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Arany pataki György'.

E l s ő  S z a k a s z .

Ha merem kérdezni, kikhez van szerencsém 
az rákban ?

P est felé útazván eggy ernyes kocsiban négy 
lovonn eggy meglett úri ember, öszvejött az utól- 
só státiónn a' vendégfogadóban négy hintóval, 
mEllyek párnázfákokkal, skatulákkal , puskákkal 
és vasas ládákkal tele voltak, Leszállván kocsi
járól , szobát és ebédet kért.

Külön szobával ftem szolgálhatok, monda 
a’ vendégfogadós ; de ha az enyímmel megelég
szik az Ú r, az asztalt benne azonnal megtérít
tetem.

Minekelótte aJ vendég ezen ajánlásra meg
felelhetett vo lna ,  eggyike az U raknak , kik a' 
folyosóról lenéztek , rá kiáltván , Az Úrnak bö- 
osületes nevét, úgymond , szabad-e tudni?

A j  '  Én
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Én Mársfalvi András vágyóit, feleié a’ ven
dég, az Uraknak fzolgálattyára.

Vitesse be az Ú r ,  monda am az , úti holmi
ját a' vendégfogadós' szobájába , maga pedig jöj
jön fel hozzánk , ha te tsz ik , és ebédellyen ve
lünk.

E' különös emberséget különös köszönettel 
vévén Mársfalvi, még a' garádicsokot máfzta , 
nem győzött magában azonn elegendöképen csu- 
dálkozni , hogy ezen Urak az ö charactere iránt 
nem is tudakozódván , puszta nevének hallására 
magokhoz híjják. Vagy nevemről ösmernek , 
monda halk szóval, vagy nagyon böcsületes em
berek. Hozzájok ju tván , ha merem kérdezni, 
úgymond , kikhez van szerencsém az Urakban ?

Ez Báró Külneki László Ur , feleié a z ,  a' ki 
a’ folyosóról megfzóllította; én pedig Aranypa
taki János vagyok.

Mársfalvi mélyen meghajtotta magát mind 
a’ kettőnek. A' Báró csak eggy rövid főhajtás
sal fogadta köszöntését; Aranypataki pedig ke/et  
fogván v e le ,  úttyának czéllyát, és okát tuda
kozta.

Pestre költözök mindenestül , mondá Márs« 
fa lv i , ’s ott eggy csendes hajlékban megvonván 
magamot, az ablakból nézem majd a' nagy vi
lágnak habzásait.

E' rövid de barátságos beszéllgetés alatt a 
Báró feszesen állván , tusakodni látszott magában 
eggy gondolattal , melly ammint tekínteteibűl ki
te tszett, amazoknak beszédgyéhez nem tartozott.

Végre
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Végre francziáúl Aranypatakinak azt m ondo tta , 
hogy Dámáik talán roíTz névenn fogják venni, ha 
hozzájok idegen embert vezet.

Aranypataki erre fzintazonn a nyelvenn 
megfelelvén, én ugyan , úgymond, az előttünk 
álló vendéget személlyé szerint eddig nem ös- 
mertem , de nevérul jó házbúi valónak tudom# 
A' mi a' Dámákat i l le t i , megjelentem nekik elő
re a' dolgot. Ama' környülállás , hogy külön 
szobához nem juthatott , arra legalább csak bírja 
ö k ö t ,  hogy embertelenül ne fogadgyák.

Aranypatakinak elmenetele utánn a’ Báró 
sokáig némán állott , és szemeit maga' elejébe a' 
földre függesztette. Mársfalvinak tehát tellyes 
szabadsága volt a r r a ,  hogy orczavonásaibúl bel
sejét kémlelgesse. A 'B áró  végtére rá tekintvén, 
micsoda szolgálatban van az Úr? úgymond. Va
lamint a' kérdés , úgy a ’ felelet is rövid és feszes 
v o l t ,  és csak ezen ígékbűl állott:  Én nem szol
gálok; mire a’ Báró ismét elnémult.

Azonban Aranypataki viífzaerkezven, Mars
falvit a’ Dámákhoz bevezette , minekutánna elő
re megintette vo lna , hogy magyarul velek nem 
beszéli hét.

Német köszöntésére felkelvén üléseikről a’ 
D ám ák, meghajtották eggy keveset m agokot, s 
ismét leültek, a' nélkül hogy üdvözlését legki
sebb szóval fogadták volna. Sőt mivel a Bárót 
utánna bejönni m egsejtették, francziáúl azonnal 
magokhoz h í t ták , és arra kényszerítették, hogy 
Ököt el ne haggya m indaddig , még az ebédet

el
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el nem végzik. Aranypatak], mintha helyre akar
ta volna hozni az t ,  a' mit a' Dámák a' vendég
hez való emberségben elmulattak , barátságos be
szédbe eredt vele , 's minekutánna a ’ szót majd 
nem érezhetetlenul a’ Dámákra fordította vo lna , 
imígy szóllott hozzá:

