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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 



A L C I B I A D , 

V A G Y A' MAGAM. 

Történet és «ggyet-értésbexi 
látszottanak .lenni hogy Alcibiádot a* 
legboldogabb halandóvá ieszik. Dúzs 
birtok , szép elme, deli külső, fő szü-
letés, kellő kor, a' legvirítóbb egesség, 
mennyi czím néki - szelesedni minden 
bohóságnak ! Alcibiádban nem találta-
tott több eggynél: Magáért kívánt sze-
rettetni ! A' hiúság' leányain kezdve, 
fel & legtisztesbb asszonyságokig, min-
dent elszédíte Athenében. De benne 
ha őtet szeretik e? E' viszketeg gondo-
lat szállotta-meg midőn eggy reggel Be-
gyeskedőjének térne haza felé látogatá-
sáról. Ez épen az eszméletek' ideje. AI-
cibiád azon czikkelynél fogva merült a' 
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szerelem'Metaphysicájába, a' mit tisü-
ta é r z é s n e k hívnak. Van e osztán 
eszem, úgymond , eggy asszonyra vesz-
tegetni gondjaimat ki bennem talán csak 
önn-magát szereti ? De megtudom, es-
kem minden Isteneinkre ! megtudom ; 
's ha e' szerént lelem ^ keressen új só-
hajtozót athletáink köztt kit helyembe 
fogadhasson. 

A' szép Begyes a szokás szerént 
holmi apró ellenzéskékkel hátrálgatá Al-
cibiádnak kívánságait. Az neki valami 
irtózatos volt! arról nem is gondolkod-
Jiatptt pirulás nélkül I Szükség volt úgy 
Szeretni a' hogyan ő szeretett hogy ma-
gát reá vehesse. Nem adta volna a' vi-
lágért ha barátja nem volt volna olly fi-
atal , olly heves! Szaván fogta Alcibiád. 
Látom, Asszonyom, úgymond, néked 
nehezen esik teljesíteni kérésemet. Jó; 
tapasztalni fogod hogy a' legnemesbb 
szeretettel szerettetel. Eggyesíüjenek 
tehát egyedül leikeink, mivel úgy aka-
rod ; fogadom, ennél többet nem kí-
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R E G E K . ^ 
1 Dicsérte a' Begyes a' szép feltétet, 

de olly ábrázzál meüytől annak kön-
nyebb volt volna örökre elenyészni. A-
bonban Alcibiád erősen állott. Az as-
szony elhűlt 's megvolt bántva; de azt 
most titkolni kellett. 

Más nap' valami a' házi-öltözetben 
kísértő vagyon , munkába vették. Az, 
asszony' szemeiből az epedő szerelem' 
jjpissu szenvedései sóhajtoztak, személyét 
bájos lankadság 's a' hívság' lángolása 
öntötték-el. A' legvéknyabb patyolat, 
a' legbátorítóbb felfejtődzetek készteték 
Szeretőjét magát elfeledni. Alcibiád ' 
vette észre a' cselt. Minő diadalt, As-
szonyom , úgymond, minő diadalt kell 
vennem magamon I Engem itt terhes 
próbára vonsz a' szerelem. De örvendek 
#éki; indulataimnak annál inkább ki 
fog tetszeni nemességek. E' könnyű, 
ált'látszó leplek, e' vánkosok mellyek-
ből , úgy tetszik, maga a' Gyönyör épí-
tette thrónját, a' te szépséged, az én 
gyúladozásailn, hány ellenséggel kell 
itt megvívnom! IJlyssz sem menekedő 
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nék-meg tőlük , alattok Herculesz is 
megcsökkenne. Okosabb leszek Ulyssz-
nél, 's nem olly gyarló mint Herculesz. 
Megmutatom hogy a' tiszta szerelem' 
édje felülhalad minden más örömet, 
így vagy igazán gyönyörű , monda az 
asszony; 's elmondhatom hogy barátom 
eggyetlen a' maga nemében. De félte-
lek hogy az erőszak meggyengíti szerel-
medet. Sőt, felele tüzesen Alcibiád, 
annál hevesbb lesz. — De, édes gyer-
mekem , te olly igen fiatal vagy ! Van-
nak pillantatok , midőn nem bírunk 
magunkkal, 's félek nehogy veszede-
lemre vessem hűségedet ha kívánságaid-
nak eresztelek. — Légy nyugtán, As-
szonyom ; felelek mindenről. Ha nálad 
zabolázhatom indulataimat, kinél nem 
leszek urok ? — Legalább tehát azt ígé-
red hogy, ha nagyon találnak szoron-
gatni, megvallod? nem akarom hogy 
az idétlen szemérem fogva tartson. 
Hagyd másra azt a' szép fejeskedést hogy 
szavadat állád; mindent hamarabb meg 
tudnék neked bocsátani mint a' bízat-



>t. — ígérem, Asszonyom, ígé-
rem mind a' mit kívánsz; a' legnagyobb 
egyenességgel vallom-meg gyengesége-
met ha látom hogy roskadok: de hadd 
tapasztaljam meddig bírom ; érzem, 
erőm még soká eltart, 's úgy hiszem , 
a' szép szerelem nevelni fogja. — Alig 
lelte helyét a' Begyes; de hogy eggy 
beszéd mellett maradjon , kénytelen 
volt panaszait elnyelni. Eggy új ostrom 
a l a t t m e g a d j a m a g á t ! e z v o l t v i g a s z t a -

lása. — Alcibiád más nap' felébredte-
kor eggy édes levelkét kapott: „Felet-
te rossz éjem volt; repülj hozzám. Nem 
élhetek nélküled,'' Ezek voltak szavai. 

Elérkezik a' Begyeshez. Az ablak' 
kárpitjai csak félig voltak felhúzva. Lop-
va csúszott ,a' szobába, keresztül a' kár-
pitok' piros habjain , eggy szokatlan 
enyhe fény. A' Begyes még rózsával 
elhintett ágyában feküvélíj Jer, úgy-
mond esengő hanggal; jer, csendesítsd-
el rettegéseimet. Irtózatos álmok kín-
zották egész éjszaka'. Eggy irigyem' lá-
bainál láttalak térdelni. Ah, még most 
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is reszketek belé! Megmondtam, ked-
ves Alcibiád , nem élhetek halálos gya-
númban hogy megszeged hűségedet. 
Esetem annál inkább fogna kínozni mi-
vel magam valék oka; 's legalább nem 
akarnám hogy légyen mivel vádolnom 
magamat. Hasztalan' ígéted hogy ma-
gadat meggyőzöd; fiatalabb vagy mint 
hogy soká vihessd. Osztán ismerem lán-
godat. Érzem, sokat kívántam; érzem, 
kegyetlenség, gondatlanság volt illy sa-
nyarú törvény alá vetni. — Midőn a' 
legvarázslóbb hanggal így beszéli, Al-
cibiád lábaihoz veti magát. Igen szeren-
csétlen vagyok, Asszonyom, úgymond, 
ha nem becsülsz eléggé, elhinni felő-
lem hogy engemet hozzád eléggé erősen 
csatianak a' szebb érzések' lánczai. Mert 
utoljára is , mi hát az a' mitől magamat 
megfosztani? Olly örömek mellyekért pi-
rul a' szerelem. Szégyenlem hogy számba 
is vesaed ez áldozatot. De légyen olly 
nagy, mint képzeled: annál nagyobb 
lesz dicsőségem. — Nem, kedves Alci-
biád , monda a' Begyes , kinyújtván fe-

iceni Egyetem Egyetem 



léje kezét, nem kívánok én tetőled ne-
héz áldozatokat. Szíved' érzéseinek szép 
volta felől már meg vagyok győződve ; 
annak igen hízelkedő jelenségeit adád. 
Légy boldog; nem ellenzem többé. — 
Az vagyok, Asszonyom, az vagyok mi-
olta megengedéd hogy értted éljek. 
Szűnj-meg szánni ; oldozz-fel gyanúd 
alól. Lábaidnál látod a' leghűbb , leg-
érzékenyebb , legtisztelőbb szeretőt — 
És a' legbolondabbat! feiálta az asszony, 
megeresztvén a' sineget ágykárpitjain 's 
lyányrabjait szóllítván. Alcibiád dühöd-
ve hagyta ott, 's feltette magában hogy 
illy hiu teremtéshez a' ki Őtet csak a' 
maga örömeiért fogadta kedvébe, töb? 
bé vissza nem tér. — Koránt sem úgy 
szeretnek az ártatlanság' esztendejében, 
ugymond; 's ha a szép Glycérion azt 
erezi a' mit szemei hagynak sejtenem, 
bizonyos vagyok felőle hogy nála tiszta 
szeretettel fogok szerettetni. 

Glycérion már tizenötödik évében 
magára voná a' legdíszesbb ifjúság' óze-
meit. Képzelj eggy rózsát midőn a' haj-
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nalnak felhasad, 's előtted a' képe , bá-
jos arcza mint ragyogott. 

Alcibiád fellép , 's oszlanak vívó-
társai. Nem volt még Athenében szo-
kás ÖSzvekelni hogy Jégyen kit gyűlöl-
nünk , 's azért venni-el valakit hogy ha-
za küldessék más nap', 's az ifjúságnak 
szabad volt a' menyegző előtt ismer-
kedni. A' leányok nem bízták mago-
kat egészen lepeseiknek orzojikre; ma-
gok igyekeztek okosan viselni magokat, 
A' szemérem csak azolta -sédi erőtlenül 
magát, miolta megfosztatott a' győze-
deP dicsétől. Glycérionnak védte olly 
szép volt mint csak képzelhetni. Alci-
biád minden fortélyait munkába vevé 
hogy megnyerhesse bizodalmát, vagy 
mint gyermeket meglephesse. Magasz-
talta elméjét, kecseit, szépségét. Fel-
fogdősá a' mit mondott, 's olly szép-
ségeket fedeze-fel szavaiban mellyeket 
a' leány beléjek nem tett, olly elmés- ~ 
ségeket mellyekről a' leány nem is ál-
modott. Melly kár hogy ennyi ék mel-
lett érezessel nem bír ! Imádlak, gyö-
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xiyörü leány, monda neki, 's boldog 
vagyok ha szeretsz. Ne átalld azt meg-
vallani ; korodnak a' nyíltszívűség dí-
sze. Hasztalan' nevezik a' tettetést okos-
ságnak; ez a' szép száj koránt sem ar-
ravaló hogy szíved' érezéseit hazudtol-
ja ; hogy tolmácsa legyen a' szerelem-
nek, az az a' czél mellyért önn-maga 
alkotá a' Szerelem. — Ha akarod hogy 
való legyek, felele az ellágyult Glycé-
rion, cselekedd hogy pirulás nélkül le-
hessek az. Örömest nem tagadom-meg 
szívemet: de tisztemet sem örömest ta-
gadnám-meg; pedig meg fognám mind 
ket'tejét ha többet mondanék. Glycéri-
on úgy akarta hogy öszvekelések a' sze-
retetnek megvallása előtt határoztassék-
m e g ; Alcibiád úgy kívánta hogy vall-
ja-meg szerelqaét, * nem gondolkodván 
házasság felől. Az volna szép, úgymond, 
ha akkor fognám magamat szereteted 
felől elhitetni akarni mikor a' menyeg-
zői kötés tiszteddé tette volna azt; mi-
kor azon kénytelenségbe fogtalak volna 
hozni hogy szerelmet színlelj. Most, 
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míg' szabad vagy, most lenne nekem 
édes hallani érzéseidnek gyónását. -r-
Teljen hát kedved, 's ne vádolj hideg-
séggel ; legalább miolta téged ismerlek 
nem vagyok az. Inkább becsüllek mint 
hogy rettegnem kellene neked megval-
lani 5 de minekutána a' szó ajakimon 
kireppent, eggy viszontkedvezést várok 
tőled: hogy négy szem köztt ne szóllj 
velem míg azokkal a' kiktől függök, vé-
get nem érsz. Az! illy válasz más Szere-
tőnek szerencséjét fogta volna csinálni, 
de az Alcibiád' feje tele volt bolondság-
nál. Egészen végig akarta látni ha önn-
magáért szerettetik e? Nem csinálok e-
lőtted titkot, úgymond a' leánynak: 
megeshetik hogy lépésem mellyet erán-
tad tenni készülök, rosszul üt-ki. Szü-
léid engem azon hideg nyájassággal fo-
gadnak mellyet útkimutatás gyanánt 
VetteA volna ha látásod' öröme felül 
nem múlná büszkeségemet. De ha majd 
kényszeríteni fogom atyádat hogy adja-
ki v á l a s z á t n e m lesz helye a' hímezés-
íiek. Atyád széket űl az Areopaguszban. 
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A' legjobbika az embereknek, Socra-
tesz , ott gyanús , ott gyűlőltetik. Én 
neki barátja vagyok, 's tartok tőle hogy 
az ellene dühösködő harag reám is el-
hat. Félelmem talá* messze megyén: 
de ha atyád bennünket feláldoz a' maga 
tekinteteinek, ha kezedet tőlem megta-
gadja, szóllj, mit végzesz? — Szeren-
csétlen lenni 's engedni Végzeteimnek. 
— Úgy hát engem nem látsz többé ? 
Ha tőled eltiltanak, nem leszek e kény-
telen engedni ? — 'S engedni fogsz ha 
más férjet adnak is?—Áldozatja lészek 
tisztemnek. — 'S merő tisztből, a' melly 
férjet reád kötnek, szeretni is fogod ? — 
Igyekezni fogok legalább nem útálni. 
De melly kérdéseket tészesz itt nekem? 
Mit mondanál ha másképen gondolkoz-
nám? •— Hogy úgy szeretsz a' mint il-
lik. — Igen is való hogy szeretlek! — 
Nem, kedves Glycérion, a' szerelem 
nem ismér törvényt; ő feljebb van min-
den gátlásnál. De nem vádollak: e' gon-
dolkozás nem a' te korodhoz való"; az 
érett kort, bátor elmét illet melly még 
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ingereltetik a' gátlások által, mellyet 
a' visszás eset még nem tántorít. Az 
illy szerelem $ megval lom, ritka. Eggy 
bizonyos állapot után vágyni, eggy név 
után , birtok után mellyel kéjünk sze-
rént bánhassunk , férjnek karjai közzé 
vetnünk magunkat hogy kikelhessünk 
szüléinknek kezeik alól, ím' ézt neve-
zik szeretetnek! Én pedig ezt független-
ség' óhajtásának nevezem. Igen is , hogy 
csak rajtad áll azon felül hogy igazság-
talan vagy , élesnek is lenni, felele Gly-
cérion nedvesült szemekkel. Én nem 
mondtam semmi sérlőt. Késtem e eggy 
pillantásig is feláldozni neked a' kik haj-
landóságom íjtán vágytanak? tétováz-
tam e megvallani diadalodat ? Mit kí-
vánsz többet tőlem? — Hogy esküd-
jünk tántoríthatatlan hűséget, fel ele Al-

, cibiád; hogy esküdd hogy enyém lé-
szesz bár mi érjen; hogy senkié kivült-
tem nem lészesz. — Valóban, Uram, 
azt én tenni nem fogom. — Valóban, 
Asszonyom, e' feleletet várhatám, 's 
pirulok hogy kitettem néki magamat. 



R E G E g . 15 

E' szók után fellobbant haraggal ment. 
Láthatni e olly gubót mint én vagyok? 
úgymond; imhol eggy gyermekre kö-
tém magam' kinek nincs lelke, 's kinek 
szíve annak adja magát a' kit neki ura-
atyja választ! 

Athénéban volt eggy ifjú özvegy a* 
ki vígasztalhatatlannak tetszett férje' ha-
lálán. Mások köztt Alcibiád is megje-
lent nála azon komoly csenddel mel-
lyet az illendőség kíván a' megszomo-
rodtak körül. Az Özvegy szembe-tünvfe 
érzé enyhülni keservét a' Socratesz' ta-
nítványának vigasztalásai által, Alcibi-
ád pedig kimondhatatlan gyönyört ta-
lált az Özvegy' síráijkozásaiban. Azon-
ban társalkodások napról napra vidá-
mabb színt veve. Magasztalták a' meg-
holtnak jó tulajdonait , 's lassanként 
megvallák hogy benne valtak nem-jók 
is. Nem tagadhatni hogy felette jó em-
ber volt; de csak épen a' mindennapi 
ésszel bírt. Nem mondhatni hogy kül-
sője rút volt volna, de rajta nem volt 
semmi kellem, semmi kedvesség. A 
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legjobb férj volt, tele a' leggondosabb 
Isedviiéreséssel, csak hogy szorgalmával 
magát elúnatta. Eggy szóval, eggy illy 
drága férj' elvesztén a' legmélyebb ke-
serűségbe sülyedénk, de elvégeztük egy-
szersmind hogy máshoz , ha jönne is 
éggy megint, nem megyünk. — Ho-
gyan? kérdé Alcibiád; illy virító eszten-
deidben mondanál e le a' páros élet*^ 
örömeiről ? — Megvallom, felele az as-
szony , hogy a' mennyire a' rabságtól 
irtózom , olly igen tartok a' szabadság- » 
tói is. E' korban magamra hagyva, olly 
egészen minden függelék nélkül , mi 
lesz belőlem? Alcibiád nem késett ér-
tésére adni, Rogy a' házasság' rablánczai 
s az özvegység' magányos volta köztt 
van még valami harmadik; a' mi pedig 
az illendőséget illeti, azt épen nem ne-
héz alkuba hozni a' szerelem' szövetke-
zésével. Rosszul vétetett a' tanács ; ké-
szebbek voltunk meghalni. Meghalni l 
a' szerelem' 's kellemek' tavaszában meg-
halni ! E' szándék' nevetséges volta szem-
be-tűnő ; pedig az Özvegy" semmit nem 
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rettegett úgy mint a' nevetségest. E* 
szerént hát elvégeztetett, hogy meg nem 
hal; az is kétséget nem szenvedő dolog 
volt pedig hogy nem élhet ha szívének 
valami függeléket nem ad; ez a' valami 
eggy Szerető volt; 's szólljunk valót, 
találhatott volna e érdemesbbet válasz-
tására mint Alcibiád? — Ez gyakrab-
ban kezde megjelenni a' háznál ; as-
szonykám azt rosszúl vette ; lassanként 
hozzá szokott; utoljára csak titoktartást 
kívánt; ?s hogy valamiben meg ne buk-
janak, a' legnagyobb szemességgel ki-
csinálták mint kelljen vinni dolgaikat. 

Alcibiád kívánságainak legfőbb te» 
tőjét érte-el. Most nem a' szerelem', ö-
römei, nem a' házasság' reménye miatt 
szerettetett; most végre magát szeret-
ték benne; legalább 6 úgy hitte azt. 
Mostan eggy asszony' bánatján, okos-
ságán , büszkeségén vett diadalt, a' ki 
tőle nem kívánt egyebet titoknál 's sze-
retetnél. Az asszony viszont örvendett 
azt tarthatni törvényei alatt a' kiért Hel-
lásznak minden Szép jei irigyeivé lettek 
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volna. De mi kevesen tudnak titokban 
élni szerencséjekkel I Az alattomban-
szerető Alcibiád csak annyi volt mint 
akármelly más szerető : pedig a' legra-
gyogóbb triumplmak is csak az adja-meg 
való becsét, ha sok látója van. Eggy 
író úgy mondja hogy koránt sem elég 
valamelly gyönyörű tájat laknunk, ha 
nincs valakink a' kinek ezt mondhassuk: 
oh, mi gyönyörű t á j ! Úgy tetszett az 
Özvegynek is, hogy nem, elég neki Al-
cibiádtól szerettetni, ha ezt nem mond-
hatja: Alcibiád enyém! Ő tehát a' tit-
kot elbeszéllé eggy meghitt barátnéjá-
nak, ez a' meghitt barátné el a' maga 
kedvesének, éz pedig az egész Görög-
országnak. Alcibiád, elálmélkodva hogy 

" szerelme város' akkornapi újságává 
lett, szól!ott az asszonnyal;' de ez őreá 
kente a* gondolatlan beszédet. Ha úgy 
volna, mondá Alcibiád , szabad futást 
engednék a' hírnek mellyet magam tá-
masztottam; pedig én azon vagyok hogy 
elfojtassék. Vigyázzunk magunkra, ke-
rüljük az öszvejövetelt köz helyen, '& 



^ha a' történet eggyüvé hoz, nem veszed 
rosszul ha úgy teszek mintha nem ia 
ügyelnék reád. Mind ezt alkalmasan 
kedvetlenül vette az Özvegy. Igen i s , 
hogy úgy inkább lészesz kéjedre, fele-
le neki; érzem én hogy terhedre vál a' 
figyelem mellyet eddig mutatál, *s az 
minden vágyásod hogy szabadon rep-
deshess. De hát én, mit kívánsz, mint 
viseljem én magamat ? Én nem vagyok 
az a' csalfa a' ki új hódolókon kapkod-
jak : távollétedben únatkozva , jelenlé-
tedben erőszak köztt , úgy nézné k-ki 
mintha barátom belőlem játékot akarna 
űzni, 's ki tudja nem űzne e? Ha eggy-
szer azt hiszik hogy eggyek vagyunk, 
annak többé elejét nem vesszük; a' vi-
lág el nem áll a' maga hitelétől. 'S mi-
ért bánjunk egymással illy tartózkodva ? 
Téged úgy fognak nézni mint azt a* 
szerelmest a' ki maga kereste búcsúját, 
engem mint azt a' barátnét a* ki azt 
megkapta. 

Az Özvegy' felelete váratlan érte 
Alcibiádot; az pedig a' • hogy' magát 

a * 
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ezentúl viselni kezdé, egészen elrémí-
tette. Napról napra szabadabb, bátrabb 
lett. Ha a' Játékszínben voltak, úgy kí-
vánta, hogy megette fogjon ülést; ha 
templomba ment, hogy karján vezesse ; 
nem volt szabad elmaradnia vacsoráji-
tól, 's mindenkor vele kellett sétálnia. 
Kivált pedig azon kapott hogy azokkal 
jöhessen eggyüvé a' kikről tudta hogy 
őtet neki irigylik; 's illykor azt kívánta 
tőle hogy csak őtet lássa.- Parancsoló-
lag hagyott neki holmit, beszédes te-
kintetekkel pillongott reá , titkosan mo-
solygott fe lé, 's azon biztossággal sug-
dosott fü lébe, melly azt mondja hogy 
jól állanak eggyütt. -Látta Alcibiád hogy 
ü g y hurczolják mint díadali szekérhez 
fűzött rabot, *s ah , úgymond , a' sze-
szet érzésnek vettem ! Ez nem engem 
szeret hanem hódolásom' dicsét; nem 

, becsülne ha irigyei nem volnának. De 
megtanítom hogy a' szerelem nem a v 

dölyf bére. 
Az Athénéi Sophiszták' kevélysége 

meg nem tudta bosátani Socrateszneft 
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hogy csak Rényt és Valót tanít. Min-
dennap, új vád ment a' Tanács elébe 
e' veszedelmes polgár ellen. Socratesz, 
elszánva a' jónak, annyi rosszát hagyott 
magára mondani a' mennyi rágalmazó* 
jinak tetszett; de Alcibiád , a' ki heve-
sen szerette mesterét, helyt állott iri-
gyeinek. Sorba járta a' Tanácsbelieket, 
kimondotta nekik hogy az árulkodókkal 
nem bánnak az szerént a' hogy' szemér 
lyek 's hívataljok' méltósága kívánná^ 
szemekre hányta hogy lágyságok báto-
rítja ez .undok sereget gyalázatos tettei-
re , 's bátor lélekkel magasztalta taní-
tóját kit a' legigazabbnak 's legbolcsebb-
nék mondott minden halandók között. 
Az enthusiásm ékes-beszédüvé teszi » 
szótlanokat is. Eggy nap', midőn keds-
ves mesterét az Areöpagus' eggyik Bí-
rájánál hitvese' jelenlétében védrie, bé^ 
szédét annyi tűz és éd, annyi meleg-
szívűség és értelem öntötte-el, 's ez a' 
felhevülés egész külsőjének annyi kelle-
met adott, szépségét annyira nevelte , 
hogy a' Bífóné egészen el volt bájolva# 
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Hletődését az asszony maga is csak csu-
dálásnak vévé. Ez a Socratesz, úgy-
mond férjéhez minekutána Alcibiád el-
ment, valóban isteni ember ha több illy 
tanítványokat nevel iskolája. Ennek a' 
fiatal - embernek egészen meghatották 
lelkemet szavai. Az Areopagíta, ki fe-
lesége' nemes lelkét egész mértékben 
ismerte, nem akadt-fel a' hév dicséreten, 
sőt szóról szóra megvitte Alcibiádnak 
a mit hallott. A hiu Alcibiádot csik-
landta a' dicséret, 's engedelmet kért a' 
Bírótól ho^y házához járhasson, 's fele-
sége' javaltára magát érdemesbbé tehes-
se. A' jó ember maga unszolta erre. 
Hitvesem , úgymond , nagy kedvelője 
a' Philosophiának , 's örömemre lenne 
ha benneteket néha öszvekapni láthat-
nálak. Rhodope — ez vala a' neve e* 
tiszteletreméltó Asszonyságnak — való-
ban olvasgatta a' Bölcsek' írásait, 's So-
cratesznek Philosophiája az Alcibiád' 
szájában naponként > több kedvességet 
lalált nála. Feledém mondani hogy már 
elérte azt a' kort mikor az asszony nem 
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szép többé , de még mindég tetszetős ; 
midőn nincs ugyan már olly méltó a' 
szeretetre, de magát annál jobban sze-
retteti. Alcibiád látogatására jött az As-
szonynak. Ez nem tartott sem Alcibi-
ádtól sem magától. A' szó egyedül a' 
bölcseség' tanulása felől folyt. Socra-
tesznek leczkéji az Alcibiád' lelkéből a' 
Rhodopeéba mentek - által, 's ezen ált' 
költözés alatt ú j kellemet kaptanak; ha-
sonlók a' legtisztább kútfő' vizéhez melly 
virító partok köztt fut-el. Rhodopének 
napról napra nevekedett szomja ezen 
értekezések után. Már megmagyarázta-
tá mit tart Socratesz a' bölcseség és 
rény, az igaz és a' való felől, 's a' sor 
a' barátságra jött. 

Szeretném tudni, monda az asszony, 
Mestered melly külömbséget tesz a' ba-
rátság és szeretet között? — Socratesz 
nem azon Bölcsek közzül való, felele 
Alcibiád , a' kik mindent fejtegetnek : 
mindazáltal a' szerelmet háromfelé oszt-
ja. Eggyike az a' durva melly bennünk 
-köz az állatokkal; 's ez csak a* termé-
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szet' ösztöne 's a gyönyör' kedvelése. 
A' másika eggy tiszta mennyei érzés 
melly bennünket az istenségig emel. 
A- harmadika középben van a' két el-
sőbb között, 's leginkább illik - eggyü-
vé az ember' valóságával; ez két szív-
nek eggyessége az érzékek' kötelékei ál-
tal. Socratesz az elsőséget a' barátság* 
szép örömeinek adja; de nem kárhoz-
tatván a' természetet hogy az embert lé-
lekből 's testből alkotá, az embernek 
sem veszi vétkül ha gyönyörködéseiben, 
's hajlandóságaiban érzi a test' és lé-
lek* szoros eggyessége'következéseit. 'S 
kivált akkor akarja hogy a' természet' 
míve tiszteltessék, mikor a' szép testet 
szép lélekkel látjuk eggybe-szerkezve; 
mert az én mesterem, bár maga rút , 
ismeri a' szépnek becsét; 's felelek ért-
té , ha tudná kivel eredtem pHilosophiai 
tárgyak' vizsgálataiba ; pirítani fogna 
hogy óráimat okosabban nem haszná-
lom. Feloldozlak a' szépségek' mondá-
sa alól , monda Rhodope; Bölccsel van 
dolgom, 's ha ifjú is e' Bölcs, azt vá-
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rom tőle hogy oktasson, nem hogy 
gyarlóságomnak hízelkedjék. Térjünk 
tanítód' állításaira. Úgy mondod, meg-
engedi a' szerelmet. De ismeri e téve-
déseit , veszedelmét ? — Igen is, Asszo-
nyom; valamint a' részegségét, 's a' 
boritalt még is szabadon hagyja. — A' 
hasonlítás nem szinte jó , feleié Rhodo-
pe; a bort úgy választhatni a' mint tet-
szik, 's mérsékelhetni italát: de úgy 
van e ez a' szerelemmel i s? Ott sem á' 
választás sem a' mérséklet nem áll az 
akarón. — Nem, igen i s , azoknál a' 
kiknek sem szívek nincs, sem fejek: dg 
Socratesz a' maga tanítványait legelébb 
is eszes és jó emberekké képzi j 's az il-
lyeket szabadítjá-fel szerelemre. Tudja 
ő hogy ezek csak azt fogják szeretni a* 
mi jó ; *s mi kár lehet abból, akármelly 
mértékben szeretik ezt ? Rét nemes szív 
a' viszont-hajlandóság által a' szeretetre 
még méltóbbá vál mint ezen hajlandó-
ság nélkül volt volna. Alcibiádnak min-
den felelete elháríta valamelly akadályt 
a'Rhodope* szívében, 's csuszamlóbbá 
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teve az útat mellyen egymás felé köze* 
lítettenek. Már csak a' házassági hití 
czikkelye volt hátra, 's épen ez vala a' 
<Jordiai göcs. Rhodope nem az az as-
szony volt a' kinél Azt széllyel lehetett 
vagdalni; nála azt felbontani kellett. 
Alcibiád messzünnen került neki. Eggy 
nap' a' társaságba-kelés fordúlt-elő. Az 
emberek' szükségei, úgymond , eggyü-
vé - szövetkeztetek őket, a' köz haszon 
kiszabta tisztjeiket, 's a' zabolátlanság 
törvényeket szült. Mind ezek szent sza-
bások ugyan, de idegenek leikeink e-
lőtt. Az emberek csak külsőképen ille-
tik egymást, 's e szerént tisztjeik is mel-
lyeket egymás éránt magokra vettek, a' 
külsőn állapodnak-meg. Maga a' ter-
mészet a' szív' törvényszabója; egyedül 
6 gerjeszthet hálát, barátságot, szerel-
met ; 's a' szív' érzései nem parancsol-
tathatnak polgári rendelések által. Ez 
az oka, példának - okáért, hogy a' há-
zassági szövetségben sem nem ígérhet-
ni sem nem kívánhatni egyebet mint a' 
nem-lelki eggyességet. Rhodope, a' ki 
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hajlott valónak lelni a' beszéd' elejét, 
elrémült a'következésen. Hogyan? úgy-
mond ; tehát én nem ígértem egyebet 
az én férjemnek hanem hogy úgy teszek 
mintha szeretném ? — De mit tudtál 
hát egyebet ígérni? — Hogy valóban 
fogom szeretni ! felele az asszony elalé-
ló hangzattal. — Tehát ő is megígérte 
viszontag hogy nem csak szeretetre-mél-
i ó , de szemeidben a' Szeretetre legmél' 
tóbb férj fi is leend ? Megígérte hogy 
mindent elkövet hogy az lehessen, 's 
megállja szavát. — Igen jó; részedről 
te is mindent elkövetsz hogy egyedül 
őtet szeressd: de az igyekezet' szeren-
csés sikere felől sem eggyitek nem áll-
hat jót, sem másítok. — Ez irtóztató 
Morál! kiálta Rhodope, — Szerencsére 
Asszonyom , még is nem szinte olly ir-
tóztató ! Mennyi vétkes fogna úgy ta-
láltatni ha a* házassági hűség való tiszt 
volna! .— A' nagy Istenekre! 's te kétl-
hetfed...? — Én semmit nem kétlek, 
Asszonyom! Egyenességem, látom, el-
lenedre van, 's nem reméllem hogy 
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kedved jő példámat követni benne. Úgy 
hittem, Philosophával beszéllek, azon-
ban csak eszes-asszonnyal szóllottam. 
Szégyellem tévedésemet 's megyek. De 
bucsuzásommal, engedd , hadd adjam 
ujabb jelét egyenessé gémnek. Úgy vél-
ném az én erkölcseim olly tiszták mint 
a' legtisztesbb asszonyéi lehetnek; én 
szintén úgy tudom mire kötelez a' be-
csület 's a' hit' szentsége; ismerem a' 
házassági törvényt 's megszegése' vét-
két : de ha ezer feleséget vettem volna 
i s , nem fognám magamat rádőlni ha. 
téged magadat ezerszer szebbnek, ezer-
szer szeretetre-méltóbbnak lelnélek mint 
azt az ezer feleséget egyetemben. A* 
Szerént a' mit te állítasz, csak az mond-
hatja hogy vannak erkölcsei a' kinek 
szeme 's szíve nincs. Sok szerencsét 
hozzá hogy a' tökéletnek e' fő pontjára 
eljutottál! 

E' szók , keseredésnek 's haragnak 
hangjával ejtve, olly rémülésben hagy-
ták Rhodopét hogy alig tudott magá-
hoz térni. Alcibiád többé meg nem je-
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lent a' háznál. Látta az asszony hogy 
h u c s u z á s a k o r t a r t o t t s z a v a i b ó l n e m a 

vetekedés' tüze, hanem valami más sze-
lídebb hevület hangzott; a' maga részé-
ről pedig érzette hogy koránt sem a* 
bölcseség' félbe - szakadt leczkéji után 
búsong. Ez az örök unatkozás , ez a' 
békétlenség önn-magával, titkos ide-
gensége férjének nyájaskodásai ellen, 
's az a' veres szín, melly, ha Alcibiád-
nak neve talált említetni , egész képét 
elborította, mutatták neki hogy nem 
lesz bátorságos tovább folytatni vele a' 
társalkodást; és még^is égett meglátni. 
Férje visszavezette. Megértvén hitvesé-
sétől hogy valamelly szó felett öszvehá-
borodták, tréfát csinált a' dologból, 's 
megszóllítá Alcibiádot, lenne esze , jő-
ne-vissza. A' beszéd eggy ideig lassú 
volt. A' jámbor férj csintalanul mosoly-
gott orra alatt; de másfelé vonván fog-
lalatosságai: Ide hagylak benneteket, 
úgymond ; 's reméllem, öszveháborod-
váa a' szó felett, a' dolgon magán meg-
alkudtok. Szegény! ő aem gondolt ve-
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le semmi rosszat, de képében nagyot 
pirult az asszony. 

Alkalmas ideig hallgatván, Alcibi-
ád végre elkezdé a' beszédet. Véled 
töltött óráimban, Asszonyom, úgy-
mond, legszebb örömeit találtam-fel 
életemnek; 's ámbár egyedül tetszésem-
től függött a' nagy világ' lármás víga-
ságaiba merülni , megtanultam körült-
ted , hogy a' magány' csendes örömei 
ezeknél végetlenül édesebbek. Elsza-
kasztám magamat a' világtól, nem va-
Wk többé magamé, tiéd valék egyedül. 
Ne hidd hogy az az esztelen remény 
csúszott volna szívembe hogy elcsábít-
hatlak ; lelked' magassága hódoltatott, 
százszor inkább mint elmésséged 's e' 
bájos alak, törvényeid alá. De illy 
tiszta, illy szép lánggal égvén éretted, 
azzal hízelkedtem vala magamnak hogy 
lelkedben ehhez hasonló érzéseket éb-
reszthetek-fel. Ez a' szép szerelem té-
ged megbántott vagy inkább terhedre 
vált; mert, engedj-meg egyenességém-
nek , lehetetlen hogy kárhoztasd. A 



R E G E K . 31 

mit én érzek értted, te eggy másért ér-
ned; magad vallád ugy. Én nem vá-
dolhatlak érette , én értté nem panasz-
kodhatom : de elég hogy szenvedek. 
Athénében nincs talán több eggy as-
szonynál , a' ki férjét szeresse , 's ne-
kem ebben az eggy ben kelle magamat 
elvesztenem ! — Valóban bohó vagy 
eggy bölqs eipber tanítványa lévén, 
fel ele néki Rhodope édesded mosoly-
gással. Az ifjú, a' legkomolybb hang-
gal felelt reá , de az asszony csak ne-
vetkőzött; az i^u az asszony' keze után 
nyúlt, 's ez megneheztelt értté; az meg-
csókolta ezt a' kezet, ez fel akara kel-
ni ; az tartóztatta, ez elpirult, 's a' két 
Bölcsnek kerengett a' feje. 

Nem kíván hosszas magyarázatot, 
mint lett oda Rhodope, 's mint keresett 
okokat mentegetni magát maga előtt: 
könnyű azt eggy megbotlott, de tisz-
teletre-méltó asszonyban képzelni. 

Mindenek felett férje" becsülete 's 
nyugalma miatt reszketett. Alcibiád es-
küvéssel fogadta neki a* legszentebb 
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hallgatást; de a' gonosz világ nem vár-
ta hogy ő megszegje ígéretét. Tudta 
azt minden hogy Alcibiád nem az az 
ember a' ki untalan' Philosophiáról be-
széli eggy szép asszonyai. Gyakor lá-
togatásai gyanút támasztottak; pedig a' 
gyanút a' világ való gyanánt veszi. Ki-
csinált dolog volt hogy Alcibiád jól áll 
Rhodopénál. A' hír fülébe ment férjé-
nek. Nem hitt ugyan neki, de felesé-
ge' becsületé, 's, a' magáé , úgy kíván-
ták , hogy a' gyanú is távoztassék. Te-
hát elébe terjesztette hitvesének hogy 
köz javok úgy kívánja hogy a' társalko-
dás Alcibiáddal félbe - szakasztassék; 's 
t z t olly szelídséggel, olly bizakodással 
's kímélettel mondotta, hogy az asszony 
fiem is lelt feleletet reá. A' lágyszívű 
*s már a' természet által jóra-szült as-
szonyt nem érheti érzékenybb pironság, 
mint midőn olly jeleit kénytelen elfo-
gadni a' becsületnek, mellyeket többé 
ixem érdemel. 

Rhodope e' pillantat olta eltökélé: 
hogy a' társalkodásnak Alcibiáddal ál-

taljá-
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taljában véget vet; 's minél gyengébb-
nek érzette magát eránta, annál erőseb-
ben állott végezése mellett. Haszonta-
lan' igyekeze Alcibiád minden csábító 
mesterségeivel megtántorítani szándéká-
ban. Nem, monda neki ez a' derék as-
szony , elhagy ám ugyan ámítatni ma-
gamat hogy eggy asszonynak titkos vé-
tése férje ellen semmit nem tesz: de 
maga a' valótalan szín is igazi sérelem 
mihelytt becsülete csorbul általa, vagy 
nyugalma háborítatik. Nem tartozom 
szeretni férjemet; légyen úgy : de a* 
mennyire tőlem kitelik, szerencséssé 
tenni szoros tisztem. — 'S e' szerént az 
ő javát elébe teszed az enyémnek ? — 
Elébe, felele , fogadásom' teljesítését 
hajlandóságomnak; ez a' kireppent szó 
légyen utolsó gyengeségem. — Ah, ki-
álta Alcibiád, 's én magamat szerettet-
ni gondolám ! Élj szerencsésen, Asszo-
nyom; látom hogy egész szerencsém 
eggy bohó pillantat' kedvezése volt. — 
Illyenek a' mi tiszta-életü asszonyaink! 
monda továbbá. Mikor kedvekbe vesz-
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;nek, a' szerelem vett rajtok erőt; mi-
kor kiadnak rajtunk, az erkölcs' sugal-
latait követik; 's valójában ez az egész 
szerelem 's ez az egész erkölcs eggy kép-
zelődés' szesze melly tegnap jött 's ma 
megy'. — Érdemlem ez alázatot, mon-
da Rhodope, könyükre olvadván. A* 
ki meg nem becsülte magát , nem 
várhatja hogy más által becsűltesséfe. 
Igszság hogy gyengeségünk megvetést 
húzzon reánk. 

Alcibiád ennyi próba után megta-
nulta hogy az asszonyokhoz nincs mit 
bízni; mind a' mellett magának sem 
hitt annyit hogy veszedelmét rettegés 
nélkül nézhetné: 's noha eltökélte hogy 
szeretni nem fog, homályosan érzette 
hogy szerelem nélkül nem élhet. 

Ezen hánykódásai köztt, midőn 
eggy nap' a' tenger* szélén sétálna, eggy 
asszonyt láta közelíteni kit járásáról 's 
szépségéről Istennének fogadott volna, 
ha benne Erigonét, a' szerelem' örö-
mei' leánykáját , nem ismerte volna 
meg. Ki akara térni előle, de az nevén 
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Szóllítá. Alcibiád, úgymond; téged at 
a' bölcselkedés még bolonddá teszem 
Mondd-meg csak , kérlek , a' te eszten-
deidhez illik e elevenen temetni-el ma-
gadat azokba a' komor elmélkedésekbe? 
Fogadd szómat * légy boldog; mindég 
marad időd hogy bölcs légy. — Én az-
ért törekedem bölcs lenni, fel ele Alci-
biád hogy boldog legyek. — Szép út a' 
boldogságra! 'S te azt hiszed hogy ért 
nagyon töröm magamat a' te tudomá* 
nyodon ? 's még is ki boldogabb nálam-
nál? Az a' Socratesz téged egészen el-
rontott , . 's az nagy kár; de teszek én 
róla, csak végy leczkét nálam. Régen 
kitettem a" czélt reád; ép. ifju is vagyok, 
szép i s , érzékeny is; 's dicsekedés nél-
kül légyen mondva, érek annyit mint 
eggy nagyszakálu Bölcs. Ők azt tanít-
ják hogy tagadd-meg magadtól az örö-
met ; szomorú tudomány! nálam azt 
tanúlod - meg hogy kedvedre élj velek. 
— Oh, felele Alcibiád, káromra igen 
is jól megtanultam; a' költés, a' gyö-
nyörűségek megrontottak. Nem vagyok 

a * 
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én többé az a' pompás gazdag ember 
kit bolondságai olly híressé tettenek, 's 
most már kölcsönözőimnek rovásokra 
élek. — 'S ez mindöszve is a' bajod? 
Ne gondolj vele; nékem elég pénzem, 
elég kövem van , 's másoknak bolond-
ságai helyre hozzák a' tiéidet. — Jósá-
god elkevélyít, felele Alcibiád; de ve-
le nem fogok visszaélni. — Mit akar 
e' vonakodás? A' szerelem nem tesz e 
mindent közössé ? 'S osztán kinek jut-
hatna eszébe azt hinni hogy tőlem ve-
szed ? Te nem vagy olly gondolatlan 
hogy tovább add: én pedig kevélyebb 
vagyok mint hogy szerelmem' barátját 
másoknak nyelvekre kössem. — Meg 
kell vallanom, ezt nem vártam tőled, 
mert téged a* világ fösvénynek tart. — 
Fösvénynek ? az vagyok, igen is, azok 
eránt a' kiket nem szeretek, hogy az-
zal a' kit szívem.választott, vesztegetve 
költhessek. Én nagy becsben tartom 
köveimet, de téged még nagyobban tar-
talak; 's szőllj, ha kel l , 's holnap fel 
vannak áldozva. — E' példátalan ked-

Debreceni Egyetem Egyete 
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fezes pirít és érdekel. Örömest enged-
ném neked azt a' szép lelkek' gyönyö-
rüségét hogy rajtam gyakorolhassd, ha 
hálából legalább virító legénységet 
nyújthatnék értté; de kénytelen vagyok 
vallást tenni előtted, a' mértékietlen 
élet nem csak vagyonomat rontotta-
meg; azon mesterségre is reá-akadtam 
hogy fiatal esztendeimben érjem-el a' 
vén kort. — Könnyen elhiszem, fel ele 
Erigone mosolygva; nem híjába ismer-
tél annyi tisztes asszonyt. De még job-
ban megleplek; én nem kívánok egye-
bet tőled a' szív' leggyengédedebb ér-
zéseinél, 's ha szíved úgy meg nincs 
rontva mint erszényed, meg van a' mit 
kerestem. — Kötődöl , monda Alcibi-
ád. — Nem én! Ha Herculeszt venném 
kedvesemnek, azt kívánnám hogy le-
gyen Herculesz; Alcibiádtóí azt kívá-
nóm hogy legyen Alcibiád, 's szeressen 
azon szelíd, csendes gyönyörrel melly-
nek a' szív kútfeje. Ha néha az érzékek* 
részéről találsz reménytelenül meglep-
n i , jó; én neked mindent szabadon ha-



38 S Z Í V K É P Z Ő 

gyök 's nem kívánok semmit. — Való. 
ban, monda Alcibád , sem örömem, 
sem csudáihozásom nem lel határt; ! s 
ha attól nem tartanék hogy szerencsém, 
nek valamelly méltóbb irigye — 
Irigye? oh, annak, fogadom, nem lesz 
más mint szerencsétlen. Tudd-meg, ba-
rátom , az asszonyok, ha változnak, ne-
gédségből 's újság-kívánásból változnak; 
's.képzelhet'd hogy én túl vagyok mind 
eggyikén mind másikán. Ha nem is-
merném a' férjüakat, azt mondhatnád, 

' hogy sokat fogadok; de midőn őket fel-
áldozom neked, tudom mit cselekszem. 
'S ha megnyugtatásodra még ez sem 
elég, hiszen nyit ja eggy út előttünk. 
Neked eggy jószágod van alkalmas tá-
volságra Athénétől hová az alkalmatla-
nok nem jönnek örömeinket feldúlni, 
Ha bízol mgadhoz hog/ társaságomban 
kiállhat'd a' magány' unalmait ^ paran-
csolj 's holnap indúlunk. — Nem, ugy-
mond AlcibiáÜ, dolgaim még eggy ide-
ig itt nem engedik hagyni sl várost. De 
ha megkötjük a' kötést szükség e hogy 
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azt tudassuk ? — A' mint neked tetszik; 
ha akarod hogy tudja a' világ, én le-
szek a' ki kihirdetem; ha titokban tet-
szik tartanod , hallgatóbb leseek mint 
az első Begyes. Egyedül magamtól 
függvén 's benned tennen-magadat sze, 
retvén, sem nem keresem sem nem 
rettegem a' világ' szemeit. Ne erőltessd 
magad', barátom; tanácskozzál szíved-
del , 's ha ajánlásom kedvedre van, vár 
vacsorám. Menjünk hitünknek bizony-
ságául hívni az öröm' és gyönyör' Iste-
neit, — Alcibiád megfogja a' leány' 
jobbját, 's elragadtatva csókolván , ah , 
úgymond, végre találtam szeretetet, 
's ma kezdődik boldogságom! 

Elérkeznek a' házhoz. Valamit az 
ízlés kedvest és válogatottat talál hogy 
az érzékeket egyetemben gyönyörköd-
tesse , mind az öszvegyüjtve látszott 
az Alcibiád' megbájolására e' pompás 
vacsorán. Hlyen vala a- palota melly-
foen Adoniszt fogadta-el Cyprisz , 's mél-
tó hogy az Ámorok itt is töltögessék a' 
nektárt, hogy a' Grátziák itt is udvarol-
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janak az ambroziával. Ah , úgymond 
Erigone , ki hitte volna midőn a' Bac-
chusz' kedvese' nevét felvettem, hogy 
eggykor azt a' halandót fogom tartani 
karjaim köztt a' ki szépséggel felülha-
ladja India' hódoltatóját! Mit mon-
dok, halandót? Bacchuszt, Apollont 
's Ámort eggyütt bírom benne , 's ez 
órában Erigonét, Kalliopét 's Psychét 
látom boldogságomat irígyleni. Felko-
szorúzlak tehát, én ifju Istenem, sző-
lővel , borostyánnal 's myrtusszal; vaj-
ha szemeid előtt én is mind azon ke-
csékkel jelenhetnék-meg mellyeket ked-
veseikben azon halhatatlanok imádtak 
kiknek te ragyogsz ékeikkel! Alcibiád 
elrészegülve hiúságában 's szerelmében, 
játéknak eresztette igéző csapodárkodá-
sait, mellyek áltál magát a' bölcsesé-
get is el tudta szédíteni. Diadalát lant-
jának ezüst húrjain énekelte. Szeren-
cséjét eggybe-vetette az Istenekével, 's 
boldogabbnak nevezte magát náloknál 
mint barátnéja által náloknál szebbnek 
találtatott. 
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A vacsora után eggy szomszéd szo-
bába vezettetett melly el vala rekeszt-
ve az Erigoneétől. Nyúgodj-el, szere-
tett Alcibiád, monda ez n^jki tőle el-
válván ; vajha a' szerelem csak az én 
képemet festené elődbe midőn majd el-
szunnyadsz. Méltóztassál legalább ve-
lem azt hitetni; 's ha valami más tárgy 
talál ötleni gondolataidba, kedvezz ér-
zékenységemnek , 's eggy hízelkedő ha-
zugság által hozzd helyre álmodnak nem 
akart vétkét. — Hogyan, kedves! mon-
da ellágyulva Alcibiád; 's te engem az 
álom' játékos örömeire szorítanál? — 
Neked, felele amaz , nálam nem lesz 
soha egyéb törvényed tulajdon tetszé-
sednél; 's énekelve ott hagyá. 

Alcibiád magán kívül volt örömé-
ben. O szemérem ! o tisztaság ! kiálta; 
de mik vagytok ti tehát, ha olly szív-
ben találtatik a' hol ti nem lakoztok, 
az a' tiszta, szűz szeretet melly az egek-
ből szállott alá, meglelkesíteni a' még 
ártatlan embert 's díszt adni a termé-
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szetnek? 's ezen elragadtatásban felkél, 
meglepni Erigonét. 

A' Hetére mosolygva fogadja Alci-
biádot; érzéssel, de nem hévvel; 's úgy 
tetszett mintha szíve csak az Alcibiád' 
kívánságaitól venne melegűlést. Két 
holnap folyt - el ezen boldog örömek' 
teljében, 's a' leány csak eggyszer sem 
tagadta-meg fogadott érzéseit. De vég-
re közelített a' szerencsétlen nap mely 
eggy illy igen hízelkedő képzeletet el-
oszlasson. 

Az Athénéi ifjúság úntalan' a' kö-
zelítő Olympiai játékokhoz való készü-
lettel foglalatoskodik; 's hogy az egész 
haza' szemei előtt melly felette szép el-
nyerni a' koszorút, azt Erigone olly 
tűzzel festette, a' Poseidoii' játéka' fé-
nyességét olly hevesen magasztalá, hogy 
Alcibiádnak kedve jött, fellépni a' pá-
lya' futóji közzé. De hogy az öröm vá-
ratlan' lepje-meg lyánkáját, hallgatott 
szándéka felől. . 

A' játék' innepén elvál tőle, hogy 
a' Hippodrőmba menjen. Ha úgymond, 
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eggyütt látnának, mindenfélét húzná-
nak-lii belőle ; pedig elvégeztük liogy 
a' gyanút is el fogjuk távoztatni. De 
a játék után eggyütt leszünk 's nálad 
vacsorálok. 

Gyűl a' nép, telnek a' székek. E-
rigone megjelen, 's minden szem függ-
ve marad rajta. A' szépek irigykedve 
nézik, a rútak bosszúsággal, a' vének 
sóhajtozva , az ifjak eltelni nem tudó 
gyönyörködéssel. Az Erigone szemei, 
mindenfelé szálongván e' roppant Am-
phítheáter' sorain, csak Alcibiádot ke-
resték., Eggyszerre a' verőcze előtt lát-
ja-meg szekerét és lovait. Nem mere 
hinni szemeinek. De kevéssel tovább 
eggy i f jú , szebb mint a' szerelém' Is-
tene 's díÜczegebb mint Mársz, felhág 
e pompás szekérre. Alcibiád í Alcibi-
ád ! az ő ! Szájról Szájra megyen a' név, 
's az elszédült leány nem hall egyebet 
ennél: Alcibiád ! a' dísze , a' fénye az 
Athénéi ifjúságnak ! Elalélt örömében. 
Az ifjú felpillant reá, mintha kedvesé-
nek isteni segédét kérné a' futásra, 
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Rendbe állanak a' szekerek, megnyíl 
a' verőcze, harsognak a' trombiták, a' 
föld már reng a' vágtató paripák alatt, 
*s porfelleg fogja-bé a' futatókat. Erigo-
ne alig lélegzik. Lelke szemeibe költö-
zött H szemei pedig kedvese' szekerét kí-
sérték túl a' por habzatjain. íme nyí-
lás esik a' szekerek köztt, a' gyorsab-
bak haladnak, 's az Alcibiádé közöltök 
van. A reszkető Erigone fogadásokat 
tesz Castornak, Polluxnak , Herculesz-
nek ^ Apollonnak; 's végre elől látja 
Alcibiádot; de másod' magával. Lelkét 
a' félelem és remény függőben tartják. 
A' két szekér' kerekei azon tengelyen 
látszanak forgani, azon gyeplőtől igaz-
gattatni a' lovak. Alcibiád kettőzteti tü-
zét , 's az Erigone' szíve könnyebben 
piheg; a' másik erőlteti sebességét, 's 
az Erigone' szíve ismét szorúl; minden 
csere ellenkező hevületre ragadozza. A' 
két szekér eggyszerre jut-el a' czélhoz; 
de a' másik eggy nyúlással megelőzi 
Alcibiádot, 's eggyszerre ezer száj a' 
gzámoszi Pisicratesz' nevét harsogja. Al-
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cibiád elborítva szégyennel, megfordul, 
sülyedt fővel, lógó gyeplőkkel, 's ke-
rüli a' helyet hol Erigone képét fátyo-
lával befedte. Úgy tetszett neki mintha 
reá volt volna függesztve minden szem, 
's pirítaná hogy olly embert szeret a' ki 
magát meggyőzeié. Azonban zúgás tá-
mad körültte. Látni akarja mi dolog. 
Pisicratesz hajtotta-vissza szekerét azon 
részen a' hol Erigone ült. Újabb ok a' 
pirúlásra. De mint hüle-el, midőn, lá-
bainál állván-meg a' szekér , leszállani 
látja a' győzedelmest ki a' nyert koszo-
rút neki jő nyújtani. Ezt én neked kö-
szönhetem , Asszonyom , úgymond , 's 
ímé hódolok vele. Képzelje kiki ha tud-
ja , azon sokféle indúlatokat mellyektől 
Erigonének szíve e' szók' hallására há-
nyattatott. De még élt benne a' szere-
lem. Nincs mit köszönnöd, felele Pi-
sicratesznek piruló képpel; szívem azt, 
engedj-meg egyenességemnek, nem né-
ked óhajtotta. — De azért nekem e' di-
cset még is csak az a' kívánság szerzés 
meg hogy látódra győzhessek. Ha tehát 
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jiem voltam is élég szerencsés bírni ó-
hajtásodat a' pályavívás közben, lega-
lább méltóztassál osztozni velem jutal-
mában, 's fogadd-el e' koszorút! Ek-
kor a' legindúlatosbb esdeklésekkel ún-
szolá ismét elfogadni áldozatját, 's a' 
sokaság csattogó kézzel látszott azt kí-
vánni. A' negéd végre győzött a' szere-
lem' érzésein; Erigone elfogadta a' sze-
rencsétlen ágat, de egyedül, úgy mond-
ta legalább, hogy a' nép' kívánságának 
eleget tegyen; de, ki hinné? mosolyg-
va ! 's Pisicratesz ismét fellépett a' sze-
kérre , eltelve szerelemmel 's a' dics' szé-
dítő örömeivel. 

Alcibiád , mihelytt első fájdalma 
csendesedett, bátorítani kezdé magát. 
Minő gyenge, hiu ember vagy te, úgy-
mond , hogy ezen ennyire törődöl! És 
miért? mert más még serényebb vagy 
szerencsésebb kocsis mint te. De látom 
é n , nem ez bánt téged. A' legboldo-
gabb halandónak fogtad volna magad' 
tartani ha Erigonénak szemei előtt nyer-
heted vala-el a' jutalmat; 's attól félsz 
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hogy meggyőzve kevésbbé fogsz szeret-
tetni. Ne légy eránta igazságtalan. Eri-
gone nem a' közönséges asszonyok köz-
zé tartozik; köszönni fogja hogy néki 
örömet akarál nyújtani; 's maga lesz 
az első a' ki pirítani fog hogy illy cse-
kélység miatt epedez§z. Menjünk bá-
tran látására. Sőt örvendeznem kellene 
e visszás történeten; ez ú j próbája lesz 
szép szívének , 's a' szerelem az ő kar-
jai köztt nekem sokkal szebb diadalt 
készít mint a' mellytől elestem. Eltel-
ve e' vigasztaló képzeletekkel , érkezik 
Erigonéhez, 's — a' Győző' szekerét aj-
taja előtt látja állani. 

Az neki mennyköütés volt. Szé-
gyen, bosszúság, kétségbe-esés rohant 
szívére. Elalélva alig tudta mit csinál, 
's tántorgó lépései minteggy magoktól 
fordúlnak Socratesznek lakása felé. 

