris sebtől vérző házi szelindek neki ugrik, de 
rövid szaglalás után nyöszörögve ismét a kertbe vonúl. 
Az ajtók tárva, senki sem mozdúlt. Szívdobogva megy 
a házba Tihamér; az első szoba padlatán vér s egy 
rozsdás kard , a mellék szobában a még bontatlan nyo- 

s zolván eltépett fátyol, a földön törött hárfa fekszik.
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„Uram, itt raboltak! kiált a szolga a dermedő ifjúhoz, 
ki vadon forgó szemekkel kardmarkolatját szorongató.

„Nézzünk a kertbe!“ mond ismét a szolga, s Tiha
mér félig kábúltan követi. Ott a fahajléknál vonaglik a 
hív kutya, s már már szakadozó párával az ajtót ka
parja; gyors taszintástól felzörren az, s világos Ion a 
rettentő éji cselekedet : vértől elöntve, mellébe tőr 
mártva fekszik ott az ősz lantos, marka öszvegörcsűlve, 
szelíd vonásai kín-és haragtól széthúzva alig ismerhe
tők. „Irgalom istene !“ kiált azilyeshez szokatlan Tiha
mér, s míg a szolga haza siet a szomorú hírrel, ő kard
rántva , bőszűlten futkos az erdőben a rablókat nyo
mozni, éltét elszánva Róza vakságára ; de sikertelen, s 
végre az életerő sem bírván ösztönit forró indulatjának, 
lankadtan öszveroskadt.

E gyilkoló rablás szörnyen behatott az udvarra ; ma
gyar bs blasz nyomozó csapatok különös irányokon 
száguldoztak el. A király s Malatesta nagy díjt veié
nek a rablók fejére ; mind hasztalan: tikkadozva tértek 
vissza a lovagok, Róza elmaradt, s méltó gyanú senkire 
nem eshetvén, minden töprengés csak puszta sajnálko- 
dásba oszlott-el.

A fáradt Tihamért egy kémcsapat föllelvén, a várba 
kísérte. Hajnali csillagként, mely szebb létbe világít, 
tűnt fel Róza Tihamérnak, mélyen érzé sebes borúltát, 
bár hiú panaszszal nem hirdcté. Különös állapot inkább 
rokonit, mint a köz pályán való ismerkedés; így serken 
többször az indulat, veszélyek s tartós áldozatok még 
inkább nevelik azt. Ha Róza külső ékei valami üressé
get hagyának is a köz léten túl vágyó ifjú keblében, 
fölösleg betölté bal esete a hiányt, az óhajtott dicsőség 
Rózába vegyült, s ő úgy nézett utána, mint a vándor 
a leszálló napra, tudván : útja még vad sivatagon viszi 
keresztül, de a czélnál szent béke jutalmazza.

Az öreg lantos hideg teteme más nap földbe taka- 
rítta to tt, s temetés pompa végzé a fellengző ünnepet, 
miként halál a legfénylőb életet. Most Rózához.
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IV. SZAKASZ.

Károly király, Lajos atyjának udvarában élt Zács 
Feliczián, büszke, nemes, kemény erkölcsű férfiú; 
előbb a híres zendítö Trencsényi Máté párthíve, később 
Károly meghitt tanácsosa. Ennek ritka szépségű leánya 
Klára, udvarnokszűz gyanánt szolgált Erzsébet király
né mellett. Ivázmér a királyné öcscse, utóbb lengyel 
király, Visegrádon múlatván szerelemre gyúladt Klára 
iránt, s minthogy vétkes indulatja meg Ion vetve, erő
szakkal tőré le a virágot, mely sorsára nézve alatta, 
érdemére sokkal felette tündöklőit. — Tudva lévén, 
hogy a királyné öcscsét határtalan szerété, s hogy 
Klára mindég társaságában élt, a felingerűlt atya a ki
rálynét tartá az alacson tett eszközének, s vizsgálat- 
lanúl, bosszújától őrülésig ragadtatva dühösen rohan a 
palotába, hol a király önnönivel ebédnél ült; a királyné 
jobb kezének négy újját elvágja, a hitvesét védő király 
karját megvérzi, azután Lajos és András nevendék 
herczegekre sujtá halálos vasát; deminekelőtte vak szán
déka teljesülhetne, az oda siető udvarnokoktól megöle
tik. Zács egyetlen fia hív szolgájával el akarván szökni 
megfogatik , s lófarkon hurczoltatva irtatik ki az 
életből.

Az eddig történtet Feliczián irtózatos tettével s a 
királyi házhoz kötelező jobbágyi hűség inegszegtével 
mentegethetni; de az akkori bírák szégyenét, kik hí- 
zelkedéstől vezéreltetve az utóbbi Ítéletet hozák, semmi 
idő nem moshatja le. A szerencsétlen, ártatlan, oly rú- 
túl megbántott Klára megfogatik, orrán, ajkain, kezein 
megcsonkítva, félholtan lóra köttetik, s az útezákon 
szerte vonczoltatva kínok közt ezen kiáltásra kénysze- 
ríttetik : „így járjon a király támadója!“ Zebának, 
Zács idősb leányának, bár nem is sejté atyja vétkét, 
Léván feje vétetik, s Kopai, ennek férje, legott éhen 
múlik ki a tömlözben. De hogy a fejedelmi bűnös ellen 
egy tanú, egy vád se maradjon fenn, Zácsnak minden
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ivadéka harmadíziglen hóhérpallosra, többi rokon vérsé- 
ge pedig örökös szolgaság-s birtokelvesztésre ítéltetik.

Demeter, Zács elhúnyt húgának férje, még jókor 
hallván a veszélyt, elkerűlé az érte küldött poroszló
kat, s hat évű leányával, vérző szívvel hagyá el azon 
hazát, melynek elsői mellékes hasznokért áldozának 
fel egy ártatlan nemzetséget; s álnév alatt olasz földre 
költözött, hol egykor tudományait gyakorolta. Itt ten
gődött, szüntelen rettegvén Károly kémjeitől; s noha 
életét pénzzé tett drágaságai szükségtől felmenték, 
fogyasztó bú rágódott még is belsején , szevedő lelke 
egyedül hazájáért epedezvén.

így nőtt fel Róza sínlődő atyja mellett, mint a ma
gányos virág a mohosúlt síron. Fő gondja atyjának, 
híven osztozott annak bújában , s tudván élte hajnalán 
mily veszély környezé, mily két színű többször az 
igazság, komorrá lön előtte minden földi ragyog vány; 
de annál inkább épült belső világa, népesülve tündér 
alakival képzetének. Még inkább erősűlt lelke ez irány
ban, midőn atyja Páduában egy híres lantossal szoros 
barátságot kötött.

Földi zavar közepett tisztán folydogál a művész 
élete, s habár az indulat lánghullámai dagadnak is, 
hattyúként lebeg a zajló habokon ; mert a vadság döly- 
fein játszva győz fensége a szépnek. Carlo, még ősz 
korában is csodált, tisztelt lantos, békén járta  háborgó 
nagyok közt, s megismervén a rejtező, de előtte meg
nyílt honvesztett hazafit, frígyesűlt vele, s Rózát ok
tatva művész ösvényre vezerlé ; a szűz lágy érzete s 
hajlékony lelke könnyíté buzgalmát. Kis idő múlva 
ezer ajak ömledeze Róza dicséretében , s az elbá
jolt nagyok udvarjok díszére őt magas ígéretekkel 
csalogatták; de semmi szédítő kilátás nem tántorít- 
hatá el, egyedül atyja s tanítója körében leié boldogságát. 
Mind e mellett hazai nyelvét sem felejté el ; ebben lehellé 
ki titkos vágyait legbíztosabban a néma magánynak.

Az alatt Magyarországban Károly sírja felett a rég 
ellenkező felek kezet fogtak, s szent István székébe ül-
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tctvén Lajost, a nemzet ismét szabad egész testté vált. 
Örümkönynyel hallván ezt Demeter, visszakészűlt ho
nába ; de a rég lankadót halál lepé meg.

Rózát árva léte még inkább Cáriéhoz csatlá, s en
nek gyámoltában lele vigasztalást; ki is erejét fogyni 
érezvén , Riminibe költözött, ismervén birtokosának 
korát túl haladó lelkét. Hasztalan unszolta Rózát ví- 
gabb sors választására; büszke lévén ez meghálálhatni 
jótéteit, nyugodtan követé őt magányos lakásába. A 
grófi ház kegyes gonddal ápola őket, kedvet lelvén 
lelkes társaságokban, a kisded házi gazdaságot Róza 
intézgeté, s az öreg Paolo, kinek főtisztje vala napon
kint a szükséges táplálékot általszolgáltatni a várból.

Díszei teljes nyíltában álla Róza, midőn Lajos ha
dával megindult. Mily szorongva hallá jöttét! Paolo 
alig győzte hírekkel. Lajos érkeztekor forró kívánatit 
eléggé nem tudván oltani elment a harczi játékhoz, 
csak Paolótól kísértetve; ott látta Tihamért, és — eb
ben valósult azon édes kép, melyet szűz keble titkosan 
alkotott, s magát feledve , ébredő szíve hevükében nem 
is sejté más szemek kémlelő nyilait. A díj osztás miként 
hata rája, nyilván mutatá elragadtatása, önkényt lefá
tyolozván mind addig gondosan eltakart születése tit
kát. Ábrándozva tért azon estve még haza, szívláng
jaiba avatva a kegyes őszt, ki csendes aggódással, de 
tiszta részvéttel hallgatá kedveltjét. Első szerelme 
nyíltán a sors megbékűlni s új tartalmat látszott adni 
életének ; s míg Carlo azon eszmélkedett, mi módon 
intézze ügyét a magát elárult szűznek, ő az ideálok 
körébe szállva, érzete csapongásait ez énekkel kísérte :

Hajnali kellemü fény 
Hinti mosolyává sugárét.
Melyre az ilju remény 
Rakja le fellegi várát ;
S édes irányra feszülten 
Nézi magas remekét,
Érzete istenesülten 
Fölleli biztos egét.
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így öröm-áldozaton 
Myrtuszi lenge hősében 
Kél az erő szabadon 
Tettre hevúlt kebelében.
Képzete lángözönéböl 
Egy alak ömlik elé,
S elrepes élte szűkéből 
Alma világa felé.

De miként a hang, úgy reppen el az ifjonti álom is. 
Sajnosán érzé ezt Róza : mert egyszerre lódobogás s a 
házi szelindek éktelen ugatása felrezzenté andalgáeiból, 
s minekelőtte megfoghatná e szokatlan zajt, négy ál
képű férfi, sötét köpönyegbe burkolva Carlohoz lép, a 
többi künn maradt az udvaron. Carlo mindjárt rablókat 
gyanítván, feltárja szekrényét, s tölt erszényt feléjök 
tartva mond : „művészi éltem kis szerzeményét ált- 
adom, csak távozzatok!“

„Minek ott arany, hol friss kebel piheg — szól egy 
magas férfi, kitől a többi függni látszék —veled semmi 
dolgom, Ősz ember, csak társadat bízd velősebb karokra. 
Hol Róza ?“

„Uram, elégedjél! — mond ijedten Carlo — vidd 
mindenem, csak túl ne hágj az emberiség határin!“

„Nem jöttem én erkölcsi leczkét hallgatni , — kiált 
háborodtan a férfi — : nélküled is föllelem én , a kit 
keresek“ ; s félre taszítván Carlót, a másik szoba felé 
megyen, hol Róza, hárfáját pajzsként magához szorít
ván , remegve egy szögletbe lapult.

„Ne tovább ! — mond Carlo — —: ősz hajamra es
küszöm, csak testemen törhetsz keresztül a szűzhöz !“ 
s lekapván régi kardját a falról, útját elállja; Paolo pe
dig felrettenvén álmából egészen elréműlve ölelgeti a 
támadó lábait ; int ez , s két czinkosa Paolot ki
ragadja.

„Félre az útból rekedt síp, különben nem pengetsz 
többé lantot“ kiált mérgesen a férfi. Carlo eltökélve 
kardját csapásra emeli : de a vívni szokatlan, erősb 
vágástól véresen földre hanyatlik.
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„Ah öregségem!“ sóhajt Carlo, s vánczorgó testé
vel a küszöbre roskad. Róza ezt hallván, borzadva veti 
el hárfáját, rezegve pattantak szerte a hurok; elszánva 
Carlo sorsában osztakozni, kirohan az ajtón, s tőrt ra
gadván ki a rablónak övéből, lángzó szemekkel s véde
lemre feszült karral az ősz megett áll.

„Kíméld erődet, szelíd galamb — mond a férfi — ; 
még az éjjel messze kell röpülnöd; minek játék, vas 
mellemen megtompúl aczélod.“

„De nem az én keblemen — kiált Róza, s a tőrt 
szívének irányozza. — így halok mint szabad leány, 
de békódat nem tűröm!“ Meglepetve lép hátra a férfi, 
s elmerül a felséges szűz néztében, önsiilyedtét érezvén 
annak lelki nagyságában.

„Nyugodtan, édes leányom! — rebeg a «vérző lan
tos — engedj a sorsnak, bár mi tövispályára vet, míg 
lűve léssz magadnak, dölyfei nem ártanak. Nyújtsd ke
zed utoljára; válnunk kell; én örök nyugalomra — te“ 
— itt szava megakad, s halálszín borítja el képét.

Ezen búcsúszavak megrendíték Rózát : feszült erei 
lankadnak, homály vonúl szemére, s tőrét elejtve oda 
omlik az öreg mellé.

„O is csak asszony, szülni tud, de nem magasban 
érzeni“ mond a férfi, komoran szemeit a halovány vo
násokon legeltetvén.

„Ilyen az asszony — mond kaczagva a másik — : 
előbb ez öldöklő angyalként álla, s mint a sárkány 
őrizve kincseit; most érzéktelen fekszik i t t , s ha felesz
mél , ismét nevet. A csirkét megsiratja, de jó kedvvel 
megeszi.“ Erre Róza fátyolét eltépi s ágyára veti mond
ván : nyúgodjál szűzjel! ha birtokosod vissza térend, 
más szemmel tekint reád.

„Most fel! siessünk!“ mond a rablók elseje, s izmos 
karjaival felölelvén Rózát, lóra kap, s ápoló gonddal 
az ájultat maga elébe veszi! a többi hamarjában öszve- 
hordott mindent, a mit zsákmányra méltónak lelt; lóra 
kerekednek, Paolót is velük menni kényszerítvén. A 
felüdűlt Carlo mécset fogván roskadozó léptekkel a
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kertbe támolyg, hogy ott a remeteséget meggyújtván a 
várbelieket fellázítsa; de egy elkésett rabló megsejtvén 
szándékát, a végső erővel küzdőt átgyilkolja, s testét 
a hajlékba veti, ekkor az urát védő hív kutya is mar- 
dosván a latort, mély sebet kapott.

Elszáguldtak ; borzasztón hangzott el robogások az. 
erdőn; s ott, hol nem rég a megindult szív dala zen
gett , most az egyedül élő kutya dermedezve vonított, 
s az éjjeli szél nyögve suhogott az üres szobákon ke
resztül.

V. SZAKASZ. „

Négy napi nyugvás után Lajos, királyi ajándékokat 
osztván a grófi háznak , megindúlt hadával, s Volturno 
kies partjain telepedett meg. Itt Tarenti Lajos, Joanna 
második férje, szép külsejű, de gyáva férfiú, s Accia- 
joli vezér Capuánál táborozva fegyverrel akarták gátolni 
átmentét a vizen.

A legyőzendő veszélyek Tihamért tettre ébreszték; 
Róza képe szíve mélyébe vonult ; s míg egy osztály 
Urticellónál az ellenséget megkerüli, Lajos a capuai 
hidat ostromolja, ő más osztálylyal átúsztat a vizen, be
vág, s megzavarja az ellen-lovasságot. Néhány óráig- 
lani harcz után gyérűlten fut az ellenség; vezérjei ma
gok lettek hírmondói veszteségöknek.

Tihamér a szaladókat űztében félre az úttól, egyes 
házaknál Werner csoportjait rablásban leli. Épen akkor 
hurczoltak ki egy férfiút s gyilkot szögezve mellének, 
pénzért únszolták. Közzéjök robban Tihamér , s mar
kában villogtatva vasát, békét parancsol ; meghökkenve 
ereszték azok el foglyokat.

„Ott benn szabadíts!“ esdeklik a férfiú, s reszketve 
a házra mutat, honnan asszonyi sikoltás hangzott ki.
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Tihamér leugrik lováról, villámként ötlék szívébe Róza 
története, s néhány magyart leszállíttatván, a segédért 
jajgatónak váltságára siet; a megmentett férfi ishozzá 
szövetkezik.

Benn a házban nagy volt a zavar; a rablók mindent 
törtek, szaggattak, egymás kezéből ragadozván a pré
dát. Halált dörögve a hadi törvényszegőre keresztül 
nyomói ezeken Tihamér, míg a végső szobába ju t; hol 
egy fiatal asszony, bortól hevűlt herczegi tiszt ölében 
vergődik.

„Rendet a király nevében !“ kiált Tihamér alig bír
hatván fellázadt vérével.

„Werner a mi urunk! — felel büszkén az asszonyt 
karoló, s csókot czuppantván az elbágyadt hölgy halo- 
vány képére, kaczagva mond : „itt nem osztozunk, ma
gyar !“ Kardlappal válaszolt erre Tihamér, s oly hatha
tósan, hogy az elzsibbadt kar nem tartható prédáját, s 
a kimentett asszony férje keblére simúl. „Ne hadd ma
gad Stefano!“ kiált több rabló s kai'dot ránt; de Tiha
mér a tisztet s néhány pártfogóit jól megjelelve , hátra 
vonói, sértetlen vezetvén ki a ház lakóit. Azonban az 
éktelen lármára Werner ott terem.

„Zabolázd népedet, vezér! mond Tihamér, igaz
ságé érzetében — elől az ellenség, ne vívjanak a csen
des polgárral.“

„Pelyhezd ki magadat, ifjú: aztán oktass férfit; 
nagyra vittek álmaid, hogy velem kötelességről mersz 
szólni“ mond Werner feszesen.

„Ha elmólasztád azt, ügyelj az ífjabbra, midőn ki
rálya parancsolatit hirdeti“ viszonzá Tihamér.

„Tán a szerencsés kardjáték teve oly elbizottá, 
hogy ott is bírálsz, hová kisded hatásköröd nem terjed. 
Vigyázz ! itt az eszköz megkurtítni szárnyaidat, ha 
idétlen röpülésre izgatnak“ mond Werner , s villámzó 
szemeit Tihamérra szegezve kardjára csattant.

Tihamér fellobban, gyorsan lovára kap , s Werner- 
hez szökvén „kard, ki kard! — kiált fendörgő harag
gal — vagy pergő nyelvedre sütöm vasamat!“ Werner

10*
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oly bátor mintkevély, bosszúlehelve kardot ránt; mind
egyik felekezete harczra készül, s a felbőszült gyűlöl- 
ség vérszomját aligha károsan nem oltja, ha István vajda 
jókor oda nem érkezvén , szelíd méltósággal szerte nem 
választja a háborgókat. Tihamér okát adja szertelen 
lángoltának, s szerényen engedve a tisztelt vezérnek 
eltávozik, ótalmába ajánlván mentettjeit, kiknek buzgó 
hálája követte.

Az ifjú tüzes, szeret vagdalkozni“ mond Werner 
színlett nyugalommal Istvánhoz.

„Midőn a közös ügy sérelmét látja. Néped zsoldja 
kijár pontosan, gátold sarczai'kat. Kímélteim óhajtja 
királyom a fegyvertelent“ viszonzá nyomósán a vajda.

,,Ura seregemnek, én számolok tetteikért; de min
den pórázon nem szoktam tánczolni!“ mormolá Werner, 
s elfojtott méreggel kürtöt fúvat, s a mint lehetett, ösz- 
veszedé zsákmány után kószáló csoportját.

Nemiévén ezélunk Lajos királynak tetteit, s Du- 
razzo Károly herczegenvett véres bosszúját leírni, csak 
azt adjuk elő, mi szorosan függ össze történetünkkel : 
azért is Nápolyba követjük, hová egyszerű pompával 
tartá bementét. Tihamér vivé előtte a . gyászzászlót, a 
megöletett András képével; bús emlékjel minden jobb 
kebelnek. A fővárosnak minden újságon kapó lakosi 
örömzajjal fogadák az érkezőket, s látván a szoros ren
det , mely a magyarokat leginkább különzé, szűnve 
szűnt a rettegés, mely nem rég minden szívet nyug- 
talaníta. Lajos átvevén a nápolyi kormányt, öcs- 
csének kinyomozott gyilkosait keményen megbünteté, 
s mindenkép iparkodott a közbátorságot helyre állítani, 
s a szédelgő elpuhúlt népet hathatós törvény alá szo
rítani. Tihamér napról napra kedvesebb Ion előtte, 
Apornál szerzett ismereti s munkás, de önérzetétől 
függő lelke, fentebb czélokra jegyzék őt az érdembe
csülő királynál. Minden bájai az olasz szépeknek, min
den hevítő s szabad éleményre buzdító mulatságok, 
újak bár az egyszerű magyarnak, nem törölhetek el 
benne Róza emlékezetét : azon lelkek közül volt ő , kik
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Int egy tárgyat felfognak, többé el nem eresztik azt. 
Eleget serénykedett az elrablottnak nyomára juthatni, 
de nem vala képes a gonoszság fondor szövevényébe 
hathatni ; melyeket itt közelebb szemlélünk.

VI. SZAKASZ.

Werner, miként feljebb említők, előbb jött Rimi- 
nibe Lajosnál, hol a gróf őt, mint a magyar király 
zsoldosát, ismerve bár véren épült hírét, minden becsü
lettel fogadá. Ott látá Rózát, s czéljává jegyzé vad 
ösztönének, s bár kívánatát tiszta hódolattal leplez- 
getve közeliié is hozzája, egyebet hideg tiszteletnél 
nem nyerhete, s megbántott gőgje még inkább gyú- 
lasztá őtet. Nemtelen czélját az öreg Paolo segítő elő ; 
ez tudniillik nem keveset tartván magáról, ha Rózát a 
grófhoz kísérhető, mindenütt rajzolgatá e szűz tulaj
donit. Wernernek egyik biztosa csakhamar kivett be
lőle mindent, mi használluita urának, sőt a házhoz is 
elvezetteté magát.

A büszke Werner örömest köszönte volna magának 
a Rózán vett diadalt , azért vizsga szeme föllelvén őt a 
harezjáték nézői közt, s elértvén, miként hata reája 
Tihamér, ezt önhitten viadalra hívá ki, megaláztával 
akarván fényleni. A küzdés bal kimenetele vak gyülöl- 
ségre forraló őt a kétszeri gvőzedelmü ifjú ellen, s Róza 
kellemeit féltékenyül irigyelvén , őt elorzani eltökélő; 
de hogy minden gyanút elhárítson magától, meghitt 
kémjét hagyván a várban, búcsút vön, s néhány mér- 
földnyiről másnap visszatérvén, az erdőben rejtezett, s 
a díjosztás éjjelén kémjétől, ki Rózát nyomban követé, 
mindenről tudósíttatván, nemes vért ontva teljesítő po- 
kol-súgta szándékát.
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A sebes nyargalástól életre tért Róza elszörnyedt 
Werner karjai közt; de ijedelmét csakhamar bátor el- 
szánás váltá fel, hides; megvetéssel mondván a kérlelő 
Wernernek : „Merítsd ki erődet éjjeli gyilkos, urává 
tehet ugyan durva hatalmad éltemnek; de nem soha e 
szívnek !“ Néma komolysággal hallgatá rablója szerelmi 
esküvéseit s kedvező ajánlatit, eltökélve végső perczig 
védeni erkölcsét. Paolót kérte egyedül társaságul, s 
Werner, ki a szükségtelen tanút inkább megölette 
volna, mégsem tagadá meg ez első kérelmét, az időtől 
reménylvén önkényes hajlását. A balgatag nem tudta, 
hogy a szerelemben csak a pillantat jutalmaz, az idő 
soha sem.

Külön táborozván a magyar seregtől, könnyű volt 
rejtegetni Wernernek foglyát, hív őröket tartván kö
rűle; út közben nem is sokat háborgatná jelenlétével, 
nehogy valami szembetűnő tettről elárúltassék.

Nápolyban, egy a tengerparton álló házban élt Bri
gitta , azon elvetettek egyike, kik rút nyereségért min
den bűnt oltalmazva, kaput tárnak a feslett életnek. 
Werner a háború előtt Nápolyban múlatván, megis
merte az asszonyt, s mind a hely állapotja, mind ön 
bátorsága végett oda szánta Rózát, képzelvén az el
veszettet ott senki nem sejtheti. Nápoly elfoglaltatását 
követő éjjel mellékes útakon ide kísérte foglyát. Az 
előre tudósíttatott Brigitta várta már, s a felső eme
letre egy ékes szobába, melynek ablakjai a tengerre 
szolgáltak, vezeté őket. Róza örült elvégre asszonyi 
társaságba juthatására; de irtózva fordúlt el, midőn 
Brigitta ördögi mosolygással a selyem kárpitozatú 
ágyra mutatván, mond : „itt nyugszol, szép fülmile! — 
s átszúró tekintettel mérvén Rózát, Wernerhez fordúl — 
sok szerencsét, herczeg, jól választál. Mily szőke, nyú
lánk, fiatal! Hm!“ Róza megrendült a kígyófullánkként 
vonagló szemektől, s komoran Wemerre néz, mintha 
mondaná : ez méltó hozzád.

Werner nem akarva becsülni kénytetvén Rózát, 
hirtelen az asszony szavába vág : „semmi illetlensé-
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get — mond keményen -— szorgalmadra bízom ugyan 
e szüzet, de tisztelve akarom látni őt.“ Ezzel, mintha 
ön vádja riasztaná onnan, eltávozik, maga után intvén 
Brigittát, kinek sivatag élettől korán eldúlt képén, az 
elrögzött gonoszság új fertelmet hagya sejteni. Nyug
talan tűnődött Róza kétes jövendőjén, de csak némán 
lebbentek el sóhajtási az alatta tomboló hajósok vad 
lármái között.

A veszély nagysága igaz mértéke a belső erőnek. 
Róza, ámbár szünetlen kitéve szerelmi ostromnak s 
mindég önvédelmére feszülve; még sem csüggede, s 
nem hiú könnyekkel, hanem elhatározott érzéssel távo- 
lítgatá magától Wernert, ki többször megjelent, s vad 
indulatában most fenyítő dühre mór dúlt, majd lábához 
omolva esengett; de állhatatosságát nem rendítheté 
meg sem Werner, sem az incselkedő Brigitta, ki a bűnt 
s minden földi éleményt bájszínekkel rajzolgatván, 
minden módon buja kéjekre buzgott hevítgetni az ár
tatlant.

Így élt Róza ön erejétől támogatva; de elzárt ma
dárként énekre nem nyíltak ajkai. Paolo enyhíté egye
dül fogságát : élelem-szolgáltatáskor szabad volt ennek 
Rózát meglátogatni; a múlt lön ekkor beszédük tárgya, 
s jótét a viszonyos kiömlés. E bal esetért magát vádoló 
öreg váltig törte fejét, miként tudatná Róza sorsát a 
magyarokkal ; de sikeretlcn : sűrű rostély a tenger fe
lől, s az elzárt folyosón járkáló őrök gátiának minden 
közösülést.

VII. SZAKASZ.

Az első szerelem bármi czéltalan, mindenütt életet 
•S reményt talál; így andalgott Róza egykor elmerűlten 
nézve a tengerre, melynek csendes tükrén a búcsúzó 
napsugárok tűzfolvamként nyúltak el. Képzelete Tiha-
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mért feste elébe mint szabaditól : őt látá érte harczolni 
s győzni. A gondolat : véle s neki élni! édes kívánattá 
olvadt ellágyúlt keblében. Egyszerre a szomszéd ab
lakból ezen — érzetével épen ellenkező — dal zen- 
gedez :

A tavasz bájkellemében
A szép rózsa mint virul!
Harmat reszket nyílt ólében
S attól éd sb lángra gyűl :
S bármi szíven ringadoz,
Kéjlehelve illatoz.

Róza felserken. Eleintén úgy vélé, még egy áldozat 
tartatik foglyul mellette, de tévedéséből hamar feleszmélt: 
nem a bú hangja volt az: a mi tovább hallatott :

Boldog a jelent kedvellő !
Én malasztit érezem;

•** S rám melegre a hüs szellő 
Honnan jő nem kérdezem:

Kétszer él a csapodár,
Míg a hív tövisen jár.

Nem irigylem szerencsédet! mond Róza, s el akar 
fordulni. midőn egy más igen kellemes iíjor.ti szózat 
figyelmét ismét arra vonzá :

Büszkén száll a magyar vitéz 
Sötét zászló kezében !

Minden szem csak reája néz.
S andalg szemléletében.

Mért láttalak!
Szép hősalak !

Nincs nyugtom, nincs, az óta már!
A többi szavakat érthetlenné tévé a kaezaj , mely 

ezen dalt követé; csak Mi n e t t a  név hangzott ki néha 
az enyelgő zaj közül. E daltöredék különösen hata Ró
zára; önnön érzetét hallá fakadozni, s csendes bizo- 
dalommal hajlott az ismeretlenhez. Már azon tünődék, 
megszólítsa-e szomszédját; midőn Brigitta kémlelve 
hozzá lappang. „Melletted vígadnak — mond erőltetett 
részvéttel — neked is szebb lét derülne, ha intéseimre 
ügyelnél. Lásd! ők az én tanítványaim.“
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„Sajnálom őket!“ felel Róza, s megvetve löki vissza 
elébe nyújtott kezét a csábítónak.

„Nem illik harag ily szelíd képhez — mond hu- 
nyorgatva Brigitta, mint a ki más kárán örül — im jó 
bírt hozok : a herczeg tüstént itt lesz. Te hallgatsz? 
agy véled, annyi szép ruha az égből hull számodra? 
zoníelől egy bajnok — Lásd! én is fiatal valék, a hét 

szépség közűi birtam legalább hattal, s még is oly fér- 
i iii jutott, ki pénzét kivévén, nem ért egy szerelmes 

álmát. De látom, te sem vagy újoncz, a makacsság 
vonzóbb, dicsérem mesteredet.De mégis, Róza, ennek 
is van határa: adj mindent; csak úgy intézd dolgodat, 
hogy az egésznek minden tagocskája hasznot és gyö
nyörűséget szerezzen.“

„Nem értelek — mond Róza komolyan — ha annyi
szor ajánlád barátságod — add jelét, s távozzál!“

„Nem jövök üres kézzel — folytatja Brigitta gyű
rűt vesz elő, s azt forgatja. — E gyűrűt a herczeg 
küldi; nézd mint ragyog! Más ember csak puszta szív
vel áldoz, s annyit kíván érte, hogy agyon ásítnók 
magunkat csupa szerelemtől ; a herczeg küldi e gyé
mántot, saját képét.“

Róza egy könnyet töröl le, s szótlan az égre tekint.
„Ah ! szelídülsz kegyalak ? Miért pihegsz oly nehe

zen, mintha már is ölelne? Nos? mit izensz a herczeg- 
nek ?“ kérűé az asszony gúnyredős arczczal.

„Nekem szánta herczeged e gyűrűt?“ kérdé vi
szont Róza.

„Neked, neked! szép angyal!“ felel Brigitta.
„Legyen sajátod — mond Róza büszkén — csak 

távozzál, s mondd a herezegnek ; én inkább tőrét mint 
szerelmét választom.“

„Köszönöm — mond Brigitta — te oly nagylelkű 
vagy, mint szép : kívánom, soká maradj itt.“ Ezzel a 
gyűrűt fonnyadt újjára vonja, s örömmel nézegeti. Ek
kor belép Werner, Brigitta hozzáfordúl : a gyémánt 
nem használ, folyamodjál karjaidhoz.“ Ezt súgván mo
solyogva megy ki.
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„Ily méltatlanra bitangolod szerelmem adományait 
— mond komoran Werner, — magadra vess, ha türel
mem szakadtával sorsod nehezül.“

„Ha ily méltatlanra bízál, ne csodáld ajándékidat is 
azon kézbenlátni ; különben tapasztalhatád, mily keveset 
indítnak fenyítő szavaid; nincs ugyan erőm lerázni lán- 
ezodat, de lelkem szabad röptét le nem bilincselheted“ 
viszonzá Róza.

„Egy kedvező tekintet szabaddá tesz — mond 
Werner szelídebb hangon — simulj e szívhez, s minden 
örömért kétszeresen adózik.“

„Gyilkos! — mond Róza felhevűlten— tőlem vársz 
szerelmet? tőlem? ki undok tettedet látta és érzi —“ 

„Feledd a múltat, csak előrenézz“—esdeklik Werner. 
„Van is okod fátyolt vetni a múltra — mond fonto

sán Róza — ; én örömmel nézek vissza, s emlékezetem 
egy szikráját nem adnám egész jövendődért.“

Werner szemöldöki öszvehúzódnak, s mérges kaczaj- 
jal dörgé: ismerem bálványodat! tán az a karcsú ifjú—“ 

„Ki porba sújtott“ esik hirtelen szavába Róza, 
büszkén tekintve Wernerre.

„Hah! — kiált ez, indulatja teljes kirohantával, 
féltés s boszútól égve. — Legyen tehát, imádd az idét
lent ; de kímélést tőlem többé ne várj : még ma eltépem 
pártádat, s czégérűl teszem ki-e bűnháznak. — (Kifa
kadó dühhel) Erezd tehát körmét a vadnak, ha szelíd 
bánás nem lágyíthata-el !“ s vad mozgással közelít hoz
zája : Róza félre szökik, s borzasztó elszánással a ros
télyt ragadja meg.

„Erőd elalél a hideg tetem felett — mond lángzó 
szemmel — ha csak egy újjal hozzám érsz, e rostélyon 
szakad szét fejem; nézd véremet folyni, de tanuld tisz
telni az asszonyi erkölcsöt!“ A nap végsugárát veti 
reá, megtörve omlik el a szobában, s Róza mint egy 
színváltozott lélek álla a reszkető fényben. Werner 
hátra lép, ajkai remegnek, kezei alá meredeznek , mint 
azé, ki mohón valami után kap, de szörnyű rémlettől 
visszaijesztetik.
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„Róza, te rettentő vagy : mennyire vonzasz, annyira 
taszítsz vissza — mond nagy hallgatás után a magával 
küzdő Werner — szólj, miért gyűlölsz?“

„Szánlak — felel a szűz — szánlak, hogy annyira 
rabja lehetsz indulatidnak ; van erőd, s mélységben 
veszteglesz, s a gyöngeség játszik akaratoddal.“

„Igaz ; — viszonzá sötéten Werner — a szabad vi
téz, most asszonyimádó ! de legyen úgy. — (Kifakadó 
érzéssel) Halld Róza! te vagy az első, kinél ezen kívá- 
natom éledt : légy hölgyem, s oly fénytetőre emellek, 
honnan büszkén nézhetsz alá bár mely királynéra; van 
érzetem dicsőségre; van hatalmam érte vívni; légy 
hölgyem, s arany sugárait fűzöm homlokodra.“

„Ha vérpályád nem rettentne is — mond Róza, — 
lehetetlen veled egyesülnöm; bár oly sértőleg vágtál is 
életembe, megcsalni nem tudlak ; — (halkan pirulva) — 
én szeretek. Elégedjél e szíves vallással; de ha szándé
kod tiszta : én magyar leány vagyok, s készüljön bár 
pallos, árva fejemre, nemzetemhez vágyom.“

„Én áldozzak ily fagylaló hidegért? — kiált Wer
ner mérges hahotával. — Te itt maradsz, s szenvedésed 
enyhítse bosszúmat. Túlesvén a lágy koron, mely veszte
ségét csendes könnyek közt felejti; tőlem ne várj nagy
lelkűséget. Tudd meg, te oly házban vagy, melyet pi- 
rúlva kerül a jobb érzés, hol a szerelem alku szerint 
megy, s az adó, vevő, egyiránt csalódik. Én a pulya 
községnek martalékéi vetlek; váltságot ne remélj, mert 
itt hitvest csak bolond kereshet.“ Össze borzad Róza, 
habzó keble kifakadni látszik, fejér homlokán gyöngéd 
erei kékre dagadoznak ; de csak-hamar felerősűl, s ne
mes méltósággal mond Wernerhez : „Romlottság közt 
épen maradni oly érdem, a mily alacsonyság ide hozatá- 
som; ez nem változtat, csak téged inkább megvetni 
ösztönöz. Oh miért nem vagyok férfi, hogy pór melled
be mártva kardomat, megbosszúlhatnám a megbántott 
szemérmet. Bátran lépek sorsom elé, s ha minden el
hagy is, egy tű, egy üvegdarab elég a halálra.“

Szégyen s bosszú szaggatá Werner belsejét; most
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gyilkos, most szerelmi kívánat zavara elméjét, haszta
lan kerese szót háborgó érzetinek ; tűzkerék gyanánt 
forgó szemével ott áll mozdulatlan, míg az ajtón kívül 
harsány szózat nem ébreszté fel kábultából ; hirtelen 
felnyitja Róza ajtaját, s egyik őre Paolót hurczolja 
elébe : ,,többször mondtam, minek hizlaljuk híjába ezt 
a vén dudvát; ím, késsel támadott meg, s ha jókor 
nyakon nem kapom, talpra kiáltja az egész házat, s el
árul“ dörmögé a meghitt őr.

„Örök átkom reátok!“ kiált Paolo, s száraz öklét 
Werner felé szegzi. Róza reszketett. Werner lecsilla- 
po íva mond : „zárd el őt, adj neki bort, hadd oltsa 
tűzzel tűzét.“ Paolo elvezettetik. Werner Rózához for
dul : „te most vér felől gondolkodói? légy nyúgodt : 
az oroszlánnak is vannak szelíd pillanatjai!“ — Ezzel 
szorongva kiment, s távozása szintoly jól esett neki 
mint Rózának; elgyöngűlten hanyatlott ez székére; a 
szomszéd ablakban pedig így zeng ismét az ének :

A földre kék homály terül,
A bús álomba szenderül :
S hová nyílt szem nem juthat,
Oda elzártan elhat.

VIII. SZAKASZ.

„A nyelv kész halni, de nem a szív“ mond Brigitta 
W ernerhez, ki nála komoran fel s alá jár : érezvén 
hogy ott szeret, hol megvettetik ; csodál, hol örömest 
gyűlölne. „Te szomjús vagy, s a forrás csevegését bá
mulod, — mond ismét Brigitta. — Sokat változói, her- 
czeg, mióta rabod rabja lettél; előbb a könnv még von
zott, s nagy hőse valál házamnak ; most elijeszt az 
erkölcs, mely gőgnél nem egyéb. Látom álomporra 
lesz szükségünk.“
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„Vipera — mordul ellene Werner — szíjat vágatok 
hátadból, ha valami szerrel élsz parancsolatom ellen.“ 

„De csak ugyan szerelmes vagy — mond gúnyolva 
Brigitta, — s úgy rémlik más boldog áll édened előtt. 
Miért lángolsz ? eltaláltam? Az semmi, vannak neked 
derék embereid, kik döféshez jobban értenek, mint 
imádsághoz; egy taszintás— s vége : a leány sír, és 
sírtában az élő után nyúl.“

„Nem! — mormolá Werner magában — orozva nem 
gyilkolom meg az ifjút : ő nyíltan aláza meg, bosszúm 
is nyilvánságos legyen: így kívánja hírem; — Brigittá
hoz fordúl : — te pokol szülöttje! más módot keress, 
aranyat'adok, de mást gondolj.“

„Bízd reám — felel Brigitta — majd bővebben ér
tekezzünk. Most mennem kell, mert oly vendégeket 
várok, kik nappal sokat papolnak tiszta életről“ s el
megy.

Kétkedve tért haza Werner; mi előbb csak vérjá- 
ték vala, naponként erősb szerelemmé vála benne, s 
váltig kiforgatta magából, vízbe süllyedőként minden 
hab után kapkodott. A csábító Brigittától most kaján- 
kodva tartott, majd segédet remény lett, s így nyugha- 
tatlankodva biinteté önmagát szerelem-, féltés-, s bosz- 
szútól egyiránt dúlt kebele.

IX. SZAKASZ.

Azon palotának, hol István vajda megszállott, föld
szinti szobáiban lakott Tihamér is. A teli hold magasan 
állott már a csillagos égen, midőn ő megvizsgálván az 
éji őröket, haza tért lovászával, s míg ez honi dalait 
fütyörészve fegyvereit tisztogatá, ő a langyos levegő
ben hűtözött. A toronyőr éjfélt kiáltá, s Tihamér is 
fekünni készült, midőn egy lassú ének ablakjánál egy
szerre minden csepp vérét gyors szökésre forralá; tar
talma ez vala :
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Sírva nyögdel a fogoly szűz,
Bú emészti napjait;
S az kiért ég, bár közel van,
Még sem oldja lánczait.

Bajnok ébredj! híved vár!
Nincs szerelmed, szíved már?

Bajnok fel! ragadd aczélod!
Szép ártatlant védeni :
Díja édes; jer, ne késsél 
A bízót kimenteni.

Róza Róza Róza kér.
Ébredj, ébredj Tihamér!

„Róza?“ kiált Tihamér, s hirtelen kardot ragad, s 
pánczélinget öltve, kirohan az ajtón, majd eldontvén a 
vajdai strázsát, ki bámulva néz utána, egyenest az éne
kes felé siet, ki árnyékba vonult. „Csendesen — mond 
egy sötét leplezetű alak — most ne kérdezz semmit, az 
az idő rövid? csak kövess bátran!“ Ezzel gyöngéd szo
rulattal fogja kezét, s az álmélkodót elvonja magával. 
Szűk utczákon keresztül a tengeröböl felé, majd félóráig 
mentek így; Tihamér türetlenkedve többször megszó- 
lítá vezetőjét, de az ajkára tett újjával hallgatásra inti. 
Végre egy barna ház előtt megáll az asszonyalak, s 
kendőt vesz elő : „most engedd bekötnöm szemedet — 
mond — mindjárt czélodnál lészsz.“

„Vakon nem megyek — mond Tihamér, — ha tiszta 
szándékod, vezess nyílt szemmel ; én védlek.“

„Esküvésem kötelez — mond az alak — sem a há
zat, sem rablóját a magyar szűznek fel nem fedezhetem. 
Köszönd, hogy szabadúlását eszközlöm. A mit tudni 
kívánsz, később Rózától meghallod, nekem szólni 
tilos.

„Akárki légy, rejtélyes alak — mond Tihamér — 
Róza nevével hatalmamba esél, s vezetned kell.“

„Mint mondám ;“ felel amaz.
„így hát kényszerítlek!“ mond tűretlen Tihamér, 8 

vezetőjét erővel tartóztatja; de ez ügyesen kifordul 
hóna alól, s a nyílt mellékkapun besurran. Tihamér utá
na iramt, de sötétség fogta körül.
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„Még rajtad áll, magyar! — hangzott féléje a sötét
ből. — Most vagy soha !“

„Jer! vezess!“ kiált Tihamér szorongva.
„Békötött szemmel? — Ion a válasz. — ígérd ezt 

nemesi szavadra!“
„Legyen úgy — kiált amaz — csak jer!“ A sötét 

alak ismét hozzá suhog, és szótlan beköti Tihamér sze
meit. Néhány száz lépést haladván, Tihamér ajtózörre- 
nést hall, s forró vágyástól égve, szorosan tartja veze
tőjét. „Mind a ketten elveszünk — súgá ez — ha csak 
egy szó lebben ki ajkidon; akár mit látsz és hallasz, 
fel ne zendűlj, különben Rózát örökre elveszted; mert, 
légy bármi erős, engedned kell a nagyobb hatalomnak.“ 
Ezzel feloldja szemkötőjét. Keskeny csigagrádicsnál 
álltak. A képét szorgosan rejtő kalauz levesz a falról 
egy lámpát, s világít. Örömborzadozva s kardját meg
markolva megy Tihamér fel a lépcsőkön. Szűk folyo
sóra jutnak, s a mint egy ablak előtt elmennek „Tiha
mér! szabadíts!“ hangzik egy szózat a sötétből. Szív
dobogva áll meg ez, de kísérője tovább vonja : „mind
járt meglátod; — súgván — a szerencsétlen még fölköti 
az őröket.“ Ezzel egy ajtót tár fel, s a gyöngén világí
tott szobából, hol egy pánezélos férfi, képét sisakjába 
nyomva mélyen alunni látszott, egy fejér öltözetű su
gár alak, sűrű fátyolbau Tihamér karjába röpül. — „Te 
vagy Róza? te vagy!“ rebegé Tihamér, s örömtől fáj
dalomtól elfogódva, nem hallja nevét szint azon sötét 
ablakból ismét bágyadtan kihangzani.

„El most, el!“ sürgeté Tihamért előbbi vezetője; a 
karjába ragaszkodott fátyolos alak is esdeklő jelekkel 
sietségre inti. Ellappangnak, s a boldog Tihamér a tes
tesült szerencsét vélte karjain csüggeni; több kérdést 
rebege, de csak hosszú sóhajtás lön a válasz. Leérvén a 
grádicson Tihamérnak ismét be kellett volna köttetni 
szemeit. „Nem — kiált Tihamér — én addig nem tá
vozom, míg szeme közé nem nézek a rablónak!“ s ezzel 
a magas alaknak hirtelen felhajtja fátyolát s meghök- 
kenve kardjához kap, midőn egészen más képet látott
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a lámpa fényénél: e perczben elalszik a lámpa, s egy 
jelre hat ember rohan Tihamérnak, s még három kard
ját facsarja markából, a többiek köpönyeget vet vén 
fejére elfojtják szavait, és megkötözve azon házba hur- 
czolják, hol először elillant vezetője; itt a fúlasztó le- 
peltot megmentik s kaczagva hagyják a sötétben. Szé
gyen s haragtól égve híjában erőlködött Tihamér el
tépni a kezét lábát nyügző kötelet, midőn az őt ide 
csaló szózat nevét újra hangoztatja.

„Hah kígyó!“ kiált Tihamér.
„De nem mérges, sőt szelídebb mint sem illik irán

tad — felel a szózat — ím elhoztam kardodat, jeléül 
hogy nem vagyok ellenséged, és lábaidhoz teszem.“

„Ha még egy szikra érzéssel bírsz, csalárd ismeret
len, szólj! hol Róza?“ kérdé Tihamér.

„Feledd el és légy boldog — löm a válasz — ím 
fóloldom kezeidet.“ A még fekvő Tihamér alig érzi 
szabadon azokat, mindjárt meg akará ragadni az ala
kot ; de csak sötét leplét kaphatá meg, maga eltűnt. 
Tihamér meglelt kardjával levágván lábairól a kötelé
ket, maga előtt tapogatózva beljebb megy az épületbe, 
mely egy földrengéstől lerongált klastrom vala; kőhal
mok s oszlopdarabok közt tétováz, de feje körűi egye
bet sivító denevéreknél sem nem lát, sem nem hall. 
Hosszú tévelygés után, egy más utczára szolgáló kapu
hoz jut, melyen a járást ismerő személy s férfiak rég 
elosontak. Zavartan nézi a barna falakat, nem lévén 
képes összefüggő gondolatokra; szerelme titkát elzár
ván nem foghatá meg, miért választatott épenőczélúl e 
kétes játékra, s csak magára bosszankodott : hogy vak 
hevében, minden elővigyázás nélkül indúlt a fondorlók 
cselébe, s nem ragadá meg a beavatott énekest azonnal. 
Hosszú tusakodás után, a képzelet, hogy Róza, kinek 
ittléte felől e történet által bizonyossá Ion, tán említé 
őt, édesen hata szívére, s eltökélve mindent elkövetni 
szabadúlásáért, szállása felé ballag: midőn egy oldal, 
utczából tompa moraj s kardcsattogás arra vonzá lé] 
teit. Egy férfi, falhoz támaszkodva, már csüggedő erő-
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vei vív két más ellen. „Kettő egy ellen !“ felriad Tiha
mér, s oda siet. A két gyilkos váratlan érkeztén megré
mülve, elszaladt.

„A czudarok! — mond szorúlt lélekzettel a megtá
madott férfi. — Jó csillagom hozott ide; pedig magunk 
mberei.“ — Tihamér mindjárt megismerő Werner hadi 

jelét, s távozni akar; de a férfi karjánál tartóztatván 
kénlé : kinek köszönöm éltemet?

„Csak hogy élsz, minek a név?“ felel Tihamér.
„Szent Antal, segíts! — kiált a férfi, Tihamért 

közelébb szemlélvén — az ördög játszik-e vélem ? 
Ismerlek, s ha jó móddal hozzád férhettem volna, töb
bé nem lehelnél. Stefanót még senki sem bántotta meg 
bosszúlatlan.“

„Büntelennek érzem ugyan magamat — felel Tiha
mér — de ha valami titkos ösztön ellenem izgat, embe
redre találtál.“

„Nézd arczámon e sebhelyet, holdfénynél is meglát
hatod, s emlékezzél a capuai ütközetre, hol szép pré
dámtól megfosztál, s bosszúm okát tudod.“

Tihamér, ki mindjárt visszaemlékezett az egyes 
házaknál történt rablásokra : „az emberség törvényét 
írám képedre ; mérséklet nélkül a legszebb diadal is 
vsak hiú véráldozat.“

„11a el nem nehezít kicsinyt a bor, legottan meg
adtad volna kardlapod árát, — mond Stefano. —Azon
ban élet életért, ezentúl ment vagy tőrömtől, s ha le
het. megszolgálom tettedet.“

„Jó éjszakát!“ mond Tihamér, kedve nem lévén 
hosszas beszédre, s elhagyá a mindég dörmögő Stefa
nót. Már megkondúlt a reggeli harang, midőn borongva 
haza ért.

K i s f a l  . i )  K .  V I I . 11



162 TIHAMÉR.

X. SZAKASZ.

Eltikkadva az éji viszontagság után s Rózát érdekló 
tűnődésein, ült Tihamér szobájában, midőn egy csinos 
leány narancs- és függével beköszönt nála. Szép ízlésű 
ruhája, bár kaczér inkább mint szerény, mind e mellett 
kellemes magaviseleté, különzé őt a többi frissítőszer - 
árosoktól.

Nem volt ugyan ő azon tündér alakok közűi, melyek 
egyszeri látásra hódolatra kisztnek ; de kisded termete- 
bájait ügyesen tünteté elő, s fürge mozgásival magát 
tetszetni tudta. Hollóhaja tekercsbe szorítva, nyíltan 
hagyá hónyakát : csak homlokán lengének sötét fürtök, 
két tüzes szemet árnyékozva, melyekből lélek, negéd s 
életöröm szikrázott; kisded piros ajkarkönyelmü jósá
got mosolyogtak. Forró néztei mohón legeltek Tiha
mér alakján; de elkomorodtak, midőn az alig tekintve 
reá, távozásra inti.

„Mért vagy oly kedvetlen, szép magyar? — mond 
a leány, enyelgve fogván meg Tihamér kezét — az élet 
nyílt öle vár, s magadban epedsz ; virágkertben állsz, s 
kietlen pusztádat sínled.“ Tihamér reá meredt; úgy 
rémlett előtte, mintha ez alakot már többször látta 
volna.- „Hálátlan férfiú — folytat a leány — annyit 
járok körűled, s te mindég magadba zárkózva nem ta
lálsz méltónak figyelmedre. Ne légy oly hideg mint 
otthoni levegőd; — te örömre vagy alkotva s nem ko
mor eszméletre, mely árnyékot ölel a szép valóság 
helyett.“ Evvel elhallgat, és csintalanúl kacsingat Tiha- 
mérra, ki néhány darab pénzt nyújt neki mondván : vedd 
ezt tanításodért!“

„A szív csak szívtől vár jutalmat ; csak ebben nincs 
különség az emberek között — mond a leány, s szemei 
kémlelve villognak — mikor először láttalak, mindjárt 
érzém, hogy kincsednél inkább szeretnélek.“

„Korán tanultál hízelkedni — felel Tihamér — mi 
neved?“
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„Róza! — viszonz a leány — de, ml lepett meg 
annyira? szinte felelcvenülsz.“

„Szép név — mond Tihamér — egyike azon nevek
nek, melyeket leginkább szeretek.“

„Még is csak üres bang, ha viselője nem érdemesíti 
azt“ felel a leány kedvetlenül. — „Igaz!“ viszonzá Ti
hamér, s a gyanútalan tán megvallotta volna, mily saj
nos emlékezet Csatolja e névhez, ha egy vitéz sietve 
nem jön hozzá, s őt a vajdához nem hívja. „Légy
boldog, Kóza! — mond Tihamér — s bocsásd meg hi- * ® degsegemet.“

„Mily részvételt nem okoz többször a puszta név 
is!“ mond habozva a leány, s szemei vad lángra gyúl- 
nak. Tihamér eszre sem vevén a leány szorongásait, 
néhány aranyat ad neki „ha szegény vagy, használd — 
mond — ha nincs szükséged, tartsd meg emlékezetűi.“ 

„Jégtetem! — mond a leány kitörő haraggal — te 
érzést tudsz csak gerjeszteni, de oltani nem tudod; lel
ketlen szobor, nem kell adományod“ s elveti az aranyt. 
„Kár nevedért! — mond Tihamér komolyan — hová 
tűnt belőled az asszonyi méltóság, hogy feledve magad, 
ily úton akarsz szívet lánczolni? Légy boldog!“ — 
Megrendülve, s bosszútól lángolva távozott a leány; 
Tihamér pedig a vajdához sietett.

„Készülj útra — így fogadá István vajda Tihamért 
— Dezső, a gravinai várnagy elbetegesült, felséges 
urunk téged neveze helyére ; reményiem, megfelelsz a 
királyi bizodalomnak. Részemről, bár sínlem távozáso
dat, még is örülök a király választásának.“ Új pálya 
nyílt ezzel Tihamérnak, s csak Rózán aggódó lelke 
hagya hijányt örömében; őszinteséggel gondola eleget 
tenni szerelmének, s híven mindent megvallott, mi 
eddig vele történt, a vajdát kérvén : venné szívére 
Róza ügyét.

„Ifjú szívnek édes a szerelmi titok, azért nem vádo
lom tartózkodásodat; gyorsan repül érzetünk, lépve 
jár bizodalmunk — mond kegyesen a vajda — hazám 
leánya engem is érdekel, s rajtam nem múlik kinyo-

11 *



164 TIHAMÉR.

moztatása.“ Köszönetét rebegvén Tihamér, elfogódva 
tartja nemes nevelője kezét, mint beteg a bíztató 
orvosét.

„De, öcsém! — mond ismét a vajda — az éjjel szí
ved még is kijátszá eszedet; az ember sokszor megy 
vakon hálóba, de legalább nyílt szemmel tér vissza; 
azonban vigasztalódjál, ki volt még szerelmes és okos?“ 
Szép reménynyel jótévője gondjában tudván Rózát, ké
szült Tihamér az útra; s még az nap megértvén a ki
rály parancsolatit, a következő hajnal őt, kisérve ötven 
magyar lovagtól, már a gravinai úton leié.

István vajda a város előjárói által mindenkép nyo- 
moztatá Rózát, kivált a Tihamértól megjegyzett vá
rosrészén minden házat kikerestetett; de a csalárd Bri
gitta mesterkedései, kinek a keresők közűi többen lekö
telezettjei voltak, sikeretlenné tévé szándékát.

XI. SZAKASZ.

Nincs kínosabb érzés, mint a szív kedveltjét erkölcs
telennek ismerni; mily fájdalmas tekintet vala Rózának, 
midőn Tihamért ily helyen, s oly méltatlan karokon 
látta. Borzadva retten fel álmából, s édes reményeit 
sanyarú lemondás váltá fel. Fájdalmiba zárkózva annál 
nehezebben tűré Werner színlett diadalmát, ki most 
biztosabban újítá kérelmeit, de nem segített ügyén, s 
mikor átkozva türelmét keménykedni akart, kifakadó 
érzetén ellágyúlt vadsága. A csalfa minden emberi 
szentséget gúnyoló Brigitta kaczagott magában; kü
lönben is az egész dolog csak annyira érdeklé, mennyire 
Werner rablóit kincsei gazdagíták; ennek fejében tá
madt a gondolat gyanússá tenni Tihamért, s így sze
relmét elölni; teljesítését Minetta nevű leányra bízta; 
ez csinos külseje miatt szüleitől elkényeztetvén korán 
eltéveszté az irányt, mely nemét redős arczczal is tiszte-
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let-tárgyává teszi. Fényt áhító gőgje világi zavarba 
döntvén, el végre oly mélységbe sujtá, honnan lankadó 
ereje nem volt képes menekedni. Megcsalatva hiú vá- 
gyásitól utóbb Brigittához került, de mind e mellett 
volt érzete jóra, s forró vére hűltével többször könyez- 
ve nézett vissza az ártatlanság békenapjaira, midőn ma
gát a legjobbra is érdemesnek tarthatá.

Míg Róza fogyasztó búban sínlődött, húsvét hete 
közelíte. Nagy pompával lilék Nápolyban a feltámadás 
ünnepét; ezer szövétnek-s gyertyavilágtól fénylett a 
város, s a pezsgő nép énekzaja harsogott a levegőben ; 
de éjféltájban éktelen rémülést okozott egy rettenetes 
orkán : földalatti zúgás közt a feldagadt tenger, mintha 
ki akart volna forrni ágyából, recsegtető a kevergő 
hajókat; a föld megrendült, itt ott házak dűltek össze 
sűrű, meleg port szórva a tágosabb helyeken szorongó 
népre; a mély sötétségben csak a Vezúv ropogó üszkei 
villogtak szemsértő fénynyel az éj kormán keresztül.