A' B áróné , úgymond, külföldi, és a’ mi 
ennél sokkal több , francziásan neveltt Dáma. 
Hasonló nevelést vett a’ Báró is , noha született 
magyar. Az afizony gyűlöl e’ világonn mindent, 
a ’ mi nem franczia, vagy a’ mi legalább nem 
francziás. A' németet o trombának, a' magyart 
pedig gorombának tartya , ha csak a' franczia 
módosság által meg nem gyaloltatik. Most eggy 
darabig jószágában mulatván , 's a' körülbelül 
lakó magyar Nemesekkel megösmerkedvén , an
nyira megutálta földünköt és nemzetünköt, hogy 
nyakrafóre Becsbe kívánkozott. Ama' természe
tességet, melly nálunk ura lkodik , ö neveletlen 
vadságnak, az egyenes fzívüséget gorombaságnak, 
a’ magunkkal való megelégedést paraszt büszke
ségnek nevezi. A' magyar alTzonyokot annyira 
nem szenvedheti , hogy egynéhányat közülök, 
kik tiszteletére mentek , meg is s é r te t t ; a' mibül 
azutánn csúnya harczok támadtak. Ezen Asszony
ságoknak férjei, tudni illik , bolTzút akarván ál
l a m ,  Ötét is hasonló gorombaságokkal illették, 
vagy a Bárót külcmbféle inderkedésekkel kínoz
tá k ,  sót még jussainak csendes birtokában is ,  a’ 
hol lehe te t t , háborgatták. Megesküdött végtére 
a B áróné , hogy ö e' bárdolatlan országban to*>

vább
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vább nem lak ik , 's férjétül azt k ív án ta ,  hogy 
vele eggyütt mennél hamarább Bécsbe költözzön, 
és ott örökre letelepedgyeh. A’ Báró felette jó 
ember annyiból', hogy készakartva senkinek sem 
árt;  de egyszersmind felette gyenge is azért, hogy 
Asszonyának jó móddal parancsolni még akkor 
sem tud , mikor másokot legázol. Az én felesé
gem is külföldi Bárónak a’ leánya , és a’ francziát 
hasonlóképen egészen elnyelte volt. Még házas
ságunk utánn is sokáig forrottak benne a' franczia 
bolondságok , mellyek fonfos valóságoknak tar
ta tnak ; sokáig rogyogtak rajta a’ franczia pipe
rék , mellyek módosságnak neveztetnek. Csak 
lassankint hozhattam egynéhány esztendő alatt 
a' közép ú t r a , mellybül most ismét ki kezdett 
térni , mióta Kiilnekiék szomszédságunkban lete
lepedtek. Istennek hála ! hogy a’Bárónétul ismét 
elválik. Rezkettem már a' jövendő iü l, jói tud
ván ,  hogy a' betegség sokkal veszedelmesebb, 
mikor megójjúí , mint mikor támad. Ezeket, 
így fejezte be Aranypataki barátságos beszédgyét, 
csak azért akartam az Úrral hamarjában közleni, 
hogy az em bereket, a* kikkel ma ebédelni fog , 
naggyábúl megösmervén, könnyebben elfzívelhes- 
se azokot a' megvetni való kajcs tek inteteket,  
mellyek ne talán az Úrra lövődnének.

Aliig mondotta ki e* szóko t, hogy a' szom
széd szobákból beléptek hozzájok eggy franczia 
aífzony a Bárónak tizenhárom esztendős Kisaf- 
fzonykájával, és eggy, franczia férjK Aranypataki- 
nak tizenöt esztendős fiával. A* Báró azonnal

ele-
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elejekbe sietvén, a’ franczia alízonyt karjával meg
kínálta , és eggy székhez vezette. Melléje ülvén 
maga is ,  nyájas beszédbe ereszkedett vele. Ezen 
a iszonynak külseje olly kellemetlen v o l t , hogy 
Mársfalvi annak első tekintetére majdnem elifzo- 
nyodott. Magossága középszerű, egész termete pe
dig olly száraz lévén, hogy csak csontbúi és börbül 
látszott á llani, szinte am a’ váfzokhoz hasonlított, 
mellyeket a ’ parasztok a ’ kertekben felállítanak, 
hogy a’ madarakot a*gyümölcstől elijeíszék. Nagy 
szájának hofszú fogakból álló agyara előre állván, 
mardosó telhetetlenségre m utato tt,  meg beesett 
fzeineibül az irigység nézett ki, beszédgyében pedig 
és magaviselésében az ostoba büszkeség uralkodott.

A’ franczia férjfi azonban a' Dámákhoz menly 
kik nagy szívességgel fogadták. Közéjek ülvén, 
inár az eggyiknek, már a ’ másiknak mondott szép
ségeket, mellyek inkább eggy hadnagykához ih  
lettek volna, mintsem eggy nevelőhöz. B arna , 
köpczös és alacsony lévén , orczájának vonásai 
nem voltak ugyan,rendetlenek, de valamint te s 
tének minden egyéb részei nagy erőre mutattak , 
úgy meredlt es homályos szemeiből az ostobaság 
látszott kitekinteni.