A* jó öreg ki maga is jelen volt a' 
nézők köztt, nyájassággal jött elfogadá-
sára. A' mint látom, úgymond * neked 
vígasztalásra van szükséged hogy kezed-
ből kireppene a' diadal: de, úgy e, kó~ 
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száló? ma nem igen fogtalak volna lát-
ni ha elnyerted volna azt? Jó, szíve-
sen látlak én így is; nekem kedves ha 
a' bajban megkeresnek. A' boldogsága' 
erzésében elmerült szív mindenütt ki-
ömölhet : de a' szenvedők1 bizakodása 
édesebb , hízelkedŐbb. Azonban azt ma-
gad is megvallod, gondolnám, hogy a' 
Számoszi Pisicratesz után neked vannak 
legsebesbb nyargalóid az egész Görög-
földön; 's meg kell adni hogy szép do-
log derék embernek lovakban múlni-fe-
lül másokat. A' levert Alcibiád meg 
sem értette a' Socratesz' fúlánkját. A' 
Bölcs ábráza' elváltozásából vetvén szí-
ve' illetődésére, De mi hát ez ? úgymond 
neki komolybb hanggal ; eggy gyer-
mekség fog e így megindítani? E' bú-
songást, e' csüggedelmet alig bocsát-
hatnám meg neked ha egy országot vesz-
tettél volna is. — Ah, édes mesterem , 
kiálta Alcibiád, lassanként magához 
térvén; mellv szerencsétlen a' kinek ér-
zékeny szív jutott! márvány szívvel bír-
jon a' ki illy romlott időben akar élni! — 

Elhiszem, 

Debreceni Egyetem Egyetemi 
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Elhiszem, felele Socratesz, hogy neked 
ez a' te érzékeny szíved néha nem ke-
vés bajt csinál. De az érzékeny szív 
olly derék portéka hogy nem sajnálhat'd 
ha olly kor drágán fizetsz is értté. Azon-
ban hadd látom hát, mi ért megint ez 
e g y s z e r ? 

Alcibiád ekkor beszélleni kezdé, 
mint jára Begyesévei, a' gyermek-leán-
nyal , az özveggyel, a' Bíró' hitvesével, 
's azzal az álnok Heterával , a' ki épen 
most áldozta-fel a' szerencsésbb kocsi-
zónak. 'S min tudsz te itt panaszkodni, 
monda neki Socratesz, végig hallgatván 
hosszas siralmait? Hiszen nekem úgy 
tetszik hogy téged mindenik szeretett 
a' maga módja szerént. A' Begyes pél-
dának - okáért, a' gyönyört szereti a' 
tisztaság' leple alatt; úgy hitte hogy a* 
mit keres, benned felleli; te azt meg-
tagadád tőle 's ő kimutatta útadat. így 
bánt a' többi is. Mindenike tulajdon 
boldogságát szerette kedvesének szere-
lésében. A gyermek-leány férjet kere-
sett kit szabadon 's az illendőség' meg-

ELSŐ KÖT. 4 
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sértése nélkül szerethessen; az özvegy 
azt ígérte maginak hogy szépségének 
irígylett diadalát leli-fel benned; az A-
reopagíta'felesége eggy olly szeretetre-
méltó 's titoktartó kedvest, kivel philo-
sophiája veszély 's botránkoztatás nél-
kül pihenheti-ki magát; ez a' köz-örö-
mek' árosa pedig azt a' szép férjfit kit 
minden csudál, minden magasztal, 
minden óhajt; 's örült hogy azt bírhat-
ta , ha bár titokban is, kin a' hazának 
minden szépségei készek lennének ver-
sengeni vele. — Hogyan ? monda Al-
cibiád ; hát azt csak te is valónak látod, 
úgy e , hogy engem eggyike sem sze-
retett tulajdon magamért? Magadérte? 
térdé a' Bölcs; ah, édes gyermekem , 
's ki verte azt a'bohóságot fejedbe hogy 
valami ollyast várj ? Minden önn-ma-
gáért szeret. Maga a' barátság is, ez az 
olly tiszta érzés , mindég személyes 
használatokon építi válásztásait; 's ha 
ollyat keressz a' mellyben ez ne talál-
tassák , jobb ha mingyárt az enyémről 
is lemondasz. Valóban csudálom mint 
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szédítsél az önnszeretet még a' legesze^ 
sebb embert is. Szeretném tudni mi 
az a' M a g a m , mi az a' te É n e d , a' 
mit mással kívánsz szerettetni ? A' szü-
letés , gazdagság, ifjúság , elmésség, 
szépség mind merő események. Ez eg-
gyik sem vagy Te, 's még is te csak 
ezek által érdemlesz szeretetet. Az a' 
te becses É n e d , az a' te M a g a m o d 
csak az a goromba vászon mellyre a' 
drága hímvarrás tétetett. A' ki ezen tu-
lajdonokat kedveli rajtad, felcseréli ő-
ket személyeddel. Légyen eszed, ne 
add magad' olly fejtegetésekre a' miket 
senki nem csinál, 's nyúgodj-meg azon 
hogy mások, öszvevegyítvén tulajdo-
niddal személyedet, szeretetekre mél-
tóztatnak. Én épen nem neheztelek az-
ért hogy kényes ízlésed ott hagyatá ve-
led a' Begyest és az Özvegyet , sem 
hogy a' széplelkü Rhodope 's a' hiu Eri-
gone szabadságodat visszaadák: de hogy 
Glycérionról lemondál, azt sajnálom ; 
's javaslanám, térj-vissza hozzá. — Kö-
tődői! úgymond Alcibiád; ő gyermek, 

4 * 
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azt akarja hogy vegye-el az ember. —-
Jó; hát elveszed! — Ha jól hallom e? 
Socratesz adja nekem e' tanácsot? — 
Miért nem ? Ha feleséged eszes és jó , 
boldog lészesz ; ha kaczér vagy durczás, 
bölccsé tészen; forgassd a' hogy' tetszik* 
nyerni fogsz benne. 
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Kár hogy oda a' Tündérvilág! Az ezer 
édes örömet nyújtott a' heves képzelet-
nek , 's a' legszabadosbb mód vala édes 
álmokra szenderedni. 'S nem voltak e 
a' hajdani Napkelet' mennyezetei elné-
pesedve Géniuszokkal 's Tündérekkel? 
A Görögök úgy nézték őket mint köz-
benjáró lényeket Istenek és emberek 
között. Példa reá a' Socratesz' biztos 
Démona; példa az a' Tündér ki, a' mint 
mingyárt beszéllem , Alcimachuszt tar-
totta védelme alatt. 

Evergéte Tündér megkedvelé Alci-
machuszt , még minekelőtte világra jött. 
Ő intézte születésekor csillagzatait, ő 
kötötte-meg őtet a' tetszés' ajándékával 
a' nélkül hogy elébe szabta volna a' mó-
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dot mellyel szeressen. Egész ifjúsága 
azon elmésség' 's kellemek' kifejtődései-
ben tölt-el mellyeket jóltevöjétől kiké-
szítésül kapott. 

Tizenöt esztendős volt midőn atyja, 
eggyike a' legelsőbb 's legtehetősebb 
polgároknak Megarában , a' fegyvergya-
korlás végett Athenébe küldötte. Édes 
fiam, ugymonda neki búcsúzásakor, te 
a' világban a' hová lépsz , sok eszelősre 
fogsz akadni kik becstelenül szállnak 
az asszonyokról. Ne higyj nekik, a' 
majmoknak! Azért szóllanak rólok becs-
telenül , mert őket becstelenekké nem 
tehették. Én az asszonyi-nemben annyi 
szép-érzést y annyi nyiltszivüséget, an-
nyi való-voltot találtam a' mennyit hí-
jába kerestem a' mi nemünkben; s en-
nek első példájául mingyárt anyádat 
hozhatom-elő. Tégy úgy mint én: ke-
ress eggy jó-nevelésü személyt, ért el-
mével , jámbor erkölccsel; kinek gon-
dolkozása 's hajlandóságai a' tiéidhez ha-
sonlítnak. Kapsz ollyat mindenütt. Eg~ 
gyezésemen ne aggódjál. Én jó atya 
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vagyok; csak te légy szerencsés, meg 
Van a' mit óhajtottam. 

Alcimachusz eltelve ezen intések-
kel , elérkezik Athenébe. Első látoga-
tását Szelénénél tette kihez ajánlva volt. 
Szeléne ifjonta szép és igen kedves va-
la : még meg vala szépsége, de kedves-
sége fogyott. Mingyárt az idvezlés' ce-
remóniáéi után , mit keressz te , úgy-
mond neki eggy Ezredes, férje Szeléné-
nek 's az Alcimachusz' atyjának hajdani 
barátja, minálunk? Illik e magadat az 
élet' virágában asszonyok közzé temet-
ned? A' rév, a' nyargaló, azok légye-
net iskoláid, nem azon hiu gyülekeze-
tek a' mit szép-világnak hívnak. Elvesz-
nék bosszúságomban, ha látom hogy 
fiatal ember érkezik hozzánk. Szpártá-
ba ,- Szpártába kellene őket innen ker-
getni ! 

Alcimachusz e' megtámadás által 
egészen meg volt zavarva; de Szeléne 
pártjára költ. Oh, ezen tökéletesen re-
ád ismerhetni! monda férjének. Szpár-
ta, a' rév , a' nyargaló! 'S mondd - el 
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csak, mit tanúinak ezekben a' te isko-
láidban ? — Gazdagodni 's verekedni, 
felele az Ezredes durván. — Gazdagod-
ni , lám be nemes törekedés! vereked-
ni , lám. be múlatságos! Az első , úgy 
vélném , nem illik fő-születésü ifju-em-
ber' tüzéhez; a' másikat a' nélkül is kön-
nyen megtanúlni. — Nem olly könnyen, 
nem olly könnyen, Asszonyom , mint 
gondolod. A' ki kendőző-asztalkák kö-
rül töltötte if júságát, nehezen lesz jó 
katona. — Én pedig nem tudok sem-
mit ízetlenebbet, faragatlanabbat, mint 
a' ki csak verekedni tanult. Hát csak 
azért vagytok a' világon hogy egymást 
öldössétek ? A' békének szint úgy meg-
vannak a' maga mesterségei mellyeket 
tanulni kell, mint a' háborúnak. Nem 
mindég állatok sereg előtt. — Lánczos, 
lobogós ! hisz' az épen a' b a j ! az épen 
a' b a j ! Állana csak rajtam, fejével la-
kolna minden a' ki még a' béke' idejé-
ben is eltávoznék a' zászlóktól. — Ho-
gyan , édes Úr, 's te tehát azt akarnád 
hogy nekünk senki ne maradjon? — 
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Marad , Asszonyom , marad ! elég ha-
szontalan van a' hazában. — Gyönyö-
rű ! te reánk a1 nép' salakját tolod? Oh, 
az asszonyok neked sok köszönettel tar-
toznak. — Azt nekik szívesen oda ha-
gyom. — Nem , Uram; mi hü leányai 
vagyunk a' Respublicának, 's ennek ja-
váért , mint jó polgárnők, örömest le-
mondunk minden figuráról melly ne-
künk nem tetszik; mind azon rettene-
tes férjfiképről mellyen kilátni hogy 
csak ölni vágni tud 's nem is való egyéb-
re. — 'S azokat-, a' szépképü emberké-
ket a' kik tudnak élni, azokat, úgy e , 
magatoknak tartjátok? — Minden bi-
zonnyal ! —; Jó ; az Aeropagusz el nem 
múlatja törvényt hozni felőle kedvetek-
ért. Fiatal ember, megengedj; a' fele-
ségem nincs eszén. Itt hagylak, mert 
tovább nem tűrhetem. A' hatalmas He-
rakleszre, hogy épen nekem jutott az 
illy asszony ! Más férj meg sem álmodja 
az illy eket. — Ezt mondván, reájok vág-
ta az ajtót 's ment. 
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Hiszen ez felette különös háztartás ? 
monda Alcimachusz. Asszonyom, meg-
engedj merészségemnek ; gyakran esik-
meg ez nálatok? — Oh igen, monda 
az asszony finnyásán; mindég ha vala-
ki van nálam. — 'S hát ha magatokban 
vagytok ? — Néha dörmög ollykor i s , 
de lassacskábban. — De az Istenekre ! 
hogyan tud ál hozzá menni ? — A' mint 
közönségesen mennek; holmi tekinte-
tekre nézve. Egyéberánt ő a' legjobb 
ember a' világon. Ha megúnatja magát, 
ellenére szóllok; tűzbe jő 's dolgára 
megy. Mindent csinálok belőle a' mit 
akarok. Tanácslom , légy tekintettel 
eránta; barátságát nem kell megvetned; 
annak sokképen hasznát vehet'd. Itt sok 
házhoz vagy e ajánlva ? — Az atyám' 
közelebbi ismerőseihez, 's azoknak szá-
mok nem nagy. — Igen jó; úgy annál 
többször látjuk-meg egymást. Ezt reád 
nézve óhajtom; mert új világba lépvén, 
6' legeszesebbnek is vezérre van szüksé-
gé. — 'S remélhetném tőled e' kegyet? 
— Én, vagy a' férjem; rajtad a' válasz-
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t á s . •— E ' S z e r é n t m á r v á l a s z t o t t a m . — 

í g y m ú l t - e l az e l s ő e g g y ü t t l é t . 

Visszatérvén férje , Te eggy külö-
nös ember vagy, monda neki az as-
szony; hangod elvadította ezt a' fiatal-
embert. — A' kit te örömest jámborrá 
tennél, úgy e ? — Értem, Uram; meg 
Igsz hagyva hogy ajtómat zárva lelje. — 
Nem ú g y , Asszonyom, nem úgy; én 
nem vagyok féltékeny. Ha ifjú-korod-
ban nem voltam az, nem kezdem mi-
kor hervadni indúlsz. — Gyönyörű com-
plimentek ! de hozzájok szoktam. Azon-
ban ne feledd hogy neki viszont-vizittel 
tartozol. Minden bizonnyal; én tudom 
mit kíván az élet' rende, 's nem kön-
nyen feledem a' mivel tartozom. 

Más nap' látni ment Alcimachuszt, 
*s a' tegnapin kezdte a' szót. Hát mit 
végzel ? úgymond; elpuhúlt Ifjaink' út-
ját fogod e te is követni ? Gondolnám, 
feleségem reá buzdított. Őrizkedjél, 
őrizkedjél, kérlek ; nem tőle ; mert az 
ő ideje, hála legyen értté az egeknek, 
elmúlt; de a' többitől! Ók a' legvesze-
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delmesbb Szírenek. Az ember eggy pil-
lantatig sincs bátorságban körülttök. 
Neked állanak, esküsznek hogy szeret-
nek, hogy örökké fognak szeretni, 's 
eggyet fordulsz, 's ott hagytak. Úgy 
bánnak a' férjfival, mintha bábjátékjok 
volna. * E' szerént monda Alcimachusz , 
az Athénéi asszonyok koránt sem a' Me-
garaiak. — A' Megaraiak? eggyike ol-
lyan mint a' másiká ! Látom , atyádra 
ütöttél. Az a' szegény eggy ügy ü reá 
merte volna tenni az egész világot hogy 
neki a' legszüzebb - életű felesége van. 
Ha csínoskodott , azért csínoskodott 
hogy férjének tessék; ha vendégeket fo-
gadott, hogy a' háznak tégyen becsü-
letet ; merő áhítatosságból zárkozott-el 
a' Pathenonnak eggy Hieroszával, 's az-
ért költözött eggy kerti-lakóba, mert a' 
nagy-világ' romlottságát megunta nézni 
a' városban; 's vaktában bízta magát fe-
lesége' hűségére. — Reméllem, arra 
oka fogott lenni, monda Alcimachusz; 
*s kérlek, tiszteld az anyám' emlékeze-
tét. — A' te anyádét, fiatal-ember? A* 
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te anyád szint úgy asszony volt mint 
más. Azt gondolod talán hogy néked 
mondva csináltak eggyet ? Ah , ismer-
tem számtalant; 's nem találtam eggyet 
is tökéletesen hívet ezen az én bohómon 
kivül; 's ezt is magamnak kellett kép-
zenem. Akaratja ellen csináltam jó as-
szonyt belőle. De azt a' csalfaságot, azt 
a' ragyogni - szerelést mellyet vagy a' 
természet, vagy a' példák öntenek min-
denikébe, ki nem tudtam belőle irtani. 
Fogadom, még próbát teszen, elcsá-
bíthat e téged is ; egyedül hogy kika-
czaghasson. Nem te volnál az első kit 
a' kétségbe-esésig gyötrött. Eggykor az 
illy apró játékkal töltötte idejét, osztán 
pajkosságait magamnak beszéllte-el, 's 
úgy nevetett mint az esze-veszett. Sze-
rencsére öregszik, 's többé nem épen 
olly nagy a' veszély! 

Alcimachusz eggy részét az éjsza-
kának annak forgatásával töltötte a' mit 
hallott. így lévén a' dolog, úgymond, 
az itt való asszonyok ugyan veszedelme-
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sek; 's azon feltét alatt szunnyada - el 
hogy őket kerülni fogja. 

Evergéte Tündér megjelent neki 
álmában 's így szóllott: Hasonlóbb két 
dolgot nem képzelhetsz mint a' férjfi és 
az asszony. Az a' rossz a' mit rólok 
mondanak, eggyes eseteket vévén, va-
ló , általjában nem való. Mindenre bi-
zakodni nem tanácsos : de viszont bí-
zatlankodni sem kell minden eránt. Te-
hát az asszonyokkal bátran társalkodha-
tol; csak tovább ne ereszkedjél velek 
mint illik. Én neked nem adtam cha-
raktert hogy annál inkább hajolhass a' 
másoké után. A' szüntelen' maga fejét 
követő ember nem való társaságba. Te 
akkor fogsz köz javalást nyerni ha majd 
azt mondják rólad hogy belőled azt csi-
nálhatnak a' mit akarnak. De még az 
nem elég hogy tetszeni tudj; szeretni 
is kell tudnod, még pedig úgy, hogy 
az sem sok ne legyen sem kevés. A* 
szív' érezésének három neme van: a' 
s z e r e l e m , a' s z e r e t k ő z é s , a' sze-
r e t e t . Az egész mesterség hogy ma 
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gunkat szerencsésekké tegyük, abban 
áll, hogy tudjuk mint kell e' három kü-
lömbözéssel élnünk. Azért ímhol négy 
üveg mellynek csak te fogod vehetni 
hasznát. Úgy külömböznek erejekben, 
mint színekben. A' pirosból akkor iszol 
midőn forró hévvel fogsz szeretni akar-
ni ; ha csak múl átkozni akarsz, nyúlj 
a' rózsaszínűhez ; a' kéket akkor vedd-
elő mikor nyugtalanság 's részegültség 
nélkül akarod kóstolni a' szerelem' leg-
szebb örömeit; a' fejért pedig, ha ter-
mészeti hült voltodat óhajtod-vissza. E-
zek után képe, mint eggy széllyelfosz-
ló köd, elenyészett. 

Alcimachusz elbájolva ébrede-fel 
gyönyörű álmából. De melly nagy va-
la álmélkodása midőn a' négy palacz-
kot kezei köztt látá! A h , úgymond, 
ez épen jókor jő; mingyárt megtehet-
jük rajta a' próbát. Felkél, hálát ad a' 
gondos Tündérnek, 's Szelénéhez me-
gyen. Az asszony egyedül volt. Hal-
lom , úgymond , férjem volt nálad , 's 
képzelem, ismét kifakadt ? — Oh igen. 
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.— 'S hogy sok rosszat mondott nemem 
felől? — Valóban sokat. — De még is 
hízelkedem vele magamnak, engem szá-
mokból kifogott ? — Még pedig egye-
dül magadat, a' mi a' hűség' czikkelyét 
illeti. — Szegény ember! — Hogy hív 
vagy eránta, a' felől meg van győződ-
ve : de úgy állítja hogy annál veszedel-
mesebb vagy 's irgalmatlanúl bánsz a-
zokkal a' kik szerencsétlenségekre beléd 
gyuládnak. — Lássa az ember, mint 
rágalmaz ! valóban megérdemlené 
De nem , én magamnak tekintettel tar-
tozom. — Erkölcsöd az ő míve , úgy 
mondja, és hogy ő csinált belőled be-
csületes asszonyt. — O? — O , igen; 
még pedig akaratod ellen. — Akaratom 
ellen ? Ez sok I Jól van; megmutatom 
én ki tesz engem akaratom ellen jóvá. 
— Megvallom hogy ha neked volnék.. . . 
'S engem is olly tűzbe hozott pedig 
hogy eggy ízben kísértetbe jövék kikel-
ni az anyámért. — Az anyádért ? — Azt 
merte szemembe mondani hogy az a-
tyám eggy szegény együgyű volt, 's 

hogy 
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hogy sl világon minden férj az őrajta 
hivül. — A' boldogtalan! mert őtet is 
illeti a' dicsekedés ! De mondom, tekin-
tettél tartozom magamnak. Netti, Uram* 
én nem vagyok az a' csalfa a' kinek fér-
jem fest ; 's minthogy kényszerít- hogy 
szálljak , kimondom , nekem szint olly 
lágy szívem, 's talán még lágyabb van 
mint akárkinek másnak. — 'S mit csi-
nálsz vele, ezzel a' lágy szívvel ? — Jaj, 
hogy semmit! de annyit tsak feltehetsz 
felőlem hogy nem az ő kedvéért tartom 
ridegen. Ha örömeket nem engedek 
Inagamnak, áz egyedül azért esik hogy 
a' férjfiak' makacsságoknak 's hálátlan-
ságóknak ne tegyem-ki magamat. Ér-
zem hogy ha szeretni fognék, hevesen 
fognék, 's azt kívánnám hogy az szerént 
szerettessem - vissza. — Ah , hogyan 
jie fognál? — Azt én magamnak nem 
ígiírem ; nincs semmi állhatatlanabb, 
gyarlóbb, mint a' teféléid' szerelme; 
ti tűzbe jőtök, égtek; de azt a' lángo-
lását a' szerelemnek, azt az elrészegülé-
«ét , mellyben eggyütt van mind leg* 

ELSŐ KÖT, j 
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főbb édje mind mentsége , azt nálatok 
nem kell keresni. — A' mi engem illet, 
Asszonyom, tudom én hol adják azt a' 
szerelmet a' mit te érdemlesz; 's volnék 

, csak bizonyos eránta hogy akarod vis-
szonozni, fogadom , jó dóziszt vennék 
belőle. Szeléne mosolyogta Alcima-
chusznak eggy ügy ü voltát , mert neki 
a' Tündér azt a' gyermeki-tónt adta mi-
kor Szeléne körül volt, mellyet a' kö-
tettek annyira szeretnek. — Nem, fe-
lele az asszony; illy eggyszerre nem 
szokás lángra lobbani; 's Osztán hiszen 
mi alig is ismerjük egymást. — A' mint 
magadnak tetszik, Asszonyom, én nem 
sietek; holnap bővebben ismerkedhe-
tünk. — De hát meglátlak holnap ? — 
Megjelenek. — Jó: hát délután; érted? 
Megmentelek azon kedvetlenségtől hogy 
férjemet lássd. Magunkban leszünk, 
nem jő reánk senki, 's okosan szóllha-

Alcimachusz megjelent a' rendelt 
órán, 's magával vitte palaczkjait. Sze-
léne a' legkísértőbb pongyolában fogad-



R E G É K . 6/ 

ta. Lám , úgymonda Alcimachusz , a' 
szépség' maga-hittségét: érzi hogy mi-
nél kevesebb rajta a' pipere, annál szebb. 
Szeléne úgy tett mintha pirúlna. 'S tu-
dod , úgymond neki , hogy e' színlelt 
érzéseiddel veszedelmes vagy? Meges-
hetnék hogy hinnék nekik 's meg len-
nék csalva. — Megcsalva , Asszonyom? 
's te azt teheted-fel hogy én megcsalhat-
nálak? Én soha nem csaltam senkit.—> 
'S rajtam akarsz hozzá fogni? — Nem, 
eskek mindenre a' mi szent! — Minek 
hát e' csapodár beszéd, ez epedő tekin-
tet? — Te szép vagy 's én nem vagyok 
vak; azt mondom a' mit látok; ebben 
nincs csapodárkodás. — Valóban, nyu-
galmad elég világosan hazudtolja szín-
lelt melegségedet. — Ah, ah! akarnád 
csak! ez az én nyugalmam igen is ha-
mar oda lenne. — Valyon? 's hogy te-
hát felgyúladj, azt várod, úgy e, hogy 
felszabadítsalak rá? — Tökéletesen; pa-
rancsold 's meglesz. — Az való, te ren-
des ember vagy e' hideg tűzzel! — Mert 
ismerem magamat. — 'S hahogy' tehát 

. ' s* 
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akarnám hogy .szeress ? — Azon mér-
tékben fognálak mellyben kívánnád 
Látom, nem tudod, sem te mire köte-
lezed magad' sem én mennyit kívánok. 
— Kívánj, Asszonyom, kívánj, a'men-
nyit tetszik: bennem meg nem csalat-
kozol. — Ha hát azt kívánnám hogy az 
őrültségig szeress? — Az őrültségig fog-
nálak 's még túl rajta ; az nekem nem 
kerül többe mintha kevésbbé kívánnád. 
— Melly rendes ő ez eggyügyüséggel! 
Jó tehát; tehát akarom hogy szeress, 
még pedig hogy igen szeress. — Lán-
golva szeressek? — Lángolva. — 'S te 
is úgy fogsz engem? — Reméllem leg-
alább,, —- Az nekem nem elég. — Bi-
zonyosan foglak. — Ez kellett; vár j , 
mingyárt csudádat látod. — Hát hová 
mégy? — Tüstént itt leszekj csak eggy 
perczet. 

A' hiszelékeny Alcimachusz félre 
vonta magát, 's az utolsó cseppig kiitta 
a'.piros italt; *s íme szikrázó szemmel, 
dobogva verő szívvel , pihegő szózattal 
tér az asszonyhoz. Oda a' hideg csapó-
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dárkodás , oda az üres csevegés melly 
elébb szakadatlan folyt ajakiról. Szavai 
tüzesek lettek , ragadozók , velősek. 
Szaggatott, fuldokolva-ejtett hangzatok 
pótolták-ki a' mit nyelve nem magya-
rázhatott , 's heves rándúlatok 's a' leg-
éledtebb pantomim mondásait. Alig 
ismerhetett a' lángoló ifjúban a' gyer-
mek Alcimachuszra kin elébb csak mo-
solygott, 's meg nem foghatta e' hirte-
len változást. Szeretett volna kételked-
ni , félni, tartózkodni; hijába! szíve el-
olvadt, szemei kápráznak, az ész el-
hagyja , 's eggy perez múlva azután azt 
lehetett mondani hogy ő is ivott a' piros 
italból. 

így folyt-el két holnap, olly örö-
mek alatt mellyeket minden erőlködé-
sek mellett alig tudtak mérsékelni, hogy 
általa szemet ne szúrjanak. Az Ezredes 
friegnem szűnt pirítgatni Alcimachuszt* 
hogy magát felesége által megkapatá. 
Megmondtam , kis bohó, megmondtam, 
úgymond; de nem akarád hinni. Kö-
szönd magadnak; én részemről szere-



ja S Z I V K E P Z O 

tem hogy így jár ál. Veszftsd-el magacf 
körültte; mert mit is tudnál tenni job-
bat ? Alcimachusz bosszút álla az Öre-
gen fúJánkjaiért valahogy' tőle kitelhe-
tek. De tüze nem visszonoztatott töb-
bé ; napról napra látá hűliii az asszony' 
szívét. Szeléne neki az vala még a' ki 
volt: de ő nem vala az többé az asszony-
nak. Érzette hogy el kell szórnia magát 
hogy vissza kell térnie a' világba mel-
lyet Alcimachuszért oda hagyott volt. 
Alcimachusz megsejté a' változást. Oda 
lett látván hogy az asszony mindenben 
léi mulatságot, holott ő csak benne él. 
Kedvetlenné lett, nyűgössé , gyanako-
dóvá; 's oIly dolgokat követett el hogy 
az asszony nem tűrhette tovább, 's ki-
adta búcsúját. 

Úgy vagyon , ezt mondá neki az as-
szony; szerettelek; elment volt eszem: 
de magamhoz tértem megint. Kövessd 
példámat. Hiszen az sehol sincs megír-

j a hogy a' szerelemnek addig kell tarta-
ni míg a' hosszú állásban kidől. E' vi-
lágon. minden mulandó; az a' szerelem 
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is. Mikor fogyni kezdett, veszekedtél; 
ínost mikor elaludt, nem lelsz nyugtot; 
sajnálom, de nem segíthetek. — Ho-
gyan ? hiteszegett! álnok ! állhatatlan ! 
— Szidj a' hogy tetszik ; ki tudja ? ta-
lán enyhül általa fájdalmad. — Ah, ir-
galmas egek ! mint bán velem ! — Mint 
gyermekkel , kinek minden szabad. — 
'S hová lőúek azok az eskek mellyekkel 
száz meg' száz ízben fogadtad hogy az 
utolsó lehelletig fogsz szeretni ? — Gon-
dolatlan esk mellynek nincs semmi ere-
je ; bohó a' ki teszi, bohó a'ki épít raj-
ta ! Én asszony vagyok 's úgy szeretek 
mint asszony; a' te hibád ha azt vártad 
hogy a' természet csudát szül kedved-
ért. — Alcimachusz hajait tépdelte mér-
gében. — No's, úgymond, mi lesz eb-
ből ? Azt hiszed hogy jobban fognak 
szeretni ha kopasszá teszed magad' ? Al-
cimachusz , hallgass , kérlek ! Én szán-
lak , én barátnéd maradok. — Kegyet-
len ! 's én barátságodat, szánásodat ké-
rem talán? — Egyebet én nem adha-
tok. De mondd-meg hát, kié a' hiba t 
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azé e , a' ki megszűnt szeretni, vagy 
azé a' ki tetszem szünt-meg ? A' pör még 
ki nincs csinálva '& nem is igen lesz eggy-
hamar. Míg ki lesz, tűrd békével ba? 
jódat, 's végy erőt rajta a' hogy' lehet. 
—- Veszek, hálá.talan, veszek! monda, 
félre menvén hogy üvegeihez nyúljon; 
's nem lesz talán szükség mondanom 
hogy a' fejérhez nyúlt. 

Gyúladt vére eggyszerre elaludt az 
ital után, 's kiderült feje. Valóban, 
Asszonyom , ugymonda a' legnyugod-
tabb képpel, nem volt eszem azelébb 
neheztelni. Szeretők valánk 's barátok 
vagyunk. E' világon mindent jó pró-
bálni. A szerelem merŐ hideglelés! for-
róság; eggyszer oda van 's az ember 
maga sem tudja mint járt. A' kik egy-
másra úntak, nem tehetnek okosabbat, 
mintha kétfelé térnek. Te engem addig 
szerettél a' míg lehetett: miért kellett 
volna magadat erőltetett szerelemmel 
gyötrened? Élj szépséged' hatalmaival, 
's gyűjts új hódolókat. Nékem elég sze-. 
*encse hogy számokban lehettem. A? > 
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sor mostan, mást ér; kívánok szerencsét 

Szelénét bántotta ez a' hideg bú-
csú. Óhajtotta hogy a' fiu leljen vigasz-
talást : de nem illy hamar, nem illy 
könnyen. Mindent megfontolván, el-
hitette magával hogy a' csend mellyet 
mutatott, színlelt nyugalom volt; 's 
azt mondta eggy barátnéjának hogy a* 
szegény gyermek egészen oda lett, hogy 
© szörnyen rettegett miatta , 's alig tud-
ta annyira hozni hogy bánatjában erő-
szakos lépésre ne vetemedjék. 

Más nap' a' dőzsölő Alcippnél va-
csorált, Athenének legszebb asszonyai-
val. Bízvást! monda magában; a' pi-
ros üveg ki van ürítve; de ha megtölti 
is a' Tündér, vesszek-el ha számhoz vi-
szem. Ah ! kiálta , midőn belépett a' 
palotába 's meglátta a' vendégeket, e^ 
resszük a' phantasie' kéjére magunkat, 
's éljünk azzal a' mit a' szc encse ád! 
elfordult, felhajtá a' rózsaszín' italt; 's 
ípae tekintetei 's vágyódása eggy szép 
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tárgyról más szebb tárgyra szállonganak, 
's eggyen sem állapodnak-meg. 

A' táblánál egy szöghajú lyányka 
mellé esett , kinek lesülyedt szemei 
rend kivül való szemérmet s félénk vol-
tot áruigattak. Szíve dobogni kezde a' 
lyányért. De a' más oldala felől eggy 
szép barna ült , ölly eleven színekkel, 
olly dévaj lélekkel melly felülhalad min-
den képzeletet. Örömest amazt akarta 
volna, de ez szertelenül megtetszett; 
's mindent eggyüvé vévén, a' szöghajú 
lyánynak adta volna az elsőséget, de 
eggy magam sem tudóm mi a' barna 
felé vonfa. Ez a' magam sem tudom 
mi elintézte választását. A' legcsapo-
dárbb nyájasságok által érezteté véle di-
adalát : de a' magahitt leány mind azt, 
a' mit Alcimachusz tett és mondott, 
úgy fogadta mint tartozott hódolást, 's 
nem is látatott ügyelni reá. E' kevély 
bánás ingerlette Alcimachuszt. Elkapva 
a' tetszeni - kívánás által, ő lett a' va-
csora' öröme ; őbelé tapadt minden 
szem, minden fül. Korinna megsejt© 
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hogy irígyeltetik diadala. Végre maga 
is látszott érzeni annak érdemét, 's eggy 
pár kedvező pillantása reményt támasz-
tott ú j barátja' szívében. 

Az eloszlás' órája beál l ; felkél Ko-
rínná , 's Alcimachusz követi. Te tehát 
méltóztatol elkísérni ? monda a' leány, 
elfogadván karját ; érzem melly örö-
mektől fosztod-meg érttem magadat. 
Alcimachusz esküdt hogy legkisebbtől . 
sem. — Megengedj ; hisz' a' legszebb 
asszonyoktól vonlak-el, 's az valóban 
igen szép diadal. — Csak futólag lát-
tam őket, 's való, nem rútaknak tet-
szettek. — Nem rútaknak? te fösvény 
vagy dicséreteidben. 'S hogyan tetszék 
Timandra? ő is csak nem-rút e? Azok 
a' szép nagy szemek, az a' szép orr, 
szép ajkai, deli súgár termete — szóllj, 
nem ollyane velek, mint eggy Istenné ? 
— Oh igen, mint a' felséges Júno! — 
Alcimachusz, te gonosz is tudsz lenni, 
a' mint látom. Hát Chryséisz felől mit 
mondasz ? azzal a' bágyadt tekintettel 
melly szerelemért látszik sóhajtozni. 
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Igen; ha festenem kellene, így fognám 
az elmulasztott Alkalmat. — Elmulasz-
tott Alkalmat? ez a' szó irgalmatlan! 
El nem mondom másnak , mert felka-
pódnék. Reméllem hát hogy a' Philo-
xén' bájos félénkségének fogsz igazat 
engedni: az a' csaknem ált'tűnő fejér-
ség-, az az olvasztó pillantás , az a' mo-
solygani nem merő száj melly olly szé-
pen mosolyg — 's mit mondasz őreá? — 
Hogy csak Iplek' hijávai van. — Úgy? 
most látom , .miért igyekeztél te kölcsö-
nözni a' magadét. — Megv allom , ha te 
nem voltál * volna , ő nyeré vala el az 
almát. — Ah, 's mit ért volna vele ? 
hiszen az a' gyermek merő fagy; nem 
képzelhetni fásabb teremtést. — Azt lát-
tam ; 's első tekintetem mellyet magára 
vont, utolsó is volt eggy úttal. — Ne 
mondd azt; hiszen csak kevéssel azelőtt 
hogy felköltünk, szemeid rajta függtek. 
•— Úgy csudáltam mint a' szép viaszké-
pet. — Szép viaszképet, ha úgy akarod: 
csak hogy mások azt mondják hogy en-
nek a' te szép viaszképednek, hogy te tsz-
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hessék , igen nagy szüksége van a' lep-

Azonban míg a' vacsoránál látott 
asszonyokon végig tartják a' mustrát, 
elérkeznek a' Korinna' lakához. Nem 
tetszik feljőnöd eggy - kevéssé ? monda 
Alcimachusznakj még nem nagy az idő; 
beszéllgessünk. Alcimachusz kapott a* 
szerencsén. Tudta a' Tündér mit csi-
nál midőn neki annyi rágalmazást su-
gall. Szép asszonynak nem mondhatni 
kedvesbb magasztalást mint midőn azo-
kat szóllják a' kik vele öszvemérkez-
nek; 's itt Korinna jól kikapá a' maga 

Most már azt szeretném hallani mi 
jót 's mi rosszat tartasz énfelőlem? mon-
dá Korinna. -—Mi rosszat! hiszen te 
nem engedsz az embernek szabadságot 
azt rajtad megsejteni, ha benned van 
is valami. Személyedet bájolás veszi, 
körül; 's ez az áltató fény, ez a' csil-
lámló elevenség, magát a' rútat is szép-
nek vétetné. Téged meglátni, elvakúl-
a i , elrészegedni, magamon kivül ragad-
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tatni eggy volt. Légyen ez igézet, lé-
gyen őrjöngés, 's minden a' minek aka-
rod , elég az hogy oda vagyok; 's eggy 
szavad a' legszerencsésebb halandóvá te-
het , vagy a' legszerencétlenebbé. — De 
ne hát í kiálta az asszony , látván hogy 
Alcimachusz lábaihoz veti magát: alig 
látsz-meg, 's én azt higyjem hogy sze-
retsz ? 'S hogyan tudhat'd te, ha én ér-
demlem e ezt a' te szeretetedet? hogyan 
tudhat'd, ha visszonozhatom e? — Nem 
tudom, Asszonyom , 's nem tudhatom. 
Meglehet, hogy te a' legkegyetlenebb, 
leghálátlanabb, leghitetlenebb asszony 
vagy. Ez a' szép külső, ezek az isteni 
becsek kőszívet rejthetnek - el. Tartok 
ettől , de reá vetem magam'; 's ha a' 
veszély még nagyobb is , többé nem áll 
hatalmamban kikerülnöm. — Ah, most 
ismerek reád, Alcimachusz! most látom 
melly igen való a' mit nekem felőled 
mondottak. Te vagy a' legveszedelme-
sebb féi jA 's a' kit leginkább kellene 
rettegnem. — Hogy' azt ? mit mondtak 
neked énrólam ? — Hogy te csupa in-
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dűlat vagy; pedig az ollyannal lehetet-
len boldogulni. Úgy szeretsz mint a' dü-
hödött , 's szint olly mértéktelen viszont-
szeretetet kívánsz. 'S ha kevésbbé sze-
refnek mint neked tetszik, nincs sem 
vége , sem hossza szemrehányásodnak ; 
zsémbes lészesz , nyűgös , gyanakodó ; 
sem azt nem tudja az ember hogyan ad-
jon-ki rajtad, sem azt nem hogyan fo-
gadjon-el. — Megvallom, Asszonyom, 
eggy kor meg volt bennem az a' fonák-
ság, de már kigőzölögtem. Most bátran 
elfogadhatnak; ha kell előre aláírom 
obsitomat* — Uram, itt nincs helye a' 
tréfának; én azt tartom hogy a' szere-
lemnek szabadság a' lelke. Szabadság 
nélkül a' választott kedves annyi volna 
mint férj ; 's valót mondván, így ma-
radni özvegyül, nem volna a' legbúsabb 
gyász. — Asszonyom, én tudok élni; 
bátran reám bízhat'd magad'. — Ha hát 
valaki gyengülni érzené magát, megí-
gérnéd e neki hogy lárma nélkül elál-
lasz mihelytt ezt fogja mondani: bará-
tom , szerettelek, de többé nem szeret-
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lek? — Minden bizonnyal; bízvást meg-
teheted próbáját. — Annyi mint az! De 
ne feledd hogy én csak addig ígérem 
hogy szeretni foglak, míg nekem tetsze-
ni fogsz. 

A' mint látom, monda Alcimachusz, 
itt hasznát vesszük a' fejér palaczknak! 
Nem vala igaza; a' rózsaszín ital' ereje 
magától eloszlék. Még Korinna mellett 
múlatott, 's íme azon Szépségek' képei 
kiket Alcippnek vacsorájánál látott, már 
képzelete, elébe tűntek. ímhol ez itt e-
leven, úgymond; de.abból is áll min-
dene. Semmi érzés t e n n e , semmi ké-
nyes ízlet; úgy cseréli a' szeretőket mint 
pántlikájit. Jőjön más valaki 's múlat-
hassa tréfájival , mingyárt haza küld. 
Nincs jó dolgom hogy reá vesztegetem 
sóhajtozásaimat. Jobb lett vala a' szép 
szőke mellett maradnom, a' ki reám 
azokat az érdeklő bágyadt pillantátokat 
lövellé. Korinna rosszúl szóllott Philo-* 
xén felől; jele hogy Philoxénben érdem, 
van. Neki nincs elevensége: de öieliy 
öröm lesz majd elevenné tenni í A' víg 

Debreceni Egyetem Egyetemi 



R E G É K . 81 

természetű asszony mindennek víg: ez 
csak nékem lesz az. Hadd megyek hoz-
zá; mert én magamnak nem örömest 
mutattatnám - ki az útat. Tanúi ja-meg 
kivel van dolga; 's hogy.más szint úgy 
bánhat vele mint ő akaj-a énvelem. 

'S íme most Philoxénnek mondo-
gatta azon sok csapodárságot mellyet 
azelébb Korinnára vesztegetett ; csak 
hogy itt több tartózkodással. Lehetet-
len ! kiálta hideg csudálkozással Philo-
xén , 's te szerencsétlen lennél ha nem 
fognálak szeretni ? — Nem képzelheted 
melly igen szerencsétlen. — Azt én na-
gyon sajnálom, mert én szeretni nem 
tudok. — Ah, szép Philoxén! 's te e* 
bájoló mosolygással, e' lágyult tekin-
tettel , ezzel a' hanggal melly a' lélekig 
hat, nem ismernéd a' szerelmet ? — Va-
lóban nem ismerem. — Hát ha én meg-
ismertetnélek vele? — Azzal nagy ked-
vem' töltenéd, mert igen vágyok ismer-
ni. .De már sokan próbálták, 's eggy 
sem boldogult benne. Maga a' férjem 
sem volt szerencsésebb. — Férjed ? azt 
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örömest elhiszem. De, szóllj, voltának 
e' szeretőid? — Oh sokan, 's eggyike 
szebb a' másikánál. — 'S tetted e őket 
szerencsésekké? — Nem tettem; min-
denike vádolt hogy nem szeretem őket. 
Nem tehettem róla, mert én mindent 
elkövettem a* mi rajtam állott, de a' 
dolog nem ment. Képzeld , néha né-
gyet is tartottam eggyszerre hogy a' négy 
köztt kapok talán eggyet kettőt a' kit 
szerethetek; de az mind híjába volt. 

Lehetee illy ártatlanul - eggyűgyü 
teremtést látni! kiálta magában Alci-
machusz , 's örvendett közelítő diadalán. 
— Csak bátran, gyönyörű lyányka, ugy-
mond , meglát'd hogy szeretni fogsz! — 
% remélled azt? — Reméllem; a- te szí-
ved érzékeny. — Érzékeny? igen; így, 
amúgy; de az eggyszerre oda van. — 
Az valami nyavalya lesz. Mondd-el , 
kérlek, nem nyújtottál e áldozatokat a' 
Szerelem' templomában, hogy az Isten-
né gyógyítson-meg ? — Férjem nyújtott 
gyakor ízben, de nem volt haszna; olly 
hidegen lelt mindég mint voltam. — De 
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hát miért nem vitt magával ? miért nem 
avatott-bé ? — Avatott ? mit tészen áz ? 
.— Akarod hogy mutassam ? hogy Alci-
machusz , holmi szabadságokat vévén-ki 
magának. — Csendesen, édes Úr, csen-
desen ! hiszen te úgy tészesz mintha 
szeretnénk eggy mást; pedig még attól 
távol vagyunk. —> De hát hogy' légyen-
m e g , ha magunk nem igyekszünk raj-
ta ? azt addig kell próbálnunk míg eggy-
szer meglesz. — Eleget próbáltam, de 
haszontalan'; eleinte magamnak is úgy 
tetszik hogy szeretek, de osztán látom 
hogy nem szeretek. Jobb bevárnom, 
míg eljő magától; ha eljő, tudtodra 
lesz. 

Alcimachusz mindennap új meg' ú j 
előmenetelt tett a' hideg Philoxén fel-
melegítésében , de még nem vihette a' 
hová akarta. Hogy tűzbe hozhassa kép-
zelődését, kérte, jelenne meg eggy in-
nepen melly Vénusznak tiszteletére fog 
tartatni. Az asszony megígérte; de ki-
kötötte hogy bé ne avattassék. Más 
jaap' az illendőség miatt külön jelentek-

6* 
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meg a' szent ligetben. A' legszebb Szű-
zek és Ifjak, Gratziákká s Ámorokká 
öltöztetve, hymnuszokat éneklettek az 
Istenné' tiszteletére, 's lantok' zengése 
alatt tánczoltak a' fák köztt mellyek 
a templom' udvarát szent árny alá ve-
szik. 

Philoxén hamarább jelent vala meg. 
Ah ! monda Alcimachusznak, régen ke-
reslek mindenütt; igen jó híreket hozok: 
az Istenné megelőzte kívánságainkat; 
úgy tetszik valóban kezdelek szeretni. 
Álmomban téged láttalak. Te olly me-
rész voltál, 's én hevülni érzettem szí-
v e m e t . — Derék! de osztán? A' többit 
vacsorakor. — Vacsorakor? monda an-
dalgó képpel Alcimachusz, 's szemeivel 
az innep' pompáján kalandozván. Va-
csorakor? igen, meg fogok Jelenni 
Ah , melly gyönyörű lyány az a' Tán-
czosné ! 's az a' másik, minő kellemmel 
énekel az! — Magunkban-leszünk, ér-
ted? — Igen; jó ! be szeretném tudni 
ki az a' szép Tánczosné? — Alcimachusz, 
te nem hallod mit mondok. — Sőt igen; 
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hallom jól; de valakit nézek a' ki meg-
mondhassa . . . . Ah, Lysiász, eggy szó-
ra ! Mondd-el csak ki az a' gyönyörű 
gyerek amott? — Az Melissza, felele 
Lysiász; én vele vacsorálok. — Vele va-
csorálsz ? ma estve ? — Ma estve. — Ah, 
be igen kívánnék ott lenni! — Az nem 
lehet. — Oh, kérlek barátságunkra, ked-
ves Lysiász! — Hiszen te egészen meg 
vagy tévedve , monda az elhűlt Philo-
x é n ; te nálam vacsorálsz. — Úgy akar-
tam , igen ; de hamarább ígérkeztem 
volt Lysiászhoz. Nékem szent a' sza-
vam , 's azt a' világért sem szegem-meg. 

Az estvét tehát Lysiásznál töltötte. 
Eggyütt vala Melisszával, imádásra-jnél-
tónak lelte eggy fertályig, azután ízet-
lennek. Onnan Eüchariszhoz ment; ak-
kor estve halálosan szerelmes volt belé, 
más nap' reá únt. Megúntam az örök 
szállongást ! úgymond kifakadva. Új 
kívánság minden pillantatban, 's nincs 
eggy is, melly eltöltse szívemet. Való 
kínja a' Danaidáknak ! Félre velek , az 
érzésnek azokkal a' lidérczeivel mellyek 
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olly hírtelen fellobbannak 's elalusznak 
hogy meg sem tudok miattok pihenni. 
Igyunk eggyet esztelenségünk' eloltásá-
ra. Ezt mondván , kiitta a' fejér palaczk' 
elixírjét. — Már csak a' kék palaczk 
marada-meg , 's boldogsága attól függ 
hogy ezzel fog e élni tudni. 

Alcimachusz a' Philosophiát az Aca-
démicusz Aristionnál hallgatta. Aristion 
megholt, 's eggy első karu szépséggel 
's szeretetre legméltóbb szívvel ragyogó 
özvegyet hagyott maga után. A' hü ta-
nítvány kötelesnek tartotta magát se-
gédjére kelni tanítója' hátra maradt hit-
vesének. Theléz azt a' legnemésbb büsz-
keséggel tolta-el magától. Nékem, úgy-
mond , kevés vagyonom vagyon : de kí-
vánságaim még kevesebbek. Férjem eggy 
igen nagybecsű birtokot hagyott reám: 
a középszerűség' szeretetét, 's hogy ke, 
véssél be tudjam érni. — Az illy gon-
dolkozású fiatal és igen szép személy 
érdemes tárgya volt a' legérzékenyebb 
állandó szeretetnek. Ideje, monda Al» 
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cimachusz, hogy a' kékszín' palaczkhoz 
nyúljak. 

'S íme ereiben eggy eleven, de sze-
líd melegség terjedett-el. Ez nem a' 
phantasie' nyugtalansága, nem a' szen-
vedelem' lángolása volt; ez most eggy 
gyönyörrel eltölt felhevűlet vala, a' leg-
édesebb előérzése a' boldogságnak. É-
gett értté hogy Thelézé lehessen; va-
gyonkát , életét, lelkét óhajtotta közös-
sé tenni vele; 's végre el nem tudván 
csendesíteni lángjait, kéri hogy jobbját 
fogadja-el. Theléz nem marada érzéket-
len a' tiszteletnek V szeretetnek ezen je-
lensége eránt. Te igen szép jelét adád 
itt; úgymond neki, lelked- nemességé-
nek midőn engem jobboddal megkí-
nálsz. Érdemessé akarom magamat reá 
tenni 's el nem fogadom* Nem volnék 
az , ha elfogadnám. Haszontalan' mon~ 
dotta ő , hogy felel atyja' megeggyezé-
séért; híjába csinált neki vétket jobbja*^ 
megtagadásából ; híjába ijesztgette hogy 
eggykor vádolni fogja magát az ő sze-
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rencsétlenné téte miatt: az asszony tán-
toríthatatlan maradt végzéseiben. 

Azonban Theléz számtalan könyű-
ket hullatott magányában. A' leány kit 
gyermeksége olt a nevelt , látta fájdal-
mát mellytől emésztődött, 's nem tudta 
okát találni. Férje' elvesztén siránkozik 
e ? Mit tudna eggy fiatal és szép as-
szony eggy philosophus férjet így sirat-
ni? az a' szolgaleány előtt nem látszott 
hihetőnek. Asszonya gyakor ízben írt 
eggy Argószi polgárhoz, 's mindenkor 
mély sóhajtásokat sajtólt-ki mellyébői 
a' válasz mellyet onnan vett. Viszketeg 
e , vagy hűség végre eggyikét a' Theléz' 
leveleinek felbontatá vele. Az íme így 
volt írva: 

„Uram, ha szíved* nem érez, meg 
kell lágyulnia eggy boldogtalan asszony' 
fájdalmaitól ki kész kiontani vérét ha 
azzal atyja' szabadságát megvásárolhatja. 
A' férjem, Aristion, kinek én nem szé-
gyeltem megvallani hogy létemet skláv-
tól vettem , mindent elkövetett hogy e* 
tégea-siratott atyát nekem vissz'adhas-
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Sa. De minden igyekezete hasztalan volt 
kitanulni hollétét. Végre azt a' hírt ve-
szem hogy a' te hatalmadban vagyon; 
de a' legszegényebb környülmények 
liöztt veszem azt. Pénzzé tettem min-
dent a' mim maradt, de még igen is sok 
híja annak a' mit váltságáúl kívánsz. E' 
szerént egyedül eggy mód maradt-fenn 
kívánságom' elérésére; hogy magamat 
cserébe adjam néked sklávúl az atyám-
ért. Nem illik hogy én szabad legyek 
holott az atyám lánczot hord. Én még 
if jú vagyok: Őtet elgyengítették eszten-
deji. Az én szolgálatom neked több 
hasznot hajthat mint az övé. Kezeim 
meg fognak keményedni a' munkára, 
's szívem tűrni 's szenvedni megtanult. 
Ha akartam volna élni azon alkalommal 
mellyet nékem ifjúságom nyúj t , ámít-
gatni a* férjfiakat, nem szorúlnék e' ret-
tenetes kénytelenségre, de a' rabság 
kevésbbé gyalázatos mint a' vétek, 's 
én nem késtem választani." 

A' leány, ellágyúlva a' szánakozás 
és tisztelet által, a' levelet Alcimachusz* 
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nafc vitte. Ah, kiálta az elfojtódott szív-
vel 's könyűktől-ázó szemekkel, ez te-
hát az oka hogy jobbomat el nem foga-
dá ! Ó sklávnak gyermeke. Mit tesz az ? 
Piruljon a' szerencse hogy thrónon nem 
ül. Melly gyermeki hűség! melly nagy-
lelkű szeretet! 'S Theléz, te skláv len-
nél ? te lennél skláv, Theléz ? Nem! 
soha nem ! — Kényszerítlek a' nagy Is-
tenekre, monda a' leánynak, tartsd ma-
gadban e' titkot. Én indulok; asszonyod' 
könyüji fel lesznek szárasztva, 's a' te 
hűséged nem marad jutalom nélkül. 

Alcimachusz elérkezik Argószba, 
's a' Theléz' atyja szabad. Az az Idegen 
a' ki érette lefizette a' váltságot, pénzt 
ad neki a' mivel Athenébe utazhasson , 
's így szóll hozzá: megfogod látni The-
lézt 's szabadságodat az ő gyermeki hű-
ségének 's tiszta erkölcseinek köszön-
het'd. Tőle függ hogy magát és tégedet 
boldoggá tegyen. De ha az a' szolgálat 
mellyet tőlem vészesz, kedves néked, 
ígérd-meg hogy reá bírod tiszteletre-méltó 
leányodat hogy születése' szerencsétlen 
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voltát az előtt a' ki jobbja után töreke-
dik , titokban tartsa. Én azt jól isme-
rem ; felette becsüli leányodat; neki 
irtóztató lenne látni pirulását. Ha pedig 
jóltevőd öszve akad veled , zárd-el ma-
gadban hálád' érzéseit. Őneki elég tő-
led ismertetni. — Hogyan? monda ful-
dokló szózattal az Öreg 's az én lyányom 
nem fogja e ismerni a' kezet, melly 
lánczaimat feloldotta ? — Nem; mon.da 
Alcimachusz; mentsük^meg Thelézt a-
zon kínos piruláitól. Némelly köteles-
ség megalázza a' lelket; hagyd.meg te 
az övének a' maga nemességét, szabad-
ságát. Az Öreg mindent ígért megmen-
tőjének. 

Elérkezik Athenébe. Leánya elájult 
midőn meglátá. Oh atyám ! úgymond, 
melly Istenség ad vissza sírásimnak ? 
Urad' fösvénysége megengedte e magát 
végre lágyítatni ? — Igen is, lyányom, 
felele az Öreg, tudom én, hogy én a' 
te kegyednek köszönhetem szabadságo-
mat, életemet, 's azt a' már nem xe-
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mélt örömet hogy karjaid köztt halha-
tok-meg. 

Alcimachusz, azonnal hogy vissza-
ért, mind azzal a' mit a' szerelem édest 
mondhat, únszolá Thelézt hogy eggyez-
ne-meg öszvekeléseken. Az Öreg intet-
te leányát hogy eggykori alacsony álla-
potjokat tartsa örök titok alatt. Nem, 
felele ez neki teljes elszánással; azt meg-
vallani nincs olly gyalázatos mint eltit-
kolni; a'ki szövetségem után vágy, meg 
is hallja tőlem ki vagyok. 

Azt akarod tehát , úgymond Alci-
machuszhoz, hogy neked szívemet fel-
nyissam ? Míg szerencsétlen voltam, 
magamba zártam gyötrelmeimet: de te 
érdemes vagy hogy részt végy öröme-
imben. A' Végezés engem skláv-atyától 
hagya születni. Engem kivontak a' meg-
vettetésnek ezen állapotjából: de az a-
tyám benne senyvedett. Eggy jóltevő 
Istenség végre vissz'adá őtet nekem; 
szabadon van , itt van, 's megfogod lát-
ni. Azonban előbbi állapotunk' mocska 
kitörölhetetlen; 's ejbeszéllni neked kik 



R E G E K . 93 

vagyunk, annyi mint eggy úttal azon 
változhatatlan végezésemet is kimonda-
ni hogy nekem sem a' te tekinteted, 
sem az én hálám nem engedik hogy ké-
résedet teljesítsem. 

Te engem kegyetlenül bántasz , As-
szonyom , felele Alcimachusz az elke-
seredés' és szerelem' legérdeklőbb hang-

. jávai. Tőlem tehát nem kell e annyit 
várni mint a' mit Aristion teve ? Hát ő-
előtte titokban tartottad e születésed' 
alacsonyságát ? Bizonyosan nem. Gom 
dóit e ő a történetnek 's köz vélekedés-
nek igazságtalanságával? Én tanítványa 
vagyok Aristionnak; az ő tanításai ne-
kem mélyen szívembe vannak vésve. 
Gyalázat e nekem az ő példáját követ-
nem? Vagy arról kételkedel talán ha 
bennem van e az ő követésére elég erő? 
— Nem arról kételkedem, feleié moso-
lyogva az asszony; csak okosságot kívá-
nok többet; mert csak annak vagy hí-
jával. Aristionnak volt ideje ismerni 
magát; te nem vagy az ő korában hogy 
magadért felelhetnél. Megmentelek azon 
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fénytelenségtől hogy lépésedet meg-
bánd. 