A nehéz álmákból felrettent Róza első ijedtében az 
ajtóhoz támolyog, de zárva leié; hasztalan zörget, kiált, 
az őrök s a többi házlakosi mind kiszaladtak; de tiszta 
semmi bűntől sem terhelt lelke, csak hamar erőt nyere, 
s megnyugodván az isteni végzésen, térdére omolva, 
várta a szabadító halált. Egyszerre felcsattan az ajtó, 
s Werner lélekszakadva rohan be : „Jer, jer a szabad
ba! minden pillanat szörnyű halállal fenyeget!“

„Megyek — felel Róza — de hogy sem ide vissza
térjek, inkább hagyj itt vesznem.“

„Te enyém vagy, ellenére minden földi rettenetnek“ 
kiált Werner, s erővel ki akarja ragadni; ekkor egy 
sebes rendűletre az ablak márványsarka elvál a faltól, 
s a rostélylyal együtt leroskad. „Esküdjél az égi harag
ra — mond Róza — hogy szabadon bocsátasz!“

„Nem, tőled nem állok el!“ zúg Werner kitörő in
dulattal — s ha nincs egyéb mentség, egyesítsen a ha
lál, s a híjában vergődő szüzet magához szorítván, az 
ingadozó falak ropogása közt lihegte szerelmét. Róza 
nagy nehezen szakasztja ki magát rablója karjából, s az
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ablaküreghez iramt „a sors maga nyit útat!“ mond el
szántan s a mélységbe mutat. Werner helyére gyöke
rezve, tördelt hangokkal kérlelé a szüzet. Az orkán 
azonban lecsendesűlt, az őrök s a ház lakosi visszatér
tek, az ellankadt Róza más szobába vezetteték; első 
gondja Paolo vala, de az öreg békén aludt.

A földrengés nagy károkat tett, de csak elökövetje 
volt még a nagyobb Ínségnek, mely e boldogtalan or
szágot pusztítá ; mert a tikkasztó melegben, rothasztó, 
lomha ködök boríták a földet, a tespedt levegő elnehe
zült a veszteglő szélcsendben, mintha a természet meg
szűnt volna munkálkodni egészen, s nemsokára a mi- 
rígyhalál rettentő alakokban jelengeté magát. Napon
ként több több ember hullott el, s a temetők telisége 
miatt meszes göbrökbe hányattak, hogyha mirígyűltek 
által a ragadékony métely ne terjedhessen. A harangok 
bús kongóijaikkal nem győzték kísérni a holtakat, s 
papi szolgálat is csak áltáljában nvújtatott a népnek, 
még a templom sem ada menedéket az ostorozó csapás 
ellen. Minden arezon halálfélelem boronga. Gyámolta
lan szülék elhagyatva jajgató gyermekeiktől, sorvasztó 
magányban feti’engtek, s nem rég virágzó ifjak emberi 
segéd nélkül hervadtak el. Ott fekszik egv anya, előbb 
házának malasztja, hiában esedezve egy csepp vízért 
fogyasztó szomja olthatása végett; nincs ki hallaná, 
csak mosolygó kisdede csúsz hozzája, s a kétséggel 
küzdőnek fonnyadt ajkairól szívja a halált. Borzongó 
hajjal látja a hitves szeretett férjét, férj hitvesét végső 
vonaglásiban s nem mer közelítni, megtörött szemeinek 
bezárhatására. Itt egy pár hív szerető, szoros ölelésben, 
mérges lehelletet lihegve egymásba alszik el. Nincs 
nemzetség, mely kedves tagját ne siratná s az emberek 
bús árnyékként lézengenek elzárt házaikban. Irgalmat
la n t  vág az enyészet a büszke élet közé, és sötét nyom
dokán éjjeli madarak visítnak.

Lajos király hívei unszoltára, s elgyöngűlt serege 
helyreállítása végett István vajdát nevezvén kormány
zónak, elhagyá Nápolyi, s Magyarországba tért vissza,
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egyszersmind Wernert rabló népével, zsoldjából elbo
csátván, kitiltá az országból. Bosszútól égve a magya
rok ellen fenni vasát, indítá el Werner felekezetét. 
Elköltözése napján egy ősz ember jelenté magát Ist
vánnál, térdén esedezve, venné ótalmába s ha még 
lehet, szabadítana meg egy fogoly szüzet. Paolo volt 
•7, kit Werner szükségtelennek tartván ezentúl tettét 
titkolgatni önkényt elbocsátott. A vajda tüstént oda 
-iete Róza fogházához:de a minden gonoszság alacsony 
eszközét a mirigy lesújtó már. Ott fekszik Brigitta, 
kénkő színű teste vad görcsöktől vonaglik; kezei, sárga 
-ontszálak, szünetlen a levegőben hadaráztak, mintha 

valami szörnyű rémletet akarnának elűzni. Irtózva for
dult István el a bűnöstől, kinek szétvonczolt képe, 
-ivító hangjai nyilván mutaták a sivatag élet végső 
szorongásait. Egy a partnál ácsorgó hajóstól érté meg : 
hogy Werner nem szárazon mint serege, hanem bérlett 
bárkán, egy fátyolos asszonyt tartván karjain, Calabria 
felé evezett. A nehéz gondoktól elfoglalt vajda semmit 
nem tehetett Rózáért, visszás környülállásoktól nyo
matva kénytelen volt a szüzet sorsának martalékúl 
hagyni; mert alig távozott el Lajos, a békételen nagyok 
visszahívák Joannát, a változást kedvellő s rendet gyű
lölő köznép pártot ütött, s István elgyöngült seregével 
a zendülést nem gátolhatván, magyarjaival Nápolyt. 
-odahagyta.

XII. SZAKASZ.

W erner azonban nem messze a nápolyi öböltől 
partra szállt, s gyors paripákon seregéhez tért. Joanná- 
hoz szegődvén tábort ütött, maga pedig gróf Sanseve- 
rino szép kastélyában vévé lakását. E kastélyban 
Werneren kívül csak az udvari mester, egy hideg fös
vény ember lakott; ennek Lucia leánya, a komoly 
magas alakot, mely néha az erkélyen megjelent, her-
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czegnének tartván, kiváncsi vala megtudni: miért nim - 
asszonyi szolgálata, s kére atyját, ajánlaná őt a herczeg- 
néhez. A fösvény atya hasznot gyanítván szólt Wer- 
nerrel, s ez annálinkább hajlandó volt Luciát befogadni •_ 
minthogy a titkos bútól epesztett szűz arczain, az élet 
friss színe lassanként elhala. Mély alázatossággal jött 
Lucia Rózához; de miként elhűlt, midőn magukra ma
radván Róza így szólítá meg : „én nem vagyok her- 
czegné; csak egy szex*encsétlen rableány, szegényebb 
náladnál!“ A lágy érzető Lucia, titkos szerelemtől még 
inkább a különöshöz vonzatva, hamar részvétre buz- 
dúlt a fogoly iránt, kinek csendes tűrését és nyugalmát, 
a tiszta lélek gyümölcsét, nem győzte eléggé csodálni; 
mindent elkövete sorsa enyhítéséért : hárfát hozott, víg 
dalokkal múlatván boldog volt, ha egy két mosolygást 
nyerhete. Rózának is jótét lön új társa; s az emberek
hez való bizodalom, melyet Tihamérral elveszettnek 
érze, ismét feléledt elzárt kebelében.

Egy nap Werner rövid időre Acciajoli vezérhez (ki 
Joanna részére e tájban sereget gyűjtött) nyargalván, 
meghitt tisztére bízta foglyát; ez ura ízlését közelebb 
akarván látni, minthogy a szűz többnyire sűrű fátyolba 
rejtezett, Rózához megyen, kérdvén nem parancsol-e 
valamit? Komoran lép hátra a szűz megpillantván a 
czinkost. „Tán csak nem vagyok oly ijesztő — mond 
Stefano félig megbántva — hiszem nem újság előtted 
a katona; vaa;y csak a síma kép méltó kegyes tekin
tetre?“

„Elég hogy tűrnöm kell jelenléted — felel Róza — 
ne terheld azt még puszta csevegéssel!“

„Nagyon fejünkre nőttél — mond Stefano. — Azon
ban csak ne haragudjál! vigyázok ugyan reád, mint a 
féltékeny öreg fiatal hölgyére, de nem ártok; ezer vil
lám! mióta Tihamér megbélyegzett, nincs szerencsém a 
szépeknél.“

„Tihamér!“ rebeg Róza, félig kérdő, félig sóhajtó 
hangon.

„O, ő! száradjon el keze — mond Stefano — azon-
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ban ismét megbékültem vele azon este, midőn galamb 
helyett varjút fogott ; valóban, ha az ember így reád 
néz , nem hinné , hogy imádóidat ekként nyomor-
gassad.“.

„Nem értelek“ mond nyugtalanul Róza.
„Még is lángolsz? — viszonzá Stefano — ne tetesd 

magadat, mintha nem tudnám, hogy odacsalattad őt, 
tán csak mulatság végett, pedig érted él hal : azon 
személy, kit helyetted elvezetett, mondá : mint reszkete 
örömében, s mily szorongva rebegé : te vagy Róza, te 
vagy? Most is bánom, hogy e tréfát elmulasztóm.“ 
Ekként beszélő el Stefano mind azt, a mit az őröktűl hal
lott, s Róza ámbár a történet mélyebb czélzását nem 
fogható meg, Tihamért még is ártatlannak vallá, két
sége eloszlott, s csak magát vádolá, miként táplálhatott 
ily fonák gyanút; gyermeki hittel üdvezlé ismét a drága 
képet, mely tisztább fényben mosolygott életére. Te 
vagy Róza ! ezt rebegé többszer , midőn Stefano elha
gyó : a szerelem édes hangját vélte ezen szavakban, s 
örömérzéssel fogván a hárfát szóróit keblén -ez énekkel 
tágíta :

„Bár a sors tőled messzezára,
Alig e szív ver, csak érted ég.
Édes szerelmed bájsugára 
Altalhat éltem alkonyára,
S bár a sors tőled messzezára 
Szent kéjre int emléke még;
S ha ébredsz lantom hangzatára,
Egy könny legyen húségem ára,
Hogy bár a sors oly messzezára,
E szív még is csak érted ég !“

„Minő hangok!“ — mond álmélkodva a belépő Lu
cia — vagy csak erőszakos kiömlésnek tartsam, mely a 
bút akkor gúnyolja, midőn az leginkább sebesít?“

„A durvaság, mely örömest levonna mindent magá
hoz, engem most túl emelt a közember balga vágyain, 
s e mérget keblemből kiszívta fulánkja — felel Róza — 
Oh Lucia! soha sem szerettél?“
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„Ali! most is az bajom“ mond Lucia s elfohászkodja 
magát.

„így hát tudod, mily boldog érzés a kedvest egy
szersmind tisztelhetni is“ mond Róza.

„Érzem — felel Lucia — csak más ember is úgy 
érezné! mit tagadnám, az uraság kertésze, egy szép 
ügyes ifjú kéri kezemet; én örömest odadnám, de 
atyám nem engedi, mert mátkámnak mily teli a szíve 
oly üres erszénye. Atyám azt mondja : jobb klastrom, 
mint pénzeden férj ; én ezt nem hiszem ugyan, de még 
sem lehetek úgy vele, mint szívem óhajtja.“ így közié 
Lucia szíve állapotját, s szíves vallása Rózát is őszin
teségre gerjeszté. A gondolat : hogy őt Tihamér szereti, 
új czélokra edzé erejét s az édes tárgyon szárnyaló 
elméje fel-felderítgeté.

A tettetést nem ismerő szűzön Werner mindjárt 
észrevette a gyors változást; de ő ezt a kénytelenségre 
hárítá, mely úgy vélé, kifog minden érzeten, s hogy 
ezen túl Róza hazafiaiban se bízhassák, maga tudósító 
állapotjok-iránt.

XIII. SZAKASZ.

Tarenti Lajos, már nápolyi király, Werner hűségét 
megnyerni óhajtván, meghívó ezt népével, hogy az ösz- 
szegyűlt sereg előtt övedzené fel őt vitézi karddal. E 
megkülönböztetés Werner gőgjének nagy élemény vala, 
s ezer ígéret s fenyegetés mellett, megszaporítván őr- 
jeit, Stefanóra bízá Rózát s reggel korán megindúlt 
seregével.

Még Werner nem is tűnt el a látkürből, még mesz- 
sziről látszott fényleni tollas sisakja, midőn Róza már 
szabadúlása lehetőségén tűnődött. „Most az idő — 
mond Lucia karjában — egy bátor lépés, s ment lehet
nék : ki nem mer, nem is nyer — ah segíts! tanácsolj!“ 
Lucia megdöbbent s eleintén lehetetlennek vélé!'„Ha
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mindjárt innen menekednél ie — mond — hová illan
nál? úgy hallom mindenfelől rabló csapatoktól forr az
ország.“

„Nehezebb sors ennél már nem érhet — viszonzá 
ilóza — szívesen kötném éltemet a leggyöngébb re
ményre; nincs egyéb választásom : vagy hosszú Ínség, 
vagy legfőbb szerencse. Oh csak a szabadban egy lóra 
kaphatnék, mi kicsinynek látszanék a legnagyobb ve
szély; ha atyád —

„Nem, nem — szól közbe Lucia — ő soha javallani 
nem fogja.“ — Róza elővesz egy arany karkötőt, mely
ben elraboltatott s Luciának nyújtja „ez saját értékem
— mond — boldogúlt anyáin hagyománya; nemes szí
ved, tudom, nem kér jutalmat, de tán atyádat részemre 
vonhatja.“ Lucia lesütött szemmel hirtelen kimegy.

„Reménytelen hágy itt!“ sóhajt Róza s mély búnak 
ered; de égő vágyai ismét felserkenték, nyugtalan jár 
kel, majd az ablaknál állva a távolba néz, míg az alatta 
dörmögő strázsáktól vissza nem rezzen, majd gondola
tokba merül, míg ebből is a mellékszobában tanyázó 
Stefano nehéz léptei nem költik fel, s habozva így této
váz, míg eljött a dél. Lucia néma komolysággal étket 
hoz, de Róza sem nem evett, sem kérdést tenni nem 
mert, félvén tagadó választól. Délután sétálni kívánko
zott, de Stefano bocsánatot kérve jelenté : hogy paran- 
rsolatja van, míg ura visszatérend, szobájában tartóz
tatni. Könnyes szemmel magában tépelődve borúi Róza 
íezére, nem is ügyelve a szép alkonyi égre, mely arany 
szőnyeget teríte a kies mezőre; midőn Lucia egy kosár 
Í*yümölc8csel hozzá lappang. „Róza! — mond a leány
— ha nem csal meg a remény, még az éjjel szabad 
Íé8zsz“ s a felszökött Róza előtt kiöntvén a gyümölcsöt, 
a kosár fenekéről egy könnyű férfiruhát húz elő; öröm
reszketve áll Róza s nem képes szólani. „Már nincs 
3gyéb mód — folytatja a leány — férfiúvá kell lenned; 
m kertészem ünnepi ruháját küldi, ne irtózz felölteni, 
nert nemes szívet takart.“ Róza elpirúl s tekintete hír
eién elröpűl a ruha felett. „Ez úton úgy vélem legtaná-
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csosabb“ mond ismét Lucia. „Elkövetek mindent — 
mond a meggyőzetett Róza — mindent a szabad
ságért!“ (

„Rejtsd el a ruhát, azután feküdjél le, s ha majd az 
éjjel akár mikor a mellékszobában énekelni hallasz, ha
mar öltözz fel s várd be jöttömet; légy addig nyúgod- 
tan“ így Lucia s a gyümölcsöt ismét a kosárba szedvén, 
az ajtót Rózára csattantja.

„Mi bosszont úgy kis leány? — kérdé Stefano Luciát 
— miért nézsz oly sötéten, mint az elhagyott menyasz- 
szony?“

„Mikor annak ott benn — Róza ajtajára mutat — 
semmit sem tehetek kedvére; akaratos, mivel szép, 
megátalkodott, mivel imádtatik. — Most haragjában 
lefeküdt.“

„Nem bánom — felel Stefano — lia fel sem kél, míg 
a herczhg megjő ; úgy is vajmi gonosz munka más ro
vására leányt őrizni. Hagyjuk őt! jer, ülj mellém s mú
lass, úgy is a sok ásítástól alig maradt párám, s a sok 
nyújtózástól majd minden csontom kiment helyéből.“

„Köszönöm szépen — mond Lucia csintalanúl — 
hát csak az unalom —

„Legyen hát szerelem“ szól közbe Stefano, maga 
mellé akarja vonni.

„Majd későbben!“ sugá Lucia s elillan. Róza min
den perczet számlál, mint a hívét váró tüzes szerelmes. 
A harang tompán köszönté az estvét, a csillagok las
sanként feltűntek, lágy szendergésre intvén a zajos 
világot. Lucia, ki többször éjfélig is Rózánál múlatott, 
most ennek betegségét adván örvűl, könnyen meneke- 
dett atyjától s egy korsó erős borral Stefanohoz ment; 
ez nem tudta, a leánynak örűljön-e inkább, vagy a bor
nak, míg úgy okoskodott, hogy a kettő együtt legjobb 
lenne : azért vígan neki ült, s minden ital után, Lucia 
is szebbnek tetszett előtte, s már háláját csókra hegye
sített ajakkal készült jelengetni, midőn Lucia tőle 
elszökvén mond: „látom távoznom kell, ha le nem csen- 
desűlsz, pedig egy víg dallal múlattalak volna.“
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„Maradj! — esdeklik a lángoló őrtiszt — hol az 
ének, ott közel a szerelem, s így az agyag lelket szül. 
Énekelj, habár szavad nincs, annál szebb vagy magad.“ 
Lucia lassú hangon így énekel :

,,Ha kis hajód a sors szirthez veti,
Bízz s tűrj ! bú a halál testvéri párja,
S ha szíved egyszer jégölébe zárja 
Ellankadnak legszentebb érzeti!“

„Ez nálad a víg dal? — kérdé Stefano — hiszen 
úgy zeng mint a nagybőjti vecsernye. De hallgass! oda
benn valami mozog!“

„Tán Róza nem tud aludni miattunk s mérgében 
felkelt“ viszonzá nyugtalanúl Lucia.

„Hadd hallja, mint kelljen élni e földön, tán észre 
jön — vagy a mi van is elveszti. — Legyünk vígan!“ 
kiált Stefano, egyet iszik s így harsog :

„Üssünk össze! habzik a bor,
Szép leány! most rajtad a sor,

Telve csillog a pohár !
Kéjre, dalra lelkesedve,
Buzdítson az élet kedve,

A hívnek tüzcsókja vár!“

„Te az egész házat fellármázod — mond Lucia 
szorongva — ha atyám itt lel, boldogtalan leszek!“ s 
ezzel kiszökik a szobából. Stefano dörmögve kiüríti a 
korsót, egy zavart monologot tart minden üresség 
ellen, s tántorgó léptekkel egy ideig ingadoz, azután 
székre hanyatlik s nehéz fejét kezére hajtva elalszik. 
Lucia kinn leskelődvén, az ajtón többszer betekinte s 
Stefanot látván álmában, a már talpig felöltözött Ró
zához ment s a remegőt szívdobogva az udvaron ke
resztül , hol néhány őrök , még a vélt kertésznek 
enyelgve szerencsés jó éjszakát kívántak, a kertbe ve
zette. Kimondhatatlan érzés fogá el Rózát, midőn a 
kert végén, egy kis ajtónál, a valóságos kertész elébe 
jön, s egy nyerges lovat eloldván egy fától így szól :
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„az ég vezéreljen! ez iidvezlésem s búcsúzásom! Ülj fél, 
ez árok hosszában egyenesen az országútira jutsz, mely 
a Bari földre vezet; ott még magyarok vannak, két na
pig odaérhetsz. Én pontosan mindenről tudakozódtam 
s azt találom : hogy így leghamarább menekszel.“ Róza 
hálát akara rebegni, de sűrű könnyei elfojták szavait, s 
némán dőlt Lucia melyére. „Siess — mond a kertész 
— minden pillantat most drága!“ s Rózát a lóra segíti: 
még egyszer terjeszti ez kezeit a nemes pár felé s eltűnt 
az éji homályban. „Francesco! — mond ömledezve 
Lucia — ez a boldogtalan minden értékedet magával 
elvitte!“

„A legszebb megmaradt — felel az ifjú — a te szí
ved; a többit fáradság s iparkodás könnyen kipótolja.“ 
Lucia az ifjúra hajol, s szerelmének ezen tettéből még 
az éjjel édesebb titok szövődött.

XIV. SZAKASZ.

Mindúntalan visszanézve, nem sarkalják-e üldözői, 
nyargal Róza a sötétben; hevűlt vére, s a természetes 
asszonyi félelem iszonyú rémietekkel ijeszgetik; minden 
bokrot egy rablónak, minden szélsuhintást hideg kar
nak vélt, mely őt megragadja; s jégcseppektől ázott 
arcza, bár keble zajlódva forrott. így leié őt a hajnal; 
az üres káprázatok megszűntek ugyan, de új aggódás 
terhelé : mert a kifáradt ló már alig léphete; itt ott 
utasok is mutogatták magukat, s külön kérdésekkel 
ostromiák. Végre kénytelen volt leszállni, s a mindég 
nevekedő melegben gyalog vezetni lovát; így haladt 
egy darabig ; de gyöngéd teste, ilyeshez nem szokván 
ellankadt, hozzá járulván az éhség, minthogy felinge
rült érzéki közt, a múlt nap semmi táplálékot sem vett 
magához; fogyaték erővel tehát kifordúl az útból s kö
zel egy faluhoz, egy pázsinton megáll, s magát egy
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platán hősébe vetve pihent, míg lova mohón ropogva 
táldosá a friss füvet.

„Hogy mersz itt legeltetni?“ dörög megette egy 
izmos férfi s káromolva ragadja meg a reszketőt.

„Engedj csak rövid nyugalmat — esdeklik Róza — 
tüstént távozom.“

„Nem távozol — harsog a férfi — hanem velem 
jösz, s ha nem tudsz fizetni, lovad nálam marad.“

„Ne légy kegyetlen a szegény idegenhez ; életem s 
ez a ló mindenem.“

„Idegen! — kiált mérgesen a férfi — annál inkább 
velem jősz, különben megérzed kezem súlyát!“ e végső 
szükségben eszébe jut Rózának karkötője, melyet egy 
asszonyi ruhával kendőbe takarva magával vitt s azzal 
kínálja. „Ez asszonyi portéka — mond a férfi, majd 
Rózára, majd az aranyra pillantván — te ezt loptad ? 
valid meg tüstént!“ a megszorult Róza egy szót sem 
felelhete. „Találok helyet számodra!“ mond isméta férfi 
- megkapván a ló kantárát, s Rózát a szélső házhoz 
vezeti, hol az elfáradt egy kőpadra dűl, képét kezével 
eltakarván. '

„Mi baj atyám?“ kérdi egy fiatal leány a férfit.
„Nem elég — mond a férfi — hogy minden hatal

mas kénye szerint sarczol, még ily kóborló is pusztítja 
az embert; ez a tolvaj, országfutó, kertemben gázolt.“ 
Róza egy esengő tekintetet lövell a leányra s ez mind
járt tüzesen pártját fogta, vélvén : hogy ily szép ifjú 
országfutó nem lehet, úgy az ide siető házi asszony is 
oltalma alá vette, s a férfinak bár mint dörmögött, 
elvégre engedni kellett. Míg Rózát a kiváncsi asszony 
ezer kérdéssel kínozta, sebes vágtatva jön egy lovas s 
a ház előtt megáll, Róza majd öszveroskada, midőn 
ezen lovasban Stefanot ismerte meg.

„Hej gazda! — kiált ez — pénzért, szép szóért 
enni innya, s lovamnak szénát; de szaporán, az idő sür
get“ ezzel ieugrik, s a mint lovát beljebb vezeti az 
udvarba, meglátja az előtte rejtező Rózát. „Hát ez 
a legény mért bukdozik, mint kánya előtt a csirke?
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— mond — hadd lássalak!“, s fején fordítni akar, s a 
mint Róza kirántja magát, könnyű kalapja és hálósü
vege, mely haját öszvetartá, a földre esik, s hosszú 
szőke haja szétomlott tetemén.

„Ezer villám! — kiált Stefano — ha Róza nem 
vagy, én lettem bolonddá!“ Az elárúlt Róza, e kétes 
állapotban is hamar visszanyeré lelki erejét s csendes 
méltósággal a bámuló háznépet félre intvén, kérdi 
Stefanot ; „értem jöttél?“

„Szöktem Róza, szöktem — felel Stefano — de 
minthogy vaktában rád leiék, együtt térünk vissza.“

„Stefano! — mond a szűz — magadtól hallám: hogy 
Tihamérnak köszönöd éltedet, ezen tettéhez adom örök 
hálámat, ne gátold útamat; ó ne légy eszköz a gyilkos 
markában, hogy kényén pörgesse létedet, míg becstelen 
oda vet, csúfjára az emberiségnek.“ Stefano, ki ha reá 
kelt a dolog, bátor vitéz a harczban, de ezen kívül több
nyire még is csak az uralkodó pillan tattól függött, Róza 
kérésétől most is könnyen meggyőzetett. „Maradjon hát 
Werner — úgymond — ha addig nem tudott meghó
dítani, nem érdemes vesződnünk; merre szándékozol?“

„Bari földre“ felel Róza.
„En kísérlek — mond Stefano— a jó kar mindenütt 

lel munkát, most kivált, mikor a világ új borként forr, 
s több szüksége van katonára, mint egyházfira s békés 
gazdóra. De ne késsünk; tedd félre az asszonyt, mert 
Werner ma este megtér s ha utói ér, én legalább tu
dom hogy járok.“

„O tanított lovagolni — mond Róza — erőm pedig 
újúl oltalmad alatt.“

„Csak jól takard el képedet, mert a merre megyünk, 
valamennyi asszony fellázad“ mond Stefano s hamarjá
ban a lovak után lát, és mig néhány drágán fizetett 
étekkel lakoztak, Stefano egy történetet koholt, mely
ben Rózát, egy nápolyi nagy úr leányának vallá, kit 
most véletlen meglelvén, egy titkos helyre kisér. A 
háziasszony, szintúgy leánya, megtudván Róza nemét, 
mindjárt öszvesuttogtak s nem oly részvétellel néztek
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reája; ellenben az előbb dagályos férfi szelídebb Ion, sa 
csekély kárért vett zálogot is ingyen visszaadta. Körűl- 
lengve édes reménységtől folytatá Róza ismét útját.

Az indulat szárnyain siete Werner a kastélyba, s 
Róza helyett ezen írást leié : „Szabadság az élet fő 
java, ne csodáld tehát, hogy elszakasztám a bilincset, 
melyre indulatod fűzött; megbékűlve válók tőled el; 
végső kérésem ez : ne állj boszút ártatlanon miattam. 
A mit nálam nem lelhetél, adja meg egy nemes szív, s 
lelki erődet fordítsa nemesebb czélokra. — Légy bol
dog!“ Dermedve álla Werner, mint a kincsásó, a min
den értékébe került s izzadva felemelt üres ládánál: 
merges kaczajjal veti cl az írást, s dühre gyúlva előszó
lítja őrjeit, kik egy szóval Stefanót vádolták. Hasztalan 
száguldozott szerte a környékben, az elszökottek nyo
mára semmikép sem juthatott, és nem sokára sóvár 
tűzzel hallá a harczjelt, mely a véres munkára éb
resztő.

XV. SZAKASZ.

Az elgyengűlt magyarok egymás után több várost 
vesztettek el. Tihamér mindenkép törekedett Gravínát 
fentartani; de a többnyire németekből álló őrizet zsold 
elmaradása végett pártot ütött. Férfias intézeteivel le- 
csillapítá ugyan Tihamér rövid időrea háborgókat, míg 
Acciajoli a várt bekerítvénazt felkérte; melyrea lázadók 
öszvegyűltek, s vagy a vár feladatosát, vagy zsoldjokaf 
kérték. Tihamér ezt nem teljesíthetvén, amazt nem akar
ván tenni, bátran közéjök lép, s míg bennük a becsület- 
érzést s vitézi dicsőséget újra felébreszteni buzgóit, kivül 
elrivad az érez, s az ellenvezér ostromot parancsol. A 
megrémült zsoldosok elvetvén fegyverüket, vonakodnak 
a viadaltól. Tihamérezt látván, bús haraggal magyarjai 
elé áll: „Csekély számunk,— így szól —a vártnem ment- 

líisfahidy  K .V lf. 12
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hetjük; de ezen rablelkek tanuljanak pirulva hűséget; 
ki hazáját szereti, kövessen engem!“ Ezzel kitör a ka
pun, és szerencsésen keresztül vág az ellentáboron. 
Manfredóniába akart vonulni, hol a vitéz Csúzi János 
álla; de útjában gróf de Bauxval, a magyarok legdühö
sebb ellenségével találkozott. Nem volt menedéke, ismét 
harczolnia kellett; elszánva életét drágán eladni, rohan 
az ellenség közé, utána bátor, de kis számú serege; de 
az elfáradtakon a sokaság győzött. Tihamér, bajnoki 
maga védelmezésében, minekutána lova is agyon szúra- 
tott, megfogaték, s vérző szívvel kellett néznie társai 
felkonczoltatását; békén részesült volna e sorsban velők, 
de a gróf maga elébe vezettetvén, kevélyen kérdi : 
„Te valál ezen csoport vezetője?“

„Én — felel Tihamér — mit kivonsz tőlem? De 
Baux kardjára támaszkodva, sötét szemmel méreget
vén őt, kérdi ismét : „mily áron’ válthatod meg él
tedet ?“

„Sokat nem adhatok , kevéssel te nem elégszel 
azért semmit sem Ígérhetek“ Viszonzá Tihamér.

„Mit adhatsz , kérdem? a győző előtt állsz !“ 
mond de Baux felingerelve Tihamér egyenes bátor 
válaszitól.

„Hol ötven esett egyre, ott a győzedelem nem méltó 
kérkedésre“ felel Tihamér.

„Könnyen felelsz, én pedig szinte oly könnyen föl
függesztetlek, példáúl a vadaknak, kik ide zudúlva 
erdeikből pusztítják szép földünket“ mond a gróf ki
törő haraggal.

„Ti buja élet közt sorvadó lelkek, ti hívtok minket 
vadaknak — mond Tihamér büszkén — ha vadság az : 
hogy nem tudunk orozva gyilkolni, nem hizelkedni 
mérges kebellel, nem porban heverni a megvetett előtt, 
nem minden pereznek színébe öltözni ; ha ez vadság ? 
akkor nem irigyeljük mívelődésteket, mely hiú gőzével 
az élet velőjét szárítja el, s a természetet elaszalt vázzá 
törpíti!“
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„Lánczot neki! — harsog de Baux — hadd harapja 
csorbára agyarát; boszúmra kicsiny, nem mocskolom 
be kardomat véreddel, de a kizsarolt földnépe lássa
vesztedet!“

„Poroszló!“ mond megvetve Tihamér, békén nyújtván 
kezét a békólóknak. Gróf de Baux, Bitonto városának 
vévé útját,hogy ott több vezérekhez csatolja magát. Tiha- 
ínérnak a rekkenő melegben mindég gyalogolnia kellett, 
s a földnépe felháborodván a magyarok ellen, kik a 
zsoldosok kielégíthetése miatt nagy sarczczal terhelék, 
a merre ment, vad szidalmakkal illeté. Fogsága első 
napján egy paraszt-házba záratott, száraz földön fekve, 
elmerülve az élet változásain lepé meg az éj ; bágyad
tan pislogott a mécs egyik szögletben, halavány fényt 
vetve a barna falakra ; kivid szózat hallatik, s egy 
fegyveres nemes-tartású férfival belép egy asszonyalak, 
s a fogolyhoz közelítvén, mond : „Tihamér! a jövő nap 
léted utolsója ; csak egy úton kerülheted a bizo
nyos halált el, ha lemondasz hazádról, s magadat né
metnek vallód, vagy olasznak.“

„Ki vagy te szomorú hírmondó, ki a jótét szavaival 
sérteni jöttél?“ kérdi komoran Tihamér.

„Nézz meg jól ; tán megismered bennem azt, kitől 
inkább boszút, mint segédet várhatál“ mond a leány, s 
tüzes szemeit Tihamérra szegzi.

„Róza!“ kiált Tihamér, mindjárt megismervén ama 
nápolyi frisítőszer-áros leányt , ámbár most egészen más 
formában jelent meg nála.

„Én vagyok — mond a leány — s megvetésedet így 
hálálom meg.“

„Köszönöm jóvoltodat , bár sajnálom, hogy oly 
tettre tarthatál képesnek, mely örök homályt vetne ne
vemre“ felel Tihamér.

„Engedj a szükségnek, legalább fortély gyanánt 
— mond a leány — több magyar menté meg így már
életét.“

„Nemzetem á tka1 reájok — mond Tihamér nemes 
tűzzel — kik becstelen életért tagadták meg hazájokat.

1 2 *
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Ki eredetét szégyenii, állatnál rosszabb, szemtelen gaz; 
mely minden földön elgyökerezni kész. A kötél-keriilte 
tolvaj mentse így életét, nem szabad vitéz, kinek na
gyobb hatalom ereit megnyithatja ugyan, de elfajúlt- 
ságra nem szédítheti ; mint magyar nemes szálltam síkra, 
s mire büszke voltam és vagyok, azt a sírnál sem irtó
zom megvallani.“

„így hát minden jó akaratom mellett is elnémulok
— mond a leány, s ellágyúlva mély gerjedelemmel Ti
hamér kezét fogja — mennyivel vagy boldogabb mint 
én, te lánczokon is dicső, én szabad vagyok, de bel
sőmben roncsolt, s most éltem szebb kezdetén, örök 
küzdés sorsom; egyet kell szeretnem és — magamat 
siratnom.“ Ezt rebegvén hirtelen elvonúl; a férfi, ki 
mind eddigszelíd komolysággal hallgatá Tihamért, jobb
já t nyújtván neki, mond: „én tisztellek magyar, elé
gedjél e s«óval, míg tettel megmutatom.“ Erre a leány
nyal együtt eltávozik.

Ámbár Tihamér, Rózát képzeltében édesen vonza- 
tott az élethez; a gondolat még is, nemzettagadóként 
élni, elkeserítő minden ábrándozatit a földi szerencsé
nek. A vak sorstól függ napjaink száma, ön erőnktől a 
nemes, a tiszta halál ; ez emberlétünk felséges tulaj
dona, mely akkor is él, ha sírhantunkat már rég az idő 
elszórta. így vigasztaló magát Tihamér, s a kakas éj
féli kiáltására nyúgodtan hajtá le fejét, tán az utolsó 
álomra ; de kevés vártáivá künn nagy lárma közt, „kém ! 
kém !“ hallatik, s egyszerre a felzörrent ajtón két férfi 
alakot taszintának be az őrök : Itt várjátok a hajnalt
— mond az egyik — s holnap az első fára veletek!“ 
Ezzel az ajtó reájok záratik.„Tihamér!“ rebeg az ifjabb, 
reszketve megy feléje, meg-megáll, végre érzéktelen 
karja közé dűl. Tihamér felfogja a hanyatlót, s ruháján 
tágítani akarván , a legszebb asszonvi kebel hullámzik 
elébe; lángolva hajtja fel szemére vont süvegét, s 
Rózát sóhajtva, kimondhatatlan érzéssel szorítja ma
gához.

„Az ördög kísértett, midőn szerelmesek közé avat-
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koztam — mond Stefano, a földre vetvén magát— szép 
mulatság ezeket fohászkodni hallani, aztán holnap Ab- 
rahám atyánkhoz ballagni.“

A viszonlátás első öröme édes könnyeket csala ki a 
feleszmélt Róza szeméből, de a szerelem lágy hangja 
közé csörgő láncz kínosan éreztető vele a kedves álla- 
p<ltját! a viszonkiömlést minduntalan félbeszakasztá a 
jelen s a jövendőnek félelme, s minden kérdésnek bi
zonytalan válasza új rettegést, új kétséget szült. Csak 
tördelten adhatá Róza elő szövevényes életét, a hosszú 
beszédnek nem lelvén szavakat. Tihamérnak minden 
ere megrándult, midőn rablója nevét megérté. A kér
désre, miként kerültek ide? mond Stefano : „a szere
lem utján, azért vakon.“ S elbeszélő, mily szerencsésen 
érték el a Bari földet, de a sebes úttól elgyöngűlt Ro
ziinak egészsége koczkáltatása miatt néhány napig 
nyugodnia kellett ; hogy az alatt Acciajoli, seregével 
oda érkezvén, ők egy pásztorhajlékban rejték el ma
gokat, s midőn Róza egy német zsoldostól hallá, hogy 
Gravínát Tihamér védelmezi, minő megátalkodva vá
gyódott arra, de csak az ostrom alatt juthattak azon 
tájra, s hogy messziről látván az elszáguldó magyaro
kat , ők is utánok siettek, s végre egy q holtakat zse
belő paraszttól hallván a magyar vezér fogságát, Róza 
feledvén, hogy a háborúban igen olcsó az élet, maka
cséi meg akarta tudni, mi történik véle. „Fórdúltunk 
volna a tenger felé — így végzi szavait — most jobban 
állna fejünk, de lappangva mind addig nyomoztunk, 
míg kém gyanánt becsíptek.

„S te mindenütt követted !“ mond érzékenyen Ti
hamér.

,,Ha egyszer benne van az ember, mit tegyen? 
— felel Stefano — Halld Tihamér! derék fiák voltatok! a 
csatahelyen járván, szinte fellobbantam ; többnyire min
den magyar körűi néhány olasz feküdt; lelkemre! már 
így tudja az ember miért hal.“

Kín s üdvösség fogá el Tihamért, elgondolván mily 
szivet nyere, s mily szívtől kell neki megválni, egész
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teljében érzé ezt Róza is , csak a változó szín arczain 
mutatá keble harczait; így hányattak külső, belső 
ostromtul a szerencsétlen boldogok a szebb élet s az 
enyészet határán.

Alig szürkült az éj, egy őrtiszt megjelen, hogy a 
vélt kémeket vallatni kísérje a vezér elébe; megren
dülve simái Róza Tihamér mellére, ki őt szoros ölelés
ben tartja, mintha el akarná rejteni a világ elől. „Mi
csodajáték ez?“ kérdi a meglepett őrtiszt.

„Varázsjáték — szól közbe Stefano — mert ha aka
rom, ez az ifjú oly szép leánynyá változik, hogy csak 
hűlt helye lesz szívednek ; inkább igézni mint kém
lelni jö tt.“

„Mit tagadjam — mond Tihamér — igazság az 
igaznak legbiztosabb paizsa; ez egy nemes szűz, mely 
az ellenségtől is méltán tiszteletet várhat, irántam való 
tette a legtisztább indulatból fakadt; legyen azért » 
szív bírája, gyöngéd neme szószólója, s az emberség 
pártfogója !“

„A fővezérhez vezetem — felel az őrtisz — ha ár
tatlan, nem leszen hántása; kövessetek.“ Róza mind 
ezt csak félig hallá, ellankadva az elválás gyötrelmétől, 
némán hagyá magát Stefanótól elvezettetni, kinek Ti
hamér kezét füzesen megszorítván, mond : „ha áldozat 
lennék, vezesd hazámfiáihoz!“ Nem sokára ő is kive
zettetett, s feloldatván lánczaitól, ló adatott neki. Ú t
félben gróf de Baux egy bosszús tekintetet lövellve 
reája, nyargalt el mellette , s ekkor hallá, hogy múlt 
este Acciajoli fővezér hozzájok érkezvén, ennek kö- 
szönheté szelídebb bánását.

XVI. SZAKASZ.
Grót de Baux osztályserege a mezőn tábort ütött, 

Tihamér pedig erős őrizet alatt Bitonto városába ve
zettetett, hol a nép megtudván, hogy a gravínai vár-
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nagyot hozzák, tompa zúgással mindenfelől elébe tódúlt, 
s bámulva nézte deli termetéts bátor magaviseletét; s a 
mint többnyire történni szokott, hogy az áldozat láttára 
legdühösebb nép is megengesztelődik (mert a háború
ban majdnem minden magyar fogoly elvesztetett) itt 
is a nagyobb szám részére hajla; kivált egy fiatal asz- 
>zony „ő az, ő az!“ kiáltván, minden erővel hozzá szo- 
ronkodott, de az őröktül keményen visszahajtatván, 
kiváncsi csoportot gyűjtött maga körűi, s hálás szívvel 
hirdeté e fogoly emberségét, ki az alatt egy magas 
épületbe kísértetvén, egy takarékos szobába szállít
tatott.

A veszteség villámtűz, mely vagy egyszerre lesújt, 
vagy az erőt gyors elszánásra készti ; de a bizonytalan
ság oly lassan rágódó féreg, melynek minden perczben 
új fulánkja nő, sezepeszté leginkább Tihamért; hiában 
kérdé a tömlöcztartót Róza iránt; ez csak vállvonítva 
felelt, s azért szinte könnyebben lehellett, midőn a ve
zér más nap magához hivatá.

Tágas palotában ült a fővezér, körűle de Baux s 
több alvezérek ; komolyan , de minden félelem nélkül 
lépett közéjük Tihamér.

,,Te emberül vívtál — mond a fővezér — ezt meg
váltanom az igazság ösztönöz; de a zivatar az erős töl
gyet is a gyöngével ledönti; fogoly levél.“

„Katonasors !“ felel Tihamér.
„A kizsarolt nép áldozatot kér, s véres bosszút kiált 

pusztítói ellen!“
„Nem a nép, hanem a törvénytelen uralkodó.“
„Nem bízták reád a királyok ügyét“ — szól közbe 

Acciajoli —
„Királyom jusait védeni szent kötelességem.“
„Ha már zsoldért szolgálsz, mindegy, akár kiért 

harczolsz —mond Acciajoli — mi többet Ígérünk, ám
bár a szei*encse kedvez. Vedd a szabadságot és állj 
soraink közé.“

„Követlek uram! mi magyarok nem szolgálunk
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zsoldért : a rab bérli el karját, mi hazánk s a király 
javáért s a becsületért vívunk ; kíméld azért szavaidat 
és ítélj halálra ha tetszik, és ha bakóid pallosi nemzet
tagadásra bírhatnak, akkor vess meg, mint a legnyo
morultabb lelket“ mond Tihamér nyugodtan. Nagy 
hallgatás Ion, minden szem ő rajta csüggött.

„Mit késel vezér! — megszólal de Baux — hadd 
függjön, mint többi társai, minekelőtte új veszélyt 
forralna.“

„Mi nem vagyunk szegődött hóhérok — mond Ac- 
ciajoli, kemény tekintetet vetve a grófra — élj Tihamér : 
de fogadd vitézi szavadra : hogy e városból addig nem 
távozol, míg a háborúnak vége nem szakad, s nem 
fogsz ellenünk kardot, míg ki nem váltatok“

„Ezt Ígérem“ felel Tihamér.
„Bízom lelkedben, ura lészsz szavadnak!“ mond 

ismét a fővezér. >
„Bízhatol! — viszonzá Tihamér — Halld fővezér! 

ámbár mint idegen, mint ellenség állok közietek , egy
ben úgy hiszem még is hasonlók érzéseink : egyiránt 
tiszteljük az asszonyi érdemet; ez oly égi sugár, mely 
minden földre elhat ; bátran kérem azért vissza ama 
kém gyanánt elfogott szüzet.“

„Már ő szabad“ felel a fővezér.
„Ezzel alacsony rablóját, Wernert, szálkardra hí

vom ki — mond Tihamér — idézd ide, fővezér, az 
éjjeli gyilkost!“

„Nincs idő most személyes megbántásodért küzdeni 
— felel Acciajoli •— a közügyé most minden tehet
ségünk.“

„Tudasd vele tehát, hogy őt színed előtt haramjá- 
nak nevezém, ki méltatlan a vitézövre, s hogy ezt kész 
vagyok minden perczben megbizonyítani, esküszöm 
istenemre, kardomra!

„Szabadságod első napja legyen bosszúdnak elseje. 
Légy boldog! felel Acciajoli.
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„Ha így bánói az ellenséggel, minő kegyelem ma
rad a hívnek?“ mond de Baux elfojtott haraggal, midőn 
Tihamér eltávozott.

„A vak gyülölség többet árt, mint basznál, vér- 
szomja többnyire saját vérét iszsza — felel Acciajoli — 
fegyvert a fegyveres ellen, mérséket a meggyőzötthöz ; 
ez a hős jelszava.“ Ezután az elkezdendő hadi munká
ról értekezett.

A mint Tihamér az udvarra ért, ugyan azon fiatal 
asszony, ki behozatásakor oly tüzesen pártját fogta, 
férjével együtt karjába esvén e szavakkal : „jótevőnk, 
megmentőnk!“ szállással kínálja. Azok voltak, kiket 
Tihamér a cápuai ütközet után, Werner embereitől 
kimentett, s honnan ők, a férjnek atyja itt előkelő pol
gár lévén, ide költözködtek. Tihamér, kinek Róza égett 
fejében, vonakodott, fogságával mentegetvén magát; de 
végre annál is inkább engedett, minthogy a fővezér 
biztosa, ama férfi, ki a nápolyi leánynyal nála volt, azon 
polgári házat jelelte neki lakásul. Szinte diadalmasan 
kísértetett a házhoz, hol őt egy tisztes ősz fogadta; de 
mily boldog érzés fogá el, midőn belépvén, Róza, már 
asszonyi ruhában, lángzó arczczal elébe jő; minden el
tűnt körűle, csak a kedves égő pillantatiban leié életét, 
világát. „Még fogoly vagyok, nem mondhatlak enyém
nek rebegé Tihamér — ha egyszer a kard oldalomon 
csörög, s rablód vére patakzik, akkor fűzöm a mátka
gyűrűt kezedre.“

„Még egy lélek óhajt osztakozni szívedben — mond 
Róza — ő volt fő eszköze szabadulásomnak ; sorsomba 
avatván a fővezért, az ő könnyei vitatták ártatlanságo
mat; neki köszönjük e boldog órát.“ Ekkor belép Sa
bina (úgy hívták a fiatal asszonyt), s karján csügg a 
nápolyi leány; de már ama negédes tűz, mely egykor 
szemében égett, szelid komolysággá vála, s halavány 
képe titkos bút hirdete. „Itt hozom — mond Sabina 
— boldogtalan, eltévedt, de megtért öcsémet!“

„Róza! te itt?“ kérdi lágyan a meglepett Tihamér.
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„Minetta nevem — mond a leány — Róza névvel 
egykor csak ingerleni véltelek.“

,,Előérzés volt, midőn ama rút házban úgy szíved
hez vonzattam, midőn a hívságos dalok közt, te a ma
gyar vitézt zengéd“ mond Róza.

„S én gyűlöltelek — felel Minetta — mivel szeret
teiéi ; szenvedni hagytalak, pedig csak egy szóba ke
rült volna vált,ságod. — (Tihamérhoz fordúl) — Tudd 
meg Tihamér, én valék az, ki tettetett hangon ablakod
nál énekelt s oly csalárd játékot űzött veled; mély 
süllyedtemben, a midőn a gyászzászlóval először látta
lak, mindjárt bűnhállót szőttem erkölcsödnek, méltó 
megvetés Ion bérem, s az indulat bosszúra gyúladt ; így 
hagyám el Nápolyi, de Baux karján véltem meghűtni 
véremet; midőn elfogatál a táborban valék, s érzetem 
ismét fellángold; hasztalan esdeklék -a kegyetlen gróf 
előtt, ő yesztedet eltÖkélé ; ekkor felébredt bennem az 
asszonyi büszkeség, mélyen érezvén, mily kevés hatal
ma van a bűnnek, bár habozva nyújtsa örömkelyhét, s 
azért alig érkezett el a nemesb lelkű Acciajoli, hozzá 
szöktem, oltalmáért és neked kegyelemért esedezvén; ő 
biztosával hozzád küldött; minthogy több magyarok 
hazatagadással válták meg éltöket , neked is ezen 
ajánlást tettem; a nemes, makacsságodról értesített ve
zér, ez által inkább részedre hajla, s sikeretlenné tévé a 
daczos gróf mérges szándékát. Mióta szüleim házát 
oda hagytam, nem érzék tisztább örömöt, mint mikor 
Rózát szebb sorsban, és nénémet, ki annyit pirúlt, bán
kódott érettem, itt lelém. Bocsássatok meg ha lehet, 
minekelőtte klastrom magánya elrejt a világtól.“

,,Ki megbocsátani nem tud, sem az égbe, sem a 
földre nem való — mond Tihamér — testvéri szívvel, 
fogadd el kezemet.“ Ekkor berobban Stefano. „Tiha
mér — kiált — én búcsúzni jövök — (körülnézvén 
magát) — ezer villám! mennyi ismerős egyszerre! 
(Sabínához) — Haha! te vagy? miért fordúlsz el? tán 
csak nem haragszol most is ? jer, békűljünk össze ; hi
szen tudod hogy a háborúban nem ér rá az ember, órá-
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kig egy csókért fohászkodni, hanem a mit hamarjában 
kap, ahhoz nyúl, aztán nézz arczámra, lám engem is 
megcsókoltak érted.“

,,Stefano — mond Tihamér — mi annyi köszönettel
tartozunk !“

,,Soha se köszöngess — felel Stefano — én legin
kább örülök : legalább egy jó tettel dicsekedhetem. 
Most tudd meg : én Acciajoli zsoldjában állok, s innen 
egyenest a táborba megyek magyar fejeket aprítani; 
azaz, ha lehet. Isten veletek!“

XVII. SZAKASZ.

Cornetto városában sötétkedett Werner, mióta Ró
zát elveszté, kegyesség és irgalmasság ellenségének hi- 
vatá magát, s hol csak lehetett, e nevezetnek meg is 
felelt. A katonai pompa, előbb élelme, most ízetlenné 
lett elfásúlt szívének; komor magányba vonva magát, 
szilaj vadként csak akkor rohant elé, ha vérben gázol
hatott, zordon kedvvel nézvén a tátogó sebeket, me
lyeknek sötét veres üregéből hörgött ki az élet. De 
annál vígabban élt serege, zabolátlan örömök közt pa- 
zérolván az összerablott prédát, s az erős falakban bíz
va, nem ritkán mulaszta el minden hadi vigyázatot. 
Ily zajos mulatságban tombolt épen az őrizet, midőn 
István vajda, egy felleges éjjel Wernerre üt, s áttörvén 
a kapukon, seregét megtámadja; elréműlve ragad fegy
vert az őrizet, de az álom- és bortól részegek, a zavar
ba elegyedett lakosokkal együtt levagdaltatnak, vagy 
elfogatnak. Werner, az éktelen lármára egy ingben ki
ugrik ágyából, hirtelenében egy láncsát markol meg, s 
népéhez akar iramlani, de már háza körülvétetett, s 
mindenfelől magyar szablyák villogtak elébe; dühösen 
védelmezi magát, míg láncsája egy vágástól ketté nem
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pattan, s így fegyvertelen lévén, a ház fedelére szökik. 
Hajnal hasadtával látszott csak egész szörnyűségében 
a vérengző éjjeli munka, minden utcza telve zsákmány
nyal s holttestekkel, s Werner a ház felett. Daez, szé
gyen s harag köté le nyelvét, midőn ily nyomorúlt álla
potban Istvánhoz vezetteték, dermesztő hidegségével 
egy életunt embernek hallgatá annak szavait, s kife
szítvén széles, szőrös mellét, várta a halálos döfést : 
csak midőn a vajda Rózát említé, lobbant fel egyszerre 
elfojtott tüze, s mérges kaczajjal csapott ki elzárt aj
kain : ,,Ha még hatalmamban lett volna ; — mormol — 
e nap többé nem sütne szemeinkbe!“ István vajda, a 
kemény harczostól még hasznot remélvén, népeivel 
együtt zsoldjába fogadta.

Előbbre lobognak ismét a magyar zászlók, s több 
városok önkényt megadják magokat. gyáva tarenti 
Lajos, a harczban megőszűlt vajdát egy ütközetre, mint 
valamely kettős viadalra kihívja ; az öreg vezér ezt el
fogadja. Nap és hely meghatároztatok ; de a csatát 
megelőző éjjel tarenti Lajos haladékot kér, s a vajda 
észrevévén a vesztére czélzó fortélyt, néhány száz 
dzsidást rejt el az út mellé, s midőn a nápolyiak véletlen 
meg akarnák támadni, magok esnek a készített lesbe ; 
véres harcz után az ellentábor megfutamlik, s több al- 
vezérek, kik közűi gróf Sanseverino s de Baux a leg
nevezetesebbek, elfogatnak. E fényes győzödelem után 
egész Bari föld meghódúlt, s a gróf Sanseverinóért ki
váltott Tihamér örömtelve röpül Rózával kedves övéi
hez; hol az öreg Paolo, ki mind eddig Istvánnál ma
radt, ázott szemmel iidvezli Rózát. Gróf de Baux bor- 
zadozva várta a halált, hallván Tihamér váltságát, de ez 
a bosszú helyett pártfogója Ion, s azon feltétel alatt, 
hogy a háború végéig ne harczolna a magyarok ellen, 
még szabadulását is eszközlé.

Mint mikor az oroszlán s tigris véletlen összetalál
kozik, meghökkenve egymás szemébe villant, s tor- 
zongva, füstölgő torokkal a vívásra bőszül : úgy álltak 
szemközt Werner és Tihamér, midőn egymást megpil-
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hullották. Mindenik kardjához kap, a helyet nézve, hol 
leggyöngébb az élet. „Régen várt kardom!“ mond Ti
hamér, s egy ketté tört nyilat vet lábához. „Életre ha
lálra!“ felel Werner, s öklét a föld felé szegzi, mintha 
1< sujtna valakit, s némán, de zajló kebellel a vajdához 
mennek, engedelmet kérni ; s hogy időt rendelne. Ke
rnén) tekintettel fogadá ez őket, s békére inté; de lát
ván az elrögzött gyülölséget, különben is az akkori idő 
lelkét követvén, mely karddal vívott ki minden vitézi 
pert, a harczi bíróságot elvállalta.

„Jer te is a harczhoz — mond Tihamér a rettegő 
Rózához — erőmet nevelni fogja jelenléted, s ha vesz
nem kell, hadd essék reád végső tekintetem !“ Szótlan 
nyújtá kezét feléje Róza, s azon magában tett szent fo
gadással, hogy a kedves vesztével ő is örök gyászba 
temetkezik, letörlé könnyeit.

Tisztán tűnt fel a nap, a földi pára szétvonúlt, csak 
vékony füstként lebegett még a sárga lapályokon. Ist
ván vajda, reggel korán lovagjait a síkon négyszögletbe 
állítja, maga pedig Rózával s több alvezérekkel köze- 
pett helyet foglal. A tárogató harsog, s a két bajvívó 
leugorván a lóról, sisak s pánczél nélkül a négyszöglet
be lép, s fenszóval küzdő vágyódását jelenti a vajda 
előtt. Werner homlokán a megvetett szerelem s bosszú 
sötétlik ; szeme villámai Rózáról hirtelen Tihamérra 
szállnak, ki elszántan, a boldog szerelem szelid füzé
vel csügg kedvesén. A második jelre, mindenik kardot 
húz; Werner kétélű, széles, egyenes vasát; Tihamér 
görbe, sugár szablyáját; s hüvelyüket a földre vetik. 
Komor csendességben állnak a vitézek, csak Róza 
kebléből tör ki néha mély sóhajtás. A küzdők szerte
mennek. Tihamér haját visszasimítgatja, s a távolról 
nézteit Rózára függeszti, míg Werner vasát próbál
gatja. Harsog a harmadik jel, s a háborgók összeüt
köznek. Fütyülve hánynak szikrákat a vasak, a mint 
összecsattognak. Az erős Werner, rettentő vágásokat 
sujtogat Tihamérra; ügyesen védelmezi ez magát, s 
villogó kardjának csak villáma látszik a gyors forgatás-
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ban; sokáig felfogja Werner csapásait, de a súlyos 
vágásoktól erei zsibbadoznak; már két sebből fecsken
dezik vére, s gyengébben harczol. Tompa zúgás hang
zik mindenfelől, a derék ifjat mindenki már elveszettnek 
tartja. Róza homályos szemmel szédelegni kezd. A köz 
részvéttől íxiég inkább felingerűlt Werner, habozva 
emeli kardját a végső, halálos csapásra, midőn bőszült 
nekiestében, bal lába megsikamlik, s hanyatt esik. Ti
hamér büszkébb, hogy sem e vak szerencsét használná, 
hátra lép, s leeresztvén kardját, mond nehéz lélekzettel: 
„Kezemben volt életed, de ily módon nem akarok győz
tes lenni.“ Werner felugi-ik, merőn maga elébe néz, el
veresül, keble feldagad, erei vonaglanak, s ajakát vérig 
harapja; tűrhetlen várakozás ég a jelenvalók képein. 
„Atkozott szerencse — kiált Wei’ner — többé nem 
leszek bolondod!“ egyszei*re kardját 'ketté töri s a 
földhez sújtván, Tihamérlioz fordúl: „Halld Tihamér! 
én meggyőzöttnek vallom magamat, reményiem meg
elégszel.“ Azután Rózához fordúl, szólni akar, de csak 
tördelt hangokat í-ebeghet. Lovára kap, és elszáguld. 
A sok vértől megfosztott Tihamér elgyöngülvén, öszve- 
roskadt; de csakhamar felüdűlt, s Róza ápoló karjain 
ssebb életre tenyészett. Werner még azon éjjel eltűnt, 
merre, hová, azt senki sem tudta meg.

