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R E G É L Ó.
p e s t e n  Vasárnap December 29kt:“ 1S33.

Megjelen társával együtt hetenkint kétszer Vasárnap és Csütörtökön; Fél 
évi díjjá helyben 3 ft 12 xr boritéktalauul ; postán 4 ft pengőben. Buda
pestiek évnegyedenkint-is válthatnak példányt boritéktalanul X ft 36 xr-jával.

A ' folyóírásnak egyes száma 24 xr ; egyes kép 12 xr. p. p.

I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ l o v a g  ni ű v é s z e k. (Végzet.J 

„Térjen  magához Bittér ux!-— esenge megindulva Fal- 
kenberg. — Csak legyen ismét egészséges, ‘s töltse-be kí
vánságomat, akkor minden bajnak vége lesz. O mi okérttá- 
vozott-el tőlem azon pillanatban , midőn éltemet és egész 
szerencsémet kezeibe akartam letenni. Igen közel voltam a’ 
s írhoz; elvesztém az eszméletet, azon egyetlen egy idő
pontját életemnek, mellyről mondhatom, hogy egyedül csak 
abban éltem. De most vissza tért az eszmélet; életem 
könyvében ama fontos la p , melly kitörölve ’s elszakasztva 
volt, ismét égész lett, és újra bevagyon írva. Tegye tisztelt 
atyám! tegye Giasinda kezét az enyimbe, ’s tegyen vala- 
mennyünket szerencsésekké. Én magam ura vagyok. Csak 
egyedül Istennek tartozom életemről számot adni, ’s Gia- 
sindával a’ legszerencsésb, ’s leggazdagabb ember leszek e’ 
világon!“

„ „Szabad lesz Falkenberg gráfnak egy kalandozó ko
médiásáét elvenni ?“ “ — monda az öreg keserűn. — „Tehát 
becsületemnek utolsó maradéka a’ sírnál vétessék-el tőlem ? 
— tehát olly keritőnek, csábítónak rágalmaztassam, ki ide 
jö tt  kegyedet veszedelmes, és méltatlan tőrbe ejteni ? Tehát 
leányom azon nyomorult teremtmények közé^jj^uáltassék,
k i k  “  #

„Atyám , Atyám! mit mondasz? — félbe szakasztá reá 
borulva Giasinda. —1 Nem lehetek, nem akarok az övé len
n i;  tudom, hogy lehetetlen. Dn lá t tam a’ vidéket, hol ő 
született, hol szemem őt, még mint gyermeket pillantá-meg 
előazer; őt magát is láttam, és tudom, hogy  < Itt  meg*
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akadt. — Nem is akarok tovább gondolkodni a r ró l , mit 
nekem akkor ama rettenetes órában mondái. Csak mond-ki 
a* esküt, utánnad mondom én, ha megszakad is szivem.“

„Isten őrizz! — kiálta Falkenberg felugorva’s Giasin- 
dát karjaiba zárva. — Giasinda! micsoda esküt? — En többé 
e’ világon élnem hagylak. I ía  atyád itt maradni nem akar, 
utánnatok megyek egész a’ világ végére. Bátor és szabad 
lovagművész leszek mint ő ;  ’s akkor sem állapot, sem hely
zet nem tesznek köztünk különbséget. Még sincs boldogabb 
é le t ,  mint a’ művészi é le t, ’s veled, Giasindám! kedv és 
öröm közt a’ földről ég felé fogok tánczolni!“

„Jól van gyermekek ! tehát legyen meg! — viszonza az 
öreg mindig lassúbb szóval. —■ Utolsó pillantásom közelgőt, 
’s ha már meg vagyok halva , nem akarok elválasztólag 
közötökbe lépni. E’ világon úgy is csak játék és szemfény
vesztés , mi az embereket egyesiti , vagy elválasztja. De 
mivel látom, kedves fiam! hogy balgaságodban (Thorbeit) 
szilárd, és rendületlen vagy: tehát még is ineg akarom 
legalább a’ világ szemében azt enyhíteni; neked,’s leányom
nak egy titkot fogok felfedezni, mcllyről csak azon öregasz- 
szony van tudósítva. — Az elefánt-csontos ládikát asszony!“ 
kiálta legnagyobb erőködéssel, melly csaknem minden erejé
be kerü lt ,  mi alatt merően reá tekinte , ’s egy kis arany
kulcsot, mellyet kis tokban mindig mellén hordozott, tarta 
szemei elejébe.