Alcimachtisz, nem remélvén többé 
semmit Theléznek győzhetetlen állhata-
tosságától, térdre omlott előtte hogy 
irgalomra lágyíthassa. S íme e pillan-
tatban nyíl az ajtó , 's a' megszabadí-
tptt Öreg belép. Mit látok ? ah, lyá-
nyom , ez ő ! ez ő ! . . . . De eggyszerre 
emlékezvén a' tilalomról, megnémult, 
szabadítójára szegezte szemeit, 's kö-
nyűk öntötték-el arczát. Hogyan, a-
tyám ? monda az álmélkodó Theléz, 's 
te ismernéd őtet ? Úgy mondád hogy ez 
a.. Mit tész ez? Szóllj, mit teve? Hol 
ismerted őtet ? — Alcimachusz , te sü-
ly edt szemekkel állasz , te pirulsz; az 
atyám ellágyulva %iéz reád! Ah, értelek 
mind kettőtöket! atyám, téged ő válta-
meg! én az ő kéziéiből vettem az atyá-
mat ! — Igen is » leányom; ő az én jói-
tevőm. —. 'S ezt fogadtad te nekem ? 
kérdé Alcimachusz a' lábaihoz rogyó Ö-
reget. — Bocsáss-meg, felele az Öreg; 
szívem tele volt; a' leányom megértett; 
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én róla nem tehetek. — Jó; ha tehát 
már mindent tud ez a' te kegyetlen le-
ányod , jer , kényszerítsd , ne űzzön a' 
kétségbe-esésig; jobbját kérem ; szívét 
kérem jutalmául annak a' mit tőlem 
vett. A' sírásig lágyult Öreg feddeni 
kezdé leányát hálátalansága miatt melly-
ről szíve semmit nem tudott; 's meg-
fogván reszkető kezét , szabadítójánafe 
jobbjába zárta. 

Atyádnak kell tehát köszönnöba e* 
kezet mellyet magad megtagadtál tő-
lem? mondá olvadt szívvel Alcimachusz, 
's megcsókolván azt. — Légy nyugtán, 
felele Theléz mosolyogva; kezemet, igen 
i s , az atyámnak köszönheted; szívem 
régolta tiéd volt. 

Alcimachusz , elrészegűlve boldog-
ságában , a nap' hátra lévő órájit arrft 
fordította hogy más nap' Mégara felé 
indulhasson. Éjszaka' a' legédesebb á-
lomban ismét megjelene néki a' Tün-
dér, 's így szállott: Légy boldog, Al-
cimachusz, szeress nyugtalanság's bírj 
únadék nélkül; érd-e 1 a' mit kívánsz , 
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's csinálj sok irigyet, 's soha az ne le-
hess ! Ezt nem tanúság gyanánt mon-
dom neked : szerencsédet hirdetem ve-
le. Te a' tökéletes boldogság' kútfejé-
ből ittál. Bőven osztom én piros és ró-
zsaszín' palaczkjaimat: a kékemet ked-
venczeim' számokra tartom. 
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S Z A M N I U M I M E N Y E G Z Ő K . 

Hagyjon részt alkotványaiban az asszo-
nyi nemnek minden Törvényszabó ha 
a' férjfiak' szívével bírni akar ; fűzze-
öszve javokat a' törvény' és erkölcsök' 
tekinteteivel, 's a' rényt és dicset vesse 
a' szépség' és szerelem' gondjai alá: e' 
fortély nélkül munkája nem lát sikert. 

Tudta ezt Szamnium, az a' hada-
kozó kis Respublica melly a' nagy Ró-
ma' bajnok-seregét a' gyalázat' járom-
fája alá hajtá, és a' melly ezzel sok ide-
ig vetekedett az elsőségen. A Szam-
niszt katonává, hazafivá 's minden pró-
bát kiálló jó-emberré az tette hogy e-
zen tulajdonoknak a' szeretetre legér-
demesebb leány volt bérül rendelve a' 
törvények által. 

ELSŐ KÖT. 7 
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A' menyegzők" napja minden esz-
tendőben azon temérdek téren innepel-
tetett mellyen a' katonai gyakorlások 
szoktak vala tartatni. Ekkor mind az 
az ifjúság melly új csemetéket sarjadha-
tott a' hazának , felgyülezék. Itt válasz-
ták-meg a' legények a' magok' hitvesei-
ket azon rang szerént mellyet nékiek 
tetteik 's magok-viselete nyert a' haza' 
Évkönyveiben. Könnyű képzelni melly 
triumph volt ez azoknak a' kik győz-
tes ifjú által választattak; 's a' szerelem 
és büszkeség, ez a' két hatalmas inger-
je az emberi szívnek , mint buzdíthaták 
őket rényre, mellytől e' nagy napnak 
egész szerencséje függött. A' párosúlás 
innepe minden esztendőben remegő 
nyugtalansággal váratott. Addig az if-
jak és leányok csak a\ templomokban 
láták egymást, szülejiknek vigyázó sze-
meik előtt, 's olly szeméremmel meljy 
egyenlően szent vala mind a' két nem-
nek. De ez a' tartalék nem ellenzé a' 
hajlandóságot; szem és szív szabadon 
tehetek a' választást; csak az volt meg-
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szeghetetlen -tisztje a' gyermekeknek 
hogy óhajtásaikat szülejiken kh ül senki-
vel ne tudassák; az efféle kireppent ti* 
tok nagy mocskot fogott volna húzni az 
egész háznépre. Ez a' biztos megvallá-
sa lelkeik' légféltőbb titkának; ez az é-
des kifakadás mellyet az óhajtás, gond, 
remény és félelem csak a' természet' 
tiszteletes keblében mert magának en-
gedni, az atyákat és anyákat barátjaik-
M , vigasztalójukká 's gyámolaikká tette 
gyermekeiknek. Innen az eggy fél' di-
csősége , onnan a' más fél' boldogsága 
az emberi szívnek legelevenebb kötele-
inél fogva kötötte-öszve a' háznak min-
den tagjait, 's az a' közössége az öröm-
nek 's bánkódásnak, mellyet közttök a' 
szokás szült 's a' kötelesség szentté te-
v e , egész a' sírig tartott. Ha a' szeren-
cse meg nem koronázta kívánságaikat, 
a' hajlandóság melly magát ki nem nyi-
latkoztatta, annál könnyebben teverle 
tárgyáról minthogy úgy is hasztalan vol-
na makacsúl igyekezni elnyerése után, 
és mivel ez az elsőbb hajlandóság az ú j 
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választás által mellyet tenni kelle, el-
tolatott ; mert e' nemzetnél a' pároso-
dás polgári kötelesség volt. Tudta a* 
Törvényszabó hogy a' kinek magának 
nincs felesége a' másokéra tart titkon 
számot; 's vétekké tevén a' házasságtö-
rést , kötelességgé tette a' feleségvételt. 
Az ifjú tehát elérvén a' kirendelt kort, 
fellépett a' Gyülekezet' elébe, 's rangja 
szerént megválasztotta mátkáját , bár 
szíve' kívánsága szerént nem választ-
hatott. 

A hadakozó nemzetek köztt a' szép-
ség még a' gyengébb nemnél is büszke 
és komoly, 's érezteti honnja' szokását 
's rendtartásait. A' Szamniumi leányok' 
legkedvesebb időtöltése a' vadászat volt. 
Az a' gyorsaság mellyel ők a' kézívet 
felrántották 's ellőtték nyílókat, az a' 
könnyüség mellyel futni tudtak, isme-
retlen tulajdonok minálunk. E' gyakor-
lások csudálásra-méltó hajlékonyságot 
adtak az ő testeiknek, 's magok-visele-
teknek olly szabadságot melly el volt 
öntve kellemmel. Ha letették a' fegy-
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vert , maga a' szemérem látszott ülni 
homlokaikon; de mihelytt a' tegzet fel-
kötötték , fejek büszkén görbült félre-
emelkedő nyakokon, 's katonai tűz szik-
rázott szemeikből. A' férjfiak' ábráz^i-
kon érett, hallgató lélek ült, 's a' csa-
ták' képe melly mindég szemek előtt 
lebegett , eggy bizonyos elkeseredés' 
bátorságát adta nékiek. E' hadakozó if-
júság' seregében könnyű vala az öreg 
Telamon' fiját ki a' maga idejében vité-
zen viselte vala magát a' szabadság' ü-
gyéért , arczvonásainak rendességéről, 
bőre' gyengéd voltáról 's színének ele-
venségéről kiismerni. Ez a' tisztes atya, 
kezébe adván fijának a' fegyvert, Fiam, 
úgymond , öreg pajtásaim gyakorta kö-
tődnek velem, 's azt mondják hogy öl-
töztesselek asszonyruhába, 's szép Vá-
dászleány vál belőled. Atyádnak fájnak 
ez évődések, de remélli hogy a' természet 
meg nem tévedett szívedben, ha ábrá-
zod' megválasztásában megtévedett is. . 
Bízzd reám magad', atyám ! felele né-
ki a' szép tűzre gyúladt gyermek; kö-
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tődőid örülni fognak idővel ha fijaik 
nyomdokomba liágandanak. Egyéberánt 
ők lássák ha engemet lyánynak néznek: 
az ellenség, tudom, megérzi hogy az 
nem vagyok. Kalliász szavát állotta , *s 
annyi bátorságot, olly rettenhetetlen 
lelket mutatott hogy a' közönséges tré-
fa közönséges magasztalássá vált. Ál-
mélkodva mondogaták egymásnak tár-
sai : Ki hitte volna hogy ez asszonyi a, 
lakban férjfi lélek lakozik? Ezt sem hi-
deg , sem koplalás, sem álmatlanság 
meg nem tudja lankasztani; 's e' sze-
mérmes képpel szint olly bátran megy' 
halálnak mint mi ? 

Eggy nap' a' mint Kalliász hideg 
vérrel nézné a' körültte omló nyilzáport, 
De mondd-el csak, monda neki eggy 
rút-képű társa, hogyan tudsz te illy vi-
téz lenni a' ki illyen szép vagy? E' szók 
alatt a' túba jelt adott a' megtámadás-
ra. No's, te, a' ki illyen rút vagy, fe-
lele Kalliász, jer, 's lássuk, mellyikünk 
kapja-el ama' zászlót? — Nyargalva omol 
mind eggyik mind másik a' legtömöt^ 
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tebb csoport közzé, 's Kalliász ímhol jő 
vissza , 's hozza a' Sast. 

Azonban itt vala az idő mellyben 
néki a' házasok közzé kellett lépnie; 's 
az atyaiság által-megszerzem a' polgári 
just. A' leányok , kik magasztalással 
haliák emlegetni vitézségét 's szépségét 
édes ellágyulással nézték, irígylették 
tekinteteit egymásnak. Végre eggyike 
magára voriá azokat; Az a' szép Aedési-
ma vala. 

Aedésima a' legnagyobb mértékben 
eggyesíté azt a' szemérmes bátortalan-
ságot és azt a' büszke tüzet a' maga sze-
mélyében melly tulajdona volt Szam-
nium' leányainak. A' törvény, a' mint 
már feljebb mondottuk, nem ellenzette 
a' szemeknek hogy egymáshoz szóllja-
yiak; pedig a' szerelem' szemei igen be-
szédesek ha külömben nem engedtetik 
szóllás. Ha láttál valaha két Szerelmest 

•eggy rettegett tanú' jelenlétében, nem 
csudáltad e melly sebességgel nyilatkoz-
tat ja-ki magát eggy lopott pillantás ál-
tal az egész lélek ? Kalliásznak eggy te-
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kintete elárulta a' leány előtt lángjait, 
óhajtását, rettegését, reményét, 's azt 
a' szép vetélkedését az érdemnek és di-
csőségnek mellyet a' szerelem gyúlasz-
tott szívében. Aedésima ellenben, úgy 
tetszett, megtiltotta szemeinek hogy a' 
Kalliászéit keressék; de ezek gyakran 
lomhák voltak engedni a' tilalomnak , 
's csak akkor sülyedtek-alá mikor már 
a' várt feleletet megkapák. Kivált pedig 
eggy nap' — 's épen ez intézte-el a' Kal-
liász* győzedelét — eggy nap' ezek a' 
szófogadatlan szemek sokáig meg nem 
mozdúlva függvén a' szép if jan, eggy. 
szerre emelkedtek-fel, eltelve a' legdrá-
gább nedvvel, az egekre. Hah, értem! 
monda magában az elragadtatott i f jú ; 
értem néma kívánságodat, 's teljesedés-
re hozom ! Gyönyörű teremtés, ha nem 
hízelkedem e sokkal magamnak? Nem. 
azt kérték e szemeid ap egektől hogy 
magamat választhatásodra érdemessé te-
hessem ? Az ég meghallgatta kérésedet; 
érzem azt szívem' mozdúlatain. De ah, 
hány törekedik majd a' te birtokod után! 
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A nagy tettek mindég a' környülmé-
nyéktől függenek. Ha ez mást ér, nem 
engem, oda az első választás; pedig ki-
re eshetik az egyébre , szép Aedésima , 
mint tereád ? 

Ez a' gond fogta-el szüntelen' Kal-
liászt , ez szüntelen' Aedésimát is. Ha 
Kalliásznak választás engedtetnék, úgy-
mond a' leány , úgy ő engem fogna, 
azt hiszem, választani. Ismerem szerel-
mét; beláttam az ő lelkébe. Hányszor 
tapasztaltam hogy midőn közzénk lép 
's társaimhoz szóll, senki eránt nem mu-
tatja azt a' félénk gondot mellyet éne-
rántam bizonyít. 'S szava melly külöm-
ben is édes és szelíd, még édesbbé, 
még szelídebbé lesz ha hozzám szóll. 
Hát szemei. . . . oh azok a' szép szemek! 
azok nékem azt mondják valahányszor 
reám néznek, a' mit még bizonyosan 
nem mondottak senkinek! Adnák az Is-
tenek hogy csak nékie tessem ! Kedves 
Kalliász, melly boldogtalan volna a' te 
Aedésimád ha ő másnak találna valaki-
nek szép lenni nem teneked! Melly kü-



l o 6 S Z Í V K É P Z Ő 

lömbség van teköztted és a' te vadon 
társaid köztt, kiktől elijedek ha szemei-
ket reám vetik. Vad tekintetek elrémít. 
Kalliász szint olly vitéz mint akármel-
lyik őközzülök: de a' Kalliász' képében 
nincs-semmi vadság, 's édes szemeiből 
bájolás sóll ha sisak alól lövellnek is 
elő. Tudom én hogy Kalliász csudát 
tesz vitézségével: de hát ha mind a' mel-
lett a' szerencse elárulja a' szerelmet? 
ha más kapja-el az első választást? Ah, 
e' gondolat el fagyi al ! 

Aedésima nem titkolta-el gondjait 
anyja előtt. Tégy szent fogadásokat Kal-
liásznak dicsőségéért, monda nékie, a-
zok leányodnak szerencséjéért lesznek 
téve. Hiszem, tudom , hogy ő engem 
szeret, én pedig ah, nem vagyok e én 
kénytelen őtet imádni? Magad tudod 
mint becsülik Öregeink; ő a' szerelme 
minden leánytársaimnak ; látom zava-
rodásokat, pirulásokat, mikor feléjek 
közelít; szerencsésnek tartja magát a' 
kihez szóll. — J ó , leányom ! felele az 
anyja; ha szeret, téged fog választani. 
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— Oh bizonyosan engem választana, ha 
megengedtetnék hogy válasszon. De , 
anyám.. . — De leányom , a' sor el jő. 
m-eá is. — Óreá is ? akkor késő lesz ! fe-
lele Aedésima lesülyesztvén szemeit. — 
Hogyan, leányom, hiszen ha az ember ^ 
téged hall , azt gondolhatná hogy min-
den rajtad fog kapni ; te igen is sokat 
ígérsz magadnak. — Én nem ígérek; én 
reszketek attól ; szerencsésnek fognám 
mondani magamat ha csak annak az 
eggynek tetszeném a' kit örökké fogok 
szeretni ! 

Kalliász a' táborba-indulást előző 
est ve megölelte atyját, *s így szólla: 
Isten veled, tisztelt nemzőm! te engem 
vagy soha nem látsz-meg, vagy úgy 
látsz mint első magzatját Szamniumhak. 
í g y , fiam, így ! ezt szeretem én halla-
ni. Jólszületett gyermeknek illyen szó 
illik szájába. Valóban olly tűz által is 
látlak elevenítve melly csudálással tölt-
el, Szóllj , melly Istenségek leheletek 
azt mellyedbe ? — Melly Istenségek, 
atyám ? A' szerelem és a* természet! 
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az a' kívánság hogy magamat érdemes-
sé tehessem tereád és Aedésimára! — 
Úgy? tehát a' szerelem belé avatta ma-
gát a' játékba ? Azt én örömest értem. 
De mondd-el csak , nékem úgy tetszik 
hogy a' te Aedésimád nálam is szemet 
szúrt. — Oh, az nem csuda, ha néked 
is tetszett! — Azt néki meg kell adnom 
hogy szép. — Szép? de az; mint a' Di-
csőség! — Még most is szemem előtt 
van; monda az Öreg, ingerleni akarván 
fija' tüzét ; növése ollyan mint eggy 
Nymphé. -—Ah, atyám! te a' Nymphek-
nek nagy becsűletet tészesz ezen hason-
lítás által. — Járása olly könnyű. — És 
melly nemes ! — Színei elevenek. —Li-
liom és rózsa! — 'S repdeső hosszú ha-
ja mellyet olly rendesen tud felaggatni. • 
— És azok a' szép szemek, atyám! ah, 
azokat kellett volna látnod mikor őket 
sok ideig rajtam nyugtatván, az egekre 
emelte, 's diadalmamért fohászkodott! 
— Azt neki meg kell adnom; Aedésima 
igen szép ; de tudod e hogy birtoka után 
sokan fognak törekedni ? — Oh, ezrek 
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meg' ezrek! — Elkapják előled ! — Én-
előlem? — Valót szóllván, féltelek; a* 
Szamniumi ifjak -vitéz derék ifjak. — Az, 
nekem legkisebb gondom! Csak alkal-
mom adassék , érdemleni Aedésimát , 
's meglát'd, rólam lesz eggy kis szó. — 
A' jó Öreg, a' ki eddig csak tüzelni a-
karta íi ját, nem tartóztathatá - meg to-
vább könyűjit. -Ah , úgymond , megö-
lelvén a' szeretett fiút; melly megbe-
csülhetetlen ajándéka az egeknek az ér-
zékeny Szív Ez a' kútfeje minden rény-
nek. Édes fiam, eltöltesz örömmel. Még 
elég erőm van hogy eggy tábort tégyek, 
's te olly szép reményekkel éleszgetsz, 
hogy kedvem jött eggyütt menni-el 

Az indulás' napján, a' szokás sze-
rént, a' sereg kifoszolva ment végig a' 
piaczon öszvegyült leányság előtt, hogy 
az ő látások az ifjú Vitézeket tűzbe gyú-
lassza. A' jó Telamon fija mellett mé-
né. Nézzd, nézzd Telamont, mint meg-
ifjodott ! kiáltanak az Öregek; hóvá me-
gyén ő ebben a' korában ? Menyegző-
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re ! felele ez; menyegzőre! Kalliász még 
távolra mutatá neki Aedésimát , a' ki 
mennyei szépsége által felülmúlta tár-
sait. Az Öreg le nem fordította szemét 
A jár 61, 's midőn mellette elmentek, vet-
te észre hogy az a' csendes szelíd kép 
haái tűzre gyúladott, 's olly rettenetes 
lett mint a' Márszé. í g y , így fiam! 
monda az Öreg; légy szerelmes; a' mint 
látom , az neked jól áll ! 

Nagy része a' táborozásnak abban 
mult-el, hogy a' két ellenség szemmel 
tartotta egymást, 's nem eresztette a' 
dolgot végső ütközetre. E' seregben ál-
lott a' két hatalomnak egész ereje, 's 
a' Vezérek, mint eszes hadakozók, mind 
az eggy mind a' más részről kímélni a-
karták azt. De az ifjú Szamniszok kik-
nek a' házasodás volt gond jok, lángol-
tak megtámadni a' Rómaiakat. Én még 
semmit nem tettem, monda az eggyifc, 
a' mi érdemlené hogy a' Haza' Évköny-
veiben feljegyeztessék", 's íme az a' szenny 
vár hogy dicséret nélkül fog neveztetni 
nevem! — Be nagy kár, ugymonda a' 
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máfeik, hogy nem adnak alkalmat ki-
tenni magunkért! Én ezidén csudát tet-
tem volna. — A ' mi Vezérünk, mondá-
nak igen sokan, bennünket gyalázatba 
hoz öregeink 's mátkáink előtt. Ha úgy 
viszen-vissza hogy öszve nem kapunk, 
azt fogják hihetni hogy nem bízott hoz-
zánk. 

A' bölcs Vezér kitől a' sereg füg-
gött, csendesen hallgatta népe' békét-
lenkedést. Két hasznot ígért magának 
ezen késedelemből; eggyiket azt, hogy 
az ellenség félelem' és erőtlenség' jelé-
ül veszi lassúságát 's gondolatlanul üt 
reá; másikat azt, hogy embereinek tű-
zök a' legfőbb pontig gyúlad-fel míg ő-
ket elébe viszi az erős ellenségnek. Meg-
leve a' mit várt. A' Római Imperátor 
öszvegyüjtötte népét. 

Rómának Véd-Iátene, úgymond né-
kiek , győzni fog; íme a' Szamnium' Gé-
niusza retteg előtte, 's nem állja-ki kö-
zelítését. Rajta, vitéz Quirítek! a' hely 
fekvése kedvez ugyan nékiek: de erőnk 
's vitézségünk elégséges pótolék mine- « 
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künk. Miénk a' diadal; jertek , köves-
sétek Vezérteket! —ímhol a' régen várt 
óra! monda a' maga ifjú Vitézeihez a' 
Szamniumi Vezér. Jőnek. Hagyjátok kö-
zelíteűi eggy nyillövetnyiig; 's akkor 
szabadságtok lesz megérdemleni mátkái-

A' Római sereg közelít, 's a' Szam-
niszok veszteg állanak. Omoljunk reá-
jok! kiált a' Római Vezér; a' veszteg-
álló csoport nem állhat ellent a' beléje 
csapó erőnek. 'S e' pillantatban a' Szam-
niszok úgy rohannak az ellenségre, mint 
a CircuSzban a' paripák midőn előttök 
a' verőcze megnyíl. A' Római nép meg-
áll; meg nem bomolva, öszve nem ke-
veredve fogadja a' reája ütő Szamniszo-
kat, 's a' tanult Harczoló a* megtáma-
dást hirtelen védelemmé változtatja. Hi-
hetetlen makacssággal folyt jó ideig a' 
viadal. A' ki ezt képzelni akarja, gon-
dol ja-el hogy itt azok harczoltak a' kik-
nek szíveiket Szerelem , Természet, Ha-
za, Szabadság és Dicsőség buzdította, 
és a' kik mind ezért egyetemben küsz-

döttek 
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döttek itt. Eggyikében az újra meg' új-> 
ra kezdett csetepatéknak az öreg jó Te-
lamon veszedelmes sebet kapott, íija* 
oldala mellett szabdalkozván. A hű fiu 
látván hogy az ellenség hanyatol, 's 
megnyertnek vélvén az ütközetet, en-
gedett a' természet' ellent-állhatatlan su-
gallatának , kivitte atyját a' tolongásból, 
's segédjére volt, hogy magát a* csata* 
helyétől bizonyos távolságra vonhassa. 
Ott eggy agg tölgy' lábánál kötöztebé 
sírva mély sebét. Azonban midőn a' 
sebbői a' nyilat már kivonta, zajt hall; 
megfutamodva ment-el mellette eggy 
csoport Szamniumi ifjúság. Pajtások I 
kiálta nékiek, ott hagyván atyját; mi 
ez; hová szaladtok? íme erre az út! 's 
látván hogy a' Római sereg' bal szárnya 
meztelen' áll , jertek, monda , támad-
juk-meg ott őket; meg vannak verve ha 
engem követtek. Ez a' véletlen kanya-
rodás réműlést okozott az ellenségi se-
reg' bal szárnyában, 's Kalliász, látván 
hogy visszavonúlnak, Vegyétek űzőbe 
őket, úgymond társaihoz; ez az út nyit-
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va van; én eggy pillantatig ide hagylak 
hogy segédjére lehessek az atyámnak. 
— A' győzedel végre a' Szamnium' ré-
szére hajlott, 's a Római nép , elerőte-
lenedve nagy vesztesége által, kényte-
len vala kőfalai közzé vonni magát. 

Kalliász elalélva lelte atyját, midőn 
hozzája ért; de a' jó Öreg fijának gond-
jai által visszahozatott az életre. Meg 
vannak e verve? kérdé Telamon, fel-
nyitván szemeit. Űzik őket, felele a' fi-
ja ; dolgunk jó renden áll. Ha úgy van, 
monda Telamon, igyekezzél engem é-
letben tartani; édes az a' győzelmesnek 
's szeretném látni menyegződet. A' jó 
Öreg sokáig nem szóllhatott tovább, 
mert az elfolyt sok vér nagyon elgyen-
gítette. 

A' Szamniszok az egész éjet a' meg-
sebesedtek' kötözésére fordították. Nem 
mulasztottak-el semmit a' Kalliász' érde-
mes atyja körül, a' ki erejének nagy el-
fogyásából végre fel is gyógyult. 

A' táborból hazatérés két okból volt 
menyegzőt' innepévé rendelve; először, 
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hogy a jutalom nyomban kövesse a' ha-
zának tett szolgálatot 's annál nagyobb 
erővel hasson példája; másodszor, hogy 
az új házasoknak télen által idejek lé-
gyen éltet adni a' Haza' új polgárainak, 
minekelőtte ezért tavasszal ismét kite-
szik a' magokét. Ezen tüzes ifjúság' tet-
tei ragyogóbbak lévén most mint min-
denkor másszor, úgy ítélték a' nép' el-
sŐji, hogy azon innepnek melly ezeket 
toronázni fogja, több pompát és fényt 
kell adniok. 

Kevés leány volt a' hazában, a' ki, 
mint Aedésima, szívének érezései által 
titkos eggyet-értésben nem volt volna 
valakivel az ifjak közzül; 's mindenike 
fogadásokat tett annak dicsőségéért a' 
kinek jobbját megnyerni remélte, ha a' 
választásra szabadságot nyerend. 

A' hely a' hol öSzvegyültek , eggy 
temérdek amphitheater vala , felékesítve 
diadali-kapukkal mellyekről a' Római-
aktól nyert zsákmányok függöttenek. 
Az ifjú Vitézeknek fegyveresen kelle fel-
gyülekezni. A' lyánvkák ívvel és tegez-

8 * 
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zel jelentek-meg, olly ékben, a' mii-
lyet eggy boldog nép' eggyügyüsége 
engedett mellynél ismeretlen volt a' bu-
jálkodás. Menjünk , leányok ! mondá-
nak az őket csínosgató anyák; e' nagy 
innepen mind kell mutatnotok a' kecset 
mellyel benneteket az ég megáldott. A' 
férjfi' dicsősége abban áll hogy győzni 
tud : a' miénk abban hogy tetszünk. 
Boldog leány a' ki azon derék ifjú pol-
gároknak nyerendi-meg óhajtásaikat a' 
kiket a' köz ítélet legérdemesbbeknek 
kiált-ki hogy a' hazának védelmezőket 
adjanak. Hajlékjokat az érdem' pálya-
ága fogja beárnyallani, a' köz becsület 
vészi környül, 's gyermekeik elsőszü-
löttjei 's legbecsesbb reményei lesznek 
a' hazának. így szóllván , 'bor- 's myr-
tusz-növéseket fontak leányaiknak szép 
hajaik közzé, 's fátyolok' hajtékainak 
azt a' játékot adták melly kiki' arczu-
latjához leginkább illett. Emlőjik alatt 
úgy kötötték-meg övöket hogy a' kön-
nyű lepel a' legszebb habzássa 1 folyjon-
le ágyékjokon; vállokra akasztották a' 
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iegzet, 's oktatták mint álljanak, kéz-
ívekre támaszkodva , a' legbájosbb hely-
zetben , 's eggyik térdek felett felrán-
tották a' patyolatot hogy léptek több 
könnyűséget nyerjen. E' gondosság 
eggyik része volt a' „szülei tisztnek 
őnálok; 's maga ez a' piperézkedés a' 
rénynek fordítatván tiszteletére , része-
sült ennek szentségében. A' leányok a' 
víz' kristályában tükrözvén magokat, 
nem tetszettek tulajdon szemeik előtt 
soha eléggé szépeknek, 's társa' kecseit 
csudálván mindenike , eggy sem vala a' 
ki magát el merje hinni. 

De mind azon sok fogadások köztt 
mellyeket e' nagy nap tétetett, nem va-
la hevesebb eggy is mint az Aedésimáé. 
Adnák az Istenek, monda az anyja, 
megölelvén kedves gyermekét , adnák 
az Istenek hogy kívánságainkai teljesed-
ve láthassuk ! De várd akaratjokat alá-
zatos engedséggel. Ók , a' kik neked 
kecset adtanak, magok tudják melly bér 
Illet. A' te tiszted az, hogy ajándékjo-
kat szemérmes megadásod által koro™ 
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názzd. Szemérem nélkül a' szépség va-
kíthat ugyan, de soha nem érdekel; e-
gyedül ez szerez néki érzékeny tisztele-
tet , ez által jut ő arra hogy csak-nem 
imádtatik. Ez a' szeretetre-méltó szemé-
rem fedje-el fátyol gyanánt kívánságai-
dat mellyeknek talán, minekelőtte a' 
nap leszáll, más hajlandósággá kell vál-
ni. — Aedésima e' gondolatot nem tűr-
hette a' nélkül hogy szemei titkos csep-
pet ne ejtsenek. De mi hát ez, gyerme-
kem? monda néki a' dorgáló anya. Ez 
a' sírás illetlen Szamnisz leányhoz. Tud-
jad , ezen ifjú Vitézek köztt kik benne-
teket ma választani fognak, nincs eggy 
is a' ki vért nem öntött érttünk és sza-
badságunkért , nincs eggy is a' ki érde-
mes ne légyen reád, és a' kinek te ha-
zád' adósságát lefizetni ne kevélyked-
hess. Tartsd jelen ezt magadnak, törőld-
le könyűidet 's kövess! 

Más részről a' jó öreg Telamon ve-
zette-fel a' Gyülekezet felé fi ját. Hát? 
kérdé; mint dobog oda be a' szívünk? 
Én tebenned örömet értem a* táborban, 
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"s úgy hiszem hogy ma is örömet érek. 
Ah, atyám ! sóhajta a' szemérmes és 
kedvesének elvesztéséért rettegő Kalli-
ász , nékem csak eggy szerencsés pillan-
tat juta. Talán, ha te sebbe nem estél 
volna, többet fogtam volna tenni; a* 
gyermeki hűség segédre szóllított. Nem 
vádlom magamat hogy dicsőségemet u-
tána tettem javadnak; vígasztalhatatlan 
volnék ha hüségtelen találtam volna 
lenni hazám eránt ; de nem volnék az 
ievésbbé ha szülémet hagytam volna 
segéd nélkül. Hála az egeknek értté v 

e' két tisztem nem ellenkezett egymás-
sal; a' dolog' kimente az Isteneken áll. 
— Be megbízik az enjber az Istenekben 
mikor baja van! monda az Öreg mo-
solygva. Csak valld-meg, úgy e, hogy 
így mint most , nem igen vert szíved 
mikor magad előtt láttad a' Rómaiakat? 
De ne hagyd magad'; jól lesz minden; 
én neked szép mátkát ígérek. 

Elérnek az amphitheaterbe hol a' 
korok szerént helyt foglalt polgárok'tö-
mött rendjei elragadták az eltelni nem 
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tudó szemet. Az épület hosszas-kerek 
volt. Az eggyik felen a' lyányok ültek 
anyjaiknak lábaiknál; a' másikon az a. 
tyák fijaik felett: az eggyik végen az 
Öregek'-Tanácsa fogott helyt, a' mási-
kon a' még fel nem serdült i f júság, 
esztendeiiknek külömbségek szerént. A' 
tavalyi házasok körülfogták a' kerületet. 
Csend, szemérem és tisztelet uralkodott 
mindenütt. De a* csendet eggyszerre 
félbe-szakasztá a' megriadt tábori kür-
tök' harsogása , 's a' Szamnisz Vezér, 
ki a' sereget az ellenségre vitte , fellé-
pett az alatta vitézkedett bajnokokkal. 
Megjelenésére minden leány lesülyész-
té szemeit; ő végig megyen a' sokaság 
köztt, 's a' Bölcsek' sorában letelepedik. 

Felnyitják a' Haza' Évkönyveit, 's 
a' F'eciális fenn-szóval olvassa esztendők 
szerént azon bizonyságokat mellyéket 
a Tisztviselők 's a' Hadivezér az ifjú Vi-
tézek' magok-viselete felől kinek-kinek 
adtanak. A' ki gyávaság vagy rossz tett 
által mocskot vont .nevére, az azon bűn-, 
tetés' gyalázatjára vala kárhoztatva hogy 



örökre nőtelen maradjon, hanemha be-
csületét valamelly szép tett által vissza-
szerzendi. De az illy esetek felette gyé-
ren fordultak-elő. Hogy valaki becsüle-
tesen 's jámborul élt, hogy hadi köte-
lességeinek megfelelt, az volt a' legkis-
sebb dicséret a' mit eggy ifjú Szamnisz 
érdemelhetett; 's csak azt tenni a' mit 
a' kötelesség kívánt, eggyik neme volt 
a' szégyennek. Sokan olly bizonyságait 
adták megrettenhetetlen lelkeknek 's 
bátorságoknak mellyek egyébütt minde-
nütt bajnoki tettek gyanánt fogtak vol-
na vétettetni, de e' népnél annyira kö-
zönségesek valának hogy nem is látszot-
tak érdemleni figyelmet. Eggynémelly 
tetszetesbb cselekedetek által múlta-fe-
lül társait; de a' nézők' ítélete annál 
sanyarúbb lett erántok, mihelytt olly 
tettek hozattak-elő mellyek fentebb di-
cséretet érdemlettek; 's sok nemes tett 
melly a' sokaságot el ej ént e csudálásra 
ragadá, elenyészett a' sok dicséretesbb 
cselekedeteV számában homályba sü-
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lyedvén-el a' még szebbek 's ragyogób-
bak előtt. 

A' Kalliász' első táborozásai ezek-
nek számokba valók voltak. De midőn 
a1 sor az utolsó év' tetteire jött, 's a' 
Feciális azt említette hogy ő oda hagy-
ta megsebesedett atyját hogy megfutam-
lott társait visszavezesse az ellenségre, 
ez a' szép viadala a' természetnek és ha-
zaszeretetének mindeneknek elnyerte 
voksaikat. Könyük Csorogtak az Öregek' 
szemeiből a' kik közelébb ültek Tela-
monhoz, 's megöleltékőtet örömekben; 
a' távol-ülők pedig kezekkel 's tekinte-
teik által jelengették részvéteket. A' jó 
Öreg sírt és nevetett egyszerre; újának 
még irigyei is tisztelettel néztek-fel reá, 
Vminden anya Kalliászt óhajtotta vejé-
nek. Aedésima , reszketve és halavá-
nyan, fel nem mérte emelni szemeit. 
Szíve, elfogva a' remény és a' csügge-
dés által, megszűnt verni; az anyja ki-
nek ő térdei köztt ü l t , nem merte bá-
torítani hogy zavarodását észre ne ve-
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gyek, 's azt hitte hogy lányát nézi min-
den szem. 

Lassúdván a' köz javalás' lármája , 
a' Feciális Polyklétet nevezi-meg, 's azt 
mondja felőle : Midőn az utolsó ütkö-
zetben Vezérünk' lován halálos sebet ej-
tett eggy nyíl, 's a' Vezér ezen eset mi-, 
att néhány pillantásig védelem nélkül 
volt, eggy Római katona nékie szegzé 
láncsáját, 's csalhatatlánúl ált'verte vol-
na , de Polyklét elébe vetette magát a' 
lancsának, 's a' döfést tulajdon testén 
fogta-fel. — Úgy van, igen is! monda 
maga a' Vezér; ez a' nagy-lelkü fiatal 
polgár a' maga személyéből csinált né-
kem paizst, 's hordja a' mély sebet melly 
ellenem vala erányozva ; 's ha napjaim 
használatosak a' hazának, azokat úgy 
nézem mint Polyklétnek ajándékát. A' 
Gyülekezet melly e' szók által kevésb-
bé volt ugyan megilletve , de a' Poly-
klét' szép tettét nem csudálta kevésbbé 
mint a' Kalliászét, ugyan-azon dicsére-
teket adta neki; "'s a' köz tisztelet' vok-
sa 's a' leányzók' óhajtásai e' két derék 
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ifjú köztt meghasonlottak. A' Feciális 
csendet parancsol, 's a' tisztes Bírák fel-
költek tanácskozni magok között. Sok 
ideig egyenlő foganattal vitatta állatá-
sát a* két fél. Voltak a' kik azt mondot-
ták hogy Kallíásznak segédre szorult aty-
ja' kedvéért nem vala szabad elhagyni 
helyét, 's hogy elhagyván atyját 's vis-
szavezetvén a' megszalasztottakat, csak 
előbbi hibáját tette jóvá : de ez a' ter-
mészettel ellenkező állatás csak a leg-
kisebb számúaké volt. Végre a legvé-
nebbik szót veve, 's így szóllott: Nem-
de mi a' szép tettet akarjuk megjutal-
mazni ? Az tehát a kérdés, mi szebb, 
elhagyni e a haldokló atyát a' haza' sze-
retetéért vagy az él tet szerencséltetni? 
A' mi két ifjaink mind ketten tetemesen 
elősegéllék a' győzedelt; a' ti dolgotok, 
tisztelt Bírák, megítélni , mellyiknek 
került több áldozatba szép tette ? Két 
egyenlően hasznos példa köztt azt illik 
inkább élesztenünk a' mi nehezebb. 

Ki hiszi-el e' nép' erkölcsei felől ? 
eggy szájjal úgy ítéltek, hogy nehezebb 
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eggy segéd nélkül szűkölködő haldokló 
atyától eltávozni a' Haza' javáért, mint 
szembe kelni a* halállal, bár elkerülhe-
tetlen is <, 's Kalliászt kiáltó minden voks 
elsőnek. De a' vetekedés melly most 
következett, még hihetetlenebbnek fog 
tetszeni. Fenn-szóval tartatván az Öre-
gek' tanácskozása, Kalliász megértette 
hogy néki egyedül azért nyujtatik a' bér, 
mert nemesbb szándékból folyt a' csu-
dált cselekedet. Lelke felriadt, 's vá-
dolta őtet. Nem, úgymond, Bíráim té-
vedésben vaniíak; azzal nekem nem il-
lik visszaélnem. Felkél, szóllani kíván, 
's csend lesz. A meg nem érdemlett ju-
talom, úgymond, hóhérja fogna lenni 
napjaimnak , 's tiszteletre-méltó hitve-
sem' kebelében elmérgesítené 'boldog-
Ságomat annak érzése hogy őtet igaz-
ságtalanul bírom. Népünk' Atyáj i ! ti 
úgy vélitek hogy, nékem nyújtván a' 
jutalmat, azt koszorúzzátok, a ki leg-
többet teve a' hazáért. Kénytelen va-
gyok vallást tenni, én nem egyedül a' 
hazáért tettem a mit tettem. Szívem 
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szeret, 's meg akartam érdemleni a' kit 
szeretek; 's ha fényt húz reám a' csele* 
kedet mellyet ti javalástokra méltóztat-
tok , úgy abban a' rénnyel eggyütt a' 
szerelemnek is vagyon része. Vizsgálja-
meg önn-magát szerencsés bajnoktár-
sam, 's fogja a' jutalmat ha tette ne-
mesbb mint az enyém. — Miként fes-
sem az álmélkodást mellyet e' vallásté-
tel támaszta! Ez eggy részről homályt 
vetett e' nagylelkű ifjú' szép cselekede-
tére : de más részről annál bajnokibb-
nak , csudálatra - érdemesbbnek 's rit-
kábbnak mutatta rényét, mint bár melly 
elesés a' hazáért. Ez a' példája az egye-
nességnek két ellenkezőképen hatott az 
ő ifjú társaira. Az eggyik fél , 's ez az 
volt melly nyilván örömrnel csudálta 
Kalliászt, a' legnemesbb bizakodás ál-
tal azt látszott vallani hogy ez a' példa 
őket felűlemeli megokon; a' másik fél, 
kik elszégyenülve állottak, általa, mint 
valamelly er ej eket felülmúló teher által, 
öszvezúzva látszott. Az anyák és leány-
sók egyetemben azt ítélték méltónak 

Debreceni Egyetem Egyetemi 
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a' jutalomra a? ki elég nágyszívüséggel 
bírt magát reá méltatlannak tartani; az 
Öregek pédig Polyklétre függesztették 
szemeiket, O nyugodt képpel várta hogy 
szóllni engedjék. Nem tudom megha-
tározni, úgymond végre, Kalliász felé 
fordulván, melly lépcsőig kell az em-
beri tettnek haszna-nem-nézőnek lenni, 
hogy szépnek 's tisztának tartassék. Ha 
jól veszem, az ember mindent a' maga 
kedvéért tesz. Azt azonban tudom hogy 
én eggy illy nemes vallástételt mint a' 
millyet most érténk, tenni nem fogtam 
volna. És ha az én magam -viseletem-
ben volt is talán valami még szebb mint 
a' tiédben, dicsőséggel ragyogó hazafi! 
melly ugyan még kérdés alatt vagyon: 
de az a'szoros ítélet mellyel magad ítél-
ted-meg tettedet, téged énnálamnál sok-
kal feljebb emel. 

Az Öregek elakadtak, 's nem tud-
ták mint ítéljenek. Nem is szedtek vok-
sokat az elsőség' elintézése eránt. Víg 
kiáltozások által határoztatott-meg hogy 
arra mind ketteje érdemes , és hogy a' 
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másod választás nem elég jutalom sem 
eggyikének sem másikának. A' legöre-
gebbike a* Bíráknak végre szót fogott 's 
ezt mondá: De meddig fogjuk még két-
ségeink által e' derék két ifjú' szeren-
cséjét késlélni? Szívek megtette válasz-
tását ; engedjük hogy titkos kívánságai-
kat egymásnak kivallják. Ha nem ugyan-
azon tárgyat óhajtanak , nem szükség 
kapkodniok az elsőségen 's azt veszik a' 
kinek birtoka után vágynak. Ha eggyet 
szeret mind a' kettő, ossza-el közttök a' 
sors a' pert, 's Szamniumnak minden 
leányai köztt nincs eggy is a' ki ne ke-
vélykedjék azon hogy a' kevésbbé-sze-
rencsésnek vigasztalására lehet. így szol-
lá a'tisztelt Androgeusz, 's az egész Gyü-
lekezet javalta szavait. 

Kalliász és Polyklét középre lépnek, 
Kiterjesztett karral szaladnak egymás 
felé , 's elnedvesűle minden szem. Resz-
ket mind ez mind amaz, 's nem meri 
megvallani szíve' tárgyát; eggyike sem 
hiheti hogy a' másika mást szerethessen 
mint a' kiért ő ég. Én , monda Poly-

klét , 
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kiét, az Isteneknek legtökéíetesbb mi-
vekért lángolok; övé minden szépség, 
mindén kecs. — Ah, azt szereted a' kit 
én imádok! felele Kalliász; így festeni 
őtet, annyi mint nevén nevezni. Men-
nyei arcza , büszke tekintetéi, az a' ki-
mondhatatlan kellem melly néki egész 
alakján 's minden mozdulásain lebeg, 
eléggé mégkülömbözteti minden más 
Szamnisz leánytól. Ah , barátom, melly 
szerencsétlen lesz közttünk a' kit a' sors 
más választásra kárhoztat! — Igen iö , 
monda Polyklét, nincs boldogság Eliá-
ne nélkül. — JEliáne nélkül? Hogyan? 
monda a' feléled Kalliász; 's te Eliánét 
szereted, a' bölcs Androgeusz" leányát? 
— 'S kit tudnék mást szeretni ? kérdé 
Polyklét, meg nem foghatván Kalliász-
nak örömét? Ah kiálta ez elragadtatva; 
S Eliánét széréti, nem Aedésimát! jer, 
barátom, ölelj-meg; boldogok vagyunk 
mind ketten; vissz'adod éltemet! 

Ölelgetéseikből mellyek most még 
hevesebbek lőnék mint élébb voltak * 
könnyű volt kiérteni hogy a' szerélem 

ELSŐ KÖT* g 
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helyre állította közttök a' békét. Az Ö-
regek közelébb szóllították, 's meghagy-
ták nékiek hogy ha nem azon-eggy tárgy-
ért égnek, nevezzék-meg mátkájikat. 
Az Eliáne' és Aedésima' neveik' hallá-
sára mindenfelé víg tapsolás hallatszott. 
Androgeusz és Telamon, a' vitéz Eu-
menesz , Aedésimának atyja, és a' Po-
lyklété , kinek neve Mélampusz vala, 
azon szívességgel örvendeztek kölcsö-
nösen egymásnak melly az öregség' ö-
römei közzé szokott egyveledni. — Ba-
rátim, monda Telamon, a' mi gyere-
keink derék gyerekek; bezzeg lesz okok 
rajta lenni hogy ki ne haljon fajtájok! 
Ha elgondolom, esztendeimnek virágá-
ban vélem lenni magamat. Ez a' me-
nyegzők' innepe derék dolog; mindég 
azt gondolom mikor itt van, hogy én 
veszem-el a' hazának minden lyányát. 
Ezt mondván a' jó Öreg , ugrott örö-
mében ; 's társai, minthogy özvegy volt, 
tanácslották neki hogy álljon ő is a' nő-
szŐk közzé. Ne kötődjetek! monda; ha, 

:ceni Egyetem Egyetemi 
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illyen ifjú volnék mindennap, kitennék 
magamért, 

A' Gyülekezet egyetemben méne 
templomba, az oltár' zsámolyánál szen-
telni-meg kötéseiket. Polyklétet és Kal-
liászt diadali fénnyel kísérte házaikhoz 
a' sereg, 's közönséges supplicatió ren-
deltetett az Isteneknek, hogy a' hazának 
t é t illy derék polgárt adtanak# 
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A* KET SZERENCSÉTLEN. 

M é g nem nagy az ideje hogy Gróf Al-
tensteigné a' Boldog-Asszony' Szüzei-
nek Pozsonyi Klastromjokban vonta va-
la meg magát. Az a' szelíd vidám csend 
mellyet e' magány' házában látott la-
kozni , még keserűbbé, emésztőbbé 
tette szíve' gyötrelmét. Mi szerencsé-
sek, úgymond, ez ártatlan galambok 
kik repűltöket az ég felé vevék! Nékik 
fellegteleü nap az élet; a' világnak nem 
ismerik sem gyötrelmét sem örömeit í 

Ezen Istennek - szentelt leányzók 
köztt kiknek szerencséjét irigy lette , az 
eggy Seraphína látszott búsongani, szen-
vedni. Seraphína , még tavaszában az 
életnek, azon szépséggel bírt melly az 
érzékeny szívnek szokott lenni czímere. 
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De a* fájdalom 's könyhullatások elher-
_ vasztották elevenségét. Hasonló a' ró-

zsához kit a' nap' heve megbágyaszt, 
de kinek tikkádtában is lehet ítélni nyíl-
takori friseségéről. Úgy tetszik, a' szen-
vedő szívek köztt valamelly titkos szó-
talan beszéd' neme vagyon. A' Grófné 
kiismeré é' kedves illetődöttnek szeme-
in a' mit ott még senki nem sejtett. A' 
szerencsétleneknek olly igen tulajdona 
szánni 's szeretni egymást! Hajlandósá-
got kezde érzeni Seraphína eránt. A' ba-
rátság mellyet a' világiak alig éreznek, 
hevesség a' Rlastromokban. Szövetsé-
gek csak hamar igen szoros lett; de an-
nak édességét eggy mind két részről 
rejtegetett keserűség mérgesítette. Egész 
órákat töltöttek eggyütt fel-sóhajtozva , 
nem mérészelvén tudakolni kín jóknak 
okát. Végre a' Grófné félbe-szakasztá a* 
hallgatást. 

Viszont gyónásunk, úgymond, fáj-
dalmainknak nagy részétől megment-
hetne bennünket. Mind ketten elfojt-
juk sóhajtásainkat. Illik e barátnak tit-
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tolódni barátja előtt? E' szókra a' sze-
mérem' Színé futa-el a Seraphína' képét, 
's szép szemei' pillájinak leple megé 
rejtőztek-el. Ah! kiálta a' Grófné, mit 
akar e' pirulás ? eredhet e ez szégyen-
ből? E' kedves színnel egyedül a' bol-
dogság' érzésének illene új díszt terjesz-
teni a' szépségre. Szóllj , Seraphína, 
öntsd-ki szívedet barátnéd' keblébe ki-
nek sorsa kétség' kívül nehézbb a' tiéd-
nél , de a' ki enyhülést lelne tulajdon 
fájdalmában ha a' tíéiden könnyíthet-
ne, — Mit kívánsz, Asszonyom? Osz-
tozom kínjaidban, de magamnak nincs 
a' miben megbízhassalak. Egyedül vál-
tozó egésségem okozza e' lankadást 
mellyben látsz. Elfogyok lassanként, 
's hála az égnek, nem vagyok messze 
végemtől ! -—Az a' lassú mosolygás 
melly utolsó szavait kísérte, egészen, 
meghatá a' Grófné' szívét. Az tehát min.-, 
den vígasztalásod hogy végedhez köze-
lítesz ? Halálodat óhajtva, miért nem vaU 
lanád-meg mi teszi előtted az életet ú-
tálttá? Mennyi ideje hogy itt Vagy?—. 

:ni Egyetem Egyetemi és Ni 
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Öl esztendeje , Asszonyom* — Erőszak 
hozott ide ? — Nem Asszonyom! az okos-
ság hozott, maga az ég hozott, egészen . 
magáhoíz akarván szívem' vonsöani. — 
E' szív tehát a' világhoz vala fűzve? —. 
Ah, igen is , szerencsétlenségére ! — 
Folytassd beszédedet. — Mindent el-
mondottam. — Seraphína, te szerettél , 
5s e' falak közzé temethetéd magadat! 
Eggy állhatatlant hagy ál oda?1—A' leg-
hűbb , szeretetre-legméltóbb halandót! 
Ne tudakolodjál tovább. Látod folyni 
vétkes könyűimet. Szívemnek minden 
sebei felnyíltak ez emlékezetre. Nem, 
kedves Seraphína , késő titkolódnunk. 
Látni akarom szívednek legtitkosabb re-
dő jit hogy belé vigasztalást csepegtes-
sek. Higyj nekem, Seraphína, a' fájda-
lom' mérge esak panaszokban üheg-ki; 
hallgatás alá fojtva annál emésztőbb 
lesz. — Kívánod, Asszonyom ? Engedek 
tetszésednek. Sirassd hát a' szerencsét-
len Seraphínát; mostsirassd életét, nem 
sokára halálát fogod siratni. * 

°ni Egyetem Egyetemi és Ni 
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Alig jelentem vala meg a' világban, 
's gyászos szépségem magára voná a' 
Jiiu ifjúság' szemeit. Csak eggy találko, 
zék közöttük a' ki, még ifjabb mint hogy 
a' köz veszettség' mirigye által megró, 
molhatott volna, érezteté velem hogy 
v^n szívem. Egyenlő esztendeink, szü^ 
letésünk , vagyonunk, szüléink' szövet-
sége és még inkább a' viszontrhajlandó-
ság , kötöttek egymáshoz bennünket. 
Kedvesem egyedül érttem élt. Szíveink 
eltelve önnmagokkal , száqakodva néz-, 
tük azt a' temérdek hiút a' nagy-világ-
ban hol az öröm csak ál csillogás. De 
hova felejtem magamat ? A h , Asszo-
nyom ! melly keserves emlékezeteket 
fakasztatsz-fel itt bennem! — Hogyan , 
édes barátném , hát vádolhatod e maga-
dat hogy igazságos valái? Mikor az ég 
két érzékeny és jó szívet teremt, csinál 
e nékik vétket belőle hogy felkeresik , 
magokhoz édesgetik, rabjokká teszik 
egymást? Mire teremtette volna tehát 
őket ? — Oh, igen i s , hogy gyönyör? 
ködve alkotta azt a' szívet mellyben a? 

Debreceni Egyetem Egyetemi 
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enyém magát elveszte, mellyben a' jó-
ságnak nem vala szüksége az ész' vezér-
lése után várni, melly semmi részben 
nem vádolhatta a' természetet hogy ne-
ki szűk kezekkel nyújtotta ajándékait. 
Ah, Asszonyom, ki látta magát úgy 
szeretve mint én valék? Gondolod e 
hogy meg mertem vallani előtte szívem-
nek azon könnyű hánykódásait mellyek 
némellykor a' legboldogabb szerelmet 
is érdeklik, Megfosztotta volna magát 
a' nap' világától hét azt szeretett Sera-
phínája ártalmára állította volna lenni 
nyugalmának. Néki az egész természet 
fogyatékot szenvedett ha szemeimben 
a' leggyengébb fellegét sejtette a' bánat-
nak; úgy hitte hogy ő okozta hántáso-
mat , 's magát vádolta minden kedvet-
lenség miatt a' mi ért. 

Könnyű megítélni melly mértékben 
szerettetett a' szeretetre legméltóbbika 
minden halandóknak. A' vagyon' kívá-
nása melly minden köteléket felbont, 
csak a' való szeretetét nem, hasonlást 
Jioza szüléink közzé. Eggy boldogtalan 



138 S Z Í V K É P P 5 

per volt kezdete 's kútfeje szerencsétlen-
ségünknek. Szüléink' gyűlölködése örök 
közfalat emelt közttünk. Véget kelle vet-
nünk az egymást-látásnak. Soha nem 
feledem mit írt nekem eggykor: 

„Oda vagyok , szeretett barátném! 
megfosztanak eggyetlen birtokomtól. 
Leborultam az atyám' lábaihoz, hév kö-
nyűfekel feresztettem kezeit , kértem , 

. mondana-le e gyászos perről. Esküd-
tem hogy elvenni birtokodat nékem 
szentségtörés lenne; hogy gyűlölni fog-
nám azt kezeim köztt. Azt felelte hogy 
nincs eszem. Az emberek meg nem fog-
hatják hogy a' vagyonnál lehessen vala-
mi még becsesbb. 'S minek nekem a' 
gazdagság ha téged vesztelek-el ? — Még 
valaha megköszönöm , azt felelik, hogy 
most szavam' nem fogadták. — Ha hi-
hetném hogy esztendők, vagy a' mit ők 
észnek neveznek, annyira megalacso-
nyíthatják lelkemet, elrettenvén eggy 
illy változástól, ez órában megszűnnék 
élni. Nem, nem, édes barátném, né-
kem személyem és mindenem tiéd. Hi-
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jába ítéli nékem a' törvény eggy részét 
a' te örökségednek. Én szívemben hor-
dom törvényemet, 's ott az atyám veszt. 
Bocsássd-meg neki , kérlek ezerszer , a-
zon bosszantásokat, mellyekkeí illet. 
Ne engedje az ég hogy szivem vétkes 
óhajtásokra vetemedjék; sőt kész vagyok 
elszakasztani napjaim' számából hogy az 
atyáméit szaporítsam : de ha eggykor 
ura lennék azon birtoknak mellyet gyűjt 
és a' mellyel kedvem ellen akar gazda-
gítani, azonnal helyre hozok mindent. 
Azonban el vagyok tőled tiltva. Talán 
parancsolni fognak a' Szívvel mellyet te 
nekem adtál. Ah! soha reá ne állj ! Gon-
dol d-meg hogy éltem függ tőle; gon-
dold-meg hogy esküvéseink fel vannak 
írva az egekben. De lesz e elég bátor-
ságod ellene állani atyád' erőltetései-
nek ? Reszketek e' képzeletre. Nyug-
tass-meg, kérlek a'leghűbb szeretet'ne-
vében ! ' ' 

Kétség' kivül válaszoltál levelére ? 
— Igen i s , Asszonyom; de csak eggy 
két szóval: 
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„Nem vádollak semmiben. Szeren-
csétlen vagyok; de tudok az lenni. Ta-
aú l j tűrni tőlem." 