Könnyű lett volna Istvánnak a fővárost ismét el
foglalni, de a németek elmaradt zsoldjokért pártot üté- 
nek, és a pénzben szűkölködő vajda ki nem elégít
hetvén őket, s még nagyobb veszélytől tartván, hív 
magyarjaival Manfredóniánál hajóra szállt, s elhagyó 
ezen országot, hol ledöntött várfalak, kii’ablott templo
mok, leégetett faluk, s temetetlen holttestek közt lé
zengő koldusok, előbb birtokos polgárok, halavány kép
pel hirdeték a pusztító háborút.
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XVIII. SZAKASZ.

.Mint a hajós, ki annyi zivatar után kedves hazája 
partjait kékelleni látja; úgy álla Róza a drága határ
nál, midőn Tihamér mondá:,,Ez a magyar föld!“ Hosz- 
szan szívta be a honi levegőt, s egy édes könnyből kifej
lett lelkes tekintet Tihamérról a környékre szállott, 
mely bájosan nyílt meg előtte.

Látható örömmel fogadá Rózát a nagy lelkű király, 
s megértvén történetét s nemzetségét, megilletődve 
emeli fel a lábához borúitat; „a véritélettől felment 
királyi szavam — mond, — az üldözés napja megszűnt. 
Élj szabadon nemes szűz, atyád birtokában ; a tör
vény oltalma, s egy nemes férj szeretete boldogítsa lé
tedet!“

„Uram királyom! — mond elragadtatva Tihamér — 
ezen kegyességedért véremmel adózom, s csak a leg
utolsó cseppel szűnjék meg hálám.“ Lajos elértvén 
kiömlését a teli kebelnek, felel : „Vitéz karodat még 
most elfoglalom; ha egyszer Nápoly meghódol, akkor 
élj bizvást szíved ösztönének, s a repkény mellett vi
ruljon a myrtus.“

Az új hadviselésre gyors készületek tétette!;; a 
királyát szerető magyar nemesség, országgyűlésen kí
vül is, számosán megjelenik. Róza fentebben érzett, 
hogy sem Tihamért csak egy szóval is tartóztatta vol
na, ámbár valami nevezhetetlen szorongást érze; mint 
Tihamér jegyese Apor vajdánénál maradt, s édes da
lokat röpítvén a távol mátka után, a hárfa Ion ismét 
egyetlen biztosa.

Lajos király Manfredóniában partra száll, s elérke
zett seregét megindítja. Útközben a nyughatatlan, csak 
rablást forraló német zsoldosoknak, a gazdag Baroli 
városa éleszti kapzsiságokat, s minthogy a király zsák
mányozásokat gátlani akarta, az engedelmességet fel
mondják. A felhevült király fenyítésöket Apor And
rásra s Tihamérra bízza; két ezer lovaggal elszélesztik
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ezek, s a városból kiűzik őket; de a zsoldosok, egy 
más kapun ismét visszarohannak; erre szörnyű vérontás 
támad, mely a zsoldosok s a közéjök elegyedett olasz 
rablók eltörlésével végződött ; de haj ! a győzödelem 
ára Tihamér. Midőn a pártütők visszafordultak, ő 
volt az első, ki közéjök robbant, s míg a másfelől ül
döző magyarok segédjére érkeztek, hátul egy rabló, 
nyakcsigolyájába döfé láncsáját. Vérében lelék, s né
hány óra múlva, Rózát rebegvén, kedves nevelője kar
jában adá ki lelkét. Komoran áliák körűi bajvívó tár
sai, és sok szem, mely soha nem sírt, könnyezett felette. 
Fegyverestül, paizsa vánkosul, tétetett a sírba, s a 
szomorú király maga veté reá az első marok földet, 
mely kedveltjét örökre elrejté.

„Teljesedett tehát az átok, és én, egyetlen élő csak 
nemzetségemből, szerencsétlenebb vagyok, mint a kit a 
pallos elaltatott!“ mond Róza, hallván Tihamér halálát. 
Anyjáról maradt birtokát szegényeknek osztá el, s ama 
kertésznek, ki egykor szabadulását eszközlé, tetemes 
jutalmat küldött, mely által az Luczia férje lön. Paolót 
a vajdáné ápolására bízván, búcsút mondott a világnak, 
és szent Klára klastromában, fájdalmára mind azoknak, 
a kik csak ismerték, a fátyolt vette fel. Belseje képét 
egy szép elmének ezen soraival festjük :

— — Keblét szomorún bezárja,
Nem szeret semmit, de nem is gyűlölhet ;
Szíve óhajt még, de üres vadonban 

Hal ki nyögése!

Sok évek lefolytak,sRóza mint fejedelemasszony, az 
isten mellett Tihamér szivében, egyedül csak sanyarú 
kötelességeinek élt. Egy zarándok jelenteié egykor 
magát nála : Róza magához bocsátja, és Werner omol 
lábaihoz. Mély sebhelyek fedék arczait, izmos teteme 
elgörnyítve a sok viszontagságtól, előbbi erejének csak 
vázait mutató ; csak a komoly tűz égett még előszűlt 
pillái alatt. Vad indulatjait az idő elölte, de Rózát
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szelídült lánggal keblében hordozá. Tíz esztendeig járt 
s iiarczolt a szentföldön, de a vágyódás Rózát még 
egyszer láthatni, Magyarországba kiszteté. „Oh iljusá- 
gom emlékezete! — sóhajt Róza — mily komoran tűnsz 
fel! AVerner! így látjuk meg egymást?“ s a rég elapadt 
könnyforrás újonnan kifakadt.

AVerner remete lett, s élelmét a klastromból nyeré. 
Többször látá Rózát; s midőn a templomban az ajtatos 
kar megzendűlt, fellengző lelkét közelébb vélte az élő 
szentéhez, mely csendes békére tanítá. Nem sokára a 
harang mely Rózát kora sírjába kísérte, AVerner felett 
• s szomorúan megkondúlt.

Elhamvad a szív 
Forró vágyásival,
És a sötét falak, 
Hideg tanúi 
Csendes fájdalminak, 
Reá szakadnak.
De a mit érzett 
Rokon kebelbe tér; 
Örök miként az ég,
A melytől származott.
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I.

Kedvet; barátom! két esztendei tévelygés után a 
külföldön ismét ifjú korom csendes helyéből írok; 
atyámnak és a nagy világnak tartoztam ezen úti adóval, 
s teljesítém a nélkül, hogy belsőm hajdani örömim s 
barátim iránt elhidegűlt volna. Egyik szerzett főtapasz
talásom az : az ember itthon sok tárgyat fel sem vészén, 
a mit máshol csodál, s a képzelet, mely örömest távolt 
keres, végre csak ott nyugszik meg, hol ébredő lelkünk 
először fejlett ki a sejtések homályaiból.

Vidám kedvvel járom be a tájt, hol minden oly ro
kon s szívhez szóló. Künn ugyan szebbet s felségesbet 
láttam; csodálva kelle hódolnom az emberi észnek, mely 
müvészlélekkel varázskört von maga körül! de szere- 
tetre még is csak hazám földe bírhat, s pásztori létünk 
egyszerűsége vonzóbb zajló piaczinál a fényűzésnek, 
hol kiki mindenét vásárra viszi, s nyereség intézi lelki 
testi tehetségeit. A büszke sír, mely márványhalmokkal 
az időt gúnyolja, nem gerjeszt oly érzésre, mint a kis
ded mohos kő, mely boldogéit szülőm hideg hamvát 
födi.

Leginkább múlatok azon omladék közt, mely a laká
sunk mellett lévő dombon, százados tölgyek között áll; 
hol őseim hajdan laktak, csatáztak. Emlékezel, mily 
gyönyörű onnan a kilátás? mily bájló S* városka fek
vése nyugoti részén, s az országút csavargása, mely, 
élet gyanánt, most bokrok, lapályok közt el-eltűnik, 
majd virágos halmokon ismét szembe ötlik, míg a mesz- 
szeség homálya végkép nem rejti el. I tt a múltnak ké
pei vonúluak el szemem előtt, s hazám történeteit, erős
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és gyönge vonásaival, fontolgatom. Hej barátom! mért 
szálltunk le a magasról? Az erős de szabad levegőt a 
puhább maradék nem bírván, leszállt a völgybe, hol a 
földi gőz sötéten borong felette. De elég! lásd ebből, 
mint élek és érzek.

II.
Ha az ember éjfélkor ír, mikor nappal is rá érne : 

jele, nem tud alunui, s ez, ha különben testi baj nem 
virraszt, feszes állapot, s inkább tapasztalni, mint fes
teni lehet. Én tudom okát, s épen azért ébren álmodo
zom. Egy nem ritka eset emelt ki nyugalmamból. Ne
vess ki ha tetszik; de ne vádolj ! gondold meg azon 
bölcs mondást : mit vak esetnek hívunk, az jön épen 
legmélyebb forrásból.

Tegnap ismét a várhegyen valék; már nem tudom, 
a szelid álkony-e, kísérve madarak zengzetitől, vagy 
más valami titkos előérzés lágyított-e meg : de minden 
tárgy életet nyere hevlűtltképzetimtől. Szinte kiölelve 
magamból néztem a távolban ég- s földet testvéri csók
ban olvadozni ; ez a szerelem képe ! gondolám, mely vilá
gokat rokonit, és az éltető nap csak egy piczinyke szik
rája ezen mennyei lángnak. így eszmélkedve ballagék 
le a völgynek, tudja isten mi nem kerengett fejemben; 
midőn egyszerre, nem is ügyelve a léptemet gátló vízmo
sásra, valami másfél ölnyi mélységbe zuhantam. A szé
delgő ideák megszűntek, de éktelen szorongás lepett 
meg, midőn azon pillantatban asszonyi sikoltást hallék 
felettem. Első tekintetem egy leányba ütközött, ki ijed
tében szinte halványan, a parton álla, s gyöngéd kar
jait segédül felém terjengeté. Gondolhatod, mily hamar 
talpon, s néhány szökéssel megette állék. Mit szóltam, 
mit míveltem, azt magam sem tudom ; halotti derme
désben néztem a szép alakra, ámbár vérem soha tüze
sebben nem szőkéit. Ö kellemes hűledezéssel fátvolát 
piruló képére vonván, örömét rebegve szerencsés este
men elfordúlt, s eleinte halkan, utóbb szaladva távozott, 
s a fák közt tűnt el. Ügyetlenségem érzete, s a csodá-
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lat engem lekötve tartott, zavartan néztem utána, míg 
az esti levegő haza utasított.

Atyámat nyugtalankodva lelem, s elmaradásom okát 
adván, mondá nevetve : „így jár, ki szűnetlen a felleget 
méri. Mint föld gyermekének szükség, hogy néha le is 
nézzünk, mert a ki megbotlik, homokat árúi“. Ekkor 
vevém észre portól fakó ruhámat, s a mi több, hogy 
kalap nélkül tértem vissza.

Mit szólsz ezekre? én legalább, ha rajtam ez né
hány év előtt történik, azon tüneményt berki tündér
nek tartottam volna; bájaira nézve annak is illenék. 
Most azt vélem, hogy ő is halandó, s épen azért óhajta
nám életembe szőni. Nemde mosolyogsz, hogy érettebb 
koromban is egyszeri látásra oly szívért hevűlök, mely 
vagy másé, s ha nem, árokban nem keresi hívét? Azon
ban, nagy idő kcll-e frígyesűlni valakivel? lassan tesz-e 
vizsgáló lelkünk egy szép tulajdont a máshoz, míg a 
szerelem mértéke megtelik? vagy pedig egy lelkes te
kintet, egy lelki villanás már elég lángítani a szunnyadó 
érzést ? Ezen kérdéseimre felelj, de hadd szívedet is 
közbe szólani.

III.

Szerte jártam a környéket, meglátogatván a szom
széd urakat. Ki leányát, ki húgát, s egyéb rokonát mu
tata be; némely virágot leltem távollétem alatt kife- 
selve, de a kedves tünemény nem volt közöttök. A 
városban is kérdezősködtem. A fogadós feldicsérte ma
gát, mennyi útazó megfordúl nála, de én mind ebből 
semmi nyomát nem lelém, s békételen tértem haza.

Szinte várom kérdésedet, t. i. ha egy pillantat any- 
nyira elbájolt, mért nem mentél utána? minden illendő
séggel kinyomozhattad volna. Helyesen barátom ! de 
gondold el gonosz helyheztetésemet; azonfelül tán ma
gad is tapasztalád : ha szívünk mozdúl, eszünk kerekei 
hamar összezavarodnak, s ha ezen mentséget is gyön
gének találod — szeress !



8 SOK BAJ SEMMIÉRT.

IV.
Épen válaszodat olvasám, melyben a szerelmet una

lom gyermekének tartod, s ezzel nem kis bosszúságba 
hozál, midőn atyám, levelet tartván kezében, szobámba 
lépett, s ezen szavakkal : „Fiam, jó újságot hozok !“ 
melléhez szoríta. Az újság ez : ő ismeretségei által a 
fővárosban számomra hivatalt szerzett. „Az út — mond 
— nyitva legfőbb méltóságra, ha ezen nemes czélt 
csiiggetlen folytatod. Ideje már a polgári életbe is avat
koznod; az emberi szövetség mindenkit szolgálatra kö
telez, s ez kútfeje az igaz szabadságnak, mely hogy az 
egészre terjedjen, az egyes terhet békén viselni ösztö
nöz. Csak ott állandó a törvény, hol szegény, boldog, 
annak sikerén fáradoz, s nem ott, hol félrevonúltan a 
köz ügytől jobb időket siratva egymás sérelmeit pana
szolják. Nem sokára együtt indúlunk el, s örömmel 
nézem, ha atyai szorgalmam gyömölcsét használod“.

Ámbár ilyesekre elkészültem, s megyénkben valami 
tisztséget ceresni szándékoztam, még is ezen váratlan 
hír kedvetiénül lepett meg; de jó atyám örömét tekint
vén, időt 'em vettem a megfontolásra, s tetszésére bíz
tam sorsomat. O bennem él, és azt véli, hogy neve új 
díszt nyerend általam, s én hálátlan volnék, ha függet
lenségemmel nem adóznám. Nem várok ugyan sokat; de 
nem is rettegem a jövendőt. Az emberekkel nem oly 
nehéz élni, miként négy fal között véljük : ha nem vá
gyunk felették ragyogni, vagy nem kénytelenítletünk 
tőlök kegyelmeket fogadni. Hála sorsomnak! mind 
ezektől ment vagyok. ̂

V .

Atyámmal szerencsésen elértem rendeltetésem he
lyére. Első napokban mindjárt a nagy s kisebb urakat 
(kiknek egyenes, vagy mellékes befolyások van tisz
temre) eljártuk, s ha mindannyi szép Ígéretek közül 
csak néhány teljesedik is, sok hajlongásom nem esett 
hiában.
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Új tisztem csak délig tart, a délutáni órák egészen 
magamék. Most szállásom igazgatásával foglalatosko
dom. Atyám néhány hetet itt tölt, igen meg van elé
gedve, csak néha valami titok akar kitörni belőle, me
lyet makacsul takargat mindég. A kedves ismeretlen 
többször mint sem akarom beszökik álmaimba, s nagy 
oka, hogy az idevaló szépekből még egy sem liata rám.

Az idő miként játszik velünk, miként másítja és 
forgatja az embert! Ezt leginkább látom most egyik 
iskolatársunkban. Emlékezel Perjes nevű fiúra, kit lom
hasága s örökös álmossága miatt új Morpheusnak tart
ván, untalan csipdezénk ? Ez most is független sorsban 
é l, hacsak a játszóasztal lekötve nem tartja. O min
dent tud s ismer, ezer gondolatok forrása, kész eszköz 
mindenütt mindenre, hol jó asztalt s tele erszényt gya
nít : egy szóval, eleven krónikája a városnak. Összeta
lálkozásomkor véle, ittlétem czélját megértvén, tüstént 
minden előjáróim biográphiáit elbeszélte, s oly valóan, 
mintha mindegyik meghittje volna. „Te nyargalva mégy 
elő — mond — neked homlokodra van írva, hogy tiszt
tartód otthon nagyságok En tettel s tanácscsal akármi
kor szolgálok, mert ha más nem csal meg, magad csa
lod meg magadat“. Ki tudja mit nem hordott volna 
össze, ha egy zömökös úr nem közelít, kit is megpil
lantván, súgá fülembe : „ez a jó úr pinczéje lelkét az 
orrán hordja ; mindjárt hozzá megyek ozsonnára — de 
tiszteld őt, mert szörnyű hazafi, haragszik a napra, hogy 
nincs bajusza, s az angyalkákat is kalpakban képzeli“. 
Ezzel a vastag úrnak karjába öltekezve, elballag. Ez 
egyik régi ismerősöm újított kiadásban. Annyiból sze
retem, mivel könnyelműsége mellett is éles észt s em
berismeretet bír ; határt pedig én szabok, mennyire 
közelítsen.

A másik ismerősöm bizonyos Rengházi, ama híres 
deák, kit tanítóink például állítának fel, s mi fentebb 
elme gyanánt bámúltunk; s tán ezért is, gőgje eszén fé
lül nőtt.

Perjéssel tétova sétálván, két ember jön élőnkbe,
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kik meg-megállva valami nagy dologról versenygeni 
látszottak. „Nem ismered azt a halavány s komoly képű 
embert? — kérdi Perjes — az Rengházi!“ Én meg akar
tam szólítani. „Ne háborgasd — mond tartóztatva Per
jes, — ők most a halhatatlansággal játszanak. Csak 
nézd miként nyomkodják egymás kezét, pedig tudom 
gyűlölik egymást. Rengházi szép birtok mellett tudóst 
játszik, s felséges homályba leplezi a reminiscentiákat, 
melyek zavart olvasástól még fejében kerengnek. Tu
dod, a mi árva nyelvünkben sok a vezér, kevés a közvi
téz. O is itélget a nélkül hogy jobbat mutatna, s a ké
szet ócsárolja; hallom ugyan, vannak munkái, melyek
kel a publicumot ijeszti, jelesnek tartják tőle a tíz 
parancsolatot, melyet ugyanannyi sonettbe foglalt. Ha 
elméjét vizsgálom, Babylon tornya jut eszembe. A má
sik is szinte tudós, s eskiitt ellensége minden újnak. A 
legszebb Músát is megveti, ha szalonnától nem csillog 
haja. O sokat dolgozik, s czérnával mért versekkel har
sog a pusztai népnek“.

Hideg méltósággal viszonzá köszöntésemet Reng
házi, midőn mellette elmentem, alig hiszem hogy reám 
ismert; én pedig gondolám : csak villongjatok, ám e 
nagy harcz csak szóba s tintába kerül.

VI.
A titok kinyilatkozott s nekem ezer gondot okoz. 

„Fiam, mond tegnap atyám, még egy férfit kell megláto
gatnunk, ki téged s engemet leginkább érdekel ; ő régi 
barátom, vigyázni fog szükségeidre, s maga is elébb fő 
hivatalokat viselvén, utasítást adand új pályádon. Ed
dig a szokatlan munka s házi gondjaid elfoglalván, nem 
akartalak háborgatni; most ittlétem végire járván, illő 
nála személyesen udvarolnod, s örömmel óhajtom, hogy 
azon nemes házat ezentúl is többször megkeressed“. 
Én egész készséggel vevém kalapomat ; atyám mozdu
latlan álla, valami feltétel látszott fejében forogni.

Ha tetszik, édes atyám ! — mondék — tehát mehe
tünk. O kezemet fogván, égő szemmel sokáig reám
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nézett s szinte ellágyúlva mondá : „Lajos ! én boldog 
férj voltam; te maradtál egyetlenem. Még halálom előtt 
szeretnélek egy jó lélekkel frígyesűlve látni. Azon ba
rátomnak van egy leánya — vedd el!“ Lesújtva állék, 
s zavarodásomban nem tudtam felelni.

Atyám szorongásomat látván, mondá szelíden : 
„nem kényszerítlek ! azonban megvallom, ez egyik édes 
kívánatja éltemnek. Jer“.

Némán ballagtam atyám mellett. Százszor is ajki- 
mon lebegett az ismeretlenhez való szeretetem ; de min
dég visszavonúlt mellembe, elgondolván azon bizonyta
lan s gyengeséggel határos indulatot.

A komor inquisitio épülete nem lehet rettentőbb 
szabad léleknek, mint nekem B* úr háza. Lábaim szinte 
ólommá váltak, alig tudtam felvergődni a lépcsőkön. 
Az ajtó nyílik, egy tisztes öreg úr lép élőnkbe.

„Későn hozom — mond atyám, az öreg kezét meg
rázván — de annál biztosabban“.

„Reményiem, hogy bennem második atyját szemléli, 
és ezentúl minden hiú világi szokást félre tévén, fiúi 
szívvel közelít hozzám“ viszonzá az öreg. Hogy maga
mat furcsán viseltem, s nem igen okosan szóltam, nyil
ván jelenték B* úrnak ezen szavai : „ej édes öcsém! 
annyit forogtál a világban, s még is oly félénk vagy? 
azonban, megismerjük egymást, s a tartózkodás múlik“.

Feszültségem lassanként eloszlott, s neki bátorodva, 
én is beszéd közé elegyedtem, mindenkép el akarván 
simítani azon szögletességet, melyet első jelenésem 
reám bélyegzett, s nem sikeretlen, mert utóbb az öreg 
B* szemei kedvezőleg múlatának rajtam.

Nem sokára a házi kisasszony is megjelent. „Nelli 
leányom!“ mond az öreg, azután engem is mint új házi 
barátot bemutat leányának. Alig hiszem, hogy ez tudta, 
mily szándékkal vezettetém elébe, mert legkisebb habo
zást sem árúit el : nyúgodt vidámsággal üdvözle, s oly 
nyíltan nézett szemem közé, mint valami tárgvra, mely 
sem nem vonz, sem vissza nem taszít; kétes állapotom 
ez által igen könnyebbűlt. Nelli egy azon alakok közül,
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kiben nem tudunk megegyezni, szép-e vagy nem? Arcz- 
vonásai nem szépek, de bájosan összehangzók, termeti 
kicsiny, de mozdulati könnyűk : nein-akarva tartják 
fogva a szemet. En mindjárt intéztem hozzá szavaimat, 
s kedves Ion társasága; csak mikor a két öreg ma
gunkra hagyott, hézagos lett a dialogus, s én már az idő
vel akartam előállni, midőn Nelli ezen újsággal lep meg: 
„most nálunk minden öröm hiányos, mert kedves Máli 
öcsém nincs közöttünk“. Én hátra lépve összecsaptam 
kezemet, s „még egy testvér“ ! kiálték. „Igen, igen! — 
viszonzá Nelli merőn szemembe nézve — Máli öcsém 
egy nénénkkel fürdőbe utazott, s néhány hét múlva tér 
ismét vissza“. Erre lelkesedve kezdé dicsérni, mily szép 
s jó, tán egész életét is leírta volna, ha az öregek félbe 
nem szakasztják. Nagy örömemre atyám búcsúzott, én 
utána. B* úr olv kegyesen bocsáta el, miként fogadott, 
Nelli szíve? idegenséggel.

Estve atyám ismételé kívánságát, élőmbe terjeszt
vén az ezen szövetségből reám sarjadó hasznokat : t. i. 
nemzetség, birtok. „Tudom — mondá a többi közt — 
alacsony birtokvágyást lelked nem ismér; de ha jóság 
mellett pénz is van, kettős nyereség. Atyáink azt tartot
ták : a férj adjon ebédet, az asszony vacsorát“. Én hall
gattam, s ő látván hogy bizonyos válaszra eltökélve 
nem vagyok, mondá igen kegyesen : „nem kényszerít
ők  ; de azt méltán várom tőled, hogy férfikorba lépvén 
ten szerencsédet fontolóra vesd“.

Barátom! nemde igaz atyám mondása? de az ember 
miért oly gyarló? hidegen megy el az igazság mellett, 
s meghal álmaiért. — Légy boldog!

VII.
Atyám jószágaira tért. Azóta többször valók IV úr

nál, s tiszteletem mindég nevekedik iránta. Mily türel
mesen ítél ő a világi dolgokról, habár visszás indulatok 
ütköznek is össze: mily kímélve oktat, s rejtekezve se
gít. Bár csak leányát ne kellene elvennem. Ez iránt 
hallgat ugyan, de még sem kétlem, egyet ért atyámmal.
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Nelli jó leányka; víg kedvű, szemes, tüzes gazdasz- 
<zony, s mívelt elméjű, öcscsét indulatosan szereti, s 
hol csak lehet, maga felett ragyogtatja. Ritka tulajdon 
a szépeknél. O baráti érzést mutat ; de hála isten ! nem 
tetszem neki; úgy hiszem, a másik is különb emberre 
talál.

Ne gondold barátom, hogy nem vádolom magam is 
gyermeki tévedésemet; de vétek-e az? ha keblünk egy 
képet imádva éltet, melyet a képző erő örök ifjúságban 
ragyogtat félénk ; mely távol, de annál szebben mosolyg 
életünkre, s az elmét édes tehetséggel kecsegteti. Igaz 
— atyám minden áldozatot érdemel ; de a halasztás 
nem engedetlenség.

VIII.
Perjes, ki úgy szólván más emberek gyöngeségiből 

él, B* urat becsüli, kit én csak mint távol ismerőst emlí
tők neki. „O igen derék ember — mond Perjes, — ha 
feje enyém volna, megmutatnám, mint kell játszani a 
világgal ; ha erszényével bírnék, én is az ablakról néz
nék le a szegény párákra, kik annyit szaladnak, lármáz
nak, árúlkodnak, hogy utóbb a koporsón kis czifraság 
láttassék.

„Hallom, derék leányai vannak?“ kérdőm Perjést.
„Van kettő, Máli édes, Nelli mostoha“ — felel. — 

„A mi a leányokat illeti : Nelli elvenni való, vigyázni 
fog az éietes házra, s ha ura meg nem hízik, jele, hogy 
vízzel él. Máli csillagnéző, szép noli me tangere, száz 
lépésre elpirúl ha férfitekintet fúrja magát szemébe: vi
téz legyen a ki bele kap, mert a sírban is hűséget vár. 
En örömest állítanám őt szobor gyanánt szobámba“. 
Itt egyszerre elhallgat, s kémlelve reám néz — „talán 
csak nősző vagy? — ha levélhordozó kell, itt kezem. 
De jól vigyázz, kiepigrammáznak. Egy költő, ki szé
gyenére a kilencz Músáknak gazdag is —“.

„Rengházi?“ kérdőm hirtelen.
„Az — felel Perjes — már régóta kibérlette az 

útczát, s képeket metsz reá mint tükrébe a fiatal
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leány“. Képzelheted miként örültem ezen hírnek, 
legalább lesz okom magamat távoldad tartani.o  f  o

Életem különben egyszerű. Szorgosan dolgozom, a 
gyakorlás elősegít, s nem sokára egészen betöltőm azon 
helyet, hová ültettek.

Néhány társaságokba is hivattam. Barátom ! ezek
ben a nemzetiségnek semmi nyomát sem láthatni, az 
utánozás jégarczczal tétováz mindenütt. A vígság, 
mely másutt minden sorsot egyesít, itten minden rend
nek fenyítő határt szab. Kinek a szerencse néhány hold 
földdel többet adott, már félvállról néz nemes társára. 
Hideg barátság, suttogó leányseregek szánakodva 
néznek a szegény hazafira. Meredt férfiak hivatalos kön
tösben már messziről éreztetve tehetségök súlyát — ez 
képe itt a nagy világnak.

IX.
Őszinteségem nagy gondtól szabadított fel, legalább 

nem leszek kénytelen szív nélkül lekötni magamat.
B* urat otthon nem lelvén, Nellihez mentem. Belép- 

temkor egy levélkét tett félre, melynek édes tartalmát 
mindjárt képében olvasám: ,,Máli nem sokára itt leszen“ 
— mond — és — és — itt megakadt.

„Ez az és — mondám — kapcsoló ige, s más nevet 
is ígér“.

„Ezek a teremtés urai mindjárt titkot sejtenek“ vi- 
szonzá Nelli csintalan — és nénénk“. Ezzel vádolni 
kezd, miért nem örülök Máli érkezésén ; ezért a hideg
ségért, úgy vélé, adózni fogok ha meglátom, s én is 
egyike lehetek imádói közül.

„Ily ajaktól a jövendölés nem veszedelmes. A jelent 
inkább retteghetném!“ felelék magamat igen alázato- 
san meghajtva.

„Ügy tartom a jelenlét mindég örvendetes, ha a 
múlttal békében élhetünk“ felelt Nelli. Az ismeretlen 
képe lövelt eszembe, s elnémulék. Nellinek sem igen 
volt kedve az elszakadt beszédet új folyamatba hozni, 
hanem levelén csüggő szemekkel gondolkodva egyet
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-óhajtott, s én utána. Ügy ülénk, mint egy összezendűlt 
-zerelmes pár békülő félben. Nem sokára csengettek. 
Atyám! mond Nelli, s elébe szalad, én őt követém.

„Jer öcsém, beszélgessük el az estvét, ha jobb mu
latság nem tartóztat!“ mond B* úr, szobájába intve, s 
derülten maga mellé von a párnaszékre. Sok kérdéseire 
visszásán feleltem, azért elhallgatott, de szemei unta
kul rajtam múlattak. „Lajos! — mond végre kezemet 
fogván — te ifjúságomat bájolod vissza; atyádat vélem 
benned, oly hasonlók vonásaid az övéihez. Ezen kor
ban volt ő is, midőn ifjúságunktól fogva álló barátsá
gunkat veszély fenyíté“.

„Veszély? — kérdém álmélkodva — ily erős két 
szívet mi háboríthatott meg?“

„A szerelem“ viszonzá B* úr. Egy tárgyért hevűl- 
tem atyáddal, s övé Ion az elsőség. Nem tagadom, nagy 
küzdés által győzheték csak az eláradt indulaton, de 
győztem. Utóbb egy özvegygyei én is frigybe keltem. E 
házasság gyümölcse Máli; Nelli mostoha leányom, de 
saját vérem szerint szeretem őt is“. A tisztelt ősznek 
bizodalma nyíltságra buzdított, s eléje térjesztém atyám 
kívánságát. „Gyermekeink összekelése egyike régi 
álmainknak — mond B* úr — én nem ellenzem, ha 
szíveitek önkényt hajlandók arra : de minden áldozat 
nélkül; szülőké a választás, a megisméret túl esik hatal
mokon. Az ily szövetség kétesen vág életünkbe, csak 
eltökélett érzés bírálhatja meg érdemét“.

Most ideje, gondolám, a kegyes öreget titkomba 
nézetnem, s hím nélkül megvallám neki az ismeretlen
hez való vonzódásomat; de hogy még is gyors lángom
nak félig meddig mentő okot is adjak, minden kitelhető 
elevenséggel igyekeztem lefesteni alakját, s örömmel 
láttam az öregnek nőttön nőni figyelmét. „Nem hiszem 
— így végzém szavaimat — hogy ezen gyermeki lievii- 
lés oly soká tartson, de most még máshoz tiszta érzet
tel nem közelíthetnék“.

„Helyesen édes öcsém — mond B* úr vidáman — 
én szívemből minden jót kívánok, s atyádnál is szó-
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szólód leszek“. Vacsorán ott maradtam, valamennyien 
vígan voltunk. Vígan tértem haza, s a történtekről visz- 
szaemlékezvén azt találtam : minden emberben él költői 
tehetség, midőn hibáit vagy eltévedéseit szépíteni 
szükség.

X.
Láttam őt, s a nélkül hogy tudnám kicsoda, már 

félteni is kezdem. A szerelem olyan vendég, mint a 
nagy úr szegény háznál; magát csak kielégítené az em
ber: de kísérői ezer bajt okoznak.

Néhány esős nap után szép langyos idő lévén, ko
csin, lovon sok ember a szabadba toldúlt ; magam is egy 
kertbe sétáltam. Ott tévelyegtem, míg egy nagy úr, 
tán unalmából, magához intve, beszédet kezdett velem. 
Gondold el örömíjedésemet, midőn egyszerre a szép is
meretlent* egy huszártiszttel kar-öltve előttem elsétálni 
láttam. A szó elhalt ajkimon, egész létem szemembe 
zárkózott. O is megismerni látszott : ezt vallá azon te
kintet, melylyel köszöntésemet viszonzá. Örömest utána 
mentem volna, eleget mozogtam, kezemet tördeltem, ő 
excellentiája mindég beszélt, s az illendőség nem en- 
gedé őt elhagynom; majd fél órát tölték ily kínos nyug
talanságban. Nagy-sokára jöttek több urak, s ő excel
lentiája elbocsátott; de bármennyit néztem, szaladtam, 
többé reá nem akadtam.

Öröm s bosszúság közt mentem B*-hez; s épen, a 
mint szobájába lépek, valami suhogó ruhás surran ki a 
mellékajtón. En, a nélkül hogy az öreg kérdezett 
volna, mindent elbeszéltem neki, s ő nagy részvéttel 
minden környülállást pontosan kihallgatott. Belső nyug
talanságom nem hagya nála soká múlatnom, különben 
is terhemre volt az öreg vidámsága s Nelli csintalan 
mosolygása, ki minduntalan keresztülment a szobán. 
Búcsút vevék, előre mentvén magamat, ha néhány 
napig udvarlásomat elmulasztanám. Az öreg minden jót 
kívánva igen nyájasan bocsátott el. A ház előtt Reng- 
házit lelém, keserves ábrándozattal nézve az üres ab-
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la líra. Elsötétült midőn megpillanta, mintha az utezát 
is féltené tőlem. Csak énekelj beteg társ, gondolám, s 
elsiettem felkeresni Perjést. Négy kávéházat eljárván, 
csakugyan reá is akadtam.

„Adok munkát, te eleven currens; fejed s lábad 
'zánd nekem néhány napra“ szólék Perjéshez, s leír
ván a kedves alakot a mint bennem él, arra kértem : 
nyomozná ki valami módon, s adná tudtomra.

„Kölcsönözd Jakab létráját — viszonzá Perjes — 
mert ilyen szépséget más planétából lehetne csak lera
gadni, én sok leányt ismerek—“.

„Nem ismered — kiálték hirtelen — különben ily 
fagyos képpel nem bosszantanál“, s elbeszélém neki, hol 
s kinek karján láttam.

„Ha itt van, föllelem; de hát ha megugrat ahuszár? 
akkor te állj ki vele, majd én csak messziről csodálom 
vitézségedet“ mond Perjes, s minden készséget Ígérve, 
elhagyott.

Levelem oly zavart, mint elmém; de baráti kézbe 
jut, egyedül ez nyugtat meg. Ámbár minden bizonyta
lanság epesztő, mégis rettegek találkozni véle. Hát ha 
fentebb sorsú? vagy, mi több, ha más sajátja már! 
akkor csak magam vesztek smiként lépjekjó atyám elé? 
Kétkedve így kérdezem magamat — s méltán; mert a 
szerencse, látom, nem igen kedvező. Először árokba 
estem, s most a huszár — oh az a huszár !

XI.

Barátom! mily nehéz valami gyöngeségtől megvál
nunk, ezt magamon tapasztalom ; de úgy hiszem, nem 
sokára teljes jobbulásomról többet írhatok.

Tegnap B* úrnál valék. Máli a fürdőből megérke
zett, de főfájás miatt nem láthattam. E házban is valami 
szövetik, mit előttem igen titkolnak. Innen haza térvén, 
Rengházi toppan szobámba, s röviden átszökvén az is
kolapályán, kérdi daczosan : mit csinálok annyit B' 
úrnál.

K i s f a l u d y  K .  V i l i . 2
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„Hát téged mi lappangtat a házon kívül ?“ kérdém 
viszont a hevűlőt.

„Azon kéjszellem — viszonzá Rengházi — mely a 
lelket isteníti : a szerelem!“ s ezzel száz meg száz phrá- 
sisokkal elbeszélé szíve történetét; azután elővesz egy 
csomó papirost, s Málira írt verseit felolvassa. Olvasás 
közben szörnyű tűzbe jött, s midőn már igen közel járt 
a paphoz, akkor nézett le rám, nem olvadtam-e még el. 
Részemről ezen költeményekben hol a fülmiiét, hol a 
baglyot hallám.

„Sajnálom, hogy te lettél vetélkedő társam; hihető, 
veszteni fogok, de azért czélomtól nem állok el. Te pen
nával harczolsz, én karddal mindent halomra ölök“ ! ezt 
mondám mérges hangon.

,,Erte halni üdvösség“ ! felel Rengházi, s az ajtó 
felé vonul. Ekkor berohan Perjes. „Megvan a huszár, 
meg az “ismeretlen asszony, vagy leány ! — kiálta — 
Jer! az aranykakas-fogadóba, ott a te Edened“.

„Bocsáss meg, Rengházi! — mondám — én nem 
gátlom szerencsédet : sőt ha akarod, kérőd is leszek : 
de csak úgy, ha nem gondolsz a kosárral“. Rengházi 
nem szól, s míg kezemet szorítá, megvetőleg pillantott 
Perjesre, ki irántam felébreszté gyanúját, s fellengve 
távozott el. En a fogadóba sietek, a kapunál akarván 
meglesni a kedves megjelenését. Feszült kebellel ott 
állék egy ideig, midőn ezen szózat: „Ej villogó villám! 
Lajos! mit csinálsz itt?“ harsogott mellettem, s Szál- 
noki major, kivel a külföldön ismerkedtem meg, átka
rolt. „Jer feleségemhez! — mond tovább — ne álmélkod- 
jál mint a megvert tábor“ s szobájába vezet, hol egy 
szép szőke asszonyság nyájasan fogadott. Szabadabban 
lehellék, látván tévedésemet. Szálnoki most elbeszélte : 
hogy néhány vásárlásai végett ide szállt, s holnap köl
tözködik csak B* úrhoz, kinek leányával öcscse kézfo
gást tart.

Innen haza menvén, B* úrtól ezen levelet kaptam : 
„Holnapután egy kis házi ünnepet üllünk, melyre szíve
sen meghívlak; több szeretett személyt fogsz nálam ta-
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lálni, azért jöttédre számolok“. — Ez a hír Rengházi- 
uak elég tárgyat ad elégiára. Meg nem foghatom, miért 
titkolódzóit annyira B* úr, s minő érzéssel fogja ezt 
atyám hallani.

Bús irányt vesz, látom, szerelmem is. Fogy ton fogy 
reményem az ismeretlent megláthatni. Boldog vagy ba
rátom , hogy hűltebb vérrel áldva a természettől, nem 
kell vesződnöd üres álomképpel.

XII.

Miként írjam le hideg betűkkel forró érzetek közt 
zajgó éltemet. Enyém ő ! ezen rövid szókban leled vég
telen szerencsémet. Mily sokat adott egy pillantat; leg
merészebb vágyaim ellankadtak fényénél.

A rendelt napra B* úrhoz mentem. Elfogódva öröm
től jön elém a tisztelt ősz ezen szavakkal : „jer fiam ! 
oszd velem azon boldogságot, melyben létünk oly rit
kán részesül“. Szobába menénk, hol — őt láttam, ama 
tisztnek karján, ki őt a kertben kísérte. Mint az első 
napvilág a vaknak fényre nyílt szemére, melyet ismét 
bús homály éjjelez : úgy hatott rám e nem sejtett látás. 
Vérem majd lángolt, majd hidegen rohant szívemre. 
Szédelgeni kezdék, de csakhamar édes gyönyörűségbe 
merültem, midőn B* a lángzó képű kedves alakot elém 
vezetve „ez leányom“ mondván, annak kezét kezembe 
tévé. Egész létem egy hosszú sóhajtásban feszült elosz
lani, midőn — midőn atyámat is könnyes szemmel felém 
jönni, s áldó kezét felém terjeszteni látárn. „Itt állnak 
gyermekeink — rebegé az öreg B* — Nemde barátom! 
nem mindem álom hívság !“ s a két ősz egymás kar
jába dőlt.

Feleszmélvén a sok szívreható örömingerekből, ve
vőm csak észre a korülállókat — Szálnoki majort hitve
sével, Nellit azon nekem annyi félelmet okozott tiszt
nek keblére siraúlva. „Kapitány Szálnoki — mond B* 
ár : Nelli mátkája, nem sokára kedves vöm“. „És a kap
csoló ige, a mely a levélben maradt!“ így szól közbe

2 *
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csintalanul Nelli! Néma ölelkezés Ion tolmácsa a külön
féle érzéstől lekötött nyelvnek.

Azután B* kifejté e történet mivoltát. T. i. Mali 
nénje, anyja testvére, kiben egy lelkes asszonyt tanul
tam ismerni, fürdőbe utazván S* városka felé vévé útját, 
hogy onnan atyámat is meglátogassa; de balul értesít- 
tetvén atyám otthon nem léte felől, legott meghált. A 
szép langyos estve sétálni csalá : ekkor Máli a kilátás 
végett eltávozván nénjétől, feljebb ment a várhegynek, 
s engem az árokban lelt : de mindemellett oly szeren
csés valék neki tetszeni. Az öreg B* festéseimből mind
járt leányát gyanítá, de teljesen csak akkor győződött 
meg, midőn a kertből oly nyugtalanul hozzá menék, s 
mind Málit, mind Szálnoki kapitányt oly híven leírám. 
Ekkor atyámat mindenről tudósítá, s az is titkon eljött, 
hogy boldogságomban semmi hiány neTégyen.

Későn jutott eszembe, hogy Rengházinak kérője va
gyok, azért is Perjéssel felkeresvén őt, megvallám neki. 
hogy nem is sejtve magam lettem vőlegény, s csodál
nom kelle, mily könnyen győzött magán, midőn rövid 
hetvenkedés után elégtétellel kínáltam. „Mely ember 
képzetének él, annak a valóság bizonyos halál“ így 
szépíté lemondását. Nagy szerencse, hogy az ember 
minden kénytelenségnek nyugtató okot talál.

Perjes szivéből öiúílt. „Hallod-e? —monda— szíved 
dolgában sokat fáradtam. Ha netalán télben úgy járnék, 
mint a tücsök a hangyával, hozzád jövök beszélgetni a 
földi hiúságról“.

„Tárt kaput lelsz nálam, akármikor jősz“ felelék.
XIII.

Nelli Szálnoki kapitányné ; nem sokára én is czé- 
lomnál leszek. Barátom! mily nemes szívre lelék! De 
siess hozzám, s ezután ítélj magad. Sokat bajlódtam 
semmiért, de szeretetem díja édesen kipótolja a nyugta
lan órákat. Isten hozzád!
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Sok ember azt véli, hogy a falusi lakásban lelhetni 
nyugalmat; igen, ha ki már nyugalmát oda viszi magá
val; azonban a természet ezernyi bájai sem idézik fel 
mindjárt a lelket sűlyedtéből, és a csörgő patak, a fák 
kies zöldje, illatos rét, s a fülmilecsattogás sem tölti 
meg tüstént a várastól meglapított erszényt. Csöngedi 
Bencze is, azon véleménynyel, hogy majd a természet 
kebelén minden életöröm újulva tűnend fel neki, tavasz 
kezdetén oda hagyá a nagyvilági zajt, mely közt leg
szebb korát, változó szerelmekben s tomboló mulatsá
gokban élte által. Megunván a fényűzés hiú játékait, a 
mázos arczokat s az olcsó szívek erőltetett ömledezéseit, 
szinte más világban képzelé magát, midőn kellemes 
fekvésű jószágába érvén, azon rég nem látott szobák
ban szállá meg, hol gyermekkora szép álomként lengé 
körül, s minden tárgy, minden szöglet édes emlékezet
tel köszönté. — Bencze heves, könnyelmű, de jó szívű 
ember volt; oly hamar érzékeny, mint feledékeny : mi
ként az alkalom s az újság hatott reája. Még férfikorá
ban sem átallá az ifjúság csínyait, s kész volt önkárá
val is áldozni, hol más félénken vonúlt el. Ingadozó 
lelke most a magánytól várt új örömeket, s orvosolta- 
tását hibás számolásból eredett sebének.

Elfogódva nézte háza belső intézetét, hol kivülötte 
minden régi ízlésre mutatott. Komoran néztek alá üs
tökös elei s több magyar hősök a barna falakról, mintha 
neheztelnének elfajúlt vérökre; a fogasokon még régi 
rendben vegyest lóggtak kardok, fegyverek s egyéb va
dászeszközök; közbe közbe gazdaságbeli rovások, s 
pajtakulcsok aggatva; a tetemes karszékek s asztalok 
az idővel látszottak viaskodni — szóval mindent azon
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állapotban talált, a mint boldogult atyjáról maradt, a 
úgy tekinté mint ereklyéjét boldogabb időknek. Köny
vekre is akadt, s bár ezeken a moly edzé hatalmát, még 
is körűlforgatta, s nem kevéssé volt meglepve, midőn 
ezen, mostani érzetével oly igen egyező, versre talált :

,,Képzete lángösztönére 
Honjától sok ember vál,
S a józan ész ellenére 
A világ zajtengerére 
Kétes habok közé száll.

De ah mennél előbbre lép,
Látja, érzi, hogy álomkép 
Az, rn'ért hajdan úgy égé;
S ezer kiállt veszélyinek,
Létfogyasztó küzdésinek 
Csak lemondás a vége.“ *•

Biz*“ úgy van! mond Bencze, érezvén mennyi szép 
reménynyel lépett ő is egykor a világba, s túlhaladván 
az emberkor szebb felét, mily kevés hasznot s mennyi 
adósságot mutathat. Még inkább hatottak reája a kö
vetkező sorok, melyekben a költő, szédelgő vágyaitól 
búcsúzni látszik :

,,Szép Csalódás ! tőled is már 
Boldog én, megválhatom ;
Szertepattant a fellegvár!
A mit lelkem ezentúl vár,
Könnyen feltalálhatom.

Kis hajlékom hús körében,
A természet lágy ölében 
Szebben virít a jelen :
A mit veszték, elfeledve,
S a szív, bár lecsendesedve,
Nem leszen öröm telem

S míg létemnek vég adóját 
Földi sorsom kívánja;
A j evendő akármit ád, 
ítt éltemnek kis hajóját 
A fergeteg nem hányja.
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Alant bár, de szabadságban 
S csendes házi boldogságban 
Folynak vidám napjaim,
S ha még is bú bánat ere,
Annak sebes elüztére 
Jó bort adnak halmaim “

Jövendő éltemet rajzolád, jó ember — mond Ben- 
cze — s erősen hitte, hogy semmi csalárd fény nem za
varja többé fel nyugalmát. De mit nem hisz a gyarló 
ember! ha nem tudja, mit tegyen idejével. Benczének 
azonban tetszett új élete, bár mi egyszerű volt is; el
elsétált, s gazdasághoz nem sokat értvén, könyvekből 
akarta megtanulni azt : innen következett, hogy több
ször a jószág természetével ellenkező intézeteket tévén, 
gyakran fel-felakadt cselédjei együgyű szavain, kik mé
lyebben láttak a dologba; ezt restellé, s mindent reájok 
bízván, vendég gyanánt élt saját házában, s eluntában 
a párnaszékre dőlve, sok feltétele alvással végződött, 
így nyújtózott egykor, midőn juhásza hivatlan hozzá 
helép, s elpanaszolja hosszan : hogy a bárányok vesz
nek, eső nem jár, a legelő sovány, s a só is elfogyott.

„Majd az ispán tesz rendelést!“ mond Bencze.
„Melyik ispán?“ kérdé a juhász.
„Igaz, igaz, magam küldöttem el — mond Bencze 

— sóra lesz pénz, a bárányok iránt valamit gondoljunk.“ 
Ezzel neki ült a gazdaságkönyvnek, s orvosszere

ket írt ki, azután maga is a birkásházhoz ment.
A mint az udvarba lép, első tekintete mindjárt egy 

fiatal leányba ütközött, ki a sövény mellett danolgatva, 
guggon étette libáit, s ezek elnyújtott nyakkal, víg sí- 
pogással kísérték énekét. Bencze, ellenére a pisszegő 
gúnárnak, hozzá lappang, s vállát megveregeti; a leány 
ijedtében elejtvén tálát, felugrik, s lesütött szemmel bi- 
berkél kis kendőjén.

„Ki leánya vagy, hugocskám?“
„A juhászé.“
„Hogy lehet az, már egyszer voltam itt, s még sem 

láttalak ?“
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„De én láttam ám az uraságot, vánkoshéj nadrágja 
volt s lyukacsos kalapja!“ mond a leány, s félig reá hu
nyorog.

„O mennyei ártatlanság! mily szép a te képed!“ 
sóhajt Bencze, s a leány nevét kérdi.

„Boris !“ felel a leány, s Bencze feledve bárányait» 
Vele beszédbe ered, és mentői tovább nézi, annál több 
több kelleme tűnik szemébe. Boris nem volt ugyan gö
rög szépség; de erő és egészség látszott elömleni tete
mén; gömbölyű arcza s izmos karja majd felcsattant a 
vértől; s bár a nap elbarnítá, még is szépen illett tüzes 
fekete szeméhez. Barna haja, négy ágra fonva, majd 
bokáig ért, s nyúlánk termetét tetszetősbbé tévé. Ben
cze nem tagadhatá meg tőle figyelmét, sőt először is 
nyájas szavakkal azt kijelenteni* bu^gott. Kevés vár
táivá Boris atyja is oda jött, s nagy rovással kezében 
elős^ámolgatá a kárt, melyre ura nem sokat ügyelt, ha
nem szemeit mindég a ház pitvarára szegezte, hol Boris 
megint előbbi munkáját folytatá, csak lopva tekintvén 
néha az igen kegyes uraságra.

Benczének ezentúl fő gondja lett a birkatenyésztés 
és nemesítés; azért napjában kétszer is a majorba bal
lagott, s ha Borist feltűrődzve tagjai javára házi dolgai
ban sürögni látá, nem sokat gondolt juhaival, hanem 
csak neki vágyott tetszeni. Mindent elkövetett, hogy a 
leány szívét megnyerhesse : de ez hízelkedéseire s leg
szebb mondásaira vagy bámúlt, vagy nevetett; azért 
ajándékkal akarta meghódítani, s néhány gyűrűvel ked
veskedett neki; a leány szívesen megköszönte, de töb
bet nézett a ragyogó érezre, mint adójára. Bencze mind 
ebben csupa ártatlanságot látván, édes jövendőt Ígért 
magának. Reménye még inkább nőtt : midőn néhány 
napi ismeretsége után reggel oda menvén,aleányt köny- 
nyezve találta.

„Mi bajod, kis húgom? — kérdé nagy részvéttel a 
kiváncsi úr — miért sírsz ?“

„Anyám megszidott, agyon-tömtem a ludat; sze
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memre hányta, hogy tudja isten hol jár eszem“ felel 
Boris, szemeit öklével dörgölvén.

„O ne nézzen rá, Tekintetes Uram — dörmögé a 
haragos anya — ez a leány meg van babonázva, már 
egy időtől fogva mindent visszásán tesz.“ Bencze ma
gát vélvén babonaszernek, mely Boris fejét zavargatja, 
nagy készséggel mentegeté; örömest súgta volna a le
ánynak : hogy ő is mindent visszásán tesz, mert szü
netlen csak róla gondolkodik, de a háborgó anya nem 
távozott, azért hirtelen kézszorítással kísérvén ezen 
szavait : ,,este felé ismét eljövök!“ haza tért.

Még is igaz — gondolá Csöngedi úr — csak a fa
lun rejtezik az igaz ártatlanság, nyugtalan várván az 
alkonyt, melynél egy tiszta lélek majd megvallja sze
relmét.

Az este beállott, ámbár hűsebben, mint Bencze kí
vánta, mert rövid zápor után éktelen szél támadt; azon
ban ő elment még is, s akolba terelt juhait megnézvén, 
hasztalanúl kémlelte Borist. Már sötétleni kezdett, s ő 
kérdést tön iránta; —„tán a kertben gyomlál még“ lön 
a felelet. Aha! ott vár reám, gondolja Csöngedi úr; jó 
éjszakát mond, eltávozik, s a helyett, hogy haza menne, 
megint visszafordúl, s egy résen keresztül a kertbe 
sompolyog, vizsga szemmel nézeget; de a nyájjal ki
járó s az uraságot annyira nem ismerő komondorok 
szörnyű ugatással neki rohantak. Bencze ijedtében ka
rót ránt ki a sövényből, s a mint lehetett, segítségért 
kiáltozva, védelmezi magát. A bojtárok rókát vagy far
kast vélvén kullogni a kertben, éktelen dorongokkal 
oda szaladnak, s bámúlva pillantottak egymásra, midőn 
a vélt farkasban urokra ismértek.

E veszélytől ugyan épen menekedett meg, de na
gyobb zavarba jött, midőn a ház felé térvén, a kert má
sik oldalán egy fejér-köpönyeges embert a sövényen 
általszökni lát; utána akart rikkantani, de szava elál- 
lott, midőn azon perezben Boris is szemébe ötlik, a mint 
vigyázva a szilvafák között a kertajtóhoz sunnyog. 
Bencze attól tartván, nehogy képtelen hajlandósága
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elárúltassék, átallá kérdőre vonni a leányt, s bosszúját 
juhászán tölté, megtámadván.őt, miért enged rést csi
nálni a sövényen. Komoran tért haza, s hosszú tűnődés 
után, ki lehetett az a fejér-köpönyeges? jutott eszébe, 
hogy e tájon vasas németek feküsznek, s ilyformán 
nem ő okozta a lúd halálát.

Más nap reggel Lázár inasa, ki régóta nála szolgáit, 
bár elvégezte minden dolgát, nem tagúit még is a 
szobából, hanem hasztalan kotonozás közt urára hú- 
nyorgott.

„Mi baj? akarsz valamit? szólj vagy takarodjál!“ 
mond a rossz kedvű Bencze.

„„Kérésem van, pedig nagy.““
„Mondd el hamar!“
„„Házasodni akarok, pedig mentői előbb.““
„Sok szerencsét! de, Lázár, vigyázz! megbánod; 

öreg legény vagy te már.“
„„Negyven; két esztendővel öregebb Tekintetes 

Úrnál.““
„Ki kérdezett? Mátkád hány esztendős?“
„„Tizennyolcz, pedig szép.“
„Vigyázz, számvetésedben hiba lesz; negyven a ti- 

zennyolczba nem megyen, kölcsönözni kell.“
„„Ej Tekintetes Uram, nem városi leány az.““
„Mindegy — mindegy! szól közbe Bencze, vissza

gondolván a múlt estére.
„„Követem Tekintetes Urat! az én mátkám igen jó, 

pedig szeret is.““
„Lásd ha épen akarsz — mond Bencze — én nem 

ellenzem; de mivel mátkád oly igen jó és szép, szeret
ném látni, vezesd hozzám.“ Lázár szerette ugyan urát, 
de ilyen dologban még sem hitt neki — szólni akart, de 
Bencze nem engedé, azért nehéz szívvel mátkájáért 
ballagott.

Míg Lázár oda járt, Bencze mély gondolatokba me
rült, és sajnálta a szegény Lázárt, hogy ily bajba esett. 
Nem sokára lépteket hall, a magas sarkú czipő hango
san kopog a folyosón. Az ajtó nyílik, s inasa, mátkáját
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inkább bevonja mint vezeti.,,„Ez az Tekintetes Uram!““ 
mond, és hiúban iparkodik a leánynak veres képére 
szegzett kezeit letolni.

„Boris, te?“ — kiállt Bencze, nem tudván hamarjá
ban mit szóljon. Boris leüti fejét.

„llát te ezt a legényt szereted?“ — kérdé a megle
pett Bencze.

„() csak ne beszéljen ilyest!“ mond a leány, s félig 
elfordulva pillogat Lázárra, ki most három kéréssel 
jött elé; hogy ura szóljon Boris szüléivel; másodszor : 
mivel házasságát megengedd, jőne el a menyekzőre; 
harmadszor : ha, a mint reményű, nem sokára innen el
költözik, öt hagyná falun.

„Jól van — mond Beneze — te itt maradsz, s Boris 
velem jön gazdasszonynak.“

„Úgy ám, ha mennék!“ mond Boris.
„„Tekintetes Ur csak tréfál““ mond Lázár, alig vár

ván szabadulását, s mátkáját titkon könyökével elme- 
nésrc unszolja. Bencze egy ideig habozott, de utóbb 
pártfogását Ígérvén, a menyekző költségeit is magára 
vállalta. Boris örült, Lázár pedig elsóhajtá magát : lesz 
itt mire vigyázni!

Midőn elmentek, Beneze inasát vissza inté:„hallod-e 
Lázár! tegnap este én valamit láttam.“

„,,En is, Tekintetes Uram.““
„Egy fejér-köpönyeges embertől őrizd mátkádat.“
„„Attól nem, mert magam voltam.““
„Hol vetted a fejér köpönyeget?“.
,„,A szomszéd uraság huszárjától vettem a napok

ban; a ház körül jó lesz.'“’
„Menj dolgodra !" mond Bencze, s az ablakra dőlve 

fütyörészett. ki a levegőbe, gondolván : ma neked, hol
nap nekem.