Úgy látszott mintha szavait az asszony meg nem értet
te volna; de mihelyt a’ kulc.socskát megpillantó, inte fejével, 
’s a’ ládához sietett. Sebesen jött onnét vissza egy elefánt- 
csontos ladikéval, és szenvedő vonásain futó örömnek kifeje
zése festődék.

„Francesco, Francesco !'— monda rebegő hangon, melly- 
nek lassú szemrehányása ömlengő szerelemmel vegyült össze 
— szabad tehát ismét c’ régi kedves nevet említenem? Te
hát még is láthatlak még egyszer úgy, mint utoljára előt
tem á ltá l ,  ’s e’ ládikát, szerelmednek és nevednek sír ját, 
átnyújtottad. Húsz hosszú éveken által nem valál Francesco. 
Csak légy az még egy pillantatig,’s hinni akarom, hogy szeret
tél. Csuk egy tekintetet a’ régi Francescotól, ’s hinni aka
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rom, hogy a’ szerencsétlen húsz esztendő csak álom to l t ,
’s hogy te örökre Francesco vagy.55

,,Jóságos Isten! irgalma/./, nekem! — mond hevesen a* 
öreg, ’s kiterjesztett karokkal félig felemelő magát. — Ág
nese, Ágnese! te vagy a/., kinek én szerencsétlenségemet 
szemére hánytam? te ki a’ könyörülő Istentől vakságot és 
siketséget kértél, hogy a’ megváltozott férjet soha ne lásd, 
ne halld? Kérésed csak félig teljesült; n%m hallottad, inilly 
szörnyeteg voltam; de minden nap olvastad vonásimhól, és 
te — még is szerettél. O! megbocsáthatsz, mond, meg
bocsáthatsz-e nékem?54

A’ szerencsétlen asszony egy szót sem é r t e t t , de férje 
szemeiből olvasta a’ mondottakat, ’s hangos örömsikoltás
sal heves könyzápor közt borult urának nyakába.

,,Aem, nem! az még se volt álom! — lihegé az öreg, 
feleségét szivéhez nyomván, inig az alatt szemeit az égre 
veié. — Az irgalmas Istennek legyen hála! a’ szerelem so- 
káig-sokáig szendereghet — de meg soha se hal. A’ herczeg 
komédiássá lehet, ’s még is boldogul halhat-meg. Isten áld
jon Ágnese, Isten aldjon-meg titeket is gyermekimé — 
az én országom már nem e’ világé.45

E ’ szavakkal vissza díilt, mélyen sohajta, ’s meghalt. ‘
Halványon és lélektelen feküdt ott az üreg Hitler, tiia- 

sinda s ir t ,  ’s kezeit kűcsolta. Falkenberg őt vigasztalni,’s 
megnyugtatni törekedett. A’ kis Pietro még mindig a’ ládán 
ü l t ,  könyökeit térdére nyugasztván ’s fejét két tenyerébe 
rejtvén hangosan zokogott. De az öreg asszony csendesen 
nyomogatá-be a’ haldoklónak nagy beesett szemeit, és száraz 
ajkait gyengéden csókoló.

Staalés Hellmann az utolsó jelenettel lépőnek a’ sátor
ba. Helső részvéttel elegyedtek a’ szomorgók közé , noha 
egyik se foghatá-meg a’ grófnak e’ szerencsétlenekkel bizo- 
daluias összeköttetését.

A’ megholtnak végohajtása fejében most az elefantcson- 
tos ládika felnyittaték, ’s Hellmann egy öreg, szúette per
gament huzott elő nagy viasz pecséttel, ’s több papirosok
kal együtt. Hellmann fenszóval olvasó az okleveleket, ’s 
álmélkodva érték belőlek az öreg Bittérnek magos születé
sét és úri származását. Valódi neve Francesco Allori volt,

a
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méltóságára nézve fíorenczi herczeg, ’s régi fejdelmi tör
zsökből származék.