Azonban a' per elindult 's hevesen 
folyt. Eggy nap', irtózatos nap ! mi-
dőn az anyám reszketve olvasna eggy 
terhelő ítéletet , valaki vélem kívána 
szóllani. Ki az? kérdi az anyám; hadd 
jőjön. Az elnémult cseléd elakad, ösz-
vebontja magát feleletében, 's végre 
megvallja hogy levelkéje van számom-
ra. — A' leányom' számára ? 's kitől ? — 
Én jelen valék. Képzeld ijedésemet; 
képzeld az anyám* fellobbanását, midőn 
annak Aj át hallá neveztetni a' kit üldö-
zőjének hitt. Ha méltóztatott vilna meg-
olvasni a' levelet melly fel nem bontva 
ment-vissza, talán el fogott volna lá-
gyulni ; legalább látta volna hogy sem-
mi nem lehet tisztább mint viszónthaj-
landóságunk. De akár azért hogy tüze 
mellybe ez* a' boldogtalan ítélet hozta 
volt, tágítani akart magán a' kifakadás 
által, akár hogy az a' titkos eggyet-ér-
tés mellyben most leányát a' maga el-, 



lenségeivel lelte, előtte vétek volt, a 
legalázóbb pironságokat szórta reám. 
Elszégyenülve buktam lábaihoz, 's tűr-
tem fenyítékeit, mintha érdemlettem 
volna. Nyomban el vala végezve, hogy 
Klastromban fogom eltemetni a' mit az 
én gyalázatomnak nevezett és a' magáé-
nak. Más nap' ide hozattatám , 's meg 
vala hagyva hogy hozzám senkit ne e-
resszenek; úgy tölték itt három holna-
pot, mintha szüléim, rokonim 's az 
egész világ oda lettek volna örökre. Az 
anyám volt első látogatóm. Mingyárt 
sejtem öleléséből melly ítéletet fogna 
reám mondani. Meg vagyok buktatva, 
úgymond, mihelytt magunkban márad-
tunk ; a' gonoszság erőt vett, elvesztet-
tem peremet, 's azzal eggyütt a' remény 
hogy a' világban szerencsédet csinál-
hassd. Alig marad annyi a' bátyádnak 
hogy születéséhez illőleg élhessen. Té-
ged , gyermekem, ide szóllíta a' Gond-
viselés; itt kell élned, halnod; holnap 
fátyolba öltözöl. E' hidegén parancsoló 
szókra szivem elalélt, nyelvem elfagyott, 

iceni Egyetem Egyetemi és Ni 
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's ájulva rogytam-le. Az anyám segéd-
re kiálta másokat, 's azalatt míg ők kö-
rülttem fáradoztak, elrejtezett könyűim 
elől. Feléledvén, e kegyes leányzók 
köztt látám magamat, kiknek társokká 
kell vala lennem; kértek, nyájaskodva 
hívtak, vennék részt édes nyugalmok-
ban. De ez az ő életek csak az ártatlan 
szabad szívnek lehet kedves: az enyém-
nek az szüntelen tusakodást, hitszegést 
's bánkódást festett elébe. Irtóztató mély-
ség nyilt-fel közöttem 's kedvesem kö-
zött, 's örök elsülyedés fogtak- körül , 
's e' szörnyű magányban, ezen elhagyá-
sában az egész természetnek, az oltár' 
lábainál leltem magamat, elfoglalva 
azon imádott tárgy által mellyet velem 
el akarának feledtetni. Ez áhítatos leá-
nyok jószívű együgyüsé ekben mind el-
mondták a' mit a' világ' hivsága felől 
tudtanak: de én nem a' világhoz voltam 
csatolva; azzal a' Jut benne hagyék né-
kem a' legsivatagabb puszta is kies mú-
lató lett volna. A' mitől ők igyekeztek 
elvonni az nékem semmi volt. 
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Látni kívántam az anyámat. Áju-
lásomat elgyengült egésségemnek tulaj-
doni tá. — Nem , Asszonyom , erősza-
kod okozza azt; mert itt nincs helye 
tovább a' tettetésnek, Te adtad élete-
met, 's elvehet'd; de, édes anyám, az-
ért hordái e méhedben hogy mint ál-
dozatot lassú halállal láss halni ? 'S ki-
nek szentelsz ? Épen nem Istennek; ő, 
érzem, eltaszít; neki tiszta 's önnkénti 
áldozatok tetszenek; nem akarja hogy 
abban a' mi neki nyujtatik, másnak ré-
sze legyen; 's a' melly szív neki adja 
eggyszer magát, annak örökre övének 
kell maradni. Ha erőszak visz az oltár-
hoz , úgy ott hitszegés 's szentségtörés 
várnak reám. — Mit mondasz, boldog-
talan ? — Irtózatos valót Asszonyom , 
mellyet belőlem a' kétségbe-esés sajtói-
ki. — Igen is, Asszonyom , szívem ma-
gát tetszésed nélkül másnak adta; ár-
tatlan vagy vétkes, nem enyém többé, 
egyedül Isten b onthatja-fel kötelékeit. 
— Eredj, elfajult leány, eredj;veszted-
re j nem ismerlek többé gyermekemnek. 
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.— Édes anyám, véred' nevében kény-
szerítlek , ne hagyj-el, lássd kétségbe-
estemet , lássd a' poklot lábaim előtt. 
— Illy irtózatosnak festi tehát gyászos 
szerelmed becsületed' menedékét , ár-
tatlanságod' révpartját? 'S minek nézed 
te a' világot? Tanuld-meg, ennek csak 
eggy bálványa vagyon : a' gazdagság. 
Minden tekintet, minden elsőség azoké, 
a' kik sokkal bírnak. A' szegénység' 
osztályrésze a' homály, a' megvetés. 

Ah, Asszonyom, ne elegyítsd e' 
romlottak száma közzé azt Azt, 
úgy e , a' kit te szeretsz ? Gondolom 
mit monda neked. Nincs része atyja' 
igazságtalanságában, nem javalja csele-
kedetét , szán, helyre fogja hozni serel-
meidet. Üres ígéretek, gyermek-em-
ber' szavai mellyeket nem említ holnap! 
De bár légyen állandó szavaiban 's fo-
gadásaiban hív, az atyja még virágában 
vagyon, soká fog élni, mert a' gonosz 
megöregszik; azonban a' szerelem kihal, 
helyébe a' nagyra-vágyás lép, a' gyer-
meki kötelesség erőt vesz, valamelly 
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hivatal i éggj csillogó ház' szövetsége , 
eggy gazdag szerencse adja-elő magát * 
's a' hiszelékeny leány ülve marad, 's 
világ' meséje lesz. ím' ez fogott volna 
sorsod l e n n i e t t ő l mente - meg anyád. 
Ma keserű könyüket okoz. de eljo 
nap hogy áldani fogod ertte Magadra 
hagylak, leányom, kés ul; az áldozat-
hoz mellyet- Isten kíván Mentől kese-> 
rübb az néked , néki annál kedvesebb 

Mit mondjak, Asszonyom? Reá 
kelle szánnom magamat! fehevém e 
patyolatot, e" kötényt, a' töredelmes-
ség' útjára tértem; 's azon idő alatt míg 
még szabad a' visszalépés, azt hitt«m 
hogy meg fogom győzhetni -magamat^ 
's elmém' habzását 's gyengeségeshet 
azon veszélyes • szabadságnak' 'toáajdoníL 
tottam hogy szándékomat még meg le-
het másolnom. Nem győzém várni hogy 
megtegyem az oldhatatlan esi et Meg-
tettem azt, lemondottam 'a viíágröl; 
az nem, valW sók; De Szerelmesemtől 
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mondottam-le 's az több vala mintha 
eletemről mondottam volna le. 

, Midőn az esknek ígéjit mondta 
szám, ajakimon-tévelygŐ lelkem elköl-
tözni készült. Alig Volt érőm az oltár' 
lábáihoz vánszorogni; vissza onnan má-
sok eméltek - el. Az anyám kegyetlen 
öröme által elfogva jött hozzám. Ne védd 
zúgolódásképen, én Istenem ! tisztelem 
cíte±v ínég mindég, szeretem 's vég pi-
henésemig fogom szeretni. — Seraphí-
rtáíiak ezen utolsó szavait , zokogásai 
seaggatiák-meg, 's orczájit két könvpa-
tak öntötte el. 

r. Mag vala téve az áldozat, monda 
kasszás nyugta után; már Istené valék, 
nem a' magamé. Érzékeimnek minden 
kötelékeit öszve kelle szaggatnom; ál-
dozatom meghalatott a' világnak, 's úgy 
mertem hinni hogy valóban meg is hol-
tam. B,e mint iszonyodtam-el szívem' 
mélyébe tekintvén! A' szerelmet talál-
tam ismét benne ; de a' dühös vétkes 
szerelmet, a' kétségbe esett, magát hi-
básnak ismerő szerelmet, azt a' szerel-
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met melly az ég ellen, a* természet el-
len, magam ellen p ártól a , mellyet a' 
Keserűség emésztett, a' megbánás gyil-
kolt , 's dühhé változtatott. TVlit tettem! 
így kiálték-fel ezerszer; mit tettem! Az 
az imádott halandó kit többé meg nem 
láthaték , minden kecseivel tűnt képze-
letem' elébe. Az a boldog kötés melly 
bennünket eggyesíteni akart , minden 
pillántata örömekkel teljes életünknek, 
azon két szívnek mellyet egyedül a' ha-
lál fogott volna elszakasztani egymás-
tól , minden érzései megjelenések ré-
mült lelkem előtt. Ah , Asszonyom, 
melly csüggesztő képzelet! Mindent el-
követtem hogy kitörölhessem emlékeze-
temből. Öt esztendeje hogy szüntelen' 
igyekszem elhárítani, ,'s még is mindég 
visszatér;' hijába tépem-ki magamat az 
álom' karjai közzűl melly szüntelen' az 
ő képét festi lelkem' elébe; hijába fu-
tom a' magányt hova értkeztemet várja; 
az oltár' zsámolyainál is őtet látom, ő-
tet találom az Istenség' keblében is. 
Ugyan csak a' kegyelemnek Istene vég-
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re megszánta szenvedéseimet. Az idő, 
az okosság, a' sanyargatás elcsendesí-
ték vétkes indulataimnak előbbi hevét; 
de helyébe fogyasztó sínlés következett. 
Minden érütésben halni érzem maga-
mat, 's az minden örömem a' mit isme-
rek , hogy síromat nyílni látom. 

Ah, kedves Seraphína így sóhajta-
fel Gróf Altensteigné minekutána sze-
rencsétlen barátnéja elhallgatott, mel-
lyikünk érdemli inkább a' szánakodást? 
Szerelem okozta mindkettőnknek ínsé-
gét : de te a' leghűbb , leghálásabb ha-
laadót szeretted: én a' leghitetlenebbet, 
leghálátlanabbat, legkegyetlenebbet a' 
ki valaha volt! Te az égnek szenteled 
magadat: én magamat egy utálatosnak 
adtam ! A' te ide-költözésed diadal volt: 
az enyém gyalázat! Téged' minden si-
rat , minden szeret, minden tisztel: en-
gem bosszantanak, gyötrenek! 

Lángolóbb szerelmést mint Gróf 
Altensteig volt a' házasság előtt, nem 
képzelhetni. Fiatal, igen szép , tapadó 
szinte a- tájolásig; első megpillantása 
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a' legszebb lelket gyanítatá. Mindeni-
két ígérte a' tökéletnek, a' hogyan a' 
Jellemeknek bírta mindenikét. Lágy 
lelke olly elevenen fogta-fel a' szép ér-
zések' behatásait hogy lehetetlennek lát-
szott hogy eleressze valaha. Neki, ah, 
igen is könnyű volt azt a szerelmet ger-
jeszteni bennem mellyet hozzám maga 
érzett vagy ér zeni vélt ! Mind azon te-
kintetek mellyek a' nagy házaknál a' 
mennyegzői kötelékeket szövik, meg-
eggyeztek é' hajlandósággal, 's szüléink 
kik azt támadni láták, méltóztattak meg 
is koronázni. Két esztendőt töltöttem 
a' legboldogabb eggyességben. O Bécs! 
« vétkek' piacza ! o gyászos örvénye a' 
szerelemnek, ártatlanságnak 's erkölcs-
nek ! Férjem, ki ekkoráig a' maga-ko-
rabelieket csak futó szemekkel látta volt, 
és , a' mint mondá, csak hogy kaczag-
hassa esztelenségeket, minekelőtte ész-
re venné , beszívta példájok' mérgét. 
Lármás öröme ízetlen társaságaiknak, 
titkos diadalaik' kérkedékeny hánytatá-
sa , 's azon tetézett magasztalások mel-
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lyekkel gyalázatos mulatságaik felől 
szóllottanak , . vágyást indita benne is-
merni azokat. Csendes 's ártatlan házi-
életünk elvesztette előtte eggykori édes-
ségét. Nálam csak azt a' kedveltetést 
lelte a' mit a' jó nevelés ad; elijedtem 
látván hogy többet vár. — Oda vagyok, 
mondám magamban, szívem többé nem 
tölti-el az övét! 'S valóban nem is egyéb-
ért kereste többé társaságomat mint az 
illendőségért; örökre elmúlt az idő mi-
dőn édes eggyütt-beszéllgetéseink, mi-
dőn azok az édes négyszemközti - létek 
mellyekben én olly igen boldognak lel-
tem volt magamat, neki még kedveseb-
bek voltak mint a lármás társaságoknak 
örök folyta 's visszafolyta. Kért, szór-
nám-el magamat, hogy példám igazolja 
lépéseit. Szorosabban akarám magamat 
hozzája csatlani 's alkalmatlan lettem. 
Eltökéltem végre magára hagyni, hogy 
visszavágyhasson hozzám , és azért, mi-
vel öszvevetvén magamat azokkal kik-
nek társaságokba keveredett, azt remél-
tem hogy eszelősködését kigőzölgi, 's 
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annál inkább fogja érezni becsemet. De 
holmi űatal szédítő erőt vett szerencsét-
lenségére igenis engedékeny lelkén; 's 
azon pillantat olta hogy a' maszlagos po-
hárhoz értek ajkai, részegsége orvosol-
hatatlan lett. Magához akarám hozni; 
nem volt többé ideje. Elveszted magad', 
édes barátom, mondám neki; 's noha 
irtóztató látnom hogy megfosztanak fér-
jemtől kiben minden boldogságomat 
leltem, inkább tenn-magadért siratom 
mint önn-magamért botlásaidat.. Abban 
keressz boldogságot a' miben az bizony 
ninQS. Ál öröm, undok kedvtöltések 
nem olly szívnek valók mint a' tiéd. 
Ámítás a' mestersége annak a' világnak 
melly elfogott; hitvesed e' mesterséget 
nem ismeri; te szintúgy nem ismerted 
mint ő ; ez a' gyalázatos élet nem illik 
mihozzánk; a' té szíved elveszté magát 
része_gültségében; de ez a' részegültség 
csak ideig tart; a' csábúlás el fog osz-
lani mint az álom; akkor majd vissza-
térsz hozzám , engemet annak találsz a' 
ki voltam, engedelmes szerelem fog ki-
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terjedt karokkal várni reád, minden fe-
ledve lesz. Nem félhetsz sem pironsá-
gomtól sem panaszomtól. Szerencsés 
leszek ha vigasztalást nyújthatok azon 
bosszantásokért, mellyekkel illetél. De 
te, te, ki ismerted a' tiszta erkölcs' be^ 
csét 's édességeit ízlelted te , kit a' vé-
tek eggy örvényből más örvénybe lök , 
kit nem sokára gyalázattal küld haza 
hogy hitvesed mellett rejtsd-el korán el-, 
ért vénségednek sínlődő napjait, elbo-
ritva szégyennel, lelkisméreted által eL 
marczonglva , mint békélesz-meg majd 
magaddal? mint fogadod majd fyitve-. 
sednek szeretetét ? Áh, az neked irtóz« 
tató büntetés lesz! Minél hűbb, igazabb 
fog lenni az az ő szeretete , arcnál alá-
zóbb fog lenni neked. Ez, édes Gró* 
fom, ez az, a' mi engem emészt. Szűnj-, 
meg szeretni, nem elleixzem : megbo-, 
csátom azt, mert én szüntem?meg sze-
retetre - méltónak látszani: de ne tedd 
magad' érdemetlenné hűségemre, 's leg-, 
alább légy az a' kinek nem kell pirul-
ni szemem előtt, Hiszed e, édes barát* 

Debreceni Egyetem Egyetemi 
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ném ? tréfa volt felelete. Azt mondta 
hogy úgy beszéllek mint eggy angyal, 
'9 hogy szavaim nyomtatáet érdemlenek. 
De látván hogy könyűk borítják-el sze, 
me imet , Ne légy, úgymond, gyermek! 
szeretlek, 's tudod hogy szeretlek; en-
gedd , hadd leljem kedvem' mindenben, 
's légy bizonyos hogy semmi el nem 
hódít. 

Azonban jó barátjaim nem múla-
ták-el tudtomra adui mik estek. Az en^ 
gem a' legmélyebb keserűségbe merített. 
Ah ! férjem nem stxkára elúnta a' tet, 
tetést 's személyemnek kímélését. 

Elhallgatom , kedves Seraphína, 
minémü alázatokat kelle szenvednem, 
A' te kínjaid magadnak is könnyűknek 
fognak tetszeni az enyéimekhez képest. 
Képzeld ha tudod, eggy érzékeny meg 
nem romlott szív' gyötrelmeit melly 
mindennap' ú j hántásokat vesz attól a* 
kit egyedül szeret, a' ki egyedül értté 
él még mikor ő már érettq nem él is 
melly még akkor is érette é l , midőn <5 
nem átall a' köz utálat' tárgyaiért élni. 
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Kedvezek szemérmednek, 's elmellő-
köm a' mi legundokabb e' festésben. 
Megvetve, elhagyva, feláldozva férjem 
által, magamba zártam-el nyomorúsá-
gom' panaszait; 's ha némelly ész és eí4 
köles nélkül való házakban kaczagták 
is sorsomat, meg volt viszont azon ví-
gasztalásom hogy eggy érzékenyebb 's 
becsesbb közönség édes részvétellel te-
kintett szenvedéseimre. Azon vagyo-
nomban leltem fájdalmaim' enyhűletét 
mellytől a' gonoszság meg nem foszt-
hatott : csorbúlatlan nevemben. Oda 
az i s , kedves Seraph'lna! Azok az as-
szonyok kiket példám megalázott, nem 
tűrhették hogy mocskot nem láthatnak 
rajtam. Magányos életemnek azt a' színt 
adták mellyet akartak. Azt hirdettek 
hogy titkos eggyet-értésben élek eg&y 
emberrel ki eléggé elmétlen volt azt 
hagyni hinni hogy nálam jól fogadtatott. 
Férjem, kinek látásom szüntelen piron-
ság volt , 's a' ki még sem érzette ma-
gát elég szabadnak, kapott az első ör-
vön a' mit kezébe játszódtak, hogy al-
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kalmatlan búslakodásomtól megszaba-
díthassa magát, 's eggyik jószágába tolt-
el. Távol a' világtól, hajótörést Szen-
vedett boldogságimnak helyétől, itt leg-
alább kényemre sírhattam; de nem so-
kára azt izeni a' kegyetlen, hogy válas-
szak Klastromot lakóul, mert Blúmen-
tháli jószága el van adva. — Blúmen-
tháli ? ezzel szakasztja-félbe a' felriadott 
Seraphína barátnéjának szavait. — Igen 
is; az volt számkivetésem' helye, mon-
da a' Grófné. — A h , Asszonyom! melly 
nevet mondasz itt? — Mellyet férjem 
viselt minekelőtte az anyjának testvér 
bátyja , Gróf Altensteig , Ujának fogad-
ta 's famíliájába általvitte. — Mit h^L 
lok! oh Egek ! oh igaz Egek ! lehetsé-
ges e ? kérdé Seraphína, barátnéjának. 
ölébe vetvén magát. — Mi lel? mit a-
kar e' hirtelen háborodás ? Seraphína, 
térj magadhoz! — Hogyan, Asszonyom? 
5s Blúmenthál e az a' gonosz a' ki téged 
úgy kínzott? a' ki tégedet így megalá-
zott? — 'S ismered őtet? — Ó az, As-
szonyom , a' kit imádtam, a" kit öt esz-
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tendő olta siratok, a' kinek nevét vég 
pihenésemmel fogtam volna nevezni. — 
Mit beszéllesz? — Ő az, ő ! Oh, mii-
lyetén lett volna sorsom! E' szókkal 
arczraborúiván , Isten! kiálta; irgalom-
nak Istene ! te nyújtottad-ki utánam 
megtartó karodat! A' megzavart Gróf-
né sok ideig nem térhete magához csu-
dálkozásából. Ne kétljed , édes barát-
ném, az égnek világosan látni rajtunk 
akaratját; eggyüvé hoz bennünket, vi-
szonthajlandóságot terjeszt bennünk , 
felnyitja szíveinket egymás eránt, mint 
két kútfejét a' vígasztalásnak. Légyen 
tehát , szeretett , érdemes barátném, 
igyekezzünk eggyes erővel feledni mind 
ínségünket, mind azt a' ki Ínségünket 
okozta. 

Ekkor a' legfőbb pontra költ szere-
tetek. Magányok nékik olly édeket a-
dott mellyeket csak a' szenvedő szív is-
mer. De e' nyugalmat csak hamar fél-
be-szakasztá a' hír hogy a' Grófnak ve-
szélyben forognak napjai. Botlását éle-
tével fizette. Sírjának szélén magához 
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kívánta érdemes hitvesét. Ez kifejti ma-
gát kesergő társa' karjaiból, repül , el-
érkezik , haldoklva leli őtet. — O te ! 
kit annyit lés o l ly kegyetlenül bántót' 
tam, úgymond hitvesére ismervén; ím-
hol lássd bukdosásaim' gyümölcsét, 
lássd a' sebet mellyet rajtam az isteni 
kéz ejte. Ha még érdemes vagyok szá-
násodra, emeld az égre ártatlan kiáltá-
sodat » 's bűneimnek szíves megbánását 
mutassd-bé. — Könyűkre olvadott hit-
vese karjai közzé akart rohanni. — Tá-
vozzál , kiálta, távozzál tőlem; magam 
irtózom magamtól; lelielletem halál' le-
hellete. Ismersz e ez iszonyú állapot-
ban mellybe vétkeim hoztak ? kérdé to-
vábbad. Ez e az a' tiszta lélek melly 
eggykor eggy volt a' tiéddel? Én va-
gyok e a' kit eggykor úgy szerettél? Ez 
e az a' menyegzői ágy melly engemet, 
szeretetedre még méltót, fogadott vala 
é l ? Hitetlen barátim, álnok csábítók, 
jertek, reszkessetek! Ah., lelkem, ki 
szabádít-ki ez undok fogságból ? — U-
ram, monda az Orvoshoz, Soká viszem 
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e még? fájdalmim tűrhetetlenek. — El 
ne h a g y j , nagylelkű barátném; nélkü-
led irtóztató csüggedelem venne-elő. — 
Érd végét, kegyetlen halál, állj bosszút 
éltemért. Nincs büntetés a' mit ne ér-
demeljek. Megcsaltam, megaláztam, ke-
serítettem az ártatlanságot. 

A' tiszteletre-méltó Grófné , látván 
kínos rándúl atait, erővel reá akará ma-
gát vetni ágyára, honnan gondosan tar-
tóztatták. Végre kimúlt a' boldogtalan, 
hitVesére függesztett szemekkel, 's nyel-
ve bocsánatjának kérésében némult-meg. 
/ A' Grófné abban leié eggyetlen vi-
gasztalását hogy férjét illy példás halál-
lal látta halni. Gyengébb volt , úgy-
m o n d , mint gonosz , 's gyarló inkább 
mint vétkes. A' világ örömek által szé-
dítette-el: az Isten fájdalmak által térí-
tette magához. Megostorozta: megke-
gyelmez neki. Igen i s , kedves Alten-
Steig, igen is , szeretett férjem , felol-
dozva a' testnek 's világnak szövevényei-
ből , te engemet Istenednek kebelében 
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Eltelve e' szélit gondolatokkal, vis-
szatért kedves barátnéjához kit az oltár' 
lábainál talála. Szaggatta Seraphínának 
szívét ez irtóztató , de töredelmes halál' 
megértése. Most utolszor sírtak eggyütt; 
's nem sokára azután Gróf Altensteig-
né , a Seraphína' példája szerént, Is-
tennek szentelé a' szívet, szépséget 's 
erkölcsöt mellyekre nem volt érdemes 
a' világ. 

Debreceni Egyetem Egyete 
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Hála az egeknek! monda Belíz, leveti 
vén a' gyászt férje után; felette kedvet* 
len, únalmas kötelességen estem-éltaL 
'S ugyan volt is ideje hogy vége légyen 
eggyszer! Tizenhat esztendős korunk-
ban eggy emberhez adatni kit azelőtt 
nem is ismertünk , éltünknek legszebb 
napjait únalomban , tettetésben 's rab-
ságban tölteni, szklávja lenni''s áldozata 
ja eggy boldogtalan szeretetnek mellyet 
támasztottunk de nem tudunk viszon--
lani, mennyi kísértése ez a' szívnek! 
Kiállottam , 's túl vagyok rajta ; nincs 
semmit szememre hánynom. Mert, va-
ló , férjemet nem szerettem , de úgy vi^ 
seltem magamat mintha szerettem vol-
na 's az még többe kerül. Hív voltam 
eránta, noha gyanújával eleget kínzott, 
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szívesen sirattam halálát; 's azt tartom* 
a' szív' jóságát ennél tovább vinni lehe-
tetlen. Végre szabad vagyok, magam" 
tói függök egyedül , 's ma kezdek élni. 
Hah! mint gyúlad-fel majd szívem,*ha 
valaki el jut arra hogy nékem megtetsz-
hetik. De vessünk jól számot magunk-
kal minekelőtte e' szívet bilincsre vet-
jük , 's kerüljük a' veszélyt hogy meg-
szűnjön szeretni vagy szerettetni ! — 
Megszűnjön szerettetni? monda, ked-
ve-telye pillantván-meg képét a' tükör-
ben. Az nem olly könnyű ! De meg-
szűnni szeretni, az még rosszabb! Ne-
kem nincs elég erőm, szerelmet színle-
ni , ha Szívem azt többé nem érez; az 
a* szemtelenség pedig , hogy kimutassam 
valakinek a' kit eggykor kedveltem, az 
útat , tőlem ki nem telik. 'S osztán az 
a' v á d , azok az örök panaszok, az a' 
hírbe-keveredés a' mi az illy megbom-
lással eggy ütt-jár! Szeressünk, minthogy 
az ég érző szívet adott, de szeressünk 
holtig; nem azzal a' lebdeséssel, nem 
azzal az állhatatlan ízlettel a' mit a' vi-

ELSŐ KÖT. 11 
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lág olly gyakran vesz szerelem helyett. 
Van időm megtenni a' választást 's meg-
vizsgálnom önn-magamat. Hogy annál 
bizonyosbban kerülhessem-el a' mit ret-
tegek , való képezetet kell csinálnom 
magamnak a' szerelem felől. Ezerszer 
olvastam, a' szerelem eggy indulat melly 
két lényt eggyé csinál, őket eggyszerre 
ált'liatja, eggyikét a' másikával eltölti, 
feloldja mindentől , 's nékik minden 
helyébe minden lesz, 's az egymás bol-
dogítását tészi eggyetlen gondjokká , 
eggyetlen óhajtásokká. Igázok van! ez 
a' való képe a' szerelemnk. E' szerént 
könnyű lesz megkülömböztetnem az ál 
képet a' valótól mind másban mind önn-
magamban. 

Belíz az első próbát eggy ifjú Tiszt-
viselőn tette-meg, kinek az osztály alatt 
jutott ismeretségébe. A' Nagyszombati 
Tábla' Praesese , Udvari Consiliárius 
Deregnyei, a' legkedveltetőbb külső 
mellett a' legműveltebb elmével, a' leg-
szelídebb lélekkel 's érzékeny szívvel 
bírt. Eggyszerü volt öltözetében, 's vi-
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seletében természetes. Nem hitette-el 
magával hogy a' módi' dolgában is őtet 
illeti a' bíróság; 's azonként nem tud-
ta mellyik hajfodorítás Tan a' legújabb 
ízlet szerént, mint azt nem hogy a' hbi-
tóknak millyen színt kell adni 's mel-
lyik a' legjobb formájú csat a' hámokon. 
Az asszonyokat nem múlattatta paripá-
dról , a' férjfiak között nem kérkedett 
szerelmeivel. A' legjobb Bíró volt '3 
nem volt pedánt: a' legnyájasabb, leg-
kedvesebb módú ember volt 's nem volt 
fkzkó. Ugyan-az volt az Ülésekben a' 
ki az esti - társaságokban; nem mintha 
a' vacsorákon akarta volna a' Praesest 
játszani 's a' Mulattatót a' Táblánál: de 
nem lévén szüksége álarCz alá rejteni 
magát, mindég saját alakjában jelent-
meg. 

Ennyi ritka érdem megérdeklette 
Belízt. A' Consiliárius csak hamar meg-
nyerte bizodalmát, megnyerte továbbad 
barátságát is ; pedig e' név alatt a' szív 
sokszor messze megyen. Eggykor mi-
nekutána már az osztály véghez ment 
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vala, Szabad e nékem, Asszonyom, 
monda a' Consiliárius az Özvegynek, 
szabad e nékem eggy kérdésemre egye-
nes választ remélnem ? Te özvegyen a-
karsz e maradni, vagy azt végzed in-
kább hogy szabadságodnak feláldozása 
még eggy halandót tegyen szerencsés-
sé? Nem, Uram, felele az Özvegy, én 
jobban ismerem kevés becsemet mint 
hogy valakit azon kötelességre szorítsak 
hogy csak érttem éljen. Az felette ked-
ves kötelesség fogna lenni, monda a' 
galant Consiliárius ; is tartok tőle , aka-
ratod's engedelmed nélkül is, nem eggy 
lesz á' ki alája vállalkozik. Azt én nem 
ellenzem , felele Belíz ; szabadon sze-
rettetni a' legkedvesbb minden tömjé-
nezés között. — Pedig én Nagysádat 
nem hittem csalfának. — Oh , úgy Con-
siliárius Úr nekem rövidséget tenne í én 
gyűlölöm a' csalfáskodást. — De viszont-
szeretet nélkül akarni szerettetni! — 'S 
ki mondotta hogy én szeretni nem fo-
gok? Az illyen feltétel nem az én ko-
romhoz való. Én csak az erőszaknak 
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vagyok ellensége; ez az egész dolog. — 
Értem; Nagysád azt akarja hogy mihelytt* 
a' hajlandóság véget ér , véget érjen a' 
csatlás is. ,— Azt akarom hogy ne érjen 
véget sem eggyik sem másik, 's azért 
még árnyát is kerülöm az erőszaknak. 
Szabadon holtig tudnék szeretni, de , 
hogy igazán szólljak , nem csak két nap 
is járomban. 

Látta a' Consiliárius hogy itt csin-
nyán kell bánni 's meg kell elégedni 
azzal hogy magát barátjának mondhatja, 
*s engedett a' szükségnek. Valami a' 
szerelemben érdeklő találtatik, mind azt 
munkába vevé hogy megillethesse az 
asszony' szívét ? 's elérte a' mit óhajtott. 
Nem beszéllem-el mint lépett a' Belíz' 
hajlandósága naponként észre-vehetetle-
nül feljebb , elég ha azt mondom hogy 
oda értek a' hol a' hideg eszmélet el-
lensullyban áll a' szerelemmel, 's csak 
eggy gyenge billentést vár hogy eldől^ 
jön. E' veszedelmes ponton voltak, és 
csak négy szem között. Az elragadta-
tott Deregnyei éh szemékkel faldosta 
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Belíznek minden kecseit, 's megszorí-
totta a' legszebb kezet. Belíz alig pi; 
hegett remegésében. Deregnyei néki-
bátorodva eseng, méltóztatnék kimon-
dani végső akaratját. Ah , kedves Con-
siliárius ! de hát ha megcsalattatom ? E' 
szókkal a' szeméremnek végső sóhajtása 
látszott elreppenni ajakairól. Ne tarts 
semmit, imádott Asszony ! monda; szí-
vem szóll, maga a' szerelem szóll aja-
kimról; haljak-meg, h a . . . . Ekkor le-
bukván az asszony' lábaihoz, térde a' 
Lila' eggyik lábát oda csípte, 's a' szép 
t i s agár elsikoltá magát kínjában. Con-
siliárius Úr, micsoda fonákság ez! mon-
da Belíz a' neheztelés' hangzatjában. 
A' Consiliárius elpirult; 's nem tuda fe-
lelni. Ölbe vette a' kutyát , simongat-
ta , csapodárkodott néki, 's kérte hogy 
megbántott Asszonyát engesztelné. Li-
la , feledvén a' fájdalmat, visszonozni 
kezdé Deregnyeinek édeskedéseit. Nagy-
sád , ügymond Belíznek , Lila többé 
nem haragszik, Lila megbocsát; ez szép 
példa Nagysádnak. Belíz nem felelt; 
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a* legmélyebb elmei-ülésbe vala elsü-
lyedve lelke. A Consiliárius a' komoly 
csendet tréfának akará venni, 's másod 
ízben lábaihoz veté magát Belíznek. 
Kérem az Urat, monda néki az Assfcony; 
az efféle merészségek nekem nincsenek 
tetszésemre, 's nem gondolom hogy 
Consiliárius Urat reájok felszabadítót-, 

Könnyű képzelni mint leve oda a' 
Consiliárius. Kővé válva álla, nem lele 
szót, Hogyan, Asszonyom , úgymond, 
's higyjem e én azt hogy eggy illy sem-
mi történet haragját vonta reám Nagy-
fádnak ? Én nem haragszom, felele Be-
líz ; de, úgy vélném, harag nélkül is 
szabad rosszul vennem , hogy előttem 
térdelnék; az a* bátorság a' szerencsés 
Szeretőt illeti, 's én feljebb becsülöm 
az Urat mint hogy retteghessem hogy 
magát annak tartotta. Nem látom, As-
szonyom, mönda báborodással a' Con-
siliárius , miként tehetne engem eggy 
szerelmen épült remény kevésbbé mél-
tóvá a' Nagysád' becsülésére; de szabad 
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e tehát tudakoznom, hogy, vétek lévén 
a' szerelem Nagysádnál, mi volt az az 
érzés mellyet erántam mutatni méltóz-
tatott ? Barátság, Uram, merő barát-
Ság v 's kérem az Urat, maradjon a' mel-
lett. Bocsásson-meg Nagysád ; esküd-
tem volna, hogy az valami egyéb ; lá-
tom y nem .értek hozzá. — Az , Uram , 
nem lehetetlen; az a' szerencsétlenség 
többeken is megesik. A Consiliárius e' 
megmagyarázhatatlan makacskodást nem 
türheté tovább. Elkeseredve az ajtót ke-
reste , 's eggy szóval sem marasztották. 

Ez már szép ! ugymonda Belíz ma-
gában maradván. íme csak eggy hajszá-
lon mult hogy eggy embernek nem a-
dám .magamat kit szívem épen nem sze-
rét. Ugyan való a' mit mondanak, hogy 
az ember semmit sem ismer kevésbbé 
mint tulajdon magát. Úgy hittem hogy 
jaincs áldozat mellyet őértte megtenni 
kész nem volnék. 'S imhol akaratja nél-
kül reá hág Lilámra, 's ez a' lángoló 
szerelem eggyszerre haraggá vál. Eggy 
eb közelébb érdekel mint q , 's miatta 
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meg tudom támadni a' kit, a' mint hit-
tem , minden halandóknál inkább sze-
retek. Gyönyörű szerelem! De így van 
az; az ember érzés gyanánt veszi a' kép-
zelést; feje felhevül's azt gondolja hogy 
szíve lángol, 's néki-ered 's eggy osto-
baság után a' másikat követi ; a' szép 
álom elenyész, előáll az unalom, 's ak-
kor osztán vagy eggy nyűgös hűségre 
vagyunk kárhoztatva , vagy szemtelen 
állhatatlanságra kell vetemednünk. Oh% 
édes Lilám , mennyivel nem tartozom 
én neked ! szemeimet te nyitád-fel, néU 
feűled most talán földbe süllyednék sze-
gy el etemben. 

Akár szerette Belíz a' Consiliáriüst 
akár nem; mert az efféle vitatás rend~ 
Szerént merő szóbeli játékra üt-ki; ad-
dig mondta magának hogy nem szeret-
te , hogy végre hitté erősen; 's eggy fi-
atal Tisztecske tökéletes bizonyossággá 
változtatta hitét. , 

Báró Pilínyi kilépett a* Német-Új-
helyi Académiából, 's Hadnagyi rangot 
nyert eggy dragonos seregben. Az ifjú-
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ság' tavasza, a' lángoló kívánságok, az 
a' szelesség és bohóskodás melly a' ti-
zenhat esztendős fiút szeretetre méltóvá 
teszi, de nevetségessé, a' harmincz, esz-
tendős embert, Pilínyit, ki a' Belíz' 
megholt férjének közel rokona volt , 
megszerettetek az ángyával. Pilínyi sze-
relmés volt magába, 's nem ok nélkül. 
Tudta ő hogy ő szép és hogy igen jól 
termett. Mondotta azt sokszor maga i s ; 
de olly szépen nevetett mel lé, 's a' ne-
vetés közben olly szép ajakot ,'s olly 
Szép rend fejér fogakat hagyott látni, 
hogy az ember, örömest elnézte a' kis 
esztelenkedést gyermeki korának. 'S e-
zen gyermeki bokóskodások mellé olly 
férjfiúi érzéseket elegyíte , hogy eggyü-
vé vévén a' kettőt, mindent eltölt tt 
szerelemmel maga eránt. Eggy szép 
szerető ! eggy szép paripa! ez volt min-
den óhajtása. Megállott a' tükör előtt, 
s úgy exercírozott. ^Elkérte H i m f y t 

olvasni, 's azt tudakozta Belíztől, ha 
megvan e a' F o l á r d ' P o l y b j e köny-
vei között? mert az, úgymond $ excel-
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lens munka. Nem győzte várni a' ta-
vasat hogy eggy szép nyári-ruhát varrat-
hasson ha nem lesz háború; vagy tábor-
ba mehessen ha lesz. Az asszonyi nem-
re nézve nincs talán semmi szédítőbb 
mint ez az öszv'elegyedése a' gyermeki 
hiúságnak és férjfiúi nagyiéleknek. Az 
a' homályos előérzés, hogy az illyen 
rendes kis portéka a' mi kendőző asz-
talkák körül törlöszködik, tükörbe kan-
dikálgat 's piperézi magát, két holnap 
múlva eggy batallion quarréba v á g , 
vagy valamélly bástyát megmász, 's hi-
deg vérrel megyen a' kiszegzsett ágyúk' 
batterie jenek, az az előérzés az illyen 
rendes kis portéka' bohósságainak azt 
a' csudásságot adja melly, álmélkodásra 
's szeretetre ragadja a' szívet; de a' bo-
hóság csak a'fiatal katonának áll jól. Ez 
a' kis intés mellesleg minden más kar' 
Jjohócskájinak légyén mondva. 

Belíz tehát a' Pilínyi' kis esztelen-
ségein örömet lelt, Pilínyi pedig az el-
ső látogatás olta égett Belízért. A' melly 
Hadnagy ócska most lép-ki az Académii' 
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ból , könnyen kap lángot. Édes néni-
kém , monda eggyszer, nekem csak két 
kérésem van a' történethez: hogy az el-
ső Feldzugomat a' Francziák ellen te-
hessem és — Nagysád ellen. Tacskó ! 
felele néki Belíz; eggyik kívánságod tá-
lán igen is hamar lát teljesedést, nem 
a' másik soha. — Soha ? az eggy kevés-
sé kemény szó ! De el voltam készülve 
reá; én nem hagyom magamat elijesz-
tetni. Fogadjunk hogy a' második Feld-
zugom előtt elmúl ez a' kegyetlenke-
dés? Most , minthogy ez az ifjú kor 's 
ez a' rendes kis termet egész érdemem, 
úgy bán velem mint gyerekkel; de majd 
ha ezt mondják : Pilínyi jelen volt ez 's 
ez actióban, a' Pilínyi' Regementje ez 's 
ez ütközetben a legnagyobb tüzet ál-
lotta-ki; ő itt 's itt distinguálta magát, 
ő ez 's ez posztot elfoglalta, ő retten-
hetetlen lélekkel ment ezer meg' ezer 
veszély köztt a' halálnak, akkor, tudom, 
verni fog a' félelem, öröm 's talán sze-
relem miatt is szíve. Hát ha sebet 
találtam volna kapni ! Oh , az érde 
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kel ám! az érdekel ám! Ha asszony vol-
nék , azt kívánnám minden egyéb kí-
vánságaim felett hogy férjem sebet ho-
zott volna a' hadból, Öszvecsókolnám 
forradásait, 's abban állana fő gyönyör-
ködésem ha számlálhatnám sebeit. É-
des nénikém, látni fogja az enyém eket, 
látni fogja, ha kapok. Azt Nagysád ki 
nem állja! azon Nagysád ellágyul! —• 
Eredj , kis bohó ! felelj-meg kötelessé-
gednek mint jó katona, de ne rémíts 
olly dolgokkal mellyektÖl már is irtó-
zom. Lámi hát nem mondtam? 
Nagysád már is retteg. Ah, ha Csak á* 
képzelés is rémíti Nagysádat, mit fog 
majd maga a' dolog tenni! Oh úgy lesz, 
édes néni, úgy lesz ! De nem ád nékem 
valamit előpénz gyanánt, míg itt lesz a' 
háború? 

így bohóskodott az asszony körül 
mindennap. Belíz tetteté magát, mint-
ha csak nevetné eszelősségeit: de való-
ban igen mélyen meg volt illetve. Pi-
línyinek kevés tapasztalása volt, 's nem 
bírt elég figyelemmel megsejteni mint 
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nevekedék az érzés naponként az as-
szony' szívében, hogy maga szerencsé-
jére használná. Nem múlt őnála me-
részségen : de eggy pillantat megzavar-
ta , 's az a' tartalék hogy kedves Néniké-
je megbántatik szabadságai által, ela-
kasztotta benne a' boldogságra-vágyást. 
így folyt-el aprólékos próbatétek alatt 
minden sikeres lépés nélkül két holnap. 
Azonban szerelmek mind két részről 
nőttön nőtt, 's Belíz, ámbár ellenke-
dése igenis erőtelen vala , de még erről 
is le akart vala már mondani, midőn a' 
háború véletlenül kigyúladott. 

A' hadi trombita felriasztotta a' sze-
relem' Isteneit , 's félbe szakasztotta 
minden munkájokat. Ez itt szalad , 's 
nem várja-bé a' IegesdeklŐbb levélkére 
a' választ; a' másik meg nem jelent a' 
rendelt órán 's helyen, hol Szépje ko-
ronázni készült hűségét. Egész revolú-
tió ütötte-ki magát az örömek' orszá-
gában. 

Pilínyinek alig maradt ideje elbú-
csúzni Belíztől. Ez mindég vádolta ma-
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gát kémény voltáért mellyet Pilínyi e-
ránt nem mutatott. Ez a' bohó kis fiú 
engem teljes szívéből lelkéből szeret. 
Mi lehet természetesbb, mi édesbb % 

mint a' hogy nékem szíve' gyűladásait 
vallogata. Képe ollyan mint a' rózsa, 
növésemint a' virágszál; szeles az igaz: 
de ki nem az az ő esztendejiben ? De 
Szíve, oh a' szíve igen derék ! Ha csak 
kedvtöltést keresne, elérhetné a' mit kí-
ván ; kevés Szépünk van a' ki üresen 
hagyná elmenni ajtaja elől. De ő csak 
engem lát, csak érttem él , 's én illy 
kevélyen bánok vele ! Meg nem fogha-
tom hogyan tudta kitúrni. Ha én lettem 
volna neki, régen itt hagytam volna a' 
hideg Belízt, hadd ásítsa-ki magát a* 
maga eszessége mellett a' mint magá-
nak tetszik; ha annyira kap rajta. Mert 
az az okosság, jó az , jó, a' maga he-
lyén; de mindég csak okosság! Elme-
rülve e' gondolatjai között hozzák a* 
hírt hogy a' béke' alkudozásai félbesza-
kadták 's parancsa érkezett a' Tisztek-
nek hogy a melly órában a' rendelést 
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veszik, abban induljanak seregeikhez; 
Belíznek minden ere elfagyott e' hír' 
hallására. Elfogott , öszveszorult szív-
vel kiált : ímhol, megyen a' táborba, 
az ütközetbe, a' halálnak ! 's én őtet 
többé meg nem látom. Nyíl az ajtó , 
's Pilínyi uniformban lép - be. Búcsút 
jövök venni, édes nénikém, monda; 
indúíok, 's kevés napok múlva az el-
lenség előtt leszek. Fele teljesedve van 
kívánságomnak; 's úgy hiszem , Nagy-
sád a' más felét is fogja teljesíteni ha 
majd visszatérek. Én szeretni fogom 
Nagysádat utolsó lehelletemig; emlé-
kezzék-meg néha rólam! Bízza reám 
magát, úgy térek vissza , mint híve. 
Ha meglőnek, vissza nem térek; de a-
zon esetre venni fogja Nagysád gyűrű-
met és órámat. Ez eszébe fogja jutat-
ni képemet, hűségemet, szeretetemet; 
's Nagysád, úgy reménylem azt, néha 
el fogja hinteni csókjaival. Kieresztvén 
száján az utolsó szókat, elmosolyodott, 
's szemei ázva voltak. Belíz nem fojt-
hatta-el könyűj i t , 's monda: Pil ínyi, 

te 
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te minket igen könnyű szívvel hagysz 
i t t ! Azt mondod hogy szeretsz; így 
vesz e búcsút a' ki szeret? Én azt tar-
tom hogy nincs semmi rettenetesbb mint 
elhagyni a' kit szeretünk. De itt nincs 
helye a' pironságnak. J e r , ölelj-meg! 
Pilínyi elragadtatva boldogságának ér-
zésében, egész szabadsággal használja 
á' nyert engedelmet, 's Belíz nem ne-
heztel értté. 'S mikor indulsz ? monda 
Pilínyinek — Mingyárt. — Mingyárt ? 
'S nem vacsorálsz nálam? — Az nem le-
het. — Ezer mondáni-valóm van. -— Oh, 
mondd hamar; lovaim készen állanak. 
.— Ha nem kegyetlenség e elvonni tőlem 
ez eggy estvét? — A h , kedves nénikém, 
én teértted életemet is örömmel felszen-
telem ; de itt becsületem forog fenn; 
az több mint életem; minden perczem 
ki van számlálva, 's mikor az óra ü t , 
helyben kell lennem. Csak képzeld ha 
ütközet találna lenni, 's én ott nem 
volnék! meglőném magam' szégyenltem-
ben. Úgy ez a' te kis öcséd nem volna 
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méltó szerelmedre. Engedd i hogy ér-
demeljelek. 

Belíz újra nyakába borúit, 's kö-
nyüjivel feresztette oi-czájit és keblét; 
Menj , úgymond neki; el nem tűrhet-
ném ha pironságot vonnék reád; a' te 
becsületed szint olly kedves nékem mint 
a' magamé. Vigyázz életedre; ne tedd-
ki magadat ok nélkül veszélynek, 's 
jöjj úgy vissza, a' hogy' elhagysz. Nem 
hagysz időt hogy többet mondhassak; 
<le írni fogunk egymásnak. Adieu. — 
Adieu, édes nénikém! — Adieu, adieu, 
édes f i a m ! 

Belíz az éjet a' legmélyebb bánat-
ban töltötte. Ágya ázva volt könyűji-
től. Más nap' levelet írt Pilínyihez. A' 
mi érdeklőt az epedő, leghívebb , leg-
szebb szerelem mondhat, mindazt ma-
gában foglalá a' levél. Oh ti kiket illy 
rossdúl nevelnék, ki tanít titeket illy 
jól írni ? A' természet csinál e magának 
tréfát a mi alázatunkkal hogy érttetek 
bosszút áljon? 

Debreceni Egyetem Egyetemi 
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Pilínyinek rendeletlen heves levele 
lelkének két uralkodó indulatait festé : 
a' katonai tüzet és a' szerelmet. Belíz 
nem lelt nyugtot míg a' levél él nem 
érkezék; ?s így űzte eggyik levél a' má-
sikat a' táborozásnak fél ideje alatt meg-
szakadás nélkül; 's az utolsó levél volt 
mindég a' leghevesbb, az utolsó min-
dég az a' mi leginkább váratott. 

Szerencsétlenségére Pilínyiriek eggy 
féltékeny meghittje akadt* Be boldog 
vagy vakságodban! monda ez neki, el-
unván Pilínyinek örök sóliajtozásaiu 
Bezzeg ha úgy volna fenekig ! Dé tud-
nád csak mit tesz mind ez az írott édes-
ség. Ah, ismerem áz asszonyokat! Aka-
rod látni mit bírsz ebben a' te pityer* 
gődben? írd néki hogy eggy csatéban 
elvesztetted eggyik szemedet; fogadom* 
azt kapod válaszúi hogy tűrd békével 
esetedét 's tégy-le róla. Pilínyi bízott 
az asszonyhoz * 's engedett a'tanácsnak ; 
's minthogy ő nem tudott hazudni* ba-
rátja adta tollába mit írjon. Belíz oda. 
lett a' levélre. Előtte állott Pilínyi, de 
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csak fél szemmel. Az a' fekete folt raj-
ta ismérhetetlenné tette képét. Melly 
nagy kár, úgymond' nagyot sóhajtván. 
Az a' két sízem, be igen szép volt az! 
az enyéim oíly édesdeden pillogtak be-
léjek! A' szerelem olly kibeszélhetet-
len bájjal festette bennek magát ! De 
így még méltóbbak a' szeretetre , 's 
most még inkább fogom szeretni. Sze-
gény Pilínyi mint nem kesereg éz es'-
ten ! mint búsong azon leginkább hogy 
megszűnt nékem kedves lenni. írnom 
kell neki! vigasztalnom kell, bátoríta-
nom ! Belíz most mondotta ezt legelső-
ben: í r n o m k e l l n e k i ! A' levél a-
karatja ellen hideg lett; Belíz megsej-
tette azt, eltépte, 's újat írt. Az újban 
erősek voltak a' kifejezések , de erőlte-
tett minden fordúlat , 's a' sztíl kere-
sett. A' szép szem' pótoléka, a* fekete 
flastrom , elsetétítette képzelését, 's ér-
zését elaltatta. Soha se szépítsük a' dol-
got magunk előtt," monda öszvetépvén 
a' második 's harmadik levelet is; az a 
szegény fiu nem szeiettetik többé; ege-
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szen el van változva szívem miolta oda 
az eggyik szeme. Heroint akarék játsza-
ni , 's látom hogy nyomorú nőstényke 
vagyok; minek affectálok olly chara-
ctert melly túl van erőmön? Pilínyi nem 
azt érdemli hogy megcsaljam. Ő az én 
szívemnek nemességére 's jóságára tart 
számot ; ha fel nem leli azt bennem 
hogy szerettetik, azt lelje-fel legalább 
hogy csalódásban nem hagyom. Tu-
dom , útálni fog értté, de érdemlem a' 
büntetést. Felette szerencsétlen vagyok, 
ezt írá neki; szerencsétlenebb sokkal, 
mint Uram Öcsém. Uram Öcsém csak 
eggy díszét vesztette-el: el én az én be-
csülésemet egészen, mind Uram Öcsém 
mind önn-magam előtt. Azt hittem hogy 
méltó vagyok szerettetni, 's Uram Ö-
csémtől szerettetni, 's nem vagyok az; 
azt hittem szívem minden változáson túl 
van, 's íme eggy történet elváltoztatott. 
Ne csüggedjen-el Uram Öcsém ! Uram 
Öcsémet ezen vesztesége mellett is sze-
retheti meg eggy elmés asszony; 's e' 
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pirulva tett gyónásom után, nincs mit 
keseregje elvesztésemet. 

Pilínyi nem találta helyét e' levelet 
megolvasván. Kivált pedig az a' hideg 
először most nyert, és olly sok ízben 
előforduló U r a m Ö c s é m tetszett ne^ 
ki elviselhetetlen megbántásnak. Uram 
Öcsém ! így kiálta-fel. Ah , a' hitetlen ! 
Én Uram Öcsém ! 'S Uram Öcsém a' 
félszemű ? — Szaladt meghittjéhez. Hát 
nem mondtam ? mondá ez az asszony* 
gyűlölő. Most már rajtad a' sor hogy 
neki tréfát csinláj; hanemha addig tet-
szik halasztanod míg télben majd haza 
m é g y , 's megleped a' két szemmel. 
Nem, monda a' szerencsétlen Pilínyi, 
azt én várni nem győzöm; most állom 
mingyárt bosszúmat. Tehát megírta ne, 
ki hogy örvend hogy megismérheté, U-
ram Öcsémnek ugyan mind a' két sze, 
me megvagyon, de ez a' két szem őtet 
soha sem fogja nézni külömben. mint 
a' leghálátlanabb teremtést. Belíz ela-
lélt a' levelet vévén, 's azonnal elvégez-
te hogy lemond a' nagy-világról 's faluu • 



R E G E K . 183 

ra vonja magát. El mrnen, monda, a' 
dudvaéletbe! úgy sem vagyok, egyébre 
való ; 's ott hagyá Budát, 's kiment Do-
lyáni jószágába. ' 

Közel Dolyánhoz eggy ifjú Gróf la-
kott , a' ki eltöltvén hat holnapot a' vá-
rosi lármás örömekben, kijőve Ludány-
b a , hogy az esztendő' másik felét a' leg^ 
kényesebb magányban töltse. Látoga-
tására jött Belízneb. Gróf Urat, monda 
Belíz Ladányinak, Bölcsnek nézi a"vi-
lág; beszéllje-el, kérem, melly plánt 
tart dolgaiban ? Melly plánt, Asszo^ 
nyom ? kérdé a' Gróf; én nem tudom 
mi az a' plán ? Mind azt teszem a' mí 
múlat; valami gyönyört adhat, azt mind 
hasznomra fordítom, 's eltávoztatom a' 
mi megzavarhatná örömeimet; ez az én 
egész titkom. — A' Gróf magában é l , 
vagy lát néha társaságot is ? — Ollykor 
elő hívatom a' juhászomat, 's leczkéket 
veszek tőle a' Morálban; néha paraszt-
jaimmal eredek beszédbe, kik többet 
érnek mint minden Tudósaink; 's tán-
cokat adok a' lyánykáknak kiknél nem 
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lehet képzelni szebb teremtéseket; lot-
tériákat csinálok nékik , pántlikákból 's 
kendőkből, *s ha megsejtem hogy sze-
retnek valakit, férjhez adom. — Hogyan? 
's ők tudnak szeretni ? ők tudják mi a' 
szerelem ? — Ha tudják e, Asszonyom? 
százszorta jobban mint mi ! Ollyanok 
mint a gerliczék; 's sokszor azon lepem-
meg magamat hogy megkívántam tőlök. 
— Azonban Gróf Úr is megvallja talán 
hogy ezek itt minden szebb érzés nél-
kül szeretnek. — Asszonyom, az a' szebb 
érzés csak a' mi mesterkélésünk' míve; 
őbennek a' természet' ösztöne dolgozik, 
*s ez az ösztön szerencsésekké teszi. Mi 
a' városban mindég csevegünk a' szere-
lemről, de a' szerelem falun vett lakást. 
Az ott fejben, itt szívben lakik. Én is 
próbáltam a' nagy-világban mit tesz sze-
retni és szerettetni; de az a' sok phan-
tazia a' születés, birtok, tekintet felől, 
mindent saéllyel-bont; szeretni ott an-
nyi mint vaktában öszvetalálkozni. A* 
falusiak szíveknek sugallása szerént te-
szik a' választást.1 Ha eggy szer méltóz-
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tatol megjelenni tánczaikon , látni fo-
god , meg nem romlott szíveik miként 
vonsződnak egymás felé , *s mint csat-
lódnak-öszve. — Gróf Úr nekem a' me-
zei élet felől olly képet fest mellyet é-
pen nem vártam. Pedig a' városban a' 
falusi ember éltét olly szánakozást- ér-
demlőnek. mondják! — Az Ludányban 
valóban az is volt még ezelőtt kevéssel. 
De én feltaláltam a' titkát mint tehetem 
könnyűvé. — Oh, Gróf Úr azt kényte-
len.lesz nekem elbeszéllni; követni aka-
rom példáját ! — Parancsolj , Asszo-
nyom. Lássd v én esztendőnként hu-
szonnégy-ezret veszek-bé jövedelmeim-
ből. Tizenkettőt télen által Pozsonyban 
's Bécsben költök-el, a' más tizenkette-
de azon holnapokra marad mellyeket fa-
lun töltök , 's ebből négyet ötöt cserém-
re fordítok mindég. — Melly cserére? 
kérdé Belíz. Nekem jó munkában lévő 
kövérített földeim vannak, jó rétjeim. 
—; 'S osztán? — Osztán, hé Varga Fe-
rencz, Albi János, Mike István, a' tié-
tek míveletlen maradt} mert betegek 



18$ S Z Í V K É P Z Ő 

voltatok, kárt szenvedtetek; 's az övé-
ket felcserélem a' magaméval , nekik 
marhát szerzek , 's ha kell, pénzzel gyá-
molítom ; 's az a' föld melly őkqt tavaly 
el nem tarthatá, két esztendő alatt gaz-
daggá teszi. Az én kezeimben a' sovány 
föld ismét felveszi magát, 's akkor vis-
szaveszem a' magamét, 's ú j cserét te-
szek mással ; ebben áll mulatságom. 
Oh, ez derék! monda Belíz. De Gróf 
Úr tehát ért a' gazdasághoz ? Valamit, 
Asszonyom! keresem az alkalmat hogy 
tanúihassak. Öszvehasonlítom a' Tudó-
sok' theoriáját a' falusiak' tapasztalása-
ikka l , 's azon vagyok hogy megigazít-
hassam azon hibákat mellyeket amazok-
nak speculatiójikban 's ezeknek praxi-
sokban lelek. A h , gyönyörű ! De hi-
szen ez szerént Gróf Úr itt a' közönsé- • 
ges tisztelet' tárgya lesz; ezek a' sze-
gény emberek itt atyjok gyanánt nézik 
Gróf Urat ? Igen i s , Mélt. Asszony, 
mi szeretjük egymást. — Gróf Úr, sze-
rencsésnek tartom magamat hogy a' tör-
ténet nekem illy becses szomszédot ada: 
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térem Gróf Urat, szenvedje-meg hogy 
néha láthassam; tanítványa akarok len-
ni, példáját fogom mindenben követni, 
's vetekedni fogok azon hogy ezeknek 
a' jó emberkéknek szívekben Gróf Ür 
mellett helyt lelhessek. — Azt lel Nagy-
sád mindenütt valahol lelni akar; lel , 
ha nem akar is. 