Beneze, Ígérete szerint, a menyekzot kitartá, s az 
összegyűlt jobbágyság között majd éjfélig múlatott, 
ámbár a borgőz, pipafüst, s a duda fülmetsző reczegése 
'kelletlenül illeték. Örömest kötekedett volna a meny-
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asszonynyal; de a vőlegény, mintha hozzá lett volna 
varrva, untalan mellette állott. Midőn haza ment, s a 
vőfény búcsúpoharát rá köszönté, mond az öregbíró : 
„Tekintetes uram, lássunk hozzá; van ám itt elég kis
asszony; már Kegyelmedre is rá férne a feleség.“ Ben- 
cze megköszönte az őszinte javallást, elvonúlt, s egye
dül lévén, alig tudott megválni a gondolattól : hogy 
együgyű inasa, kit tán az arany sujtás ruháján teve ke
lendővé, boldogabb nálánál.

Bencze csapongó lelke nem volt képes sokáig vala
min bánkódni, s néhány nap múlva magán nevetett, 
mint leliete képes oly neveletlen falusi hajadonért he- 
vűlni; s ha még a menyecskét felkereste is, csak azért 
történt, hogy a szegény Lázárnak féltéstől elvonczolt 
képét láthassa.

Eddig Bencze minden főbb rendű társaságtól el
vonta piagát ; most már nem tudjuk, únalomból-e, vagy 
az öregbíró szavától indíttatva, ismét emberek közé 
vágyott. Házának áltál-ellenében néhány puskalövés- 
nyire magas nyárfák közűifejérlctt ki nemes szomszédja 
lakása; egy patak azonban, mely néha záportól folyóvá 
szokott nőni, gátolta egyenes útját, s ezért majd félórát 
kellett kerülnie a hídhoz- E szomszéd látogatására rán- 
dúlt először is Benoze. Yáry úr szívesen fogadá, s el
beszélte, mily jó barátságban élt egykori atyjával. Ben
cze, ki Váryban jó embert, de nem sok múlattató tulaj
dont lele, már búcsúzni készült, midőn a házi kisasszony 
belép : karcsú mint a szarvas, mind e mellett teljes; 
vidám, eleven, s az érettség első hajnalában. Nyájasan 
üdvezli ez elbájolt vendégét, ki akadozva mentegeté 
késő jelenését, és kellemes udvarisággal a jövendőre 
bízta annak kipótlását. Bencze sokat forogván a szé
peknél, mindjárt sejdíté : hogy több élet van Lidiben, 
mint ábrándozás, több természeti ész, mint nevelés, s 
titkon örült az új ismeretségnek. Tudván, hogy majd 
rejtekező csodálás, majd könnyű enyelgés; most csendes 
andalgás, most kitörő kedv s bájleplű semmiség inkább 
hat a szép nemre mint bármi nagy elme s magába zárt
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érdem; azért ily módon bánt Lidivel, s elsőben is nehe
zen távozván, nem rossz emlékezetet hagyott maga után, 
annál is inkább, minthogy deli külseje s könnyű társal- 
kodása mellett, tetemes birtoka volt.

Váry szerette a vendéget, kivált, ifjúságában maga 
is katona lévén, örömest volt katona társaságban; azért 
többször magához hívta a tiszteket, s tele pohár mellett 
csatázott velők. Bencze másodszori látogatásakor ily 
gyülekezetre talált. Lidi megkülönböztete ugyan, de 
azért nyájas tekintetét mástól sem vonta el; s bájai 
megismertetését, ha nem óhajtá is, de nem is ellenzé; 
mélyebb szövetséget nem árúit ugyan el magaviseleté, 
de nem is tiltá a hódolást, mely nyilván s titkon töm- 
jénezé körül. Ez Benezét diadalra ébreszté, s ezen mes
terséggel szőtte hállóját megfoghatni a szabad szívet, 
mely fürge madárként repese a lép körül, de nem akadt 
belé. Nem merjük ugyan vitatni, hogy Lidinek némely 
fiatalabb hódoló ne tetszett volna inkább Benczénél, de 
a gazdag imádó mellett mindég hatalmas tündér áll, 
mely azt varázsfénynyel hímzi, s ez a házasság reménye. 
Lidi is tán ettől lelkesítve az ügyes indulatos Benczé- 
nek nem kárhoztatá szembetűnő kódolásait, sőt édes 
vonzattal viszonzá a fakadó érzés jeleit, mely változó 
alakban simul a szív felé, s minden apróságban nagy ér
demet lát. Bencze tüzesen közelíte, felfogván minden 
alkalmat; Lidi nem nehezíté útját, de a végső reményt 
bájködbe takarva egyedül sejtenie hagyá, s így az érte 
lángzó szívet még inkább gerjeszté. Bencze gyakran ál- 
talment, s Lidi mindég kevcsellé jöttét.

Nem hiában nevezik tűznek a szerelmet, mert a ki 
vele játszik, hamar megégeti magát. Bencze is másnak 
szőtt hállót s maga esett belé. Szerelmes már többször 
volt ugyan, s ha megcsalatott, könnyen vígasztalá ma
gát! de most tán magányos élete, és azon érzemény, 
hogy ma-holnap vagy elkésik, vagy az időből épen ki
fogy, más irányra készté. O szeretett, s a mit előbb 
máson könnyelműen gúnyolt, magán tapasztalá. A kí
sértet szebb volt, hogy sem hidegen elkerülhette volna,
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s a múló örömekre szánt tárgynak nyugalmával adó
zott. Hasztalan hívta segédül hajdani víg kedvét, a je
lennek sajnos érzete legyőzte erejét. Öröm-telve látta 
bár napról napra nevekedni iránta Lidi szerelmét, de 
szép kilátásait elborítá a vesztés gondolatja, mely ko
mor rémzettel szüntelen üldözé.

Mily szörnyű betegség a szerelemféltés? azt, remél
jük, olvasóink velünk együtt eléggé ismerik; azért min
den félvilágító értekezés helyett jobb örvendenünk, 
hogy még nem haltunk benne meg, mint egykor Lepi
dus. Bizonyos dologban minden ember irigy? s kinek 
magához nincs bizodalma, hamar féltővé lesz; mert he
vük érzékei másban sejtik az elpazarlott erőt, s feléb
redt gőgje más szerencséjén tépelődik. Bencze is e sú
lyos nyavalyában kínlódott. A ki- s bejáró fiatal tisztek 
mindannyi tőrök gyanánt furdalták szívét, minden te
kintetben, minden mozdulatban valami biztos jelt látott, 
melyet véleménye szerint egész voltában csak a boldog 
érthet el. A mit maga annyiszor próbált, és más szépek 
ezer fortélvlyal rajta gyakoroltak, mind azt most Lidi
ben is gyanítá; öremest szólt volna, de a bizonyos frigy- 
kötésre eddig elhatárzó lépést nem tevén, csak messzé- 
ről közeliié a dolgot, s ha Lidi jól kinevette, bosszanko
dott; ha pedig azt megbántottunk érzé, könyörgött, és 
magára neheztelt. Még tűrhető volt sorsa Lidi körében, 
de annál inkább érzé otthon egész teljében a féltés nyo- 
morgatásit : azért is többnyire az ablaknál ült, vagy 
óránként a patak mellett sétált, honnan egészen ellátott 
Lidi házára, s ott leskelődvén, ha hintót vagy lovast 
vön észre, ő is ott termett; de ha az idő vagy környiil- 
állás nem engedé, nehéz szívvél epedezett magában.

Csak a hív Lázár osztakozott e sorsban is vele; a 
jámbor látván ura változását, azt vélte, hogy felesé
gébe szerelmes. — Lgy estve, midőn Bencze a patak
hoz ment, Lázár bátran útját állja: „„TekintetesUram, 
nekem szólásom van — mond — pedig nagy.““

„Majd holnap reggel.“
„„Tovább nem tűrhetem; Tekintetes Urat eddig hí-



ven szolgáltam, de most más urat kell keresnem, pedig
az fáj.““

„Elment az eszed? mi háborgat?“
„„Tán nem tudom mért jár erre tekintetes úr ■— 

mond Lázár, s ablakjára mutat, honnan Boris épen fél 
szemmel kandikál ki. — Nini! most is ott áll. De majd 
megtanítom másra kacsingatni!““ Bencze mindjárt meg
érté baját a hív szolgának, és őszintén megvallá, hogy 
nem Boris miatt jár annyit a patakhoz; de Lázár fel
tette magában, mihelyt kitelik esztendeje, más koro
sabb úrhoz szegődik. [:

E történet Benczét az előtt bár múlathatá is, s Lá
zárnak adott is volna okot mitől félni, de most épen el
lenkezőleg hata reája, és magában neheztelt, hogy 
ártatlansága ily méltatlanúl Ion gyanússá, azért más 
úton ment leshelyére.

Még Lidivel nem szólt jövendője iránt; de egykor 
elmeríílten ülvén mellette, nemakarva tűnt fel előtte 
édes képe a házi boldogságnak s mélyen sóhajtott. Lidi 
valami titkos bút sejtvén, gyöngéden vígasztalé, végre 
a leány dagadó keblén lebbent ki kétkedő szerelme. A 
ki Benczét gyengeségről vádolja, vessen számot magá
val, s mindjárt elnémúl; hány ember él, kit nem anda- 
lítna el a szép ajak édes Ígérete, ha kivált az érzés 
hangjai kísérik? örök hűségről álmadozván, akkor a 
♦ágylaló időt megvetve gúnyoljuk. Bencze is ily bájos 
percztől elragadtatván azt cselekvé, a mitől eddig félt, 
s Lidit eljegyzé hitvesének. Váry áldásával toldván e 
frigyet, a boldog párnak örömét neveié.

É lesen hangzottak bár e szavak : tiéd vagyok és 
leszek mind halálig! Bencze fülében, de nyúgalraatmég 
sem adhattak, sőt íeköttetésével még nőtt félelme. Lidi 
őrizkedett ugyan minden gyanús tettől, de ki magának 
nem hisz, hogy hihetne másnak? Azért a patakmelletti 
>• tálás nem szűnt meg, sőt kellemetesb lön, mert Lidi 
is eljárt, vagy legalább kendővel legyintgete feléje — 
azonban sok per is támadott a jegyesek között. Benczé- 
nek örökös dolga, lett bocsánatért esdekleni. Szeren-
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cséje volt, hogy féltése Lidi kellemeinek hízelkedett,« e 
pontban egy asszony sem engesztelhetetlen.

Bú és öröm között így telt el a nyár, az ősz — a 
mező elsárgúlt, a fák levelei hullottak, a tél beállott, s 
a boldogok öszvekelése új esztendőre határoztatott meg 
— az egész táj beszélt már e házasságról, s Lázár is 
könnyebben leheliett. Yáry leányát úriásan kiházasítani 
akarván, semmi költséget nem kímélt, szintúgy Bencze 
is új rendbe szedé házát. A régi üstökös vezérek a pad
lásra vándoroltak; a vastag lábú székek helyett finom, 
minden test alatt ropogok — szóval, minden más színbe 
öltözött, és mozgásba jött.

Bencze, jövendő hitvesé szobáját minden kitelhető 
fénnyel felékesítni akarván, néhány napra a városba ké
szült, s Liditől, más dolgot adván ürügyül, elbúcsúzott, 
karácson ünnepre határozván visszajövő elét. A féltő és 

„szerelmes, ha nem sokat végez is, legalább gyorsan jár; 
Bencze is sietett haza, s a rendelt időt két nappal meg
előzte. Már estellett, midőn leszállt kocsijáról, de nem
sokára a sötétséget szelíd fény váltá fel, s gyönyörűen 
tűnt elő a hold Lidi háza felett. Onnan száll felém éltem 
szép sugára! gondola Bencze, s bár künn derekasan fa
gyott, a szabadba indúlt. A mint kapuján kilép, cseléd
háza ablakánál egy fejér köpönyeges férfi ötlik sze
mébe : ő ezt Lázárnak vélvén, reá kiált, miért ácsorog 
fiijában az ablak alatt, mikor ott benn dolga van.

„„Elismert, órácskám — mond hegykén egy hu- 
szárkáplár, én nem vagyok Lázár, hanem szabadságos 
katona, Boris ismerőse és atyafia.““

„Úgy — mormold Bencze meghökkenve — mikor 
jött katona uram?“

„„Főhadnagy urammal jöttem; de,ő ödaat maradt 
abban a kőházban.““

„A kőházban? — kérdé akadozva Bencze — és oly 
ismerős ott?“

„„Hej uram, csak én kapnék annyi csókot, mint az 
ott a szép kisasszonytól““ — felel a huszár, s egyet vo
nít bajszán, A kert többet is beszélni; de Bencze nem
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hallá, vér futja el szívét, erei vonaglanak; bőszűlten 
szobájába siet, s kardot ragadva — hah csalárd hit
szegei! legalább ingyen senki ne bírjon — dörögvén, a 
patak felé megyen. Szokott leshelyére érvén homloká
hoz csap — ó én gyáva balgatag, mily bután estem a 
kelepczébe — mérgesen nevet, én oda járok kedvezni, 
addig ő —. — tovább nem szólhata, csak mély sóhajtás 
torlott ki habzó kebléből. Féltése rettentő dühre gyú- 
ladt, midőn két személyt, fejér s fekete köpönyegben 
lát Yáry házába menni. ,,0  az, ő! Lidi! lelke oly fe
kete, mint ruhája!“ — rivad Bencze, s eltökélve vérrel 
enyhíteni boszúját, a befagyott patakra száll, meg-meg- 
sikamlik, de ő semmire sem ügyelve keresztül tántorog, 
Yárvhoz száguld, és egyenest Lidi szobájába rohan. 
„Hah csábító!“ kiált borzadozva, midőn a szoba hátul
jából félig a holdtól világítva, a fejér köpönyeges férfit 
felé jöni látja; majd megáll — majd visszalép — most 
kard villog kezében, most közelít — már karját csa
posra emeli : „jer hát, e vas intézze sorsunkat“ kiált 
Bencze, s magán kivül elébe vág, melyre valami csöngve 
a földre zuhan, s a szoba mindjárt üres lön. Bencze té
továz, körülnéz, s midőn magához tért, akkor vette 
csak észre vitézsége jelét. Egy álló tükörben, mely tá
volléte alatt Lidinek hozatott, saját képe tűnt fel, és 
nem ismerte meg magát, mert szörnyű háborodásában, 
levetvén nehéz békését, Lázár fejér köpönyegét ölté 
magára, melyet az, míg a holmit felvinné, s új inastár
séival csevegne, uráéhoz akasztott. Csalatásának fő oka 
volt a fejér köpönyeggel vesződő képzete annál inkább, 
minthogy fejét a homályban nem láthatá. Szégyenét és 
szorultságát csak az enyhíté, hogy e furcsa tévedésnek 
senki tanúja nem vala. A gondolat, hogy majd jól kine
vettetik s utóbb gyöngesége példabeszéddé válhatik, 
győzött féltésén, s legjobbnak Ítélte, mentül előbb el
illanni; mindjárt is lábhegyen kifelé sunnyogott, de ké
sőn: mert egy cseléd, ki őt berohanni látta, hírül adá 
jelenlétét. Erre Lidi egy ismeretlen férfival elébe buk
kan, s minekelőtte kiszökhetnék, karja közé röpül.„Nem
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csalt meg tehát sejtésem, te korábban megjöttél?“ mond 
a leány, és szoros öleléssel jelenti örömét. Csöngedi 
dermedve állott, s üdvezlés helyett csak félig tördelt 
hangok rebegtek ajkain, s míg kivont kardját egyik ke
zével dugdozni akará, a másik elejti hüvelyét.

„Kitakarsz levágni? — kérdéLidi — minek e kard?“
„Tél van, farkasok miatt“ rebegé Bencze, nagyokat 

pillantván az ifjúra, ki mosolyogva Lidi kezét tartá. 
„Testvér bátyám, főhadnagy — mond Lidi — ő tagadó 
levelét személyesen megczáfolá, s velünk tartja szeren
csénk ünnepét; mi is csak imént jöttünk haza, jöttödet 
lestük.“ Némán zárta Csöngedi sógorát melléhez.

Gyermekek! meghűl az étel, kiált Váry beintvén 
kedveseit; s míg a vidám öreg, huszár fiával az ellensé
get verte, s diadalmát jó somlaival ünnepié, Bencze 
hölgyének híven megvallván a történtet, ismét kéréshez 

-látott, s jobbúlást Ígérve könnyen bocsánatot nyert; de 
mit nem bocsát meg a menyasszony, s mit nem igér a 
vőlegény ! — Csöngedi haza vitte fiatal hitvesét s a vé
lemény : hogy a házasság féltékenyre nézve vagy 
emésztő méreg, vagy orvosság, rajta is megvalósodott; 
ő megyógyúlt — s csendesen él. Azonban nem jutott-e 
már, vagy nem jut-e még Cato sorsára, nem tudjuk; de 
remélhetni, hogy minden esetre annak követendi pél
dáját.
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Egyszerűen forog időnk kereke, s az újságlevelek is 
alig lelnek bámulandó történetet; szűk határ köze szo
rult az élet, mely ünterhétől sorvadna el, ha néha furcsa 
szerelmes, semmiben kevélykedő, s tehetetlen nagyra
vágyó ereit mozgásba nem hozná. Az ember lát, hall, s 
másnak bajain magát is kineveti : midőn visszatekint, 
hosszú czéízása után sokszor minő bakot lőtt. A szere
lem kimeríthetetlen forrása különféle eseteknek; mink, 
eskütt ellenségi a hiú szomorgásnak, örömest múlatunk 
annak vígabb részein, és ha lehet, fel is fedezzük a 
szívből eredt galibákat, szebb jutalmat lelvén a mosoly
gásban, mint a szánakodó könyben, melyet az élet úgy 
is elég bőven szokott nyújtani. Itt közlünk egy farsangi 
tréfát, víg arczczal festvén a komor érzetet.

Hazánkban él Pöröndy Tamás nevű derék ember, 
ki a mennyire jártas némely tudományban, annyira szű
kölködik ama világi hajlékonyság nélkül, mely az em
bert, kivált a szépeknél tetszetőssé teszi. Már a termé
szet is némely pontban mostohán bánt vele, mert egy 
ölet felmúló vékony termete, himlő-szaggatta képe, ki
állva meredező szemei, éktelen kampós orra, mely min
den szóra ajkait csókolja, bíbor haja, égő bajusza, előre 
görbedő járása, melyre az alacsony falusi ajtók szok
tatták : alakját nem tevék valami szép ideálissá, mely 
után a szív édesen ábrándozgatna. Ki jól ismérte, elfe
lejtő ugyan nemes lelkén külsejét, bár különös módján 
mosolyogni kénytetett. O előbb egy nagy úr özvegyé
nek pereire ügyelt, de midőn egykor az asszonyság 
szobájába botlott, s ez többed magával sovány elmés- 
ségeit rajta gyakorolta, neheztelve lemondott hivatalá
ról s meglehetős jószágába vonóit, hol gazdálkodik, a 
vendéget szereti és szelíd érzetében a hol lehet, feleba-
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rátján it? segít; hibája lehet az talán, hogy önmagának 
igen tetszik tulajdon személye. .

Tamás* rég megérett a házasságra, s nem is volt 
idegen tőle; de saját esze után indúlván így okosko
dott : vegyek pazarlót? inkább magam költők; vegyek 
csapodért? akkor enyém a kölöncz, másé az öröm; ve
gyek rútat? — erre nem felelt magának, hanem csak 
fejét rázta; végre abban egyezett meg : neki szép kell, 
jó, takarékos s a ki őt híven szeretni is bírja. Sok egy
szerre! de a remény olcsó,a valóság drága. Már a. komor 
agglegénység küszöbén álla, midőn hosszú eszmélet 
után egy leánynál csakugyan megállapodék, ki, úgy 
vélé, többször mélyen nézett szemébe, noha tűkre se
gítségével elgondolhatta volna, hogy, ha bár a szem 
rajta múlat is, a szív azért igen békén verhet; de ily 
dologban ő magának kedvezni szokott, annálinkább, 
hnert a tőle kijegyzett leány vajmi jól tudta : mily hó
dító fegyver a szem, azért kényén villogtatván, Tamást 
is örömest szívelte imádói között, s ez a szemjátékban 
érzést sejtvén, bizton neki ült s két árkusra levelet írt, 
közbe közbe deák velősmondásokat hintvén, melyekre 
Ő sokat tartott ; ezen levelet pedig két szakaszra osztá; 
1-szÖr azt fejté meg : mily szent köteléke polgári él
tünknek a házasság; 2-szor mily nagy jusokkal bírnak 
asszonyaink; az egészet szíve ajánlása zárta be. Tudván 
mily nagy bökkenő a feleségtartás, s hogy az érzésnek 
kis rúgót is adjon, egyszersmind consignátiót zárt leve
léhez, melyben a pontos gazda, magától fogva a csirkéig 
mindent feljegyzett.

A leány válasza tele volt forrósággal, de az igen  
és nem vigyázva elkerülve; és Tamást látogatásra ösz
tönző. A kisasszony több új románt említett, melynek 
Tamás soha hírét sem hallá, ellenben hajdani pereiről s 
a gőbölyök hasznáról értekezett. A leány ásított, Ta
más utána. Tamás elment, a leány hallgatott, de szülei 
örültek.

Ez így folyt és Tamás napról napra szerelmesebb 
Ion, közeledett és a leány tartván a kérők ritkaságától
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nem vonta el magát, ez okból Tamás őt bizonyos höl
gyének tartá, kivált midőn a szűz kis csontra festett 
képével, melynek üvegét Tamás mindjárt el is törte, 
ajándékozá meg. Tamás haza menvén, tüstént képíróért 
küldött, de Jakab inasa, egy öreg obsitos katona, szoba
festőt hozott, ki szörnyen össze-visszahányta arczvoná- 
sit; azonban elküldé s mátkája ifjabb testvéreit ijeszt
gette vele.

A vőlegény mindjárt kitűnik, mert ha mást nem tehet 
is, házát kimeszelteti. Tamás is új intézeteket tevén várta 
a szerencsés órát, melyben kedvesét szívéhez zárhatja; 
de csakhamar tapasztald : hogy a szépnem bár meny
nyit szól az észről s jóságról, még is inkább kacsint a 
szebbre, s hogy a leányszív olyan, mint az álomban lelt 
kincs, az ember úgy örül, oly szorosan tartja, s ha fel
ébred, üres a marka. Vélt kedvese is más ifjúnak nyújtá 
kezét, ki bár nem sententiázott is annyit, de jobban 
meg tudta hódítani a szíveket.

Tamás jó ember volt, szeretett, és esalatása felette 
érdeklé. Elbusúlva magán épen Íróasztalánál ült s a hi
tetlen képmását szemlélgetvén azon tűnődött : csinál- 
tasson-e reá üveget vagy ne? midőn egy nagy csepp 
szeméből a képre esett s az arczárói a festéket fölette. 
Sajnálta a képet, de eszébe jutván az originál álnoksága, 
boszúra gerjed s tintába mártván újját egészen elmá
zolja. „Hosti manu nocere, non lingua licet!“ dörmögé 
s elmerülvén e különös munkában, érkező vendégét 
észre sem vette megette állani,míg abból az elfojtott ne
vetség annál hangosabban nem tört ki. Kapkod Tamás, a 
képet dugdozza, homlokát dörgöli, de Injában, a vendég 
mindent látott, s bár mint vonakodék, el kellett beszél
nie szíve történetét.

Meglepője bizonyos Endrefy, régi barátja vala, ki 
arra utazván hálásra tért hozzá. Kihallgatván Tamás 
panaszát, mond a víg kedvű barát : „Látom a fekete 
bút homlokodon, törüld le, s örülj egyiittlétünkön!“ 
Boszankodva mosta le Tamás tintafoltjait homlokáról, 
aztán iidvözlé még barátját, ki viszont elbeszélte : hogy
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az idő közben, mióta egymást nem látták, megházaso
dott és szerencsés; egy környülállás, monda, zavarja 
néha örömeit, mert atyja, halála előtt, magához képest 
fiatal leányt vön ismét féleségűi és most azzal egy ház
ban kell nékie lakni. Mostohája jó asszony ugyan, de a 
török közmondás szerint : valamint egy turbán két főre 
nem illik, úgy két asszony sem fér meg egy házban ; 
azután feldicsérte hitvesét s a házasság örömeit, mond
ván : „Tamás! most rajtad a sor! kövesd példámat.“ 
Szomorúan felel Tamás : „Ah nincs hűség már a vi
lágban !“

„Csak ne nézz mindent nagyító üveggel, mert min
den öröm ürömmé válik. A szív napraforgó virágként 
mindég hajladozik s ki tartós hűséget kér, alkudjék ki 
a sorstól örök ifjúságot ; a szerelembçn legjobb fatalis
tának lenni. Tudod mit? a farsang közelít, a vidék urai 
nálam öszegyűlnek, tánczold el búdat! Jer hozzám!“

„Inkább böjtre !“ viszonzá Tamás, „Difficile est 
tristi fingere mente iocum!“

„A levegői változás hány megdőlt erkölcsöt emelt 
már újra fel, s egy kosár terhén nem tudna segíteni?“ 
Több ily okokkal támasztván kérését Endrefy, reá vette 
barátját a fársángi útra s más nap korán haza indúlt.

Tamás a hitetlent híven kerülte, s nagyon restellé, 
hogy a környék mendemondáz kosaráról. A farsang 
beállott, mindenütt menyekzői gondolatok forogtak. A 
parasztleányok esténként danolva mentek ki a mezőre, 
szalmát gyújtottak, s körültánczolván általugrosták s a 
pernyét levegőbe szórván nézték : honnan jövend az 
óhajtott vőlegény. Minden házban fejtettek, varrtak, 
toldották, adtak, vettek, csak némely pártában meg- 
őszűlt szüzek morogtak a világi hiúság ellen. Tamás, 
barátjának írván , útra készült. Zsuzsi gazdasszonya 
csak arra kérte : ne indúlna pénteken, mert ez a nap a 
gonoszoké. J akab megczáfolta mondván : „Előbbi uram 
a hadnagy mennyit járt pénteken, s még is hétfőn lőt
ték agyon.“ Nagy versenygés támadt, mert Zsuzsi, ki
nek a hallgatás nem volt fő erkölcse, tüzesen vitatta
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mondását s a vetélkedés tán mostanig is tartana, ha 
Tamás közbe nem vág „tempora mutantur! hajdan sok 
volt úgy, sok van most így!“ ezzel mindeniket dolgára
küldé.

Majd két arasznyi hó esett! Tamás kocsiját szánra 
gúzsoltatta s minthogy egyik lovát az ügyetlen kovács 
patkoláskor megnyilazta, előbb a szomszéd városba 
ment, s ép lovának társat vevén azt mindjárt bé is fo
gatta, és jól bebundázva, Jakabbal elindult kényén rin- 
gadozva a ropogó havon.

Mikor az első falun keresztűlmenne, épen akkor ve
zettek egy menyasszonyt esküvőre. Tamás nem akar
ván rendet zavarni, megállóit. Hegykén, s minden lép
ten összeütve bokáját, hujongatva, veres kendővel éke
sített dolmánya panyókán vetve, szélesen kivarrott 
lobogó ujjú ingben, felpántlikázott kalapjára rozmarin, 
puszpáng és pávatoll tűzve,ment pajkosan elől az egyik 
vőfény, utána a kérők és nászok párosán, mind ünnepi 
köntösben. A felbokrétázott koszorús menyasszonyt 
lóbál va vezeté a másik vőfény, nászkendőjét lebegtet
vén kezében, s rekedten a sok dombérozástól, az előtte 
menő nyoszolyó-leányoknak néha verseket rikkantott 
fülökbe. Ezt követé a vőlegény komor arczczal, mély 
gondolatokban, utána mentek az örömanya, nász s koma
asszonyok; de már itt, mint a temetésnél a rend meg
szakadt, sűrű csoportba bújva ki sírt, ki kaczagott.Utol
jára jöttek a czigányok s valamit reczegtek, mert az 
egy hegedű nótáját a két brúgó felülzúgta. — Tamási 
itt majd pórúl járt, mert lovai a körülugi’ándozó gyer
mekek nagy lármájára s néhány pisztolypattanásra, már 
úgy is nyugtalanúl hortyogván, most a két brúgó lát
tára még inkább elréműltek s neki rugdalózva egy mel
lék utczán keresztül villámként ragadták ki a faluból s 
bár mindnyájan a gyeplőnek estek, csak nagy sokára 
tartóztathaták meg, s mi roszabb, nem a feltett úton. 
Megállván a kocsis s nem legjobb áldást küldvén a la
kodalmasok után, leszállt; de egyszerre felriad : „Ejnye 
Tekintetes uram! lánczos kő — Isten bocsáj.“
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„O tempora! o mores!“ kiált Tamás, látván, hogy 
újólag vett lova farkát elvesztette.

„Ha helyre vergődünk, kurtítsuk meg a másikat is“ 
— mond Jakab — előbbi uram a hadnagy —

„Mi közöm előbbi uradhoz?“ mond haragosan Ta
más s megfordúlni parancsol, ránczos homlokkal nézve 
párolgó lovaira. E történet minden kedvétől megfosztó, 
tüstént haza tért volna, de Endrefynek írt már jövete
léről, azért visszahajtatván ama szerencsétlen faluba, 
megkapatott s tovább indult, hasztalanúl keresvén az 
elvesztett lófarkot.

De a sors őt üldözőbe vette ; mert alig haladott né
hány órányit, oly zivatar lepé meg, hogy neki magá- 
nvos csárdában kellett megszállnia, hol előtte már két 
mesterlegeny, s egy*öreg invalidus káplár keresett me
nedéket; ezeken kivűl a füstös szobában még két gyer
mek, mabskák s egyéb baromfiak voltak; későbben a 
didergő Jakab is.

„Xon multum cures venturi tempora fati“ gondolá 
Tamás, és a katlannál főző csárdásnét kérdé : lesz-e 
mit ennie? „Lesz uram, jó tarhonya, bográcshús vagy 
túró“ lön a felelet.

„Ha! jó borotok van-e?“
„Van biz uram, pedig három emberes bor!“ szól 

közbe a káplár.
„Micsoda termés lehet az ?“ kérdé Tamás.
„Termését nem tudom — mond a káplár — demegivá- 

sára három ember szükséges,kettő tartja az embert, har
madik bele tölti, különben nem ihatja meg, oly savanyú.“

Szomorú vígasztalás, gondolá Tamás s a picziny ab
lakhoz vonúlva lesten leste az időt, és sajnosán látván 
a hófuvatagot mind inkább nevekedni, előre rettegett az 
éjjeltől, mely barna képét már fel is tolta.

A csárdásné nem legjobb szagú mécset tőn elébe az 
asztalra, és étkekkel kínálta; de Tamás bár mint éhe
zett is, egy falatot sem tudott lenyomni, s részét Ja 
kabnak s a káplárnak engedvén, csak ágyat kért, hol 
lenyughatnék.
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„Mi ily úri vendégekhez nem szoktunk!“ mond a 
csárdás, s vállvonítva mutat a földre, hol a mesterlegé
nyek, bútrok fejők alatt már jóizűen hortyogtak. Hosz- 
-zú tusakodás után megegyeztek : hogy a Tekintetes 
uraság fekünnék egyik asztalra, mely elég erős terhe 
alá; használja bundáját, s kocsivánkosait. Tamás főcsó
válva dörgölé homlokát, örömest fel s alá járt volna, de 
hosszú lábainak kicsiny volt a teli szoba.Mit vala tenni? 
fanyar képpel csak letelepedett a deszkatrónusra, s bé- 
burkolva, csak orrát hagyván ki a bundából, nyújtózott 
el, s nemsokára, bár nem kis zaj volt a szobában, el is 
szunnyadt. A szelíd macska is mindjárt hozzá szövetke
zett, s hízelkedve dörzsölgeté fejét kiálló orrához; tüsz- 
-zögve ébredt fel Tamás, s lesodorván a macskát bun
dája újjával, morogva más oldalra fordult.

Azalatt a két öreg katona öszveűlve poharazott; 
képzelhetni, hogy a háború lön beszédök tárgya; elem
ién lassan vitézkedtek, de utóbb oly tüzesen hozzá lát
tak, kivált a káplár, megmutatván, hogy a savanyú 
bort három ember nélkül is meggyőzhetni, el-elrikkantá 
magát s úgy oda verte öklét az asztalhoz, hogy a poha
rak szinte tánczoltak; s a zajra a felriadt gyermekek 
-írtak. Tamás is felrettent és feledvén magas fekvését, 
midőn hirtelen a lárma után fordúlna, lehanyatlik, meg
tapossa az egyik mesterlegény lábát, ki rablót vélvén 
felette dühödni, óbégatva kegyelemért kiáltozott. Jakab 
azt gondolájhogy ura is ütközőben van a mesterlegény- 
nyel, nagy tobajjal segedelmére ugrik, s eldöntvén a 
padot a már elázott káplárral együtt, ki ezen kiáltással: 
„Ne engedd, szúrd, lődd pajtás!“ a földön is hadoná- 
zott, örömest felkelt volna, de feje nehezebb volt egész 
testénél. Az egész csárda valóságos csatahelynek lát- 
-zott ; mindenki talpon volt és sok kérdés sopánykodás 
után lön ismét békesség.

„Vincere quum possis, interdum cede sodali!“ mor- 
molá Tamás, s inasát keményen lény úgodni parancsolván, 
ismét az asztalra nyomóit, nevetve haragjában; de álom 
nem jött többé szemére s míg a többiek különféle ban-
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gon sípoltak körűié, ő az élet változásain tűnődött : 
mint koczkázik a sors szívünkkel, ma lágy keblet ígér, 
holnap kemény deszkára fektet. Örömmel látá szür
külni a napot, mindjárt is befogatott s jól megfizetvén 
a nyugtalan hálást, odább ment. Ez éjjel azonban nem 
volt következés nélkül, mert Tamás magát meghűté és 
szörnyű náthát kapott, s Jakab sok tüsszentéseit alig 
győzte istenéltessel. Estéig semmi baj nem történt, s 
Tamás örülvén a jövő éjszakának, derék fogadóban 
szállt meg. A fogadós csinos szobába vezette; de Tamás 
még jól ki sem pihente magát, midőn egy idegen inas 
hozzá toppan, s a földes urasághoz meghívja. Tamás 
mentegeté masát s udvarlását máskorra halasztó. Az 
inas eltávozott, s kévés vártatva belép egy vastag, piros 
úr, kinek a jó bor s konyha kilátszott képéből.

„Bocsánatot uram! — mond a -^stag úr — úri 
szánt láttam ide térni s tüstént küldém inasomat meg
hívni vendégemet; nálam bévett szokás minden vala
mire való embert magamhoz kérni, mert házamat jobb
nak tartom fogadómnál. Tessék azért magát megalázni 
kis vacsorára; szívesség lesz, enni inni is találunk.“

„Köszönettel megismerem ritka házibarátságát, de 
most nem részesülhetek benne, egy az fáradt vagyok, 
más az beteg forma, továbbad kedvetlen, pedig : ode
runt hilarem tristes, tristemque iocosi!“ De a vastag 
úr oly könnyen nem nyúgodott meg, oly nyájasan es- 
deklett, oly kis időre alkudozott, hogy Tamás jó mód
dal nem menekedhetett; azért megigérte eljövetelét, 
csak félórát kért, míg magát illendőképen praesentál- 
hassa, kivált értvén, hogy ott szépnem is múlatozik.

„Ej minek! hiszen tudjuk az útas nem jár menyek- 
zős ruhában!“ mond a vastag úr; de már ebben Tamás 
nem engedett, és megköté fejét. Mihelyt a földes úr el
távozott, elszórta úti ruhájáts újra kezdett öltözködni; 
de nagy boszúságára Jakab a rózsaolajt otthon íelejté, 
melyei a múlt éjjeli füstöt elölni akarta.

„Lesz itt olyas bolt!“ mond Jakab és elsietett; nem 
sokára hozott is olajt.
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„Jó-e^ — kertié Tamás — nekem nincs most szag
lásom; színe nem sokat ér!“

„Finom! szinte felüti az ember orrát — felel Jakab 
— előbbi uram a hadnagy sokszor élt vele.“ Azután 
neki türődzött és derekasan felkente urát. Tamás fel
készült s Jakabot vigyázatra intvén, a lámpással váró 
inassal az urasághoz ment által. A víg házi úr leste már 
s hangos istenhozottal tárja ki előtte ajtaját; de mcg- 
hökkenve állapodott meg Tamás, midőn első tekintete, 
több szépek közűi egyenest ama hitetlen leányba, vagy
is már menyecskébe ütközött, ki neki előbb képét, azu
tán kosarát nyújtá. Különben nem igen ügyes mozdu
latai, most a szorultságtól még inkább feszesűltek, me- 
revenen állva, szólni akart, de nem tudott, csak midőn 
a házi úr, a szoba közepére tolta, akkor hajtogatta ma
gát vég nélkül; zavartában még illendő deák sententia 
sem jutott eszébe. A menyecske is elpirult; de az asszo
nyok különös ügyességgel bírnak elrejteni szorúltságo- 
kat; míg a meglepett férfi szót keres s ha talál is, több
nyire önkárára hímez hámoz; az asszony mindjárt segít 
magán, talál rést, s könnyű szökéssel, mint a csík, si- 
kamlik el szorongásai közül. A menyecske is, Tamáshoz 
lejtve, őt mint atyja házi barátját mutatja be a társa
ságnak, azután a játszó-asztaltól oda intvén férjét, ezt, 
mint a házi úr rokonját megismérteti vele. Hasztalan 
iparkodott Tamás e kelletlen öszvetalálkozás benyomá
sát elsimítani, feszes maradt, és komor, különös maga
viseletével minden szemet magára vonván.

De mind ezt még nagyobb baj követte : mert alig 
olvadozott fel meglepetéséből, nyílván látta, hogy az 
egész társaság kerüli. Az asszonyok suttogtak, kendő
vel tartván be orrokat ; merre hajlott, mint valami kí
sértet elől, mindenik elvonúlt. A házi úr, kezeit tör
delve nyugtalanul járkált s több ízben szagos füstöt 
parancsolt. Tamás tüskén állott, az ily viszás bánáson 
fellázadt gőgje titkos haragra ingerlé; már a háziúr 
képtelen barátságát megköszönni akará, midőn ez, kar
jába öltekezve félre vezeti, s őszinte bocsánatot kérvén,
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kérdezi : „hol vette ezt a rettentő parfümöt, mely min
den egészséges orrot elnyomorít? ha nem hibázom, kö
ménymag olajjal tetszett felkenetni haját, oly keresz- 
tűlható.“

„0  Jakab! ó nátha!“ kiált Tamás szégyenében, ezer
szer bocsánatot kérve kalapját ragadja, s nem hallgat
ván a házi úr marasztaló szavaira, szörnyű léptekkel a 
fogadóba sietett. Megtámadván és elűzéssel fenyeget
vén Jakabot, ez azzal menté magát : mit tud ő az urak 
szokásihoz ; előbbi ura a hadnagy —

„Hallgass!“ kiált Tamás, vizet parancsolt, és zú
golódva hol a sors, hol Jakab ellen, mosta le fejét; azon
ban Jakab ártatlan volt, mert a boltos megcsalta, ápo- 
rodott köménymag olajt adván neki rózsaolaj helyett.

„Heu,patior telis vulnera facta meis!“ sóhajt Tamás, 
magát vádolván, miért keresett enyhülést bujdosásban, 
midőn szorgos*, munka által otthon hamarább meggyó
gyult volna. Nem tudván aludni, szörnyen kikelt magá
ban a szépnem ellen, mely, úgy vélé, görbe csontból 
lévén alkotva, soha egyenes úton nem mehet, s ő még 
is felakadt. Ha Tamás mélyebben vizsgálja az életet, 
könnyen általláthatá : mily kétes az indulat azon kor
ban, hol az ifjúság ömledezéseit komoly férfiúság váltja 
fel, és nem várta volna, hogy a tizenhét esztendő a 
negyvent túlhaladotthoz vonzassék. O jó szívű volt 
ugyan, de lassú, feszes, pedig a fiatalság enyelegni sze
ret, és bár mi érdemet átugor minden kellemes játékért.

Ha Tamás útja soká így tartana, holtan kellene sze
gényt barátjához kísérnünk ; de szánakodói vigasztalá
sára legyen mondva, Tamás harmad napra, noha bá
gyadtan, Endrefyhez ért, s maga is szinte, felvidúlt, 
midőn az udvarba járata.

„Itthon az uraság?“ kérdi az elébe jövő cselédet.
„Egyedül az asszonyság van itthon; de az uraság is 

mindjárt megjövend“ lön a válasz. Tamás a házba megy, 
hol őt egy csinos, bár a huszonnégyet túlhaladta asszony 
igen nyájasan fogadja, s mindjárt is a neki rendelt szo
bába vezetvén, szíves gonddal forgolódik körülötte. „Már
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néhány nap óta várjuk uraságodat — mond — s End- 
refy már e szerencséjén aggódott.“ Tamás elbeszélte 
némely viszontagságait, s hogy a szíves asszonynak is 
valami kellemest mondana, sajnálva érinté a dolgot, 
hogy minden halandónak megvan keresztje, mely a tel
jes boldogságot szét dúlja. — „Tudom — úgymond 
— mint terheli szívét a gonosz mostoha.“

„Mit ért ezzel uraságod?“ kérdi meglepetve az asz- 
szony s egyszerre megszűnik nyájas mosolygása.

„Hallom e háznál is a mostoha patvarkodik — mond 
Tamás — mint kedves barátom hitvese, vegye szíves 
részvétemet!“ tovább akará még a tárgyat feszegetni, 
de az asszony kemény szemekkel végig mérvén őt, ki
fordul s az ajtót rá csattantja. — Bámulva néz utána 
Tamás, s minekutána holmiját Jakab a szobába rakta, 
ismét fél akará keresni, de épen akkor jött meg End- 
rcfy hitvesével s Tamás csak elhűlt» midőn látta mily 
szörnyű bakot lőtt, hogy első beléptekor mindjárt a 
mostohát bántotta meg, mert ugyan az volt, ki előtt 
oly kérdetlen nyilatkozott ki. „Elkábúlt fejem a sok vi
szontagságtól — mond Tamás — valami átok fekszik 
rajtam, mely minden tettemet vesztemre intézi.“

Tamásnak helytelen kiömlése, Endrefynek kettős 
bajt szerzett ; mert mint házi úr és barát,vendégét örö
mest kényén múlatta volna, ellenben mostohája méltó 
haragja szabad együttlétöket ha nem gátolta is, de 
balra magyarázhatta; annál is inkább, minthogy az öz
vegy, Tamásban esakEndrefy echóját vélvén, azóta ma
gába vonúlt, s ha a kénytelenség közéjök vezette is, 
komor, tartózkodó volt, semmi beszédbe nem elegye
dett s így a házi társaság feszes, hijányos Ion. Az ifjú 
asszony is ez által zavarba jött s két tűz között állván, 
nem tudta merre hajoljon. Tamás ugyan, minden kitel
hető szépséget előhordott az özvegy megengesztelheté- 
'cre, s minden módon iparkodott megczáfolni a bal Íté
letet, mely minden mostohát szívtelennek vádol, de 
sikcretlenűl, bár mint példázgatott, hideg udvariságnál 
egyebet nem nyerhetett. „Flectitur iratus voce ro-

Kisfaludy K. Vili. 4
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gante deus — mond — de a megbántott asszonyt ne
héz megkérlelni; jobb lesz nekem haza mennem.“

„Nem — mond Endrefy — te békületlenűl nem ha
gyod el házamat; tudod mit? a napokban szép társaság 
gyűl össze nálam, kis táncz is lesz, pörgesd meg jól a 
menyecskét, s vigyázz rá, kiugrálja haragját!“

„Ha pere volna — felél Tamás — szívesen szolgál
nék neki, de quod non didici, sane nescire fateri, a 
tánczhoz nem értek, kivált a mint most szokták. Igaz, 
a friss magyart valaha én is eljártam, de tudod, gyakor
lás nélkül kitanul az ember!“

„A köz öröm — mond Endrefy — hamar elragadja 
az embert : én reményiem, ti is baráti kezet fogtok!“ 

„Ámen! teljesedjék!“ mond Tamás.
Eljött a vígadás napja, s az egész ház mozgásban 

vala; míg az asszonyok sütöttek, főzffek, Endrefy Ta
mással aa ebédlőt kiüríttetvén felgyertyáztatá. Jakabnak 
is elég dolga akadt s volt mit beszélni előbbi uráról. 
Délután mindenik a tükörnél maga személyével bajló
dott, Tamás is pompába vetette magát, egészen feke
tébe öltözött, csak tarajos sarkantyús csizmája volt 
ezüsttel kivarrva. Azalatt hintók zörögtek az udvaron, 
itt egy karcsú lyányka ugrott ki a kocsiból, amott pi- 
pesen szállt ki egy agg kisasszony, az özvegy, mint 
idősb háziasszony fogadta az érkezőket, Tamáshoz is 
nyájasabb vala mostan, ki mentői tovább nézegette, an
nál helyesebbnek találta őt, forrón óhajtván a megbé- 
külést. Már pezsgett a szoba, a muzsikusok helyet 
foglaltak, midőn az ajtó nyílik s amaz ismert vastag 
úr s a hitetlen szép, férjével belép. Tamás szeme ködbe 
borúit.

„Többed magammal jövök kedves szomszéd, mond 
a vastag úr az őt üdvezlő háziasszonyhoz, Ránky úr és 
hitvese, atyámfiai!“ s Tamást megpillantván, kiterjesz
tett karokkal mindjárt feléje döczög.„örvendek kedves 
úr! íme minő véletlen találkozunk össze megint! lega
lább az az átkozott olaj most nem szakaszt el benőn
ket.“ Tamás örömest befogta volna száját, félvén, ne-
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hogy akkori baja elárultassék. Ránykné is köszönte s 
megelégedve mosolygott habozásán, mert mindeddigien 
öt buzgó imádójának hitte; azonban Tamás hasonlítani 
kezdé Ránkynét kedves ellenségével : amaz szép, fiatal, 
de hamis, tetszeni vágyó és másé ; ez szinte nem öreg, 
több méltóságot mutató és szabad — amaz már meg
csalta, emez haragszik ugyan rá, de bocsánat félben van 
— Ránkyné kidőlt szívéből.

A tisztes lengyel megzendűlt.Endrefy, Tamást mos
tohájához vezetvén, kérte : tenné ő a házi úr kötelessé
gét s tánczolna elől. Tamás zavartan vonakodott, de az 
asszony intő tekintetére, piros arczczal odanyújtja ke
zét, s komolyan, és nagy méltósággal csoszogva vezeté 
a sort; egész vállal tűnt ki a többi közűi, de volt is mit 
szenvedni a következő párnak, mert Tamás minden re- 
verentiánál hosszú lábaival oly nagyokat kanyarinta, 
hogy szerte ütközve majd mindent lekaszált körűié; 
ellenben magas növése magának is terhére vált, midőn 
más tánczosok keze alatt bujkálnia kellett, és szinte 
fájlalta derekát, gyakor görnyedezései miatt. Elvégződ
vén a lengyel, Tamás meleg csókot nyomott az asszony 
kezére s már teljes békét gyaníta, midőn gyöngéd szo
rítást érze ama puha kéztől.

Ezután más tánczok következtek; de már ezekben 
Tamás, bár mint unszoltatott, nem veve részt. É j
félkor vacsora nyújtatott; Endrefy barátját mostohája 
megé ülteté, ki is édes gonddal töltögeté poharát s a 
hálaadó Tamás sok szép sententiákkal jelentgeté iránta 
tiszteletét; tűnve tűnt Ránkyné emléke, s vidám kedvre 
lobbanva múlatozott a hozzá közel ült vastag úrral, ki 
harsány szóval egészségeket ivott.

A vacsorát ismét táncz követé, hevesebben forogtak 
a párok s lángzó tekintetet váltva, némely szív hama
rább dobogott a bóbiskoló hegedűsök újjainál. „Még egy 
magyart! annál leljen bennünket a hajnal!“ kiált a tár
saság s meglett. Endrefyné felkérte Tamást, ez neki 
állván, úgy szórta hosszú lábait, mintha el akarná do
bálni magától; de rosszúl esett neki, mert midőn hirte-

*4
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len fontolna, sarkantyúja megakad, s ő egész terhével 
térdre omol; felugrott ugyan, de nagy fájdalmat érze.

A társaság eloszlott, Tamás titkolva sérelmét szo
bájába sántikált, hol Jakab meleg vízzel borítgatá ; de 
az nem hogy használt volna, térde megdagadt s majd 
egy hétig nem hagyhatá el ágyát.

Az asszonyi szelíd természet leginkább a beteg 
ágyánál tűnik ki, akkor minden boszút feledve ápolja a 
szenvedőt s megváltó angyalként türelmet s enyhülést 
varázsol; az özvegy sem tagadá meg itt e szép erköl
csöt, s feledvén hogy Tamás keresztnek hívta, gyámo- 
lítására siete, és utóbb, mi okból? nem tudjuk, alig tu
dott megválni tőle — szóval : belé szeretett, és a far
sang végén, Endrefy s hitvese nagy örömére, az oltár 
előtt nyilván megvallá szerelmét. „Post nubila Phoe
bus!“ mond Tamás, midőn kedves hölgyét kebléhez 
zárta. »,

Szobor gyanánt álla Zsuzsi a ház pitvarában, midőn 
kocsikat bejárni s az urát szép asszonnyal karöltve 
látja. „Mit csinál az uraság?“ kérdi Jakabot; az öreg 
katona megvonítva bajuszát felel : „Bajjal ment, ví
gan jött.“
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V A L L O M Á S O K .
(1809.)

K. . . H ad n ag y h oz  barátja.

................................ vezesd a minapi viadalt. Károly,
Károly! félek, hogy magad újra azon örvénybe döntőd, 
melyből csak alig menekedtél. Szólj, minek az a hasz
talan fellobbanás, az a zabolátlan indulat és rendetlen 
élet. Te azt gondolod : az ember eleget tesz az erkölcs
nek, ha nem gonosztevő. Oh barátom, azt a szép érzést, 
azt a rózsás utat : másnak és magának örömére élni, 
látom, te nem ismered. Szíved boldogságot érdemel, 
melytől — nagyon félek — az a nyughatatlanság, mely 
szüntelen üldöz, azt megfosztja. Bocsásd meg barátod
nak ezeket, de vele szívemnek tartoztam; a barátság 
bátor, és inkább haragod találjon, mint az a drága hie
delem hagyjon el, hogy kötelességemnek eleget tettem. 
Irj> barátom, írj meg mindent mi veled történik. írd 
meg lelkednek legnagyobb titkait, az én mellem azokat 
híven bezárja. Most magad vagy, egynéhány hízelke- 
dők közt egészen elhagyva, ne gondold, hogy azok ba
rátid, ők csak az erszényed állapotja szerint szeretnek 
és gyűlölnek, mosolygva az örvénybe vezetnek, és annak 
szélén megvetve elhagynak. A mi engem illet, én min
dig a régi éltemet folytatom, és tartandó munka, köte
lességem teljesítése, nyugodt elmét adnak. Kilépvén az 
ifjúság korából, szívem nem neheztel, csak az az egy 
reményem, téged, kedves barátom, szerencsésnek látni. 
Ne zúgolódj az atyád ellen, ő bizonyosan javadat kí
vánja. Légy boldog.
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K. . . hadn agy ,  barátjának.
Vettem utolsó leveledet, és szívemben tartom. Drá

ga barátom, pirúlva nézek fel rád, kegyes szorgalma
dat meg nem érdemiem, de nyugtasson meg az ígéret, 
hogy utánad élek. Az atyám írt — az egész levél fed
dés egynéhány adósságok miatt; a miért kértem nem 
is felelt. Tovább kell még hordoznom ezt az igát, rajta 
tehát erővel és akarattal! Egy közülünk Erdélybe kül
detik. Énnekem szándékom azt az utat magamra venni; 
ha elérem, még holnap elindulok.

K. . . hadnagy ,  barátjának.

Soká nem írtam, mert eddig Erdélyből megfordúl- 
»tam. Hazajővén sietek írni. De mit — Egy katona uta
zása, kivált éjjel nappal, nem sok érdemest tart magá
ban. Irásimat szerencsésen átadtam és visszatértem. 
Mégis — az úton esmeretséget csináltam, melynek 
legalább egy szép órát köszönök. Visszajövet Gr. . . .  n 
a fogadóba szálltam; és míg az új posta befogott, ma
gamnak ételt adattam. Alig hogy ott ültem, egy asz- 
szony belép egy leánynyal — gondolj magadnak ártat
lanságot Gratia kellemével, és itt az ő képe. A szokott 
tisztelet után mellém ültek, a leány épen általellenben 
jutott. Barátom, tudod mit tartok az asszonyi nem felől. 
De az a szem, melynek tiszta tükrében a legszebb lélek 
rajzolja magát, engem tiszteletre gerjesztett. Az anya, 
melynek rózsáit az idő elhervasztá, de néhai szépségét 
meghagyá, egy érdemes asszony. Egy idei hallgatás 
után, mert nekem szemembe ment egész valóságom, 
beszédhez kezdtünk ; de mit szóltunk, azt már nem 
tudom, hiszem, hogy én legalább nem sok okosat szól
tam. Ebéd után befogatni mentem; és mikor visszaté- 
rék, a leányt magát a folyósón találtam; félve közelíték 
hozzá, és egynéhány üres szavak után kérdém útja czél- 
ját. — P. . . re feleié ő, gyönyörű elvesztéssel és anyjá
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hoz siete. Együtt indúltunk el, és én egynéhányszor 
elő s hátra maradtam, hogy csak a kocsiban láthassam. 
E volt legnevezetesebb az egész útamon, a mint látod, 
egy ártatlan múlatás.

K. . . hadnagy ,  barát jának.

Láttam őt — Oh nyisd meg melledet méltó örö- 
mimnek ; láttam őt, és még lakhelyét is tudom. Olvasd 
ezt, és örülj barátoddal. A mai nap kelleme kicsala 
szobámból, és egy közel levő erdőbe vezetett. Soká ott 
tévelyegtem a sűrűben, végre elfáradván, magamat egy 
tölgy alá vetém. Az esthajnal, a madarak vidám zeng- 
zetege, a szép kilátás lelkemet elragadák, és édes 
özönbe merült szemeim a képzelet tündér országában 
múlattak. Sokáig így fekvém gyönyörű felejtésben, hogy 
eg y közellevő mozdulat magamhoz hozott — gondold 
csodálkozásom, midőn azt a leányt, kit csak nem rég 
említek, közel mellettem sétálni láttam. Egy tekintet 
elég vala őt megismerni, és szívemet dobogásba hozni. 
Ki is a nap alatt látta őt egyszer, és ne — — és el 
tudná felejteni ! Különös háborgásban kelletett előtte 
jelennem, mert maga rajtam megijedni látszatott, mely- 
lyet rózsaszíne képének hirdetett ; egy pillantat volt 
minden, melyet tőle nyertem. Egy pillantat, oh de, ba
rátom, elegendő felőle örökre álmodni! Mely sokat, 
mely kimondhatatlan sokat adott ő énnekem ! Lassú lé
pésekkel követéin őtet, míg egy alacsony ház elrejté 
előttem. Itt ülök most, és idegen érzések ölelik szíve
met. Lelkem nála lakik — többet nem mondhatok — 
Jó éjszakát, barátod nem fog aludni.

É jfélkor.
Kerülj csak álom! ébredezni nekem most boldog

ság. Mely gyönyörű az élet! merre nézek új öröm 
tenyészik. Mely üdvösség, oh egek, mely üdvösség 
lehet, barátom, szerelme, ha egy tekintet már ennyire
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boldogít, Csodálkozol barátom, neveted tüzemet? nem, 
nem! te még nem láttad. Nézz.szemébe, és meg vagyok 
boszúlva. Eltökélt szándékom vele megismerkedni, és 
és ha még szabad, barátom ! ha még szabad — Oh hová 
ragad beteg elmém — az atyám, hah! rettentő gondo- 
let ! Ebben a veszélyben látom szomorú végemet.

E me lka  Mi l ihez .

Te azt írod, kedves Milim, hogy a nagy városban 
szívemre vigyázzak, hogy a hízelkedés s a gonoszság el 
ne szédítse. Gondold, de ne kárhoztasd el gyöngesé- 
gem, én megvallom, hogy a városig sem tudtam azt 
épen vinni, már az úton elvesztém. De merem fogadni, 
hogy erőt rajtam soha nem vesz. Az anyám mindent tud, 
eleintén megháborodni látszatott, de csakhamar visz- 
szatére régi békessége ; csak arra kért, hogy semmi lé
pést ne tegyek az ő tudta nélkül — mely örömmel 
fogadám ezt, elgondolhatod. Tegnap először kinn valék 
sétálni. És jó anyám e vidék szépségeit mutatta, de 
ezeknél mind többet láték : gondold el ijedésem — őt 
— egy fa alatt gondolatba merülve találtam őt, és — 
nevess ki jól, titkon azt kívántam, bár én lennék azok
nak a tárgya. Egy hideg köszöntés vala minden, a mi 
köztünk történt ; de ezt a hideget oly forróság követte, 
mert tűztekintetében szívét szinte felém röpülni láttam, 
hogy én is az enyémet eleibe küldém. Egy szó nélkül 
sieték haza, ott magam jó szülőm karjába vetém, és 
könnyes szemekkel szívemet megnyitám; csendes sóhaj
tással ez a fólséges lélek melléhez zára, és szép tanítá
sait így végzé : „Te oly időt értél, melyben a szív 
magát az indulatnak oly könnyen megadja, és minden 
érzést, minden hiú reményt örömmel befogad. Előbb, 
megvallom, mint óhajtám, ébredt föl szíved. De erköl
csödben bízván, minden jót reményiek : míg az el nem 
hagy, mindenkor szabad vagy“. Ki tudná — kiálték én
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— ki tudná melletted azt elfelejteni? „Te mindég jó 
gyermek“ valál, felele ő — és így egy szent frigy kötő
dött, mely engem egészen boldoggá teszen. Oh egek — 
itt közelget maga — szemei valakit keresnek. Légy
boldog.