,,Ha ez úgy van — monda’ kis Pietro helyéből felugor
ván — nem illik, hogy it t  ü ljek, ’s érette mint valamelly 
közönséges házi atyáért sírjak. Boldogult uramnak legalább 
fényes vége volt, ’s én tudom kötelességemet. Ezzel a’ ládá
ban darab ideig keresgélt, ’s végtére egy nagy fekete posz
tót vont-ki, mellybe selyemmel hcrczegi czimer volt bevárva.

„Nézzék-ki az oklevelekből, ha nem a’ valódi-e ez? — 
mond a’ körülállóknak. — Egy repülő sas, veres mezőben, 
egy lé tra ; ó igen! a’ létrát, fogain kellett hordoznia, ’s a’ 
sas ő maga vo l t ; de most a’ világ még is lássa , hogy elő
kelő emberek vagyunk — folytató rátartólag — ’s a’ czimerbe 
burkolva magát a’ holt tetem mellett rátartásán lépegetett. 
— En többé bohócz nem vagyok most már hajdúvá let
tem , s boldogult uram és herczegein pompa ágyánál őrt 
állok.44

Míg ez a’ nélkül, hogy reá valaki figyelmezett volna, 
szeszélyének igy szabadon engede, ’s magát a’ herczegiség 
és komédiás közti szomorú ellentét (Gegensatz) felett lel
ketlen gúnyban öntené-ki, még is néha néha egy könyűt 

< törült-ki szemeiből, ’s a’ bohóczsiiveget mélyekben hu/.á 
szemeire. Végtére a’ czimert urára boritá , ’s valahány da
rabka gyertyát talált, mind meggyujtá, hogy a’ nyomorult 
sátornak herczegi palotai tekintetet adna.

Három nappal az öreg lovagművész halála után halotti 
kiséret húzódott keresztül a’ vadaskerten. A’ koporsót pa
rasztok vivék, de arra még is Francesco Allori herczegi 
czimeie volt borítva.

Falkenberg gróf, ’s ennek barátjai ldsérék a z t ,  úgy a’ 
kis Pietro i s , és több számos bábjátékosok (Marionetten- 
Schauspieler), művészek, és komédiások a’ deszkasátorok
ból, kik szerencséjeknek tulajdoniták , hogy illy nagy ran
gú művésztársokat kísérhetik sirjába. A’ falu czinteremé- 
ben , hol a’ temetés végbe ment, feketébe öltözött két asz- 
szony-alak állott a’ sir szélén, ’s a’ koporsóra virágokat 
hintének.

Az asszony szomorgása csendes, és "szelíd volt;  Giasin- 
da igen megindult, Falkenberg gróf őket a’ koporsótól el-
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vezetvén fedelt kocsijába helyezé, ’s a’ városba egy csen
des família küre'be viltc, hol nddig tartozkodának, míg Gia- 
sindának első heves fájdalma lecsillapodék. A’ grőf őt min
den nap lálía, e's szerencsés szerelmük csak hamar közhírül 
esek. A’ szuette pergamen valamennyire kimenté a ’ grőf 
választását n! nagy világ előtt.

Szinte herczegi pompával íilték Giasinda és Falkenberg 
menyegzőjeket. Az anya leányához költözött; de már fél 
esztendő múlva kin feküdt ő is ura mellett a’ falu temető
jében. A’ kis Pietro ezután is hozzájok tartozott, ’s-egész 
késő ve'nségéig a’ vig személyt játszó Falkenberg házánál.

Midőn későbben Giasinda mint szerencsés anya kis 
gyermekével karján fel alá szökdösék ’s éneklé:

Felséges vakmerés 
Czélod felé ne késs ! 

akkor a’gróf örömmel emlékezett a’ boldog napokra, mel- 
lyeket az arany sasban töltött, ’s a’ kis Pietro egy sallo- 
mortalét ugrott.