így folyt-el az első látogatás; 's Be-
líz ez óra olta falusi gazdasszony leve, 
minden gondja a' földmivelés volt, ta-
nácskozásokat tartott Tiszttartójával , 's 
N a g y v á t i t olvasta éjjel nappal. Gróf 
Ludányi általhívta eggyikére azon falu-
si mulatságoknak mellyeket ő Ludányi 
és Ludány körül lakó parasztjainak a-
dotl, 's úgy adta elejekbe , mint új jól, 
tevőjüket. Ekkor Belíz maga látta azon 
tiszteletnek 's szeretetnek jelenségeit a' 
jobbágyok' képeiken mellyeket minded-
dig képzelni nem tudott. Az illy termé, 
szeti szíves érzések ált'ragadók. Hol az 
sl magasztalás melly felér velek? Belíz 
nagyon meg volt érdekelve általa 's 
irígylette azt. De oh melly igen távol 
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Tolt ez az irigylés a' gyűlölségtől! Azt 
meg kell adnom, monda magában hogy 
van okok miért szeressék; jóltévőségét 
nem tekintvén is ő a' szeretetre legmél-
tóbb ember a' kit ismerek. 

így szövődék közöttök eggy szoros, 
és a* mint látszott, nem egyéb mint 
csak gazdaságot - tárgyazó tudományos 
szövetség. Beszéllgetéseik egyedül a' 
természetnek ismérete felől folytak, és 
a felől hogy a' földet, ezt a' gyermekei 
miatt magát elfogyasztó hű dajkát, mint 
kelletik megifjítani. A' Botanica velek 
a' marhának hasznos vagy ártalmas fű-
veket ismertette; a' Mechanica kimutat-
ta az erőt mellyel a' vizet száraz dom-
bokra felhajthatni 's kevesíthetni a' szán-
tó marhák' terheket; a' Természeti-Hisz-
toria arra tanította, mit kellessék tekin-
teni ezen hasznot-hajtó állatok' megvá-
lasztásában ; a' praxis javallotta vagy 
igazította tapasztalásaikat, 's az experi-
mentumok kicsinyben tétettek elébb 
hogy a' nagy költségek megkíméltesse-
nek. Ekkor ismét feljött a' nyugalom' 
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napja, 's a' tanulást vígság 's játékok 
váltották-fel. 

Belíz és a* Philozoph a* falusi nép* 
tánczai közzé egyveledtek. Belíznek vá-
ratlanul esett hogy itt ő reá senki nem 
igen ügyelt. É n , úgymond Ludányi-
nak, eggy különös koketterie' gyanújá-
ba ejtem magamat Gróf Úrnál, de róla 
nem tehetek ; ki kell mondanom. Száz-
szor hallottam mondani hogy rendes 
vagyok ; itt ezen felül hasznomra van 
a' szebb öltözet, és még sem tapaszta-
lok semmi behátást a' falusi legénye-
ken ; ők csak a' magok* társaik eránt 
mutatnak figyelmet, nekik csak ezek 
eránt van lelkek 's szemek. — Az ter-
mészetes dolog; fel ele a' Gróf. A kí-
vánság nem támad soha a' reménynek 
valamelly súgára nélkül, 's ezek a' ficz-
kók Nagysádat csak olly formán lelik 
szépnek mint a' csillagot vagy a' mezők' 
virágait. Hogyan? kérdé Belíz álmél-
kodva ; tehát a' remény tenne érzéke-
nyekké bennünket ? — Az nem ; de ezt 
az érzékenységet ő intézi eggy tárgyra. 
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— E' szerént nem szerethetne senki an-
nak reménylése nélkül hogy tetszhetni 
fog tárgyának? — Minden bizonnyal 
nem, Asszonyom; külömben ki nem 
fogna égni Nagysádért ? — 'S Philozoph 
is tud szépségeket mondani ? kérdé Be-
líz mosolyogva. — Én csak valót-sze-
rető ember vagyok , Mélt. Asszony , 'á 
koránt sem Philozoph: de ha az volnék 
i s , bizonyosan nem volnék az az által 
hogy érzékenységemet megtagadjam* 
Az igazi Philozoph ember, 's kevélyke-
dik benne hogy az. A bölCseség nem 
ellenzik a' természettel hanem csak a* 
hol a' természetnek nincs igaza.. Belíz 
elpirult, a' Gróf öszvezavarodott, 's így 
állottak jó ideig földre sülyedt szem-
mel egymás mellett a' nélkül hogy eggy 
szót mertek volna szóllani. A' Gróf a' 
mezei élet' örömein akarta ismét elkez-
deni a' beszédet, de szavai öszvekeve^ 
íedték, 's elakadt. Nem tudta mit mon-
dott, 's még inkább nem, mit akart 
mondani. Végre elváltak, Belíz elme-
rülve , a' Gróf színlelt könnyűséggel, V 
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öiind ketten azon bánkódva hogy sokat 
találtak mondani. 

Más nap' a' Grófnak születése' fra|> 
ja volt , 's a' Ludányi ifjúság 's a' hoz-
zá tartozó helységeké, öszvegyült sze-
retett Uroknak idvezlésére. A' köz öröm 
melly az innepnek legfőbb dísze volt, 
felette tetsze Belíznek: de a' kifejtés a' 
legszertelenebb zavarodásba ejtette. A' 
Mester valami rigmust írt a' Gróf és a* 
Belíz' magasztalására ; 's mutatni akar-
ván hogy járatós a' maga Horátziuszá-
ban, Belízt szilfának , a' Grófot szőlő-
nek csinálta, 's czifrán magyarázta az 
allegoriet. A' Gróf nem tudta abba ha-
gyassa e vagy talán jobb lesz tréfára 
venni ? de Belízen megtetszett hogy 
meg volt bántva. Követem Nagysádat 
embereim' képekben, úgymond; ők a* 
magok együgyüségekben azt mondják 
a' mit tudnak. Abba hagyattam volna, 
de nem volt szívem őket megszomoríta-
ni. Belíz hallgatott; de a' Gróf nem fe-
ledheté, hogy ez az ártatlan tréfa illy 
szerencsétlenül ütött-ki* 
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Új veszély ! monda Belíz felülvén 
szekerébe hogy Dolyánba visszatérjen; 
ímhol ismét eggy ember a' kibe belé 
szerelék. A' dolog olly világos hogy 
még a' falusiak is veszik észre ; Y ez is 
annyi lesz mint a' többi; eggy fellob-
bant láng, eggy felszálló 's elalvó szik-
ra. Véget kell vetnem társalkodásunk-
nak ; szégyen olly indulatot táplálni 
mellyet visszonozni nem tudunk, nem 
akarunk. A' Gróf minden tartalék nél-
kül reám bizakodnék, 's szerencsétlen, 
né tenném ha osztán el akarnám sza-
kasztani magamat tőle. Nem, azt nem 
cselekszem. Más nap' Ludányi oda küld, 
's tudakoztatja ha nála megjelenhet e ? 
— Mit csináljak? Ha ma nem fogadom-
el látogatását, holnap ismét itt lesz; 's 
ha egészen ketté szakasztom társaságun, 
kat, mit fog gondolni e' változásról ? 
Hogy' érdemiette ő ezt? Arra a' gondo-
latra hozzam e hogy nem bízok hozzá:, 
hogy nem bízok magamhoz ? 'S osztán 
honnan vagyok eránta olly igen bizo-
nyos hogy ő engem szeret ? 'S ha szeret 
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Is , tartozom e én őtet visszaszeretni? 
Szóllarii fogok vele, lefestem neki ma-
gamat való színekkel, 's minden gyen-
géimben; annál inkább fog becsülni; 
hadd jőjön. — A' Gróf megjelent. 

Jő jön Gróf Úr, jo jön, monda B«-
líz , 's halljon csudát; én. azon ponton 
-valék hogy Gróf Úrral öszveveszek. — 
Velem? kérdé Ludányi; 's mit vétettem 
én Nagysádnak? — A z t , hogy szeretet-
re-méltó és hogy ez által veszedelmes. 
De kénytelen vagyok kimondani Gróf 
Úrnak , én Dolyánba azért jöttem hogy 
itt nyugalmat találjak ; 's hogy semmi-
től nem rettegek úgy mint a' szerelem-
től ; hogy én alkalmatlan vagyok állha-
tatos szövetségre ; hogy állhatatlanabb 
teremtést mint én gondolni nem'lehet; 
hogy útálom a' változandóságot, és még 
sincs erőm hajlandóságomat fixálni. íme 
ez az én characterem , 's akarom hogy 
ismerjen Gróf Úr. Ha barátságról van 
szó , felelek magamért, de szerelemre 
ne tartson számot; mert, hogy semmi-
vel ne vádolhassam magamat , általjá-

e l s ő k ö t . 1 3 
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ban nem akarok szerelmet akár érzem 
akár gerjeszteni. — A' Nagysád' egye-
nessége felbátorítja az enyémet, felele 
a' Gróf; ismerjen hát Nagysád is vi-
szont engem. A' nélkül hogy tudtam , 
a' nélkül hogy azt akartam, bennem a' 
leghevesebb - szerelem támadott Nagy-
sád eránt. Ennél engem nem érhetett 
semmi örvendetesebb, 's néki-eresztem 
magamat minden rettegés, minden gond 
nélkül, mondjon Nagysád a' mit akar. 
Nagysád magát állhatatlannak, könnyű-
nek gondolja, 's az épen nincs úgy. 
Én jobban ismerem Nagysádnak charac-
terét mint Önn-maga. — Nem, Uram, 
monda az asszony; én eléggé megvizs-
gáltam magamat; ítélje-meg maga Gróf 
Úr. Ekkor elbeszéllte mi történt Dereg-
nyeivel, mi Pilínyivel. — Nagysád sze-
rette őket, bizonyosan szerette; de ha-
mar elcsüggedett. A' Praesesre való ne-
heztelés következés nélkül való dolog 
volt; eggy hirtelen fájdalom által tá-
masztott szánás elsőbb mozdulat a' ter-
mészetben mint a' hajlandóság eggy sze-
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restett barát eránt. A' szegény Hadna-
gyocska eránt támadt hidegség sem lett 
volna tartósbb. Hogy meghűljünk mi-
kor szeretőnk az eggyik szemét elveszti, 
az a' dolognak rendében van; de lassan 
azt is megszokjuk. A' szenvedelmek e-
ránt átaljában legyünk igazságosak , 's 
ne kívánjunk semmi lehetetlent. Én szí-
vesen óhajtom hogy tessem Nagysád-
nak ; életemnek az fogna lenni legfőbb 
boldogsága ha ez óhajtásomat teljesedni 
láthatnám; de ha Nagysádnak hajlandó* 
ságát gyengülni látnám, úgy fognám 
nézni a' dolgot mint szerencsétlenséget^ 
nem mint vétket. Tehát azért hogy az 
életnek nincs semmi tiszta, semmi meg-* 
háboríthatatlan gyönyörje, minden ö-
tömtől meg kell e fosztani magunkat ? 
Nem , Asszonyom, azt a' jót a' mivel 
bírunk, fordítsuk minden esetben hasz-
nunkra , & kevésbbé jót vagy épen ros-
szat pedig tűrjük békével mind magunk-
ban mind tolásokban. Mi itt csendes 
boldog életet élünk; nem vágyunk e-
gyébnek híjával mint szerelemnek; ez 

l g * 
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édessé tehetné életünket ; engedjük * 
hadd tégye. Ha elhagy, itt hagyja a' 
barátságot; az pedig, ha külömben a' 
játékba hiúság nem egyveledik, az által 
hogy azt szerelem szülte, annál szíve-
sebb és édesebb. — Valóban kedves Gróf, 
ez igen különös Morál! — Eggy szerű, 
Asszonyom, és természetes! Románoz-
ni én szintúgy tudnék mint más. De az 
élet nem Román; gondolkozásunknak, 
valamint érzésünknek , a' természetből 
kell véve lenni. Nincs könnyebb, mint 
a szerelemnek ezeket a' csudájit költe-
ni ; csak hogy ezek a' csudák egyedül 
az írók' agyaikban találtatnak; ők azt 
mondják a' mit akarnak, mi azt tesszük 
a'mit lehet. Nem tetszeni többé , nagy 
szerencsétlenség: de még nagyobb nem 
szeretni; a' legnagyobb pedig az, mi-
dőn éltünket bízatlankpdásban 's két-
ségben töltjük. Higyjen magának Nagy-
sád , 's méltóztassék nekem is hinni. E-
lég baj már az is hogy mindég nem sze-
rethetünk; 's e' miatt tehát épen soha 
nfe kelljen e szeretnünk ? Nem úgy tisz-
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telt Asszony, nem úgy ! kövessük a' 
parasztok' példáját; ők nem kérdik , ha 
fognak e mindég szeretni; nekiek elég 
az hogy érzik hogy most szeretik egy-
mást. Látom, Nagysád elakadt szavai-
mon. Nagysád mind eddig a' chimérek? 

tartományában élt. Térjen vissza Nagy-
sád a' valóhoz, 's bízza magát a' termé-
szet' vezérletére; az jobban fogja vezet-
ni Nagysádat mint a' mesterség mélly 
ürességben veszti-el magát, 's addig fej-
tegeti az érzést míg egészen elveszti. 

Ha Belíz az elmondott okok által 
meggyőzetve nem volt is, legalább naj 
gyon meg vala tántorítva végezésében ; 
pedig mikor az ész tántorogni kezd, kon* 
nyü feldönteni. A' Belízé nehézségek 
nélkül megadta magát, 's szerencsésbbé 
a' viszont-szá-etet nem igen tett még 
két szívet mint itt teve. Egész szabad-
sággal általengedék magokat egymás-
nak^ elfeledkeztek a' világról, el ma-
gokról egészen. Minden érzéseik eggy 
érzésben szerkeztek-öszve, 's eggy tűz-
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örvénnyé váltak, mellynek központja 
a' szerelem; táplálatja a' gyönyör volt. 

Ez az első tüz fogyni kezdett. Be-
líz felriadott megsejtésén, de a' Gróf vi-
gasztalta. Visszatértek mezei mulatsá-
gokhoz, Belíz úgy lelte hogy a' termé-
szet megszépült; vidámabbnak tetszett 
neki az ég , mosolygóbbnak a' táj. A' 
falusiak' mulatkogása még inkább volt 
kedvére mint először, mert most a' leg, 
szebb emlékezetet vonSzák^ vissza neki. 
Most munkásságokon is sokkal több 
részt vett. A% én barátom, ugymonda, 
az a' Géniusz a' ki őket éleszti; az ő 
jóltéte, az ő szeretete ollyan mint a' 
patakok mellyek e' földeket terméken* 
nyé teszik. Gyönyörködve szóllott a' fa-
lusiakkal azon jótétek felől mellyeket 
ez a tiszteletre-méltó enflber kit ők aty-
joknak neveztek, velekközöl, 's a' sze-
retet jusáp. magára vonszá azon jót a' 
mit ezek róla mondottanak, így töltött 
te a' szép évszakot szerelemben és az ői 
csudálásában, 's örvendett látásán hogy 
kedvese szerencsésekké tészen másokat, 
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és hogy 6 viszont szerencséssé tészi ked-
vesét. . .. . .. =( 

Belíz kélte a' Grófot, töltenék tá-
vol a' várostól a' telet is , 's a' Gróf mo. 
solygva ezt felelte: a mint Magadnak 
fog tetszeni! De mihelytt a' mezők ko-
paszodni kezdettek, 's a' fák hullatták 
leveleiket, mihelytt a' kijárásoknak vé-
ge lett, a' nappk esős,>k, a' reggelek 
hívesek, az éstvé|s, hosszak levének, ked-
vetlenül tapasztalta Belíz hogy unatko-
zik , '.5 visszakívánkozott Budára. Szo-
Jkott egyenes^égével. megvallotta kedve-
sének változásit. Megmondtam , úgy-
mond de nem akartad hinni; a' követ-
kezés igen is igazolja a' rossz vélekedést 
mellyel magam felől valék. — '§ mel-
£yik az a' következés? — Ah, kedves 
Grófom, kénytelen vagyok kimondani, 
Jhosszú a? időm ;. nem szeretlek többé, 
-n- Hosszú az időd ? azt igen könnyű el-
Jiinnem , monda a' Gróf, 's mosolygott 
mellé; de azért engem most szint úgy* 
.Szeretsz mint azelőtt; csak a' falun-létel 
vált terhedre. — Hagyd-el, édes Gró-
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fom minek hízelkedjem magamnak ? 
annak társaságában a' kit szeretünk, 
kedvünk1 szerént van minden hely, min-
den idő. — Úgy a' Románokban ! én 
azt neked régen megmondtam : de a* 
természetben másként vagyon. — Mondj 
a' mit tetszik; monda Belíz; még két 
holnap előtt a' legsivatagabb pusztában 
is boldog voltam volna veled. — Igen, 
felele a' Gróf; ollyan az ú j szenveded 
lem' részegsége: de az az első lüz csal 
eggy ideig tart 's nem tárthat soká; A' 
szerencsés szerelem elcseífdéseÖést ke-
res és t a l á l a * lélek meliy :már nem 
rázattatik ölly erővel, Aieg kezd újra 
nyílni a' külső behatá&bknák'; nem va-
gyunk ismét egyedül a természetben^ 
érezzük * hogy magunkát niáöokkaí is 
•közlenünk kell. — Kedves Gróf, mire 
viszed te vissza a' szerelmet? — A" va-
lóra, édes Belíz. — A' semmire, ked-
ves Gróf! mondd, a' semmire! Te meg-
szűnsz elég lenni nekem : én tehát meg-
szűnők szeretni tégedet. —- Nem, imá-
dott Asszony! nem; én st te szívedet 
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nem vesztettem-el, én tenéked mindég 
kedves lészek. — Mindég kedves lészesz? 
oh igen; de miként ? — A' mint az len-
ni óhajtok. — Ah , érzem érdemetlen 
voltomat egész mértékében, 's nem rejt-
hetem-el* «lőttédi -|*fe vádold magad' 
semmivel , Asszonyom; a' te szeretéted, 
erántam elég erős; én azzal, úgy a* 
mint viart'̂  megelégszem''s nem kívá-
nom erősebbnek. Te többet'-fogsz e kí-
vánni magadtól mint én? — Á h U r a m ; 
néni fogom magamnak soha megbocsá-
tani hogy a' szeretetre legméltóbb em-
ber körül magamat megúríhatám. —- No 
tehát, Asszonyom, én is, én is vallást 
tészek magam felől : higyj nekem, én 
nem vagyok jobb náladnál $ én is meg-
unom néha magamat st szeretetre leg-
méltóbb asszony körül; és éri még is 
megbocsátom magamnak e' bűnt. — Ho-
gyan', edes Grof, 's te is elúnod maga-
dat korülftem ? — Néha e l , igen is ; 
és még is jobban szeretlek mint élete-
met. Meg vagy e immár nyugtatva ? —« 
El tehát, el innen, Budára ! — Men-



jünk, kedves; de emlékezzél reá, hogy 
Május bennünket ismét itt ér. — Azt 
nem merem rémélni. — Igen én! s meg-
Jássd hogy még szerelmesebbek leszünk 
mint valánk. 
V Beliz tehát visszatért Budára, 's el-
telhetetlen mohonsággal esett neki a' té-
li mulatkozásoknab. Ludányi is a'nagy-
világ' árjába vetette magát;, de kevésbb 
elevenséggel...,Végre Belíz' tüze las-
sodni kezdett. ^Elunta a' nagy vacsorá-
kat, ásítozjott a', Játs^ószínben. A Gróf 
ritkán jelént-nleg.; látogatásai mindég 
rövidek voltak, 's mindég azt az órát 
Választotta midőn körül volt fqgva imá-
idójitól. Belíz eggykor súgva kérdést te-
ve a' Grófnak; Mint tetszik Buda ? — 
Engem itt minden múlattat , 's semmi 
nem tud megragadni. —S 'S miért nem 
jelen-meg vacsoráimon ? — Nagy&ád en-
| e m sokat is látott magánál ; -én nem 
szeretek tolongani; most a' nagy társa-
ságon van a' #or; eljő az énreám is a' 
maga idejében. — A' Gróf tehát még 
ánindég azt hiszi hogy szeretem? — É n 
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városban nem szoktam szerelem felől 
szóllani. Mint tetszett Nagysádnak a' 
tegnapi új Opera? kérdé ekkor fenn. szó-
val , 's a' beszéd közönséges leve. 

Belíz a' maga Ludányiját öszveha-
sonlította a' legjobb férjfiakkal a' kik 
körültte megfordultak, 's az öszveha-
sonlítás mindég a' Gróf'emelésére esett-
ki. < Én ezt a' nyilt-szívet, ezt a' szere-
tetre-méltó eggyszerüséget, ezt az ál-
landó charactert senkiben nem találom, 
monda; nem senkiben ezt a' szép lel-
ket, ezt a' nemes érzést. Ha egykori 
beszéllgetéseink jutnak eszembe, ugy 
nézem fiatal embereinket mint a p l ki-
tanított szajkókat. Valója van hog nem 
hiheti hogy a' ki őtet valaha szerette, 
megszűnhessen szeretni. De nem; nem 
a' maga' becsülése., hanem az én becsű-
lésem adja néki e' bizakodást ! Melly 
igen szerencsés volnék ha oka volna reá! 

%y beszéllgetett Belíz gyakorta ma-
gával 's minél inkább érzé éledni haj-, 
landóságát eránta; annál több öröme 
volt önn-magán. Végre olly nagy volt 
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benne a' vágyás ismét meglátni már ej-
tet , hogy levél által hívta magához. Lu-
dányi repült 's fellépvén nála, moso-
lyogva ezt mondá: Hogyan, Asszonyom, 
eggy szerencsés Négyszemközti? Nagy-
sád engem azon veszélyeknek tészen-ki, 
hegy sokakat megbántsak tisztelőji köz-
zül. — Itt senkinek nincS jusa , : ugy-
monda Belíz, magát megbántottnak vél-
ni ; 's a' Gróf tudja hogy társaságom 
csak barátokból á l ; de nem fog e-talán 
Gróf Úr gondba ejteni valamelly új dia-
dalt e' látogatás által ? Én csak eggyet 
tettem életemben % felele a' Gróf; az 
engétti falun vár, 's e' tavasszal látni 
fogom. — Szénáét fogna érdemleni ha 
a' városban volná; G r ó f ú r itt annyira 
él Van fógva hogy barátnéjának méltó 
oka lenne a' felédségbe-jutást rettegni. 
— Itt ő is múlatni fogná magát j Asszo-
nyom , 's nem gondolna velem. — Hagy-
juk abba a' kerületeket, édes Gróf; szóllj, 
miért látlak olly ritkán és mindég olly 
kis ideig? — Nem örömest háborítariá-
lak-meg korodnak örömeiben , felele 
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elragadtatva Ludányi. Te nékem nem 
lehetsz alkalmatlan ; az én házam a' ti-
éd, nézzd egészen magadénak; örömem-
re van ha úgy tekinted ; akarom azt 's 
jusom van kívánni. — ]NTe kívánj sem-
mit , Assonyom ; felette fognám sajnál-
ni ha rajtam az a' szerencsétlenség es-
nék-meg hogy megbánthassalak: de en-
gedd hogy csak a' kikelet' visszatértével 
lássalak. Az asszony meg volt bántva 
ezen megfoghatatlan makacsság által. — 
Menjen Gróf Úr, 's éljen olly örömek-
kel mellyekben én nem veszek részt; 
érdemlem elhűlt szeretetéti monda el-
keseredve. E' nap olta nem lelt nyug-
tot. Kileste minden lépéseit; a' sétálá-
sokban, a' Játszó-színben kísérgette sze-
meivel ; utálta az asszonyokat kikkel 
társalkodott , 's mindég tudakolódott 
barátjainál mint Hi&latja magát? A' tél 
néki halálosan hosszúnak tetszett; 's no-
ha még csak Mái'ízius' eleje volt, né-
hány vidám nap érkezvén , Meg kell, 
úgymond szégyenítenem, 's tisztára kell 
magamat mosnom előtte. Még eddig 
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mindég neki volt igaza ellenem; de hol-
nap nem fog ezzel dicsekedhetni többé. 
Magához hívatá. Minden készen volt az 
útra. A' Gróf megjelent. Ide karját, ked-
ves Gróf; vezessen szekeremhez. — 'S 
hová akar Nagysád ? — Magam' elunni, 
falura J — A Gróf magán kívül volt ö-
römében. Belíz kezeinek reszketésén 
vette észre a' Gróf illetődését. Oh édes 
Grófom , monda néki Belíz, megszorít-
ván azt a' kezet melly reszketett az övé* 
b e n , mennyivel nem tartozom én ne-
k e d ! Te tanítottál - meg szeretni; te 
győztél-meg engem a' felől hogy erre 
képes vagyok; 's megismertetvén érzé-
seimmel , a' legédesbb kénytelenségbe 
hoztál becsülni magamat 's téged meg-
érdemlem. Eltűntek kétségeim, szerel-
mem nem békételen többé, 's a' legsze-
rencsésbb asszony vagyok. 
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A' S Z É P A N I K Ó . 

Kövesd templomának innepét íílte. 
Gróf S z é c h é n y i n é , a 'nagy F e s t e -
t i c s ' testvére, kinek Onnan nem vala 
távol Czenki kastélya, eljőve vendégei-
vel, látni e' falusi mulatságot, 's sze-
rette jobbágyainak táncza közzé elegyed-
ni ; a' mint gyakran történ azokkal a' 
kiket az unalom a' bővelkedés' kebelé-
ből kikerget, és a' kik kedvek ellen is 
eggyszerü 's tiszta gyönyörűségekre ho-
zattatnak. 

Az örömnek eredett paraszt leány-
kák köztt kik eggy terepély szilnek ár-
nyékában tánczoltanak, kinek nem tűnt 
volna Szemébe a' kis Anikó, nöf ése' 
karcsúsága , képvonásainak rendes vol-
tok és azon természeti, meg nem ne-
vezhető kellem által melly érdeklőbb 
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mint minden szépség ? Őbelé tapadt 
minden szem, minden szem csak őtet 
látta. A' Dámák, kik tudták magok fe-
lől hogy szépek, kénytelenek valának 
megvallani hogy valami olly felette szé-
pet még soha nem láttak. Magokhoz 
szóllították, 's úgy nézték-el mint a' Fes-
tő szokta a' csudált példányt. Emeld-
fel szemeidet, kis Kicsiny ! mondának 
a' Dámák. Melly tűz és melly csend , 
melly hívság ül szerúeiben! Oh, ha is-
merné erejeket! Melly pusztítást nem 
tenne általok eggy tanúltt kokett! 'S 
ez a' száj ! mi lehet színesebb? ajakai 
he pirosak! be fejér fogainakzománcza! 
Hépe ugyan barnult; megtetszik hogy 
napon jár: de az egésségnek színe. Ah, 
's ez az elefántcsont nyak ! be gömbö-
lyegen nőtt-ki ez szép vállai közzül! E-
-zekre illenék ám az udvari öltözet! Hát 
e' domborodó ékességek mellyeket, úgy 
tetszik, maga a' Szerelem rakott oda! 
Valóban rendes dolog hogy a' természet 
így pazarolja-el legbecsesbb adományait! 
Hová rejtette-el itt magát a' szépség? 

Anikó, 
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Anikó , mondd-el csak, hány esztendős 
vagy ? — Most nem régiben multam 
tizenöt. — Úgy hát már majd férjhez 
vesznek ? — Úgy mondja az atyám hogy 
arra még elég idő. — De hát magad, 
szép gyermek, nem érzesz még valami 
kis szerelmet ? — Mi az a kis szerelem ? 
— Hogyan? hát még nem ismersz va-
l a k i t a ' l e g é n y e k k ö z t t , k i k e z S z e r e t n é d 

h a h o z z á a d n á n a k ? — A b b a é n m a g a * 

m a t n e m a v a t o m ; a z a z a t y á m ' g o n d j a . 

— 'S hogyan él az atyád? — Szőlejét 
míveli. — Gazdag? —- Nem az; de ele-
ge van, úgy mondja, csak én viseljen!' 
jól magam'. — Hát te mint töltöd nap. 
jaidat ? — Az atyámnak segélygetek ; 
eggyiitt dolgozom vele. — De nem! te 
földet csak nem mívelsz ? -— De igen! 
Az a' munka merő mulatság; felgyom-
lálni , karót rakni, felkötözni, letép* 
delni a' leveleket hogy a' gerezd jobban 
érhessen, megszedni ha már itt a' szü-
ret , mind ez nem nagy fáradsággal jár. 
— Szegény gyermek! nem csuda ha így 

ELSŐ KÖT. 14 
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eldurvultak kezei! Be kár hogy e sze-̂  
gény sorsban született! 

Anikó még eddig nem támasztott 
a' faluban egyéb érzést maga eránt irigy-
ségnél , 's elhűlt látván hogy most szá-
nattatik. Minthogy atyja mindent gon-
dosan titkolt a' mi neki keserűséget o-
kozhatna 's békételenné tehetné sorsá-
val , nem is álmodta hogy őtet szánni 
lehessen. De most elnézvén a' Dámák' 
öltözetjeiket, kitalálta miért szánják. 
Melly külömbség van az ő ruhája és az; 
azokéi köztt ! Melly gyönyörű habzás-
iján foly-le rajtok az a'sokszínű selyem 
lepel, 's melly szép játékokban lebeg 
a' szélben testek körül! Hát lábaikon 
azok a* parányi könnyű papucsok! A' 
patyolat, csipke 's pántlikák mint ne-
velték félig-elfedett szépségeket! Színek 
ugyan nem vala egésséges szín , nem 
eleven tekintetek ; de hogyan gyanít-
hatta volna az ártatlan Anikó, hogy e' 
hervadságot , mellyet még a' felkent 
piros sem tudott elfedni, a' városi ren-
detlen élet okozza ? Midőn így elme-



rülve áll , hozzája jő Gróf Bánházy, 's 
tánczra hívja; eggy szép fiatal - ember , 
jól nőtt, könnyű, 's igen is csábító A-
nikónak. 

Anikó nem sokat értett a' táncz' 
törvényeihez, de még is érzette men-
nyire külömböznek a' Grófnak nemes, 
büszke 's könnyű mozgásai a' falusi le-
gényeknek otromba ugrándozásaiktól. 
Ennekelőtte is érezé ugyan szorulni ke-
zeit, de nem még illy puha kéztől. A' 
Gróf szemei szüntélen rajta lebegtek. 
Anikó vette észre hogy az ő tekintetei 
életet adnak tánczának; 's akár azért 
hogy ő is ugyan-azt a' díszt adja a' ma-
gáénak , akár hogy a* szerelem' első 
szikráji szívéből szemeibe szöktek-által, 
áz ő tekintetei az öröm' és érzés' legé-
desebb kifejezéseiben felelgettek a' Gróf 
tekinteteire. 

Anikó elvégezvén a' tánczot, leült 
a' szil' tövéhez; a' Gróf pedig nem lelt 
kedvesbb pihenőt mint Anikónak lábai-
nál. Ne váljunk-el egymástól, kis An-
gyal , ezt mondja neki; én nem tán-

1 4 * 
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czolok senkivel mással. Az nékem nagy 
becsület, felele Anikó; pedig minálunk 
sok az irigy. — Arra nagy okok van, 
midőn látják melly szép vagy; de az 
ágy lenne a' városban is; az a' szeren-
csétlenség téged sehol nem hágy-el. 
Ab , Anikó! ha te Bécsben, a' mi ke-
vély asszonyságaink köztt kik egész szép-
ségeket a' mesterségnek köszönhetik , 
eggyszerre így jelennél-meg, e* termé-
szeti kecsekkel melly éknek magad nem 
ismered egész becseket! — Én Bécs-
ben? mit csinálnék én Bécsben? — 
Gyönyört minden szemnek , minden 
szívnek rabságot! Hallod e , Anikó, mi 
itt nem szóllhatunk szabadon; csak eggy 
szót tehát ; de reá hallgass. íme rajtad 
áll hogy eggy szegény kaliba V eggy 
nyomorú szőlő helyett , melly most 
minden vagyonod, Bécsben aranyozott 
szobáid , gazdag asztalod, czifra hintód 
és lovaid 's minden kigondolható színű 
's szabású ruháid légyenek, nem lévén 
gondod semmire egyébre hanem hogy 
engem úgy szeress mint én imádlak té-



gedet. Fontold-meg ha majd magadban 
lészesz. A Grófné vasárnap' tánczot ád 
nektek a' Kastélyban. El ne maradj, 
édes Anikó, 's add tudtomra akkor ha 
szerelmem érdekel e , 's elfogadod e 
ajánlásomat? Most nem kívánok egye-
bet mint hallgatást, de megszeghetet-
len hallgatást. Tartsd magadban a' tit-
kot ; ha szádon kireppen, ez az égési 
szerencse melly most vár, úgy tűn-el 
előtted mint eggy szép álom. 

Anikó valóban azt is hitte hogy ál-
modott. Az a' tündöklő sors mellyel 
kecsegteték , olly távol vala azon sze-
gény állapottól mellyben eddig élt , 
hogy ez a' hirtelen ált'-menetel eggyi-
kéből a' másikába képtelennek tetszett 
néki. Azonban az a' szép Úr a' ki az * 
ajánlást tevé , épen nem látszott ámítók 
nak; olly valók, olly melegek voltak, 
szavai! szemeiből olly jóság szóllott! 

Csak megsejtettem volna, úgymond, 
ha kötődött volna velem ! De viszont 
mire Való az a' nagy titkolódás mellyet 
parancsolt? Szerencséssé tesz, *s azt 
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kívánja hogy szeressem értté. Hogy ne 
szeretném ? hiszen azt méltán kívánhat-
ja. Azonban jótéteit kétség' kivűl kiter-
jeszti az atyámra is; miért csináljak hát 
az atyám előtt titkot belőle? Szegény 
gyermek ! ha ismerte volna a' feslettség' 
és csábítás' mesterségeit , megértette 
volna miért kíván a' Gróf titkot: de a' 
leczke a' mit vett, abban határozódott 
hogy a1 falusi Ifjak' merészségeiket tá-
voztassa; a' Gróf szép viseletében pedig 
nem látott semmit a' mi őrizkedést kí-
vánjon. 

Elfogva e' gondolatok által, 's a' 
bővölködés* és városi boldogságok' ké-
peivel eltelve, haza ér. Úgy tetszett 
neki hogy minden elváltozott. Most 
szégyelte először hogy szalmafedél alatt 
lakik. Csekély bútora mellyet nagybe-
csűvé tett a' szükség, rosszá, munkája 
illetlenné , a' kenyér melly gyakran ve-
réjtékei által kapott puhúlást , kedvet-
len ízűvé vált, 's a' fris szalmán a' min 
olly kényére feküdt eddig, most ara-
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liyos kárpitok 's puba párnák felől ál-
modozott. 

Még tűrhetetlenebb vala hogy más 
nap' eggy magas domb' oldalán kelle 
kiállani a' napnak sütő hevét. Bécsben, 
úgymond, nem egyébért fognék felser-
kenni hanem hogy boldogságommal él-
jek, tessem és szeressek. Úgy mondta 
azt az a' jó Gróf. Az a' jó Gróf derék 
Úr ! Nem nézett leánytársaim közzül 
senkire csak énreám ; sőt ott hagyá a* 
Kastélybeli Asszonyságokat is hogy eggy 
szegény falusi leánnyal beszélljen. Az 
a' jó Gróf-nem kevély; pedig vajmi sok 
oka van hogy az légyen! Valami nagy-
nak vette hogy őtet feljebb becsülöm 

* a' falusiaknál, 's millyetén mosolygó 
Szemmel, -millyetén alázatos érdeklő te-
kintetekkel köszönte azt ! 'S micsoda 
édesség van szavaiban ! Nem viselhette 
volna magát több becsülettel, ha a' mi 
Kegyelmes Asszonyunkkal szóllott vol-
na is. Szerencsémre még is elég jól va-
lék öltözve; de bezzeg, ha most látna! 
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micsoda szegény gúnya, micsoda nyo-
morú állapot ez az enyém ! 

Azon három hosszú nap alatt míg 
ismét megláthatta a' Grófot , nőttön 
nőtt unalma eddig békével tűrt sorsa 

Végre itt a' nyugtalan' várt pillan-
tat. Az egész környbeli ifjúság öszve-
gyül Czenken, 's eggy leveles szín alatt 
megzendül a' muzsika. ímhol jő Anikó 
is társai között, de nem azon gondat-
lan vidám tekintettel mint a' minap a' 
búcsú' innepén, hanem remegve , sze-
mérmesen, Ez ú j kellem vala Bánházy^ 
nak; a' minapi bátor eleven Nymphe 
helyett most maga a' szemérem' szelíd 
kelleme jelent-meg előtte. Külömböz-
tetéssel köszönt a' leánynak, de titkos 
eggyet-értés' jele nélkül, 's nem is mert 
közelíteni felé, azt várván hogy elébb 
más valaki vigye tánczra. Báró Szélé-
nyi nyitotta-meg vele a bált, eggy szép 
eleven i f j ú , kinek Anikó már minap ia 
olly igen .megtetszett hogy meg nem 
sziinhete magasztalni a' leány' szépség 
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gét. Bánházy le nem vonta szemeit Sze-
lényiről , 's rettegett hogy ő is tetszeni 
kíván a' gyermeknek. De Anikó igen 
hamar eloszlatá e' rettegést. Ha Szélé-
nyivel tánczolt, mindenfelé kalandoz* 
lak tekintetei, 's viselete hideg volt és 
andalgó : de mihelytt Bánházyra jött a' 
sor, már az első meghajtásban lehetett 
látni, mint éled minden kelleme, 's 
szépségének virágjai mint nyílnak a* 
szép arczúlaton. Arczán a' szemérem* 
minden árt felülmúló színe terjedett-el; 
rózsaajkait lopva tett ' s alig sejthető mo-
solygás rándította-meg , 's eggy kedve-
ző pillantás örömet öntött és ibrró sze-
relmet a' Gróf' szívébe. Bánházy, ha 
tanúk nélkül voltak volna , lerogyott 
volna a' leány' lábaihoz , hálálta volna 
kegyelmét, 's imádta volna őtet; de 
most'parancsol szemeinek hogy titkát 
el ne árúlják; 's egyedül reszkető keze 
festi eggy gyengéded szorításával kedve-
se előtt boldogságát. 

Szép Anikó, úgymond néki a' táncz1 

végével, távozzál félre kevéssé társaid-
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tói. Nyugtalan vagyok* megérteni mit 
végeztél? — Hogy eggy léptet sem té-
szek atyámnak akaratja nélkül, 's min-
denben intését követem. Ha jól teszen 
velem Nagyságod, hadd légyen ö is ré-
szese ; ha elmegyek Nagyságoddal, hadd 
eggyezzen-meg elmenésemben. — Ah, 
ne, szép Anikó, ne! csak neki ne szóllj! 
tőle rettegek leginkább. Nálatok holmi 
rendtartás van azokra nézve a' kik egy-
mást szeretni akarják; azt nékem nem 
engedi teljesíteni születésem; az atyád 
azt fogná kívánni hogy vessem alájok 
magamat, *s ha nem cselekedném , re-
ám fogná hogy meg akarlak csalni. Nem 
tudja ő mint égek én teértted ; de te , 
kedves leány, szóllj, hihet'd e te hogy 
én neked ártani akarnék ? .— Oh nem, 
én a' Nagyságos Urat merő jóságnak 
nézem. Nagy gonosznak kellene lenni 
a' Nagyságos Úrnak ha nekem ártani 
akarhatna. — Higyj vaktában tehát, édes 
Anikó; bízzd reám magad' kifogás nél-
kül. — Nem az itt a* dolog hogy én 
Nagyságodnak nem hiszek: de én nem 
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titkolhatok semmit az atyám előtt; én 
övé vagyok, nekem azt kell tennem a' 
mit ő hágy. Ha javamra van a' mit 
Nagyságod ígér, az atyám nem lesz el-
lenére szerencsémnek. — Soha nem áll 
reá, Anikó ! Te engem a' legboldogta-
lanabb teremtéssé tészesz keménységed-
del; akkor osztán megbánod , de az ké-
ső lesz; magad pedig ez alacsony élet-
re lészesz kárhoztatva mind holtodig 
mellyet kétség' kívül kedvelsz minthogy 
nem akarod elhagyni. Ah, szép Anikó, 
's e' gyenge kezek azért termettek e 
hogy a' földet miveljék ? a' napnak kell e 
perzselni szép orczáidat ? Magad, a' ter-
mészet' gyönyörje, a' megtestesült sze-
relem , magad Anikó, magad szenvedd 
e ez alacsony, sanyarú életet ? Mi lesz 
belőled utoljára is ? Eggy kamaz' gaz-
dasszonya a' ki nem ismeri becsedet 's 
úgy néz mint szolgálóját. *S megvénülsz 
a' szükölködésben a' nélkül hogy csak 
eggyikét is kóstolhattad volna azon gyö-
nyörűségeknek mellyek személyedet 
várják. ímhol ezt becsülöd elébb a' hl-
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valkodás' 's bovség' állapotjánál mellyet 
néked ajánlok. És mi gondok tartóztat-
nak ? hogy néhány órákig tartó nyugta-
lanságot okozsz atyádnak ? Igen i s , el-
tűnésed meg fogja szomoritani. De mil-
lyetén lesz öröme továbbad midőn jó-
téteim által bővségbe lát helyhezve , 's 
midőn azokat eláradni látja magán is? 
Melly kedves erőszakot nem követsz-el 
rajta , ha arra kényszeríted hogy elhagy-
ja kunyhóját, 's nyugalomra térjen: 
mert akkor osztán nem tarthatok ellen-
kezéseitől; mind hárman boldogok le-
szünk. 

Anikó bajosan állotta-ki a' csábí-
tás' ostromát , de csakugyan kiállotta; 
's azon szerencsétlen eset nélkül melly 
megbuktatá, az ártatlanság' ösztöne e-
Wgséges volt volna védelmére. 

Eggy égi-háboru után melly mes-
szére elborította Czenknek tájékát, a* 
j é g , ez az iszonyú ostora a' mezőknek, 
az aratás* és szüret' egész reményét sem-
mivé tette. Közönséges volt a' csapás. 
Míg az égi-háboru tartott, ezer kiáltá-
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sok eggyesültek a' szelek' zúgásával 's 
a* mennyei tűz' csattanásaival; de !mi-
dŐn az ítéletnek vége lőn, 's az elmúlt 
setétségnél irtóztatóbb világosság látni 
hagyá a' gerezdektől megfosztott szőlő-
vesszőket , az eltördelt szalmaszálakon 
csüggő kalászokat, a' termő fákról le-
hullott vagy öszveroncsolt gyümölcsö-
ket , az egész tájat gyászos hallgatás 
fogta-bé. Az utakat halvány , elrémült 
szerencsétlenek' csoportjai lepték-el kik 
bús szemmel nézvén veszteségeket, e-
gész esztendei munkájok' bérét siratták* 
's a* jövendőben nem láttak egyebet 
ínségnél *s éhen-halásnál. A' kunyhók* 
küszöbein elterült anyák, mellyekhez 
szorítván csecsemőjiket, ázott szemek-
kel kérdék : Ki szoptat majd ha nem 
lesz kenyerünk? 

E' nyomorúság' látásával Bánházy-
nak lelkét legelőször is az a' gondolat 
fogta-el hogy mit csinál Anikó és az 
atyja ? Az volt minden óhajtása hogy 
segédjekre repülhessen , 's szerelmét az 
emberiség' érezésével palástolta. Men-
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jünk a' faluba, monda Vendégtársainak. 
Húsz háznépet kiragadni a' csüggedés-
ből mellybe e' csapás ejtette , nekünk 
sokba nem kerül. Részesedtünk örömek-
ben , részesedjünk bánatjokban is ! 

E' szók meghaták a' szánakozásba 
már lágyuló szíveket. A' nagylelkű Föl-
des-Úr%, körüllebegve Nápolynak pán-
tlikájával 's az arany gyapottéval, ki-
szál la jobbágyai közzé, enyhülést nyúj-
tatott nekiek, bíztatta további segélyé-
vel , 's visszahozá szívekbe a' reményt 
és bátorságot. Azalatt míg körültte a' 
hála' könyüji folytak, vendégei, férjG-
ak és asszonyok, elszéllyedtek a* falu-
ban , bementek a' kunyhókba, kitöltöt-
ték ajándékjaikat, 's azt a* szép bért a-
ratták hogy imadtatni szemlélék a' há-
lás néptől magokat. Bánházy futott 
mint a' megkábult, 's kereste az Ani-
kó* lakát. Reá akad , oda repül, 's a' 
kapuban eggy öreg embert lát ülni, fe-
jét térdeire lehajtva, 's elfedve kezeivel 
ábrázát, mintha ugyati átall aná látni a* 
napvilágot. Ez az Aniikó' atyja volt. 
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Barátom! monda néki a Gróf, én Ren-
det nagyon elcsüggedve látom; ne es-
sék kétségbe ; az ég igazságos *s az em-
berek köztt találni még szánakozó szí-
veket. Ah, Uram , mondá a' szegény 
ember, felvetvén fejét, hát a' ki hazá-
jáéit húsz esztendeig szolgált, a' ki se-
bektől elborítva jött haza, 's azolta éjet 
napot eggyé téve dolgozik , azt illeti e 
a' koldúlás ? Nem kívánhattam e én a' 
földtől mellyet veréjtékemmel áztatok, 
hogy eltartson, 's utoljára még alamizs-
nára kell szorulnom ? Bánházy elálmél-
kodott hogy eggy alacsony születésű 
emberben ennyi nemes érzést talál. 'S 
Kend szolgált? — Igen is Uram ! i f jú 
koromban Hadikkal láttam Berlint, Al-
vinczy alatt pedig Buonaparte ellen 
megmásztam az Olasz sziklákat. Famí-
liám eggy szerencsétlen per által, az-
alatt míg oda katonáskodtam, minde-
nét elvesztette; 's kénytelen valék az 
atyámmal hazámat, Erdélyt, elhagyni, 
's ide vonni magamat; megmaradt ke-
vés pénzemen eggy telekecskét szerzet-
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tem, 's néhány holdföldet 's eggy sző-
lőt mellyéket most tulajdon kezeimmel 
mívelek. Nemes születésem itt ismeret-
len volt, mostani állapotom pedig nem 
vált gyalázatomra. Megházasodtam, 's 
épen ez lett szerencsétlenségem melly-
nek most érzem való terhét. — Él még 
az atyja? — Jaj nem! — Hát felesége? 
— O Szerencsés hogy e' szomorú napot 
nem láthatá. — Vannak e gyermekei ? 
nincs több eggy lyányomnál; nem hall* 
ja az Úr mint zokog? elrejtezék hogy 
ne szaggassa szívemet. Bánházy örö-
mest rohant volna a' szobába hol Anikó 
siránkozott ; de erőt vett magán, mert 
félt hogy titkát elárulja. 

Fogja, édes barátom! ezt mondja 
az atyjának, oda nyujván erszényét; 
kevés a' mit nyújtok; de ha szükségben 
leSz, szóllítsa - meg egész bizakodással 
Gróf Bánházyt. Én Bécsben lakom. Ö-
rűlni fogok ha Kendnek nyomorúságán 
enyhíthetek. Ezt mondván sietve eltá-
vozék, nem engedvén neki időt a' kö-
szönetre. 

Mint 
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Mint álmélkodék a' szegény Balázs, 
olly nagy summát találván az erszény-
ben ! Ötven arany ! több mint a' mi 
három esztendőben jő-be kis jószágából! 
Jer csak , leányom, jer csak, kiálta gyer-
mekének; látod e azt az Urat a' ki a-
mott megyea? Az nem halandó, az 
Istennek angyala! De mit is gondolok? 
Lehetetlen hogy ezt mind nekem szán-
ta légyen. Menj, leányom, szaladj u-
tána, 's add értésére hogy megtévedt. 
Anikó szalad Bánházy után , 's utóiér-
vén , Az atyám, úgymond, nem hihe-
ti hogy Nagyságod mind nekünk akar-
ta légyen ezt adni. Azért küld hogy 
nyújtsam-vissza. — Ah Anikó, 's nem 
köz e veled és az atyáddal valamit bí-
rok ? Adhatok e én neki azért sokat 
högy tégedet nemze ? Vidd-vissza neki 
e' csekély adományt; ez csak élső bi-
zonysága szívességemnek: de titkold-el 
okát. Csak azt mondd nékie, hogy sze-
rencsésnek állítom sorsomat hogy eggy 
érdemes Öregnek szolgálhatok. Anikó 
meg akará köSzöpni. Holnap virradta-

ELSŐ KÖT. Í J 
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kor, azt feleli a' Gróf, a' falu végén 
fogadom-el köszönetedet, ha neked úgy 
tetszik, búcsúddal. — Holnap? 's Nagy. 
ságod holnap elmegyen? — Elmegyek, 
édes angyal, a' legszerelmesbbike 's a' 
legboldogtalanabbja minden halandók-
nak ! — Virradtakor... az épen akkor 
tájban vagyon , mikor én és az atyám 
kimegyünk munkára. — Eggyütt men-
tek? — Nem ; az atyám valamivel elébb; 
mert nékem a* háznál dolgom van 's 
hátrább szoktam maradni. — 'S arra 
mégy e a' merre az én útam vagyon? — 
Nem arra; de az legkissebb; ennyi jó-
ságáért Nagyságodnak megtehetem azt 
a' kis kerülést. —Isten veled tehát, ked-
ves Anikó ! Reméllem , meglátlak hol-
nap ha csak eggy pillantatra is. Életem-
nek az lesz végső öröme. 

Balázs Anikónak visszatértével nem 
kételkedett többé Bánházynak segélleni 
akaró szándéka felől. Be derék fiatal-
ember be nemesszívü i f j ú ! ezt kiáltá 
minden pillantásban. Azonban , leá-
nyom, a' mit a' jég el nem vert, ne 
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hagyjuk kárba veszni. Minél kevésbb 
maradt-iíieg , annál illőbb hogy megtar-
tani igyekezzünk. 

Anikó annyira meg volt illetve a' 
Gróf jósága által, 's annyira keseregte 
hogy őtet szerencsétlenné teszi j hogy 
egész éjjel nem állíthatta-el sírását. Oh, 
úgymond, ha az atyám nem volna, be 
igen örömest elmennék vele! Más nap' 
nem vette-fel innepi köntösét, de öltö-
zetének eggyszerüsége mellett is gond-
ja volt magára hogy szépnek tetszhes-
sen a' Gróf' szemeiben. 'S mi haszon 
belőle , kérdé sóhajtva, ha neki ez eggy-
szer szebbnek tetszem is? Többször úgy 
sem látom-meg! Eggy két perczentés-
nyiért nem méltó hogy valamit kezd-
jek. így szóllott sóhajtva, Ts magára il-
lette foszlánkáját 's fejkendőcskéjét. Ha 
ne vigyek e neki valami kevés gyümöl-
csöt? ez a' gondolat szökött elméjébe* 
O azt, úgymond, meg nem veti. Azt 
mondom neki hogy magam szedtem! 's 
elővette kosárkáját, szőlőlevél közzé rak-

1,5* 



2 2 8 s 2 i v k e p z ü 

ta-el benne a' gyümölcsöt, 's édes kö-
nyüket hullatott a' gyümölcs mellé. 

Atyja elment vala előre; 's már a' 
nap' aranyos súgárai oszlatni kezdették 
a' hajnal' homályát mikor a szegény 
gyermek dobogó szívvel a falu' végére 
érkezett. Legottan jönni látja a' Gróf 
szekerét is , 's e' látásra elalélt. Bánhá-
zy még messzéről kiszökött a'szekérből, 
's szenvedő kégpel közelítvén felé: Meg-
hatott, úgymond, szép Anikó, jóságod.' 
Legalább azt a' vigasztalást viszem te-
hát magammal hogy szánod gyötrelmei-
met, 's sajnálva nézed hogy szerencsét-
lenné tevéi. Ah, feléle Anikó , nem 
lelek miatta vigasztalást, 's örömest el-
veszteném mind azt a' jót a' mit tőled 
vettünk, csak ne láttalak volna! — IJn 
pedig, édes Anikó, én minden vagyo-
nomat oda adnám, csak tőled ne kel-
lene megválnom ! — A h , hiszen az csak 
Nagyságodon állott hogy egymástól el 
ne váljunk; az atyám engem meg nem 
tagadott volna Nagyságodtól; az atyám 
szereti, tiszteli Nagyságodat. — Az a-
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íyák, édes Anikó , keményszívüek, csu-
dálatosak ; házasságot kívánnak , pedig 
én nem vehetlek-el; ne is szólljunk ró-
la tovább. Meg kell válnunk , örök bú-
csút kell vennünk egymástól ! m i , a' 
kik, ha akartad volna, soha nem szűn-
tünk volna meg egymásért pihegni, vi-
szont szeretni egymást, 's eggy üt t élni 
azzal a' mit nekem a' szerencse, neked 
a' szerelem adott. Oh Anikó, te meg 
sem álmodod melly gyönyörűségek vár-
tanak ! Ha képzelhetnéd , ha tudnád , 
mit toltál - el magadtól! — Érzem ha 
nem képzelhetem is. Miolta éna' Nagy-
ságos Urat láttam, azolta minden sem-
mi nekem valami nem a' Nagyságos Úr. 
Elmém elejénte mind csak azt a' sok 
szép dolgot forgatta: de osztán az mind, 
mind eltűnt; nem is jutott többé eszem-
be; csak Nagyságod jutott mindég. Oh, 
ha az atyám akarta volna! — De mi 
szükség neki akarni? Te az ő tetszését 
várod e hogy engemet szeress? Nem 
magunkbán van e boldogságunk? Én 
szeretlek, 's megállom szavamat; bízzd 
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magad' e' szent fogadásra. Ah Anikó, 
ha eggyszer a' szív oda adja magát, meg 
van a' minek meg kell lenni; az a' kéz 
osztán önnként követi a' szívet. Add 
nekem tehát jobbodat is szíved mellé, 
hadd hintsem?el ezer csókkal, hadd fe-
resgzem hév könyűimmel. ímhol van! 
felele a' szegény ártatlan sírva. Enyém 
ez! enyém! ez a'' drága kéz ! kiálta Bán-
házy. A' szerelemtől bírom ezt! A' ki 
el akarja tőlem venni, végye-el élte-
met. Oh Anikó, lábaidnál lészek oda 
ha el kell esnem tőled! Az ártatlan eg-
gyűgyü Anikó úgy hitte hogy Bánházy 
valóban meghal ha tőle elszakasztatik. 
Ah én szerencsétlen! monda; úgy én 
volnék oka halálának. — Igen is, kö-
n y ö r ű l e t l e n t e lészesz oka, te akarod 
hogy meghaljak. — Oh, nem akarom! 
nem akarom! én a' Nagyságos Úrért ö~ 
römest magam is meghalnék. —- Bizo-
nyítsd-meg tehát, monda a' Gróf, ölé-
be szorítván a' leányt , 's kövess, ha 
szeretsz, — Oh nem! nem lehet atyám-
nak engedelme nélkül. — Eressz hát, 

iceni Egyetem Egyetemi és Ni 



R E G E K . 

s engedj kétségbe esnem. E' szókra a' 
reszkető halavány Anikó , eltelve fájda-
lommal és félelemmel, sem elereszteni, 
sem tartóztatni nem merte Bánházynak 
kezét. Könyüktől elfutott szemei irtóz-
va tekintettek a' Gróf felgyúladt szemei-
be. Tekintsen hát, azt mondja neki a* 
szegény gyermek, tekintsen szánakoz-
va 's harag nélkül reám ! Kedvet remél-
tem találni Nagyságod előtt hálámnak 
ezen bizonyságával , de többé meg sem 
merem kínálni vele. Mi az? kérdé Bán-
házy; gyümölcs? Ah kegyetlen, te in-
gerelsz ! Mérget adj ! 's ellökvén a' ko-
sárkát, haragosan elméne. 

Anikó e' hevességet megvetés gya-
nánt vette , 's már igen is elgyengült 
szíve ellent nem állhata ez utolsó os-
tromnak. Alig volt ereje hogy néhány 
lépésnyire távozzék, 's ájultában eggy 
fa alatt öszverogyott. Bánházy, ki a' 
lyányt szemmel tartotta, oda fut, eláz-
va leli könyüjiben, elfúlva zokogásai-
tól , halványan, 's csaknem élet nélkül. 
Elirtózik, 's elejénte nincs más gondja. 

Debreceni Egyetem Egyetemi 
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hanem hogy visszahozhassa életre. De 
mihelytt éledni látá, hasznára fordítja 
elgyengülését, 's minekelőtte a' lyány 
egészen magához tért, már távol van 
a' falutól, a' Gróf' kocsiján, rablójának 
karjai köztt. Hol vagyok ? kérdé Anikó 
megnyitván szemeit. Ah kedves Gróf, 
Nagyságod ez ? a' falu felé megyünk, 
úgy e ? Fele lelkemnek ! felele Bánhá-
zy , ölébe szorítván a' leányt, láttam a' 
pillantatot mellyben az elválás mind 
kettőnket megfoszta vala életétől. Ne 
vessünk próbára két olly szívet melly 
ezt ki nem állhatná. 