K. . . hadnagy,  barátjának.

Mely gyarló az ember, merem mondani, mert előbbi 
vakságomban magamat erősnek tartám. Balgatag én, 
és egy tekintet egészen megváltoztat. Teesmérted örö- 
mimet, azok nem voltak kedvedre ; de talán megelég
szel velem, ha azt mondom, hogy most váltig ellenkező 
éltem. Előbb lárma, dobzódás, játék kecsegtetett, most 
a magányosság legszebb kívánságom ; alig vagyok ma
gam, s mindjárt megjelenik amaz imádott esmeretlen 
képe. Ha mesterségem meg nem csal, őt lerajzolom, de 
ne gondold, hogy el is találom, mert itt Rafael maga 
tanulóvá lenne, csak egy gyönge árnyéknak nézd — 
erőltesd azután képzeletedet és aztán — ő félig előtted 
áll. Legszebb foglalatosságom a háza előtt sétálni ; de 
oly szerencsés nem voltam őt látni. Mit jelent az bará
tom, hogy leveleid oly félelmesek s tele szorgalommal? 
Te a jövendőtől rettegsz? szerelmemet vad tűznek ne
vezed, elfelejtvén, hogy az szívemnek legszebb forrásá
ból támadt. Mit árt az nekem, hogy nem tudom szere
tőmnek az ő sorsát, nevét? kérdezd a rózsát mért nyitja 
meg kebelét a harmat gyöngyének, kérdezd a napot, 
mért melegít — érzem malasztját, de okát nem tudom. 
Láttam őt, betekinték szemébe, azt tudom, hogy szere
tem ; de miért ? kérdezd a szív veréseit, és megfogod 
hallani. Az atyámat említed? ez a szó megrázza lelke- 
met, de tehetek róla? mért tiprá le még bimbójában egy 
szolgai nevelés a fiúi szeretet virágát. Öt tisztelem, és 
mostani állapotom hozzá talán közelebb viszen. Nagy 
az ő hatalma! — De ki tarthatja fel a gondolatot sebes 
futtában? Ök hozzá sietnek, és szívem őket örömmel
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követi. Újra írtam neki, oly fiúi kinyíltsággal — Ö tel
jesíti kérésem. Es csak szabaduljak meg egyszer ez 
élettől, azután további czélomat keresni könnyű munka 
leszen.

K. . . ha dn ag y ,  barátjának.

Barátom, szerelmem igaz, az egek szeretnek; és 
mindennap új boldogságot szül. Oh, hogy itt nem vagy, 
hogy e forró mellhez nem szoríthatlak, hogy nem olvas
hatom szemedben szép örömimet. Soká tünekedtem, 
hogy léphessek vele szorosb esmeretségbe, és véçre 
arra fakadtam, hogy egy levél által megvalljam neki 
tüzes szerelmemet. Hasztalan tölték .órákat a ház előtt 
— levél a kezembe, senki nem mutatta magát — és ko
mor elmével viszszatértem. Másnap — épen vasárnap 
volt — korábban mint előbb, vigyázatra álltam — és 
mely öröm! egyszerre az ajtó nyílik és ő egyedül kilép. 
Én közelíték hozzá, ésminekelőtte észrevehctett, levele
met kezébe nyomtam. Megdermedve állott, de elillan
ták. Már kezdém bánni bátorságomat, és bizonytalan 
mit tegyek, magamat vádoltam, hogy sietségem őt 
nekem elvesztheti. Ily gondolatok közt a ház előtt ter
mettem, de mely nagy csodálkozásom, hogy őt az ajtó
nál állni láttam: különféle érzetek dobzódtak mellem
ben, nem tudtam mint kezdjem; de egy tekintet tőle 
erőt adott, és én félve hozzá járultam. Bocsánatot kez- 
dék rebegni; de ő lesütött szemekkel egy levelet adott 
át, és mire fóltekintni mertem, eltűnt szemem elől. 
Soká itt álltam — talán most is ott állnék, ha egy es- 
merős magával el nem rántott volna. Itt a levél.

,,Hogy kétszeri látásból szerelem gerjedjen, azt 
csak az ifjúság képzeli, és csak egyedül ennek lehet 
megbocsátani. Máskép házam minden becsületes ember
nek nyitva áll, és mi örvendeni fogunk uraságodban 
egy baráttal többet számlálni.

H. . . Johanna“.
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Megvallom barátom, én más levelet vártam, azon
ban, bogy meg szabad látogatnom, minden gondot 
elszéleszt. Még ma elmegyek — én oly megelégedett 
vagyok — oh hatalmas szerelem!

Estve.
Ott valék, szóltam vele, lelke szép testével meg

egyez. A nagy tisztelet elfójtá szavamat, szerelmemet 
elliallgatám. Alig álltam előtte, a kívül tanult beszéde
met elfelejtém. A szoba, melyben valék, nem gazdag, 
de tiszta, minden legszebb rendre mutat. Megbocsáss 
barátom, szívem oly tele van, többet nem írhatok.

Eme 1 ka M i 1 ihez.

Nem, Mili, te csalatkozol; ő nem mindennapi em
ber; már harmadszor van itt — és mindég többet nyer. 
Nemes magaviseleté jó nevelésre és tökéletes lélekre 
mutat. Az anyám őt tiszteli, és én félek, hogy már sze
retem. O többnyire magát az anyámmal múlatja, engem 
kímél — mely nagy köszönettel vagyok érte. Még a 
szerelemről nem esett szó köztünk, de ha szemei raj
tam mulatnak — Mili! én gondolom, hogy értem őtet. 
Ma először kérdezett nevemről, én megmondám, és ő 
mosolyogva azt a levelet kihúzá, melyet hely ettem az 
anyám írt, és kérdően az aláírásra mutatott. Ez a drága 
szülőm neve és írása, mondám én égő képpel. És Ő 
tündöklő szemekkel az írást melléhez szorítja, az 
anyámhoz fordulván így szóla : Ez legyen szép bizo
nyossága ama bizodalomnak, melylyel a jó gyermek 
szülőihez viseltetik. Én megtartom e gyönyörű nap 
jelenek. Emclka, feleié az anyám, énbennem jóbarátné- 
ját szokta találni, és jól tudja, hogy az anyai mellben 
íz ő érzései legszebb helyen bezáródnak. A mint észre
vettem, nem nagy kedve vagyon a katona élethez, és 
azt mentül előbb elhagyni igyekszik.
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K. . . h a d n a g y ,  barátjához.
Ma legelőször nyíltam meg az öreg asszony előtt — 

értelmét szívembe írom, melyből meglátod, bogy nem 
egy tünemény érzés ragadd el szívemet. De légy figye
lemmel. Mihelyest a szobába léptem, mindjárt észrevet
tem, bogy Emelka hibázik. Kérdezősködni utána nem 
mertem. De az asszony maga előhozta, hogy ő egy 
beteg barátnéját látogatni ment. Azután így szóla hoz
zám : Kedves úr, én tisztelem, és épen azért kényszerít 
szívem igaz vallást kérnem : mi az oka ily gyakor láto
gatásnak?

Én. — Az okát levelem, hiszem, eleget megmutatta, 
és mit tagadjam, én szeretem Emelkát, szerettem első 
pillanattól, és az ő bírása szerencséssé tenne.

O. — A szív sokszor egy tárgyat imád, melyet az 
ész átkoz, azonkívül leányom szegény, neki egy kis ne
velést adni volt minden tehetségem.

Én, tűzzel. — Oh elegendő a boldogságra, nekem 
szép kilátásaim vágynak — Értsd barátom, csak kilá
tásim. —

O. — Ez egy lépés, mely sokszor az emberek sorsát 
intézi. Még most van idő, még a méreg el nem áradt az 
egész szívben, még ki lehet irtani. De ha az indulat 
egyszer gyökeret fog, oh barátom, az első szerelem 
sebje soha be nem gyógyul — Leányom érzékeny s ta
pasztalatlan. —

Én. — Azért szeretem őt. De mire ezeket? Én nem 
jöttem őt elcsábítani, hiú reményekkel táplálni — nem, 
az egekre! ily gondolat messze volt lelkemtől. De ha ő 
még nem választott, ha — rettegve mondom ki — ha 
szabad volna még, és ha szeretni tudna, szivemet és ke
zemet neki nyújtom. — Ezek után szülőimet kérdé, én 
mondám, hogy az atyám legszebb szerencsémet soha nem 
hátráltatja. Égész éltemet elbeszéltem neki, legroszabb 
részét sem hallgattam el, csak egyedül — megbocsáss 
barátom — az atyámnak föltételeit nem említém. Minek 
is a szívet gondokkal tölteni, mely úgy is a szívet örökké
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kerülgeti, és utat nyit nehéz fájdalmaknak. És én min
den jót remélek — egy kemény szándéknak ő fel nem 
áldozza fia boldogságát. O nincs emberség nélkül, és 
buzgó esdeklésim, könyeim őt bizonyára meghódítják. 
Sokáig folytattam beszédemet e jó anyával, és végre őt 
megnyugtattam. És jó szíve annyira elragadá, hogy 
többször fiának nevezett. Jó teremtés, így szóla vég
tére, jó teremtés Emelka, szerencsét érdemel, még szí
vét a hiúság el nem rontá — és vérzik szívem, ha el
gondolom, hogy ő egy büszke nemzetségnek áldozatja 
lenne. Erkölcse minden értéke. De inkább szenvedni 
fog, egész éltét lassan elnyögni, mint magát a megve
tésnek prédául adni.

En. — Félre, drága anyám, ily fekete képzéssel, 
míg én lehellek, Emelkát semmi nem éri — az ő sze
rencséje az enyém leszen, és legszebb gondom legyen 
az ő éltét édesítni. Ezeknél a szavaknál Emelka belé
pett, mi elhallgattunk, és én nem sokára megelégedve 
magamat ajánltam.

K. . . h ad n agy , tes tv éréh ez .

Ez a szép nap, kedves néném; ez a szép nap neked 
és szerelmemnek legyen szentelve. Ez a szív, mely ed
dig a szépnem között egyedül téged szeretett, most új 
élelmet kapott. Oh kedvesem, érezd szerencsémet — egy 
szóval melledbe öntöm. Én szeretek és szerettetem. Ez 
a két szó átfogja üdvösségem, a múlt idő elenyészett, 
és rózsaszínben előttem a jövendő és a jelenlét ölelke
zik. Az egész teremtés keskeny örömimnek, és szívem, 
előbb oly üres, most szüntelen édes kények tengerében 
úszik. Részesülj te is, jó lélek, annak özönében és örülj 
boldog, boldog öcsédnek. Rövid leszek; de vizsgáld meg 
és találni fogod, hogy minden szó fontos, és nekem mér- 
tékfelett drága. A minapi útamon megismerkedtem egy 
leánynyal, ki első látásánál mindjárt elbájolt. Emelka 
egy özvegy kalmárnénak egyetlen leánya, szegény —
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de felette gazdag, mert szép lelke angyali ruhát hordoz, 
arra alkotva örök tüzet gyújtogatni az élők szívében. 
Láttam őt, és rokon lelkem hozzája siete. Ma az a dicső 
nap, hogy ő nékem szerelmét megvallá! Kedvesem, te 
segéd kezedet el ne vond tőlem, légy szerencsém ügyé
sze, beszélj az atyánkkal, hogy engedje elhagyni ezt az 
életet, haza jövök aztán, és a mit most e gyenge toll 
kimondani nem tud, személyesen megvallom. Sies^, 
siess, mert minden pillanattal egy virág oda vész életem 
kertéből. Emelka érdemes barátnéd leszen és általam 
csókol.

K. . . h a d n a g y ,  barátjához.

Egész éltem egy szép álomnak tetszik és ha a hideg 
szolga élet olykor nem emlékeztetne, azt vélném, hogy 
a boldogok honába költöztem. Barátom, üdvösségem fő 
pontját elérte. A mit remélni alig mertem, az a legszebb 
valósággá érett; Emelka szeret, és én — én vagyok az 
a szerencsés. Hallgasd mint jöttem titkához. Tegnap 
kisétálék, és magát találtam, megijedt jövetelemen, de 
én maradtam. Egy kis üdéi hallgatás után, mely közt 
mindegyikünk a földet kereste, ő megszólamlott, és el- 
kezdé a mezei életet, a természetet magasztalni — Azt 
a helyet a hol előbb tartózkodott, nagyon dicsérte. Ott, 
úgy mond, messze a világ zajától — szabadon éltünk 
— és a természet szépségeit, mely a mesterség legszebb 
találmányát meghomályosítja, vidám kedvvel néztük. A 
szálló nap fólséges játéka felér minden városi mulatság
gal, és a természet csendes kebelében a lélek oly köny- 
nyen elveszti magát a képzelet tündér országában. —
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ELSŐ TÖREDÉK.

Az Orclai ház már régen történetünk előtt virág- 
zott, némely tagja költött, némely szerzett, de a közép- 
szerűségen túl hatni nem tudott, és ífjai, szüzei nádas 
fedél alatt születtek s meghaltak. Pál vetett új alapkö
vet a mint következik.

Pálnak még gyermek korában egy utazó orvos meg
tapogatta fejét, és koponyáján oly púpot talált, mely 
alatt, úgy mondá, a fösvénység fülel; ezt csak azért 
mondjuk, hogy az olvasó ne haragudjék rá, ha ugyan
azon Pált valóban fösvénynek leli s oly vérszívó nadály- 
nak, mely a vele összeütközőt leüti lábáról, mert a világ
ban a pénz olyan mint a vér : ha megakad, eldől az 
ember, s ha áll is, cl kell bérlenie lábát. Ha velőnk szö
vése alkotja az indulatot, akkor a morális tévedés csak 
a szegény természetre hárul, és nincs vétek e földön. 
Mi azonban ezt nem hiszszük, mert tapasztalánk, hogy 
példa s külső behatások inkább hatnak mint e termé
szeti kifejtés, mely többnyire egyszerű. Pálunkba egy
szer nagy benyomást tett anyjának ökle, midőn mint 
gyerkőcze valamit elvesztvén, nagyon megbünteté ; 
azóta, a mit bírt, azon a világért sem adott volna to
vább, kivévén ha két annyit hozott.

Pál elvégezvén iskoláit, a törvényes diplomával 
haza ment, neki esett a szántásnak vetésnek; de csak
hamar észrevette, hogy a pásztori élet a compossesso
ri tus harmóniája közt, mel}" többnyire úgy zeng mint a

K isfaludy K. VIII ő
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búcsúsok éneke, és a vámok igája alatt, hozzá vevén az 
idő szeszélyeit, mely nyáron is jeget küld — hogy az 
ilyen pásztori élet a pipázó élet mellett az erszényt lapo
san hagyja, ő pedig nagy zsákkal indúlt a jövendőnek. 
Elhagyá tehát a falut, s a városba ment, hová a falusiak 
vígan jőnek s búsan haza térnek. Ott a törvénynek 
szentelé magát, és minthogy mindennek két oldala van, 
ő a balt választá, hogy t. i. a törvényt kijátszhassa. 
Mentül mélyebben nézett az életbe, annál inkább gya- 
nítá, hogy minden tettünk alku, és a világ játékszín, 
hol annak is, a ki rossz embert játszott, csak ügyesen 
adja elő, szinte úgy tapsolnak, mint az erkölcsöt űző 
vitéznek; és mikor a kárpit lefordúl, a különböző Ítéle
tek mindjárt megszűnnek, ha újság lép föl a színre.

Alku tehát az élet, gondolá Pál, és míg szemével 
egy szűzzel alkudozni kezdett, esze annstk értékén szár
nyain. Ez a szűz korosabb volt nála, és épen azért indítá 
meg Ordai szívét, mert tudta, hogy az élő szülék leányt 
örömest adnak, és áldást, de a szerencse rúgótollát, 
mely a szerelmet virágzásban tartja, örömest elvonják. 
A polgári leány hamar kész vala házát s tőkepénzét oly 
férfira bízni, ki egy az, hogy nemes, különben is nagy 
reményt mutatott, s nem mint számtalan imádói, kik 
rózsái körül sóhajtva lebegtek ugyan, de a házassági 
tövistől rettegve futottak.

Meglőn az esküvés, s a boldogság olyan, mint mi
dőn két idegen útas egy kocsiba szőrül, és egyik azzal 
bír, mi a másikat kedvelteti, s így viszont. Ez út azon
ban mégis rázósabb lehetett volna, mert Ordainé kezdé 
már gyanítani, hogy személye az egész alkuban legke
vesebbet nyomott, és a gőg, az a varázstűkre az asz- 
szonyi szívnek, mely mindég kellemet mosolyg, már 
szemrehányással kezde ömledezni, midőn Egyed nevű 
fiacskát szülvén, meghalt.

Pál, mint okos ember, túl vala minden közfájdal
mon, s ezentúl csak fia lön szemcsillaga, nehogy annak 
halála után a boldogúlt feleség rokoni oszszák el a há
zasság gyümölcsét. Most mind inkább-inkább gyarapo
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dott, a pazarlókat vévé szárnya alá, minden tettében a 
szent formalitást híven megtartá, s mire a világ megis- 
meré fogásait, ő is megfogta annak bálványát. Titkos 
utakon birtoka szemlátomást nőtt, s nem sokára ősi háza 
kastélylyá változott, s a község, mely teli ládákban ke
resi a dicsőséget, őt nagy úrnak hívá. Már most bátrab
ban emelé föl fejét, s tudván : a nehéz válaszaiéi kérdés : 
„honnan és hogyan“ csak a szegényt üldözi, nem sokat 
ügyelt a barátság panaszaira s az árvák könnyeire. Csak 
a tüzes lármázóknak vetett néha egy lépet, s hamis já t
szóként vesztett nagyobb nyereségért. Ily mesterséges 
vesztés után jött az alázatos parancsolás, mely Themis 
kardját eltompítván, a feszes hivatalost komoly képpel 
tánczolni tanítja.

Képzelhetni, hogy ily férfi sokféle szövetségben ál
lott; sok eladá neki jövendőjét, hogy a jelent megcsal
hassa. Sok nagy úr különös szeretettel csüggött rajta : 
ez ugyan megbomlott néha, mikor az adósság ideje le
folyt; de Ordai csak könnyen talált paizst, mely őt a 
koppasztott ellenség nyilaitól védőleg elrejté.

Ilyen paizsra szorúlt egykor oly ügyben, melyhez 
az igazságnak nagy szólása lett volna. A pártfogó ki
menté ugyan a nyilvános uzsorától és annak követke- 
zésitől, s mint a tündérmesékben, köddel fogta körűi 
hősünket; de mégis hálót kerített neki, és egyik leányát 
elvéteté a gazdag Özvegygyei. Pál latra vetvén a szü
zet s a szövetséges alkuból eredhető veszteséget, elvetteO ö 1
a leányt, jobbat, tisztább lelkűt, mint környűletéből 
gyanítható.

A komor uzsorással a szelíd asszony boldog nem lc- 
hete; bús magányban élt a férfi mellett, kinek esze s 
szíve pénzén kívül semmit szeretni nem tudott. S ha 
még vidámabb órát lele, azt egyetlen fia Gyula árasztá 
reája, annak nevelése fogta el gondjait : ellenben Ordai 
Pgyed fiát édesgeté magához, csak azért is, hogyha 
férfi kort érend, anyjáról reá néző örökjét el ne kérje, 
így még korán hintetett el a gyűlölség magva, mely a 
két különböző elem közt nevekedő testvért egymástól

5*
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elszakasztá. Egyed atyjának természetét szívta magába, 
komoly, hideg, önszerető, irigy és fortélyos lön, s még 
több büszkeség látszott ki belőle mint atyján, ki még 
szegényebb sorsából bizonyos alázatosságot színlett, 
melylyel első tekintetre elfogá a szíveket. Gyula több
nyire szenvedő anyja körűi élvén, ellágyúlt, örömest 
érzelgett, egy holdat nem adott volna száz napért, s 
inkább álmadozott mint élt. A kegyes anya fia gyön- 
geségét jóságnak, puhaságát szelídségnek hívá. A ne
velő, egy nehéz mozdulaté, férfi, mindent igazolt a mit 
a szülék akartak és ítéltek, és lia tett is valamit, köny
véből szedte elő intézetit, s leginkább visszásán alkal- 
maztatá. Csak egy pontban egyezett meg a két testvér, 
t. i. tiszta szívből egyik sem szerette atyját : Egyed 
természeti ridegsége miatt, Gyula pedig szerelmet nem 
lelvén, nem is adhatott.

Ordái jószágszerzésben sürögvén, többször oda 
hagyta a várost, s Egyedct hordozta leginkább magá
val, jó korán beiktatva őt azon módokba, mint lehessen 
kevésből sokat teremteni, s a szegény szomszéd birto
kost nyilván s alattomos úton kiszorítni; mikor perelni, 
mikor haszonnal megbékélni. Utóbb második felesége is 
meghalván, Gyulát mérsékelt költséggel a városban 
hagyá, maga pedig a már szélesen kiterjedt gazdaságot 
megízlelvén, különben is világi dolgait már csak nagy
ban űzvén, Ordán, jószágán maradt. Itt leljük őt, már 
a hatvant túlhaladva; itt jár a sárga színű magas so
vány alak, éjjel is tűnődve, majd írások közt, majd 
kémlelődve háza körében. Nem annyira az idő, mint a 
belső nyugtalanság, félelem, elégtelenség gyöngíték 
vállait, sötét szeme mély üregéből csak akkor lobbant 
ki még a tűz, ha egy kerekszám betölt, vagy valami 
kamat elmaradt, mely új kerekszám alapjára szolgált. 
Ilyen volt Ordai Pál, talpköve az új Ordái háznak.
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II.

De midőn a vezérnek oszlop emeltetik, illő azt is 
említeni, ki a vezért vezette. Hány ember hamvadt el 
névtelen, kinek esze sokszor a hír s fényben tündöklő
nek hiányait foldozá. E hibától mentek akarunk lenni, 
mert ily súgó a világjátékszínén nem kis ember : sok 
felsülne a méltósággal, ha ily lelki titoknok nem kölcsö
nözné oda szelletét. Ezzel nem akarjuk Ordai Pálnak 
érdemét kétségbe hozni : nem volt ő himpellér, ki kö
römollóval nyírté juhait; de minthogy a kardot a mar
kolat teszi haszonvehetővé, neki is segéd kellett, és ez 
a segéd, per-, jószág-, pénz- és kamatlajstrom-felügyelő 
Orbán vala, egy jól meghízott potrohos ügyvéd, testi 
alkotásban nagy ellenkezője urának.

Ennek a jó embernek története nem megy föl szüle
téséig, bár első föllépte a világba igen furcsa vala. Idus- 
vét tájban egy szegény gyermekes paraszt bement a 
közel városba heti vásárra gabonát eladni, hogy annak 
árából a hátra levő portiót kifizesse, s az ünnepekre fe
leségének s gyermekeinek valamicskét vehessen ; a gab- 
nát hamar eladta, s míg lovai a tarisznyából jó ízűén 
ették az abrakot, ő bement a korcsmába kévéssé bo
rozni: azalatt jő egy személy eltakart képpel, ingadozó 
léptekkel, mintha valami titkos erő majd előre majd 
visszarántaná, az üres kocsi előtt megáll, égfelé néz, a 
kezében tartott bútort melléhez szorítja, leteszi, ismét 
fölveszi, végre reszkető kezekkel a bútort a kocsiba 
teszi, megcsókolja, zokogva elfordul — meg-megáll, 
visszanéz, s hosszú belső harcz után eltűnik a mellék 
utczán. A paraszt kijön, kocsiján leli az idegen bútort, 
megnézi, összecsapja kezét s visszamegy a borházba. 
Egy katona arra ballag, a kocsiban üres zsákokon látja 
a kendőbe eltakart jószágot, körülnézi inasát, gondol
ván : jó móddal szerezni lehetne, húsvéti bárányt kép
zelvén a pongyolában, fogja magát egy zsákba ereszti 
és elsunnyog. A paraszt kijön többed magával. — El
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vitték biz azt, monda, szinte megijedtem, bogy nya
kamra marad. Ezzel felkantároz és-elhajt.

A katona azonban szorgosan viszi zsákmányát, s a 
mini a vélt bárány mozgott, bosszankodva fenyegette, 
hogy a szegletkőhöz üti; többeket megkínált vele, de 
nem talált vevőt. Egyszerre elébe bukkant egy vászon- 
köpenyeges tiszteletes úr, épen akkor szállt le a lógós- 
rul kedves nem fiatal húgával.

Vegyék az úr húsvéti bárányt! friss, eleven, egy 
öcsém hozta, de ilyen amolyan nekem nincs konyhám, 
inkább készet eszem az árán.

Nem kell, katona uram, monda tiszteletes, magam
nak is van.

No hát ne adjon az Isten — mormolá foga közt a 
katona, s a zsákot már vállára akarja csapni, midőn a 
szűz megszólal.

Vegye meg bátyám uram, mond, s vigyük ajándék
ba kántorné asszonyomnak, úgy is elfelejtettünk neki 
húsvéti ajándékot hozni.

Jól van kedves húgom, mond a szelíd lelkipásztor, 
mennyit kér katona uram?

Zsákkal együtt egy tallér. A szűz ezt sokallá, 3 
végre egy forintban megalkudtak, de nézzük meg. A 
katona kiveszi a zsákból, a bakon kibontja, de az olvasó 
képzetére bízzuk eltalálni, ki hűlt el inkább, az adó 
vagy a vevő, midőn kibontván a pongyolát, húsvéti 
bárány helyett valami két hetes gyermek, oly állapot
ban, mint Adám boldog korában, félig elfojtva tűn sze
mükbe. Míg a vevők könyörületesen sopánkodtak, a 
katona káromkodva elsuhant. A jószívű szűz az ég újját 
megismervén, ápolá a kisdedet a mint lehetett, és pár
tól fogá, ölén haza ringatta, s a kisded, Orbán névre 
kereszteltetvén, mint húsvéti ajándék a háznál mara
dott. Később szolgálatra és tanulásra egy úrfi mellé 
adatott, honnan, gyámatyja meghalván, ki benne nem 
sok örömet látta, saját szárnyain a világba ment. Ások 
erkölcsi leczkéből, melyet ifjúságában rávertek, nem 
sok ragadt rá. Fortélyban gyakorlott éles esze annál
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inkább kitanulta az emberek gyöngeségeit. Mint sze
gény, világba orzott ember, csak magától várhata segé
det, azért minden alkalmat használt javára, egyedül a 
czélt, nem az eszközt vizsgálván. Minekutána sok min
denfélére felesküdött, a törvényre is letette hitét, és 
bajt keresett a perben gazdag országban, lelt, é6 szőtt.

Ordai már híres gazdag volt, midőn Orbánnal meg
ismerkedett, s a két rokon szív mindjárt is összehang- 
zott. Ordainak ember kellett, ki födél gyanánt szol
gálna némely titkos főzelékre ; ki, dolgai gyarapodván, 
őt felváltsa, s a holt betűket eleven haszonra fordítván, 
azt megtartani is tudja; Orbán pedig, mint írástudó és 
farizeus, siketnéma volt, és minden körülményekhez 
szegődő. Ennek is kellett támasz, kihez sorsát kösse, s 
türelmes készséggel s eltakart önszeretettel nem sokára 
minden titkába be is fúrta magát, mindenes lön a 
háznál.



72 O R D  A I  H Á Z .

MÁSODIK TÖREDÉK.

Tompa zúgás hallatott Ordán a kastélyban, minden 
ember szokatlan ránczba húzta homlokát, s valami 
indulatot kívánt ábrázolni; a cselédek össze-vissza sza
ladtak, a nélkül, hogy valamit tettek volna; egymást 
unszolták, a nélkül, hogy tudták volna mit akarnak. A 
kapu s a kerítés hézagai előtt a kíváncsi jobbágyság 
sereglett össze, némelyik sóhajtott, nem azért mivel 
Tamás hajdú lnresztelé, hogy az uraság haldoklani mél- 
tóztatik, hanem azon aggódott, jobb lesz-e az új úr ? 
némelyik ájtatosan azon gondolkodott, hova száll majd 
az uraság lelker1 némelyik sopánkodott, de csak úgy 
mint a fiatal menyecske, midőn öreg urát eltemetik; szó
val Tamás hajdú újsága minden nyelvet és szívet új 
mozgásba hozott.

Két ember volt csak, kit a köz zavar el nem raga
dott, sőt mindenik érzékeit élesítve, nem a küldolgon, 
vagy másnak sorsán, hanem kedves magáén tűnődött : 
egyik Egyed, az öreg Ordai idősb fia, másik Orbán, 
ügyvéd és mindenes a háznál. E két férfinak szíve hideg 
maradt, mint esze, mely most jó szélbenkiereszté vitor
láit. Zárt szobában ültek ők együtt, vizsga szemmel 
lesvén a megnyíló rést, melyen egyik a másikat lopva 
lephetné meg, és alattomos számolásban csorbát ejt
hetne; szavaik élesen hangzottak, kezeik minduntalan 
baráti szorúlatban összefonódtak, de egymástól tartván, 
a lélek vigyázott; mint az uzsorás, midőn kamatról esik 
a kérdés. Orbán alázatosan hunyorgatva tévé észrevé
telét, mindenről csak vélekedett. Egyed nyájas enge-
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déssel vitatta állításait, s ha valamit megtagadott is, 
mindjárt új Ígérettel állt elő. Orbán az Ígéretet hamar 
megköszönte, de annál inkább késett hite ; azért hol 
pennát, hol papirost szedett elő, hogy az elhangzó alku
nak tartód nyomát lássa. Ily nagy érték, mond Orbán, 
megérdemli az áldozatot, én csak keveset kérek, midőn 
sokat eszközlök. Légy igazságos, kedves barátom, az 
idő sürget, írd által nekem a cserháti pusztát, s elvég
zem azt, a mi téged hatalmassá, engem csak függet
lené tesz.

Legyen tehát, rebeg Egyed, baráti szeretetem nem 
hágy időt az eszméletre, én engedek! Ezzel Orbán 
kövér karjai közé dőlt, hogy bosszúsága lángjait a titkon 
gyűlöltnek keblén elrejthesse.

Már én fel is tettem az adománylevelet, mond ismét 
Orbán, ha tetszik, másold le, mindjárt megeshetik; s 
kifejtvén magát Egyedtől, előveszi az írást. Egyed már 
rendbeszedett képpel azt átfutván leült, s írt, amaz 
pedig rövid nyakát a mennyire lehetett elnyújtva, csak 
fél szemmel pislogott a betűkre, s hogy a földi ügyein
ket zavaró formalitásban hiba ne legyen, vagy a fondor 
ellenfél készakarva valamit ki ne feledjen ; s ha Egyed 
némelykor megakadt, Orbánnak tüstént a papiroson ter
mett újjá, vezérjelűl szolgálván a hüledezőnek, ki min
dent sokallott, ha engednie kellett.

lm! úrrá teszlek! mond a felugrott Egyed, most 
fáradj te is czélom után. Atyámnak meghitt embere 
valál, mutasd meg, hogy eszed tovább is hat, mint egy 
asszonyból az erkölcsöt kipapolni, és egy könnyelmű 
ifjú zsebét kicsikart nyugtatvány által megnyugtatni ; 
bírd reá az öreget, hogy élte gyümölcsét reám bízza, s 
így nem hasztalan firkáltunk, mint a jámbor tudós a ki 
szegénységében a hiú világot térítgeti. Menj Orbán! 
egybeszőtt sorsunk együtt lelje bérét.

Te a ezélt láttad, de én a hozzá vezető útat; azért 
tudom, mint intézzem léptemet, felel Orbán. Ezzel 
elsőségét akará e dologban kijelenteni, és az adományt 
kénytelen tartozásnak, s nem kegyelemnek nézetni.
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Síma képpel feléje nyújtott kéz lön válasza s néma jele 
a megismerésnek. A frigyesek szétmentek.

Hogy az öreg Ordáit ily férfiak környezék, épen 
nem csoda ; ő volt a mester, mert egész élete kártékony- 
fogásokból álla, melyek őt gazdaggá tevék, a törvény 
szemeit elvakíták, s a községet, mely a tölt ládában 
látja a dicsőséget, bámulásra gerjeszték. Tudván, hogy 
a sokszor nehéz válaszú kérdés : ,,hogyan és honnan“ 
csak a szegényt üldözi, nem sokat ügyelt az elárúlt 
barátság panaszira s az árvák könnyeire stb.
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( 1821).

Élet.
Hah rettenetes váz! te bűnnek rút fia, kerülj, ne 

zárd el útamat ; még a természet késni bátorít, czélom 
tovább terjed. /

Halál.

Áléit szellem, szédelgő tünemény! eddig s nem 
tovább megyen futásod. Mint urad, mint jótevőd jövök 
feléd, ne rettegj.

É let .

Az égi harag kivont mély üregedből, s érez kormá
nyod alá veté a mulandót ; de belsőmbe is erőt fuvallt, 
mely bátran gúnyolja komor hatalmadat. Az ifjúság ki
vív sírjaid éjjeléből.

Halál .
Tüzét eloltja fonnyasztó lehclletem. Lehull a virág 

legékesb nyíltában, és a láng, mely kebledet hevíti, az 
enyészetnek legbiztosb eszköze. Merre lépek hasonló 
szívek porlanak fel, s a kikelet zöldjét dísztelenítik. Én 
őrje az örökkévalóságnak, kemény kézzel tartom a földi 
pályákat, lerontva a különbség zárait, a szegényt meg
váltva, a kevélyt lealázva határtalan szállók a világ 
téréin, s a mi él, lesülyed alattam, ha fekete szárnyaim 
árnyéka érinti. Imádd a végzést, mely általam büntet s 
jutalmaz. •
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É let.

Te pornak ura, csak azon győzhetsz. Mit érzek, az 
nem halandó. Felsőbb származás fénylik lelkemen, 
éggel vegyülve lényem emésztő mérgednek martalékja 
nem lehet.

Halál.

Eltűnsz, s álmaid, érzetid veled merülnek el. Mi a 
síron túl vár, azon nagy titkot csak a színváltozott érti; 
én vagyok azon ismeretlen világnak első hirdetője.

É le t .

A lelki tehetség, halhatatlanságom igaz záloga, fen- 
tartja emlékemet, s habár földi részeit örök éjbe taszí
tod is, általsugárzik, s voltomat vallja.

Halál.

Ez csak beteg elméd áhítatos reménye ; fénylepelre 
szorul hiányaid serge. Mi állandót mutathatsz, melyben 
a perez nem fordít, nem győzhet?

Élet.
Enyim a gondolat : ez a mennyei szikra kihat a sö

tétből, és alkotó lángjánál egy világ melegszik. Bátor 
röptének ég s föld megnyílik, s évek, századok neki 
szolgálnak.

Halál.

Csekély nyereség oly nagy szándékért, sok a sem
miért; felig alak, félik árnyék, a mit nyomoz, s mentül 
tovább szárnyal, annál nagyobb zavarba ötlik, míg fá
radtan szűk határ közé szorul. Mi a koválygó ködön 
atvillan, az csak a képzelet múló játéka, a lekötött 
esznek tévelygő habja; áldozz az eszméletnek, s ön 
leted károsul. Az idő forog, állj magasan vagy alant, 
magával elragad, es a gondolat fejlését, melyre annyit
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tiltja.

Élet.

Nézd a dicsőket, kik napként a magasról alásugár- 
zanak! Főhajtva áll elüttök az idő, nemzetek változnak 
alattok, s koszorújok virági most is illatoznak : egy 
póltól a másikig terjed érdemök, s a föld fiait nevökleí- 
kesíti. Ez az élet legfőbb diadalma, ez az élet istenülése!

Halál.

Azok kiket csodálsz, kik körűi álmaid lengenek, 
azok leginkább bizonyítják a ködbe vont elmét, mely
nek a sejtés végső határa; mert örökös harczban egy
mást semmisítve, homályos s ellenes ösvényen bolyong
nak, és véleményt halmozva véleményre, valóért eped- 
ve, füstöt ölelnek. Hol az igazság, mellyet kérkedve 
említesz ? Hány ezer évek folytak le buzgó vizsgálóik
kal, és szent képét eddig senki nem látta.

Élet.
Tettekre ébresztve tűnnek fel mindenütt az ész ha

gy ományi, s isteni ereje a mindenható akaratnak, mely 
hegyeket mozdít s világokat mér, vallja becsét a nemes 
életnek.

Halál.
A hideg ész, mely magasra vágy, megfoghatja-e 

azt, a mit büszkén állítani mer? Minden rémzet után 
csengve, szeret ragyogni a sokaság előtt. A távolban 
minden szép, és a rejtelmes szó csiklantja a gyarló szí
vet. Ha nyílt szemmel behatsz léted titkába, dermedve 
fordulsz felém, s keskeny boltom leszen világod. Bölcse- 
séged minden foglalatja az, ha békén tanulsz halni.

Élet.
Nézd a dicsőség templomában a hősöket, kik nagy 

tettek által azon tetőre felvívtak, hová nem ér a mu-
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landóság karja! Borostyánok hűséből néznek le a jöven
dőségbe, és az évkönyvek kérkednek nevökkel.

Halál.

Csalóka vágy! A történet megvesztegetett bíró, a 
körülmény lánczait hordja; olcsó tömjénnek csak gyer
mek örvend. Ledől az oszlop érez szobrával, mert a 
földi zavar állandót nem szenved, és ki ma koronákkal 
játszik, holnap helyet alig lel hideg hamvának. Nézd a 
világ bálványát; egy pillantat : s dísztelen hever a por
ban, és neve csak például szolgál a bátor küzdőnek, 
midőn fendörgő tetteit a múlandóság szánakodva moso- 
lyogja.

É let .

Minek tehát ezen ösztön a forró kebelben? minek 
a hév kívánat, mely kizúdulva mereng?

H alál.

Engem keres! s az legyen főjava, ha tisztán felta
lálhat.

Élet.
Mély borzanat leng sírjaid körűi, szemed sötétje 

enyészettel frigyes — én még élni óhajtok. Ah ez a vi
lág oly szép, és kedvezve nekem annyi édest ígért! 
Engedd szépét kiélnem, bájait ölelnem. Ily örömtelen 
nem válhatok el.

Halál.

Az öröm tarka színén legel boldog szemed, tava
szod zöldjében rejtezik tövise; de rekkenő nyarad mé
reggé forralja, s csak lassú telednek hidegén fagy meg. 
Háborgó e világ, külseje tetszetős, de benn édes méreg 
lakik, és a legnemesb szív felett, letiprott reményiden 
kevélykedik a méltatlan szerencse.
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É let .
Még is van boldogság a szerelem nyugtató ölében: 

ott lebeg hívem, a serdülő élet virít körűle ; szelíd szó
zatja édesen hangzik vissza mellemben, midőn nem is
mert éleményre int. Oda — oda engedj röpülnöm!

Halál.
Ne higy a szerelem ámító szavának! Ön hevétől 

lesülyed éktelen mélységbe. A birtok közt kegytelen 
eltaszít, elválva tőled* csak fájdalmad marad fenn; hideg 
lánczokra fűz, habár hívtelen elillan, és alacsonyba me
rít. Elszórt romok közt bánat lappang nyomában, s vá
ratlan virraszt fel andalgásiból, s a tündérképnek ijesztő 
vázait mutatja.

Élet.
Te komor ellenség! mit adhatsz létemért, ha min

den szépét oly hidegen téped el?
H a lá l .

Nyugalmat — a béke szent malasztját. Nem örülsz 
ugyan, de nem is csalódol, és a földi ínség kígyós fejét 
káratlan rázza feletted. Ki tőlem fél, azt én üldözöm, 
ki megvet, azt ápolom, és az érte liullongó könnyeket a 
megbékélt istenség thrónusához viszem, hol az erkölcs 
fénykoszorúja készül.

Élet.
Ez tehát szomorú sorsom, hogy a végső határnál 

megvetni tanuljam azt, a mi egykor gerjeszte? Egy 
láncznak rabja, ki a forrásnál szomjúzni kénytelen, kire 
égi fény világít ugyan, de csak békóját mutatja? Nem 
több egy néma növevénynél, mely azért virágzik, hogy 
az egésznek ékét tudatlan emelje?

Halál.
Térj magadba ; ne keress kívül maradást létednek. 

Benned ég a mennyei jóság örök tüze, s testvéri karok-
K i s f a l u d y  K .  Vili. fi
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tói átölelve, a hit, remény és szeretet szebb létbe kísér
nek. A fergeteg önkényt hányja a port csattogó szár
nyain; köszönd, hogy hajnalod velem kezet foghat, 
minekelőtte megragadt a világ ordító zajszele, és bú
csúzó lelked örömmel csókolja omladó házát, midőn 
szemed az égre tekint fel utólszor.

Élet.
Az irtózat múlik! végy magadhoz Halál! Érzem, 

e lét nem legfőbb adomány, ezefltúl van a jobb lelkek 
hazája. Még egy tekintetet a világra — zárd be sze
meimet !

Halál.

Nyúgodj ! _
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P Á L M A  É S  C Y P R U S .
( 1822.)

Pálma.
Bús őrje a sírnak, magas Cyprus! te a halálnak 

néma biztosa, minő titkot fedez nemes példázatod? Fel
hőt oszlatva törsz fel a magasra, az ég csillagos téréin 
örök fényben merengve nézteid, tisztább levegőnek szí
vod árjait; s komordan még is büszke létedet keskeny 
hantok díszére szenteled !

Cyprus.
Ön választás, nem földi hatalom szabá létem fentebb 

irányait; belsőmben él a nagyság érzete, mely vagy di
csőt, vagy halált ölel. Mint szabadság képe állok itt a 
holtak mély esendő hamvain. Meggyőzve a por ingereit, 
balsorsban is merész emelkedést vagy önkényes lemon
dást hirdetek. Nem hajlok földre, mely ha egyszer meg
fog, alacsony lánczra fűz; szabadon élve, mint földi 
pálya vég határjele, nem vágyok múlandó fény után.

Pálma.
Részvétlen állsz csont-lepte földeden, hidegen nézve 

az életbe, mely gyász-színben hervadoz körűlted; 8 
merre sötét árnyékodat veted, elnémul a vígság öröm
zaja, halvány ínség, komoly bú tévedez.

Cyprus.
Elvonúltan nagy képzetimmel vizsgálom belső vilá

gomat, nem nézve a külsőnek változó alakját. Az esz-
6*
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mélő távozik a hiú zavartól, hol a jelennek áldoz a so
kaság. Nem zaj közt érik a nagy elme, mely azon fényes 
távolba röpülni mer, hová titkos sejtésein vonzódik, 
midőn a végzet jeleit minden tárgyban csodálja. S bár 
kéjtelennek látszik tekintetem, még is tisztán ég ben
nem a szeretet szent tüze, mely ott is világít, hol irtózva 
múlat az élet, mely léte czélját számos napjaiban leli — 
az erős hithez simúlva, mely az enyészet körűi is retten- 
hetlen áll, felsugárzom a sírok éjéből s az örökké való
hoz szárnyal gondolatom.

Pálma.
Borúivá hódolok a magas eszméletnek, mely túl fél

lengve a mulandón, vigasztalólag kísér s védpaizsúl 
szolgál a kétség ellen, midőn, odavetve zajló habok kö
zé, küzdni kell s tettek által tágítni körünket. De van 
érzés adva a szívnek, mely forrón öleli a jelen kincseit ; 
van czélja az életnek* mely után méltán törekszik a ne
mes : dicsőség ez, az érdem jutalma s földi öröklét! Em
lékűi zöldellek jeles tetteknek, mint az erkölcs csendes 
homlokán, s körűllengve a mindég ifjú hírtől tavaszt 
legyintek a sötét vadonra. Kardok villognak, a harcz 
fergetege zúg, vér párolog a mezők síkjain : a haza baj
noka tőlem lelkesítve kiszáll oltárának védelmére s él
tét elszánva rohan az ellenség soraira; győz, s tőlem 
nyeri diadalmi bérét. A nemzet hálakönnye hull leve
leimre s égi harmatként fakasztja virágra; azzal koszo
rúzom a szépet, mely édes bájjal ébreszti az erőt s a 
győzőt meggyőzi. Az élet szövedékein mint bölcseség 
jele virúlok, s általfutva a lehetség határait, a föld min
den javait nyújtom szerény éleményűl. Sikert adok a 
józan szándéknak, és békepártomon a szerencsét meg
vetni tanítva, az elmét tartós tehetségre edzem. Igazság 
fényében állok a tetőn, s kik a szép- s jón fáradtának, 
azokat öleli árnyékom, hol ültetvények tenyészetén 
örülve néznek le a derűlő világra ; s kit az irigy kor 
letiprott, szebb díszben ragyoglandik védő szárnyaim
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Cyprus.
Nagy vagy oh Pálma! gazdag kebleden nevelve a 

világot — de bár az igazság körül lengsz : egész való
dat nem öntheted által a hiányos életbe, melyhez csa
tolva fiaid sorsát könnyezni kénytettetel. En a szelíd 
remény képe tartós ifjúságban kísérem az embert, s még 
sírjánál is, mint szebb lét reménye nyúlok az ég felé ! 
Homályaim között nem zordon a halál, s mitől a köz 
elme retteg, itt csendes kívánattá válik s édes álomként 
röppen el az élet. Értem a kebel sóhajtását, mely kivágy 
bilincsei alól, s nvúgalmat, türelmet lehelve reája, 
gyöngéden zárom be szemeit s mohszőnyeget terítek 
hamvára.

Pálma.
Minden nagy s dicső jótét által szépül, s hová erős 

kar nem érhet, oda az adakozó kéz jut el; ezt példázva 
állok a kietlen pusztákon. Nehezen lihegve megy a ván
dor a déli nap hevében : égő homok s száraz keble a 
távolban csillogó habtoriatok felé sürgetik lépteit, hogy 
a folyamnál szomját enyhíthesse; de csak üres gőz, 
játszi homokfény, mely őt csalogatva, messzebb mesz- 
szebb távoz. Hanyatlik már ereje, midőn reám talál : én 
nyújtok a fáradtnak gyámkezet, védő fedélt, gyümöl
csöt és erőt, s kényére telvén ápoló nedvemből, lenyúg- 
szik árnyékom hűsébe, hol lágy szellők álomba szenderí- 
tik. A boldog álma tündér szárnyain megfutja élte szebb 
virányait ; előtte leng a nagy czél, mely megvívni bíz- 
tatá annyi veszélyeket. Szép hölgyét látja, látja kisde- 
dit, s övéit karjai közt tartván, újúltan valósúl a szent 
érzemény, melytől a földi gond oly messze szakasztá. 
Könnyétől ázik gyökerem ágya most, s tördelt sóhajtá
sok közt engem zár dagadó melléhez. S ím! ezen bájih
letés hévárjával valómat rengeti ; a léterő gyönyörben 
olvad, a virágpor megválva szállong el s rokonvirággal 
párosúl : hol a természet alkotó lehelete az atomok 
nemző vegyületét édes hasznos gyümölcsre érleli, nem
béli vonzódást képezvén általam.
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Cyprus.
A jótét malasztja legszentebb java a nemes életnek. 

Az én gyümölcsöm nem e földön érik; de a hűség, az 
ég csendes leánya, nem múlandó jelére érdemit. Kit a 
világ csodál hatalmas tettiért, s a szerencse gazdag 
ölén ringat; kinek felléptén egy világ megrendül, s 
minden virág elébe illatoz, utóbb mégis leszáll s szűk 
hant közé szorul ; — s minden drága külföldi növevé- 
nyek, minden nyájas hízelkedők közül csak a Cyprus 
marad híve, és a bátor főnél, mely messze földekre 
hinté elmesugárait, búsan ingadozva magányosan áll. A 
kedves sírja felett némán zokog az árva szerelem; ha
szontalan omlik a hideg kőre, nem jön ismét hang a 
sötét mélységből. Hideg a kebel, mely érzelmit egykor 
viszonzá. Éktelen ür az egész nagy teremtménység 
előtte ; csak én, a viszonlátás édes reményét sugallva, 
sugár termetemmel a kedves alakját képezve lengek 
körűle s a vesztés gyötrelmit a jövendő- s múltnak 
enyhe álmával könnyíteni. Reám borúivá vár, és vár — 
míg szeme megszakad, s a hív a hívvel egyesül.

Pálm a.
A szenvedőt ápolod kegyes képzeletiddel, túlemelvén 

őt a valóság téréin. Én az örök rendnek titkába avatva, 
a kénytelenség nyilait megtompítom, hogy minden vi
szontagságon győzzön az emberi nagyság. Mint látható 
valóság, mív- s tettbe ásom be képemet minden időkre.

C yprus.
Mint élet bálványa állsz te az idő fokán : én fényte

len a magányban zöldellek, egy világot alkotva körűlem, 
melyet a vélemény el nem boríthat, hol a lelketlen újra 
létesülve a jövendőség titkain hajnallik. Ragyogj dicső ! 
emeld az érdemest, kit magas példázatod lángít. Tied 
az élet, enyém a képzemény; egy hon szülötti külön 
hatalmakra szakadtunk, míg létünk, egy fénynek árja, 
a végtelennek keblébe özönlik.
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V Á N D O R  É S  S P H I N X .

Vándor.

Óriási rémzet a völgyben, sziklából faragva, magas 
Sphinx, te is holtat takarsz? Merre tekintek Egyiptom 
virányin, sírboltok emelkednek.

Sph i n X.

Hamvakat rejtek-e belsőmben, vagy üres fejemben 
holt ideákat, azt neked, vándor, illik fejtegetni ; higyj 
nekem, nem hasztalan Sphinx nevem.

Vándor.
Úgy nevez a görög, úgy utána a római, ámbár 

mindegyik előtt homályos mese vagy ; de az arabs tége
det, pyramislakos, ijedség atyjának nevez.

S p h in x .
Ha a név nem csalékony látvány, mely a gyermeket 

ijeszti, és ha a sírboltok az előidő kincseit rejtik, én 
mint talizmán, mint őrző állok előttök.

V ándor.
Engem nem rettent széles alakod, mely egy póltúl a 

másikig nyúlong; nem is jövék ide aranyat és kincseket 
emelni, de mért nézesz oly meredve reám?

S p h in x .
Vándor, ha nem jövél aranyt és kincseket emelni, 

roszabb, ha a kíváncsiság sírokat bontogat ; de én nem



nézem a férget mely testemre száll, a rokon napot ke
resi szemem.

Vándor.
Tehát fejed a levegőbe, tested homokba temetve, 

szemed a nap felé, hátad a sírokhoz támasztva, elül sze
líd asszony, hátul oroszlán, mint őrző erő állasz a pyra- 
misok előtt.

Sphinx .
Bátor méltósággal, mélyen a főidbe gyökerezve, 

jóságot erővel, erőt kegyekkel párolva, halált megvetve 
nézek a jövendőbe.

Vándor.
Értelek rejtékeny alak, te vagy képe a felsőbb esz

méletnek, szelídséget s erőt tanítasz e pusztán, és a ke
ménységet elzárod magadba.

Sphinx.
Jóságot küldesz előre, erőt annak nyomárai Böl- 

cselkedő balgatag! ne válaszd el a mi összeolvadt. Min
den csak egy, és a bölcseség erőt s jóságot foglal magá
ban. lm bennem ezeket egyesülve látod.

Vándor.
Választás illik ott, hol a vegyidet gondatlan törté

nik, hol a szelíd asszonyi alak oroszlánba szakad, két 
munkálkodó erő egy harmadikat szülhet; de a három 
mindég kettőből származik.

S p h i n x .

Minden csak egy ; a szentek szentét három szám 
nevezi, és az égi főhatalom egy istenbe vegyül, kit bo
rúivá imádsz.

Vándor.
Kevesen értik rejtékeny szavadat, e ketté oszlott 

természet tűnik, fel benned ; embert és állatot, világot, 
sötétséget, jót és roszat foglalsz magadban.

88 ALLEGÓRIÁK.
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Sphinx.
Nemde úgy is van : a jó vegyül a roszszal, ámbár 

hatalmokat soha váltig ki nem merítik e földön; az élet 
kezdetén már elődbe jőnek, és el nem hagynak a halál 
torkáig.

Vándor.
Azért állasz hidegen, mint idővizsgáló a halál ka

puja előtt; nálad kezdődik a múlandóság sötét határa.
Sphinx.

Rejtékeny az út, mely a távolba vezet, és az égi 
szellem általam terjed a földre; rejtékeny az út a mély 
sírokon túl, és azon ismeretlen világnak én vagyok hir
detője.

Vándor.
Borzasztó szellem leng a sírok éjjele körül, hol a 

földi pálya enyészetbe dől; de kívül élet tenyészik, és a 
sírok mellett virít a természet, midőn a Nil árjai harma- 
tozzák a sárga mezőket.

Sphinx.
Eddig és nem tovább megy a serdülő élet ; én va

gyok a világ örök határköve; és mértékre veszem a 
lélek legmagasb futását, és a porszem repűltét a szél 
gyors szárnyain.

V ándor.
Te ember műve, csak emberit jelelsz; az özön ma

gasságát mutatod, midőn a nap az oroszlántól a szűz 
ölébe száll; mint a múltnak emléke leped meg az esz- 
mélkedő vándort. Ezen titkot a köz elme is érti, nálad- 
nál tovább hat a bátor vizsgáló.

S p h in x .
Nyomorúlt ész, mely magasra szédelg, távolba néz, 

és magát sem érti — homályban fekszik az, mit a büsz-
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ke elme világosnak gondol. Mi vagyok én, oh vándor, 
akkor tudod meg, ha ezen mesékből csak egyet megfej
tesz. Mondjad : mi a lélek s mint dolgozik e romlékony 
testben ? Mi az isteni ereje a mindenható akaratnak, 
mely hegyeket mozdít, és holtakat lelkesít? Mint válik 
gyöngygyé egy cseppje a tengernek, és mint formáló
dik az ember az anya méhében. Mi az a titkos erő, mely 
a rokon szíveket szerelemre gerjeszti, és egy tekintet
ben érzetét kifejti, mely szeretni és gyűlölni késztet? 
Miként értik meg egymást messziről a lelkek az együtt
érzés s a sejtés szelleme által? Fejtsd ki titkát az élő 
erőnek s a változások örökös törvényét. Mi határozza 
a földet, min függnek a számtalan világok, vagy semmi
ségbe dőlnek? Csak egyet fejts meg ezen közönséges 
mesékből, vagy tovább ne kérdezz.

Vándor.
Hah, porban fekszem előtted, magas Sphinx, érzem, 

hogy nálatok nagyobb titok az ember.
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Öszvezavárt hangok, nap, hold, láng, fergeteg, ég. Tóid, 
Bú, panasz és új szók a költőt nem teszik ám még : 
Benned azért ha nem él a nagy s szép érzete, hagyj fel! 
Mert sasszárnyakon is, ha erőd nincs, szinte alant jársz.

H am  is p a t ho  s. «.
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(1823.)

Kapd meg, kezem, a hárfát; zengj magas éneket! 
Zúgásod legyen, mint a porkalapáló bikáé; zengésed 
sziszeglő, mint a berki szúnyog esti furuglyája. A húr 
reszket! halljuk!

„Pityergő szűz a komor éjben ! mint a hold sötét 
felhők közűi, úgy fejérlik széles alakod által a sövényen. 
Halig atsz deli szűz? igék helyett melegen csapnak fe
lém sóhaj tásid; de érző keblem felfogván azokat, for
róbbakat lódít helyettök. Jer ! lebegj keresztül a ke- 
gyetlenség-rakta sövényen. Közel a csárda, hol a bár- 
dok tündér hangjai mellett vígadnak barátim; légy 
fénye a zajos ünnepnek.“

így Andor; karja elterül, s mint egy útmutató jel 
áll a néma homályban.

„Szívek győzője Andor; tükröm a sötétben! lángoló 
szemem arra néz, hová te készülsz, de a sors keze itt 
tart.“ így nyögdel harsogva a vastag karú szűz, leánya 
a mord tekintetű Simonnak. Szerété ő Andort, a szőke 
üstököst; de atyáik nem ittak egy kulacsból, mert tusára 
keltek egy kajla tinóért; még is a bátor szerelem túl- 
emelé őket minden veszélyen, többször látták egymást 
a lángszívüek, ott hol egy szűk árok, koronázva bozót
tal a ránczhomlokú Simon kertjét hasítá a marhalege
lőtől. Csak éj vala tanúja e biztos frigynek, s egy bor
zas komondor, mely pörgő rokka mellől kísérgeté az 
ábrándozó szüzet.