I  II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
T e n g c l i c z  fVeg~et J  

De miként irjam-le magát az alispánnak szép curinját? 
Oily sajátságos itt  minden,'s olly igazán pusztai! A’ major, 
a’ béresek és szolgák lakásai, a’ szüntelen kettyegő száraz 
malom,  az útfélen ide ’s tova bolyongó baromfiak, mcl- 
lyeknek a’ feltürközött béresné kukoriczát hajigáit köté
nyéből, egy pár daczos komondor, ’s több e’ félék valódi 
"Walter Scotti képet idéztek lelkembe; de midőn a’ csinos 
izletű földszintes urasági lakot, a’ suhogó fákat, a’ kel
lemes kertet, a’ dombon álló kápolnát pillantáin-meg: „Illyen 
volt — kiálték e lragadtatva— illyen volt Ti bur ,  illyen 
Maecanas lakja!64 ’s elrccitáltam, mert clarissimus profes-
sorom úgy fejembe verte , hogy de inkább elmondom,
mit recitáltam-el, t. i :  „Ileatus ille, qui procul negotiis.44

Ha kisasszonykám valaha Tengeliczre jőne, bátran be- 
szóllhat az alispánhoz; mert ott is tudnak ám (pedig jól) 
francziául, ’s németül: de azért a’ kedves hazai, a’ m a- 
g y a r  n y e l v  nincs levetve trónjából, ’s az alispán válo
gatott könyvtárában, mellynek nem tudom nagyságát vagy 
a’ tudományok csaknem minden ágaiból válogatottságát
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dicsérjem inkább, mondom ebben számtalan magyar köny
veket is fog ta lá ln i , mint p. o. a’ H ite l t ,  Világot, Vürös-
martyt és Endrét, Horvát Istvánt é s  ennek nincs
párja még. Ha kiasszonykám képeket szeret, ollyakat is 
fog ta lá ln i , egyet különösen, meily olly édes hatást tesz 
az em berre!— De Ítéljen a'kisasszony m aga:— a'kép egy 
familiai scena! hol a’ boldog atya egy terebélyes fa alatt 
egyszerű vadászköntösben állva az atyai és férji érzésnek 
szent örömeibe egészen elmerülve édesen tekint-le a’ tövé
ben előtte ülő szép anyára, ki gyermekével nyájaskodik . . . ' .  
’s ez Csapó Dániel! ’s az alispanné és szerelmük egyetlen 
záloga, egy angyalka leány-alakban! Miket érez az ember 
illy helyen, azokat leirni annyi volna, mint az irás mester
ségét megszégyeníteni.

Nem különben kedves hatást tesz az emberre a’ kelle
mes angolykert i s ;  kisasszonykám kedvvel mnlatandjaszép 
szemeit a’ változatos területen; ’s ha szive olly fogékony, 
minte’ ragyogó bogár-szemek igazolják, megfogja vallani, 
hogy e’ diszes virágcsoportok , e’ zölden nevető fák,  e’ ke
ringő utak , kőpadok , ’s e’ kellemes tó a’ kert közepén 
kedves hatásúak, és szépek, olly szépek — mint n’ kisasz- 
szoriy m aga, vagy az, kinek ott mint királynéjoknak szol
gá lnak , a’ miveit és emberszerető háziasszony, kinek nyá
jas leereszkedő kegyo örök tavaszt varázsol övéjire.

T iszte llek  gyönyörű kaste'Iy e ’ bíbor ercszttel,
E ’ tündér k e r te t, ’s e’ kicsi tem plom ot itt.

T égedet egy rózsás hajnalba’ mosolygva terem tett 
Istennéd , ’s nevető harmat-özönbe tak a rt;

’S m o n d a: „V idék  te virulj !“  és íme virulsz is a z ó ta ;
H arm ati fris díszben hajnali kellem övez:

K ünn lárm áz a ’ p ó r ;  de lakában csendes az ősz u r, 
„G ondokkal virad ó , a ’ haza gondjaival.*'
’S im mosolyogva tek in t a ’ bájkép rá ja  faláról,

M elly a ’ boldog férjt "festi ’s a  édes anyát.
O ttan ü l a ’ fa a la tt a ’ szép anya , gyerm eke keblén,

'3  keble felett a ' férj csendes örömbe vegyül.

imira! Viiiivria d a r a  y*
*

SZEGED.

FOLYÓIRATOK
4 1 v A  l )  1
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