Néked adom magamat, édes Ani-
kó ; monda ismét; íme ajakidon eskem 
a' legszentebb esket hogy egyedül ért-
ted fogok élni. Magam is egyedül azt 
óhajtom, felele ez, hogy teértted élhes-
sek.^De az atyám, az atyám ! én nem 
hagyhatom-el az atyámat; én az atyámé 
vagyok, 's nem mehetek híre nélkül. — 
Az atyádat, szeretett Anikó , én elárasz-
tom jótéteimmel. Ó részt fog venni le-
ánya' szerencséjéből. Mind ketten gyer-
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mekei leszünk. Bízzd magadat égő sze-
retetemre hogy én megengesztelem , 
megvigasztalom. Jer, hadd szedjem-fel 
konyáidét, engedd az enyémeket keb-
ledbe hullani; ezek az öröm' és a' leg-
édesbb gyönyör' cseppjei! A' veszedel-
mes Bánházy a' csábításnak minden é-
dességeit közzé elegyítette e' szóknak, 
's Anikó nem volt érzéketlen. De az a' 
kép hogy atyja mint futkos, mint ke-
resi mindenütt, mint kiáltozza nevén, 
mint szóllít-meg mindent valakit elől-
talál , mint lesz oda ha majd estve nem 
látja haza térni, ez a' kép elfagylalá 
minden érzéseit. Bánházy kénytelen 
volt megcsalni fájdalmát. 

Bánházy sebesenhajtatá lovait, sze-
kerének karpitjai le voltak eresztve, a* 
cselédek hívek voltak urokhoz, 's ekként 
Anikó nem hagyta semmi nyomát el-
menetelének. Látta Bánházy hogy ne-
ki mély titokban kell tartania tolvajsá-
gát; eggyikét tehát a' vele volt két cse-
lédnek olly paranccsal hagyá hátra hogy 
kerüljön a' Győri útra, 's küldje onnan 
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a' Czenki Plebánnshoz e' levelet: „Nyug-
tassa-meg Atyaságod az Anikó' atyját, 
's mondja-meg neki .hogy gyermekének 
semmi baja, és hogy az az Asszonyság 
ki őtet magával viszi, úgy fogja nézni 
mint tulajdon gyermekét. Nem sokára 
tudtára lesz hol vagyon." 

' A' levél ha meg nem vigasztalta is 
a' megszomorodott atyát, de elégséges 
volt arra hogy Anikót elcsendesítse, 's 
megnémítsa azon vádakat mellyekkel 
magát elszökése miatt terhelé. A' sze-
relem rést kapott szívéhez, 's útat nyi-
tott benne a' vígadásnak. Ekkor elosz-
lottak a' bánat' fellegei, a' vádak meg-
szüntenek, 's a' hirtelen , de mély fe-
ledése mind annak a' mi nem volt az 
ő kedvese, élni hagyá azon vétkes bol-
dogság' érzésével hogy ő Bánházyé. 

Azon bódúlás mellybe Anikó Bécs-
be érvén sülyede, egészen eltévesztette 
lelkét. A' Gróf' háza valóságos tündér-
vár vala ; úgy nézett-ki benne minden 
mint varázslat. Öltöző-asztalkája a' bu-
jálkodásnak minden szereivel, a' se-
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lyemmel , márvánnyal és arannyal el-
borított szobák az a' kényes alvó-hely, 
az a' rendes kis ferdő-ház, a' nagy va-
csorák 's esti gyülekezetek, mind elál-
tatak érzékeit. Felébredtekor azt hitte 
hogy csak álom csalja, 's ha az ágyból 
kikölt, Komornák fogták körül, kik-
nek az vala minden igyekezetek hogy 
kedvét lelhessék. Ő , ki teljes életében 
mindég mástól függe , most alig érez-
tette , hogy kíván valamit 's azonnal 
látta hogy most tőle függnek minden 
mások. Te itt Királyné vagy, monda 
néki szeretője, 's én vagyok első rab-
szolgád ! 

Képzelje a' ki képzelheti, eggy fa-
lusi leány' álmélkodását 's örömét, a* 
ki szép hajait melíyeket eddig maga szo-
kott vala gond nélkül öszvefonni, most 
a' Mesterség által fürtökbe fodorítatni, 
's virággal, csipkével, 's gyémánttal 
elhintetni látja ; a' ki választani is alig 
tud azon külömbféle szövésű, színű 's 
szabású öltözetek köztt mellyek tetszé-
sére naponként nagy halmokban készül-
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n e k , 's a' maga' szépségét ragyogva-
előszállani , 's a' nagy faltűkrökben 
többszörödni szemléli. A' természet té-
kozló kezekkel adta neki a' maga ado-
mányait, de ezen adományok közzül 
némellyikének míveltetní kellett; 's a' 
Mesterségek most vetekedve igyekeztek 
kifejteni ezen természeti adományokat, 
's e' ritka szépségnek ú j díszt adni. Bán-
házy birtokában volt diadalának , imád-
ta kedvesét, 's szerelmében 's örömében 
el vala részegülve. 

Azonban a' szegény jó Balázs a' 
legszerencsétlenebb atya vala. Reszket-
vén mind leánya' becsületéért, mind a' 
magáéért , kereste a' gyermeket egész 
n a p ' , de nem szóllott senkinek. A' Ple-
bánus elhozta neki a' leveliiét. Balázs 
nem hitt a' levélnek; de nem akarván 
felfedni a-' Pap előtt rettegését , Az én 
lyányom , úgymond, jó gyermek, de 
még fiatal , keveset látott 's könnyen 
hiszen. Valamelly Asszonyság módos-
nak lelte 's szolgálatjába fogta venni. 
Kétség' kivül elhitette a\ gyermeket 
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hogy jobb lesz ha hírem nélkül mégyen-
el. Ne csináljunk lármát gyermeki el-
métlenségéből, 's hagyjuk olly hitelben, 
a' világot hogy híremmel ment-el. Tit-
komat senki nem tudja; kedvezzen a* 
Tiszt. Úr mind leányának , mind az aty-
jának. A' Pap derék ember volt, 's meg-
ígérte hogy hallgatni fog, 's szavát ál-
lotta. De Balázs, elmarczonglva gyö-
trelmeitől , sírásban töltötte éjjeleit, 
nappalait. Hová lett ? kiálta. Valamelly 
Asszonyság vitte-el. Lehet e valaki olly 
eszetlen hogy eggy szegény atyát eggyet-
len gyermekétől fosszon-meg? Ah nem! 
valamelly semmire-való csábította - el. 
De ha reá akadok, a' rossz emberre 
vérével mosom-le gyalázatomat. Maga 
méne-el Kapuvárra honnan a' levél ér-
kezett. Az oda való Pap' segédével fel-
találta azt a' kire a' levél' meghozása 
bízva volt.. Az nem látott sem kocsit, 
sem leányszemélyt. A' levél a' Győri 
útról vala küldve , datálva pedig Kő-
szegről vala. De ha Balázs arra emlé-
kezett volna i s , hogy Anikó akkornap' 
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veszett-el mikor Bánházy elhagyta Czen-
ket, soha nem fogott volna azon g y a ^ 
núra vetemedhetni hogy az ő gyermeket 
olly nemesszívü ifjú lopta-el. Nem vall-
ván-meg senkinek mi bántja, nem csu-
da hogy nem is vett semmi világot. 
Magába fojtotta gyötrelmeit, 's várta az 
órát melly néki valamelly hírt hozzon. 
Én Istenem ! így fohászkodék, te őtet 
haragodban adád nekem; én pedig, én 
esztelen, még elhittem magamat mikor 
olly szépen láttam nevekedni 's viríta-
ni. íme a' mivel kérkedtem, most gya-
lázatommá lett. Miért nem hala-meg 
mihelytt született! 

Anikó el akará hitetni magával hogy 
az atyja eddig meg vagyon nyugtatva; 
's az a' mardosó gondolat, hogy tiszte-
letlenül hagyta-el, immár csak gyen-
gén érdeklette szívét. A' szerelem , hív-
ság , a' múlatságokon-kapás , melly olly 
heves mikor öiég ú j , a' leczkék mellye-
ket nagy szorgalommal vett, 's a' min-
dég változó örömek' árjai lelkét egészen 
elfoglalták. Bánházy, ki őtet az ima-
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dásig szerette , 's rettegett hogy meg 
talál fosztatni birtokától, minél ritkáb-
ban hagyta megjelenni köz helyen ; '5 
hasznára fordította azon módokat mel-
ly eket a' titkolódás' szüksége talált-fel, 
hogy a' sokaság köztt látatlan maradjon. 
Elég vala az Anikónak hogy ezt Bánhá-
zy úgy akarta. Szerencsésnek vélvén 
magát hogy annak tetszhetik a' kit sze-
ret , nem érzette azt a' nyugtalan vá-
gyást, azt a' nagy szükséget hogy lát-
tassék, csudáltassék , melly olly sok 
szép Asszonyainkat vonja theátereinkbe 
's kertjeinkbe. Bánházy sok és szeretet-
re-méltó vendégeket gyűjtött vacsoráji-
hoz , de Anikó csak Bánházyt látta, 
csak Bánházyval foglalatoskodott, 's a* 
nélkül hogy valakit megbántson vele, 
éreztette mindennel hogy az ő szívében 
Bánházyé az elsőség. A' szerelem meg-
külömböztetését alkuba hozni az illen-
dőséggel a' legszebb lelkek' tulajdona. 
A' kaczérság örökké tanulja e' mester-
séget és még sem tanulja-meg; a' sze-
relem nem tanulja 's még is tudja. 
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Hat holnap múla-el immár a' sze-
relemnek e' boldog eggyességében, 's 
a' két egymással eltölt szív nem ismert 
semmi unatkozást, nem semmi tartalé-
kot azon kívül hogy a' másikának nem 
talál annyira tetszeni mint a' hogy' ma-
ga szeret; nem ismert egyéb óhajtást 
mint hogy egyetemben bírja valami sze-
relmet gerjeszthet 's lángban tarthat. 

Ezen hosszú idő alatt a' szerencsét-
len'Balázs két ízben vett tudósítást leá* 
nya felől, 's holmi ajándékokat azon 
Asszonyság' nevében a' ki Anikót elvit-
te. Mind a' két levél a' Plebánushoz 
volt útasítva, mint az első. Bánházy 
elkövetett mindent hogy az Öreg nyo-
mába ne akadjon a' leánynak, 's leve-
leit nem a' Bécsi, hanem eggy meghitt 
cselédje által a' Sopronyi postán acjat-
ta-fel. E' szerént Balázs nem tudhatta 
honnan jöttek, 's az ajándékot hövá kell 
visszaküldeni. Osztán el nem fogadások 
által kitaláltatta volna a' mit nem akart 
kital áltatni, 's gyanút támasztott volna 
a' Plebánusban is leánya eránt. Ki tud-
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ja? úgymond ez a' hű atya; meglehet 
hogy lyányom nem vétkes. A' szín u-
gyan ellene vagyon; de az mind csak 
szín. 'S ha való volna is gyanúm, ne-
kem nyögnöm illik, de nem mocsokba 
hozni gyermekemet. 

Az ég vigasztalással tartozott eggy 
illy jó atya' szívének, 's minden bizon-
nyal ő rendelte-el a' történetet mellynék 
beszélléséhez itt fogok* 

A' borkereskedés mellyel Balázs ű-
zött, eggy útat tétete vele Bécsbe. Min-
gyárt a' hogy' a' városba beért, megter-
helt szekere a' Húspiacz' és Veres-torony1 

szögében öszvesgorúl a' több szekerek 
köztt, 's eggy hintó' kerekében elakad. 
Eggy asszonysikoltás figyelemre vonja. 
Oda pillant — Nem mer hinni szemei-
nek. Anikó eggy czifra-lovu üveges hin* 
tóban űl , a' legpompásbb öltözetben , 
's elhintve gyönggyel, gyémánttal. Meg 
sem ismerte volna őtet ha megháboro-
dásával maga nem árulta volna el ma-
gát. De az a' félre-rándúíás melly által 
előle elrejtezni igyekezett, 's még in-' 
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kább sikoltása mellyet száján kiszalasz-
tott , nem hagytak helyt a' kétségnek 
hogy az ő. Azalatt míg az öszveakadt 
szekerek egymásból kiszabadítattak, Ba-
lázs a' fal mellé vonakodik, fellép a" 
hágóra, 's kérdi parancsi hanggal: Hol 
lakol itt ? Anikó megnevezi az úczát 's 
házat. — Szerencsétlen! naplemente ti-
tán honn légy és egyedül. Ezt mondván 
leszáll, 's dolgához lát. 

Az a' rémülés mellybe Anikó ezen 
váratlan eset által süllyede, még nem 
mult vala el midőn szállására ért. 

Bánházy kiment vala Bádenbe. A-
nikó tehát épen akkoi^ maradt magára 
midőn leginkább volt szüksége tanács-
ra és segédre. Mostan atyja előtt kel-
lett megjelennie kire bánatot 's mocs-
kot vonszott, kit hitetlenül elhagyott. 
Mostan tetszett előtte legútálatosbbnak 
vétke. Ismerte fekvésének gyalázatos 
voltát. A' szerelem' részegsége, a' mu-
latságok' kecsei távolságban tárták tőle 
annak képét: de most lehullván a'szem-
fedél , ollyannak látta magát a' millyen 
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b' tilágnák és atyjának szeméibén vála.-
Elrettenve a' tartandó vallatás' és ítélet' 
k é p e á l t á l , É n b o l d o g t a l a n ! í g y k i á l t á 

's könyükre olvadt, hova fussak? hóvá 
rejtezzem ? Az atyám, maga a' b e c s -
iét , a' jóság, itt le l ; vétekbe merülve1* 
mocsokba sülyedve lel i t t ; 's annál lel a* 
ki semmi névvél nem enyém. Oh atyám! 
oh rettegett biró ! miként jélenjéfe-meg 
Előtted! Néhány ízben áz á'-gondolat 
jutott elméjébe hogy meg kellene-szök-
ni , hogy el kellene tuiini-élőié : 'ide a* 
vétek még meg nem siketítefte szívében 
a' természet' szent sugallásait. Kétség-
be ejtsem e ? úgymond; 's mi^ekntáná 
pironságait érdemlettem, ithagamrá vOn-* 
jam e átkát is? Nem! noha n e m vagyok 
méltó hogy leányának neteztessem, tisz* 
telem e' szént nevezetet. Ha megölni 
jő i s , be kell várnom* 's zúgolódás 'á 
panasz nélkül omlok lábaihoz* Dé nem, 
az atya mindég atya; meg fogják hatni 
Siralmaim. If jú eszténdeim , gyarlósá-
g o m , a ' G r ó f s z e r e l m e , a z ő j ó t é t e i 

l ó * 
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mentségemre vannak; s ha Bánházy szóll 
majd vele , nem leszek olly igen vétkes. 

Nem fogta volna kiállhatni hogy 
cselédjeinek jelenlétekben szenvedje ez 
aláztatást. Szerencséjére még reggel azt 
mondotta volt ezeknek hogy éggy ba-
rátnéjánál akar vacsorálni. A' Komor-
nák tehát hasznokra fordíták az üres est-
vét 's kimentek. A' két Inast ki a' ház-
nál maradt, könnyű volt eltávoztatni; 
'srmidőn atyja megjelent, Anikó volta' 
ki neki n%egnyitá az ajtót. 
, Ij^agact ?agy ? térdé ez. Magam. 
•— Bálázs nagy megindúlással bemegy, 
^o»swsan 's hallgatva leányára néz , 'S 
mit csinálsz itt? kérdi. Anikó leborult 
lábaihoz, 's könyükre olvadt. Látom , 
úgymond az Öreg ,• körültekintvén a' 
Szobában, hogy a' vétek kényére van 
Bécsben. Tudhatom e ki gazdagított-
meg illy hirtelen', 's kitől jőnek e ké-
születek , gazdag ruháid és az a' szekér 
meílyben láttalak ? Anikó csak sírással, 
zokogással felelt. Felelj , úgymond Ba-
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lázs , azután sírhatsz a' mennyi kell; e-
lég időd marad reá. 

Annak hallására a' mit Anikó min-
den titkolás és szépítés nélkül előbeszél-
lett, Balázs az álmélkodásból a' legna-
gyobb haragra ment-által. 'S Bánházy 
bánhatott így ! az a' derék fiatal-ember! 
kiálta. Lám , úgymond, illyenek a Na-
gyok' szép tettei! A' gyalázatos! Azt 
gondolta,' úgy e , hogy azon nyomom 
pénzért én neki eladom gyermekemet? 
Ők azt tartják, azok a' dölyfös Nagyok, 
hogy a' szegény ember' becsülete annyi 
mint a' semmi, és hogy azt az ő szo^ 
rultságok árúba bocsátja. Képzelem, 
azzal szépítgeté rútságát hogy velem jól-
tett, téged azzal bíztata, azzal hiteget 
te. Romlott ember! melly nem isme-
ri az atyai szívet! Nem, miolta elvesz-
tettelek , nem volt eggy órám iszonya-
tos kínok nélkül , nem eggy fertályig 
tartó csendes altom. Nappal a' föld 
mellyel míveltem, áza könyűimtől; éj-
jel pedig, míg te maggd' elvéöztve gyaláz 
zatos örömeket kóstoltál, szegény atyád, 
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elnyúlva a' szalmán, hajait tépte, 'a 
zokogva kiáltozta nevedet. Hah! az én 
sok jajgatásim közzül tehát nem hatott 
e el csak eggy is szívedig ? Elalélt a, 
tyád' képe soha nem jelent e meg gon. 
dolataidban ? soha nem riasztott e fel ö* 
römeid közzül ? 

A h , bizonyságom az ég, felele A, 
nikó ! ha gondolhattam volna hogy ne, 
hed ennyi gyötrelmet okozék , itt hagy, 
tam volna mindent, 's repültem volna 
karjaidba! Tisztellek, szeretlek, atyám; 
inkább tiszteilék 's szeretlek hogysem 
valaha. A h , melly jó atyát bántottam, 
m e g ! Még ez órában is, midőn megen* 
gesztelhetetlen atyát vártam bentied, 
szádból nem hallok egyebet szelíd ki, 
mélő pironságoknál! Ah atyám ! lebo, 
rulván azeléhb lábaidhoz csak szégyen, 
és rettegés fogott vala e l : de most már 
szeretet által látsz meghatva; a' megbá, 
nás' könyüjihez a' legtisztább gyermeki 
szeretet' könyüji ömledeznek szemeim, 
bői ! — Éledek felleltem leányomat I 
monda Balázs , felemelvén gyermekét* 

iceni Egyetem Egyetemi 



R E G É K . 2i7 

— A ' t e leányod, atyám! felele Anikó, 
nem érdemes többé e nevezetre. — Nem, 
ne csüggedj-el. A' becsület drága va-
gyon; az ártatlanság még drágább ná-
lánál ; és ha rajtam állott volna a' vá-
lasztás, készebb voltam volna látni hogy 
meghalj. De mikor a' becsület és ártat-
lanság el vagyon veszve, még van eggy 
megbecsülhetetlen kincs, a' jó-viselet; 
az nem vész-el soha egészen, azt soha 
sem vesztjük-el úgy hogy vissza ne sze-
rezhessük. Azt csak akarni kell, 's a-
zonnal feléled a' lélekben; 's mikor azt 
hisszük hogy el van fojtva, eggy meg-
bánó fohászkodás feléleszti. Vigasztald 
ezzel magadat, leányom, 's ha bánásod 
szíves, az ég és az atyád meg vannak 
engesztelve. Egyéberánt a' faluban sen-
ki nem tudja hova lettél; szégyen nél-
kül térhetsz-vissza. — Hova, atyám ? — 
Hova? Haza! — E' szó merinykőütés 
volt Anikónak. Menj , monda Balázs ; 
hányd-le magadról a' véteknek ez ékei,t. 
Vászon foszlány 's eggy fejér szoknya 
illet tégedet. Hagyd e mérges adomá-
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nyokat a'boldogtalannak ki elcsábított,, 
's jer késedelem nélkül velem ! 

Az Anikó' félénk és érzékeny szí-
vével kellene e' pillantatban bírni, 's 
úgy szeretni mint ő atyját 's kedvesét, 
ha ki képzelni akarná a' tusakodást melly 
mostan a' szerelem és természet köztt 
támada az ő szívében. Elholt, elnémult. 
Menjünk, úgymond az atyja; drágák 
a' pillantatok. Engedj,meg, atyám, ki, 
álta Anikó , újr% leborúlván lábaihoz , 
cngedj-meg! ne vedd balul ha késedel-
meskedem teljesíteni hagyásodat. Be-
láttál szívem' mélyébe. Bánházyt nem 
hívják ugyan férjemnek; de ő mind a-
zon jussal a' mit a* szerelem adhat, bírja 
szívemet. Itt hagyom őtet, elszakasztom 
tőle magamat, mégyek veled, ha meg-
hasad is szívem belé. De akkor hagyni 
el mikor nincs házánál, azt a' gyanút 
támasztani benne hogy eránta hitetlen 
vagyok.. . . — Mit mondasz , boldogta-
lan ? 's mi gondod neked arra hogy 
eggy gaz csábító rólad mit tart? 's mi 
|usa van eggy szerelemnek melly téged 
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elvesztett, mocsokba kevert ? Szereted 
őtet ? Szereted hát gyalázatodat is ! Gaz 
ajándékait tehát elébe teszed eldúlt ár-
tatlanságodnak ? elébe az atyádnak az 
ő legkegyetlenebb ellenségét? Nem me-
red őtet elhagyni távollétében 's neki 
engedelme nélkül! Ah , mikor atyádat 
Jaelle elhagynod, mikor őtet rpegkeserí-
téd, megrontád , akkor nem valál illy 
félénk! 'S mit vársz rablódtól ? Azt e 
hogy ellenem védjen? hogy az atyai ha-
talom alól kiragadjon? Jó; hadd jőjön, 
hadd verjen-el innen ; én egyedül va-
gyok , fegyver nélkül ; az esztendők e-
rőtlenne tettenek ; de ajtód' küszöbén 
látnak elnyúlni 's bosszúra kiáltani Is-
tent és embereket. Az a' semmirerkellő 
kénytelen lesz megtaposni testemet 
hogy hozzád juthasson , 's az itt elme-
nők majd ezt mondják: Ez az az atya 
a' kit lyánya megtagad és a' kit szerető-
je tapos! 

Ah atyám ! kiálta Anikó , elirtózva 
e? festéstől, melly igen nem ismered te 
a' kit illy kegyetlenül bántasz! Nincs 
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jobb-szívü, nincs érzékenyebb halandó 
nálánál. O téged tisztelni, szeretni fog. 
— 'S te annak mersz szóllani tiszteleté-
ről a' ki engem gyalázattal illet ? Azt 
remér.yled hogy engem is elszédít szín-
lelt jóságával ? Nem akarom őtet látni. 
Ha te felelsz róla, én magamról nem 
felelek. — Jó , ne lássd tehát; de e»-
gedd - meg hogy én lássam avagy csak 
eggy pillantatig ! — Mit? én hagyjalak 
ővele? Nem, azt meg nem nyeri ha é-
letem' teszem is koczkára! Míg tudto-
mon kiviül valál övé, az az ő vétke volt 
és a' tiéd; én arról nem számolok. De 
az ég visszaad hatalmam alá, 's most 
már én számolok rólad. Menjünk, lyá-
nyom , setét az é j ; ez a' legjobb idő az 
eltávozásra. Szánd-el magad', mondj-le 
atyádról vagy fogadj szót. — Atyám, 
meghasad szívem! — Engedelmesked-
jél vagy rettegj átkomtól. E' rettenetes 
szobra Anikó nem mert felelni. Vetke-
zik , 's titkos könyűket öntvén, azt az 
öltözetet veszi-fel melly et atyja hagyott. 
Atyám, úgymond, midőn már épen 
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indulni akarának, szabad e nekem en-
gedségem' jutalmául eggy kegyelmet 
kérnem? Tudom, nem kívánod annak 
halálát a' kit néked feláldozok. Csak 
két szót engedj néki írnom; csak azt 
hagyd tudtára adnom hogy néked en-
gedtem , hogy véled megyek! — Úgy? 
talán hogy ismét ellopjon ? talán hogy 
értted jőjön ? Nem , semmi nyomodat 
nem akarom hogy lelje. Hadd haljon-
meg szégyeltében ; azt leli,meg a' mit 
keresett. Pe szerelmében ? attól ne tarts; 
a' lator meg nem hal. Ekkor kézen fog-
ván leányát, egész csenddel oda hagyta 
a' házat; 's más nap' reggel útnak indul-
tak haza felé, 

Éjfél után érkezik a' Gróf. Repült, 
vissza jgécsbe, 's úgy hitte hogy a' sze-
relemnek minden örömei várják. Bódú-
lásban leli az egész házat. 

A' Komornák félve jelentik hogy 
senki sem tudja, Asszonyok hová lett; 
hogy hasztalan' keresik mindenütt; hogy 
kigondolt színek alatt küldötte-él őket, 
hogy nem vacsorált barátnéjánál, 's 
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hogy elmenvén mindent itt hagyott, gyé-
mántjain kezdve azon öltözetig melly 
akkor nap' volt rajta. 

Várjuk csendesen, monda Bánházy 
hosszas hallgatás után. Légyetek fenn; 
e dologban valami megfoghatatlan va-
gyon. 

A' szerelem, melly mindég a' ked-
ves oldalt forgatja , olly gondolatokat 
hordott-elŐ a' Bánházy' kínjainak eny-
hítésekre , mellyek Anikót menthették: 
de azok eggyröl eggyig nem látszván 
hihetőknek, a ! szegény Gróf a' leggyö-
trŐbb gyanúnak adta magát. Valamelly 
nem akart történet késlelheti ugyan: de 
a Komornák' jelen nem létében levet-
kezni, setét estve kimenni, a' házat lár-
mába ejteni, mind ez , úgymond, tit-
kon, forralt szökést mutat. Az ég illet-
te e meg? cselekedete' megbánása in-
dította e arra hogy elhagyjon ? Ah, leg-
alább hát lehetne ezt hinnem ! De ha a* 
becsület' útján indult-el, irgalomból ír-
hatott volna eggy két sort, elbúcsúzha-
tott volna eggy két szóval. Levele nem 



R E G É K . 253 

árulta volna-el, 's nem hozta volna olly 
gyanúba melly nékem gyötrelmes, né-
ki gyalázatos. Anikó — oh mégkábúlok 
belé ! — Anikó, maga a' hűsége az ár-
tatlanság , az egyenesség! Ő volna e hi-
tetlen? ő e áruló? ő e , a' ki még ima 
reggel is Nem, azt lehetetlen hin-
nem ! Azonban még is , igen is való! 
Minden pillantat, minden eszmélet új 
bizonyság vala reá: de a' remény és a' 
bizakodás nem tudott elenyészni, szívé-
ből. Úgy tusakodott a' bizonyodással 
mint a' haldokló szokott a' halállal. Ha 
most jönne-meg, úgymond, ha ártatla-
nul 's híven jönne-vissza, ah, elég vol-
na e valamim van, elég e életem, sze-
relmem , jóvá tenni hogy gyanúm őtet 
megbántotta ? Melly gyönyörűséggel 
vallanám magamat vétkesnek ! melly 
öröm, melly könyhullatások által mos-
nám-le bűnömet hogy őtet vádolni me-
részlettem ! Jaj, nem hízelkedem magam-
nak azzal hogy igazságtalan vagyok j nem 
vagyok olly szerencsés l 
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Nincs Bécsben senki, hogy öilnön. 
tapasztalásából ne tudná, mit tesz mi-
kor bennünket a' nyugtalan várás elkí-
noz , a' jövő 's menő hintók' zörgését, 
hallani, mellyet mindég annak érkezé-
séül veszünk, a' kit szívünk látni óhajt^ 
és a' mellynek mindenike a' közelítésé* 
vei nyújtott reményt viszi is haladásával. 
A' szerencsétlen Bánházy három óráig 
szenvedte ez öldöklő kínt. Ez ő! ezt ki-
áltotta minden zörgésre; de végíe a' sok 
ízben megcsalt remény dühös elcsügge-
déssé vált. Oda vagyok! elhagyott! nem 
lehet többé kétlenem, úgymond. Ez 
régen készült munka! Hitetlen édeske* 
dései csak arra valók voltak, hogy eltit-
kolhassa gonosz árulását. Fortélyosan 
épen azon napot választották mikor tá-
vol valék. Mindent hátra hagyott hogy 
lássam hogy adományaimra többé nincs 
szüksége. Most más árasztja-el kedves-
kedésiveL Szégyellett elvinni legkisebb-
bet is. Szerelmemnek legkisebb záloga 
is szüntelenül pirította volna hitetlen 's 
hálátlan voltáért. El akar feledkezni ró-
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lam hogy annál szabadabban véthesse 
magát annak karjai közzé kit előmbe 
tesz, Ah , a' hiteszegett! 'S remél e ol-
lyat találni a' ki őtet úgy szerethesse 
mint én? Felette szerettem őtet, felet-
te elmerültem volt bálványozásában. 
Szüntelen' megelőzött kívánságai el alud-
tának. Illyenek az asszonyok ! Minden-
re reá unnak; reá még arra is hogy sze-
rencsések. Ah, lehetsz e te most bol-
dog, hitetlen! lehetsz e az ha rólam 
gondolkodol ? Gondolkodol ? Mit mon-
dok ? mit gondol ő nékem akár Szerel-
memmel akár fajdalmommal ? Ah , az-
alatt míg alig tartóztathatorn-meg maga • 
mat hogy fenn szóval ne zokogjak 'á 
ágyát könyüimmel feresztem, más ta-
l á n . . . . Ez a' gondolat irtóztató 5 nem 
tudom kiállani. Ri fogom nyomozni 
irigyemet, és ha a' tűz melly belrésze* 
met égeti, holnap reggelig meg nem e-
mészt, nem halok-meg bosszú nélkül. 
Ezt azok közzül cselekedte válaljj a' ki-
ket gondolatlanságomban elhoztam hoz-
zá. Talán az a' Szelényi! Mint szeretett 

iceni Egyetem Egyetemi 
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volt belé mikor Czenken mulattunkban 
meglátta! Anikó akkor még való volt, 
akkor még nem vala hamis ! Millyetén 
változás ez most! Hogy megtudta hogy 
itt a' lyány , kért, unszolt , hoznám 
hozzá; 's én balgatag, meg sem álmod-
hatván hogy Anikó megváltozhasson, 
engedtem kérésének. Megcsalhatom ma-
gam' : de végre is csak Szelényire esik 
minden gyanúm. Hadd látom mingyárt 
mi dolog. Jer velem! úgymond eggyik 
cselédjének , 's még alig virradt midőn 
zörgetett a' Szelényi' kapuján. Nincs 
itthon! felele a' Kapus. Nincs itthon? 
— Nincs , Uram ! kiment falura. — Mi-
kor ment ? — Tegnap estvé. — Hány 
órakor ? — Épen alkonyodáskor. — 'S 
hová ment falura ? — Azt senki sem tud-
ja a' háznál; egyedül Komornyikját vit-
te magával. —- Micsoda szekérben? — 
Eggy üvegesben. — Sokáig lesz oda ? — 
Két hétig; reám parancsolt hogy leve-
leit tartóztassam-fel. — Ha megérkezend, 
mondjuk-meg a' Bárónak hogy én keres-
tem , 's hogy szóllani akarok vele. 

Meg 
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Meg vagyok, úgymond , világosod* 
va. Minden öszveeggyez. Csak azt kell 
kitanulnom hogy hova bujúel vele. De 
kitépem karjaiból, 's vérével mosom-le 
hitetlenségét 's gyalázatomat! 

Hasztalan volt igyekezete; A' Szé-
lényi' eltávozása felfedhetetlen titok volt. 
Bánházy tehát tizenöt nap szenvedett 
hóhéri kínokat; 's az a' hitel hogy nem 
más mint Szélényi á' tolvaja , minden 
egyéb gondolatot eltolt fejéből. 

Kínjai köztt minden reggél látatta 
Szeíényit ha megérkezett e? Végre hoz-
zák a' hírt hogy itt van. Repül hozzá 
lángolván haragjában, 's az a'nyájasság 
& méllyel Szelényitől fogadtatik, még 
ingerli bosszús kedvét. Édes Grófom, 
monda Szelényi, te , a' mint hallom , 
sokat járattál megtudni ha megérkeztem 
fe ? Miben lehetek parancsolatodra ? — 
Hogy vedd-el életémet mellyet útálok, 
vagy szabadíts-meg szerelmem' tolvajá-
tól. Elloptad á' lyányomat; nincs, e-
gyéb hátra hánéni hogy szívemet szag-
gassd-ki. — Barátom ^ monda Bánházy-

első köti 1/ 
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nak a' Báró, nekem most szint úgy vol-
na kedvem nyakamat szegni mint ma-
gadnak , mert egészen elfojtott a' mé-
reg ; de ha fegyvert kell is húznom, azt 
bizonyosan nem teellened húzok. Ér-
tsük-meg hát egymást. Anikót ellopta 
valaki, úgy mondod; azt felette sajná-
lom. Anikó gyönyörű, gyermek volt: 
de én ugyan el nem loptam; hidd-el. 
Nem , mintha e' czikkelyben valami 
nagy delicatesszt affectálnék; én a' sze-
relem' dolgában, tudod, sokat elnézek 
barátimnak , valamint viszont magam-
nak is engedek holmi apró csintalanko-
dást. És ámbár téged szívesen szeretlek, 
korántsem voltam volna kegyetlen Ani-
kó eránt ha téged inkább énvelem akart 
volna megcsalni mint más valakivel. De 
a mi az elragadást illeti, már én az 
affélén túl vagyok; az ollyan trazsík 
dolgok nekem nem dolgaim; 's ha e 
gyéb okod nincs hogy megölj, javas-
lom hagyj élni, 's jer, kávézzunk eg-
gyütt. A Szélényi' beszéde a' színtelen-
ség' tónján hangzott: de Bánházynak 
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még sem oszlott-el gyanúja, Haszonta-
lan! úgymond; Te épen akkor estve , 
épen azon órában tiintél-el, 's két hé-
tig bujkáltál; 's említem hogy őtet te 
is szépnek lelted , 's már akkor is vágy-
tál reá mikor ide hoztam. Néked kelle 
cselekedned I 

Ugyan szerencsés vagy, monda Sze-
lényi, hogy e fatális húmorral is melly-
ben látsz, méltónak tartalak hogy ma-
gamat hosszasan magyarázzam előtted. 
Anikó akkor estve ment-el a' mikor én; 
erre nincs mit mondanom egyebet ha-
nem hogy ez azon gyűlöletes történe-
tek' számába váló a' mik az öszvebom-
lást csinálják a' Románokban. Az is va-
ló hogy Anikót olly szépnek leltem 
mint eggy angyalt, és hogy óhajtottam 
volna néki tetszeni; de ha mindennek 
nyakát szeged a' ki velem e' részben 
vétkes, úgy kesergem Bécsnek felét. 
Itt tehát az a' nagy dolog hogy útam' 's 
távollétem' titkait fedezzem-fel előtted. 
Ám légyen; halljad tehát; 
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Bűneimnek büntetéséül bele sze-
rettem ebbe a' Schminkengingennébe , 
vagy igazán szóllván, pénzébe, conne-
xiójiba 's az Udvarnál való tekinteteibe 
szerettem belé ; mert ez az asszony tetsz-
hetik mindene miatt, csak az eggy ma-
ga miatt nem. Te tudod hogy ha sem 
nem fiatal sem nem szép is , ellenben 
igen érzékeny 's könnyen kap lángot. 
Elértem a' mit óhajtottam; megtetszet-
tem neki, 's nem láttam lehetetlensé-
gét hogy nála, a' mint nevezik , szeren-
csés legyek házasság nélkül. De nékem 
házasság kelle; 's hogy elkerülhessem 
az alkalmat mellyekben megkaphasson, 
azon félénk tisztelettel bántam vele 
melly elválhatatlan a' szép szerelemtől. 
Bátortalan voltom elakasztotta az as-
szonyt; azt mondá hogy soha nem lá-
tott illy tapasztalatlan illy új embert. 
Eggy kis leány sem viselheti magát sze-
mérmesbben mint a' hogy' körültte én 
forogtam. Az őtet nagyon bántotta. 
Nem képzelheted mennyi fortélyt köve-
ték-el három holnap alatt hogy magam 
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után járassak, és még sem adtam-meg 
magamat. Soha sem tett ennyit csél-
csap hogy hasztalan kívánságokat ger-
jesszen. Bánásom remekje volt a' sze-
mességnek 's ravaszságnak. 'S az az át-
kozott Schminkengingen még is kikapa 
yajtam! Én levek az ő bohója , nem ő 
az enyém ; megjátszodta hiszelékeny ár-
tatlanságomat. Soha nem láttál kedve-
zőbb elrendelést. Birtoka kifogás nél-
kül enyém volt. Csak eggy akadály va-
la hátra. Azt mondta hogy igen is fia-
tal vagyok , 's hogy nem ismer eléggé. 
Hogy kitanulhassuk egymást , úgy kí-
vánta, menjünk-ki eggyik jószágába, 's 
múlassunk ott eggy ideig. Falun, ugy-
mond , magányosan 's szabadon, in-
kább kiismeri az ember két hét alatt 
egymást mint Bécsben két esztendeig. 
Kelepczébe hagy ám magamat csalni, 's 
olly álnokúl bánt a' ravasz, hogy fele-
dém mit végeztem vala. Be gyarló az 
ember , 's be keveset bízhatik magához! 
Belé ereszkedvén a' férj' rolljába, kény-
telen valék azt folytában játszani, 's ol-
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lyan jó hitelbe igyekeztem tenni nála 
magamat a' mint tőlem kitelhetett. De 
© csak hamar elhitette magával hogy 
szerelmem gyengül. Híjában mondtam 
neki hogy az nincs úgy; azt felelte hogy 
6 nem hagyja magát üres beszéddel ki-
elégítetni, látja ő hogy megváltoztam. 
Végre ma reggel, a' mint felébredtem, 
ím ez úti-czédulát kapám tőle; ez az ő 
írása; világosan kimutatja az útat: „Az 
a' rövid próba mellyre a' Báró Úr' indu-
latait tettem, nékem elégséges. Én olly 
férjet óhajtok kinek szorgalmai soha meg 
nem tágulnak; a' ki mindég eggyé ránt 
szeressen." — Meg vagy e' nyugtatva? 
ímhol egész históriám. Látod, hogy ko-
ránt sem az a' mit vártál. De minek u- ' 
tána gyanúd eloszlott, jer , tanácskoz-
zunk barátságosan, mit kellessék csi-
nálnod ; szóllj, ki felől gyanakodol ? — 
Megtompultam ; nem tudok semmit 
gondolni: engedj-meg szerelmemnek, 
kínjaimnak, őrűlésemnek hogy megbán-
tottalak. — Bohóságok! felele Szelényi j 
az természetes volt. Ha én kaptam vol-



R E G É K . 

na el szeretődet, elégtéttel tartoztam 
volna ; most hogy azt nem cselekedtem, 
barátok maradhatunk 's azok vagyunk. 
Akarsz kávézni ? — Veszni akarok ! 
Az eggy kevéskét sok volna hamarjában; 
azt az ember fontosbb esetekre hagyja. 
A' te Anikód derék gyerek, noha kis-
ség csintalanba. Légy rajta hogy vissza-
kaphassd. De ha vissza nem kaphatod , 
tanácslom, végy mást; még pedig mi-
nél lehet hamarabb ! 

Azalatt míg a' szerencsétlen Bánhá-
zy két kézzel szórta a' pénzt hogy vilá-
gosodást kaphasson, Anikó az atyjánál 
volt , 's siratta botlását, vagy inkább 
szeretőjét. 

Balázs visszaérvén a' faluba, azt 
mondta mindennek hogy nem lehetett-
el lyánya nélkül, 's értté ment. Ani-
kót most szebbnek találta minden. Kel-
lemei kifejtőztenek , 's az a' mit nagy-
világ' módjának hívnak, még a' falusi-
ak' szemében is tetszetösbbé tette szép-
ségét. Előbbi kérőji újra lángot-vetett 
szerelemmel forogtak körültte ; de az 
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atyja nem adta eggyikhez is. Míg e'n 
élek ugyan , férjhez pem mégy, úgy-
mond ; én senkit meg nem csalok. Dol-
gozzál , 's sírj velem. G%z szeretődnek 
mind visszaküldöttem a' mit nekünk a, 
dott. Semmi sem maradt egyéb nálunk 
róla a' gyalázatnál. 

Anikó alázattal 's zúgolódás nélkül 
engedett atyja' parancsainak , 's nem 
mert fel is pillantani reá. Irtóztató volt 
neki szűkölködéshez 's e' durva munkád 
hoz szokni megint. Elgyengült lábai 
fel törődtek , puha kezei eldurvultak: de 
mind ez még igen ki@ baj volt, A testi 
szenvedés csekélység, wgymond; a' szív* 
kínjai irtózatosabbak ! 

Ámbár Bánházy szüntelen' jelen va-r 
la Anikónak, 's szíve meg nem szaba? 
dúlhatott emlékezetétől , de nem csak 
nem remélte, de nem is óhajtotta őtet 
ismét látni. Látta ő melly keserűséget 
vont botlása szerencsétlep atyjának éle-= 
tére, 's ha bár szabadságában volt voL 
na is újra elhagyni, többé ugyan el nem 

i volna. De azt képzelni hogy sze^ 



R E G É K. 265 

retője melly iszonyú aggódások köztt 
tölti napjait, néki rettenetes kín volt. 
'S ő engem most hálátlannak, hitetlei -
nek néz! monda. Bár csak írnom le-
hetne neki! de sem időm nincs hozzá; 
szemmel tartanak mindég; sem módom. 
Nem elég, hogy lemondtam róla; azt 
kívánják hogy feledjem is. Ah, elébb 
feledem magamat! Nekem őtet olly le« 
hetetlen feledni mint gyűlölni. Ha vét-
kes , a' szerelem az oka, 's nem engem 
jllet őtet büntetni. Ó mindenben az én 
javamat nézte 's az atyámét. Megbot-
lott , engem szerencsétlenné tett: de az 
ő esztendejiben csak szeretni tudnak. 
Tartozom vele neki, tartozom vele ma-
gamnak , tudósítani fogom mi esett; 's 
ez eggyben leszek engedetlen az atyám-
hoz, A' fő akadály az volt hogy íróesz-
közt lelhessen: de az atyja, a' nélkül 
hogy az szándéka volt, megmenté «' fá, 
radságtól. 

Bánházy eggy estve búsabban tér-
vén házához mint valaha , eggy nyaláb 
bot talál asztalán minden név nélkül. 
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Nem ismerte az írást a' borítékon, sem 
a' pecsétet; de meglátván a' Sopronyi 
postaczédulát melly mellett az elindíta-
tott, megértette mi forog fenn. Felsza-
kasztja sietséggel; reá ismer az erszény-

' re mellyet az ötven arannyal Balázsnak 
adott volt, 's itt találja azt a' más ötvent 
is a' mit néki azután két ízben küldött. 
Értem, monda; nyomomba akadtak. 
Megbántott atyja visszaküldi ajándékai-
mat. Ismerem büszkeségét; értté fogott 
jőni mihelytt megtudta hogy nálam van, 
's kényszerítette hogy menjen vele. Ki-
áltja a' cselédeket a' kik Anikóval vol-
tak. Kérdezősködik, nem láttak e eggy 
illyen korú 's formájú parasztot Anikó 
körül ? Eggyike ezeknek valóban emlé-
kezek hogy akkor nap' midőn eltávozott, 
eggy olly formájú Idegen felhágott a' 
hintó' lépcsőjére, 's eggy két szót szól-
lott Asszonyokkal. Szaporán! kiálta Bán-
házy ; postalovakat hamar! 

Még akkor nap Kopházára ért, 's 
eggyikét inasainak paraszt ruhába öltöz-
teti, 's elindítja kémlelni ; maga azalatt 

iceni Egyetem Egyetemi és Ni 
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nyugalomnak adja magát. Ah! az illy 
állapotban nem léi azt a' szerető szív. 
Virradtáig minden óraperczet számlált. 

Jó újságot hozok ! monda az Inas; 
Anikó az atyjánál vagyon. — Ah, élni 
kezdek! —• Azt beszéllik hogy férjhez 
akarják venni. — Látnom kell őtet. — 
A' hegyen leled; ott dolgozik egész nap'. 
— Egek, melly kegyetlenség! Menjünk; 
én rejtve tartom magamat; te pedig ez 
öltözet alatt lesni fogod mikor lesz egye-
dül. Ne veszessünk eggy pillantást is; 
eredjünk útnak. 

Az Inas való hírt hozott. Anikónak 
állapotjához képest gazdag kérője akadt, 
's a' Plebánus magához hívatta Balázst 
hogy vele beszéllhessen a' dologról. 

Azalatt Anikó a' szőlőben dolgozott, 
's kedves Bánházyját forgatta elméjében. 
Jő Bánházy , 's messzéről reá ismer. Vi-
gyázva közelít felé , egyedül leli, oda 
szalad, kiterjeszti karjait. A' levelek 
köztt támadt zörgésre Anikó felüti fejét, 
oda pillant. Isten! így kiált. A' csu-
dálkozás és öröm elfogják szóllását. 
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Reszketve karjai közzé ömöl minekelőt-
te nevét kimondhatta volna. Ah Bánhá-
zy , itt v a g y ! meg van a' miért esedez-
tem az egeknek! Vétlen vagyok szeme-
idben; az nekem elég; a többit öröm-
mel eltűröm. Isten veled , Bánházy! 
Isten veled örökre ! Menj innen. Sirassd 
a' szerencsétlen Anikót. O semmit nem 
hány szemedre. Te neki kedves lészesz 
utolsó pihegéséig. — Én menjek? kiál-
ta Bánházy magához szorítván őtet , 
mintha ki akarták volna ragadni karjai 
közzül; én hagyjalak, én magam' má-
sa ? én éljek nélküled ? én éljek távol 
tőled ? Nem ; nincs hatalom melly ben-
nünket elválasszon, — De énelőttem 
van e g g y , 's az szent énnekem; atyám-
nak akaratja! Ah, barátom, ha tudtad 
volna melly fájdalomba borította őtet 
elmenetelem ! ismerem érzékeny és jó 
szívedet, tudom , önnként visszaadtál 
volna neki. Másod ízben is elhagyni 's 
kést verni szívébe eggy volna. Jobban .. 
ismersz hogy sem tőlem azt kívánhas-
sad ; sőt ha én akarnék is menni, te 
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tartóztatnál. Tégy-le eggy reményről 
Inellyet én már eleresztettem. Élj sze-
rencsésen ! Hadd lakoljak vétkem miatt 
minthogy értté lakolnom kell; de né-
kem ugyan alig lehet magamat vádol-
nom. Isten veled! Menj; az at^ám min-
gyárt itt lesz ; irtózatos volna , ha eg-
gyütt lelne bennünket. — Én pedig é-
pen azt óhajtom, monda Bánházy; itt 
fogom várni. — A h , kettőztetni fogod 
szenvedéseimet; kérlek", menj ! 

Azon pillantatban érkezik Balázs, 
*s Bánházy elébe menvén néhány lépés-
nyire , térdre veti magát. Ki vagy ? kér-
dé Balázs álmélkodással, 's mit akarsz? 
De figyelmesbben tekintvén reá: Bol-
dogtalan ! úgymond, visszahúzván ma-
gát előle, távozzál innen, menj szeme-
im elől. — Nem, itt halok-meg lábaid 
előtt, ha nem méltóztatol kihallgatni. • 

Minekutána meggyaláztad, szeren-
csétlenné tetted leányomat , nékem 
mersz előmbe lépni? — Vétkes vagyok; 
tnegvallom azt , 's büntess ha tetszik 
dé ha megengeded hogy szólljak, szán-
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jii fogsz. Ah , monda Balázs Bánházy-
nak kardjára vetvén szemét, ha ollyan 
becsület nélkül való volnék mint te í 
Lássd , monda leányához fordulván, 
mint alázza-meg az embert a' bün, mi-
dőn arra kényszeríti hogy a' maga ha-
sonlója előtt csússzon , 's eltűrje útál-
ságát. Ha én csak vétkes volnék, fele-
le büszkeséggel Bánházy, a' helytt hogy 
most esdeklem előtted , beléd kapnék. 
Tulajdonítsd ez alázódást annak a' mi-
nél nincs semmi szebb a' természetben, 
a' szerelemnek, a' rénynek, 's azon szí-
ves óhajtásnak hogy hibámat jóvá tehes-
sem , melly talán mentséget érdemel, 
és a' melly miatt egyedül azért vádlom 
magamat illy kegyetlenséggel, mivel 
szívem jó. Akkor az érzésnek egész 
pathoszával igyekezett magát menteni, 
ifjúsága' hevének 's szerelme' részegségé-
nek tulajdonítván megbukását. 

Van szerencséje a' világnak, mon-
da Balázs , hogy szomjad nem a' pénz! 
belőled derék haramia vált volna. Bán-
házy e' szókra elborzadott.— Derék ha-
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ramia! mondom. És miért ne? 'S olly 
semmire-valónak higyjelek e hogy azt 
tartod hogy az ártatlanság és becsület 
kevesebb mint a' pénz és az élet? 'S te 
nem azért éltél e vissza e' szerencsétlen 
gyermek' eggy ügy üségé vei hogy őtet e' 
két kincsétől megfosszd ? 'S nékem, 
azt gondolod, kevesebbet tettél mintha 
megöltél volna ? A' haramiát kerékbe 
törik; pedig az csak olly jóktól fosztja-
meg az embert a' mi nélkül elélhet: 
hát te, a' ki eggy becsületes leányt, 
eggy becsületes embert azzától fosztot-
tál-meg a' mit nem veszthet-el hogy é-
letét is kész ne légyen veszíteni , mit 
érdemlettél te ? Nemesnek tart a' világ, 
's te azt hiszed hogy az vagy. ímhol 
vannak gyümölcsei annak a' nemesség-
nek mellyel kevélykedel! Azon ször-
nyű csapásban mikor a' leggonoszabb 
ember is megszánt volna, hozzám jössz, 
szánakozást színlelsz erántam, 's szíved-
ben ezt mondod: Ennek a' boldogta-
lannak leánya az eggy öröme a' vilá-
gon ; ez eggy vagyonját hagyta-meg az 
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ég ; de holnap neki jövök 's ellopom 
tőle. Ezt, te semmire-való , ezt forgat-
tad , te pogány , a te fertelmes lelked-
ben. Én pedig , jámbor eggyügyüsé-
gemben, csudáltalak, áldottalak, kér-
tem az eget hogy teljesítse kívánságaid 
dat ; pedig minden kívánságaid oda 
mentek-ki hogy lyányomat ellophassd. 
Mit mondok, boldogtalan ! magam szol-
gáltattam kezedbe , magám futattam u-
tánad hogy aranyaidat adja^vissza , azt 
a' mérget mellyel engem megrontani 
szándékoztál. Úgy tetszett, az ég tud-
tomra akará adni hogy ajándékod ártal-
mas. Ellenkeztem e' mozdulattal ; azt 
hittem hogy jó Szived van, hogy szána-
kodó vagy; te pedig hitetlen és kőszí-
vű voltál, 's kezed mellyet csókolni a* 
kartam, mellyet elborítottam volna kö-
nyüimmel, szívemet készült kiszaggat^ 
ni mellyémbŐl. Lássd, így folytatá sza-
vait , felnyitván mellyén ruháját 's se* 
beit mutatván , lássd, millyen embert 
piszkóltál-meg. Én több vért öntöttem, 
a hazáért mint a mennyi neked min-

den 
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den ereidben vagyon; hát te» haszon-
talan terhe a' földnek, hát te melly tet-
teket mutathatsz ? Azt, hogy eggy sze-
rencsétlen koros atyát megszomorítottál* 
hogy elcsábítottál eggy jó gyermeket, 
's elmérgesítetted napjaikat. ímhol van 
szerencsétlen áldozatja ámításodnak; 
most könyűbe mártogatja kenyerét * 
melly őtet táplálja. Eggykor szerette a' 
munkás ártatlan élet' éggyszerü voltát, 
most utálja; te néki tűrhetetlenné tevéd 
a' munkát és szegénységet; ártatlansá-
gával eggyütt elvesztette öröméit , 's 
többé nem émelheti-fel szemeit pirulás 
nélkül. De a' mi mind ezeknél több ^ 
de a' mit neked leginkább nem bocsát-
hatok^meg, elzártad nekem gyermekem' 
szívét, te az <"> lelkében eloltottad a' 
terínészet' érzéseit, te néki kínzóvá^tet-
ted atyja' társaságát ; 's ki tudja . . . ki 

. nem merem mondani«.. most talán gyű-
löl engem! 

Ah atyám í kiálta Anikó, a' ki ed-
dig a' szégyen és rettegés miatt némul-
va* állott, ennyi büntetést nem érdem-

e l s ő k ö t . l g 
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lelt-Érdemiek mindent, de nem azt a' 
vádat is hogy téged szeretni megszűn-
tem. Ezt mondván, lábaihoz sülyedt, 
's csókolta annak porait. Bánházy is u-
gyan-azt tette, 's a' megilletődés' leg-
hevesebb szorongatásai köztt, Ah atyám! 
igy kiált-fel, engedj-meg neki, engedj-
meg nekem, 's öleld-meg gyermekeidet; 
és ha Anikódnak tolvaja nem épen ér-
demetlen hogy férjének neveztessék, 
esedezem, ne tagadd-meg tőlem jobb-
ját ! 

Ez a' megtérés keménybb szívet is 
ellágyitott volna mint a' Balázsé. Ha 
inás mód is volna helyre hozni becsü-
letemet, 's ártatlanságtokat visszaadni, 
úgymond, megvetném a' mit ajánlasz. 
De ezen kívül nincs más mód. Elfoga-
dom tehát; nem magamért, hanem é-
rettetek; mert én nem várok, nem kí-
vánok tőled semmit. Én szőlőm' míve- • 
lése mellett halok-meg. 

A' Bánházy' és Anikó' szerelme az 
oltár' lábainál szenteltetett-meg. Sokan 
az mondják hogy Bánházy alacsonyságot 
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követett el, 's úgy vallja maga is hogy 
váló a mit mondanak; de nem abban 
a* mit mondanak. — Rosszat cselekedni 
szégyen, nem a' rosszat jóvátenni. 

Balázst reá nem lehete bírni hogy 
oda hagyja szegény kunyhóját. Mi-
nekutána mindent elkövettenek hogy 
Bécsbe vihessék magokkal, Gróf Bán-
házyné megnyerte férjétől hogy közel 
Sopronyhoz eggy kis jószágot végyen 
Számára, 's ez a' jó atya végre teljesí-
tette gyermekeinek kívánságokat,' 's o-
da ment eltölteni öreg napjait. 

E' rénynek érzésére termett két 
Szív örvendett hogy eltévesztett útjára 
megint reá térhete. A' mennyei gyö-
nyörűség' képe, a' szerelemnek 's ár-
tatlanságnak öszveeggyesítésében, nem 
hagyott-fel az ő szíveiknek egyéb kíván-
ságot mint hogy édes szövetségeknek 
gyümölcsét szemlélhessék. Az ég meg-
hallgatá a' természet' kívánságát, 's meg-
engedte Balázsnak hogy szeretett uno-
kájit ölelhesse. 
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A' JÓ A N Y A . 

A z anyai hűség a' magzatok eránt min-
den kötelességek köztt legszentebbül 
teljesítetik a' természetben. Ez a' min-
den szívbe benyomott ösztön felülha-
lad akármelly más indulatot , 's meg-
győzi gyakorta magát az életnek szere-
tetét is. A legvadabb állatot jámbor-
rá , a' restet munkássá, a' félénket me-
résszé teszi , 's eggyik sem hagyja-el 
korábban kölykeit mint midőn ezeknek 
az anyai gondra immár nincs szüksé-
gek. Egyedül az emberek köztt látni 
ollykor az időrelőtti elhagyásnak gyű-
löletes példájit. 

Pedig azon világban hol a' színlés' 
és tettetés' mesterségeiben jól kitanult 
vétek ezer csábító alakot veszen magá-

iceni Egyetem Egyetemi és Ni 
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ra, az az elme kívánj a-meg leginkább 
a vezérlő kart mellyet a' természet a* 
maga legszebb adományaival álda-meg. 
Minél több itt az örvény és minél rej-
tettebb, az ártatlanság' és szerencse' tö-
redékeny sajkájának annál nagyobb szük-
ségé van a' szemes Pilótra mi lett vol-
na például Karancsy Kisasszonyból, ha 
néki az ég olly anyát nem adott vol-
na mellynek mása ritkán találtatik! 