Ej vala. Csípős szél ingatá a bunkós Andor fürtéit. 
Juczi újjain nézett keresztül hívére. Ment volna, de



P A R Ó D I Á K .

nem mert. „Leánya a bajszos Simonnak ! — így zeng a 
szellemszózat — kövesd bátran talpas imádódat! ő paj
zsod!“ Mint a duda szívemelő hangja, úgy hata Ju- 
czira e szellemi nógatás, s elszánva magát, nehéz ug
rással átszökik a sövényes árkon, és pipacs-arczczal, de 
tele bojtorjánnal, simúl Andorhoz. Mentek ; vágyott a 
komondor is utánok, de a sövény közé szorúlva, csak 
dúdolva siratta titkos távozások.

„Meddig hortyogsz még padlásod hűsében, söppe- 
dezve a lágy sarjupárnán, ura a kéménytelen háznak? 
Nem hallod az udvari őrt a kert alatt riadozni? Fel! fel! 
Juczi illan a tőled gyűlölttel!“ így zúg az őslélek, szűr
új jával érintve Simont.

„Mi zajongitt?“ így az ébredő Simon; szemét ök
lével dörgöli, hosszan ásít a hold felé, s nyújtózva az 
ajtóhoz tántorog, honnan egy létra alávezérel. Rendü
letlen akará maga látni, mi történik háza körében, s a 
létrára hág ; de hamarább aláért, mint sem reményiette : 
mert egy bicezenés a mámorost homokba zuhintá.

Énekemtől elbájolt fül! hallottad-e Kárpát fityegő 
szikláit megváltan leomlani, s hosszan dördülni a visz- 
hangos tájban? Oly zuhanás volt ez! Az eperfán ülő 
kakas hegykén csodát kurrongata, s a kövér bundába 
leplezett béres ijedten kiszaladván, tátott szájjal néz 
fel : mi hull a magasról? Simon próbálva tagjait halkan 
feláll. „Hah ! — mormol — óriási végzet! kemény hány- 
kódásaid érzem : de én férfi vagyok!“ Ezzel megragad
ván kéthegyű fegyverét hosszú vasvilláját, a kert alá 
száguld. Pista béres nagy dolgot sejtvén, kaszát markol 
meg s rejtélyes úton dörmögő urát követte.

Csillogó harmatgyöngyökön sötétlett széles nyoma 
az elszökötteknek. „Ucczu, Pista! — rikkant a villám- 
szemű Simon — látod a pántlikát a sövényen akadva? 
itt leányrablás történt! El, el utánok!“ Dölyfösen in
dultak, mint a háborgó tenger hullámi, hajtatva dü
börgő szelektől.

A hívek az alatt nagy czéljokat, a csárdát, elérték, 
melynek papiros ablakja, világítva pislogó mécstől,

94
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hosszú fénysugárt vete; tüzes embernek vélné azt a ván
dor. Benn a hamvas teremben bárom bárd ül a kályha- 
kuczkóban, recsegő hang Lepdez szét az illendőkép 
nyomott húrokból. Faluvégen laknak ők, s most megje
lentek gyantás vonókkal. Kettejük vállán sujtásos mente 
lógott, foltozva külön színekkel. Veres dolmány, hí
mezve kopott ezüsttel ékesíté *az érdemes brúgóst. 
Kályhatetőn ült a hangok mestere, a félszemű Gyurkó ; 
fordított pipaszár ajkai közt, s a dudának külön zen
gésű sípján az ősi üdő nótáit billegeté; mellette font 
Kempelygve a csintalan fiatal macska, s gyöngéden já t
szott ritka zsinórival hajdan zöld köntösének.

Örömzaj üdvözlé a díszes párt, virágos kancsók, 
tele új borral, nyújtatnak feléjök. Iszik Andor egy jót, 
s Juczira pillant, ki piczinyke szemét a földre sütötte.

„Három a táncz!“ riad Andor, s félre lökve kalap
ját, kézcsattogtatva szórja lábait; Juczi szerényen ap
rózza. Kereng a társaság, öszveütött bokák csipkés 
sarkantyúi pöngnek; mindenütt forr a zavar, Juczi per
dül, hújjogat Andor, s fel-felszökve a pávatoll kalapján 
meg-megcsókolja a pipafüsttől barna gerendát. Hall
gasd el kobzom! a csípőre szegzett könyökök kéklő ha
gyományait.

Mi zúg oly tompán, mint a távol fergeteg? Simont 
látom jőni, a hirtelen haragút : nem szól ugyan, de ba- 
juszpödrése mondja : itt lesz dolga karomnak. Zordon 
férfiú! Vein puhít el leányod bájos lejte? hová ragad 
gyűlölséged, fia az üldöző sorsnak? Nevet Simon, de 
mérgében, hallván rikkantani Andort; s Pistát az ab
lakhoz állítja illő parancscsal, maga pedig hősként az 
ajtón megy be dörögre.

Mint mikor az éhes farkas becsap a gyapjas seregbe, 
oly tolongás lön. Juczi asztal alá bújt. Andor a mécset 
fúvta el, hogy a sötétség kormában Simon ne lelje fel.

Éktelen most a zavar. Andor homlokán a borzadás 
cseppjei állnak, s az ablakhoz fúrva magát ügyesen ke
rüli Simon vas tenyerét, megismervén őt harsány szu- 
szogtáról. Juczi is elhagyta menedék szögletét, s az
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ajtó felé nyomói. A kemény atya tudván leányát legiz
mosabbnak lenni a tájban, csak a széles vállakat ke
reste; rájok is akadt, de bojtorjántól megszórva, komo
lyan rázogatja kezét; s így, míg Andor kicsusszan az 
ablakon, Juczi is átsurran az ajtón.

Érzékeny hallgatója dalomnak ! ne higyj a rózsa
színű reménynek. Kivűl áll Pista, s parancsa szerint 
megragadja Andort. Szörnyű küzdés támad, csontjaik 
ropognak érez ölelésektől, de egyik sem hajlik; míg 
Pista, birkózni tanultabb, egy lábvetéssel a földre nem 
gáncsolja, s letartva kiabál urának. Juczi hallja ezt, 
hősláng villan kebelére, s elszánva addig csiklandozza 
Pistát, míg ez fel nem ereszti foglyát.

Kicsődűlt a gyülekezet, maga a hold kibukkant fel
legi közűi, lenézve a csatahelyre. Ott áll Andor, a meg
győzött, s oly fájdalmasan hadonáz kezével, hogy a 
jégkeblű Simon is érzésre olvadoz. Már áldásra húzza 
szét ajkait; de Andor így szól irtóztató hangon : „Rejtsd 
el foltos képed szelíd hold! potyogjatok le csillagok! 
sülyedj el ó csárda! s te Juczi! menj dolgodra, én le
mondok, s nagylelkűen válók el onnan, a hol megugrat
tak!“ így Andor, s felséges léptekkel odább megy. Bo
rongva néz utána a társaság. Simon nem szólt, csak 
gondos fejét rázta.

Sírt Juczi, s szilaj kíntól szaggatva nyújtja kezét a 
kaszás Pistának.

Ki ül ott búsan a vadkörtélyfa alatt, duzzadt szem
mel nézve Simon kertjébe? Andor az, a szőke fürtös 
ifjú, a szerencsétlen szerető. így andalog ő estvénként 
s forró sóhajtásival le-lefúvja a savanyú körtéket.

Némúlj el, kobzom! nyúgodjál a fűzfa csendes ho- 
mályiban, míg egy lelkesült óra ismét fellengzőbb dalra 
nem ébreszt.
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(1828.)

Ébredj, lantom, édessége a termetes fülnek! Hőskor 
juta néked, lökd vissza sugárit!

O puffadt csillag, haj dús polgármestere az égnek, 
mért reszketsz a kárpit lyukain által? Fercsit nézed, a 
köpezöst? Ott nyújtózik ő, ajkai közt szortyolgó pipá
jával, már utólsót pislogva az éjben. Előtte a nem fize
tett kappan váza, s üressége miatt haragosan feldön
tött kulacs. Már alszik. Bájosan zeng hortyalma őster
mében.

„Van zivatar és pusztítás és ínség és nyomás. És te 
többet ásítasz mint szólsz, többet eszel mint gondolko
dói, többet alszol mint élsz, protestálsz, de semmit sem 
tészesz, elfajúlt csöppje véremnek! Fel! nézz le! íme a 
zsomporos telek szélén áll Imrus, a kecskeszemű szom
széd, s elárkolja határod. Űzd el sergét, a cséppel erő
set; s ha megvernek, tűrd a honi szokásért.“

Felpillant Fercsi, jobb fülét érezvén húzatni ma
gosra; s előtte áll az ősiélek : arcza fejér, pajzsa vár
kapu, dolmánygombja halálfő, s éktelen bajusza hegyé
től ömlik a kőpor. Ilyen volt ő; szava lassú, dörmögo, 
vastag.

Mi kerget ki a sírból, lelke nagyapámnak? A falon 
lóggtál, mázolva szörnyű ecsettől. Fülemet kínozni mért

K isfa ludy  K. V il i .  7
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szállsz le a mélyre? Tán adós maradtál itt alant, s a 
bús maradék nem válta ki téged? így Fercsi három 
kereszttel.

„Korcs unoka! A vitéz kaiddal fizeti meg a pénzt.“ 
— Ezzel lekapja fejét, s úgy csapja az asztalnak alája, 
hogy szinte megrendült a téglátlan őslak. — En valék 
szerződ, vettem czímet és telket : és te nem érzed, álta
lam mit bírsz.“•

Mért szakasztád le fejed? kérdé rettegve az ifjú.
„Mert most tűzben vagyok. Akkor pedig fő nélkül 

szoktam beszélni. De elég. Menj, és ugrasd szét az ásó 
vitézeket immár. Majd bátrabban pipálhatsz, votumodat 
drágábban adandód ; a bocskoros tábor bajt keres- 
véje elűztén. Hol fegyvereid, hajdan â  tusában vil
lámlók ?“

Ah, konyhakés kardom, dárdám seprőnyel, pánczé- 
lom használta kovács, s pajzsom öblét teknőként lú- 
gozza a szépnem, mosófa kezében.

„Végy bunkót és lármázz, ha nemesi kardod elad
tad.“ így a lélek. Visszaszegzi isméden fejét, s Fercsire 
fújong éktelen szuszval. Nesze bátorság, mond; s eltün 
azonnal. Fercsi feláll. Nem szól, de a hősiség már lát
szik zúzmara képén. A mezőnek indúl lelkének bizodal
mában. Ot követi Jancsi kocsis, és a^«- Débora, a bő 
zengésű konyhakirályné.

Ott Imrus. Komolyan nógatja emberit, áskálni a 
szomszédos telket, mely Fercsinek jutott kínos osztály
ban. Mellette tündérkedik egyetlen leánya, a vékony 
tagú Jutka : szeme nagy, lába nagy, szája nagy, ő 
maga is nagy.

Előrobog Fercsi. Elrikkantja magát, és Débora háta 
megett százszorozva visszalövi hangját. Folyong a zaj. 
Erőt merít Imrus, nem kímélve az ilyen amolyant. Szó
zatok után döbbennek a felek, s hajaik fel-felmereved-
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nek. Tettre kelnek. Hős Fercsi bunkója suhog a légben. 
Szélnek véli azt a mosolygó juhász paripája, s esőt jö
vendöl. Fercsi suhog; de az ő hátán is az ütlekek özöne 
csattog. Megfordul a nehezen mozgó, tudvája : jókor
futni nem szégyen a hősnek.

O, édes emléke a múltnak, a csatának kék foltjai 
mellett!

Diadalmasan áll Imrus az árkon. Fercsi keblében új 
harag szivárog; lelke szőnyegén feltűnnek ősei; melyre 
visszakiált, és elszánva pórt említ — mint az igaz hon
fihoz illik.

„Elég, atyám! és te nyugodjál meg, ura a zsompo- 
ros teleknek. Fáj lelkem, ha viharba látok kelni rokon
vért.“ így dutka, a békét ölelő szűz. Amúlva pillant rá 
Fercsi : s bár háta sajog, szíve érzi mi a szép. Hűlnek 
a lángok. Maga Imrus szűnteti dölyfét; és sok hmgetés 
után frígygyé válik a rettenetes baj.

O dicsőűlt kobzom, bájosan zengő mint az árvizű 
próza! Mondd el az üdnapot, a gyors szerelemtől oko- 
zottat.

A két szív összecsapódott. Ezen épült a frigyes 
eskü. Imrus szelídültében könnyei mellett, egy pár ökör
rel toldotta meg az atyai áldást. Jőnek a vendégek, 
'főbb rázó kocsi rakva czigánynyal. Füstös alakkal be
ültek azok, húzni a nótát, a fülnek keservest. Vezérli 
pedig a hangot a fejér fogú rajkó; sötét arcza kinyomja, 
ha mit elmúlasztna vonója. Mellette sípol purdéja, a 
barna tarisznyás. Belépnek a nászok is, rímet harsogva 
elüttök a vőfél. Utánok a boldog pár. Hős Fercsi men
téjét lóggatja panyókán, és dohánytartalmú zsacskója 
verdesi térdét. Volt pedig zsinórral elhintve nadrágja, 
és a sárga csizmán piroslott kivarrva egy lobogó szív. 
Jobbján mint bucsuzászló leng a menyasszony. Hattor
nyos párta fején, kirakva vörös üveggel; mellette száz
levelű rózsából koszorúja égett. Magos ő és lábán a pi-

7*
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ros stekli fenségét emeli inkább. A sort követi a nem- 
zetes kántor. Nagy sok tudománya mély redőket vésett 
homloka bérczén; és a bibiresós orr nyilván mutatja, mi 
mélyen turkál az életben, szint a kancsóban. Ha ő kő
ként, nagy gondolat lebben el akkor.

Az agyaggal padlatozott terem közepén állt az ab- 
rosztalan asztal. Leülnek. Am édesen vonzó a töpörtyűs 
kása, a sódar, s a bájkellemü lúdczomb, s ezt nyájasan 
kenyérre egyengeti Jutka. Megkínálja az érdemes kán
tort. De magosban jár ennek elméje, szellemén a dom
ború csikóbőrös kulacsnak. Csak ahoz hajol, és felölelve, 
háromszor köszönt Fercsire, hosszan és mélyen. Öt kö
veti a lakzi. Vitéz Fercsi tudván, mily hős, mily győz
hetetlen ő ebben, már ajkai tátongnak a nyílást befo
gadni íziben, midőn az ősiélek kidugja fejét az öblös 
edényből, s imígy szól : O vérem csöppje, a hősiség mi 
ferde tusára vezérlett ! Megvert Imrus ugyan, de te job
ban tenmagad a deli szűzzel. En most e csípős elem
ben eloszlom; nem látsz soha többé.“ — Döbben Fercsi. 
Hol Jutkára pislog, hol a vőfélre, a szemre tüzesbre, ki 
csirkesarkantyút tör hölgyével enyelgve. Néz Fercsi. 
Gondjában a zúzza megakad torkán. Azt letolni a ku
lacshoz kap; s nagy hirtelen a lelket beiszsza magába. 
Az alatt nőttön nő a zaj. Harsány éljent riadoznak a 
nászok; s a köz öröm tántorgó lejtésre csapong már. 
Jutka nagy méltósággal tipeg a körben. Egyszer fel is 
szökik és szökésében az asztal alá kaszálja az érdemes 
kántort, ki épen az állhatatosságról tudós mondáso
kat ejte.

így folyt a menyekző, míg a hajnal piroslék az ab
lakon által. A vendégek eltelve gyönyörrel, szerte ke
rengnek. Csak Jutka sóhajt. A pacsirta felel, dó nem a 
mámoros keresi. Neki a lakoma fejébe szállt, és nem a 
szívbe. Hasztalan költi a hölgy. Alvása vas, bár teteme 
gyönge. Elvégre kifejlik az álom öléből ; minekutána 
két sajtár víz permetez arczán. Ezt rendelte pedig a 
bölcs kantor, a természet titkát meglesve crvakorta.
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Fercsi nyújtózva szorítja kebléhez deli hölgyét; s lőcs 
tartotta oldalak közt elvitte ősi lakába.

Ott agg Débora duzzongva fogadta. Sínli a kor
mányt, melyet eddig forgata hangos ajakkal. Bandzsán 
nézi Jutkát állani a polczon, a meg nem meszelt tűz
helynek megette, mint szedi rendbe a fedők s a mázas 
fazekak számát.

Ó boldog idő ! Mi szebb a házasság legelső évszaká
nál? Nyájaskodva sürög akkor a nő férje körűi; s nem 
vág sebet patkója még az urodaírni papucsnak. Jutka 
is oly jó volt, oly meleg, mint télen a szőrben sűrű 
bunda.

Mért recsegsz,lantom? mint ha zokognál?Hát nincs 
állandó szerencse a nap alatt? Nincs. lm küszöbön a bal 
sors. Koczog immár. Irtózzál, szív! megráz énekem 
mostan.

"V asárnap vala. A nő éktelen gombóczczal kívánta 
meglepni a kedvest, a ki tizenkettővel megbirkózott 
hősi erőben. Virág-ős tálban gőzölnek azok már. Fercsi 
mosolyg; Fercsi türődzik. Jutka is nagyszépen széttagol 
egyet. S egek! . . a mint metszi, egy levelke ötlik sze
mébe. A nő pirul; Fercsi meghökken, s az őslélek szava 
villan eszébe.

Honnan e levél, ó nő? Hitszegés gombóczba lep
lezve! Ijedelmed vádol. Tán küldi a lángszemü vőfél? 
Olvasná; de a betű felmúlja tudását. Jutka soká hallgat. 
Végre kitör a fergeteges nyelv; s a méltatlan gyanút 
visszaveri fontos okokkal. Irtózatos a dulongás. Minde- 
nik szemében a harag tüze lángol. Ekkor belép az ér
demes kántor. Látogatóba jött ő s túsára érkezék. Min- 
denik ostromlá fülét vádló igékkel. Fercsi Írást nyújt 
neki, Jutka gombóczot. S ím a bölcs rést nyit a titkon. 
Ez írás nem levél, nem valami szerelmi sóhaj : de egy 
vándordeák poggyászlajstroma volt csak. Találta pedig 
azt Débora a bosszúálló, s oda dugta, a hű szerelmet
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lerontani vágyván. Fercsi szepeg. Am a nő szíve hideg 
már. A harag fajdalommal vegyest, elölte verését. Mire 
harmad nap lebukott, sírba éneklé rekedten a lágy ér- 
zetűt az érdemes kántor. Torja után Fercsi táborba 
iramlék. S ha el nem szaladt, mint hős végezte 
világát.

Hallgass, kobzom ! Fenn ragyog a csillag; lenn a hír 
s a dicsőség. Ez béred, míg a sajtáros akarja.
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Hogyha nevetni akarsz, sok tárgyban lelsz okot arra 
A legerősebb is ne'gy fal közt többnyire gyönge.



L E V É  L.

Fa- és viráglevél, vagy írott levél : ez néma társal- 
kodás, lelki üzenet, s minden kifakadó érzések tárháza, 
a táguló észnek találmánya, mérge és virága; az indu
lat rakhclye és országútja a szívnek minden fellegi és 
földi követőivel. Amaz a természet titkos műhelyében 
készül, élet gyanánt tenyészik, zöldell, fonnyad és le
hull ; mint az ember minden szél után hajlong, ezer szí
nekkel kérkedik s utóbb borúltan a földdel párosul.

De, miként a fa- és a viráglevél, most kifeselve 
gyönge bimbókból tavaszt hirdet, most védő fedél gya
nánt szolgál a gyümölcsnek, most hűs árnyékot ád a 
nyári melegben, most az ősz lehelletétől sárgúltan csüg
gedvén, a természet minden fordulatit mutatja : így az 
írott levél is minden életkornak bélyegét hordozza. Elő
ször tehát :

A gyerm ek i levél : ez ártatlan, többször kényte
len felszólása az érzésnek; félig hála, félig kérelem. 
Ebbe keveri a tanító jó és rósz gondolatait, s a mi hi
bázik, hozzáteszik a szülék ; buzgón jövendőlgetvén 
belőle, szeretik mutogatni az ismerősöknek, csodáitatni 
a leendő nagy elmét. Ennek sorába tartozik a névnapi  
és ünneplevél is; ez szokás szüleménye, egyszínű, s 
többnyire ásítva íratik; puszta kívánat tartalma, szóval 
halmozott üresség. Unokája az alkalomversnek, mely 
minden fel- és letünctkor harsog, a méltósággal koldu- 
lónak s a hízelkedőnek néha kis jövedelműi szolgál.

Az ember élte nagyobb részén a szerelemmel vesző
dik; míg fiatal szeret, azután más szerelmén töprenke- 
dik. Nem csoda tehát hogy az ifjú, mint hajdan Eliasz, 
tüzes kocsival akar vágtatni a szerelem egébe. Szívének
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él, annak szemével nézi a világot, s a mit tesz és tanul, 
azon egy ösztönforrásból csörgedez. Egy szép tekintet 
elragadja, s mit a nyelv megtagad, a türelmes papiros 
felveszi. így születik a szerelmes levél ;  de mint
hogy az első szerelem ritkán isteni, az első szerelmes 
levélben is ritkán tanulunk észt. Az egész munkát álom 
kezdi, álom végzi ; de miről az okos borulva gondolko
dik, és még sem foghatja meg, p. o. isten, örökkévaló
ság, jovendőség s több ily súlyos mondások, benne úgy 
el vannak hintve, miként mezőn a virágok. Üdvösség 
és gunyhó egymás mellett állnak, és ez tetszik ! mert a 
szem csak a jelennek rózsaszínén múlat, s valamennyi 
bölcsek arany szavai nem jutnak fel azon fényes pontra, 
hol a szerelmes áll. Tömve sóhajtással, felkiáltó- s gon
dolat-jelekkel, egyszer a szülék tudtával, húszszor azok 
tudta nélkül, röpül az ily levél a kedves tárgyhoz, ott 
kebelhullámok ringatják, az elmaradt punctumokat kön
nyek pótolják ki, s még a borzas levélhordót is an
gyallá varázsolja.

Azonban idő, külön tárgyak hasonlításra késztik az 
elmét. Egyik szépség a másikat félre tolja: a vak hódo
lat múlik, s a kedvesnek szeme, mely először nap volt, 
utóbb hold, tovább csillag, végre egyenest csak szem 
marad. Mindazáltal a csillapítatlan kívánat, bár meg
osztva is, lángol, és levelekbe hinti szikráit ; de már 
jobban meggondolva : mi előbb zavartan érzés körül 
lebegett, most csinos phrasisokban jelen meg. Költés 
nyújt kezet az érzésnek, és az író, ki előbb csak kedve
sét csodálta, most örömest magát is csodáitatja. Ez így 
foly, míg féltékenység s egyéb világi tekintetek a levél
nek más formát nem adnak : ekkor a stilus pattogó, el- 
tökélett; kétség, halál minden harmadik szó; végre ha 
kénvtelenség vág a szerelem közé : büszke lemondás. 
A sorsnak ezer átkot lobbantván szemébe, a levelek 
visszavándorolnak, vagy tűz által envésznek el. Tiltott 
szerelemben a levé- rövid, nem fest szívlángokat.hanem 
jelt és helyet mutat.

Vannak szerelmesek, kik a dolgot könnyen veszik,
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és sok könyvből egy szép levelet teli édes mondásokkal 
alkotnak, s azt mindenkor használják; gondolván, hogy 
észtörés nélkül is oda jutandnak, hová az eredetiség.

Erős kebelben a szerelem tettekben vágy kiömleni, 
lelkesít, de nem hízelkedik. Csak az erek játéka : istenít 
ma, holnap alátipor.

Ama nagy, szerelem-alkotta könyvnek, hol annyi 
álom, annyi feltétel s oly kevés való rejtezik, házasság 
a vége. Ekkor sok hályog lefordúl a szemről, vagy még 
inkább reávonúl, és a levelezés, hacsak nem bánatos 
vagy hálálkodó, kis időre megszűnik. De, minthogy kí
vánatban áll egy része a földi boldogságnak, az ember 
ismét kinéz a világba, mely fris lánczokkal kínálja. 
Atyaíilátogatás, különféle lítak levélírásra kényszerítik. 
A békevágy nyugtató és biztató igékkel simul a ház 
körébe, hoszszan, de nem tüzesen;mi előbb fris magyar 
tánezként szökellt, most lassú lengyelben ballag a szív 
felé. Rendelések, mindennapi esetek töltik a levelet, és 
csak ezen kisded, de vajmi nehéz szó : hív, mint köz 
epithetonja a férjnek és hitvesnek, különzi a tiszti le
véltől. Minden teljesedés kötelességet szül, s ez hacsak 
hivatalként folyvást nem gyümölcsöz, addig kellemes, 
míg újsági bája tart ; nem ritkaság azért, ha ily frigybe 
kelt felek mást írnak, és mást éreznek, vagy némely 
szép mondás alatt idegen kép lappang. Közös gond, 
közös haszon és veszteség lassanként ugyan a kölcsö
nös gyámkézre szorulókat nyíltságra késztik, és egy 
fertályszázadig való öszvetörődés után a házassági  
l evél  is újonnan a szív hangján beszél. Kik nyáron 
többször idegen virágokhoz lopódtak, télen a meleg 
kályhánál ismét öszveülnek.

A házas emberre már valamit tart a világ:; mert 
vagy asztalt tart, vagy a szép nő talentumra emeli ; 
már ő ajánl, vagy ajánltatik. Az ily ajánló levél nem 
ritkán teher a vivőnek, pirúlást szerez írójának és szo- 
rúltságba hozza a vevőt. A nagyok kegyelme vagy 
gőgje sokszor él ezzel, és az elöntött dicséret benne a 
szegényt eszköznek hirdeti. Ki hajladozva ily levelet
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hordoz, számot tarthat mosolgásra, szép ígéretekre; de 
a következést bízza tulajdon eszére.

Szerelem után ezen szó : Barátság, legtöbbet fordúl 
elő! szegény a gazdagnak, gazdag a híresnek barátsá
gát keresi, nem szívbéli vonszódásból, hanem azon ce- 
lebritás végett, mely más kalapját örömest lepillantja. 
Számtalan levelek jönnek mennek baráti név alatt; de 
a hajlandóság leplében csak az önszeretet rejtezik. Szép 
testvér, szép hölgy sok barátokat szerez, szintúgy a 
környülmény sokszor kézfogást tart, s a jövő pillantat 
ismét szétszakasztja. Ezer közűi hány ba r á t i  l evé l  
van, mely tartós részvéttel keresi fel hívét a sötétben, 
s nyíltan szól hozzá a fénytetőn? Ki tetszésére adomány 
és váltólevelet kap, Inában nem sóhajtoz különféle ér
zések után; és ha költésben a prózát nem leli fel, lesz 
mit ölelni, lesz mit örülni másnak szóvaBnyert hasznán.

Ti szt i  l e v é l ...........................................................

Mely következéseket most az ember a szív mélyé
ből, most a tapasztalásból öszverak, vagy fenekcs okok
kal némely előitéleteket megvívni törekszik, azokat, 
mint annyi kincseit az eszméletnek, levél által közli 
gondolkodó társával; ez felel, s így többször nemes ver- 
senygés támad, mely sok szép s jót segít elé. Ezen írást 
a világ tudós levélnek nevezi. De ezen czím alatt 
sok levél forog, melyben gondolat nincs ugyan, de an
nál több önhittség, fendörgő ítéletek s ügyetlen dicsé
retek. Ez a kezdőnek oly kedves mint a szedő, mert 
azok sorába véli magát, kik az időt szakállánál fogva 
vezetik. Az igazság mindég komor a minden csalfény 
után kapkodó embernek, ki mindent örömest maga után 
mérne; azért is a mélyebb s tulajdon művészpályán in
dúlt írónak nincs oly kelete mint annak, ki a rég ismer
teket czifra köntösben hozza elő, s az olvasót kedves 
szokásinál fogva csiklándozni tudja; mert senkivel sem 
ellenkezik. Az ily koszorúban a tudós levél nem kis 
helyet foglal — az ifjúság, ki mindent csodál, őrzi 
dicsőségét.
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A tenyésző indulat hamar költésbe olvadoz. Az ifjú 
szeret s ha az imádott tárgy mindjárt nem hajol meg, 
bús versekben panaszolja el magát : mi boldog volt 
előbb, mi szépen sütött a nap, s most minő sötét az ég!
Ez édes szülöttnek keresztatyát keres, és magasz t a l ó  
levél lel  küldi el ahoz, kit ezer trombita pennadictá- 
tornak hirdet. Ez felel s nagylelkűen halhatatlansággal 
ajándékozza meg, és a boldog nem győzi eléggé ezen 
levelet szerte küldözgetni, mint nyugtatványát a késő 
maradéknak. Ekkor előlép a criticus, fegyveres orral 
vizsgálódik, s ezen szavakkal : ezt már úntig hallottuk! 
az olcsó dicsőséget szertelebbenti. Recensussal az író 
úgy van mint a vándor éjféli órában a lelkekkel : nem 
látja, nem hiszi, s még is fél tőle. Kész ugyan irigység
gel mentegetni magát, de a titkos méreg még is epeszti.
Így történnek szakadások, kemény harczok, és ez által 
nem ritkán szenved azon ügy, melyet védelmezni keltek 
ki. A község kaczag, s a győzőnek szinte úgy tapsol, 
mint ki sűrű forgásban megbotlik. Ily állapotban írt le
velek nem igen kedvezők, többnyire harmadikról szól
nak, megismerik érdemét, de annyi hibákat tetéznek *
rája, hogy amazt senki sem látja. Megtér a béke, azzal 
ismét megnyílnak a fény templom ajtai, és egyik a mási
kat belé vezetgeti; de ott az idő veszi által őket s a há- 
tulsó ajtón ki-kiútasítja; jele : hogy sokan vágynak a 
dicsőség után, de ez csak kevesett fogad el. jj

Tavaszkor kellemes a napfény, nyárban kerüljük és 
hűs árnyékot keresünk, de csak hamar beköszön a tél, 
és mesterkélt melegre szorulunk. Kinek előbb keskeny 
volt a világ, most reménye omladékain övéit lemon
dásra tanítja, vagy intő levél lel  keresi fel azokat; 
mitől az idő immár eltiltá, arról mást is szívesen lebe
szél. Az ily oktató s fenyítő levél tele van példázatok
kal, jósló képekkel, s minthogy az öregség ritkán bő
kezű, gazdaságos intésekkel. Inkább panaszkodik mint 
vígasztal, inkább tagad mint jutalmaz ; ez így foly, míg 
a sír, ez a végső gondolatjele az életnek, felment az 
írástól.
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Sok embernek a harangozó vagy aha l l o t t i  l evél  
utolsó emléke. Az elhúnyt gazdagot ily levelek mindég 
szeretettnek, példás életűnek hirdetik. Fekete karima 
között áll vígasztalhatatlan a fenmaradt fél, és az egész 
biographiában, mely vele jár, sokszor csak a dátum igaz. 
Sok szépnek élte hossza csak akkor tűnik ki, mert az 
ember a halálon kivűl mindent meg tud csalni. Mily be
nyomást tesz a halotti levél? erre feleljen a zokogó árva, 
vagy az örökség után állító atyafi.

Ennyit a levelekről. Csak azt jegyzem még fel, hogy 
minden olvasónak szabad a magáét szebbnek és tisz
tábbnak tartani.

i
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H A S O N L A T .

Az Elet  hasonló egy szekérhez, melynek minden 
kereke más kátyúba szalad. Halál húzza, Remény tar
tóztatja. Indulat a kocsis és pattogva sürgeti futását. 
Szerelem és Barátság benn ölelkezve ülnek s bájszínű 
szappanbuborékot fúvnak a levegőbe. A Kívánat nagy 
helyet foglal el, s önmagát terhelve mindent felvesz a 
mit útközben talál. Egy örökké változó alak lebeg fö
löttük, a benn ülők szűnetlen kapkodnak utána, de csak 
árnyéka esik reájok : ez a Szerencse. Bölcseség kalauz 
gyanánt megy elő, lámpát akar gyújtani, de a Vélemény 
mindég mellette jár s el-eloltja világát. Téren tetőn így 
fut a szekér; ha eltéved, sok a tanácsló, kevés a segítő; 
ha megsülyed, ezer az útmutató, de hasztalan : nem ké
pes haladni már, és a kocsis kétségbe esve törtet ugyan 
előre, de mindég mélyebb posványba jut. Erre a Szere
lem és Barátság egymás után leszállnak s hitetlen el
szöknek, a sok fellegkísérők semmiségbe oszlanak. Vé- 
dőleg jönnek most a Tudományok is, de magukkal 
egyenetlen, többször oda ütik a szeget a hová nem kell, 
s a szekér szertedől. Felkaczag a Halál, s óriássá nőve, 
szétűzi az egész társaságot. Csak egy szelíd fényes ifjú 
küzd meg vele, diadalmasan kiragadván kezéből az 
enyészet szövetneket : ez a Hit. Végre eljön egy tisztes 
ősz s öszveszedvén az elszórt töredéket, azokkal más 
kocsikat igazgat, s a mint lehet a kora sülyedéstől meg
óvja : ez a Tapasztalás.
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M E S E .

Mi az? — Hogy vele szólhasson, éjjel-nappal utána 
jár, s hozzá jutván elnémul. Ha perel is sír, ha megbé- 
kül is sír. Messzéről oly szép- s nagyot lát, közelről 
még is vak. Szavait nem hallja, s hallgatását megérti. 
Ha lefekszik nem lel álmát, felkelve meg álmadoz. A 
zárt ajtót felkeresi, a nyílt kaput kerüli. A mi nincs azt 
kedveli, a mi van azt elveti. Eget említ szűnetlen, s 
keze földi után nyúl. A küzdéstől nem retteg, de tá
vozni még is fél. Köz vígság nem érdekli, s magányos 
könnynek örül. Kis körbe szorul világa, s a földön alig 
fér meg. Türödelmes mint a bárány, csekélységért há- 
borog. Az erős lánczot elszakasztja, s a czérnaszál mel
lett megül. Bár nem képes gondolkodni, találmányos 
mindenkor. Tettben mindég ellenkezik, belsőjében még 
is egy. Éltét köti birtokára, s ha elnyeri hideg lesz.

Ezen mesét fejtse meg a szerelmes.
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À KÖNYV ÉS SZERZŐJE.

Menj szép könyvecském! szerte a világba, dicsősé
gemnek te lészsz záloga ! így szóla megelégedve a 
szerző. Vigyázz uram! felel szerényen a könyv : vizs
gálj meg jól mindent, mert félek, hogy bennem csak a 
jó szándékot és nem a dicsőt ismerik el. — Menj csak! 
monda kevélyen a szerző : nem kérdik azt Mi, hanem 
Ki? s ezzel könyvét szárnyra bocsátá s mindjárt is 
ezer torokból harsog a dicséret.

Később a szerző egy könyvtárba jut s örömmel látja 
könyvét kiragyogni az üveg alól. Hah! felkiált : nem 
mondám, mily díszre jutandasz! mily szépen állasz a 
sok kopott könyvek között! — Ne örülj, mond búsan a 
könyv : szép vagyok, mert soha sem olvasnak!

K i z f a l u d y  K. V i l i . 8
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SZARKA ÉS FÜLMILE.

Kis madár! kiált a szarka a lombok hűsében elvo- 
núlt fiilmiléhez : énekelj szebben; nem tudom, mint 
kaphatnak az emberek rajtad; nekem nem tetszenek 
hangjaid.

Taníts szebb hangra! felel a fülmile; a jót szívesen 
elfogadom.

Érre a szarka csörögni kezd, hogy a liget visz- 
hangzik.

A fülmile elnémult. —
A vadság gőgös zajára hallgat a szelídség, vagy ro

kon kebelt keres.
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G N Ó M Á K .

( 1822.)

1.
Mit nem tudunk az szép, mit nem látunk az nagy, 

mit sejtünk az felséges; mit bírunk az kicsiny, ha bár 
elérése egy életkorba telt is.

2.

Távolban szép az igazság, velős az ítélet; a közel 
történtet minden ember maga után méri.

3.
A reményt vágyaink úti költségül adják; de a sors 

hamis pénznek nézi s el nem fogadja. így kénytelenek 
vagyunk azt a sírig hordozni.

4.
Vannak emberek, kik fanyarságig édesek, s édessé

gig csalfák.
5.

Erkölcs! köz szó : minden ajkon megfordul; minden 
idő s kor szeret kérkedni vele ; vizsgálva többnyire vi
lágos árnyék, melyet az elme bizonyos alakká létesít. 
Hasonló a képhez, mely alatt már csak jele áll a nagy 
mesternek, de a festék leperkedt.

6.

A jelent könnyű megcsalni, a jövendőt soha. Tág 
torok, jó tüdő tiszteletre kiáltozza az élőket, de ha el
némul ez, csak tettek maradnak bírói latra.

8*
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7.
Ki csak mindenben a szépet vadászsza, jele hogy 

ereje haldoklik. Az erős gátlan előre tör, s tövist virág
gal együtt érintve magasra száll : kelletlen néha bár a 
déli nap heve, de midőn tikkaszt, egyszersmind érlel is.

8.
Az ifjúság s a boldog minden villámban egy remény- 

sugárt sejt.
9.

A sokaság czélját neveti a halál, s a halált a józan 
eszmélő. Múltakon épül minden új, s az újnak virágit 
múlandóság szedi.

10.

A ki nem él, hanem mindég eszmélkedik, annak a 
világ annyi mint a soha nem gondolkodónak : üres.

11.
Vannak emberek, kik mindenben részt vesznek a 

nélkül, hogy legkisebb befolyások lenne a történt dol
gokba.

12.

Minden szerencse képzelettől függ s többször gon
datlan elmétől is. Mily tudomány, mily birtok éri fel az 
ifjúság szép korát! midőn egy pár szem keskeny körébe 
egy világ zárkózik; midőn a tölt kebel habzása is bol
dogabbá tesz azon erőszakos nyúgalomnál, melyről böl
cseink szólnak, s világos neve : kénytelen lemondás.

13.
A szépség lélek nélkül az aranyporhoz hasonló, 

mely a lepke szárnyain csillog, s lesodorva kelletlen 
hamuvá lesz.
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14.
Békó nélkül az ember nem élhet : ha idegen erő 

nem fűzi lánczra, maga készít magának.
15.

Czéltalan tehetség inkább fáraszt mint legmagasb 
feltétel, mely a dolog rende szerint sikert találhat.

16.
Leányszemérem hasonló a nyílt virághoz, ha egy 

levele letöretik, a többi önkényt utána hull.
17.

Az asszony mindég szívet említ, a nélkül, hogy azt 
méltatná a férfiban; a férfi észről szól, s nem hogy azt 
keresné a szépnemnél, de szem közt vele még a magáét 
is elveszti.

18.
Mi a természet minden szépsége azon képhez, ha 

egy asszony szemében látod az érzés könnyét csillogni. 
A béke istene hinti onnan világölelő malasztit.
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KELETI KÖZMONDÁSOK.
OGUZ KÖNYVE.

Egy vagyok az éneklők közűi, ki messze járván, 
atyáink szavait Oguztól örökségül átvettem. Halljátok 
a bölcseséget közmondásokban, s éljetek vele!

Tégy jót s vesd a tengerbe, tovább ne gondolj! Ha 
meg nem ismeri a hal, megismeri a teremtő.

Tégy jót annak idejében, gyújts gyertyát, míg sö
tét van.

Tudósok kik nem tesznek, esőt megtagadó felhők.
Szemérmetlen asszony sótalan étel.
Zabolátlan ifjú fedetlen ház.
Szegény, türelem nélkül, olajtalan lámpa.
Erős ellen nincs haszna gyenge haragjának : óvd 

megtámadni az érez bálványokat.
Csókold a kezet, melyet levágni nem tudsz.
Lovagé a ló, a kard ki forgatni tudja.
Ha tetőkön akarsz járni, tanulj elébb mászni.
Nem parancsol az a népnek, ki maga nem engedel

meskedett.
Sas leng fejed körűi, kánya — ha meghalsz.
Ki maga tanácsán jár, képét látja tükrében.
Ki barátival tanácskozik, két tűkör közt látja há

tát is.
Ha oroszlánon nyargalsz, tarts a körmétől.
Ha uralkodó vagy, vigyázz tanácsosidra.
Közel tartsd kutyádat, ha farkasnál vendég vagy.
A porban nem látni mi a szamár vagy ló.
Inkább halált mint szükséget.
Inkább tüzet mint sem szégyent.
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Inkább boszút mintsem lánczot.
Inkább kardot mint megvetést.
Főre való a korona, lábra a békó.
A szabadnak thrónusát a rabok hordozzák.
Hegy hegyen megállhat, nem két thrónus egymáson. 
Egy kalpag alá két fej nem fér.
Két urat egy ország nem szenved.
A sírban kettő megfér, egy házban csak ritkán.
Két oroszlánnak egy erdő nem elég.
A hal fejénél kezd rohadni.
Az udvari szél némelynek Zephyr, másoknak Samum. 
Az ellőtt nyíl s a kiejtett szó vissza nem fordul.
Egy nyíllal két madarat nem lősz.
Állatot kantárnál, embert fogják szavánál.
Ha kiejted a szót, az leszen urad.
Légy ura nyelvednek és rabja szavadnak.
Inkább lándzsától sebet mint gonosz nyelvtől.
Nyílt szívben lakik a buta nyelve, bezártban a bölcsé. 
A rövid s meghatározott szó a legjobbik; hangja 

férfias, értelme szűzi tisztaságú legyen.
Mind egy ki szól : arra ügyelj mit szól.
Üresen ne menj vásárra.
Népnek s butának titkot ne beszélj, ne ott, hol a 

baglyok csevegnek.
Balgatag ki szóval haragszik.
Harcz próbája a vitéznek, harag a bölcsnek.
Ezüst a folyó beszéd, de hallgatás arany.
A férfiérdem változásoknál tűnik fel.
Ha a forrás elapad, van érdeme a víznek.
Oszlop és oszlop közt is van mindég különbség. 
Szépen fénylik a hold, de szebben a nap.
Nem mind arany a mi fénylik.
Arany nem rozsdásodik.
Szegek tartják a patkót, patkók a lovat.
Ló tartja az embert, ember az országot.
Ha magasra vágyói, szállj előbb a mélybe.
Mélyen fekszik az arany, tengerfenéken a gyöngy. 
Szállj le hozzájok, ha bírni akarod.



Ne aranynyal és születéssel hanem tudománynyal 
kérkedjél.

A tudatlant ismeri a tudós, mert maga is az vala.
De tudatlan nem ismeri őt, mert tudós még nem vala, 
A bölcs véleménye több mint a tudatlan mondása. 
Minden tudásnak tökélye : béke és szerénység.
Az író érdemét munkái mutatják.
A jó könyv a legjobb társaság.
Szépség lelke az asszonynak, lélek férfi szépsége. 
Arany éke az asszonynak, tudomány a férfié. 
Szerelmes asszony és anya a legjobbak.
Szerelem, moschus és arany nem maradnak elrejtve. 
Menj hóban és tedd látatlanná nyomodat.
Szerelem és gyűlölség elörökösülnek.
Szívtől szívhez bizonyos az út.
Az úr átkozza a férfias asszonyt s asszonyos férfit. 
Ne végy özvegyet, inkább gyümölcstelen leányt.
Ha éhség szegénységgel párosúl, koldusokat nemz. 
Minden teve megőrzi nejét.
Tevének nem teher a háta.
Ne pökj pohárba, melyből ittál.
Zárd be szemeid a szép kísértő előtt.
Légy ura hölgyednek, hogy ő ne legyen úrnéd. 
Atyák erkölcse legszebb örökje a gyermekeknek. 
Hibátlan barátot hiában keressz.
A ki csupa méz, ne öleld meg.
Új portéka, régi barát a legjobbak.
Jobb a nyílván való ellenség az alattomos barátnál. 
Légy kemény ellenségedhez mint a vas, barátodhoz 

lágy mint a viasz.
Jaj azon páholynak, hol az egér s macska barátok.
A izet hordani híják menyekzőre a buta szamarat. 
Egyél a mézből, ne gondolj a méhekkel.
Tűrd a magad baját, ne gondolj máséval.
Ha üresen jősz az ajtóhoz, azt mondják: alszik az úr. 
Ha hozsz ajándékot, azt mondják : tessék.
A víz nem oltja el a tüzet kohában.
Csak a kemény aczél csalja ki a szikrát.
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Az alacsony téren a domb is hegynek tartja magát. 
Alacsonyon repülő madarak magasan fészkelnek. 
Légy hasonló a csillaghoz : a legmagasb legalul 

fénylik a vízen.
Ne légy mint a füst: magasba menő s még is semmi. 
Ha isten a hangyát megrontni akarja, szárnyakat 

ád néki.
Pávát és galambot egy kalitkába ne zárj.
Meg nem fér a kevélységgel a szelíd barátság.
Felül ég a gyertya, de alatta sötét van.
On hazájában is idegen a szegény.
Idegen földön is otthon van a gazdag.
Ha a gazdag ruhát vesz, szerencsét kívánnak neki. 
Ha a szegény vesz ruhát, azt kérdik hogy honnan? 
Jobb ma egy tojás mint holnap egy tyúk.
Jobb egy borjú magadnak, mint közösen egy tehén. 
Sokat kívánj, keveset elégelj.
Czélját eléri, ki szándékát elrejti.
Ha mind orvos volna az ember, kihalna a világ. 
Máskép fúj a szél mint a révész kívánja.
Nagy hajók a tengerszínt keresik, kicsinyek az öblét. 
Mindég nagyobb a lárma messzéről.
Ne feledd el a halált : ő sem feled téged.
Ne búsúlj az ellenes szerencsén : az a jobbakon edzi 

fulánkait.
Nézd a tengert : a fa úszik felette, de elnyeli a 

gyöngyöt.
Sok csillag ragyog, a nap világít.
Az ember tanácskozik, az úr végez.
Ha előre mégy, szembe szállsz sorsoddal, ha vissza, 

háttal ütközöl belé.
A hegyeket is átlépi a sors.
Ha más történik mint a mit akartál, akard a tör

téntet.
A sors nyilai ellen türelem az egy pánczél. 
Türelmet parancsolj az irigyre s meghal belé.
A tűz maga magát emészti.
Ki fürdőbe megy, készüljön izzadni.
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A birkák számától mészár nem ijed meg.
Ebugatás nem tartja fel a bátor útast.
A tyúkokkal menj aludni, s kelj fel a kakassal. 
Neveld fel a varjút s kívájja szemed.
Ha vak vezet vakot, mind kettő árokba dől.
Nem minden lát, kinek szeme van.
A sülyedt kocsinak sok útmutatója van.
Okost válaszsz segédnek, s nem kell tanítgatnod őt. 
Előbb étket aztán szót: úgy kivánja a házi barátság. 
Ne légy oly közönséges mint a só, s ne oly ritka 

mint aranypor.
A sántával sántíts, a vakkal húnyd be szemedet.
Szó szót követ : kezdete van mindennek.
Ki varjút választ kalaúznak, dögre talál.
Kövesd a baglyot : omladékra találsz.^
Édes a világ annak ki nem ismeri, keserű a tapasz

taltnak.
Kerüld a nagy világot; először mézet ad, aztán 

mérget.
Az ember léte álom, melyből a halál költi fel.
Az ember phantom, mely a bölcső és sír között szé- 

deleg.
A mondások istentől jőnek, hogy az emberek reájok 

emlékezzenek.
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V .

1. Mily szerencsétlenség a gondolatvadászónak, ha 
ezer homlokdörgölés után egy gyöngyre talál s azt 
utóbb más kertjében szemléli, mely által az elsőség di
csősége füstbe oszlik.

2. Idegen parancstól függni nehéz, de parancsolatot 
lesni még nehezebb.

3. Az élet hosszú a szerencsétlennek, rövid a bol
dognak, játékszín az okosnak , álom a szerelmesnek, 
mámor a könnyelműnek, pusztaság a szegénynek, öröm
ház a gazdagnak.

4. Van ember, ki ha nagyokhoz jő, képe szóló in
stantia.

5. Mely ember mást tisztel önbecsülete végett, az 
charaetert mutat; a hízelkedő hajladozó, vagy csalárd, 
vagy ostoba.

(). A ki minden embert őszinte barátsággal fogad, 
annak nincs érzése az igaz barátság iránt.

7. Ki soha nem botlott, jele, hogy bátran lépni nem 
mert.

8. Elmúlt szerelemből barátság nem leszen, hacsak 
a mindennapi szükség vas láncza nem tartja.

9. Egyik kor eszik, iszik, alszik ; a másik szeret : 
így az ember csak hasból és szívből áll. A szegény esze 
foldozza a nagyok hiányait, és esze által csak hasának 
szolgál.

10. Természetes, hogy időnkben a költőt nem tisz
telik; mert minden tettek költeménynyé válnak : azaz 
füstté, mely szemlátomást eloszlik.
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11. Az igazság és történet hiú költemények, csak 
más czím alatt.

12. Az írónak, ha nincs tiszta gondolatja, gondolat
jelt ír; az okos maga gondol hozzá, a buta csodálja az 
eltakart óriási képet.

13. A halál azért oly rettenetes, mert mielőtt be
zárja szemeinket, létünk minden feltételeit, irányát, 
szépeit lepleden tűnteti fel előttünk, s a csalódás jól- 
tevŐ ködét eloszlatja.

14. Halni rettenetes, s ís r  születni még; rettenete
sebb.

15. Ifjaink addig hazafiak, míg a nagy világba nem 
lépnek, vagy pénzhez nem jutnak. Ekkor gyengék lesz
nek mint az egyszeri ember, ki culturát menvén keresni, 
az első örömházhan felejté, mit akart. %

Ifi. Nincs nevetségesebb tekintet, mint a fanyar 
képű tudós, midőn a szépség határait szabja ki.

17. Minden tapasztalással egy szép sugára huny el az 
érzésnek.

18. Ház nem ország, szokás nem törvény, alak 
nem test.

19. Ki az idő csúcsán áll, azt bámulja a közönség, 
pedig hányszor csak a világ habja emelé magasra.

20. Hány ember ragyog érczben, ki itatós papírost 
sem érdemel.

21. Az író, kit a dicsőség szomja hány tógát, hold
ként világít, de melegítni nem fog.

22. A szegény különczöt gúnyolja a világ, s bo
londdá alázza; a gazdagot majmolja, s bolondságát cha- 
racternek nevezi.

23. Csöndes magányban művelődik a szív s az elme ; 
künn a zavarban formálódik a character.

24. Tiszteld a költőt, kit igaz lelkesedés a szépért 
és jóért vezérel. Ö bájos alakba önti a komor életet, s 
jótevő leplet terít a porra : az elmét isteníti, és a holta
kat dicső életre szólítja. Ö nemes tagja az emberiség
nek, melynek nagy érdemét keblében hordja, és kivívja 
az idő vas karjaitól. Ellenben vesd meg a buta hízelke-
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dőt, ki minden alkalomra szavakat rakosgat, és a vak 
szerencse gyermekét üres hangokkal üdvözli : hasonló 
a gondolatlan gyermekhez, ki a könyvnek egyedül be
kötését nézi.

25. Minden kívánat gondot szül, minden gond egy 
virágot lop az élet kertjéből.

26. Az ifjú, ki a síron túl örömest álmodozik, még 
is retteg a haláltól; a jövendoség bizonytalansága, 
gyötri, s még is minden földi czélt tartós fáradságra 
érdemetlennek tart.( A férfi élete más irányt vesz : 
azért-e, hogy a hiú remények eltávozván, az élet ma
gába vonul, s ön erejében bízik ; vagy az egy pontra 
gyűlt hév csak egy tárgyon csügg, és a szép csalódást 
a hidegebb tapasztalás elöli?

27. A magyar igazi rejtvény a történet könyvében. E  
nép, melyben nemzetiség, egyesség, köz jóért közös tö
rekvés oly kevés volt mindenha; örökké idegen szokásnak 
rabja; annyi kül- és belveszélyek martaléka, tíz századot 
kiállt, s törvényének ezerágú szövevénye napjainkra 
áthatott. Ha ezeket az ember fontolgatja, a népvallás
szentelte magyarok i s t enét  el kell ismernünk.

28. Az eszmélő hallgat, a gúnyoló ritka de nyomós 
szókat ejt, a könnyelmű múlat, a szenvedő érez, a kér
kedő csácsog, a buta mindent majmol.

29. Az érzeményt igazán leírni egy nyelv sem képes. 
Ez a természet titka, melynek csendes de bizonyos lép
tét senki nem nyomozhatja. A szavak árjait többnyire 
az elme szüli; a szív szózatja egyszerű.

30. Az ifjú író számos kötetekről álmodik, s aszedÓ 
lesz kedvese. Utóbb, t. i. ha nem rontja meg az önhitt
ség, félve közelít a sajtóhoz. Nem a recensiók miatt, 
hanem előbbi munkái elolvasása támaszt benne kétséget 
önmaga iránt. S ha így, boldog.

31. Az érzés önkényt fakad, ha valami szépet s na
gyot látunk: ha önszeretet hozzá szövetkezik, kívánattá 
vál, melyet az önhittség gyúlaszt, és bírásra ösztönöz.

32. A sok tanácsadás, kivált nem barátoknál, több
nyire nevetséget szül ; mert a ki valakit tanácsért látó-
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gat meg, a dolog felöl többnyire már előbb gondolko
dott, s azt eltökélé.

33. Óvd magad a lekötelezésektől, mert a legjobb 
ember is némely órákban ha nem szavakkal, de cseleke
dettel szemedre hányja jótéteit. Akkor érzed a szegény
ség egész súlyát, és az ember magaddal együtt leala- 
esonyíttatik. Az ember mindaddig felebarát, míg adni 
és venni nem kénytelen.

34. A nagyok ebédhívása többnyire lépes vessz(j, 
melyen sokan megakadnak. Oly ember, kit a világ fen
tebb talentumáért becsűi, kérkedésből hívatik, a köz 
embert az által szolgálatra késztetik. Egymás között a 
trakta szemfényvesztés vagy bujálkodás.

35. Az író, ki másokat követ, ritkán lepi meg az ol
vasót ; ki önkebeléből ír, legyen bármi gyönge, viszont 
föltalálja keblét. *•

36. Méltatlan bánás, érdemeden nagyság, váratlan 
ajándék, fölöttébb való tisztelet, az embert magába té
rítik, és tettekre unszolják.

37. Sok író közt sok csekély elméű találtatik; és egy 
rósz könyv sok jónak olvasásától elijeszti az embert.

38. A phlegmaticus ember, ha különben jó esze van, 
tartós munkában a legnagyobb talentumon győz ; de 
hol valami nagy dolgot a pillantat határoz meg, az elra
gadtatás vesz diadalmat.

39. A részeg és gyermek lépteire egy különös vége
zet ügyel.

40. A játék oly találmány, melynek annyi haszna 
mint ártalma vagyon. Hány ember teszi becsületét, bir
tokát és földi szerencséjét egy kártyára, és általa ma
gát az ínség mélyébe sülyeszti. Ellenben a játék hány 
buta embernek paizsa, hány gondolatlanság födele, 
mennyi unalmas ásítozás kímélője, hány kelletlen társa
ság kötele — védőszer a rágalmazás ellen, mert hány 
jó név elhalna, ha nem tudná a játék a hosszú időt meg
csalni. A nagyoknál a játék leginkább szükséges, mert 
a sok hajladozástól ép tagot alig láthatnánk.

41. Hogy időnkben a házasság szüksége hanyatlik,
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igen természetes ; hogy lehet az szent, mi a legdurvább 
ösztön és nyereségkívánás által köttetik ?

42. Időnkben mennyi az író — hány volt azelőtt is; 
s mégis kevés név maradt fel annyiból. Jele, hogy 
sokan vannak a dicsőségkívánók, de a dicsőség csak ke- 
veseket kíván.

43. A szorgalom hasznot szerezhet, dicsőséget soha. 
Daedalust csak fia élteti, ámbár ez a bölcs tanácsot 
megvetve vesztét találta — de a nap felé ment, és a bá
tornak illő hogy éljen.

44. Boldog az, ki minden nyílt karba omolhat, kit a 
szép csalódás oly álomba ringat, mitől a gondolkodó 
rettegve irtózik.

45. Az asszony mindég szívet említ, s mégis ezt ke
resi legkevésbbé a férfiaknál ; a férfi észt, és épen ezt 
nem keres, sőt a magáét is legkevésbbé használja a 
szépnem ellenében.

46. ,,Boldog a ki szabad és minden tartozás nélkül 
élhet így kiáltanak sokan, kik haszon nélkül dolgoz
nak; pedig a szabadság csak az egyesült társaságot ér
dekelheti, a magányos szabad többször boldogtalanabb 
a rabnál. Mi az ember ha nincs láncz, mely nyomja és 
erejét serkenti.

47. A belső szabadság nagy érték; de azt a rab is 
bírhatja; a külső szabadság változó forma, melyet az 
idő lelke alkot.

48. Hol sokat beszélnek a hazafiúságról, keveset 
tesznek érte. Mié nincs az embernek, örömest emlegeti.

49. Nincs vakabb szövetség, mint az úgynevezett 
tudós barátság. Az ember összejő, kívánván ismerni azt, 
ki ezt és amazt írta, vagy legalább azért, hogy formája 
megfelel-e a képzelt formának ? Az ember beszél, min- 
denik tiszta felét és nemes tulajdonait mutatja, a szépet 
és jót szerényen említi; de mihelyest az életben össze
ütköznek, önhittség és irigység vezeti a kormányt.

50. Az ifjú, habár művelt elmével lép a világba, nem 
győzi eleget a föld nagyait csodálni, és azoknak kimért 
és rendes viseletöket mint lelkökbe öntött nemes töké



lyeket tiszteli; utóbb látja, hogy mindez játék, és a 
mesterség munkája.

51. Leányt szépségéről, a szerelmest kedv éltjéről, 
költőt verseiről.

52. Minden ivadék dicséri a múltat, szenved a jelen
ben, s nagyot reményi a jövendőtől.

53. Melyik óra elég kései az ébredő gondnak!
54. A színlett vígsáo- másokat csalhat, de nem azO o 7

önkeblet.
55. Kinek reményei vannak, az fél; kinek nincs mit 

szeretnie, nincs mitől félnie.
56. Első szerelemkor a jelen öröme oly teljes, hogy 

minden gondolatot a jövendoségről elmellőz : nincs fé
lelem, nincs eszmélet, egy szemben van a világ.

57. A kegyes szívet, a csendesen jótevőt, dicsőség 
nem követi : az emberek azoknak szeretik azt adni, 
kiket csodálhatnak, kik őket károsan érdeklik, és nem 
kik őket vigasztalva ápolgatják.

58. Nem szavakból látszik ki az igazi szerelem, ha
nem hallgatásból.

59. Úgy látszik mint ha az ember fájdalomra inkább, 
mint örömre lenne alkotva : az elsőre talál szavakat, le 
is írhatja azt a maga teljében: de egy csepp öröm elné
mítja, s mint idegen vendég nem leli föl magát házában.

60. Hajnalt falak között, tulmilét kalitkában látnom, 
nem gyönyörűség.

61. Minden időszakasznak vannak hősei. Kik előre 
néznek, azokat a jelen megveti.

62. A halál minden teremtményeket ismét összecsa
tol és századok után legkisebb emlék sem leng a sötét 
chaos felett, melynek elszakadott porszeme egykor meg 
merte határozni mi a jó és gonosz.

63^ Mély tudomány arany pénz, melylyel az ember 
messze juthat : de az életben az apró pénz többet ke
reng.

64. Sok ember csupa akarattól nem tud.
65. Sokan mentek vándorlani ; sem bokor sem fű 

nem mutatja nyomokat; sírjaik porba vegyültek. Tágas
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a pálya, hosszú a pusztaság, háborgó a tenger, messze 
a part : azért erődet és a lemondást vedd utitársúl.

66. Fülmile! te a holdvilágnál nem öröklétért ének
lesz. Elég, ha énekem egy pillanatra kéjre bír, és magot 
vett a lelkekbe, mely egykor gazdagon gyümölcsöz. Az 
unoka dicsérje az ültetvényt : ki gondol azzal, ki fára
dott érte?

67. Tavasz elején napfényt keresünk, nyáron árnyé
kot, télen mesterséges meleget.

68. Ön hibáját az ember másban leginkább vádolja.
69. Mi tartandó e földön? az érzeménv örökléte 

csak az újabb bú habjain látszik.
70. A fris sír látásánál fájdalomra ingereltetünk; a 

jövő tavaszban annak virágí édes andalgásra bírnak ; 
később azon virágokat hidegen elhervadni látjuk.

71. A régiség azért nagy, mert az ember mindig a 
jelennel hasonlítja össze ; s bár a mostani szebb s na
gyobb, mindig azt gondolja : ha akkor úgy volt, mi le
hetne most ; pedig mily nagy köz és hány lélek fárad
sága fekszik a kettő között.

72. Minden új, mi fáradságba kerül, megtámadókra 
talál.

73. A közép úton maradásra ész kívántatik, vagy 
élettapasztalás, vagy lecsillapúlt indulat. Extremitásban 
csak a butaság van otthon és a genie.

74. Az asszonyok dicsérteim akarnak, a férfiak ural
kodni; azok imádtatni egytől, ezek azt kívánják, hogy 
a világ beszéljen felölök.

75. A szükséges mindig előttünk fekszik, de bőség
ről álmodozva, elmegyünk mellette.

76. A rózsa és a leány közt az a különbség, hogy a 
rózsa nem tudja szépségét, a leány mindég tesz még 
hozzá.

77. Vannak scénák az életben, melyek, ha a kárpit 
lefordúl, azoknak is álomnak tetszenek, kik bennök já t
szottak.

78. A szerencse röpül; az ember csak árnyékát 
öleli.

Kiífaludy K. VIII 9
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79. Az alkotónak első tekintete szüle a szépséget; a 
mennyei fény abban mutatja magát e földön.

80. A ki igazán szeret, nem tud hízelkedni.
81. Vannak leányok, kikről első szemre nem tudjuk : 

szépek-e vagy rútak.
82. A kívánatban fekszik eg-y része a boldogságnak; 

ha masert nem is, legalább elűzi az unalmat.
83. A mit kívánunk, azt hamar elhiszszük, s a gon

dolat hamar valóvá lesz, melyet szeretünk.
84. Minden ember alkot lelkének jövendő lakást, 

melvet a szerint intéz, a mi éltében kedves volt. így 
lettek Elv-ium. a Paradicsom, a Hesperidák kertei s 
több effélék.

85. Az okos ember sokat gondol, keveset hisz : az 
oktalan nem gondol, de annál többet hisz.,.

86. Ki tiszteletet érdemel, ritkán nyeri meg ; ki bo
rostyánt ültet, ritkán nyugszik árnyékában.

87. A kevély tudatlannak nagy vigasztalása meg
vetni a talentumot. A közép elme mindég gyűlöli azt, 
ki felette van.

88. A középszerű író mindég a jelennek hízelkedik: 
nem tanít, hanem csiklandozza azt kedvelt szokásival.

89. A koszorú, melyet a tudatlan fon, nem dísz a 
genic fejének.

90. A kit nyíltan meg nem vetünk ha megérdemli, 
attól félünk. Titkos megvetés mindég gyöngeségnek a 
jele.

91. E rős és igaz gondolatok gyakran üldözést von
nak maguk után. A legolvasottabb írók azok, kik ismert 
gondolatokat új s elmés módon elő tudnak adni : ők di
csérteinek, mert senkinek sem mondanak ellen.

92. Az alkalomnak elül van az üstöké.
ÜILl A kaczér asszony hasonló a jól megrakott asz

talhoz : ebéd előtt az ember egészen máskép néz reá, 
mint utána.

94. Hadd tagadja a hideg bölcs és a borúit elme : 
szerelem adhat csak örömdíjt hosszú keservekért.

9o. Mit hasznai a na<jv, de elesett országnak, ha
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omladékáit bámulja jövevény, énekeit ismétli, és az an
tiquarius különösségeivel kereskedik?

96. Ilyen a földi alkotmány : századok kellenek 
hozzá, míg a mag nagyra nő, s egy pillantat ledönti. Az 
ily világban becsületes embernek kár születni.

97. Az életregulák igen szépek, de többnyire 
akkor jutnak eszünkbe, mikor már késő.

98. Mi boldog volna az ember, ha füle és szája nem 
volna.

99. Az ember többször ellenére az észnek valamit 
visszásán cselekszik, s tudva ezt még sem haragszik
magára.

100. Minden ember költő, mikor hibáit szépíteni
kell.

101. Nincs olyan remek munka, melyhez a köz elme 
is ne tudna jobbat adni.

102. A férfiak szerelmén kívül dicsőség, szerencse, 
és mindennemű inger int: az asszonynak nincs egyebe, 
mint egyet szeretni és magát siratni.

100. Inkább egy dolgot jól tenni, mint kettőt rosz- 
szul.

104. Mivel az emberek most igen sokat tudnak, 
azért egészen semmit sem tudnak.

105. Az ember sokat álmodik és beszél a jövendő
ről, pedig tetteiben erről többnyire elfelejtkezik.

106. Minden ember árthat, kevés segíthet, még ke
vesebb akar segíteni.

107. Pi kettő teszi a boldogot : szerencse és lélek, 
de egyesülten; mert hány lélek elhamvad ismeretlenül 
szerencse nélkül, viszont a szerencse lélek nélkül csak 
hiii füst.

108. Más a tanultság, más a gyakorlás, más a lelke
sedés. Az első mély fontolgatás után utánzásra csábít, 
a másik semmiből valami tűrhetőt teremt, a harmadik 
elragad és csodálatra bír.

109. A szabad embernek nincs szolgaság.
110. Szabadságban fejük ki az igaz szerelem.
111. Az emberek inkább kérkednek fejőkkel mint

9 *



külsejükkel; s mégis külsejüket inkább mívelik mint fe
jüket.

112. Senkinek a halandók küzűl nincs elég bátor
sága — legyen bülcs vagy erkülcsüs — álkép nélkül 
járni a világban.

113. Az ember ájtatos álmában azt véli, hogy a 
hosszú gondolkozás igazsághoz vezet, s az igazság nyu
galomhoz ; pedig tübbnyire csalatik, és kétkedés jutalma 
a tüzes eszmélőnek. Legnvúgottabbak és boldogabbak 
a tudatlanok : vakon hisznek, és a füldün minden kénv- 
telenséget, sőt ün ügyetlenségük kárait is az égnek tu
lajdonítják.

114. Szerelem poesia az életnek.
115. A gondolatnak van adva a szó, s az érzésnek

egyedül a hang. *•
116. A nagyok külső pompája inkább hat a népre4 

mint hatalmok.
117. Az őszinteség gyermeksíp: csak két hangja 

van : igen és nem.
118. A ki hisz, boldog, a ki nem hisz, az okos.
119. A szerelem megfordított hideglelés : először 

forró, azután hideg.
120. Az évszakok változásai feltaláltatnak az em

berben is. Tavasz a gyermekség : játék, álom minden 
pillantata, virágot szül és kedves, mert nem ismerjük. 
Nyár az élemény, forró és erős, gyümölcsöz. Ősz az 
eszmélet : gonddal néz előre és hátra. A tél lemondás, 
mindent hullat és fagyaszt.

•121. Minden nyereség új ösztönt ad s az indulatot 
neveli : csak a szerelemben ritkán, és soha nem tar
tósan.

122. A ki meggondolja : mit használt a legnagyobb 
ember élete, s mely csekély a következés mely sokára 
hat : méltán kérdi : mi czélra élünk ?

123. A költő olyan mint a champagni bor. Ha nem jó, 
rosszabb a közönséges italnál : így a költő is, ha közép
szerű, hasztalan bútor.

132 KÜLÖNFÉLE.
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124. Mely nemzet gyászban van, annak költése is
szomorú.

125. Sok ember mondja a „nem tudom“ helyett : 
nem akarom.

126. Ha nagy úr vétkezik, azt mondja a világ : em
ber ; ha a szegény vétkezik, azt mondja gazember.

127. A világ játékszín, hol a rossz embernek szinte 
úgy tapsolnak, mint a jónak, sőt meg is koszorúzzák, 
csak jól játszsza el a magáét.

128. A szegény magyarnak csak üres fényűzésre és 
koldúlásra van nemzeti ruhája.

129. A magyarban van ugyan enthusiasmus, de nem 
igaz hazafiaság. Az pillantatra hévül, ez állandóan alkot ; 
az múló színt ad, ez alapot. Ritkán zajos az igaz te
hetség.
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P R O L O G ,

mely Pe?t város theátrumában, május 10. 1S24. a székesfehérvári 
színjátszó társaság új felléptekor mondatott.

Bár még gyönge erővel, de teljes bizodalommal lé
pünk ismét fel ezen művészi helyre és azon nemes gyü
lekezet elé, mely a tiszta igyekezetét, pár ezt a sors 
fényes valóra érlelnünk nem engedé, méltánylani tud
ja, s nagylelkűségét már néhápy évek előtt velünk oly 
mélyen érezteté.

Virágos pálya ez a boldognak, ki nemzete szívéhez 
símúlva, annak hevétől lelkesítve bátran fellenghet a 
képzelet országában, s mintegy előidézve a múlt kor
nak dicső hőseit, édes hazai nyelvén szólhat a buzgó 
maradékhoz. A sírok felett lensrő sugárban tükrözi 
magát a nemes unoka, és dagadó keble fentebb érze
tekre gyúlva ég a kedves hazáért, a szeretett királyért.

Ily szerencse készül ma nekünk; de miként a zsen
ge virág csak a nemes kertész szorgalma által tenyész
het, s bájos illatot nyújtva hálálja meg szíves gondvi
selését; így állunk mi is a sülyedező parton, karjainkat 
felétek terjesztve, hogy szülőföldünkön mi is elgyöke
rezhessünk.

Szép erkölcs ápolni a kezdőt, érdemdíja önkeblé
ben épül. A jelen korban nyugszik a jövendőség gyü
mölcse, nemes védőjit fénykoszorú várja. Ti, a jelen 
kornak lelkes rajzati ! így ragyogjon nevetek a haza 
oltárán, a mi fő jutalmunk legyen megelégedéstek.
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KRITIKAI TÖREDÉKEK.

(1827.)

I.

Literatúránk hasonló egy otthon ülő gyámoltalan 
emberhez, kinek jó a tüdeje, lába rósz, keze jó, feje szé- 
deleg; mindég panaszkodik, de nem segít magán ; szökni 
akar s a ponyvára esik. Jön a sok orvos, ki régi, ki új 
szerrel neki áll, czibálja, metéli, kínozza és éktelen lár
mával a józanok szavait felüti. Sok gazdag földi ide
gent majmol s lovakra vagy kegyes szépekre figyelve 
nem aggódik róla; ha oda tekint is, koldusnak véli, 
vagy nyelvét nem értvén, hidegen odább megy s ott 
segít, hol — kinevetik.

II.

Ki nem örül, ha a vándorló Thalia papjaitól ama 
nagy vitézi játékot : „A hét magyar fővezér“ ország, 
szerte láthatja! Mily képzelet uralkodik itt! s szinte 
oda sújt honszerzőink első korába. Ott állnak a kapitá
nyok felvasalva, mindenféle bőrökkel teli aggatva, köz
tök a nagy hódító Árpád. Szólásokból nem vélné az 
ember, hogy annyi lélek lakozik bennök, csak reczegő 
fellépésök s Lehel szörnyű kürtje sejteti velünk a nagy 
következést. És mily szépen szövi öszve a szerző a haj
dani a jelen korral, midőn látjuk mikép Árpád a töm-
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löczbe menyén foglyához, hasonló egy huszárkáplárhoz, 
egy nagy veresbőr pugyillárist vészén elő, s felelet he
lyett néhány sorokat ír. Mely kár, hogy Zalán írója ezt 
s ehez hasonló vitézjátékait mostani Rosciusainknak 
nem vette példányúi, s Árpádot s Leheljét ily előképek 
után nem testé : mert jobban tetszenének mint a ko
moly erő, s a hajdannak egyszerű, de tettel gazdag 
időképe.

Valóban, literatúránk több ily csodákkal bővelke
dik, melyek haladásunk mind annyi csalhatatlan jelei! 
Az ember olvas, történetet hall, átteszi honába, vagy 
készet lop s elbérmál : elég ha a magyar vitéz, s a sze
relmesek sóhajtoznak, vagy meghalnak, vagy megháza
sodnak. Minek a vitézt mint embert erejében s gyöngé
jében s belső harczaiban festeni? az előitélet hatalmát, 
az indulat szökéseit, az embert szűk s terjedtebb köré
ben mutatni ? minek, végre az olvasót vagy nézőt tar
talommal terhelni? Egyiránt bajos magasra fellengeni s 
mélybe szállni — jobb a felületen úszkálni.

III.

Majd minden olvasóra jut nálunk egy író, s versben 
prosában szórja clmevirágit. Irígyeink tagadják, hogy 
az mind virág — elég, hogy van, s boldogok a birtoko
sok. Ki számlálni tanult, meg tudja olvasni a szótago
kat, Simáiban összehangzó szókat lel, s kész a vers. 
Minek metrum! Minek a szó gyökerét áskálni, a nyelvet 
csinosítani, azt a tárgyhoz alkalmaztatni? Áz szép a 
mit könnyen értenek, ha viszont könnyen elfelejtik is. 
Minek a rövidség? Hisz a jámbor paraszt,kitől ha min
dent, legalább a gyökeres magyarságot nem lehet eldis- 
putálni, nem mond alkalmat alkalmatosság helyett, sem 
győzödelem helyett győzelmet. Maradjunk a szent ré
giben, ez alapja nemzeti éltünknek! — Ily fonák véle
mény vezet sok írót; s ők azok, kik durvaságban erőt, 
hiú sallangokban hazafiságot keresve, a literatúra mél
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tóságát lealacsonyítják, a míveltebb publicumot elidege
nítik s a köztünk lakó jövevényeket méltó gúnyra fa
kasztják.

De nem kevesebbet árt a csupa édességtől elkesere
dett fél is, sziszeg, pisszeg, vizsgálatlanúl körűlmetéli a 
szókat; most franczia, majd német finomsággal a nyel
vet természetéből kiveszi, s mit az értelmes búvár alkot, 
azt vakon s a túlságig utánozva lerontja. Nem a felvett 
tárgy lelkes kidolgozása, csak új hang fő czélja. Ily
példákat mutatnak — ------ Itt látunk feszes stanzákat,
csigázott sonetteket, melyek ha érzést gerjesztenek, az 
csak szánakodás a szembe szökő erőlködésen------

De ily bátor gyermekek miatt minden újítást meg
vetni, képtelenség. Rég érzék azt Gyöngyösi s a derék 
Bessenyei, megmutatták a Berzsenyi második kiadásá
ban álló lelkes értekezés s mind azon jeles férfiak, kik 
tettel, nem puszta szóval igyekszenek a literatúra 
előre vitelén. A költő keresi ki a nyelv virágait; szük
ségeihez képest, de a nyelv természetével egyezőleg, 
teremt, s az ily merészség hathatósban vezet elő, mint 
a vétkes vagy ízetlen szokás védője, ki hogy a régit 
kedvelő sokaságnak tessék, enyésző dicséretért leszáll 
inkább mintsem az olvasót magához emelné.

IV.

A feszességet, erőlködést nem annyira az új nyelv 
teszi, mint a bitang ideák zavara, a tárgy és képzés hi
ánya. Ha a törpe egy óriás ruháját ölti fel, s mentében 
botorkál, le-lebukik, oka nem a ruha. Az igaz talentum 
meggyőz minden nehézséget, félénken nem köttetve 
egyes gondolathoz, apró czifrához, lelke az egészen 
csügg; a legforróbb érzemény titkait, a magasb élet je
lenéseit követvén, nyelve is tömöttebb, képesebb : de 
nem tömve semmit sem mondó szép s nem szép új szók
kal; s képei világosítók; s ha eltér a szokottól, ar
ról számot adhat; ki szabadabb fordulatit nem érti
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el magától, jele nem röpülhet az író leikével. Dy 
munka mélyebb vizsgálatot kíván, de szebben is ju
talmaz.

A mit a józan újítás befolyása az újabb korban szült, 
annak érdemét egyedül a megátalkodott önhittség ta
gadhatja el egészen. Ha némely hivatlan visszaél vele, 
s a  reg  k o ránya  p irá n y á tó l  fogva késő estig min
den rend és törvény nélkül fúr farag s így koholt szók
ból s Olymp isteneiből szövi üres beszédét : csak azt 
hirdeti, hogy mind az újítás, mind a költés szelleme 
tőle messze jár. De ily ferde kinövések mindenütt van
nak, csak hogy nálunk ezek űzik a legnagyobb lármát, 
s a publicumot a literatúrától elidegenítik.

V.

Hogy asszonyaink inkább magyarosodjauak, s a 
közönség hazai nyelvét inkább pártolja, élelmet kell 
nekik nyújtanunk ; tettel vívnunk, nem hiú sopánko- 
dással, az előítélet ellen, mely a magyart most színjá
tékra, majd ismét nyelvét finomabb társalkodásra alkal
matlannak Ítéli. Ha a közönség nem oly meleg is, mint 
lehetne, maguk az írók okai : a sokszori megcsalatás 
idegenséget szül, midőn az előfizetésnek az olvasás 
lesz kára. A könyv olyan mint a szép leány : a szív éde
sen vonzatik hozzá mint honja virágához; ha rósz, ket
tősen sínli veszteségét. A míveltebb rész idegennél 
keres éleményt, s a nemzetiségtől már úgy is gyengén 
vonzatva, hidegen nyúl a magyar könyvhez, vagy épen 
megveti. A nagyokat minden bokorban várja egy 
éneklő, s ők azt tartják, hogy hazai nyelvüket már 
eléggé becsülik, ha hiszik, mit a hízelkedő reájok ta
paszt. A dedicátiót nem nézik dicsőségnek, mert attól, 
a mi azután következik, dicsőt nem várnak. A többi 
olvasó, kit helyeztetése távol tart a külföld ízlésétől, 
habár kedveli anyanyelvét, minden készsége mellett 
ennyi zavar közt nem vergődhetik fel tisztább ízlésre,



helyes ítéletre; s a lelkesebb író műveiben sem lel gyö
nyörűséget.

Mind ennek fő oka, hogy nincs k r itik a , mely rész
rehajlás nélkül, akár kakas, akár kereszt álljon a tor
nyon, a jót kimutassa, a kezdőt vezesse, a hivatlant a 
pályától elrettentse : de állandóan szem előtt tartván, 
hogy midőn más tehetségeit bírálja, maga is a józan ész 
s az igazság bírószéke előtt áll.c3 O # , ,

Hazafiságból valami munkát dicsérni annyi, mint a 
hazával elhitetni, hogy szebbre, jobbra számot nem 
tarthat. Vagy oly nyomorult állapotra jutánk, hogy 
minden magyar nyelven írt apróságért már hálával tar
tozunk, s ezt torok-tátva hirdetni kötelességünk? Ha 
literaturánk, nyelvünk minden szépségei mellett, azon 
fényes ponton nem áll is, melyen a nyugati nemzeteké; 
vannak még is férfiaink, kik bárhol is érdemmel megáll- 
nának : nem szükség azért minden idétlen versfaragó
nak tömjént hintenünk. Mi marad az érdemnek, ha a 
gyöngét is istenítjük? Hány félszegű ítélet alatt nyög 
az igazság! s jaj annak, ki minden véres verítékkel ki
csikart hangban fülmiiét nem hall! Nincs ember, kinek 
néha jó gondolatja ne lenne, ezen elsőség teszi őt em
berré ; de azért nem minden gondolat ért meg a világ
nak. A művészet többet kíván, a mívelt ember többet 
vár. A meztelen gondolat faragatlan gyémánt, a művé
szet adja meg fényét.

Az ember bölcs lehet, de rósz poeta : régi igazság. 
Esz és képzelem külön dolgok, s ki az utóbbival nem 
bír, hagyjon fel a költéssel, mert csak hóból rakja alak
ját, mely a kelő nappal hirtelen enyészik. De legyen 
bármi nagy a költői tehetség is, ritkán terjed el még is 
a művészség minden ágaira. Ki minden szívet elragad 
éneke bájával, édes andalgásival minden bút elaltat, vi
szont — például — unalmas drámával ásítani késztet, 
i t t  a critica visszainti az eltévedtet, s elérhető koszo
rúra mutat. Nem retteg tőle a valódi talentum, csak a 
gyenge félti kérkedő tolláit. Amannak minden észre
vétel új útat tör saját vizsgálódásra, eláradt képzelmét
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egy pontra gyűjti, hogy onnan annál szebben sugároz
zák ki; ez megakad, s bizonytalan törekedése magá
tól elalszik. Hányszor a kisebb, de a müvészség tit
kaiba avatott, gondolkodó elme, gyenge szikráival is 
a lángésznek, szövétneket gyújtott, melynek fényével 
az ég útját fóllelé! Volnának több kimerítő, nem sze
mélyt, de nem is puszta szót, hanem dolgot érdeklő 
bírálatink : ha számra nem is, de érdemre több javak
kal bírnánk.



B R U T U S .
SZOMORÚJÁTÉK ÖT FELVONÁSBAN

VOLTAIRE ÜT-4N.

( 1 8 1 ?)



S Z E M É L Y E K .

Junius Brutus 
V alerius Publicola  
T itu s, Brutus fia.
T u llia , Tarquin leánya.
A rons, Porsenna követe.
A lb inus, Arons titkosa.
M essala , Titus barátja.
A lg in  e, Tullia szolgálatában.

Római senátorok, polgárok, lictorok. 
•Szolga.

I consulok.

A darab Rómában játszik.



E L S Ő  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.

V játszóhely egy részét a tanácsháznak s a Tarpejus hegynek 
mutatja. A Capitolium hátúi látszik. A ser.átorok összegyűlekezve 
Mars oltára elótt ülnek, legeiül Brutus és P ublicola . Lictorok 

az egész gyülekezetét körülveszik.

Brutus.
Ti! kik erős kézzel Tarquin hatalmát 
Lenyomtátok, s csak az isteneket,
Törvényt és az erkölcsöt királynak 
Valljátok ; most itt a drága idő,
Fáradságunk czélja, hogy esmérni 
Kezdi Rómát büszke ellenségünk :
Porsenna, ki tyrannust védelmez 
És rettentő táborával Tiber 
Partjait födözi, kinek merész 
Lelkében már a római uraság 
Gondolatja támadt; ő most a néptől 
Tartván, maga békességet óbajt.
Ott a templomban vár Arons követe,
Veletek szólni akar : hallgassuk-e 
Vagy nem? az a kérdés melyet teszek.
Közelget már : azért mit ítéltek 
Polgárok ?

P u b lico la .
Ot nem is hallgatni az én 

Gondolatom, Roma akkor felel 
Minekután győzött; tudom, hogy kétszer 
Megboszúlta dicső fiad hazáját
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Hetrúria királyán, tudom azt is,
Mely köszönet illik ama vezérnek.
A kitől, mint tetőled, Roma magát 
Megmentve látta; de e még mind nem ád 
Telj es bízodalmat : a falak előtt 
Látom még a két király népeit 
Rendben állani.

Brutus.
Igaz jele, hogy új 

Viadalra nincs elég bátorságok —
Esmérni látszik Tarquinnak gyenge 
Fegyverét, hogy egy követ által Roma 
És előttünk magát úgy megalázza.

P ublicola. *■
Nem tartok én Tarquin fegyverétől,
Mert a szabadság megaczélozzaO O
A római melleket ; de félek 
Csalárdságától — mért küld követet,
Midőn tudja a tanács végzését ?
Harczolni tud Róma, nem titokba csalni,
És hatalmasan mindaddig üldözi 
Ellenségét, még térdet nem hajt neki :
Vagy mi, vagy a tyrannus vesszen el.

Brutus.
Róma szabadsága a mint tudjátok,
Legszebb kívánságom ; de ebben más 
Hitelben vagyok : hogy egy király hozzánk 
Követet küld, az nekünk dicsőségre 
Válik; mert benne egyedül a király 
Semmiségét látjuk. Lássa ezen szent 
Szövetséget, mely thrónusnál nagyobb, 
Lássa Arons jövendő nagyságunk 
Gyökerét, lásson szabad férfiakat,
Ö, egy király szolgája vizsgáljon 
S tandíjon meg mindent; bennetek lássa
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A haza erejét; tisztelje ő az 
Istent, ki bennünk lelkesít : jőjön 
A tanácsba s tanuljon rettegni.

(A tanács fölkel, és voksait adja.)
P ublicola.

Látom, hogy a tanács veled egyet 
Erez, Róma és te így akarjátok,
En ellent nem állok; vezessétek be.

(Proculus kimegy).
Bár Róma ötét kárára ne lássa.
() Brutus, légy te a haza paizsa,
Te, ki az igát először eltörted,
Te vagy a szabadság felszentelt atyja ;
Knrna teérted, te Kómáért jót állj.

MÁSODIK J ELENÉS.

Előbbiek. Arons, előtte Ke t L ictor, és Albin s Prőculus. 
A tanács előtt magát meghajtja, és egy székre leül.

A r o ns.
<örömmel veszem azon engedelmet.
Mely nékem alkalmatosságot ád 
Bennetek látni polgárok, s tisztelettel 
Rómával ma Brutus által szólni.
Itt, hol legalább a nép nem háborgat,
Melyet az indulat mindenre késztet,
Mely vakon szeret s gyűlöl, fél, fenyeget, 
Uralkodik s magát a szabadság 
Rabjává teszi.

B r u t u s.
Xe tovább Arons!

Tiszteld azokat, kiknek mi polgári 
Törvényt és szabadságot engedünk;
A nép egyedül a mi dicsőségünk.

ÜisfaliMly K. YIM. 10
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Itt látod a tanácsban azokat,
Kiket most szád balgatag gyalázott.
Hadd el; ne is kedvezz, nálunk nem szokás. 
Szólj Î

Arons.

Ne hidd, hogy ez a kevélység úgy fel- 
Gerjeszt, mint a ti szerencsétlenségtek,
Mely ordítva hazátokat környül- 
Veszi és irgalmatlan letiporja.
Látjátok azt a fergeteget ti jól 
Melyet ugyan Titus most elfordított,
Ámbár hiába ; mert vitézsége csak 
Nagyobbítja s hirdeti Rómának 
Elestét — és diadalmi siettetik 
Romlását. Ti, kiket nép atyjainak hívnak.
Ti gyűlölhetitek a békességet?
Ti akartok az egész világnak 
Törvényeket szabni, és királyokat 
ítélni? O mely gondatlan feltétel!
Ez az az oltár, itt a Capitol,
Hol mindegyik közűletek, midőn 
Az isteneket bizonyságnak híta,
Tarquinnak, mint uratoknak, hűséget 
Esküdtetek ; melyik isten bontotta 
Fel e drága hit erejét, ki 
Meri levenni a koronát fejéről,
Vagy őtet kevesebbet tisztelni?
Ki engedte el esküvésteket ?

Brutus.
Maga a király! nem tértünk volna ki 
Őseink nyomdokából, de félre 
Tevén az igazságot, megbántván 
Az isteneket, vesztét készítette.
Alatta való polgárnak, nem rabnak 
Lenni esküdtünk mi : emlékezzél még 
Erre a helyre és napra, midőn
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Az egész tanács itt az oltár előtt 
Otet királynak nevezte? Es ő 
Ugyan azon istenek előtt fogadta 
Népe boldogságát, igazságát,
Törvényét : és magát a néphez, népet 
Magához kötötte; de első volt ő,
Ki elállt hitétől, és nem gondola 
Kötelességével, se Róma régi 
Törvényével; és így lett Róma szabad.

Arons.
Legyen úgy a mint mondád, hogy Tarquin 
Magát elfelejtvén és hatalmába 
Bízván, kilépett néha az igazság 
Ltjából; vájjon hol egy király, a ki 
Nem hibáz? azért még sem illik 
Neked felőle Ítélni, vagy őt 
Megbüntetni; ő volt a te urad,
Es te az ő született szolgája.
Ha az atya hibáz, a fiú nem nyúl 
Mindjárt éles fegyveréhez; sőt inkább 
Elfordulva tiszteli kínzóját.
Ily mértékben vagyon az uralkodók 
Igazsága is; mi gyermekek vagyunk,
Okét az istenek Ítéljék. Többször 
Az égi harag fordítja szívókét 
Némely bal tettekre. Most Tarquin már 
Megtért — s esete megjobbítá, már 
Érdemes, hogy visszafogadjátok.
Legyen békesség, és hazátok szerencsés 
Fog lenni, ha az uralkodás terhe 
Tarquinra visszaszáll.

Brut u s.
Ez az új törvény

A nemzetnek használ, és mi mellette 
Maradunk. Ti szolgáknak születtetek, 
Azért nem nyom láncza a rabságnak,

1 0 *
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Melytől más irtózik. Szabad egész 
Görögország, csak Jonia szolgál.
Jele, bogy nincs férfiúi szívetek.
Rómába' még eddig egy úr se volt,
Mert a nagy Romulus maga, nevét 
Legelső polgárnak viselte, a 
Nagyság osztva volt, sőt törvényhozó 
Numa se volt ettől szabad; nem tudom 
Hogy jöhetett Róma arra a bal 
Gondolatra magának egy királyt 
Toscánából hozni, ki annyi 
Gonoszát hozott Hetrúriából 
Es a mint ott, úgy itt is tyrannus lett. (Föláll)
L)e most velünk az égi segedelem.
Es kiontott vérrel nehéz kezéből 
Kifejtőztünk s örökre elhagytuk. *•
N ehezen feküdt a nemzeten Tarquin 
Vas kormánya, mind addig, míg a szükség 
A szabadság lelkét bennünk újra 
Föl nem gerjesztő; és így maga Tarquin 
Gonoszsága lett Róma szerencséje 
Forrása. Bár a toscaniak is 
Minket követnének, és elhagynák 
Régi böcstelen szolgaságokat.

(Az olt árhoz közelit az egész tanács föláll, magas hanggal)

O Mars, bajnokok istene! Te Róma 
Hatalmas védje, te ki velünk harczolsz 
Es e falakat őrződ: itt esküszöm 
Szent oltárod előtt, a tanácsért.
Értem, és mindazokért, a kiknek 
Mellükben még római szív ver : hogy 
Ha találkoznék köztünk, ki hazáját 
El tudná árulni, vagy új királyt 
Keres, hogy azt kitörülöm az élők 
Közűi, az ő hamva legyen a szelek 
Prédája, nevét átkozván Róma úgy 
Mint egy királyt, s rabságot utálja.
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Aron s (szinte az oltárhoz megyen).
En is hát esküszöm Tarquin uratok 
Es hatalmas Porsenna nevében,
Hogy köztünk s köztetek e földön soha.
Míg Róma áll, békesség nem leszen.

%Brutus.
Örömmel hallom Arons tetőled 
Nemzeted estéd. Menj vissza uradhoz,
Beszéld el neki mit láttál s hallottál. (A polgárokhoz) 
Ha tetszik, polgárok, az áldozathoz 
Fogni —

A r o n s.
Még egyet polgárok! Elhallgatom 
A tanács pártütő végzését; de 
Mit miveit Tullia, egy gyenge leány 
Hogy őtet is a nép mérge üldözi ?
Vagy csak azért leszen ő ártatlan 
Áldozat, hogy a király mélyebben 
Erezze sebjeit, melyeket Róma 
Szívébe ütött? Hol a király kincse?
Ha még kérdeni lehet; préda már,
Vagy ki ragadványa? Ki gazdagítá 
Magát a többi értékével ? O 
Nemes indulat, valóban nagy érzés 
Mely őtet thrónusától megfosztó :
Vájjon mit tud chez a tanács, mit 
Maga Brutus szólni ?

Brutus.
Hogy nem esmered 

A római szíveket, melyek ily 
Múlandó vagyonot megvetnek! Nem fél 
A római a szegénység halovánv 
Képétől, mert a szabadság legdrágább 
Értéke. Vidd el aranyát, mely minket 
Soha meg nem tántoríthat, és Tarquin 
Leányát, melyet ámbár gyűlöltem,
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De mégis házamban neki szabad 
Menedékhelyet adtam ; nem érte itt 
Ugyan az udvari tömjén, melylyel 
A liizelkedés neki azelőtt 
Áldozott, de tudom jól mi illik 
Xe^péhez, sorsához, és az emberség 
Törvényét tanultam; még ma elmehet 
Atyja táborába, és így nem marad 
Semmi nálunk a királyoktól hátra 
Mint Róma gyülölsége és fölesküdt 
Boszúja. Az aranyt, egy napon, melyet 
A tanács túljegyez, a királyhoz 
Bátran kiviheted. Te pedig menj 
Arons, házamban örömmel fogadlak;
Es az a mit a tanács és Róma én- «.
Általam Tarquin s Porsennának izén,
Víg y nekik háborút, mi készen állunk. (A tanácshoz) 
Ali pedig a Capitóliumot 
Taurussal ékesítjük, melyet fiam 
A hetrúriaktól elragadott,
Áldozzunk s akaszszuk az oltárra 
A diadalom szívemelő jeleit, 
így hát vérem érdemes Rómában 
A dicsőségnek fő pontjára jutni,
S örök nevet hagyni maradékink 
Szivében. Őrizzétek hát istenek 
Tovább is mindennémű ellenségtől 
Az atya nehéz hivatal) át,
E s a fiú győzödelm es karját. (Elmegy a tanácscsal.)

HARMADIK JELENÉS.
Arons, Albin.

Arons.
Láttad őket mely teljes hiedelem 
Lakozik lelkökben ? Én igen félek,
Ha időt nyerhetnek, hogy tartandó 
Marad, sőt nő makacsságok. Nem lehet
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Oly könnyen a szabadság álmát |  
Kiirtani az ember melyéből.
Én érzem mint ők; és épen azért 
Keresem vésztőkét. Midőn Tarquin 
Uralkodott, elfelejtő ő annyi 
Indulatok között a római népet; 
Elmerülve az öröm keblébe’
Nem látta a felébredt tanács titkos 
Lépéseit, gondatlan beesett 
Mostani sorsába. Ha a tanács 
Ez úton marad, győzni fog, s Latium 
Oda vész, az oroszlán, melyet mi 
Neveltünk, erejét legelőször 
Mirajtunk mutatja; nagy változás, 
Azért minden erővel le kell őket 
Nyomni, míg mi, és a világ előttök 
Nem retteg. De hol marad Messala, 
Nem hallottál semmit? hogy —

Albin.
Nékem meg

ígérte eljövetelét, tudod Titus 
Mennyit tart róla.

Arons.
Vájjon

Mit gondolsz Albin, mi részünkhez áll-e ? 
Albin.

Én úgy vélem, hogy Messala küszködik 
A nagy név s haza szeretetével.
Máskép ő maga magának ura,
És minden titkot jól a mellébe 
Zárja.

Arons.
Én is annak esmertem 

Mindjárt, midőn Tarquin szolgálatába 
Léptem, — hanem itt közelget maga.
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NEGYEDIK JELENÉS.
M essala . E lőbbiek .

Arons.
Köszön tlek, Messala, e veszélyes 
Időben. A tanács már nem tiszteli 
A Tarquin követjét; se aranya 
Se fenyegetései keresztül 
Nem hatnak érez sziveiken. A tanács 
Úgy látszik mintha az istenekkel 
Frigybe lépett volna, mert az emberi 
Gyengeség elhagyá őket és nincs 
A mit egyesült erejök végbe 
Ne vihetne.

Messala.
Ok ugyan úgy hirdetik,

De nem tudom azt, mely törvény tanítja,. 
Hogy a polgár a kormány után nyúljon. 
Ok eltörik az igát, hogy másoknak 
Adhassák, s a szabadság neve alatt 
A világot ronthassák; az a király 
Ellen való támadásnak oka.

Áron s.
Nem érzi a népség ez új szolgaság 
Terhét?

Messala.
Csak kevesen; többnyire mind 

A változásnak örül. Egy polgár sincs, 
Bármely alacsony sorsú, ki buta 
Véleményében a király esete után 
Magát királynak ne tartná. De a mint 
Már tőlem hallottad, vannak még itt 
Férfiak, kik éles elmével által
ivá tják a tanács iparkodásit.
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Arons.
De

Mit remélhetsz azoktól — azt kérdem? 

Albin.
Akarnak-e ők Tarquinnak szolgálni? 

Messala.
Ok éltöket érette a koczkára 
Vetik; de ne hidd, hogy vakon magokat 
A veszedelembe adják. Királyért 
Xem tyrannusért akarnak harczolni;
Nem balgatagúi a halálnak futni 
Egy úrért, kit nem esmernek, vagy új 
Rabságért.

Arons.
Hálaadó Tarqnin, és tud

Jutalmazni.
Messala.

Esmérem én e föld 
Nagy ait. Barátok ők, ha őket 
Bal esetek érik, jó napokban 
Ellenségek lesznek, könnyen oda vész 
A vitéz bajnok legnemesebb tette.
ITa ő hírt s nagy nevet hajhász, téged 
Eszköznek választ, megvetve elhágy 
Ha nem használhatsz neki, letipor 
lia megsértett szíved fölháborodik 
Érte.

Albin.
A szerencsétlenség szelídebb 

Érzéseket, hiszem, öntött Tarquinnak 
Szivébe — tudja ő most, hogy mit tehet 
Egy megbántott lélek — egykönnyen át 
Nem ugorja az emberség határát.
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M essa la .
Azt vélem én; azért, hogy ezen kevés 
Férfiaknak, kiknek Tarquin java 
Még szivökön fekszik, egy vezért adj unk, 
Kinek magas lelke és éles elméje 
Magát Tarquint félelembe’ tartsa;
Hogy ő, hamindjárt a sors bennünk 
Győzni nem engedne, megboszúlni 
Maga esetünket tudná.

Áron s.
A mint

Nekem írtad, bogy Titus legelső — 
Messala.

Róma vezére, és Brutus fia.
De még is —

Arons.
Hogy tetszik néki a tanács 

Igazságtalansága, kik oly rósz bért 
Készítnek nagy szolgálatjáért? Rómát 
O maga megmenté, és hivatalból,
Melyet kért, őt még is kizárták,
Ámbár megérdemlé.

Messala.
Tudom mit érzett,

S mely harag és boszú forrott melyében, 
Melyet a diadalma s híre most ugyan 
Eloltott, mert tünemény nagysága most 
Minden jutalma. Zabolátlan tűzzel 
Kezdi a dicsőség pályáját. Én 
Remélem, hogy könnyen megváltozik, 
Ámbár, mint Brutus, gyűlöli a királyt.

Albin.
Az ifjúság mindenre hajlandó.
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Messala.
Nehéz munka ugyan Brutus szeme
Előtt más érzéseket önteni
Titus vad mellébe; csak egy van még
Hátra. — Neked, Arons, megvallom Titus
Allapotját, felfódözöm titkát
Melyen csodálkozhatsz. O szereti
Tulliát.

Arons.
Hah !

Messala.
Köszönd fáradozásimnak 

Hogy Titus szíve nincs rejtve előttünk.
Elpirul ő ugyan még szerelmén,
Mert féllengező lelke örömest 
Tagadni akarja azt a mit a szív 
Oly nyilván megvallott. A szabadság 
S jövendő nagysága, félek, hogy el
o ltják  a szerelem lángját.

Arons.
Azt én,

Én fogom hátrálni. Messala! vedd 
KÖszönetemet királyod nevében ;
Érdemed szerint meg fog jutalmazni.
Te Albin ! készülj az útra, még ma 
ElküldlekTarquinhozfontos dologban. (Messalához) 
Titus hát a próbakő — őbenne 
Van teljes bízodalmam; erős a 
Szerelem láncza — egy ember mint Titus 
Azt el nem szakasztja. Most Tulkához 
Megyek, kikémlelem szivét, mert 
Eszköze lehet Róma romlásának.
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M Á S O D I K  F E L V O N Á S .

E L S Ő  JE L E N É S .

Szoba Brutus házában.

T u l l i a ,  A 1 g i n e.

A 1 g i n o.

Még szerencsés lészesz, megkérlek sorsod 
A Tarquin elvesztett thrónusát neked 
Visszaadja. Egy híres nép dicső 
Fejedelme kíván látni, és rövid 
Idő múlva Ligúria lábad előtt 
Fekszik. De mi fájdalom gyötri 
Szívedet? Mi oka, hogy vígságod 
Szomorú búra vált? Szólj, mért vádolod 
Az isteneket? kik csak most kezdenek 
Szeretni. Oh Tullia, ha még érzesz 
Irántam igaz barátságot! szólj 
Mért folynak könnyeid ?

T u 11 i a.
Oh Róma!

Te a halál s gyilkosság rettentő lakhelye, 
Itt fekszik eltemetve életem legszebb 
Reménye; itt, hol a szerelem rózsa- 
Kötelével egy szívhez kapcsolt, kit hah! 
Gyűlölnöm kellene. Oh Róma ! egy 
Titus mért született benned ?
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Algi ne.
Mit hallok ?

Titus hát még szerelmednek tárgya ?
Ö, a kit te nékem számtalanszor 
Haraggal neveztél, és fogadtad 
Az érdemetlent kivetni szivedből;
Öt, az atyád mérges ellenségét,
Es Brutus nagyravágyó fiát! Oh 
Tullia, hogy megcsaltál; én véltem 
Hogy őt elfelejtőd.

Tullia.
Azt gondoltam

En is — erővel takartam azt az 
Indulatot, melyre magam szégyennel 
Tekinték; elvonva a világtól 
Csendes magányosságban kívántam 
A te karjaid közt enyhítést és 
JohJbulást találni: az atyám nehéz 
Sorsán s testvérem halálán véled 
Szomorkodni : de rettegve mutatta 
Ma gát a szív fenekében Titus 
Szeretett képe, és könnyeim csak 
()—őérte folytának. Bocsáss meg 
Algine, hogy szerelmem nagyobb, jobb 
Tehetségemnél; most érzem nagy dühét 
Midőn az elválás közelget ; — az 
Alareza leesik, nyitva áll most 
Előtted szívem. Öli el ne kárhoztass!

A l g i n e  (érzéssel).
Ki tehetné azt jó lélek, erkölcsön 
Épült tiszta szerelem az istenek 
Legszebb adománya; de siess Tullia !
Siess elhagyni ezt a helyet, gondold 
Hogy pártütő Tarquin leányának 
Itt Rómában nincsen maradása.
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Tullia.
Nem, nem, Algine, mert nem az én vétkem 
Hogy a berekesztett tűz hamvából 
Kigyúladt : sőt te voltál az ártatlan 
Oka, midőn szád szép erkölcseit,
Udvari keletét, nagy érdemeit, 
Tökéletességét és nagy születését 
Hirdette. Titkon beszíttam én 
Akkor a szerelem édes mérgét,
Ámbár magam kifejezni nem tudtam. 
Láttam őt, bétekinték szemébe,
Es szívem egyedül őtet választá.
Oh Algine! akkor én mely boldog 
Valék; mert véltem, hogy ő is engem 
Szeret. De mely szörnyű változást kellett 
Megélnem. Brutus jön, s a thronusf 
Lerontja, Tarquint kihajtja Rómából,
Ki elhagyá e népet, s az istenek 
E helyet. Én itt maradtam elhagyva 
A szégyen és gyűlölség markában ;
Es oly mélyen estem, hogy legmérgesebb 
Ellenségem ügyemet megszánta.
Egy tábor közelget az elkövetett 
Tettét Rómának megboszúlni — oh 
Róma, mely közel volt romlásod! már 
Falaid reszkettek — egy csapás még —
Es — akkor jön ő hatalmas karjával — 
Harczol, győz, és Rómát fentartja. De 
Nekem! nekem új sebet vág szerető 
Szivembe. Hallgasd csak ott a nép öröm- 
Zaját, nézd mint akasztják a vértől 
Vörös zászlókat az oltárra, látod 
Lábai előtt a koronát — s az ő 
Dicsőségét? Ezek keserítnek,
És akaratom ellen szívemet 
Az övéhez közelebb forrasztják.
A vitézséget mindég tisztelet 
Követi Én örömöt találok
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Titus nagyságában, ámbár föltett 
Méltó szándékom ötét elfelejteni.

Algine.
Idő, ész, távoliét megemésztik 
Ha mindjárt nem is, a te szerelmedet.

T ullia.
En érzem bogy gyűlölni is tudok,
Midőn látom a római nép vak 
Diihösségét, kik csak egyedül azért 
Üldöznek, bogy egy király gyermeke 
Vagyok, ámbár ártatlan, minden vétek 
Nélkül. Titust magát se veszem ki 
Közűlök ; emlékezel még arra a 
Napra, midőn ő először győzött,
Es Brutus niagán kívül itt örömmel 
Fogadta? Es ő vértől nedves szemem 
Eleibejött; én tele kétséggel 
Eltiltám neki minden további 
Látogatásait, nézd mely szívesen 
Engedelmeskedett, sőt a naptól 
Fogva engem még kerülni is látszik ;
Itt hágy, nem gondol nehéz fájdalmimmal.

Algine.
Ne adj helyt, Tullia, ily emésztő 
Gondolatoknak, virágzó léted 
Még boldogságot ígér. — Öli egek !
Titust felénk jőni látom! itt van már.

MÁSODIK JELENÉS.
Titus.  Előbbiek.

Titus.
Repedjen bár e szív, én akarom őt 
Látni.

T ullia (magában).
Reszketek, hogy eljött, de nem 

Lehet elhagynom.
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Titus.
Látom, Tullia,

Hogy nem várt jövetelem felháborít 
Téged; de nincs annyi erőm neked 
Engedelmeskedni. Te elhagyod Rómát; 
Vedd hát egy bús rómainak 
Végső búcsúzását tőlem, ki, hidd el, csak 
Hazáját egyedül Tulliánál 
Buzgóbban imádja. Menj ! nekem tovább 
Élni gyötrelem, mert véled örökre 
Oda hágy nyugodalma éltemnek.

T u 11 i a.

Te, kit én gyűlölök, Brutus fia, *•
Te Tarquint üldözöd és Tulliát 
Sajnálod? Nem, nem, e csak képmutatás. 
Mit kívánsz? Ma, midőn annyi tisztelet 
Ért, nem elég dicsőséget nyertél?
Mit én neked, siralmim mit használnak?

T i tus.

Az egek úgy akarták hogy nekem 
A dicsőség vad kínokat szüljön.
A szerencse, mely eddig fölemelt.
Neked könnyeket csalt ki isteni 
Szemedből — de mind szívembe hullottak, 
És kemény sorsom azokat kínosan 
Fölszámlálta nekem. Ez a tűz, mely 
Úgy éget mellemnek mélyébe’, melyet 
Haragod még jobban növeszt, úgy 
Is elemészti ezt a boldogtalan 
Szívet.

Tull ia.
Nézd, kemény Brutus! vad szíved

Művét.
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T itus.
Én fia vagyok, hagyj viseljem 

A mit reám mértél — Tarquint gyűlölöm, 
Téged, jó lélek, szeretlek.

T u ll ia .
Ne többet

Titus, tudod ki vagyok, és ki nemzett, 
Tiszteld állapotom, tőled, nagy Brutus 
Fiától, semmi illetlent nem várok.
Még most mint fogoly kell Rómában élnem, 
De vígasztal az, hogy Brutus kezébe 
Estem, nem örül ő könnyeimnek,
Mert magas lelke más dicsőséget 
Keres. »

T i t u s.
Szívedben élni legnagyobb

Dicsőség.
T u ll i  a.

Zokogva elszakasztám 
Azt a lánczot, mely eddig Rómához 
Kötözött — békén elvándorlók.

'I'it us (ömledezve).
És

Az a köny mely szemedbe ragyog? O 
Tullia! hallgass reám —

T u ll ia .
Mit 1 dvánsz tőlem? 

Szerelmem megtompúlt, és tudd meg, hogy 
Gyűlöllek, azért mindjárt hasznomra 
Fordítom azt az engedelmességet 
Melyet fogadtál ; s ezzel parancsolom,
Hogy magadat többé nálam ne mutasd. 
Legutoljára — (Szerelemtől elragadtatván, tele 

indulattal hozzá fordul, érzékeny szavakkal) 
K U taliK lï !í V i l i .  1 1
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O ne üldözz tovább!
Legyen elég a mi itt (mellére mutat) itt sanyargat.
Erőm hanyatlik — Titus légy boldog!
Nekem nem lehet. (A lg in e  elvezeti.)

HARMADIK JELENÉS.
T itu s  (maga).

Mi volt ez? mit hallék?
Hah ! mint dühöd e féreg melyemben !
Tullia elhagy és én még élek?
O egek ! mint borítja ily fergeteg 
Éltemnek legszebb, legfényesebb napját.

NEGYEDIK JELENÉST
M essala , T itu s .

T i tu s  (elébe siet).
O Messala ! engedd, hogy fáradt szívem 
Hív karjaid közt keveset nvughassék,
Nézd, mint vérzik, mint nyomorog 
Az indulat kétség sebjei által;
Neked nyitva mellem, nézd mely nehezen 
Fekszik rajtam a kemény végezet vas 
Keze.

M e s s a l a .

Drága barátom!
T itu s .

Minden, minden
Az én melyemnek czéloz ; szerelem,
Róma, nagyravágyás, s maga a tanács 
Midőn azt eltagadná, a mit saját 
Véremmel kerestem. Minden elhágy,
Egyszerre kell mindentől megválnom ;
Elmém tétováz, Tulliát szeretem,

1
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Féltem másoktól, ámbár nincsen hozzá 
Semmi igazságom. A tehetség 
Elhagyott, mely azelőtt nagy tettekre 
Gerjesztett. Titus már nem él, a kit 
Előtted látsz, csak egy mindennapi 
Ember tünemény árnyéka. Egészen 
Kiforgatva régi sarkaimból 
Önnön magamat vádolom, Róma 
S Tullia megvet.

Mes s al a .
Szabad barátodnak 

Gondolatját veled közleni?
Titus.

Szólj,
Tudod, hogy előttem tanácsod mindég 
Becsben vala.

Messala.
Te szeretsz az ifjúság 

Első tüzével, s a büszke tanácsot 
Gyűlölöd, hogy téged egy alacsonv 
Eszköznek választottak, és véredet 
Idegen nagyságért kívánják, vak 
Engedelmességet várnak tőled,
Ott, hol magad a mester lehetnél.
Két ellenkező indulat. Egyiket 
El kell fojtanod, máskép oda veszesz.
A szelíd érzések nem gyalázzák úgy 
A férfiat, hanem —

T i t u s .
Egy tárgyért élni

Kötelessége minden hív polgárnak !
M e s s a l a .

Ha ezen tárgy a köz jóra czéloz;
Ha a szabadságot rabláncz nem követné. 
Te lemondasz az élet javáról,

1 1 *
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Balgatag, és magadat ékesíted 
Az áldozatra. Csak hamar, hidd el, 
Lefordul a dicsőség fátyola 
Mely mint egy hajnali álom káprázik 
Az iíju előtt — mit akkor?

Titus.
Inkább

Szerencsétlen, mint hazaáruló.

Messala.
Tullia elhagy és Porsenna neveti 
Diadalmidat szép hölgye karjában.
Még nálad áll, és könnyen elnyerheted, 
Ha erős fegyveredet másfelé 
Fordítnád.

Titus.
O mivel kecsegteted 

Habozó szívemet, midőn tudod 
Hogy a polgárt Róma és a tanács 
Mire kötelezi. Tullia pedig,
Tudom, oly mértékben gyűlöl, mint én őt 
Szeretem. Még ma elhágy bennünket?

Messala.
Kevés órák múlva kiköltözik 
Rómából.

Titus.
Idegen trónus sorsát 

Megjobbítja : én nem morgok érette.
M e s s a l a .

Szebb országot szánt a szerencse néki,
Ha a büszke tanács és te — megbocsáss 
Mert tudod — szép értékétől meg nem 
Fosztottátok volna. Testvérének 
Halála után Róma egyedül
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Magát illeté. Sokat szóltam Titus —
De a barátság bátor, és hidd el 
Szerencsédért véremet s éltemet 
Könnyen feláldozom.

Titus.
Nem, barátom!

A kötelesség győzzön. Érzem, hogy nem 
Üres hang az igaz szabadság. Igaz, 
Megvallom, qgy ártalmas méreg bé- 
Hatott melyembe és némely kétséget 
Támasztott szívemben; de egy bajnok 
Szabad lelke nem érez gyöngeséget,
Sőt tőle vár erőt tüzes szerelmének.

Messala.
Toscana követje hozzád siet,
A becsület melyet ő —

T i tus.
Szomorú

Tisztelet, mit akar? O ragadá el 
Nekem Tulliát, s véle örökre 
Jövendő éltem minden boldogságát.

ÖTÖDIK JELENÉS.
Arons, előbbiek.

Arons.
Minekutána mindent elkövettem 
A római pártütő tanácsot más 
Gondolatra hozni ; hozzád sietek 
Bátor ifjú, vitézségedért téged 
És erkölcsödért tisztelni*. Te 
Tartád meg Rómát, midőn már közel volt 
Romlása. Érdemesebb volnál ugyan 
Szebb diadalomra; de örök kár,
E nem használ — s szebb jutalom illenék



IC6 BRUTUS.

Tettedhez. Ismerek én királyokat,
I tt merem mondani, kik erkölcsödben 
Bízván, örömmel átaladnák az 
Országok kormányát. Sajnállak, hogy itt 
Te oly uraknak szolgálsz, kik félnek 
Az erkölcstől és jutalmazni nem 
Tudnak; kik, meddig a szabadságról 
Szólnak, addig alacsony igát dicső 
Nemzeted nyakára készítenek.

Titus.
Nagy szorgalommal, látom, akarsz te 
Engem Róma ellen felindítani;
Még ma nem akarom látni csalárd 
Mesterségeidet, tartsd magadnál; mert 
Hasztalan iparkodol hízelkedés 
Által megfogni. En képmutatást 
Nem esmerek, azért szívembe be 
Nem hat. A tanács engem megbántott,
Azért gyűlölöm; de vígan harczolok,
Ha a köz jó együtt bennünk a vér 
Mezejére vezet; a haragot el- 
Fojtván magunkat meggyőzzük, hogy aztán 
Egymásnak jobban segíthessünk. Ti,
Ti vagytok a mi ellenségünk, és 
Voltam, vagyok, és akarok maradni,
Akár balvélemény, akár az erkölcs 
Vezet. Én római vagyok, és úgy is 
Akarok meghalni. A kevély de igaz 
Tanácsot inkább kedvelhetem, mint egy 
Csalárd udvar szemfényvesztő fényét.
En Brutus fia vagyok, és keblemben 
Hordozom hazám szeretetét, s a 
Királyoknak szoros üldözését.