Ez a' tiszteletre-méltó asszony eg-
gyetlen gyermeke' nevelésének áldoz-
ta legszebb esztendejit. Csak huszon-
ötödik évét^tölté , midőn ekképen ta-
nácskozöteinagával: 

Férjem meghala; magam vagyok 
leányommal. Kinek éljek? magamnak 
e vagy neki ? A' világ ugyan mosolyg 
reám, 's nekem ez a' mosolygás ked-
ves; de ha neki adom magamat, anya 
nélkül marad gyermekem, 's koczk&a 
vetem mind az ő szerencséjét mind a' 
magamét. Adjuk-meg hogy a' lármás 
nagy világnak valóban meg vannak azon 
Örömei mellyekét lenni mondanak, de 

!ceni Egyetem Egyetemi és Ni 
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meddig vehetek berniek részt ? Repülő, 
éveim közzül mi kevés marad a' mit e* 
csillogó világban fogok tölthetni ? 'smi 
marad a' magányra, magamnak és gyer-
mekemnek? Az a' világ melly most ke-
csegtet , nem sokára irgalom nélkül ki-
adja búcsúmat; 's hahogy gyermekem 
példám után indúl, 's elveszti magát 's 
szerencsétlenné leszen, miben lelek vi-
gasztalást ? Jobb tehát azon magányos 
éltet mellyre elébb utóbb reá szorúlok, 
addig tennem magam előtt kedvessé 's 
tiszteletessé mások előtt míg ideje va-
gyon , 's gyermekemnek jajáért ki ne-
kem mindenem , öjinként lemondani a-
zon tolongó idegen sokaságról melly-
nekén nem sokára kevéssel volnék több 
mint semmi. 

E' napság olta ez az eszes asszony 
barátnéja leve leányának 's társaságában 
tölté minden idejét. De az ő bizodalmát 
megnyerni nem eggy nap'munkája volt. 

Laura, ez vala neve a' szerencsés 
gyermeknek, a' legérzékenyebb szívet 
kapta a' természettől, 's anyja, ki un-
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talanul tanulgatá leányát, rettegve ör-
vendett az ő érzékeny voltán melly sok 
jót, de olly sok rosszat is szül. Férje, 
úgymond, boldog leszen ha néki tiszte-
lés és barátság által kedvesekké teendi 
azon gondokat mellyek által ez néki tet-
szeni igyekezni fog. De jaj ha őtet meg-
alázza I ha kíméletek nélkül fog bánni 
vele! e' Szertelen érzékenység szeren-
csétlenné teszi mind kettőjüket. Maga-
mon tapasztalom példáját; mert ha pi-
ronsággal találtam illetni's ő nem gon-
dolja hogy érdemiette feddésemet, né-
ma könyük omlanak szemeiből 's oda 
bátorsága. Senkit nem hajthatni kön-
nyebben , de nem lehet senkit könnyeb-
ben elvadítani is. 

Bár melly távol vala a' pillogástól 
azon élet-neme mellyet ez a' derék as-
szony Pestnek hiu lármája között józan 
csendben élt, de nem vala alatta sorsá-
nak 's születésének, 's alkalmatos volt 
teljesedésre érlelni szándékát, hogy ked-
ves gyermekének szemesen választhas-
son férjet. A' haza' legdíszesbb fijai , 
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elfogva a' leány' kecsei által, a' szokás 
szerént anyja körül tolongtanak. Ezek-
nek számokban lépe-fel Gróf Gaborjáni 
i s , kinek, vesztére, igen is szép külső 
jutott. Azt néki tükre 's az asszonyok 
annyit mondogatták hogy utoljára kény-
telen volt elhinni. Nagy örömet talált 
gyakor hallásában, 's illyenkor , és mi-? 
dőn végig néze magán, édeskén mo, 
solygott, 'sörült tulajdon mondásainak. 
Hogy mások eránt nem mutatott elég 
nyájasságot, figyelmet, azt felőle nem 
mondhatni; de az a' mások eránt ma, 
tátott figyelem olly hideg vala, hogy 
öszve-vetve azon tekintettel mellyet önn^ 
maga eránt szokott volt bizonyítani, vi-
lágosan kitetszett ki ül nála első pol-
czon. Minden természeti keccsel fogott 
volna bírni csak bízta volna magát ma-
gára ; de mesterkélései azoktól is meg-
foszták a' mellyekkel bírt. Esze volt, de 
nem-volt eszméleteaz ő ajakiról folyt 
volna legjobban a' beszéd, de soha nem 
tudta mit akar mondani. Minden gondja 
az volt hogy egyebet állítson mint má-
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sok. ^Volt e, nem e, igaza, az neki al-
kalmasan eggy vala; bizonyos volt, hogy 
elmésségei szemfényvesztő erővel bírnak 
's elhitetik hallgatóéit, fiönyv-nélkül tud-
ta a' szép asztalkák' édes phráziskájikat, 
's azon ezer meg' ezer rendes szólláská-
kat mellyek semmit nem mondanak. A' 
város' szerelmes történetei tiz ujaira vol-
tak írva; tudta ez 's ez kit szeretett teg-
nap,kit ma, 's kit fog holnap, és hogy ez 
's ez Szép hányszor változtatta esztendő 
olta imádójit. Sőt ismert eggy bizonyos 
valakit a' kinek nem vala kedve a' lai-
stromön lenni, és a' kinek nem volt 
volna igen nehéz másokat kiemelni a* 
nyeregből ha kedve tartá vala. 

Ez a' rendes kis majom fi ja volt a' 
'megholt Karancsy eggyik legrégibb 's 
legkedvesbb barátjának, 's a' mi Özve-
gyünk száhakodó kímélettel szólla felő-
le leányával. Melly kár úgymond, hogy 
ez a' fiatal-ember így veszí a' természet 
neki sok és nagy tulajdonokat ada, 's 
idővel szerencséjét fogta volna csinálható 
jii, A' mi nevetséges az anyák' szeme-
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ikben, nem mindenkor az a lyányokéi'-
ban, 's az ifjúság sokat elnéz egymás-
nak, 's némelly fogyatkozás jól jön-ki. 

Gaborjáni viszont eléggé szépnek 
Jelé Laurát; de kár , úgymond, hogy 
még olly tudatlanka. Azonban, hiszen 
az nem tarthat mindég. Ó a' gyermek-
nek tetszeni nem igen törekedett; de ha 
eggyszer megvan téve az első hatás, min-
den segéli a' gyúl adást. Lauránál a'ren-
des bohónak még elszórtságai is tőr gya-
nánt voltanak; ezekből ő csak elreppen-
hetésének veszélyét látta ; pedig a' tá-
madó szerelem' nevekedését semmi nem 
sietteti annyira mint a' féltés. 

Gaborjáni, eggy alkalomnla] életé-
nek szere felől szóllván Karancsyné As-
szonysággal , úgy festette magát mint 
a' kibe az egész világ szerelmes. Az as-
szony a'leggyengédebb kímélettel illen-
té az ő elhittségét; de Gaborjáni protesz-
tált hogy az efféle erőtlenség senkiben 
nincs kisebb mértékben mint őbenne; 
hogy Ő igen is jól tudja hogy a' melly 
figyelem eránta mutattatik, az nem őtet 

°ni Egyetem Egyetemi és Ni 
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M âgát illeti; jó nagy része abban mág-
nási születéséé , és a' mit ez fenn hágy, 
az neki eszét illeti egyenesen, 's fxgur-
já t , mellyekkel bír; ő sem ezt sem azt 
nem adta magának, 's így érzenie kell 
's érzi hogy azokkal nem is büszkélked-
hetik. 

Minél nagyobb vala az öröm mel-
lyet Laura Gaborjáninak látásában 's hal-
lásában érze, annál inkább igyekszett el-
rejteni a' vett meghatásokat. Anyjának 
eggy feddő tekintete is mély sebet fogott 
volna ejteni szívén, *s szertelen érzé-
keny-volta bátortalanná tevé. 

Azonban míg Laurának kecsei Ga-
borjánit csak könnyűleg érdeklék, a' 
nemes lelkű 's szerény Csernyei általok 
a' leglángolóbb szerelemre gyulasztatott. 
Az ő characterének a' legjózanabb érte-
lem 's[a' legtisztább, legártatlanabb szív 
valának alapja. Szelíd 's nyilt külsője 
nyert azon nagy képzelet által mellyet 
lelkének szép volta felől magának kiki 
csinált; mert a' kik eránt hajlandóságot 
érzünk, azoknak mikor őket végre meg-
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látjuk, szeretjük fel is lelni képeken a' 
mit szívekben lenni tudunk. 

Csernyei, minthogy Őbenne a' termé-
szet gyermeksége olta a'jó felé vala in-
tézve , birtokában vala azon szép szeren-
csének hogy hajlandóságainak vigyázat 
és tartózkodás nélkül néki-ereszthette ma-
gát. Módosság, szemérem, egyenesség, 
a' legfeddtelenebb erkölcs, nagylelkű-
ség, 's az a'szabad bánás melly bizodal-
mat nyer, 's az a' tartózkodás melly 
tiszteletet ragadoz , azon könnyüségben 
látaták benne magokat mellyet hosszas 
gyakorlatok szoktak adni. Ellensége a' 
véteknek, de kérkedés nélkül, engedé-
keny az eránt a' mi csak nevetséges, a' 
nélkül hogy szép lelkét azzal megszen-
nyezze , a' nem ártalmas szokásoknak 
kész követőjük, de tántoríthatatlan a' 
vétkes példák' behatásaiknak el nem fo-
gadásában , fenn úszott a nagy-világ'ra-
gadozó habjain, szeretve, tisztelve még 
azoktól is kiket megpirított élete*, és a' 
kiknek a' köz vélekedés őáltala szokta 
megalázni kevélységeket. 

iceni Egyetem Egyetemi és Ni 
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Karancsyné Asszonyság , elbájolva 
ezen fiatal-ember' érdemei által, alattom-
ban őtet nézte vala ki férjül leányának. 
Ha róla volt szó, ki nem tuda fogyni 
dicséreteiben, 's ollyankor Laura azon 
szerény egyenességgel toldogatta az any-
ja' magasztalásait, melly tulajdona e* 
kornak. A' jó anya megtévedt a' gyer-
mek' ártatlan szabadságában. Ment lé-
vén ajz a' becsülés mellyet a' jeles i f jú 
a' leányban is támasztott, minden ére-
zéstől mellyet titkolni kellett volna , az 
ő társaságában a' leány annak mutatá 
magát a' ki volt. 

De koránt sem vala olly szabad, olly 
nyugodt, midőn a' veszedelmes Gabor-
jáni lépe-fel nálok, 's az a' kínos helyi-
zet mellyben Laura illyenkor lelte ma-
gát , igen jól hasonlíta az unadékhoz. 
MidŐn az anyja Gaborjáninak szép saját-
ságai felől javallással talált szóllani, olly-
kor Laura lesülyeszté szemeit 's néma 
leve. A' mint látom, Laura, úgymond 
ez a' tiszteletre-méltó asszony, te nem 
igen kedveled e' csillogó könnyű kelle-
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meket mellyek felől olly nagyot tart 
a' világ. Nem értek hozzájok, Asszonyom, 
felele Laura, 's megpirult. A' jó anya 
nem mutatá mint örül a' szónak, 's úgy 
hitte hogy leánya' szívében Csernyeinek 
szerény csendesbb rénye győzött a' Gá-
borjáni-félék' kisded kedves hibájikon. 
Eggy semminek - tetsző történet, de a' 
melly nem vala semmi a' gondos és mes-
szére ellátó anya' szemeiben, elverte a' 
tévedést melly őtet ekkoráig elfogva tartá. 

Eggyike azon ügyességeknek mel-
lyeket Laura magának megszerzem töre-
kedék, a' pasztellfestés volt. A' virág-
festést választotta tárgyául, és ez leg-
öszve-illőbbnek látszhaték korával. Mi 
is lehetne szebb mintha eggy szép gyer-
mek' kezei alatt eggy rózsát látunk ter-
meni ? Gaborjáninak ízlése e' ponton 
öszvejött a'Lauráéval: szenvedelemmel 
szerette a' virágot, 's soha nem jelent-
meg ritka-szépségü búkét nélkül. 

Eggyik látogatásai alatt Karancsy. 
nénak szemei gondosabban találtak mú-
latni a' Gróf virágain; 's a' következő 
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nap' tapasztala hogy léánya talán ugyan 
minden eszmélet; nélkül, épen azokat 
Tette munkába. Semmi nem lehete ter-
mészetesbb mint hogy a' tegnap látott 
virágok szemei előtt lebegjenek még, 's 
mintegy önn-magoktól tolakodjanak 
crayónjainak végeikre. De miért lel Lau-
ra épen ezeknek festésekben olly szo-
katlan örömet? azt olly természetesnek 
nem lehete találni. Szemei szikráztak ö-
römében., kis ajkai édesdeden mosoly-
gottak minden új vonásra mellyet teve, 
's elevenebb szín terjedett-el orczájin 
mint a' virágoké mellyeket festett. , Te 
ma nagyon meg vagy elégedve míved-
del ? kérdé az anyja fél-andalgásnak 
hangjával. A természetet nem lehet e-
léggé szerencsésen mímelni, felele Lau-
ra, ha nincsen szem előtt. — Pedig an-
nak még soha nem dolgozta hűbb mását. 

Kevés nap múlva Gaborjáni új virá-
gokkal jelene-meg. Karancsyné alattom-
ban megjegyzé azokat, 's íme Laurának 
első festési-óráján papiroson állottanak. 
Anyja folytatá az észre-véteket, 'srette-
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gései minden új tapasztalása által nőt-
tön nőttek. Ah, talán eggy egészen ár-
tatlan dolog hánykódtat! mondá. Azon-
ban lássuk, nem ért e ravaszkodást. 

Mind eddig titok vala azok előtt a* 
kik a' házhoz jártak, hogy Laura festés-
ben gyakorolja magát. Nem lévén eb-
ben Karancsynénak egyéb czélja mint 
hogy gyermekének kedves időtöltést 
szerezzen, vele a' magány' örömeit ked-
veltesse, 's képzeletét a' felhevület' ve-
szélyeitől 's munkás érzékeny lelkét a' 
henyeség' unalmaitól megóvja, a' gyer-
mek' festéseivel sem a' leány sem az anya 

' nem kívántak ragyogni. De eggy nap' mi-
dőn egyedül vala Csernyeivel,'s azon örö-
mek felől szóllának mellyeket azok tesz-
nek magokéikká a' kik éltéket henyén 
nem töltik 's magoknak elegek lenni 
tudnak , az én leányom, monda Karan-
csyné , eggy múlatságot talált melly ő-
tet napról napra inkábblan fogfalja-eL 
Kedvem jőve látatni az Úrral munkáját, 
Laura előhozta fűzetjeit , 's Csernyei 
nem győzte csudálni melly előmenetelt 
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teve Laura a' festésben. Mi édesek , mi 
tiszták , monda , az ártatlanság' örömei! 
Hasztalan' gyötri magát a'vétek; hason-
lókat az soha nem teremt. Úgy e, ked-
ves Kisasszony , azon órák mellyeket e' 
munkára fordított, gyorsanrepültenek-
el? Nagysád őket e' levelekhez tűzte, 
's ha beléjek tekint, mindenkor újra lát-
ja Őket születni ? Az idő egyediül a' he-
nyéknek vesz-el örökre. — Rarancsyné 
titkos gyönyörködéssel hallá e' szókat. 
Sok eszet, józan értelmet Laura is lele 
bennek , de általok nem vala megil-

Nem sokára azután Gaborjáni is lá-
togatásokra jött. Tudja Gróf, kérdé Ka-
rancsy né , hogy az én Laurám sok szép-
ségeket nyere Gsernyeitől festéseiért? 
Látatni fogom azokat áf Gróffal is. Lau-

megpirult, 's mentegetni kezdé ma-
gát hogy táskájában még nincsen sem-
mi elvégzett, 's kérte anyját, ne paran-
csolná most előmutatásokat; nem soká-
ra talán leend valamije a' mi inkább 
fogja érdemleni a' látást. Nem álmod-

e l s ő k ö t . 19 
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ta hogy itt neki kelepeze vettetik. Itt 
titok van: van tehát czélzás is ! mondá 
magában a' szemes anya; retteg hogy 
Gaborjáni ki fogja ismerni virágait, 's 
kitalálja miért festé épen ezeket. — Ah! 
szereti a' veszedelmes fiatal-embert. Ret-
tegéseim nem voltak ok nélkül! 

Karancsynénál jelengetni kezdék ma-
gokat a' kik Laurát elnyerni óhajtották. 
De ez őket a' gyermeknek még gyenge 
korával igyekezett elidézni, 's úgy mon-
dotta , hogy annak idejében a' választást 
magával a' gyermekkel fogja tétetni. De 
épen ez a' maga által teendő választás 
tartotta gondban anyai szívét. Laura e-
lébe tenni indúl Gaborjánit minden más-
nak; pedig ez a' fiatal-ember mind bír 
azzal a' mi nőjét szerencsétlenné teend-
heti. Ha tetszésemet Laurának kimon-
dom; sőt ha vele csak megsejdítetem is 
mit óhajtok, elfogadja a' kit nem sze-
ret , 's a' másiknak emlékezete fogja kí-
sérni férjének karjaiközzé. Ismerem lel-
két; áldozatja lészen kötelességeinek. 
De ha illik e nekem őtőle illy kínos ál-
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dozatot kívánni ? Soha nem! vezérelje 
szíve' hajlandósága. De e' hajlandóságot 
intézni 's felvilágítani elméjét 's képe-
zeteit ez eggy ben áll mind kötelességem 
mind hatalmam mellyel eranta élnem 
szabad 's élni akarok. Szívének jóságá-
hoz, elméjének egyenességéhez biznom 
lehet; csak tapasztalásinak hijánosságát 
kell korom' isméretéi által kipótlanom; 
hadd lásson anyjának szemeivel, 'shigy-
je ha lehetséges, hogy, ennek tanácsát 
követvén , tulajdon szíve' sugallatait 

Valamikor Gaborjáni és Csernyei eg-
gyütt voltanak a' háznál, Rarancsyné 
Asszony a beszéllgetést & nagy-világ' 
rendtartásaira, szokásaira 's erkölcseire 
fordítá. Maga gerjeszté az ellenkezés4 

szellemét a' két vendég között, 's a' nél-
kül hogy eggyiknek vagy másiknak ré 
szére hajlana a' perben, szabad játékot 
engede nékik , kifejteni charactereket. 
Legtöbbször azon szerencsétlen hisztó-
riácskák adának textet a' vetélkedésre 
mellyek a' városi nagy "társaságokat a' 

19* 
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henye ujságkapkodás által életben tar-
tani szokták. A' könnyelmű 's éles Ga-
borjáni mindég a' módit igazlotta , a' 
szerény Csernyei az erkölcs' részén ál-
lott , 's nem rettent - el azt nemes sza-
badsággal védeni. 

Ekkor az a' rendes alku vala a' nap' 
újsága mellyre Gróf Burkhess lépe fele-
ségével. Minekutána sok ideig ellensé-
geskedésben éltek , 's panaszok , hogy 
hívtelenségeikkel eggyike a' másiká-
nak adósa nem maradott, a' várost el-
töltötte , úgy mondják hogy, ha bár 
későn is , mind ketten reá-ismertek azon 
nagy igazságra hogy egymás eránt sem-
mi tisz'tjeknincs; hogy nem győzik csu-
dálni fonákságokat miként történhetett 
hogy nem szerették 's még is féltették 
egymást; hogy Burkhess szabad bejá-
rást enged Kapitány Siegenhoffernek a' 
házhoz kit felesége szeret, ez pedig í-
géretet teve férjének hogy új kedvesét, 
Hradeknét, a' legszívesebb barátsággal 
fogja mindég elfogadni; hogy ez a'ne-
vezetes frigy eggy vacsora "alatt ratificál-
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tátott, és hogy két pár szerető soha nem 
élt egymással szebb eggyet-értésben. 

Ennek hallására Gaborjáni felkiálta 
hogy okosabbat gondolni nem lehet. 
Némelly ember, úgymond , mindég a' 
hajdani időket magasztalja, 's példakér 
pen hordja-fel régi atyáinknak erkölcse-
iket. Találjunk hát esetet az akkoriak 
köztt melly méltó volna ehhez hasonlí-
tatni. Akkor a' házassági tiszt' megsze-
gése tűzbe hozta az egész házat; Asszo-
nyom O Kegyelmét elzárták , 's olly-
kor jól el is döngették ; ,'s ha mikor l í-
rám O Kegyelme tett valamelly kis csínyt, 
szegény bánatba - merült élete' - párja 
kénytelen vala elnyelni a' keserű fala-
tot, 's akként ült búsan 's £zomorkod-
va a' maga négy falai köztt mint eggy 
tömlöczben. Ha hűségtelen férjének a -
karta követni példáját, ki vala téve a' 
legrettentőbb veszedelmeknek, 's a' ma-
ga élete és fogadott kedveséé játékban 
forgott. Azok a' régiek eléggé bohók 
voltak az ember' becsületét felesége' hű-
ségétől függeszteni-fel; 's midőn eggy 
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részről az a' férj a' ki házán kivül keres-
te a' jó szerencsét, semmit sem veszte 
ezáltal becsületéből, más részről az, 
a' kinek felesége tett eggy parányi bot-
lást, tárgya leve a' közönséges megve-
tésnek 's utálatnak. Én meg nem fog-
hatom, azon sivatag korban mint mere 
feleséget venni a' becsületesemben Ak-
kor Hymennek rózsakötele nyommasz, 
tó láncz vala: ma annak helyébe a' ház-
nép' tagjai köztt viszont kedvezést , ö-
römet 's békét látunk lakozni. Ha férj 
és feleség szeretik egymást, j ó , úgy 
boldogok, úgy eggyütt laknak; ha meg-
szűntek egymást szeretni, mint becsü-
letes emberekhez illik , megvallják azt 
magok köztt, 's eggyike másikát felold-
ja nyűge alól; nem szeretők többé, de 
barátok maradnak. Ezek az igazán tár-
sasági erkölcsök, ezek tehetik az életet 
kedvessé; az illyen ízt adhat a' meghá-
zasodáshoz. — A Gróf tehát abban sem-
mi rosszat nem talál ha az asszony ke-
rítőjévé teszi magát férjének, 's ha sC 
férj a' maga feleségének alkalomadója? 
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térdé Karancsyné. Legkisebbet sem , 
Mélt. Asszony, felele ez, csak hogy a' 
kedvezés kölcsönös legyen. Nem tiszt-
je e minden jó embernek hogy bizoda-
lommal legyen az eránt a' ki őtet a' ma-
gáéval megtisztelte, és hogy ez életben 
eggyikünk a' másikának visszafizesse 
a' barátság' vett szolgalatjait? Lelhet e 
jobb barátot a' férj mint feleségében 's 
mint a' feleség a' maga férjében? Ki-
vel lehetünk szabadabbak, nyíltabbak, 
mint a' ki velünk azon-eggy személlyé 
leve ? És ha szerencsétlenségre a' háza-
sok egymás köztt nem lelnek többé ö-
römet, bánhatnak e okosabban mint ha 
azt házokon kívül keresik s házokba vi-
szik ? eggyike 's másika féltékenység 's 
ellenkezések nélkül. 

Semmi sem nyújt mosolygóbb kül-
sőt mint ez az új szertartás, monda Cser-
nyei, De néked, barátom, és magam-
nak , nagy útat kellene megtennünk 
míg ezt elfogadhatónak tekinthetnénk. 
Legelébb arra kellene eljutnunk hogy 
feledhessük becsülríi magunkat, felesé-
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günket , gyermekeinket ; azt kellene 
tudnunk hogy idegenség nélkül nézhes-
6ük a' magunk felének az ollyat a kit 
utálni fognánk ha magát azonként ad-
ná szabadon másnak mint nekünk adja; . 
Menj; menj, monda Gaborjáni; ezek 
mind keresett kényes érzések. Ki ellen-
zi hogy ők becsüljék egymást ha eggy-
szer bizonyos hogy mind ebben semmi 
szégyen nincs ? Mikor az bizonyos le-
szen, monda Csernyei, a' társaságnak 
minden kötelékei fel lesznek oldva. A' 
vér' kötelékeinek szentsége egyenesen 
a' házasság' megszeghetetlen szentségé-
től függ. Feleded, édes barátom, hogy 
ha a' házasoknak nincs kötelességek egy-
más eránt , a' gyermekeknek sincs a' 
szülék eránt. Atyáinknak idejekben, i~ 
g e n i s , voltak néha rettentő háborúsá-
gok a' férj és feleség között, de az er-
kölcsök a' masszában szentek maradtak, 
a' seb hamar béhegedett : most a' há-
zassági társaság eggy sinlő test mellyet 
titkos méreg emészt. Osztán nekünk „ 
kedves Gaborjáni, képezetünk sincs még 
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azon. boldog tiszta örömekről mellyek-
kel ház: körökben az egymást szerető 
házasok élnek ; azon szép eggyességről 
melly gyönyörje volt ifjúságoknak 's ö-
reg napjaiknak vígasztalások. Hagyj mos-
tan bánkódni fijának valamelly botlá-
sán, érje most az atyát eggy vagy más 
ütése a' szerencsének, mondhat'd e hogy 
eggyike a', másikában vigasztalót, gyá-
molt talál? Kénytelenek házaikon ki-
vül keresni részvevő szívet ha terheik 
alatt öszveroskadni nem akarnak; 'soh, 
mi szomorú az a' vigasztalás mellyet az 
idegen nyújt ! 

Úgy beszállsz mint a' nyomtatás , 
édes tudós Csernyeim , monda Gabor-
jáni. De ki mondja tehát hogy a' kikö-
rök szeretetet esküvének egymásnak, 
nem tennék jobban ha hívek maradná-
nak holtiglan fogadásokhoz ? Az én ér-
telmem nem vala egyéb mint az hogy 
a' liik szerencsétlenségre öszve-bomlot-
tanak, nem bánhatnak okosabban mint 
ha magokat megnyugtatják 's a' világ-
ban lármát nem ütnek. A' kik a' sze-
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rént akarnak szeretni a' hogy kedves 
hölgyecskéjiket a' mi jámbor üstökös a-
tyáink szerették, ám éljenek a' hogyan 
akarnak 's tudnak. — Mi ellenzhetné 
azt, azt én sem látom, mönda Karan-
csyné. Mi ellenzhetné , Mélt. Asszo-
nyom? felele Csernyei; a'módi, a'pél-
dák, az úgy-nevezett jó tón, és az hogy 
mindennek könnyű lön gyalázat nélkül 
élni szabad kéjére. Tagadni azt Gabor-
jáni nekem nem fogja hogy úgy élni a' 
mint ennyit látunk a' városokban ,* u-
gyan csak víg eggy élét ám; hogy an-
nyiszor változtatnunk kívánságainknak 
tárgyait a' mennyiszer akarjuk , kedves 
állapot; az igen is hízelkedő az emberi 
gyarlóságnak. De ki fog ezen szédítő kí-
vánságoknak ellent állhatni ha tőlünk 
elveszik az erkölcsiség' fékét ? — Én 
semmit el nem veszek senkitől, monda 
magának-tetszve Gaborjáni; én csak azt 
akarom hogy kiki a'szerént éljen a'mint 
akar és tud, 's nekem nagyon tetszik 
az alku mellyre feleségével Burkhess 
.szállott, hogy ők el akarják nézni egy-
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másnak a' mit megbántásnak szoktak 
nevezni. Ha nékik tetszik az alku, ki-
nek van szava ellene ? 

Alig mondá-ki a' szót, midőn Gróf 
Burkhesst bejelenték. Épen jókor érke-
zel, édes Grófom ! kiálta Gaborjáni; 
mondd-el csak, való e a' mit hallunk ? 
úgy mondják, te és Grófnéd szót ada-
tok egymásnak hogy ő teneked a' do-
hányt 's te neki a' tobákot elnézitek. — 
No's osztán ? mi nagy vagyon ebben? 
térdé Burkhess alig képzelhető hideg-
séggel. — Én részemről nem ismerek 
semmit okosabbat; de imhol Csernyei 
kimondja reád az ítéletet kegyelem és 
irgalom nélkül. — Miért azt? 'S ő, ha 
nekem volna, másként fogott volna bán-
ni ? A' feleségem fiatal és szép; az a' 
baja hogy tetszeni vágy. Mind a' mel-
lett én őtet derék asszonynak hiszem. 
'S ha ollyhor holmi apró gondatlansá-
got követ is el 's kilép a' hámból, illő 
hogy nekem visszaadja a' kölcsönt, mert 
én jobb nem vagyok. Hogy itt meg ott 
lesz némelly ember a' ki félti feleségét 



's e' miatt engem kárhoztatni fog, azt 
vártam; de hogy Csernyei az első a' ki 
tettemet gáncsolja, azt nem tudom meg-
fogni; még eddig merő javalást nyertem 
értté mindenfelé. Nem tudom mi az; 
bánásomnál semmi sem lehet természe-
tesbb a' világon, és még is annyi com-
plimenteket kapok érette mint ha vala-
melly nagyot tettem volna; talán ugyan 
senki nem teve-fel bennem annyi eszet 
hogy bajomból illy szerencsésen ki fo-
gom vághatni magamat. Megvallom e-
zek a' magasztalások egészen megszégye-
nítenek. Rigorista Uraimékat kik szün-
telenül rényt prédikálnak, tisztelem fe-
lette nagyon, de én magamnak akarok 
élni. Próbálja kiki mint tudja; nekem 
úgy tetszik, hogy az legbölcsebb a' ki 
legszerencsésebb. — 'S egyéberánt mint 
van a' Grófné ? kérdé Karancsyné, hogy a' 
beszéd egyébre forduljon. — Igen jól , 
Mélt. Asszony; tegnap eggyütt vacso-
ráltunk , 's nem emlékezem, hogy jobb 
kedvben láttam volna. Fogadjunk, mon-
da Gaborjáni, még bele szeretsz, 'svis-
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szaveszed mostani szerelmesétől. — Be-
csületemre , az nem lehetetlen; a' mint 
asztalt bontánk , magam is elhűltem 
rajta hogy nyájasságokat mondék neki 
a' nélkül hogy észre venném. 

E történet mély behatást tön Lau-
rának elméjére. Anyja örvendett, 's sza-
bad folyamot engede csendes eszméle-
teinek. De hogy egészen útba vezesse, 
Melly rendes, monda , hogy vélekedé-
seink egészen characterünktől függenek! 
ímhol két fiatal-ember előttünk; mind 
a' kettő gondos nevelést kapott, mind 
a* kettő be vagyon avatva a' rény' és 
becsület' érzéseibe, és még is melly e-
gyenetlenek gondolkozásaikban! 's mind 
ez mind az úgy hiszi hogy magának van 
igaza! Laura szerette volna önn-maga 
előtt kimenthetni Gaborjánit, mivel ma-
gát a' kor' erkölcsei által elragadtatni 
hagyá. Melly könnyelműleg bán a'vi-
lág a' szeméremmel 's hűséggel! mint 
játszik azzal a' minél nincs szentebb az 
egész természetben ! És Gaborjáni így 
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tévedhet! OK, miért nem bír ő Csér* 
nyeinek lelkével! 

Csak hamar az ekkornapi történet u-
tán Laura az anyját a' Játékszínbe kö-
vette. Csernyei 's Gaborjáni felmené-
nek hozzájok lózsijokba, 's Karancsyné 
megkínálá hogy fognának helyt. ínész 
játszatott. A gyermekek' scénája alatt 
Gaborjáni két három elmésséget lobban-
tata-fel , melly ékről azt hitte hogy ala-
pos Kritikek. Csernyei nem ügyelt az o 
szavaira, de orczáji könyüktől áztanak, 
's ő ezeket sem látatni sem elrejteni 
nem igyekezett. Vágy társa kaczajt ütött 
lágyságából. Hogyan? kérdé; 's tége-
det e' gyermekek is megsíkatnak e ? De 
hát mi által kell érdekeltetnem hahogy 
ez sem fog megillethetni ? felele Cser-
nyei. Igen is, én az atyai 's anyai neve-
ket e' gyermeki gyengédséggel kimond-
va soha nem hallhatom mély megindu-
lás nélkül, 's szívemet a'szerelem'leg-
édesbb scénáji sem hatják-meg soha en-
nyire. ínész után Nanínt adták. Mi-
dőn a' darab közélíte kifejtődéséhez: 
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o - o ! kiálta Gaborjáni , már ez túl me-
gyén a' játékon; hogy Dolbánbele sze-
retett a' rendes gyermekbe ; azt bízvást! 
de elvenni mivel megszerette, az eggy 
kevéskét erős. Meglehet , ugymonda 
Csernyei, hogy az esztelenség; de én 
reá magamat képesnek érzem; a' hol 
rény és szépség eggyesülésben hatnak-
meg, oft én nem felelek fejemért. Ka-
rancsyné két vendége' szavaiból nem szaT 

laszta-el eggy szót is , 's Laura pirult a-
lattomban hogy Gaborjáni olly messze 
áll a' másik megett. A' játék' végével 
Báró Szvatolics lépe - bé hozzájok feke- " 
tében. Hát téged mi lelt e' színnel ? 
kérdé Gaborjáni könnyedleg. Eggy bá-
tyám hala-el, felele ez, 's tízezer esz-
tendei jövedelmet méltóztatott reám 
hagyni vigasztalóul. — Tízezret ? jer 
hát, hadd öleljelek-öszve; az a' te bá-
tyád gyönyörű ember. Csernyei is meg-
öleié , reá jővén a' sor. Osztozom fáj-
dalmadban, monda; tudom i nemesb-
ben gondolkozol mint hogy szerencséd 
a' természet' és hála' érezéseit szívedben 
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elfojthatná. — Második, atyám volt ed 
dig is , monda a' Báró, szégyelni kezd 
vén víg tónját mellyel elébb szóllot 
vala; de tudod melly öreg volt már 
4-z elég ok bánatodat mérsékelni, de 
nem örülni halálának, monda Csernyei 
szelídséggel s megkímélve. A' jó atya 
fi a' legjobb barát, 's a' melly pénz 
neked hagyott, nem fog eggy hasonlói 
szerezhetni. — A' vén onkel szomorú 
barát, kiálta Gaborjáni, 's ideje hogy 
valaha te is élj. Nem jól menne a' fia-
tal-emberek' 4°lga ha az öregek halha-
tatlanok volnának. Csernyei más beszé-
det kezde , meg akarván, kíméleni Ga-
borjánit az alázó felelettől. Laurának 
szíve a' contrastnak minden vonásával 
kimondhatatlant szenvede, 's lelkes any-
ja örvendett , tapasztalván hogy ő becsű-
lés' és melegség' érzéseivel kezd visel-
tetni Csernyei eránt, 's visszás hideg-
séggel felelget Gaborjáninak csapodár-
ságaira; de hogy a' kettőt újabb próbá-
ra vonhassa , vacsorára kérte őket. 

Játszót-
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Játszottak > 's Gaborjáni Cseriiyei-
vel álla triktrakhoz. Gaborjáni soha nem 
játszott ha nagy pénzben nem játszottak, 
Csernyei játszott, nagyban, kicsinyben, 
a' hogyan kívánták. A' partié interes-
szánt volt, 's Laura több másokkal vár-
ta kimentét. Karancsyné kötött , de tű-
jeiről gyakorta felpillanta gyermekére , 
látni akarván, lelkében mik forognak. 
A' szerencse Csernyei felé hajlott. Lau-
rának, mind a' mellett hogy nagyon 
meg nem vala elégedve Gaborjánival , 
jobb szíve volt mint hogy sokat ne szen-
vedett volna, látván melly nagy péms' 
elvesztésére veti-ki magát a' maga fel-
hevűlésében az esztelen. Nem bíra to* 
vább magával, 's doublírozta rakásait, 
*s még vacsoráig annyira jutott * hogy 
kénytelen vala szavára játszani. Visszás-
sá lön, vígnak akarta mutatni magát, de 
arczvonásai annyira elváltoztak , hogy 
azon a'vígság helyt nem találhata. Heg-
sejté hogy szánattatik , hogy tréfájin 
melly eket alig tuda titkos nyögés nél-
kül ejteni, senki nem nevet. Megaláz. 

e l s ő k ö t , 2 0 
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va érzé magát ez által, 's kedvetlensé-
ge kipattant volna ha a' társaság fel nem 
költ volna .az asztaltól. Csernyei, kit 
sem szerencséje sem játéktársának bos-
szús volta nem mozdíta-ki, szerény 's 
csendes maradt, mint mindég. Foly-
taták a' játékot. Karancsyné Asszony-
ság elvégezte vala a* magáét, 's ide ült* 
nyugtalan' óhajtotta látni a' játék mint 
végződik, és még inkább hogy az melly 
behatást teend Laurára. A* következés 
túl multa minden várását. Gaborjáni 
mindég többet veszte. Reszkető keze 's 
képének halaványsága elárulta rettegé-
sét mellyet haszontalan igyekezett el-
titkolni. Csernyei kifogyhatatlan kedve-
zésekkel annyi revancht ada neki a' men-
nyit maga kívánt. Végre a' doubJírozá-
sok által igen kevés veszteségig vissza-
nyerte pénzét. Most monda Csernyei , 
ha neked úgy tetszend, itt állapodunk-
m e g ; úgy hiszem hogy nem rút annyit 
nyernem a' mennyit el valék szánva 
veszteni. Csernyeinek é zen eszes mér-
séklete közönséges javalást nyert. Egye-

:ni Egyetem Egyetemi és Ni 
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dili Gaborjáni nem látszott azt megérte-
tem; felkölt, 's a' megvetés' hangjával 
e' szót szalasztá-ki aj akin: Érdemiette 
is ez, hogy ennyi időt veszítsünk rajta! 

Laura egész éjjel nem hunyhatá-be 
szemeit, lelke olly hánykódásba jutott 
az által a' mit látott, hallott. Melly kü-
löbmség a' kettő köztt! kiálta. 'S nem 
á' legnevetségesbb makacsság e , hogy 
még fáj nekem hogy tisztábban látok 
mint eddig ? 's nem kell é megszűnni 
a' csalódásnak mikor sejdítjük hogy csa-
lódva vagyunk? Csudálom az eggyiket 
's a' másikat szeretem. 'S mi fonák meg-
hasonlása a' szívnek az ésszel hogy sze-
rethetem még a' kit becsülni már meg-
szűntem. 

Más nap' reggel bémenvén Laura 
az anyjához, Mi bajod? kérdé ez; egé-
szen elváltozva lellek. Igen is, anyám; 
nagyon vagyok az. — Nem jól alvál? 
— Keveset, felele Laura, 's sóhajtott* 
— Igyekezzél magadhoz térni, mert ma 
estve az Orczy-kertbe viszlek-ki, ,hol az 
egész két várost öszve - gyűlve találod. 
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Rég olta sajnálom hogy azt a' szép ül-
tetést használatlan' hagyják, 's örülök 
hogy ismét járni kezdenek belé. 

Gaborjáni el nemmárada, 's öszve-
találkozván ott Karancsyné Asszonyság-
gal 's Laurával, szinte midőn ezek ki-
szállottanak a' szekérből , Karancsyné 
felfogá őtet, 's eggyütt léptek a' kertbe. 
Ezer Szépség a' legpompásabb öltözet-
ben a' bassin mellett azon dombon te-
lepedett vala meg hol márványbüsztje 
áll Lőrincznek, kit polgári 's katonai 
rénye, szent hazafiusága, fénykerülése 
's versei minden jóknál halhatatlanná 
tettenek. A' sikátorok azon könnyű se-
reggel tölték el melly szépsége 's mer-
terségei által a' henye ifjúságnak kelep-
czéket hány. Gáborjáni mindnyájokat 
ismerte, 's mosolygva tekingete vissza, 
feléjek. Ez, ugymonda , Wilhelmíne. 
Lehetetlen érzékenyebb hűbb lelket ta 
lálni. Gergelyfi hat holnap alatt nyolcz-
ezret költött el vele, 's úgy szeretik egy-
mást mint a' giliczék. Amaz ott Leopol-
díne. Az ő háza temploma a' lüxnek ; 
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yacsorájinál semmit nem gondolhatni 
pompásabbat; ő maga játsza bennek a' 
gazdasszonyt 's bájol hasonlíthatatlan 
kellemeivel. Látja Nagysád ama' sze-
rény szöghajút? Három barátja van, 's 
azoknak mindeggyike azt hiszi maga fe-
lől hogy Ő a' boldogított. Nagy öröm 
látni imádóji között, miként osztogat-
ja apró kedvezéseit 's azt hiteti velek 
sorban hogy a' más kettőből játékot űz. 
Remekje a' kaczérságnak 's nincs a' ki 
több könnyűséggel játszodozza a' maga 
világát. Messze viszi tökéleteit, 's én 
azt neki megjövendöltem. — Gróf Úr 
tehát neki ismeretségében áll ? — Oh i-
gen; előttem az illyenek nem csinálnak 
titkot; tudják hogy én nem az vagyok 
a' ki magát meg hagyja csalattatni. — 
Hát maga, Csernyei, kérdé Karancsy-
né e' szeretetre-méltó ifjat ki épen szem-
be jőve velek; az Úr is fel vagyon avat-
va e' titkok közzé? Nem vagyok, Mélt. 
Asszony, felele ez; én könnyen elhi-
szem hogy ezekkel lenni mulatságos; 
de itt a' gyönyör eggyiitt jár a* veszel-
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lyel. Karancsyné megsejtette hogy a* 
magokat becsülő és a' mások' becsűlé-
sére érdemes Asszonyságok Gaborjáni-
nak nevetve ejtett biztos köszöntéseit 
tartózkodással 's hidegen fogadták, el-
lenben a' becsülés' 's barátság' jeleivel 
feleltek Csernyeinek komoly köszönté-
seire. E' külömbség felett szelíden kar-
ezolgatá Gaborjánit, hogy azt éreztesse 
Laurával is. Úgy vagyon , Mélt. As-
szony: emberek előtt hidegséget mutat-
nak erántam , mondá ez, de négy szem 
köztt nekem elégtétet adnak. 

A mint velek a' kertből haza ére, 
eggy fiatal és szép Özvegy jött vala lá-
togatására. Az Özvegy olly kecsekkel , 
olly érzékeny fájdalommal szólla vesz-
tesége felől, hogy Karancsyné, a' leá-
nya 's Csernyei nem lartóztathaták-meg 
könyűjiket. Szép asszonynak a' ki fia-
tal asszony is egyszersmind , férjét el-
veszteni koránt sem olly veszteség mel-
lyet könnyen ki nem pótolhat, monda, 
Gaborjáni szinte bántó vidámsággal. E--
milie a' legkényesbb széplelküséggei 
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nézte-el a' bohó' elmétlenségét, 's Nem, 
Uram , úgymond , azt a' veszteséget 
melly engem meríte bánatban, semmi 
ki nem pótolhatja. A' melly férj az illy 
korú asszonyt mint én, nem csak sze-
retetével de teljes barátságával, bízodal-
mával 's becsülésével is tiszteli-meg, a' 
kinek hajlandósága sem féltékenységgé 
nem gyúl ad sem a' birtok' biztosságá-
ban gondatlanságokká nemtunyúl, nem 
az a' dolog mellynek könnyen lehetne 
találni mását. — Kétség' kivül kedves 
külsőjü ember volt ? kérdé Gaborjáni. 
— Nem volt; de annál szebb volt lel-
ke. — Lelke? felele élességgel Gabor-
jáni; a' lelke! De legalább, gondolom, 
ifju-ember volt ? — Épen nem; elérte 
azon esztendőket mellyekben mutatjuk 
hogy vagyon fejünk, ha van mit mu-
tatnunk. — De ha sem szép sem ifjú 
nem volt , nem látom , Asszonyom , 
mit tudsz halálán kesergeni. A' szere-
tetre-méltó asszony mindenfelé talál be-
csülést , bizodalmat, illő tekintetet. En-
gedj helyt tanácsomnak, Asszonyom , 
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'g tér) «z ifjúság' 's szépség' felére, '» 
€ggyesítsd a' kecseket a' szerelemmel; 
eggy szóval, válassz fiatal 's kedves kül-
sőjü férjet vagy maradj szabadon. — A' 
tanács , Uram, monda Emilie 's búcsúd 
zott, * legcsapodárabb a'világon; csak 
hogy kár hogy ollyannak adatik a' ki 
vele élni nem akarhat. — ímhol ismét 
eggy begyes ! monda Gaborjáni midőn 
az asszony őket elhagyá. — Begyesnek, 
Gróf Úr, monda Karancsyné , úgy vé-
lem , azt hívják a' ki az észnek és illő-
nek sugallatait nagyítva 's tettetve kő-
veti; én pedig Emiimben nem látok il-
lye t , sőt nem semmit mint valót, ter-
mészetest. — Én ez asszonyt olly tisz-
teletesnek lelem mint szépnek, mon-
da Csernyei. Tiszteld, barátom, tiszteld, 
kiálta Gaborjáni élesen ; ki tiltja azt ? $ 
az az eggy teremtés a' nap alatt a' ki azt 
nekedbalúlvehetné. Tudjátok, ígysza-
szakasztá félbe Karancsyné a' beszédet, 
ki volna méltó megvigasztalni Emiliet? 
Az olly férj a' millyennek én Csernyei 
it gondolom hogy lenni fog. pfagysád 

ceni Egyetem Egyetemi 
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engem nagy becsületre méltóztat, mon-
da Csernyei elpirulva; de Emilie sza-
bad szívet érdemel, 's szerencsétlensé-
gére a& enyém nem az többé. E' szók. 
kai mént; leverve azon búcsú által mel-
lyet itt magának adattatni vélt. Mert 
tekintsük a' mint akarjuk, midőn ma-
ga buzdít szerencsémet keresni Emilie-
nél , nem annyi e ez mint kimondani 
hogy Laurához reményem nem lehet ? 
Ah, melly kevéssé ismeri szívemet! — 
A' szót Gaborjáni is útkimutatás gya-
nánt vevé, 's úgy tett mintha szánná 
vágytársát. A' szerént festette Csernye-
it mint a' legderekabb embert a' kit ke-
resni ke l l ' s találni lehet; egyedül az 
kár benne, monda szánakozással, hogy 
mindég olly igén borult. Ezt nyeri az 
ember azzal a' magasztalt rénnyel; el-
untatják magokat, 's elútasítatnak. Ka-
rancsyné nem ereszkedett magyarázatok-
ra, de bizonyossá teve Gaborjánit, hogy 
ő semmi kedvetlent nem akara monda-
m Csernyeinek. Azalatt Laura lesü-
lyészté szemeit, 's arczának elevenebb 
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színe által el vala árulva szívének nyug-
talansága, Gaborjáni nem kétlé bogy e' 
pirosság titkos örömnek hevítése , 's di-
adallal távozék-el. Más nap' az itt követ-
kező levelkét küldé Laurának: 

„ Nagysád engem kétség' kívül 
eggy csak epedni, sóhajtozni tudó Ro-
mánbajnoknak nézett, minthogy ennyi 
idő olta csak szemeim által szóllottam. 
Ne vádoljon értté igazságtalan bízatlan-
sággal; láttam én szíve' mozdulatait, 's 
ha egyedül ezt kellett vala kérdenem , 
tudtam volna melly feleletet kapok. De 
a' szép Laura asszony-anyjától függ , 's 
az anyáknak ollykor szeszeik vágynák. 
Szerencsére a' Nagysádé szereti gyerme-
két, 's az ő szülei gondossága választá-
sát felfedte. A' Csernyeinek adott bú-
csú tudatja velem hogy ő hajlandó ; de 
a' Laura' eggyezésének meg kell előzni 
az anyjáét, 's én azt a' leghevesebb , 
leggyengédebb szeretettel várom." 

Laura felbontotta a' levelet a' nél-
kül hogy még tudná kitől jön, 's nem 
kevésbbé érzette magát általa megbánt-

Debreceni Egyetem Egyetemi 
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va mint meglepve , 's ment, bemutatni 
az anyjának. Köszönöm barátságodnak 
e' jelét, leányom, monda ez; de a' bi-
zodalom viszont-bizodalmat érdemel; e' 
szerént hagyd mondanom hogy Csernye-
itől én is vettem eggyét.. Jer , olvassd: 

Mélt. Asszony, én tisztelem az 
érdemet, csudálom a' mi szép, 's igaz 
vagyok Emilie eránt. De 6 e az eggyet-
len a'kinek az ég kedvezett? 'S mineku-
tána Nagysádnak képében az ő szeretet-
re-legméltóbb mívét szeretem , hiheti e ' 
Nagysád hogy követhetem azon tanácsot 
mellyet nékem tegnap adni méltóztaték? 
Nem mondom-el melly kínzó az; tisz-
teletem elfojtja panaszomat. Ha nem 
vagyok is szerencsés a' Nagysád' gyer-
meke' nevezetét viselhetni; szívem an-
nak minden érzéseit bírja, 's ezek ben-
ne kitörölhetetlenek." 

Laura a' nagy illetődés miatt alig 
tudta olvasni a levelet. Anyja úgy teve 
mintha semmit nem gyanítana. Felel-
ni mind az eggyikének mind a' másiká-
nak az én tisztem, úgymond; de te add 



s 1 6 s z í v k é p z ő 

a' szót tollamba. Én e , anyám? — De 
ki tehát? hiszen nem engem óhajtanak. 
— Ah, Asszonyom! a' te tetszésed nem 
tetszésem e nekem is? nincs e hatal-. 
inad parancsolni velem? — Mind- jó, 
leányom; de itt a' te szerencséd forog 
szóban; téged illet a' választás. Mind 
a' két óhajtód jó házból született, sze-
rencséjek alkalmasan azon - eggy ; te 
lássd, mellyike felel-meg inkább azon 
képezetnek mellyet magadnak eggy jó 
férj felől csináltál; azt fogadjuk-el s e-
resszük tovább a? másikat. Laura illető-
désében nem lele szót, 's megcsókolta 
az anyja' kezét. Tetézzd-be jóságaidat, 
Asszonyom, monda, 's méltóztassál se-
gélleni választásomban tanácsoddal; an-
nál nagyobb szükségem vagyon reá, 
minél fontosbb a' lépés mellyet teszek. 
A' melly férjet az anyám vezérlend fe-
lém , az nekem kedves lészen, felelek 
szívemről. — Nem, leányom, a' szere-
tet nem a'kötelesség'míve; 's te inkább 
érzed mint én mi fog szerencséssé tehet-
ni. Ha nem lésaesz az, mindég készen 
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lelsz vígasztal ásódra ; szívesén fogok 
osztozni szenvedésidben, de nem aka-
rok lenni okok. Ne késlelj; ujaim köztt 
a' toll; mondd, mit írjak. 

Könnyű,képzelni melly zavar, melly 
rettegés 's ellágyúlás fogták-el Laurá-
nak szívét. Reszketve álla e' hasonlít-
hatatlan anya mellett; eggyik kezével 
szemeit fogta-be, a' másikkal szívét szo-
rította , 's elakadt nyelvén a' szó. De 
szóllj tehát, mert elírnom, i— Jó ; te-
hát elébb Gaborjáninak? 's mit írunk 
neki ? 

„ A' ki magát egészen a' társaság-
nak adá mint Gróf Úr, az nehezen mond-
hat-le arról, hogy házi örömeknek él-
jen. Az én leányom nem bír annyi kec-
Csel hogy Gróf Úrnak kipótolja a' mit 
illy nehéz áldozat által amott fogna vesz-
teni. Feleljen-meg Czéljainak, 's légyen 
azoknak gyönyörje a' kik között é l . " 

Ebből áll? — Igen is, anyám. — 
Most tehát Csernyeihez. Mit írunk neki ? 

,, Méltónak lelvén az Urat eggy i-
gen derék és szép asszony'birtokára, ko-
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ránt sem az vala szándékom hogy eggy 
választástól rettentsem-el melly nékem 
azon mértékben örvendetes a'mellyben 
benne megtiszteltetésemet lelem; in-
hább lehetett volna az czélom, hogy 
felbátorítsam. Szerénysége eltévesztette 
szavaimnak értelmét, 's igazságtalanná 
tevé maga eránt's énerántam. Jőjön te-
hát, 's hallja világosabban eggy gyerme-
két-szerető anya' akaratját. Leányom' 
szíve az én kezemben vagyon, 's én nem 
ismerek méltóbbat ennek bírására, mint 
az Úr. " 

Most pedig te is jer, kedves gyer-
mek , 's hagyjad megölelni magadat, 
mondá ez a' tiszteletes asszony. Teljesí-
ted anyád' akaratját , 's e' két levelet 
szívemből vetted-ki. 

Csernyei szaladt, 's nem bírt örö-
mével. Soha még házasság nem lelt an-
nyi javalást, soha még nem volt boldo-
gabb. Csernyei szeretetét felosztá Lau-
ra és az anyja között, 's a' világ meg 
nem tudta mondani mellyikét szereti 
inkább. 
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A' H A J N A L . 

Tánczolva *s víg dalokkal méne elébe 
Aurorának eggy inneplő leánysereg. 
Legszebbike , legboldogabbika az Is-
tennőknek , te e rózsaalakban, e' meg 
nem hervadható kor' tündöklésében ! 
Te minden reggel újulva kelsz-elő a' 
Kedv' és Kény' 's örök Virágzatok' fer-
déjéből ! Ez vala dalok. *S a' magasz-
talt Istenné, midőn feljőve a' nap, a* 
leányok felé intézte ménéit, 's megál-
la előttök, a' legszebbike de nem leg-
boldogabbika az Istennéknek. Könyek 
remegtenek szemeiben , 's a' párafátyol 
mellyet a" földről vont vala l e , mint 
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eggy nedves felhő lapúla-széllyel a' ró-
zsaarcz előtt. 

Értettem, nyájas gyermeke^, úgy-
mond' Auróra, magasztalástoknak édes 
zengzetét, megszántam tapasztalatlan 
jámborságtokat , 's leszállék hozzátok 
hogy láthassatok. Ha szép e ? láttok 's 
ítélhettek; ha boldog e ? feleljenek kön-
nyeim mellyeket minden reggel Flóra 
testvéremnek kebelébe szoktam hullat-
ni. Gondolatlanúl 's elvakítva csalfa fé-
nyei által, férjül az agg Tithont válasz-
tottam , kinek fagyos édesgetései köz-
zül láttok elsietni minden reggel. Az o 
fele , büntetésül neki és énnekem, őse 
halhatatlanság lett, de ah ! ifjúság nél-
kül. 'S ez miatt, míg körültte unatkoz-
va múlatok , szépségem 's kellemeim-
nek mindenike sorvadoznak. Ez kerget 
engem olly korán rövid munkámhoz, 
a' Setét' elűzéséhez. 'S a' mikor Phoe-
busz felkél, fényei közzé rejtezem-el, 
's estiglen ott múlatok, míg végre meg-
sejt az alkalmatlan, 's pirúlva hágy nyo-
szolyájába szállanom. Végy etek példát 
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esetemen , jó leányok , *s ne higyjétek 
hogy a' ki közöttetek legszebb , legbol-
dogabb is leszen, hanemha magához 
hasonló férjet választani szint olly bölcs 
lesz a' millyen szép. 

Auróra eltűnt, de az ő képe ezen-
túl a' harmatnak minden könycseppjé-
ben megújúlta ' leányoknál. Nem mon-
dák Őtet többé a' legboldogabb Isten-
nének mivel a' legszebb vala, 's intése 
által bölcsebbekké lőnek. 

A Z A L V Á S . 

A z ö n Tündérek* végig-láthatatlaix soka-
sága köztt , mellyeket Júpiter, hogy a' 
halandók' Ínséggel küszködő életeket 
boldogítsák 's édesítsék, kedvezve, mint 
mindenkor, teremtett vala , setét alak-
jában feltűnt Hypnusz is. Mint illek 
én , monda ez, végig tekintvén magát, 
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e gyászos alakkal testvéreimnek színes 
seregeikbe ? Mint lépjek így az Erósz' 
kísérőjinek, a' Vígaságoknak, Tréfák-
nak, Hunyoroknak színes gyülekezetek-
be? Talán ugyan hogy a' kiről aggodal-
mainak sullyát elhengerítem, a' kit a' 
Feledség' szelíd kelyhéből itatok, vi-
szont-hűséggel fog reám tekinteni. Ta-
lán hogy a' megtikkadt, kit én új mun-
kára , új terhekre edzek ismét, esdekel-
ve néz majdan utánam, 's szeretni fog. 
De a' ki meg nem fáradott, a' ki bút 's 
gondot nem ismér, a' kinek legédesbb 
órájit szaggatom - félbe , miként tekin-
tsen az engem? Ekként panaszlá keser-
vét az Alvás. 

Ok nélkül búsongasz, felele néki 
a' Tündéreknek és embereknek atyja. 
Gyászos alakod mellett is te léssz az a' 
kit az emberek leginkább fognak szeret-
ni. , Mert, azt hiszed talán , hogy a' 
Vígságok és Játékok fáradást nem szűl-

. nek ? Sőt ők fárasztóbbak mint a' Gon-
dok és Viszontagságok, 's eltörhetetlen 

*ni Egyetem Egyetemi és Ni 
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Unatkozásokká válnak az eltölt bol-
dognál. 