Arons.
Egy tünemény jóért, látom, magad 
Feláldozod, pedig aztat soha el nem 
Éred. Én is tudom mi a szabadság,
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Hamindjárt egy országba élek, hol 
A király parancsol. Szólj, hol történnek 
Több igazságtalanságok, mint egy 
Országban, hol mindegyik polgár úr 
Akar lenni. Oly törvény lóly ottan, 
Melynek nincs ereje; és alacsony rab 
Maradsz, ha veszedelmes nem tudsz nekik 
Lenni. Legyen bár kevélység, avvagy 
Irigység, de Rómában minden 
Köz ember magához hasonlónak tart,
Nem néz erkölcsödre, mert az forog 
Eszében, hogy a ki segít, az, ha 
Akar, rontani is tud ; és így elvész 
A virtus érdeme s a legszebb tetteket 
Halál vagy számkivetés követi. 
Veszedelmes, tudom, az udvari 
Elet is, de én benne több nyugalmat 
Es kellemet találok. A szabadság 
Királyok alatt is békén virágzik.
Öröm és dicsőség karon fogva 
Járnak. Ha hazádnak szolgálsz, a király 
Jutalmaz, szeret és védelmez minden 
Időben, a nép imád, s minden tetted 
Égig emeltetik. Bár a fegyverek 
Helyett az udvart választanád, hiszen 
Megelégednél sorsoddal; kivált,
A mint hallám, Tarquín igen 
Szeret és örömmel átadná ő 
Urasága felét. Akkor a tanács 
Eigyelmez reád, s térdet hajt előtted.

Titus.
Félre az udvarral, esmérem én, és 
Láttam eleget; légy bár kedves,
Akkor első szolga ugyan leszesz, de 
Más emberek megutált tyrannja.
Hála az egeknek, mely nem oly szívet 
Adott, mely csak a hatalomért lángol;
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Szolgának, érzem, nem vagyok teremtve.
Te menj, és csak szolgálj királyodnak.

Arons.
Dicséretre méltó erős szived,
De gondold meg, te Tarquin adósa 
Vagy, s hogy a hálaadatlanságot 
Az irgalmatlan Nemesis követi.
Hogy ő volt nevelőd, azt most is többször 
Emlegeti; hallgasd tegnap mint szóla, 
Minekelőtte fiának halálát 
Panaszlá : Titust, úgy mond, akartam 
Választani, hogy átvegye országom 
Ivormánvát. és ő legyen öregségem 
Segéde; Tulliát is, kiben szívem 
El, oda adom neki, és én leszek 
E boldog párnak még boldogabb atyja.

T i t ù s.
Hallod Titus — Tulliát — mely gyötrelem! 

Arons.
Most elviszem atyjához, kit elhagytál,
És ő Tulliát Liguria dicső 
Királyának adja. Messze Rómától 
Fog ő, messze tőled, kit szeretett,
Élni; te pedig itt maradsz és szolgálsz 
A tanácsnak, míg makacsságodat,
De későn, meg nem bánod. Nem sokára 
Üt, remélem, e városnak végső 
( )rája, és Capitolt magas tűzben 
Látom. Mit akkor a tanács? Mit a nép 
Tenéked? midőn Capitol lángjában 
Látod Tulkának Hymenfáklyáját. (Elmegy.)
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HATODIK JELENÉS.
T i t u s ,  Messala.

T i t u s  (mély gondolat után).

O Messala! Tarquin nekem adná 
Tulliát! mely édes gondolat! Én még \ 
Boldog lehetnék. (Felháborodva)

Nem, nem! ez a csalárd 
Követ átlátta csendes szerelmemet,
Látta gyöngeségem, s az udvarhoz 
Viszi nevetve szilaj indulatom.
Hah! ennyire vitt az a szerencsétlen 
Szív, melyben szünet nélkül változnak 
A Tartarus kínjai.

M ossál a.
Magadtól függ

Sorsod. Válaszsz, míg Arons segíthet.
Titus.

Nem! Félre e csalárd remény nyel; egész 
Róma kíván engem a Capitolban 
Látni, a nép gyülekezik, csak reám 
Várakoznak a királyi hatalom 
Ellen a nagy hitet letenni. Én 
Megyek.

M es sál a.
Menj ! Keresd a tanács kegyelmét, 

Es szolgálj azoknak a királyoknak. (El.)
T i t u s  (maga).

Minden elhágy, csak a kétség és fájdalom 
Öldöklő seregi húzódnak felém. 
Önmagámnak ellenére élek, nem 
Tudom hol vagyok, mit cselekszem, s merre 
Menjek : a tanácsot gyűlölöm, mégis
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Föláldozom neki Tulliát, életem 
Üdvösségét. (Gondolkodva fel- s alá jár.)

Titus, megállj, — még érzek 
Erőt keblemben. Eddig a gyöngeség 
Határa, — egy bajnok tovább nem megy. 
Kivetem egyszerre szerelmemet, és 
A gyűlölséget erővel kiirtom 
Forró keblemből, és a mi eddig 
Voltam — ismét férfi leszek. — Dühödj, 
Hah ! szaggasd vad indulat, szorítsd tűz- 
Szívemet, önts új mérget belém : te 
Vagy a tyrannus, de én Titus leszek.
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H A R M A D I K  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.

A r o n s  egy levéllel, A l b i n ,  M e s s a la .

Arons.

Uj remény kecsegtet, te eleget 
Tettél, minden beüt akaratom 
Szerint. Ez a levél, Albin, e teszi 
Rómát szolgává, és visszaadja 
Tarquinnak koronáját. Készen fog hát 
Táborban a katonaság állni 
Es a sötétben mindjárt Quirinus- 
Kaput ostromolni ?

Albin.
Minden készen áll.

A ro n s .
Ha csak az istenek nem dolgoznak 
Ellenünk, még ma Tarquin magát Róma 
Urának látja, hamindjárt vérben 
S hamvában találja, mert jobb, midőn 
A király kezd uralkodni, a népet 
Szükségbe látni, mint erőszak által 
Okét hódítani. (Albinhoz)

Menj csak Albin,
Én Tulliát várom, mert velem titkon
Szólni akar. Te maradj, Messala. (Albin elmegy.)
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MÁSODIK JELENÉS.
Arons, Messala.

Arons.
Mit csinál Brutus fia? nem állott el 
Régi szándékától?

Messala.
Nem lehet őt

Más útra vezetni. O szereti Tulliát, 
Midőn a tanácsot átkozza; minden 
Indulatok, melyek egy ifjú szivébe 
Szökdözni szoktanak, nagy mértékben 
Otet háborgatják és nekem jó 
Kimenetelt Ígértek. De hiába,
Róma szeretete meggyőz más minden 
Indulatot. Lassan el akartam 
Szivétől fordítni a király ellen 
Való gyülölséget; de lehetetlen, mert 
Csupán csak nevénél fellobbant 
Haragja.

Arons.
Nem reményied hát az ő 

Másúlását ?
M essala .

Könnyebb erővel meg- 
Nyertem Brutus második fiát.

A rons (látható örömmel).
Hát

fiberin a te hallódba esett?
Barátom, hogy jöttél czélodhoz ? Szólj!

Messala.
A becsületkívánás vitte az tat 
Végbe, melyet benne fölgerjeszteni
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Tudtam. Ó régen volt már Titusnak 
Irígye, hogy csak maga üríti ki 
A dicsőség kelyhét; s hogy csak Titus az,
Kinek Brutus és Róma örül. Titus 
Hírébe Tiberin önnön gyalázatját 
Látta, és csendesen beszítta az 
Irigység mérgét. Midőn Titus nagy 
Pompával diadalmasan bejött 
A városba, és az arany kocsirul 
Kezét öcscsének nyújtá; az szégyenlé 
Magát bátyja diadalmán. Ezt látván 
Kezdém neki az udvart dicsérni,
Hogy nálunk előbb lehet nagy nevet 
Szerezni mint Rómában — és végre azt 
ígértem néki, hogy Tarquin után 
Ö lé gyen az első. Ilyenek őtet 
Megtántorították; most téged keres,
Hogy veled tanácskozhassék a király 
Javáru].

Arons.
At tudná-e ő Quirinus 

Kapuját adni ?
M e s s a 1 sy 

Az Titustól függ,
Az ő keze alatt van; és én nem merném 
Az ostromot javasolni, mert félek 
Hogy elfordítja Titus erős karja —
Előbb meg kellene nyerni.

Arons.
Hiszem ő

A római polgármesterséget 
Kérte, nem lenne-e érzéketlen 
Ha néki Tulkával koronát
ígérnénk? !

Messala.
Római szíve a koronát 

Nagy gyalázatnak vallja.

. . . . . . . . . . .  . * J
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Arons.
De Tulliát

Szereti.
Messa la .

Egyedül benne él; hasztalan 
Küszködik vad indulatjával, tüzet 
Oltani nem tudja. O keresi és 
Szalad tőle, titkolja könnyeit :
Egy szóval Titus szörnyeket szenved.
Esmérem én őt, mely tüzes, és bátor,
Nagy név s a dicsőség betölti 
Szivét, soká ellent nem állhat.
A szerelem akaratja ellen
Vezeti frigyünkbe. Mely öröm lesz
Neki, ha elgondolja a büszke
Tanácsot lábai előtt; fogadni
Nem merem, de azért részemről ugyan
El nem mulatok semmit.

Arons.
Szerelmétől

Mindent remélek. Egy tekintet 
Tulliától, egy szép szó, elhajtja 
Melléből ama vad erkölcsöt: többet 
Tehet Tullia, szívének bálványa,
Mint ha mi eleibe ezer hállókat
Vetünk, csalárdság és a hízelkedés
Legyenek eszközök. Az irigység
Egyiket, másikat a szerelem
Kezeinkbe adja, és Tarcjuinnak
Elvesztett trónusát. Tulliaitt jő. (Messala elmegy.)

HARMADIK JELENÉS.
T u ll ia ,  A lg in e ,  Arons.

Ar o n s.
Tullia, ezen Írás most küldetik.
Kezedbe adom, mint volt parancsolva 
Nekem Tarquin atyádtól.
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Tullia-
Az istenek

Védelmezzék jó atyám szerencséjét 
S éltét. (Olvas.) ,,A római trónus újra 
Fog tenyészni, ha Titus vitéz karját 
Nekem kölcsönözi. Én elállók 
Fele országomtól, és téged neki 
Adlak, köszönet jeléül. Gondold 
Meg Tullia az atyád szükségét.
Terajtad áll éltem egész java.
Liguria fejedelme hátra 
Állhat : ha Titus neked tetszik, legyen 
A te férjed —“ Mit? Titus! — nem csal meg 
Abrázatod, melyből én csalárdságot 
Olvasok? Az atyám, kinek szándékát 
A legnehezebb sors se tudta meg- 
Hajtani, ő akarna engem — De hogy 
Tudja? Ki nyilatkoztatá meg néki 
Titkomat? midőn könnyeimet csak 
A magányosság látta ?

Arons.
Én Tarquinnak

Engedelmeskedem — s néked is szolgálni 
Mindég készen állok. A mi titkodat 
Illeti, nekem rejtve vagyon, nem is 
Bátorkodom aztat felfödözni.
En szorosan kötelességem után 
Járok, csak azt mondom hogy a thrónust 
Fölemelheted, ha a jutalom 
Előtted meg nem vetendő.

Tullia.
Az atyám

Akaratja az, hogy én Titussal 
Magam összekössem? Valid meg Arons! 

Arons.
Igen is Tullia, ő lesz a trónus 
Előmozdítója, nyerd meg őt, mert
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Tiéd egészen a szíve, téged szeret,
És egy korona se mindennapi 
Találmány, melyet kezeddel fog nyerni.
Egy szép szót csak, ellent nem állhat, s első 
Ellenséged leszen a te foglyod.
Add őt vissza atyádnak, és a tanácsnak, 
Ragadd el őrző istenét, ki Rómát 
Maga fentartá. Még egyszer gondold 
Meg, Tullia, atyád veszedelmét. (El.)

NEGYEDIK JELENÉS.
Tulli a, A lg in e .

T u 11 i a.
Örvendetes drága levél ! az egek,
Érzem, megszánták ügyemet, és vígan 
Teljesedik legszebb reménységem.
Algine ! örvendj velem, már most szabad 
Minden visszatartás nélkül őtet 
Szeretnem! De mért nem jön, küldd hozzám 
Hogy ő is részt vegyen örömömben.
Bár ez a szép remény engem meg ne 
Csalna, s Titus a tanácsot megvetvén 
Karjaimba sietne!

A lg in e .
A mit a tanács

Rajta elkövetett, egy Titus el nem 
Felejti.

Tullia.
Itt jön; most tudom, hogy szeret. 

Menj, Algine, hagyj véle egyedül (A lg in e  el.) 
O szerelem! erkölcs! mutassátok 
Most meg hatalmatok, s fordítsátok meg 
Titus áldott szívét. Szerelmem adja 
Vissza Tarquinnak koronáját; az ész 
S a kötelesség vitte rá szivemet.
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Az ország szerencséje magát az 
Enyémbe feltalálja, és én mérték 
Felett boldog leszek. O gyönyörű 
Óra, mennyei gondolat; a nagy 
Titusnak én teszek koronát fejébe.
Róma! harczolj most, keveset basznál,
Mert bajnok vezéred engem szeret,
Rettegj és tiszteld Titust, a nagy királyt.

ÖTÖDIK JELENÉS.
Tu Ili a, Titus.

Titus.
Mit kívánsz tőlem, kit szived átkoz,
Ki ellenséged volt?

Tullia.
Sorsom megjobbula,

Már szabad neked — (Titushoz közelget, teljes sze
relemmel.) Valid meg igazán 

Nem csalatkozom-e — érez-e szived úgy 
Mint Tullia érez?

Titus.
Hogy tudod kérdeni!

Nem vallotta meg fájdalmam eleget 
Szivem állapotját — életem tőled függ,
Szólj, mit tegyek ? kezedbe tartod 
Minden üdvösségem.

Tullia.
S nálad az enyém.

Ti t u s.
Ó Tullia! alig merem hinni ezt 
A sebes változást, látom, isteni 
Szemeid rajtam mulatnak s nekem 
Engedelmet s bocsánatot Ígérnek.

K i s f a l u d y  K .  V i l i . 12



178 BRUTUS.

Tullia! hagyj ürítsem ki egyszerre 
Az üdvösség kelyhét ; szólj, mi vár reám ?

T u ll ia .
Olvasd. így hát elértem azt, a mit 
E szív oly buzgón óhajtott. A boldogság 
Itt  határzik ; én szerencsés — (Titus a levelet olvas

ván. magával küszködik, és vonásai mély fájdalomra mu
tatnak.) De mely bús

Tekintet —
T itus.

A -őrs csapási meg nem 
Szűnhetnek, sőt új lest hány éltemnek. 
Alig hogy érző szívét megesmértem, 
Az üdvösség kapujánál állván,
Hah fene kín ! őt el kell vesztenem'

T ullia.
Mit Titus ?

Titus.
Szörnyű választás; akár 

Merre tekintek, ezer halált látok :
( Mert vagy hozzád vagy Rómához hívtelennek 

Kell lennem.
T u ll ia .

• Mit beszélsz — még most se vagy
Eltökélve ? midőn ez a kéz neked 
Egy koronát ad, s Tullia megvallja 
Hogy igazán szeret. Nem titkolom 
Tovább, hogy atyám akaratja 
Engem boldoggá tesz, s hogy ez a legelső 
Szép napja éltemnek. Szólj, mit várhatok,
Mért küszködik lelked? Vagy Tullia nem 
El még szivedben? mért futsz karjaimtól?
O Titus! fontold meg, most tégy szabad 
Választást : rövid az idő, vedd el 
A koronát, hadd el a tanácsot,
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Jőj luv melyemhöz, s légy velem együtt 
Boldog. (Titus mindeddig mély gondolatban vagyon.)

'Főbbet nem tudok. Az istenek 
Vezessék lelkedet. (Titus alevelet visszaadja.)

Titus.
Eltökélettem

Már magamat.
T ull ia .

Rettegek, és őrvendek 
Ezen pillantatnak. (Titushoz)

Mire készteted
Szivemet? Mit végeztél? Én akarom 
Tudni — legyen élet bár vagy halál.
Szólj Titus Î

T itu s .
En, mint Brutus fia, híve 

Maradok Rómának, és meg akarom 
Mutatni, hogy érdemes voltam Tulliát 
Szeretni. Az erkölcs, mely ékesít 
Téged, engem is vezessen — és ha az 
Elhagy, téged se kívánlak.

T u l l ia  (nagy fájdalommal).
Menj hát! Ó!

Titus.
Bocsáss meg Tullia, légy szánakodással 
Egy szívvel, mely csak magát kinozni él;
Tőled el kell válnom, ámbár szeretlek.
Meg ne vess azért, felejts el örökre,
Mert inkább szomorú éltemről 
Lemondok, mintsem megvetésed 
Lássam.

T u ll ia .
Még nálad van szivem, még 

Csak terajtad áll.
12*
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T itu s .
Ha szeretsz, tehát 

Légy te is római, szeresd Rómát 
Légy szabad, légy több mint egy királyné.
Róma örömmel Béír gyermeki 
Sorába, s én boldog férjed leszek,
Brutus az atyád. Ez a nagylelkűség 
Koronázza ritka szerelmünket.

T u ll ia  (illetődve).
Hová ragad kábaságod? tudod ki 
Vagyok — nekem ily —

Titus.
Bocsásd meg szívemnek 

Mely mint a hajótörő a habokhoz 
Kapdoz, elfelejtém magam — Nem! nem!
Tullia erkölcse ilyest nem szenved;
Több szerelmet kíván szerencsétlen 
Atyád. (Nagy háborgásban)

Azt tudom hogy szeretlek, többet 
Nem mondhatok.

T u 11 i a.
Hallgasd hát általam 

Tarquin kérését —

Titus.
Azt véled, hogy Róma 

Nem fekszik szívemen?
T u l l ia  (fájdalmas haraggal).

Félre hát csalárd
Szerelem — vissza csak mellembe ti 
V érsóhajtások ! mérges harag most 
És bossznállás legyen indulatom.
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HATODIK JELENÉS.
Arons, Brutus, Messal a, Alb in, Pr oc ulus. Több rómaiak.

E lőbbi ek.

B rutus  (Tulliához).
Az idő eljött Tullia, s magadat 
Az útra készíted. Eddig nem lehetett 
A nyughatatlanság és Tarquin sorsa 
Miatt, ki felőled nem sokat látszott 
Gondolni, mert nagyobb dolga vala —
Minket üldözni (nyájasabb hanggal neki kezét fogván) 
Én atyád voltam, Tullia, hallgasd hát 
Utoljára atyai tanításom :
Álég neked a hizelkedés mérges 
Fulánkja nem ártott, még te atyádnál 
Szebb sorsot érdemlesz. Légy azért most 
Figyelemmel. Tullia, gondold meg —
Minthogy az egek ügyedet pártul 
Fogták, és számodra egy thrónust még 
Feltartottak — hogy az igazság teszi 
Egyedül a királyt halhatatlanná,
S országát boldoggá. Neked a nemzet,
Te a törvénynek engedelmeskedjél ;
Rettegj valaha kilépni az ő vont 
Határiból. Ne adj helyt a hiú 
Iíízelkedéseknek és hatalmadat 
Tanuld meggátolni. Emlékezz vissza —
Y é g y  példát Tarquinról. Menj, s légy boldog. 
T u l l i a  elmegy, s útjában egy haldokló tekintetet vet 
Titusra, ki az egész scénában megdermedve, mély gondo

latban álla. — B r u t u s  Aronshoz fordul.) 
így akarja a tanács, hogy még ma 
Tullia az atyjának visszaadassék.
Proculus fog kísérni bennetek.

( B r u t u s ,  P r o c u l u s  s a  többi rómaiak elmennek.)
T i t u s  (magában).

Hah ! mely szilaj gyötrelem ! (Aronshoz)
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Nem szenvedem,
Hogy Tullia — Arons, szabad tudnom? (Magában) 
A szégyen és a bánat letipor —
Arons, szólj, hova s mikor viszed el,
Tulliát Porsenna karjába — kérlek —

A r o n s.
Az idő nem engedi, mert Tullia 
S az atyád reám várakoznak. Egy órát 
Szabad csak Rómában mulatnom. Ha 
Későn jősz, magadra vess. En megyek !

(Albinnal el.)

HETEDIK JELENÉS.
T i t u s ,  M e s s a l a .

T i t u s.
Ot látni nincs annyi tehetségem.
Mert nagyon fáj az elválás sebe.

M e s s a 1 a.
Ennyi erkölcs mely nagyokat szenved.
Ámbár igaz és érdemes szerelmed.

Titus.
Nem, én lemondok —

Messala.
Ki hátrál, valid meg,

A te szerelmedben?
Titus.
Elátkozva

, Vagyok magammal küszködni. Mit tegyek?
\ Vagy a hazámat el kell csalárdúl 

Árulnom és a meggyőzött ellenségnek 
Lábához borulnom, vagv oda hagyni 
Éltem reményét, boldogságát. Ily 
Véget érdemlett fáradságos létem?
Az atyamat hozom nehéz rabságra,
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Azt a vezért! Róma pártfogóját és 
Szabadítóját, a jövendőség díszét!
Otet, ki engem erős kezekkel 
Feltett a dicsőség magas szárnyára,
Kinek én nevét hordoztam, s erkölcsét 
Követvén, Róma első vezérének 
Hivattam!

Messala.
Hiv polgár voltál eddig,

De mutasd meg, bogy király is tudsz lenni. 
Az egek magok megengedék neked 
Rómát országolni, s a szép Tulliát 
Szeretni. Az atyád, kit most tisztelet 
És dicsőség ékesít, ki a lerontott 
Trónus halmán magát mint egy istent 
A néptől imádtatja, nem más mint 
Pártütő. Oh Titus, mely kívánatos 
Lehet, önnön hazájának, mely most 
Tetőled függ, a régen várt békesség 
Olajágát adni, s szerzett laurusán 
Nyugodni. Bár Titus ezt a szép s arany 
Időt hozná! Róma a királyt úgy 
Nem gyűlölheti, hogy nem fogadná 
yissza kebelébe, Te országéinál.
És Róma először érezné, mely 
Édes az élet egy jó király alatt.

Titus.
Es a te hűséged? Messala! így 
Szól egy római?

Messala.
Nem akarsz? jól!

Hát más segítségem is van aztat 
Elérni, a mit a szerencse neked 
Szánt, s te balgatag magadtól elveted.
Meg lesz nálad nélkül is Tullia 
Boszúlva.
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Titus.
Mit ? mástól? Hah!

M essala .

Öcséd megígérte.
A testvér

Titus.
Tiberin ? légy te

Átkozott! ez az újság váljék mérges 
Fúriává és örökös károdra.

Me ssala.
Ö Tarquinnak szolgál. Es a király nem vesz 
Mást fiának, egyéb ki zabolában 
Tudja tartani a római népet.

T itu s .  ,.
Hah! gonoszság, mely az egeket hasítja, 
Hogy ezer villámok csalárd szívedet 
Porrá zúzhassák. Messala! Te ezt 
Cselekedted ! És nekem, oh fajdalom! 
Testvéremet kell vádolnom, ha nem,
Én is hazaárulóvá leszek. (Felháborodva) 
Még ez most titok; és minekelőtte 
A méreg kirágja tartalékját —
Elemésztem. (Megragadja Messalát, kardot húz) 

Vedd szolgaságod bérét.
Messala.

Ölj meg! És ebbe a vérbe, mondom, mártsd 
Előbb kardodat, minekelőtte 
Tullia ellen húzod. Küldd el azután 
Fejeinket a római tanácsnak,
Talán most a consuli hivatalt 
Tőled meg nem tagadják. És hogy a 
Tanács dühének áldozat ne hibázzék,
En magam megyek, és kivallom nekik.

T i tus.
Megállj szörnyeteg! Egy szót se erről 
Többet — itt vársz — remegj haragomtól.
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NYOLCZÄDIK JELENÉS.
E lő b b iek ,  Albin.

Albin.
Ha tetőzik most Aronssal végezni,
Tulliánál vagyon.

T itu s .
Mindjárt jövök. (Magában)

O egek! siessetek Rómát s Titust 
Védelmezni. Ha nem, hát rontsátok el 
Azt a szívet, melyben a szerelem 
Hatalma az erkölcsöt letiprá. (Messalához)
Te nézd hűségem jeleit ott a 
Capitolban függni.

M essala .
De ott is a

Tanács parancsol. (Elmegy Albinnal.)

T i t u s.
Még van idő,

Még visszatérhetek. Egy lépés csak,
És Róma oda vész. Még Brutus fia 
Vagyok; eddig hírem nevem mindég 
Gyarapodott, dicsőség sugárzá 
Körűi koszorús fejemet. De hová 
Leszek? ha azt elkövetem, a mit 
Lelkem átkoz. Keserves végezet,
Melv engem bús áldozatnak választ !
Csal árdúl kell elárúlnom hazámat,
És Brutust. Öli mennyei segítség!
Engedd Titust Titusnak lenni. És ha 
Az örvényből ki nem menekedhetem, 
Legalább vétkemért Róma és Brutus,
Ho<tv gonosz nem valék, mes legyen boszúlv:
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N E G Y E D I K  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS
Brutus háza.

T itu s ,  Mes s a l a ,  Arons.
Titus.

Eltökélettein, én nem hallgatlak,
Hagyd szerencsétlenségemben épen 
Erkölcsömet. Tullia tekintete 
Többet tesz mint a te unszolásod;
En nem akarom látni, útazzék —
Ámbár e szív megreped.

Áron s.
Titus, neked

Szolgálni maradtam csak itt — a kért 
Tdő halad.

Titus.
Enértem?

Arons.
Örömmel

Reméltem egyesülésteket. de te 
Nem akarod.

T i t u s.
Hát oly közel volt már 

Titusnak esése, hogy már benn’ bízhattál 
Te láttad gyengeségem. Menj te 
Vad tüzemnek csalfa bizonysága,
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Beszéld el a királyoknak Titus 
Gyöngeségét. Mondd nekik, kiket karom 
Megvert; hogy ama Brutus fiát te 
Könyezni láttad. De azt se hallgasd el.
Hogy sem te, sem Tullia, sem a kornyék 
Hatalma meg nem hódítottak; hogy 
En romai vagyok, és magamat meg 
Győzöm, hogy még egyszer esküszöm azon 
Nemzetség ellensége lenni, kit 
Eddig tiszteltem.

Arons.
Bal vélemény szól 

Hallom belőled, én nem vádollak;
Mert látom szilaj gyötrelmidet, melyek 
Úgy is letörik Tullia létét —
Élj boldogul! (Elmegy.)

M essala  (Tituslioz).
O egek, mit mivelsz?

MÁSODIK JELENÉS.
T itu s ,  INI e ssa i a.

T itus (nagy harcz után).
Eu nem szenvedem, hogy Tullia Rómát 
Elhagyja, ha éltembe telik is.

Messala.
Te akarsz? —

Ti tus .
Hazámnak híve maradni,

Karom az övé; de Tullia nélkül 
Tovább nem élhetek. Az ő élte 
Éltemmel össze van szövetkezve,
Melyet csak a halál bonthat el. Segíts
Most nekem — szaladj — végezd a szükségest —
Siess, szedd össze barátimat, kik
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Velem a tanácsot kényszeríteni 
Fogják Tulkát zálogul itt hagyni.

Messala.
Es mi végre ezeket ? akarod hogy 
Róma lássa szerelmedet, és 
A tanács magát a veszedelemtől 
Ója?

T itus .
A merre fordulok, mindenhol 

A vétek torkát látom — oda erőm —
Messala.

Gondolkozz máskép, közöld Tulkával 
Feltett szándékodat. «■

Titus.
Bár őt soha ne 

Láttam volna; de most akarom látni 
És tőle elbúcsúzni.

Messala.
Azt én is

Javaslom.
T itus .

Ott jön. Most légy erős, lelkem! 
(M essa la  elmegy.)

HARMADIK JELENÉS.
Tu l l i a ,  A l g i n e ,  Előbbi.

A lg ine .
Itt Titus — s reád vár!

T ull ia .
Elmém tétováz.

Ót még most is szeretem, de mit nekem 
Itt —
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Titus.

Maradj Tullia!

Tullia .

Félre, félre,
Kegyetlen! mit akarsz még énvelem?

Titus.

O szerencsétlen nap ! magamat se 
Értem, te vetted el eszemet, éltem 
Nyomorúság. Használd tehát, Tullia,
Kétséges szivemet, kívánj, én mindent 
Mindent végbe viszek. Akarod hogy 
Elveszszen Róma? akarod hogy füstbe 
Menjen ama város, melyet csak nem rég 
Véremmel védelmeztem? Akarod hogy 
Titus legyen a nagy Brutus hóhérja?
Hah! hogy én őt mint rabot Tarquin király 
Eleibe vezessem, és lábaihoz 
Hurczoljam azt az ősz dicső bajnokot?

Tullia.

Azt soha nem fogom kiváuni, tudom 
A természet mit s te mire. tanítottál;
S mint tiszteli egy jó gyermek az atyját.
Nem, Titus! Éltem életéért jót áll. 
Kételkedhetsz? Azt véled, hogy Brutus maga 
Nem örömmel látja fiát Róma 
Magas trónusán tündökleni? — Mit! te 
Sírsz, keseregsz, midőn én szeretlek? Szólj 
Elégtelen! mi hibázik még?

Titus.
Még kérded?

A halál, hogy legalább ne lássam 
Alacsony ságomat.
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T u ll ia .
Titus, te messze mégy!

En mindentől elállók, vedd vissza 
Szavadat. Csalatkozol, ha azt véled 
Hogy egyedül a korona díszében 
Kerestem szerencsémet. Sőt itt neked 
Fogadom — ámbár új trónus vár reám —
Hogy Róma falait életben el nem 
Hagyom. Itt, hol először a napvilágot,
Hol téged, e kinok szerzőjét, láttalak,
Itt vérem önnön kezeimmel kiontom 
Neked örömödre, kegyetlen! Akkor!
Akkor, majd ha látni fogod Tullia 
Mely híven szeretett, virágzó létem 
Elhervadva, e szívet, mely egyedül «.
Éretted vert, hideg hamvában látod;
Akkor vas szíved meglágyul, és 
Tullián bánkódik, egy ártatlan 
Teremtésen, mely boldogtalanul,
De híven szeretett.

Ti tu s.
Ó Tullia!

Mely szépen rajzolod az én sorsomat,
Jobb akaratom elhagyott, erkölcsöm 
Többé nem vígasztal. A szerelem 
Ad most fegyvert kezembe, és halni 
Megyek, midőn éltemet kedvelem;
Vétkekben úszom, midőn lelkem az 
Erkölcsöt tiszteli.

T ull ia .
Légy férfiú,

Légy erős, végy példát hívedtől.
Tudod, hogy szívedben élni legszebb szerencsém, 
De azért bátran nézek a világba,
Sorsomba. Bizonyos lépésekkel 
Indúlok a jövendő félé, habár
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Előttem a sirok megnyílnak, és a 
Halál csontujjait értem kinyújtja;
Mindenhez van erőm, csak téged el 
Veszteni szívem nem engedi. Titus,
Az óra üt már, mely minket örökre 
Elválaszt, vagy összeköt. — Arons vár 
Reám. Határozd meg magad. Vagy mint 
Királyné vezess be Rómába; ha nem,
Nézd a falak előtt Tullia halálát.

Titus.
Országolj te — én neked szolgálok.

T u ll ia  (magában).
Mért rettegek, hogy őtet megnyertem?
M i szorítja szívemet? (Titus nézésébe elmerül)

Ó Titus !
Tit us.

Mit kívánsz még Tullia, mindent, mindent 
Végbe viszek.

Tullia .
Kedvesem, férjem, kiméld 

Drága életedet. Tullia megírni,
Ha néked bajodat látja (karjába dől).

T itu s  (fejét Tullia mellére hajtja).
Bár itt

Hagyná el lelkem szomorú fogházát!
Tullia. Tullia! mennyire vittél! (indulattal)
De karjaim közt tartám őt — a sors akár 
Mit végez, új erővel elvárom,
M ert szerencsés voltam. (Tüzesen magához szorítja) 

Drága lélek!
így hálálom meg hív szerelmedet.

Tullia.
Titus, most elhagylak. Ha az istenek 
Akarják, szebb állapotban egymást
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Meglátjuk; addig légy boldog. Ne felejtsd 
El, hogy értem harczolsz, s hogy nálad van 
Tulkának élete és holta. (Karjába dől.) 
Jövendő napjaim, Titus, egyedül 
Neked legyenek szentelve.

Titus.
Légy boldog! 

(Tullia  s A lg in e  elmegy).

NEGYEDIK JELENÉS.
T itus (maga).

Te győzesz Tullia, és Róma neked 
Szolgál. Jőj és uralkodjál. Felteszem 
A koronát isteni fejedre 
Hamindjárt szívem vérével kell érte 
Adóznom. Brutus, ne átkozz, mert nem 
Esméred a szerelem hatalmát.

ÖTÖDIK JELENÉS.
T itu s ,  M essala .

T itu s  (örömmel Messala elébe megy).
Várva jősz barátom, segítséged most 
Használhat.

M e s s a l a .

Hív osztály őrzi Quirinus 
Kapuját, mindnyájan csaknem tehozzád 
Esküdtek, és királyoknak neveztek.
Ne mulass, használd az éjszakát, mely 
Sokat könnyebbít.

T itu s .
Közelget az idő,

Tudom, hogy Tullia magát gyötri,
Azért sietek — (a mint menni akar, jó Brutus).  

Ö egek! az atyám.
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HATODIK JELENÉS.
Titus, B ru tu s ,  M essa la  s egynéhány a tanácsból. 

B rutus.
Róma új veszedelembe forog,
Titus, benned bizodalmám, siess 
Váltságára. Még az éjjel fogja az 
Ellenség Rómát ostromolni, mint egy * 
Kiküldött kém birelte. Menj kedves 
Fiam, nyúlj éles fegyveredhez ; ne 
Sajnáld éltedet. És hamindjárt vissza 
Nem térsz, halhatatlan maradsz Róma 
Es Brutus szivében.

T itu s  (félre).
Ó Tullia!

Brutus.
Mit kedves fiam?

Titus.
Én megvallom ; ezt 

A böcsületet a tanácstól más kézben 
Szeretném látni.

B r u tu s  (keményen).
Mi volt ez? nem akarsz ? 

T itu s  (bizonytalan).
Én, drága atyám! —

Brutus.
Még most se tudod, 

Látom, a tanácsnak elfelejteni,
Hogy kérésedet kényszeríttetett 
Megtagadni. Nem vagy megelégedve 
Magaddal, midőn Rómát megmentéd?
Kinek adott még valaha a jobb

K isfaludy K, VIII. 13
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Szerencse oly dicsőséget? Ki viseli 
Azt a drága nevet, hogy kérhetsz 
Oly hivatalt, mely aggott embert kiván,
Es a törvény megtilt? Vesd ki fiam 
Az elmúltat szivedből, és gondolkozz 
A jelenlétre, és nagy nevedre.
Ne várj jutalmat tettedért, az a 
Drága hiedelem, mely lelkedet 
Fölemeli, legyen legszebb értéked.
Én atyád vagyok, és békén lerakom 
Fáradt csontjaimat, ha győzödelmes 
Kezed becsukja szememet ; mert érzem, 
Hogy Brutus él szeretett fiában.
Készülj. Én kísérlek, ámbár ősz fejem 
Gyönge, és karom fegyvert nem forgathat, 
De mégis követlek ; nézlek mint győzesz. 
Fia pedig oda vesz benned dicső 
Rómának vezére, én is mint szabad — 
Melletted meghalok.

T itu s  (félre).
Mit tegyek? Az

Örvény megnyílik előttem, vissza 
Nem térhetek — akárhova fordulok. 
Vesztemet, és szégyent s halált látok.

HETEDIK JELENÉS.
V a le r iu s  P u b l ic o la  sietve jő. E lő b b iek .  

P u b lico la .
Brutus, csak magaddal akarok szólni.

(B rutus int, és T itus , M e ss a la  a tanácscsal elmennek.)

B ru tu s .
Siess fiam.

P u b lic o la .
Rómát nagy veszedelem 

Fenyegeti, el vagyon árulva.
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Ilah!
B ru tu s .

P u b lico la .

Nem lehet benne semmi kétséget 
Találni, ámbár a föltámadás 
Fejeit nevezni nem tudom. Tarquin 
Hivattatik, és már annyira fogott 
Hogy egy része a népnek magát megadta.

Brutus .
Hát a rómaiak magok óhajtják 
A rút szolgaság jármát — most, most halni 
Idő lesz.

P u b lico la .

A pártütők nekem ugyan 
Elszaladtak, de üldöztem őket.
Menos és Laelius azok, kik Rómát 
Elárulhatták. Messala is őket 
Védelmezi, Titus pedig annak 
Jó barátja.

Brutus.

Most a vigyázat itt
Legszükségesebb. A szabadság s törvény, 
Melyeket tanácsunk védelmez, itt 
A keménységet megengedi. Egy 
Igaz római se hagyja oly könnyen 
Magát elfogni. — A nép keljen fel,
O is érzi az arany szabadságot.
A tanács tüstént gyülekezzék össze.
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NYOLCZADIK JELENÉS.
P rocu lus. E lőb b iek .  

P ro cu lu s .
Egy szolga vár reád — veled szólni akar. 

B ru tu s .
Ily éjjeli időben?

P rocu lu s .
Nagy titkokat,

Mondá, fog ő neked felfódözni.
Brutus.

Ha Rómát illeti, meghallgatom 
Ötét. (Proculushoz fordúl)

Te menj fiamhoz, s mondd neki, 
Hogy mindenek előtt a Quirinus 
Kaput legjobb állapotban tartsa.
Lássa így a világ, hogy Róma és 
Brutus nem fél egy király hatalmától.
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Ö T Ö D I K  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.
A Capitolium.

B rutus ,  a T an ács ,  P ro cu lu s ,  S z o lg a ,  L ictorok .
B rutus.

A régi szolgaság majdhogy erőt nem 
Vett, nagy volt a veszély, mely ma Rómát 
Eenyegette. Ez éjjel Tarquin magát 
Eltökélő fegyveres kézzel Rómát 
Bevenni; Liguria követje 
Alattomos mesterségei által 
Tudta városunkat ily közel hozni 
Estéhez ; kivel önnön polgárink 
Tartottak, és a végbevitelt neki 
Lehetségessé tenni akarták.
Az egek magok elfordították 
A sötét felleget, mert ez a szolga 
Meghallotta, midőn végeztének és 
Nekem hirűl adá ; arra tudtam 
Mit tegyek, esmérvén hivatalomat 
Messalát mindjárt vasra verni, és 
A tanács eleibe hozni parancsoltam,
S vele kivallatni pártütő társait.
A szolgák megfogták, közökben volt 
Kardja, mely reátok, ti atyák, volt 
Élesítve : már vezették, midőn ő 
így szóla : Az én titkomat ti soha 
Meg nem tudjátok, s ha nélküle nem 
Lehettek, kérdezzétek vérző szívemet ;
Én meghalok. Arra magát keresztül 
Szúrta, s meghalt mint egy római szokott 
Halni. Aronst, ki már magát szabadnak
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Tartá, vitéz seregünk csakhamar 
Elérte, mindjárt ide hozzák ötét 
Tulliával. A többi gonoszokat 
Publicola fáradozik fölkeresni;
Es esmérjük csak őket, azon kemény-
ítéletet se kérés vagy sirás meg
Ne lágyítsa; legyen köztök testvér
Vagy fiú — meg kell nekik halni. Rómát
Es a szabadságot csak tekintsük
Polgárok. (A S z o 1 g á hoz fordul, ki térden várja jutalmát.)

És te, ki szolgaságban 
Születtél, de nemes melyed római 
Szívet hordoz, vedd tőlem azt, a mit 
Ma én, és az egész tanács neked 
Köszönhet, a szabadságot.
(Ötét fölemeli, szolgák felső ruhát akasztunk nyakára)

Gerjedj fel
Ezzel érdemesb tettekre ; hasonló 
Légy Róma- s az én fiamhoz, légy 
A tyrannus félelme.
(A S zo lg a  a többi tanács mellé áll, kivül lárma hallatik.) 

Mit hallok?
Mely lárma? (Proculus bejő.)

P ro cu lu s .
Aronst a tanács eleibe 

Plozzák; itt jön.
Brutus.

O eleven képe
Porsenna s Tarquin csalárd sziveiknek. 

MÁSODIK JELENÉS.
A ro n s  (megkötve). E lő b b iek .

(Mihelyest beér, Brutus intésére a Lictorok feloldozzák lánczait.) 
Arons.

Látom, rómaiak, hogy ti minden 
Erkölcsből kivetkőztetek; látom
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Még a nemzetek törvényét se 
Tisztelitek immár. Velem így bánni 
Az én megérthetetlen hivatalom
Mellett !

Brutus.
Az nagyobbítja vétkedet. 

Követséged neked most nehezen 
Fog használni.

Ajr o n s.
Az én királyom —

Brutus.
Elég!

A királyokat szent irigyben tartani,
Nem idegen országban támadást 
Indítani volt a kötelességed.
Tudod mit míveltél, s hogy ezzel halált 
Erdemlettél. Mi vitt arra? De tanulj 
Erkölcsöt a rómaiaktól, mi —
Megengedünk. Büntetésed egyedül 
Az legyen, hogy lássad társaidnak 
Böcstelen halálokat. Menj azután,
Vidd hírül királyodnak és beszéld el 
Mely keveset árthattál; lássa utóbb 
A világ alacsony tettedet, s Róma 
Nagylelkűségét s hatalmát csodálja.

A rons (félre).
A bosszúm még is lelkedet találja. (Elvezettetik.)

HARMADIK JELENÉS.
P u b l ic o la ,  B ru tu s ,  és a T a n á cs .  

Brutus.
Mint folynak a dolgok? meg vannak-e 
Mind fogva? (hallgat.) De mely sötét tekintet, 
Mely szomorúság látszik képeden?
Mely szerencsétlen hírt kell hallnom? Te 
Remegsz ?
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P u b lico la .
Most is Brutus maradsz ? (Félre.)

Mint kezdem?
Helyette reszketek.

Brutus.
Olvasd neveiket.

P u b lic o la .
Bár elhallgathatnám! — (egy táblát ad neki) 

Ebből meglátod
Az elárulókat.

Brutus.
Mit látok ? Hali !

A fajdalom s a szégyen megemészt.
Fiam Tiberin! az ő neve is itt 
All. (Nagy csendesség; minden szem rajta függ, 

magával küszködik, végre magához tér) 
Megbocsássatok polgárok, már 

Meg vagyon fogva.
P u b lico la .

Védelmezte masát ' . “Es mellette még kettő; de vitéz
Seresünk mind a hármat mesélte.
De még nem elég ; légy erős Brutus,
Még nagyobb szerencsétlenséget kell 
Hallanod, mely téged és Rómát illeti,
Mely nékem szívemet hasítja.

Brutus.
Nem,

Elég már, mi van még hátra — többet 
Ennél már nem veszthetek. Szólj !

P u b lic o la .
Nem látod-e?

Olvasd a táblát, melyet Messalánál 
Találtak.

.

\-
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Brutus.
(Olvasván, Proculus karjaiba dől, nagy fájdalommal 

felkiált, s képét eltarja)
Ó egek! Titus! —

Publi co la .
Csak nem rég

Láttam őt fegyvertelen állni,
Mély fájdalom képében — halálát 
Békén látszott várni.

Brutus.
Polgárok ! Én

Nem vagyok érdemes, hogy hennetek 
Kövesselek. Lássátok bennem is 
Kóma ellenségét. ítéljetek ti 
Minden kegyelem és irgalom nélkül.
(A T anács csendesen és szomorúan elmegy.)
Hogy még ősz fejem ezeket megérte!
Tibcrin! — és te örömöm Titus! O!

(P ro cu lu s  elvezeti.)

NEGYEDIK JELENÉS.
Piacz.

A nép mindenfelé szalad, látni mint vezetik a foglyokat a játszó
helyen keresztül a Capitoliumba. Elül egy kövön siralmas képpel 

T u ll ia  ül, körülötte A 1 g ine, több R óm ai, N éppel.
T ull ia .

E hát a vége, kegyetlen sors, rövid 
Életemnek? így végzem szomorú 
Pályámat? O ti hatalmas istenek 
Mit vétettem? (Rabokat vezetnek előtte.)

Hah mint rázza lelkemet 
Ez a tekintet. A mérges fúriák 
Elhagyók Tartarus mélyeit, és 
Szivembe vérlángokat fújnak! ott 
Emeli egy kigyói fejét, és nehéz 
Átkokat küld rám! Félre, félre gyilkos
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Képek! ne kisérjetek. (Magához tér)
Hol valék —

A kemény Nemesis, érzem, közelget 
Hozzám, hogy méltatlan’ egy ártatlan 
Lelket a kárhozatba dönték. Bocsáss 
Meg Titus, kedvesem — énértem, ó 
Értem vérzettéi.
(Siralomnak ered, több jelenvalók sírnak.)

ÖTÖDIK JELENÉS.
T itus . E lőbbiek .

(T i t u s  betörőktől körülvéve a játszóhelyen keresztül vezettetik. 
T u ll ia  őt meglátván, nagy indulattal karjaiba szalad.)

T u ll ia .
Hah! mit látok, Titus?

Titus.
Valóság vagy égi tünemény! Tullia,
(fakadozó fájdalommal megöleli.)
Szerencsétlen ! így látjuk meg egymást! (karjába dől) 
Ó istenek! nekem megvetettnek 
Még ily boldogságot!

T u ll ia .
O engedj sírni,

Meleg vérkönnyeket sirni, drága 
Lélek, míg létem eloszlik. Én! én 
Vagyok gyilkosod. Én rontám el szép 
Dicsőségedet.

Titus.
A sors nehéz keze

Rajtam feküdt — rósz ember nem voltam —
(A körülállókhoz fordül)
Nézzetek ide rómaiak, még 
Egyszer szól Titus hozzátok; nézzétek 
Ezt a szépséget, és Ítéljetek,
Hogy ki ne érezzen —
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E gy  Katona.
A tanács reánk

Várakozik. Már ehez nincs idő.
Titus.

Igaz! ó igaz, a gonosztevőnek az 
Öröm nem virágzik — Tullia! nekem 
Az órám lefolyt — a halál integet.
Légy hát boldog, felejts el ha lehet,
Es egy könny szemedből legyen szerelmem 
Végső áldozatja — (menni akar).

Tullia.
Megállj Titus!

S hallgasd Tullia utolsó szavait :
Én is tudok halni, engem is Róma 
Szült. Nem a trónus vesztesége vitt 
Arra a gondolatra téged 
Elcsábítani, nem nagyravágyás,
De tüzes szerelmem; karjaid közt 
Nem irígyleném bárkinek a világ 
Csillagkoronáját. Vad indulatom 
Készíté kora sírodat.

Titus.
Nálad

Nélkül úgy is mi lett volna éltem?
T ull ia .

Titus! Te oda vészsz. Es így én sem
Akarok már élni, a mit fogadtam
Nézd, híven megtartom. (Magát keresztülszúrja.)

Titus.
Ö örök irgalom!

(Tulliát felfogja e's lassan a földre ereszti.)

T u l l ia  (szakadozva).
Ott az örökségben meglátjuk egymást,
Ott is hívnek találsz. Reményem betelt,
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Mert karjaid közt halok — megbocsáss — 
En — Titus — (meghal, Al giné elfut).

T i tu s  (nagy csendesség után).
Nyugodj békén drága lélek, 

Itt ezen a földön egy ellenséges csillag 
Hív szerelmünket vesztünkre fordítá. 
(Nézésében elmerül)
Mely szép még holtan is — és ez a mély seb 
Mellében nem oly rettenetes nekem 
Mint az élet. (A tőrt kihúzza Tullia melyéből.)

Ez a vas engem is 
Megszabadíthatna, és véremet 
Vérével keverhetném — egy gyönge 
Taszítás, és ez a csepp élet oda 
Esik, és az a pára visszatér ».
Honába, mely örömre és fájdalomra 
Ez ideig e testben lakozott —
Nem! vétkem példát kiván, vigyetek 
A tanács eleibe. (Elveti a tőrt.)

S ezzel magamon
Rómát megbosszulom. (Elvezettetik.)

E lső  P o lg á r .
Jobb sorsra méltó

Két szív, én sajnálom őket, ily ifjan 
Elköltözni.

M ásodik  P olgár.
Ily véget szokott hozni 

A zabolátlan indulat. Titust 
Sajnálom.

E lső  P o lgár .
Halált nem érdemel.

M ásodik P o lg á r .
Igen

Félek az atyja kemény szivétől.
Harm adik Polgár.

Siessünk a Capitolba — ha lehetne,
Otet oly rút haláltól megmentsük.
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HATODIK JELENÉS.
Brutus (maga).

Megfoghatatlan az istenek végzése, 
Kiktől mint bíráktól mi földiek 
Félünk; igazságtokra épitem 
Róma szabadságát, és nagy munkám 
Általatok veszszen el? Fiaimat 
Kell eszközöknek látnom! Tiberin 
Tarquinnak szolgál a haza vesztire :
Az is nagy csapás volt, mert én nemzém 
Ötét — De Titus! ez a bajnok, kit 
Egész Róma tiszteit, kinek én magam 
Tettem fel a koszorút fejére —
Kiben Rómának védjét magam után 
Hátra hagyni véltem, ki csak nem rég 
Diadalmat nyert — ó istenek, Tituf!

HETEDIK JELENÉS.
P u b lic o la ,  Brutus.  

P u b lico la .
A tanács téged választott Titus 
Birájának.

Brutus.
Engem?

Publicola.
Téged!

Brutus.
A tanács

Kiadta már végső ítéletét?
P u b lico la .

Mindnyájan a halálra ítéltettek.
Brutus.

Es én önnön gyermekemet ítéljem?
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Pub 1 ic o la.
Szoros erkölcsödbe bízunk.

B ru tu s .
O Róma !

Publico la .
Mely feleletet vihetek vissza 
A tanácsnak?

Bru tus.
Hogy Brutus általlátja 

Azon tiszteletet, melylyel a tanács 
Hozzá viseltetik; — de Titus minden 
Yédelmezés nélkül magát megadta,
Talán — Megbocsáss, ő menté meg Rómát — 
Érzem hogy őtet még most is szeretem.

P u b l ic o la .
Bi'utus ! »lig hogy Tullia magát 
Megfogva látta, és mind azokat 
Kik atyját védelmezték — midőn látta 
Okét a halálra vezettetni; Titus 
Karjai közt magát keresztűlszúrta. 
így hát Tarquin legutolsó vére 
Magát nekünk áldozatul adta —
O szerette fiadat, és Titus volt 
Legutolsó szava.

B ru tu s .
Isteni végzés !

P u b lico la .
Most ülj le bírószékedbe, és mit 
Brutus végez, Róma jónak Ítéli.

Brutus.
Szolgák! vezessétek Titust előmbe.

P u b lic o la .
En addig visszatérek a tanácshoz,
Megvallom mint szenvedsz s nagy lelkednek 
Hirdetem igaz állhatatosságát. (El.)
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NYOLCZADIK JELENÉS.
B r u t u s ,  P r o c u l u s .

B r u t u s .I
Bár merre fordítom eszemet, meg nem 
Foghatom, hogy Titus, Brutus fia,
Eláruló lehetne. O szerette
Rómát, és atyját, — esmerem szivét
Mely el nem fordul oly hamar a jótól —
Nem, nem! Fiam azt nem cselekedte.

P r o c u l u s .

Messala volt mind ennek szerzője,
Talán takarni gondolta magát 
Titus nevével, vagy talán irigység 
Volt az ő vádolója.

Brutus.
Az egek

Adják!
P roculus .

O most egyetlen egy fiad,
Es hamindjárt hibázott, Rómától 
Kezedben van élte ; ne foszd meg a 
Hazát ily bajnok vezértől — mint atyja —

Br ut us .
Gondold el, mely hivatalt viselek.

KILENCZEDIK JELENÉS.
T itu s ,  L ic to r o k ,  E lőbbiek .

Proculus.
Itt jön!

Titus.
Brutus! — mely félelem, mely szégyen!

Nyílj meg föld, s temesd el tettemet — kedves 
Atyám — szabad fiadnak —
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Brutu s.
Elég, két

Gyermeknek hagyott a sors atyjává 
Lenni; egyik oda veszett, téged 
Még nem tudom, annak hívhatlak-e?

T itu s .
Fiadnak nem érdemiek lenni.

B rutus .
Állj hát

Te pártütő, kemény bíród előtt. (Leül)
Te szent hitedet megszegvén, Rómát 
Uj szolgaságba ejteni akartad :
Szólj, mért védelmezted, nagy esküyésed 
Ellen, hazád kegyetlen tyrannját?
Mit vétett Róma, hogy így elárúltad?

T itus .
En semmit nem végeztem — egy gyilkos 
Indulat elragadó elmémet.
Nem tudom, hogy történt, s csodálkozom 
Magam, hogy oly rutúl hibázhattam.
Azt tudom csak, hogy szívemen bánat 
S szörnyű fájdalom rágódik, s hogy Róma 
Magát rajtam meg tudja boszúlni —
A halál nekem elkerülhetetlen.
Tégy Ítéletet, egész Róma rád néz,
Rajtam vegyen példát minden római,
Mely gyalázat éri a gonosztevőt, 
így véremet a hazámért ontom,
Es halálom válik a szabadság 
Hasznára.

B ru tu s  (félre).
Ennyi erkölcs oly gonoszság 

Mellett — (Titushoz) Annyi tiszteletnél, melye 
Te nyertél — mi vihetett ily alacsony
Hívtelenségre ?
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Titus.
Nagyravágyás, boszú 

A tanács ellen, és tiltott szerelem.
Brutus.

Tovább, tovább!
Titus.

Tulliát szerettem — s ő- 
Erte hordozom ez alacsony vétket.
De mit szólok tovább, Rómának nem 
Használ, és te fájdalommal hallod 
Fiadnak mély estét. Siess, hogy szabad 
Legyek a kínoktól, melyek szívemet 
Szaggatják. (Lábaihoz esik)

Nyisd meg, kérlek, hív atyai 
Karodat, és mondd, hogy szíved rajtam 
Sajnálkodik, csak azt mondd, hogy nem gyűlölsz, 
S ez az egy szó visszaadja régi 
Erőmet. Egész Róma akkor látja 
Hogy Titus tettét megbánta, és hogy 
Titus fiad él ■— a te szerelmedben.

Brutus (fellengezve).
O haza, vedd bús áldozatomat — vissza 
Atyai érzemény — (küszködik magával, hiúban akarja 

nagy gyötrelmét titkolni, végre Tribünhöz)
Tribun! vezesd

Fiamat a kárhozat helyére. (Egészen meglágyúlva Ti
tus karjába dói, könnyes szemekkel)

Te, kinek öregségem örült, te hív 
Szerelemnek tárgya, kelj fel 
Es jőj atyai melyemhez. így kellett 
ítélnem. — De ha Brutus nem volnék,
Életben hagynálak. Nézd e könyet,
Mely képedre gördül; e mutatja 
Nehéz fájdalmimat. Menj, halj meg, mert 
Megérdemletted, de ne remegj tőle :

Kisfa ludy K. Vi l i.  14
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Halj úgy, mint egy római hal — és így 
Büntetésed által még dicsőséget 
Nyerhetsz.

T itu s  (Brutus nyakán).
Drága atyám! Érdemesnek 

Hozzád akarom magamat mutatni.
Brutus megbocsátott. — Tullia, téged 
Követlek!
(Nagy érzeménynyel még egyszer atyjához fordul)

Jó éjszakát drága atyám! (Kimegy.)

TIZEDIK JELENÉS.
B ru tu s ,  P rocu lus.

P r o c u lu s .
A tanács veled érzi, s méltán, súlyos 
Gyötrelmidet. En részemről nagyon 
Sajnálom vitéz fiad vesztét.

B rutus.
Nincs

Idő most Brutust vigasztalni, sőt 
Arra figyelmezz, hogy Rómát veszély 
Fenyegeti. Róma egyedül leszen 
Ezután minden gondom. O szivemhez 
Nőve fiaim helyett, kik, ó fájdalom!
Oly méltatlan oda vesztenek. Ez az 
Elet legyen Rómának szentelve,
Mely bár a haza javáért, és a 
Szabadságért a sír felé hajlana.
Itt állok gyökeretlen törzsök, melynek 
Zöld ágait egy ordító fergeteg 
Letöré s letiprá — de egy szép virág 
Tenyészik alattam, a dicső Róma 
Hosszas szabadsága. Ez ékesítse 
Brutus keskeny sírját; ez nyugtat, és 
Uj erőt ád a hátralévő éltemnek.



ÖTÖDIK FELVONÁS. 211

TIZENEGYEDIK JELENÉS.
Egy a T anács közül. E lőb b iek .  

S e n a t o r .

Brutus !
Brutus.

Mit kívánsz ? Fiam már meghalt !O
S en a to r .

Hideg tetemét ha parancsolod 
Hogy elődbe hozzák —?

Brutus.
Nem, a Capitolba, 

Hol győzödelmi jelei függenek,
Hol diadalmát tartá : lássa a nép 
S a tanács, hogy’ bünteti Brutus Róma 
Ellenségét, s a hazánk váltságáért 
Adjunk hálát a dicső isteneknek.

(A kárpit lefordúl.)

AD**

14*
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