De ne légy te is gyönyör nélkül , 
sőt ebben múld felül gyakorta társaid-
nak minden sergeiket. Ezt mondván, 
eggy ezüstszín türköt ada neki, tele 
rakva édes Álmokkal. Hintsed ebből al-
tató mákszemeidet , monda ; 's' tégedet 
fog minden testvéreid felett óhajtani 
mind a' boldog, mind a' boldogtalan. 
Benne a' Reményt, Vígságot és Játé-
kokat húgaid, a' Cháriszok, varázske-
zekkel önn-magok szedek mennyei völ-
gyeiken. Az az étheri harmat melly raj-
tok ragyog, mind azt a' kit boldogíta-
ni akarandasz, tulajdon kívánságainak 
érezésével fogja örvendeztetni ; 's mint-
hogy őket a' szerelem' Istennéje a' mi 
halhatatlan nektárunkkal megfecskend-
te , a' gyönyör mellyet ezek nyujtand-
n a k , édesbb lészen és gyengédédebb t 

mint mind az valamit az embereknek a* 
földi szűk valóság adhat. Kívánkozva 
fognak ezek a' legtömöttebb Vígságok-
nak karjai közzül repülni a' tieidbe; a' 
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Poéták tiszteletedre hymnuszokat zen-
genek, s a' néked tulajdon bájt fogják 
lehellni igyekezni dalaikba. Még az ár-
tatlan félépk leány is téged óhajt and, 
's szemhéjain fogaz függeni, boldog Is* 
ten és boldogító ! 

Örömre változék-el a' panasz, 's a' 
Cháriszok' legszebbike, Pasithea, kit 
mindenik óhajtott, az ő mátkája lön. 

FLÓRÁNAK VÁLASZTÁSA. 

JV£id$n a' nagy , a' jó Jupiter munká-
ját melly et alkotandó volt, ideál-képek-
ben szóllítá-elő, a' többiek között fel-
lépe Flóra is, a' felkoszorúzott. Ki fes-
se az ő szép&égét! ki írja-le ékjeinek 
gazdagságát! Mind az a' mit a' Föld a? 
6 szűz méhéből szedett, képén, növé-
sén , leplében gyült-öszve. Otet nézte 
minden Isten, őtet csudálta irigy sze-
mekkel minden Istenné, 
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Válassz magadnak ez Istenek és 
Tündérek' nagy seregéből eggyet ked-
vesül , mondá Jupiter; de vigyázz , hiú 
leány, hogy választásod meg ne csaljon. 

Könnyelmüleg tekinte-széllyel Fló-
ra , és oh ha a' deli Phoebuszt választá 
vala ! az őérette szerelemre olvadottat! 
De az ő szépsége a' leánynak fenn szép-
ség volt , szerelme hallgató szerelem. 
Lebdesve szállongának ide 's tova sze-
mei , 's ki fogja hihetni! a' legutolsók 
közzül választa eggyet—a'csapodár Ze-

Elmétlen ! monda Jupiter 5 nemed 
tehát még testetlén alakjában is elébe 
tészi e a' hízelkedő játszi kecset a'csen-
desebb , fenntebb szerelemnek? Ha ím 
ezt választád vala, 's Phoebuszra muta-
tott , magad és maradékaid részesei vol-
tatok volna az ő halhatatlanságának, 
így bírd a' kit választál. 

Zephyr megölelé Flórát, 's ez el-
tűne. Virágporrá válva szállott a' légi 
Istennek tartományába. 
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Jupiter végre hozzá-foga a' maga vi-
lágának ideál-alakjait lényekké érlelni, 
V a' Föld' kebele nyitva állott életre 
szülni a' széllyelszóródott virágporokat. 
Ekkor előkiáltá a' Kedvese' hamvai fe-
lett elszunnyadott Zephyrt. Ébredj-fel, 
vőlegény , ébredj-fel ! hozzd-elő mátká-
dat ,• 's lássd az ő földi jelenetét. Ze-
phyr előhozá a' virágport, 's az végig 
repűle a' Földnek széles határozat jain, 
Phoebusz, ki még nem feledheté eggy-
kori szerelmét, feleleveníté őtet, a' fo-
lyamok' Nympháji és a'kútfejeké, rokon 
szeretetből általjárák, Zephyr környül-
öleié , 's ezerféleképen csírázó virág-
ban jelene-meg Flóra. 

Mint nem Örült mindenike a' virá-
goknak, midőn a' mennyei vőlegényt 
ismét feltalálá! Azonnal néki-ereszték 
magokat csapodárkodó csókjainak , ren-
gető gyengéd karjainak. Szökevény ö-
zöm! Mihelytt kebelét a' Menyasszony 
megnyitotta , mihelytt a' menyegzői 
nyoszolya a' színeknek 's illatoknak 
gazdagságában készen volt, a' kedve? 
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tölt Zephyr azonnal elhagyá a' kedvest. 
'S Phoebusz, szánván az eggykor szere-
tett leány' megcsalt jámbor hevét, e-
mésztő súgárokkal siete véget vetni epe-
dő búslakodásainak. 

Minden tavasszal megúju l , szép le-
ányzók, e' történet. Úgy virítatok mint 
Flóra ; válasszatok más kedvest mint 
Zephyr. 

A' GILICZE' TEREMTETÉSE. 

boldog első álmában 
eggy hű pár eggyütt űle; de ah! el va-
la végezve hogy óhajtozásaik csak álom 
maradjanak. Irigyen metszé-el fonalo-
t a t a' megkérielhetetlen Párka , 's lel-
keik eggy csókban, eggy sóhajtásban 
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elválaszthatatlanul indultak bujdosá-

'S a'mint a' halál' széduletéből ma-
gokhoz térének, a' hü lángok' Istenné-
je hirtelen felettek lebbene-el. Nyög-
delve szállottanak-fel az Istenné* keblé-
be. Nem védél bennünket, kegyes a-
nya! Láttad szíveinket lángolni, 's nem 
engedéd hogy kívánságaink az életben 
teljesedést lelhessenek. De mi az ár-
nyak' országában is eggyütt maradunk. 

Az árnyak szferetete szomorú szere-
tet, monda az ellágyúlt Istenné. Em-
beri életeteket vissz'adni nincsen ugyan 
hatalmamban; de hogy benneteket or-
szágomnak valamelly lakosaivá változ-
tathassalak, azt nekem nem tiltják az 
örök végezések. Galambokká változtat-
lak benneteket ; győzelmi Szekeremet 
ti fogjátok vonni, 's ambroziával fog-
tok élni a' Vigságok és Hiúságok köztt 
udvaromban, Ez lészen jutalma tiszta 
lángotoknak. 

Ne! oh ne, hív anya! mondának 
eggy szózattal a' hűk. Ne add nekünk 
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e' veszélyes, e csillogó szerencsét! A* 
Vigság', a Hiúság' seregében, örök ra-
gyogásában udvarodnak, ki felelhet ne-
künk szerelmünk' állandósága felöl? Ha 
galambokká akarsz általteremteni, küldj 
magányos környékekre bennünket , 
hogy szegény fészkünkben mi legyünk, 
mi maradjunk mindene egymásnak. 

Az Istenné kimondá az elváltozta-
tás' igéjét, 's íme felröppene az első 
giliczepár. Elbpliklák hálájokat Jólte-
vőjök előtt, 's sírj ok felé siettek, hogy 
ott érdeklő panaszaik által a' vén Far-
kát el nem élt napjaiknak visszaadások-
ra indíthassák. De öröm és vigasztalás 
nekiek az eggyüttkesergés is; az az ér-
zékeny hű szerelem mellyel a' magány' 
l igeteiben báboríthatatlannl é lnek, é-
desbb nekik a' Vígság és Játékok' un-
tató társaságainál a' Cyprisz' uralkodói-
széke körüle 

Irigység e, vagy kegy inkább, hogy 
komor Párka meghagyá rajtok gili-

cém Egyetem Egyetemi é 
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czealakjaikat, 's emberi változó szívnek 
veszedelmesbb sorsától megőrző ? 

L I L I O M É S R Ó Z S A . 

Ékes gyermekei a' göröngyös fekete 
földnek ! beszélljétek-elő, ki adá tinék-
tek e' szép alakot ? mert bizonyára ti-
teket gyengéded ujakképezének. Melly 
kisded szellemek röpülének-fel kelyhei-
tekből, 's melly gyönyört érezétek, mi-
dőn leveleiteken Istennék rengetőztenek? 
Bes&élljétek-elŐ, békés virágok , mint 
oszták-fel ők magok között az örvendte-
tŐ munkát? miként mosolyogtanakmi-
dőn leveleiteknek gyenge vásznait olly 
külömbözőleg festegettek ? 

De ti hallgattok, szép alakú gyer-
mekek , 's örülve élitek életeteket. Ma-
gyarázza-meg nekem tehát az oktató Me-
se a mit ajkaitok elhallgatnak. 



E L S Ő K ö N Y V. 333 

Kopaszon áll vala a' föld, még most 
csak puszta szirt, 's íme a' Nymphák* 
nyájas serge felhordá alólról a' szűz a-
gyagot, a' segédre-kész Géniuszok pe-
dig elkezdék a' puszta szirtet virágokkal 
behinteni. Csoportokra-osztva fogának 
munkájúkhoz. A' félénk Szemérem még 
hóban 's az apró fázékony fűben kezdé-
el a' maga munkáját, 's a' rejtezni-sze-
rető violát szövé. Utána a' Remény jött, 
's hűs lehellettel tölté-meg az illatos' 
hyacinth tölcsérjeit. A' többiek látván 
a* jól-indúlt kezdetet, íme eggy csillo-
gó kevély kar jőve-elő, a' Szépnek min-
den színeiben, alakjaiban. A' tulipán 
felnyújtá fe jét, a' narcissz epedve tekin-
gete széllyel bágyadt szemeivel. 

Sok egyéb Istennék 's Nymphák 
eggyesűlénék a' dolgosokhoz, 's felé-
kesíték a' földet, örülvén ékes munká-
jukon. 

És íme, midőn az ő munkájiknak 
nagy része az igyekezet' dicsőségével 's 
az igyekezŐknek gyönyörűségeikkel a' 
földről elviritott vala, monda Cyprisz a' 
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maga Gratziájinak : Mit késtek, Kellem-
nek testvérei? Menjetek , 's szővjetek 
a' ti kecseitekből ti is látszatos elhalan-
dó virulmányt. 'S a' Grátziák alá-szál-
lottanak , 's Aglája, az ártatlanság' Chá-
risza , a' liliomot, Thalía pedig és Eü-
phrosyne rokon kezekkel az öröm' és 
szerelem' virágát , a' leányzó rózsát 
szövék. 

A kert' és mező' termései köztt gya-
kor virág irigy lé a' másika' szépségét : 
nem a' liliom és rózsa eggyikéét is , de 
igen az övéket mindenike egyetemben. 
Azon-eggy környéken virítnak ők a' Mó-
rának , 's nevelik egymásnak szépségei-
ket , mert a' testvér Grátziák őket egy-
mástól el nem válva szövék. 

A ti oiczáitokon is liliom és rózsa 
virít, leányzók. Bár ezeknek védjeik, 
az Ártatlanság, 's a' Szerelem és Öröm 
is eggyütt virítana, 's elválaszthatatla-
nul, azokon! 

iceni Egyetem Egyetemi 
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AURÓRA. 

Kesergve panaszlá az Istenek előtt Au-
róra , hogy őtet az emberek magasztal-
ják ugyan, de kevés van közöttük a' ki 
őtet szeresse, kévés, a* ki néki élébe 
menjen ; és hogy épen azok leghidegeb-
bek eránta a' kik leginkább magasztal-
ják szépségét. Tégy-le búdról, mondá 
neki a' bölcseség' Istennéje; avagy az 
én sorsom jobb e mint a' tiéd ? , 

Osztán, ezt veté szavaihoz; lássd, há-
látalan tíiagasztalóid kikkel cserélnek-fel. 
Pillants-le reájok midőn mellettek el-
menendesz , 's meglátod miként vannak 
az Alömkórság' karjai közzé lánczolva, 
mint rothad testek lelkek. 

'S nincsenek e elég barátid? nin-
csenek e tisztelőid nagy számban ? Az 
egész Természet innepli közelítésedet; 
felkél minden virág, 's bíborfényedben 
menyasszonyi ú j éket veszen magára. 
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A' madaraknak minden seregei téged 
idvezlenek , 's új énekekkel igyeksze-
nek tartóztatni siető útadat. A' dolgos 
földmivelő, a' fáradhatatlan Tudós té-
ged soha el nem múlaszt, 's mind ket-
ten egésséget és erőt, nyugodalmat és 
életet szörbölnek a' kehelyből mellyet 
nekiek te nyújtasz; kétszerestt örvend-
vén hagy veled múlathatnak, fel nem 
háborítva az alvó bolondok' fecsegni-
szerető csoportjaiktól. Nem tartod e e-
lég szerencsének profanálatlan' szeretni 
's szerettetni? A' szerelemnek ennél fenn-
tebb boldogságát sem ember nem isme-
ri, sem Isten. 

Auróra megpirult gondolatlan pa-
nasza miatt; 's óhajtsa magának e' sze-
rencsét minden hölgy a' ki hozzá tiszta-
ságban és ártatlanságban hasonlít. 

AZ 
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A Z ÉJ ES N A P P A L * 

E j és Nappal az elsőségen vetettedének 
egymás között* A' tüzes , fényében ke-
vély ifjú Nappal kezdé a' versengést; 

Szegény setét anya ! monda ő; mid 
van neked a' mit áz én napomhoz, az 
én egemhez, az én tereimhez , a' mit 
munkás fáradhatatlan életemhez hason-
líthatnál ? A' mit te megölél, én eleve-
nítem-fel az új léteinek érzésére; a'ínit 
ellankásztál, én hozom ingerbe. 

De ha kedves e mindég ez á' te 
felingerlésed? kérdé a' Szegény, bélep-
lezett Éj. Nem nékem kell e enyhíte-
nem a' mit te kifárasztál? 's miként te-
hetem én azt másképeií mint néked fe-
ledtetésed által ? Ellenben én, Istenek-
nek és embereknek anyja, valamit szül-
tem, tulajdon örömére fogadom keb-
lembe ; alig értetem-meg őket öltöze-
temnek prémjével, 's feledik szemfény. 

első köt, na 
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vesztő játékaidat, 's fejeiket puha álom-
ra hajtják alá. 'S illy énkor felemelem, 
mennyei harmattal táplálom a' nyug-
vást-talált lelket. A' szemnek melly va-
kító súgáraid miatt fel nem mere pil-
lantani az égre, felfedek, én beleplezett 
Éj , megszámíthatatlan Napoknak, meg-
számíthatatlan képeknek sokaságát, ú j 
reményeket, ú j csillagokat. 

A' csacsogó gyermek meg találá il-
lenteni öltözetének prémjét , 's elhall-
gatva, elalélva sippadt maga is ennek 
mindent - általölelő keblébe. Ó pedig 
csillagos palástjában , csillagkoronájá-
val űle veszteg örökké nyugalmas arczu-

A' R Ó Z S A . 

Lankadni látok körülttem 's elhalni 
minden virágot; és még is egyedül en-
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gem neveznek elhervadónak, hamar-el-
múlónak. A'hálátalanemberék! 'S nem 
eléggé gyönyörködtet e benneteket az 
én rövid életem? Sőt holtomnak utána 
is illatos koporsót, orvosságokat 's ke-
nőcsöket nyújtok nekik , gyönyörre és 
haszonra. És még is mindég ezt kell 
tőletek hallanom: ah, a' liamar-elmú-
ló, hamar-elenyésző Rózsa! 

Ekként parfaszlá a' maga sérelmét 
a' virulmányok' Királynéja , talán már 
első érezésében hanyatlani kezdő szép-
ségének. A'mellette-állongó leány meg-
értette keservét , 's ezt mondá: Ne ne-
heztelj értté , kedves Kicsiny, 's ne ne-
vezd hálátlanságnak a' mi forró Szere-
tet 's kedvelésünknek hevesbb óhajtása* 
Látjuk mi, miként halnak-el az egyéb 
virágok, 's hervadásokat elkerülhetetlen 
sorsnak nézzük: de Királyné jóknak azt 
óhajtanánk hogy örökké éljen, mivel 
arra érdemes. Midőn tehát óhajtásunk-
ban megcsalva látjuk magunkat, engedd, 
hogy panaszainkban önn-magunkat szán-

receni Egyetem Egyetemi 
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hassuk 's abban enyhületet találhas-
sunk. Életünknek minden szépségét, 
i f júságát, örömeit tehozzád hasonlítjuk; 
's mivel ezek azon szerént virítanak-el 
mint t e , ez örök dalunk, örök sóhajtá-
sunk: ah , a'hamar-elmúló , hamar-ele-
nyésző Rózsa J 

A Z E C H ' O . 

N e higyjétek , jószívű gyermekek, ne 
higyjétek a' Poéták' költésének, hogy a' 
szerény Echo szemtelenül szerette vol-
na Narcisszt, sem azt ne, hogy kibeszél-
lette Istennőjének titkait; mert avagy 
látta e őtet valaha szem ? hallotta e va-
laha megszóllító hangját fül? De figyel-
mezzetek ; én beszéllem-el igaz törté-
netét. 

Hármonia, a' Szerelem' gyermeke, 
munkás segédje vala Jupiternek a' terem* 

ioeni Egyetem Egyetemi 



a l s ő k ö n y v . 3 4 1 

tésben. Anyaison ada tulajdon szívéből 
eggy hangot, eggy zengzetet minden 
lénynek, melly ennek belrészeit által-
hatja , egész létét öszve-szövi, 's min-
den más rokon lényekkel eggyesíti. 
Végre az igen is hű anya elfogyasztá ma-
gát; 's mivel születésére nézve csak Fél-
isten volt, el kelle válnia gyermekeitől. 
Mit nem szenvedett ez elválás alatt! 
Könyörgve bukott-le Jupiternek széke e-
lőtt, 's ekképen szólla: Nagyhatalmú 
Isten , hagyjad eloszlani alakomat az 
istenek között; de szívemet, de érezé-
seimet kifogyni soha ne engedd, 's ne 
szakassz-el azoktól a' kiknek tulajdon 
szívemből adék léteit. Legalább látat-
lan akarok körülttök lebegni, hogy ke-
sergéseiknek, örömeiknek a' mellyek-
kel őket felruháztam, minden zengze-
teiket eggyütt érezhessem velek. 

'S mi hasznodat reméled kívánsá-
godnak teljesítéséből, így felele az Is-
ten, ha Ínségeiket látatlanúl érzenéd 
velek 's rajtok nem könnyíthetne! t ne-
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kik alaktalanúl meg nem jelenhetnél ? 
mert az utóbbikat tőled a' Végezés' vis-
szavonhatatlan szava megtagadá. 

Csak felelnem engedj tehát neki-
ek; csak azt engedd hogy szíveinknek 
zengéseiket utánok zenghessem; 's a-
nyai szívem enyhülve lesz. 

Lágy illentéssel nyúla {hozzá Jupi-
ter, 's ő legottan eltűnt, 's az alakta-
lan , mindenszerte-jelenvaló Echóvá le-
ve. Á' hol gyermekeinek hangzatja zeng, 
zeng ott az anyáé is , minden teremtés-
ből, minden rokon lényből szóll, 'saz 
öröm' és kesergés' hangzatjait harmóni-
ai húroknak zengésével felelgeti feléjek. 
A' kemény szirt is általhatva érzi tőle 
magát, meg vagyon lelkesítve általa a' 
legmagányabb rengeteg is; 's oh hány 
ízben nyújtottál te, szerető anya, te fé-
lénk lakója a' magánynak és néma lige-
teknek, nékem édesbb enyhületet mint 
a' melly et a' zengzetlen emberszívek' s 
emberlelkek' torlott sokaságaikban ta-
lálni reméltem és nem találtam! Sze-
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K<i szánattal adod te vissza nekem epe-
déseimnek sóhajtásaikat; 's legyek bár 
mennyire elhagyatott, bár legyek men-
nyire félre-értve : de akadozó hangjaid-
nak mindenik ízéből világosan értem, 
hogy engem, jajgatót, eggy mindent-
áltható, mindent-öszve-szerkeztető anya 
el ismer, hall.' 

A ' HALDOKLÓ HATTYÚ. 

í m e én némán 's énektelenűl hagyató 
tám — így búsongott a' csendes Hat-
tyú azalatt míg a' legszebb Esthajnal' 
bíborfényében kényére fürdött — és 
csak én egyedül némán a' tollas né-
peknek minden országában! A' gágo-
gó lúdnak, a' kotyogó tyúknak 's vi-
sító pávának nem irigylem ugyan sza-
raikat : de igen a' tiédet, gyönyörű Phi-
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loméla, midőn énekeid által erősen fenn 
tartatván, késve vonom vízi barázdái-
mat, 's az ég' visszasugárzásában elré-
szegűlve múlatok- Oh, ha szavam vol-
na, mint fognálak én tégedet éneklem, 
arany Esti-nap ! tégedet, és boldogság 
gomat ! benned! Elmeríteném maga? 
mat rózsaarczodnak tükörében, 's meg-
halnék. 

Boldogságának teljes érzetében já^ 
tékosan merítgeté magát a' habokba a' 
szép madár, 's alig emelkedék-fel a'vi-? 
zekben, midőn eggy fénylő alak meg-
álla a' parton, 's intett neki hogy köze-
lítene. Az a' reg' és est' napjának Iste-
ne , a' szép Phoebusz vala. Nyájas szép 
állat, monda a'Hattyúnak az Isten; ré-r 
gi kívánságod meg vagyon hallgatva; 
elébb engedni neked azt nem lehete. 
Alig mondotta-ki a' szót, 's megillenté 
őtet a' zengő lanttal, " s halhatatlanok-
nak hangzatjait Szollal tata húrjain. A* 
A mennyei zengzet álthatotta Phoebusz-
aak kedvelt madarát, 's ez mostan el-
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oszlatva 's zengzetekre olvadozva ének-
le a' Szépség' Istenének lantja után, 
örvendő hálák alatt magasztalván a' szép 
napot, a' tündöklő síkot 's a' maga bol-
dog ártatlan életét abban. Szelíd vala 
az ő éneke mint egész alakja ; hosszú 
habokat vont elszunnyadó édes hangza-
tokban , míg Elysiumban ismére megint 
magára, Apollón Istennek lábainál, a' 
maga való mennyei szépjében. Az ének, 
jnelly életében meg vala tőle tagadva, 
hattyúdala lön, melly tetemeit gyengé-
deden oldozza széllyel; mert ő halha-
tatlanság' zengését hallá 's Istennek a-* 
lakját látá. Hálásan simúla Apollonnak 
lábaihoz, 's felfigyelmefcett isteni hang-
zatjaira , a' midőn hív nősténye is meg-
érkezék, ki, hímje után epedve , édes 
énekekben sírta vala ki magát. Az ár-
tatlanság' Istennéje mind kettejeket ked-
venczeivé fogadá, 's rajtok szállong csi-
gaszekerén , midőn az ifjúság' tavában 
vágy megfördeni. 
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Ne csüggedj-el, szenvedő lélek! a' 
mi tőled ez életben vagyon megtagad-
va , mivel el nem viselhetnéd, azt ha-
lálod' pérczétől nyerended-meg. 

:ni Egyetem Egyetemi és Ni 
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A" S P H I N X. 

f e l s ő í s a l s ó i s t e n e k . 

Látjátok ama' homályos felhőt ? mondá 
eggy nap' az eggyüttmúlató Istenekhez 
Jupiter. Setéttisztásan és öszve-gomo-
lyozva úsz az , mélyen alatta lábaink-
nak, a' légben. Mi lenne hogyha azt 
élő lények' lakjává tennénk 's új tárgyá-
vá múlatkozásainknak ? Ekképen szól-
lott. Az Istenek jóvá hagyák szavát. 

Rhea, az anyja a' halhatatlanoknak, 
legottan alá küldé a' mesterséges He-
phaestiont, 's örökké-égő oltáráról ke-
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zébe adá a' mennyei tüzet. Nagy-sietve 
szállá ez, 's eggy szirtben, a' keményé-
ben a' felhőnek , ketté törte lába' szá-
rát, hogy még most is sántít belé. Láng-
ja' világánál leméne a' szirt' üregébe, 
's azt Vestának templomává csinálta; 
menedéket ásott az üregekben, 's ottan 
kovácsolja érczeit. 

Júno , az ő halhatatlan anyja, kö-
vette tekintetével távozását , 's szemei-
nek mosolygása által felderítette a' fel-
ső borongós léget. Neptún leönté a' 
földre vizeit, 's ekként levének tenge-
rek és folyamok. Paliasz reáhagyá esni 
leplét, és így lőn az égnek kékje, fel-
ékesítve arany csillagokkal. Apollon kö-
rülkocsizta azt, 's reá lövellé sugárait. 
Szűz húga késve követte bátyjának nyo-
mát , 's hajai köztt viselt boglártűjét , 
a' holdat, az atmoszphaerán hagyá. Cé-
resz reá Önté gyümölcstürkét, tele rak-
va magokkal és palántokkal; a' men-
nyei Aphrodité pedig leszálla reá , el-
töltve mindent élettel , szerelemmel. 
Az új lak virított, zöldéit; 's aZ ISte-

iceni Egyetem Egyetemi és Ni 
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nek elvégezték hogy lényt fognak te-
remteni, ki az új Tempe' gyönyör vol-
tát érezze 's élje. 

'S az Istenek' atyja intett, 's élet 
serkede a' porban. Eggy lény, isteni 
alakkal, kezde mozogni, 's az Istennék 
tolakodva közelítének hozzája, azt fel-
állítani. Paliasz megérintette homlokát, 
's a' bölcseség' szikrája lángot vete agyá-
ban. Júno szemeit érintette - meg, 's 
azok felséges tekintetekkel néztek szél-
lyel. Vénusz ajkait illeté-meg, 's gaz-
dag kincsének legszebb ajándéka, a' 
szerelem' hódításai, folya-által tőle reá-
jok, így teremtének eggy hímet, így 
eggy nőt. Istenek és Istennék örvend-
tenek munkájok felett. 

De imhol jőve az Isteneknek Követ-
lek kit elküldének vala megtudni a' 
Sorstól hogy munkájokból mi leend; 's 
ez szomorúan hoza hírt hogy a' Tarta-
rusz' hatalmas Istenségei haragszanak az 
ú j teremtmény miatt. A' nélkül hogy 
ti őnekiek szóllottatok volna, monda 
ez, setét birtokaiknak illy nagy részét 
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foglalátok-el; 's e' miatt Plútó agyar-
kodik, a' három vén. Párka, az ádáz E-
r y n n i s z e k , h a r a g s z a n a k , N e m e s i s z b e n -

neteket a' Sorsnál elvádolt, 's a' meg-
kérlelhetetlen anya gyermekeinek felé-
re hajlott. Értsétek kemény feleletét: 

„Rövid élet jusson az élőknek az 
új lakon; és mivel lakj ok szirtből vevé 
lételét, légyen a' halandók' élete ke-
mény élet. Az érez mellyet gyomrában 
tart , legyen nekiek örök munka, min-
dég-nevekedő versengés, és sokaknak 
közzűlök pusztító halál. Testvér fog öl-
dökleni testvért, 's a' népeknek pászto-
raik mészárlani fogják ezeket. Barát ba-
r á t j a ' é l e t é n e k , n y u g a l m á n a k k e l e p c z é t 

hányand , 's a' Mennyeieknek legédesbb 
ajándékaik i s , az értelem és a' Szere-
lemnek ható beszéde , kifogyhatatlan 
forrásaivá lesznek közöttök a' megtéve-
désnek, csábításnak 's ínségnek. így 
akarja ezt a' Sors." 

Elhalaványúlva állottanak az Iste-
nek , midőn Hermesz ezeket mondá; 
mert még szóll vala midőn a' Sors' hír 
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cselédje , a' tisztelt Nemesisz , fellép© 
előttök ; ő , ki szüntelen' járja a' vilá-
got, jutalmazni a' jót, büntetni a' go-
noszt. Látatlanul járja útjait, 's jegyzi 
az embereknek tetteiket. 'S a' mint ő 
teszi könyvét elébe a' Kérlelhetetlennek, 
a' szer ént hoz ez ítéletet. 

A' F Á T U M , 

Elrémülének az Istenek, de nem vol-
tak tanács és segéd nélkül. Tudták 
hogy a' Sors megkérlelhetetlen, de azt 
is tudták hogy igaz ; a' melly ítéletet 
hoz, azt visszavétetni vele nem lehet, 
de lehet enyhítetni. A' Merkúr által 
vett izenetben nem vala hogy az új te-
remtmények a' Földalattiaknak tulajdo-
naik légyenek , sem az nem hogy a' 
szánakodó Isteneknek eggyike az ő Ín-
ségeiken ne könnyíthessen. Újra fel-
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küldék tehát a' Követet a szent Fátum-
hoz , 's kéretek hogy a' Sors' végezését 
enyhítené-meg. 

Igazságos Istenség ! monda Merkúr, 
's az örök Táblák' elébe állott; az em-
ber nem oka a' maga lételének; ő ma-
ga magát nem teremtette. Engedd te-
hát hogy a' kik őtet életre hívák, e' rö-
vid és veszélyes életet enyhhé tegyék, 
édesítsék. 

A' Szükség' örök magzatja igent in-
te fejével , 's Merkúr így fqlytatá sza^ 
vait : . 

Igazságos Istenség! a' föld' alagya 
azoktól vagyon elnyerve a* kik a' föld 
alatt laknak, és így az maradjon ezen-
túl is az ő birtokok, 's küldjenek belő-
le , ha kedvek tart ja, mérget és nyomo-
rúságot az embereknek. De minden a' 
mi a' földön és a* föld felett é l , a' men-
nyei Istenek' míve; engedd tehát hogy 
az ezeké maradjon. Ha az ő fonalaikat 
a' Párka ketté Szegi, a' test legyen por-
rá; de hadd légyen szabad énnekem a' 
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mennyei leliellményt a' mennybeliek.' 
Országába felvinni, honnan az ered. 

Sok a' mit kérsz , felőle a' Fátuíu ; 
's te Nemesisz, szóllj hozzá. 

Nemesisz előjőve ̂  's így szollá: Az 
. örök Törvények viszonlatot kívánnak. 

A ki rosszat teve e' földön 's azért e* 
földön meg nem lakolt, lakoljon a' Tar-
taruszban, míg tisztává léend lelke; ak-
kor azt vidd a' hova tetszik. A tisztá-
kat i a' jókat, keresztül-vihet'd az Orcu-
Szon is ; nem állom-el útadat. 

A' Fátum igent inte , 's Hermesz el* 
távozék a' minden trónoknak legigazsá-
gosabbikjától. 

A j Á P Í Ö É R O R . 

iMelly égészen más scén kezdődik most 
ét' földön! Menriybéliék és Földalattiak 
örök versengésben tolongottak sí' bol^ 

JíLSŐ Köt* 23 



354 p a r a m y t h e k. 

dogtalan-boldog emberek körül; mert 
az ő határjaikat egymástól elválasztotta 
a Sors, 's Nemesisz őrzötte az új ha-
tárt. A' Tartarusz' aknája veszélyeket 
szült; betegségek és döghalál, földren-
gés és lángfolyamok jöttenek-fel belőle, 
's a' csábító arany és az öldöklő vas. 
A' Párkák fontak 's metéltek ; az Erym-
ni.szek az emberek' szíveikbe sütögették 
szövétnekjeiket, de csak a' szerént a' 
hogyan őnekiek a' tettekét-jegyző Neme-
sisz erre engedelmet aída vagy paran-
csolt. 

Ellenben a' szánakodó Istenek ís 
többet tettenek az emberekért mint 
csak múlatságaikért fogtak volna tenni; 
mert a' boldogtalanok az ő míveik vol-
tanak. Merkúr Ieszálla, 's szóllással a-
jándékozá-meg. Apollon Ieszálla , boj-
tár leve , 's eggy kies völgybe csalogat-
ta az ifjabbakat, 's kemény szíveiket 
dal és szerelem által lágyította - meg. 
Leszálla Bacchusz is, 's megízelítette 
velek a' szívvídámító gerezdet , belé 
csafarta levét a' vendégfogadás' pohara-
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ba , mellyet a' barátság' rózsájiyal 's a' 
feledség' szelíd lótuszával fona körül, 
így elegyedének ezerféleképen 's nem 
ismert alakokban az Istenek az emberek 
közzé ; a' szegénység' kalíbájiba léptek, 
's kivált az ártatlanság' játékaiban sze-
rettek megjelenni. Grátziák és Rények, 
Vénusznak hív kísérőji, múlatoztanak 
az ember' legszebb korával, midőn ő 
teljes kecsekben virít és mindén édesbb 
behatásoknak önnként enged. Végre pe-
dig, még nagyobb bátorság miatt i szü* 
letése'-napján mindenike eggy eggy 
védlő Géniuszt kapott, a' ki őtet min-
den léptén látatlanul kövesse , de a' 
k i , hogy elméje á' saját munkássághoz 
szoktatódjék , őtet ne annyira oktassa 
inint intse, inkább tartóztassa mint ve-
zérelje. 
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V E S Z E T T B E G. 

M i t tehetőnek többet az Istenek mint 
tettek ? És még is kezek' míveinek igen 
is kevés sikerét láták. Örömest meg-
hagyták volna ők az embereknek azon 
kicsinyded kevélykedést hogy a' mit 
számokra a' Géniuszok és alakokba-költ 
Istenek találták ők magok találták, csak 
az ő találmányaiknak legszebb míveik 
használtának volna a' még gyermekkori 
nemzetségnek. De a' Sors' végezése sze-
rént a' mi legjobb volt, a' legrosszabb 
leve. Bacchusz a' maga csomoszlott ge-
rezdeivel, Apollon a' dallal 's lejtéssel, 
Merkúr a' maga cytherájával 's varázs-
erejű beszédével, 's leginkább Vénusz 
az öröm' és szerelem' poharával, olly 
következéseket láttanak mellyeket nem 
lehete előre képzelni, és a' mellyeknek 
orvoslása felülmulta hatalmaikat. A'ká-
bák és nyavalyások ! reá ismerének az 
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Istenre legmélyebb alakolásában i s , 's 
futottak előtte. Rények és Grátziák el-
kergettetének játékjaikból ; a' piruló 
szemérem az ifjúság' orczájiról elröpült, 
's a' Géniusz' intése eránt minden fü l 
s ike t , minden szív elfásult vala. Mi 
nem vagyunk Istenek, ezt mondák; 's 
úgy akarunk élni mint mihozzánk illik. 
Értelem nekünk is jutott, 's így nin-
csen szükségünk alkalmatlan oktatók-
nak sugallataikra. 

A' Párkák metélték fonalaikat, '$ 
az Erynniszek szikrákat szórtanak. Ne-
mesisz jegyzett. A' földet boldogtalan, 
a' Tartaruszt lakoló emberek lepték-el. 
Az Istenek bosszúsan 's elszomorodva 
az emberek' hálátlanságok felett költöz-
tenek vissza az Olympba , 's ezeknek 
hagyák a' baromi lakást. 
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A' SZERELEM' ALMÁJA. 

E z vala az emberek' állapotja, míg Pal-
iasz megjelene Jupiter előtt , 's őtet 
csendében a' feledett emberek' emléke-
zete által megháborította. A t y á m , te 
nem segélsz? Nézhet'd e te ezt, 's meg-
bocsáthat'd e magadnak hogy szerencsét-
leneket teremtettél ? 

Nem akartam* ollyanokat teremteni, 
felele az Isten, 's hallgatott. 

Ez tégedet megnyugtathat, atyám, 
monda az engesztelő Istenné; de téged 
sem egészen, 's még inkább nem mar-
gókat őket , leginkább nem pedig a' 
szent Fátumot ki a' te kezeidben tévé-
le minden eszközeit az ő állapotjok' 
enyhítésének, javításának. 

'S azon eszközöknek mellyikével 
tégyünk próbát? kérdé az Isten nehez* 
felérnek hangjával. Nem tettem e min-
dent a' mivel a boldogtalanoktól hálát 
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érdemelhetek, a' mivel a' magok vétke-
ik miatt lakolóknak sorsokat megkön-
nyítsem ? Hagyd-el, leányom ! 

Ne neheztelj, atyám, sőt hállj-meg 
mostan is , mint eddig mindég szoktál. 
Az eszközök mellyekkel rajtok segíteni 
akaránk, nekik idegen eszközök valá-
nak. Istennek kellett segédjekre kelni, 
Géniuszoknak kelle őket karon fogni, 
fenntebb lényeknek kelle leleményeket 
találgatni számokra; csuda e hogy ők 
ez idegen jótéteket zsákmányként raga-
dozták, 's vele visszaéltek? csuda e 
hogy ezt az egész háborító isteni társak 
kodást megunták? a' jó nem tulajdon 
szíveikből fakadt, nem az ő tulajdon 
leikeikben született. 

'S mi következik ebből, leányom? 
Hogy nem adhatá nekiek az önn-

foganás' örömét , a' legtartóbb anyai 
gyönyörnek forrását. Nyilván vagyon 
hogy mi tévedtünk - meg az ő alkotá-
sokkor , hígnak, gyengének gyúrván az 
agyagot, 's ajakinknak lehelletét kisebb 
mértékben öntvén bel éjek , mint hogy 
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a' sok baj alatt mellyeket a' Sors el nem 
múlat reájok rakni, öszve ne roskadhat-
nának. Kapcsoljuk szorosbban magunk-
hoz tehát belső erejeket nagyobbítani, 
's emeljük feljebb az emberi nemet az 
emberi nem által. 

A' homályos Philosopha még tOr 
vább folytatá vala elkezdett beszédét, 
de a' csintalan Aphrodité megháborítá * 
's Jupiternek ölébe ygté a szerelem' al-
m a j á t . 

Paliasz elhallgatott 's fátyolát ké-
pére vonta* mer% homályos tanácsa e-
gyebet czélzott. De a' tanács' pajkos 
magyarázatja tetszést nyere , 's Jupiter 
példát ada a' több Isteneknek, Le r le 
lopta magá| majd arany-eső' képében, 
majd mint hattyú, majd más és más a-
lakban, valahol olly Szépet sejte-meg, 
kiben az isteniség' szikrája fogamzást 
vehetett. Néhány Istenek , 's ollykor 
még Istennék i s , nem voltak idegenek 

. követni a' példát; főképen pedig az em-
beri nem' gyuladékony anyja, ő , ki 
ezt a' magyarázatot adá a' tanácsnak, 
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a' teljesedésben is munkás volt, annyi-
ra hogy végre minden elragadtatott Sze-
relmes úgy hitte hogy Chlóriszában mr-
gát az Istennél vagy Gratziájinak eggyi-
két öleli. . Még a' szűz Diána is részt 
veve a' dicső s z á n d é k b a n ' s nem mer-
vén testileg közelíteni a' megkedvelt 
Endymionhoz, lelkesítő szerelmes te-
kintetekkel lebege az ifjúnak szendergő 
szemei felett. Csak két Istenné marada 
távolságban az emberi nemtől; amaz 
gőgből 's féltékenysége miatt, ez a' má-
sik kinek tanácéát. félre-értve látánk. 
szemérmes bölcseségből, 

A.' H E R Ó S Z O M. 

IVlostan kezdődék a' nagy változás. 
Félistenek *s Héroszok léptenek-fel, nem 
többé idegen, hanem saját erőben; az 
istenség' magva halandó testekbe,vala 



3ő!4 p a r a m y t h e k. 

plántálva. Melly nagyobb tettek téte-
tének most! melly szélesbbre - terjedő 
kívánságokat foga-fel az emberi keskeny 
melly ! Aeszcul^p, fija Jupiternek , hol-
takat támogata, 's kevesítgeté a' Tarta-
rusz' országát. Herculesz és némelly 
mások, eggyfajiak ővele, megszabadí-
ták a' földet az ő szörnyeitől, 's diadal-
lal szállottanak alá még a' földalatti la-
kokba is. Szelídebb Istenfiak szelídebb 
módokon kőitek az elnyomattaknak se-
gédekre; 's eggynél több Simonideszt 
mente-meg Castor és Pollux a' veszély-
től, de a' regét nem tartotta fenn a' 
Történet. Segédlángokban lebegének 
a' hajó' árboczain, 's mint ragyogó csil-
lagzatok a' csatában , 's vívtak a' harczo-
lók mellett. Apollonnak 's a' Múzának 
fija ismét szelídítgette az elszilajlott 
embereket édeszengzetü lantjával , 's 
szeretett Eurydicéje után szinte az ár-
nyak' tartományaiba hatott. Istenfiak 
köték-meg a' barátság' és hűség' szövet-
ségét , hogy az állandó légyen, túl a' sí-
ron is; Héroszok alkottanak országokat, 
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szabtak törvényeket, kötöttek nép és 
nép között frigyeket, 's neveik örökké 
élnek. Nem várták hogy őket a' Mer-
kúr' botja vezérelje keresztül a' földa-
lattiak' völgyeiken, megtisztulva láng-
ban önn-magok szállottak-fel az ég fe-
lé , 's az Istenektől , mint fijaik , mint 
társaik fogadtattak. Mennyen földön 
meg valának dicsőítve ezen istenmag-
zatok , 's a' szép Istenné mosoly gva em-
lékezett almájáról. 

De oh melly hamar múla-el e' scén 
is ! A' megvénhedett Istenek belé ún-
tak munkájikba, 's szellemeik lassan-
dan kiholt az emberekben. A' Héroszok' 
maradékai kevélyek voltának ugyan szár-
mazásokra , de az csak idegen, csak 
születési elsőség vala , 's nem egyébre 
szolgála nálok, mint az ártatlanokat el-
nyomni. Tunyán folyt erejkben az is-
teni vér, 's ennek helyébe czímerekkel 
's őseiknek nagy neveikkel píperézget-
ték magokat. Már szemére akará vetni 
Paliasznak az atyja, hogy őtet bölcse-
fiége e' bohó bábjátékkal igen csúful 



364 F A R A M Y T H E K, 

megcsald; de ő nem ítélte méltónalt , 
hagy olly tanácsért melly az övé nem 
volt , mentségeket hordjon-fel, 's hall-
gatva szállá alá a' földre, 's maga fo-
gott munkájához. 

P A L L A S Z ' M U N K Á J A . 

Tudnillik egyedül Pali asz vála az az 
Istenek' és Istennék* seregében a' ki kül-
ső illetés nélkül Jupiternek fejéből vet-* 
te lételét; 's így csak övé vala azon el-
sőség hogy ő az emberi lélekre eszkö-
zetlen' hathatott. Nem vala neki szük-
sége leplezésekre hogy oktassa őket, 
nem semmi ámító leleményekre. Ellö-
ké a' Merkúr által ajánlt sípot melly 
inkább fogott volna fülre hatni mint 
szívre: ellenben boríték nélkül jelent-
meg az ólly lelkeknél kik az ő becsére 
reá ismertek 's megkedvelék kevésbeszé-
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dü alakját. Ó tánitá Pythagoraszt hall-
gatni 's elmerülni; ébrenti álmok nél-
kül fedte-fel előtte az Egyetem' törvé-
nyeit , 's füleit megnyitá hogy a' szpjié-
rák' harmóniáját érthesse. A' meglelke-
sedett Plátót bévezette a' lelkek' orszá-
gába , megmutatta neki az Istenek' ud-
varát , meg még a' Mennyei Szerelmet 
is.Álthathatatlan paizsába fegyverkezteté-
fel Brútuszt és Scípiót, 's isteni érzést 
lehelle beléjek, hogy ne csak a' Hazát, 
hanem ezzel eggyütt a' Rényt is szeres-
sék , az Irigység' tompa csipkedéseivel 
ne gondoljanak , 's ennek kígyóhajai 
által szíveiket még fentebb rényre in-
gereitessék. Ezért vevé mellyé' ékéül a' 
Medúza' fe jét , 's a' Fúria' irtózatos a-
lakját isteni kellemmé változtatá. Kar-
csú láncsajával, mellyel eggykor Óriá-
sokat hánya-le, megcsapá a' szirtet, 's 
ennek hasadékjai közzül sarjaztatá a' 
jóltevő olajfát. Nem az ellenség' győ-
zőjét , hanem az embéri nem' boldogí-
tóját koszorúzta-meg ennek békés ágá-
val; de senkit nem inkább mint a' k* 
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önn-magát gyŐzte-meg \ magával nyú-
galomban él. 'S ezen jutalmak' kiosz-
tásában nem néz eredetre, nem korra, 
nem nemre. Ezt nyújtotta Epiktétnek, 
a martaléknak, ezt Marc-A úréinak , a' 
nyugtalan széken ülő fejedelmi Bölcs-
nek ; 's leikeiknek belsőjikbe önte a' 
mennyei béke' olajából. Magára voná 
intéző szemeit a' véle-rokon asszony-
nem is. Ő találta, nem az asszonyi-
nemért hanem az asszonyi-nemben, a' 
munkásságnak 's házi csendes szorga-
lomnak minden mesterségeit. Eggyütt 
szövé Penelopével a' kegyes vásznat, 's 
remél lő tűrésének édes könyüjivel eny-
hítgeté a' híven-várót. Neme' legne-
mesbbjeinek eggynémellyeit még a' ha-
lált megvetni is .tanította. O adá Arriá-
nak kezébe a' gyilkot , ő változtatá a" 
szenet Porciának égő nektárrá. Legked-
vesbb választottjainak pedig, hímnek 
és nőnek , tulajdon képét adá, az ár-
tatlanság* Palladiumát. Mint Diadalmas 
jelene-meg mostan az Olympban , ke-
vélység nélkül, hallgató szerény nagy-
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Ságában. 'S Jupiter őneki ajándékozá 
az emberi f a j t , melly körül ő szerze 
legtöbb érdemet, s ő az égnek min-
den örömei helyett a' földet választá 
csendes biztos lakúi. Legörömestebb 
az elmélkedő Bölcs mellett vészen szál-
lást, 's gyönyörködik a' jó nevelés', a' 
házi takarékos élet' csendes szerencséjé-
ben. E' miatt a' lebdeső Vénusz őtet 
eggy komor bagoly symbóljáva] csúfol-
hatja ugyan ; de maga a' szent Sors ne-
k i , végezései' legbölcsebb 's eggy etlen 
teljesítőjének , eggy tisztelő symbólt 
k ü l d e , a' Sphinxet, a' rejtett bölcseség' 
képét. 

Országod, o nagy Istenné , imitt 
amott csak homályban látszik még a' 
földön. Derülne-fel immajd eggy min-
denhol elterjedett fényes országgá! 
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M I I E R V A , 

AZ ASSZONYI NEM* VÉDJE. 

s z ö v é s . 

Szerénysége mellett is Minerva minden 
Istennét ellenségévé válni látta; mert 
az irigység, úgy mondják, még az O-
lympban is közönséges vétke az asszo-
nyi nemnek. Csak nézzétek-el aá Egye-
dül-bölcset! mondának. Kerüli társasá-
gunkat , miközöttünk nem lel magához-
illő mulatságot. 'S valyon mivel mú-
latja magát magányában? Talárt kedves 
fülesével! Oh, az igen is , elmés, mu-
lattató , szép madár ! 

Neheztelés 's pirulát nélkül lépe-feí 
Minerva közöttök, 's előmutatta szép-
új találmányát, a' szövést. Lássátok, 
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testvértársaim, ez az én mulatságom » 
a' csendes hasznos munka. Elmém' és 
kezem míve. az embernek öltözetére 's 
ékességére lészen; nemem kedvesen fog-
ja vele magát múlatni, 's férjeiket a* 
szorgalom' kötelékinéi fogva szorosbban 
csatolja magához , szorosbban tartja mar 
gához-füzve, mint a' henye szeretetnek 
minden hálójival tehetné. Avagy a' hasz-
nos leleményeknek eggyetlen elmés 
gondozatja végtelenül nem kedvesebb e 
minden csevegésnél, minden unadékos 
játéknál ? 

Vissza tére magányába, 's nem haj-
tott többé a' munkátlan rest irigység' 
beszédeire. 
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V A L Ó S Z E R E L E M . 

A megpirított Istennek új ostromhoz 
készülőnek. Legalább nyilvánságos , 
mondának, hogy Minerva nem alkalma-
tos szeretni. 'S hogyan is volna az? Nem-
de ő a' mi öreg atyánk' hideg agyából 
eredett e? Szíve nem vér; az csak gon-
dolat; ereiben nem foly szerelmes ölel-
kezésből eredett tűz. Tiszteltessék a' 
mint akar , legyen hasznos a' mint tet-
szik: de nyájas, de kedvelt, az ugyan 
soha nem lesz ! 'S mi ér-fel a' boldogí-
tó édes szerelemmel ? 

Az Istenek' atyja tulajdon magának 
fogá pártját midőn leánya' pártját lát-
szék fogni. 'S ti, úgymond, nem hiszi-
tek hogy főmnek életleve szívemből szí-
várga-fel ? nem hiszitek hogy nekem is 
szív készítette a' legvéknyabb, legjobb 
leveket? És melly elmétlen gondolat 
bennetek, azt hinni hogy az igazi isteni-
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tisztelet szeretet nélkül lehessen? mint 
minden más szeretet nem becsülés nél 
kül. Menjetek, 's kérdjétek sorban Mi-
nervának minden Kedveltjeit mind a' 
két nemben: ők ezt, eggy "adományá-
ért a' bölcseségnek, forróbban szíveseb, 
ben szeretik mint titeket a' könnyelmű 
Ámornak száz meg száz szellőajándékai 
miatt. 

'S kivált te, én habszülötte leányom, 
mondá most Vénuszhoz, emlékezzél e-
redetedre 's mindennapi sorsodra. Az 
Isten elhallgatott. De Istenek és Isten-
nék érték mit akara értetni Jupiter. 

A" legfenntebb szeretet mély bölcse-
ség, és csak a' legmélyebb bölcseség lé-
szen a * legtartósbb legmunkásabb sze-
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S Z É P S É G . 

Vénusz készen állott Minervát harma-
dik ízben támadni-meg. Ám légyen! 
úgymond; azonban legalább eggy czik-
kely túl vagyon minden kérdésen: az 
ő szépsége és az enyém. Párisz mind 
kettőnket látott, 's tudva van mellyí-
künket ítélte szebbnek. 

Párisz e? kérdé nehezteléssél Júno; 
az a' paraszt, otromba pásztorfiú? 'S te 
nem pirulsz az ő ítélete miatt? és azon 
alacsony fortély miatt mellyel őtet ba-
rátoddá tevéd? 

Hagyjuk a'versengést, Királynéja 
az Isteneknek, monda Vénusz; feledjük 
a' régi történetet, *s álljunk eggyé e' 
felfuvalkodott bohó ellen a ki neked és 
nekem ártogat. Ha az én szép hajfürt-
jeimmel bírna, elrejtené e azokat sisak-
ja alá? ha ővé volna a' te büszke keb-
led és az én övem, e' szorító alkalmat-
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Ian pánczélban járna e ? Lépjünk újra 
Párisz' elébe, de nem eggyenként, ha-
nem eggyütt mind hárman , és mind 
hárman — 

Hallgass, monda Vénusznak Jupi-
ter , 's ne gerjesszd-fel ismét Ériszt, ki, 
a' ti hiuságtok miatt , elég dolgot ada 
Isteneknek, embereknek; Illy haszon-
talan, bohó gondolat miatt ! Ha valaha 
hibázott a' leányom Paliász, bizony ak-
kor hibázott, midőn veled szállott, és 
pedig illy Bíró előtt, vetélkedésre. Csak 
ez eggy esetben , a' leggyengébb pont-
ján a' ti asszonyi szíveteknek, mutatta 
hogy Ő sem mént nemének gyengesé-
gétől. Tegyük-fel hogy neki nincs olly 
szép haja , nincs olly tetszetős alakja: 
ha akarja e hogy legyen? akarja e hogy 
az övéi illyeknek tartassanak? Néked 
hagyja ő hogy meztelen szépségedben 
kevélykedjél, 's mint szűzhöz ill ik, ta-
gadhatatlan fcecseit is rejtve tartja. 
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A' M Í M E L Ó K . 

A bölcseség'Istennéje megjelent a' föl-
dön, 's minden asszonyságaink bölcse-
ségnek Istennéji akarának lenni. Mi-
ieket könnyebb mint ez P mondának. 
Paliasznak sisakját a' bagollyal fejeink-
re rakjuk 's tollas kalapokká változtat-
juk. Pánczélját kiczifrázzuk mindenne-
mű ékesítésekkel, hogy a' legkarcsúbb 
legszebb mellyfedővé légyen; végre Me-
dúzájának képe ragyogjon emlőinken; 

' meg nem fáradva fogjuk hirdetni diada-
lainkat mellyeket szépségünk kevély 
társainkon nyere. Megtestesült Páliá-
szok leszünk, úgy hogy bennünk ma-
ga rs meg fog csalódhatni. 

Annak csak eggy kicsinyded hija 
v a n , mondá a' Minerva' madara; az, 
hogy ezen Pallászi öltözet alatt eggy 
Paliasz lakozzék. Én az én tollamat nek-
tek nem adom, 's azt magatok sem óhajt-
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játok czifrálkodjatok a' páváéval. Pánczél-
tokkal Ámor nem gondol; 's ti azt maga-
tok is olly ravaszul fűzitek hogy nyilai 
mindenütt lelhessenek rést. 'S végre Me-
dúzája'fejét — oh, légyen eszetek, 's 
ne ingereljétek haragra Istennémet hogy 
benneteket az ő mímel őj ének Arachné-
nak sorsára né jutasson, 's azzá ne te-
gyen a' mik lenni nem akartok, és é-
pen ez által gyakorta annál inkább 
vagytok. 

Ha követni akarjátok Minervát, 
monda tovább a' komoly madár, az én 
honnűlő munkás Királynémat: ímhol 
az ő kedves házi szere. A' Bagoly nekik 
Minervájának találmányát 's szentségét, 
az orsót, nyuj tá; 's minden asszony-
ság szaladt az utálatos, goromba Ba-
goly előtt. 
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A' N E V E L Ő . 

Eggy bérbe-szegődött Nevelő-asszony, 
a' millyeket nagy házainknál látunk , 
oktatásai alá veve eggy gyenge leányt, 
's ekként vezette azt fenn goldolkodásra 
's kellemes maga-viseletre. 

Mindenek felett, kedves barátném, 
ne bántsd-meg eggyikét is az Istennők-
nek ; ne múlasszd-el semmi szolgálat-
jokat, és eggyikét is az őket illető szol-
gálatok' módijainak. Már ismered kik 
közöttük a' legtiszteltebbek , leghatal-
masabbak: Vénusz, Júno és Paliasz. 
A'szolgálatot kezdd Vénusz körül, mert 
ő barátja, társa az ifjúságnak ; ez nem 
tart soká, 's vele eggyütt , fájdalom ! 
elszállanak tőlünk Vénusznak legszebb 
ajándékai is. .Ezen intés' emlékezetéül 
vedd az ő tükrét és almáját. Múlván é-
veid, vezető nélkül lépsz-be Júnónak 
szolgálat)ába. Pompa által kipótolhat'd 
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az eltűnt szépség' virulmányát , és a* 
mit e pótolék nem adhat neked, add 
azt magadnak magad, merészség és gőg 
által. Emlékeztetőül ím vedd pávájá-
nak czifra farktollait, 's szúrd hajaid köz-
zé teendő győzedelmül. Midőn végre e-
16611 a' magányos ránczos-arczu k o r , 
akkor ideje leend Minervának alakjába 
öltözni. Tedd például rényeit, 's ezek 
között leginkább az ő komoly , sanyarú 
tisztaságát, 's így te is — 

Jupiternek villámjai által eggyszer-
re fel vala világítva a* szoba, 's előttök 
álla a' nemesen-haragvő , fennképü Pal-
iasz. Csábító! kiálta az Istenné, 's reá 
lövellette szikrákat-öntő kék szemeit; 's 
te így játszol az én nevemmel ? Légy 
a' mi vagy, de a' minek nem látszol. 
Hirtelen Medúzává változott a' csábító, 
megcsapva az Istenné' szikrákat - öntő 
szemeitől. Furiává vonultanak-el arczá-
nak húzásai , fürtözetjei tekergő kígyók-
ká sziszegének. A tanítvány elrettent, 
de a' nyájas Paliasz felemelte a' gyerme-
ket, kebelébe ültette , 's ezt mondá ne-

•i5 
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t i : Ne ijedj-meg, kedves ártatlan ; én. 
nem bántottam az ámítót; ő maga látta-
meg tulajdon képét tündöklő mellypa-
izsomban, melly előtt hazugság és tet-
tetés meg nem jelenhet, 's azzá kelle 
változnia a' mit láttál, Ne higyj szavai-
n a k , kedves gyermek! Az első rény 
mellyet tiszteletem tanít, a ' lyányi sze-
mérem és tisztaság. Miként lehetnél i-
dővel Minervának gyermeke, ha élted-
nek legszebb éveit héjehujában töltötted 
volna el ? Én egyedül csendes munkás-
ságot, pompátlan szerénységet , házi 
eggyszerüséget kívánok és koszorúzok* 
Mint eggyezhetne ezekkel a' pávai pom-
pa 's a' Junói g ő g , és mint vezérelhet-
ne oda ? Az én legfőbb adományom 
végre a' próbát-kiálló szelídség, a* csen-
des való. A' Fúria téged azzá készüle 
tenni a' ki a' legútálatosbb, legtisztátla-
nabb hamissággal az én alakomat visel-
je , *s a' bölcseség' tiszteletes nevét min-
den nevek' legnevetségesbbjévé tegye, 
Vond-le róla tekinteteidet, 's kísérjen* 
gem templomomba.' 
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A' honnűlő Paliasz a' gyermeket 
maga nevelte-fel, 's kiházasítá gazdag-
ság nélkül, Junói pompás ajándékok 
nélkül. Paliasznak képe, a' Palládium, 
vala menyasszonyi éke mindennapi tű-
köre , 's a' vőlegény* hajléka mellett 
eggy szép olajfa kele-ki. A' hasznos, 
békés olajfa lön képe szegény, de sze-
rencsés házasságoknak. 
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