Azalatt a' két nevedék eggy ablakba vonó- 
d o t t , közel Aranypatakihoz és Mársfalvihoz, hol 
törött franczia nyelvenn egymással nyájasan be- 
fzéllgettek. Aranypataki magához fzóllílván fiát, 
megösmertette M ársfalvival, kit arra kért ,  hogy 
eredgyen vele eggy kevés beszédbe, mellybui a* 
tudományokban való előmenetelét megítélhesse.

Peá-



Deákúl felette hibásan, németül pedig még hi- 
básabban besze'llett. Franczia országnak gyeogra. 
fiájából tudott valamit, de Magyar országnak csak 
felosztásait sem tudta. E lgondolhatni, hogy tu
datlanságát attya előtt Mársfalvi vagy elpalástol
ta , vagy legalább azzal , a' mit tudni látszott, 
megszépítette. Azt mindazáltal ezen Atyának 
dücsősségére meg kell vallani , hogy fiának fo
gyatkozásait átlátta é3 megvallotta. M ost ,  úgy
m ond , Pestenn eggy jó legényt fogadok melléje, 
a? ki vele a} tudományokot g\akorollya.

M á s o d i k  S z a k a f z.
A* franezia ebéd és a magyar dessert•

M-1» Mihelyt Mársfalvi az ifió Aranypatakival be
szédbe ereszkedett, a' Bárónak KisaíTzonya az 
ablakból azonnal annyához, és étiül nevelönéjé- 
hez szaladt. Abból , hogy a* Dámák és a' fran
czia nevelők Mársfalvira szögezték szemeiket, 
okosan gyaníthatta ez , hogy ököt a ’ Kisalízony. 
reá figyelmetesekké tette. Majd azutánn tálal 
tak. A' Báró’ szakáccsá, ki mindenütt előre kül
detett , franczia ételekkel vendéglette meg ököl. 
Az asztalnál Mársfalvit az öreg Aranypataki m a
ga mellé ültette. Most már ő az étel köztt a' 
franczia beszélgetésre , melly közönséges és nyil
vánvaló l e t t , több figyelmetességet áldozhatván , 
álmélkodással hallotta , hogy a’ Dámák olly rof- 
szúl befzéllette'k a ’ francziát, mint nállunk a* né
metek a* magyart, e's hogy a' nevelőknek társa- 
^ágos tónussá olly alacsony v o l t , mint franczia

or-
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országban a* cselédeké , kik többnyire a' köz 
népnek allyához tartoznak. Felsohajtván Mars- 
falvi, megkérdezte az öreg Aranypatakból e ’ kül
ső nevelőknek neveit, és a’ helységeket, mellyek- 
ben születtek.

Párisi mind a’ kettő , feleié Aranypataki. Az 
a Iszony született Grófné, Madame de Föllé, a* férjfi 
pedig jó nemes em ber, Monsieur de Frippon.

Bocsásson meg az U r ,  mondá erre Mársfal
vi , amannak szinte szavába esvén , és gúnyos 
nevetésre fakadván, neveik ugyan nagy születés
re nem igen mutatnak.

Igaz! feleié Aranypataki, mert Föllé bolon
dot , Frippon pedig gaz embert jelent. De ez 
semmit sem tesz. Elbeszéllették Ők nekünk ne
veiknek eredetét , melly valóban nagyon külö
n ö s , de nem lehetetlen. Az aíTzonynak őselei 
közül az eggyik udvari bolond 's egyszersmind 
orvos is volt eggy hajdani franczia Királynál. Az 
udvari bolondok a' régi világban , ammint az Úr 
maga is íudgya, okos és elmés emberek voltak. 
Történt tehát, hogy a' Királyné beteg ágyba es
vén , sokáig nem szülhetett. Errevalónézve az 
említett orvos felöltözött bába ruhába , és a' Ki
rálynéhoz ment. Ez szíves nevetésre fakadván , 
szerencsésen megszült, és a’ Királyt arra v e t t e ,  
hogy orvossát Grófnak tegye. Kevés üdö múlva 
ezen új Gróf a’ Királynak komornokját haragból 
Fripppnnak nevezte. A' komornok tehát ötét 
kihítta viadalra. Eleget mondotta amaz, hogy 
ö Gróf létére nemtelen emberrel harczolni, nem.

tar-
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tartozik; de mivel ez ellenben megesküdött, hogy 
mihelyt vele harczolni nem akar ,  első alkalma
tossággal megbotozza , a' Gróf de Föllé végtére 
a' Királynénak az egész dolgot megpanafzlotta, 
ki a' komornoknak haragját csak azzal csillapít
hatta l e ,  hogy azon r.év alatt, mellyel ötét a’ 
Gróf illette , nemes embernek tetette.

Es az illyen meséket az Urak e’ sohonnai 
embereknek elhitték ? kérdezé tüzesen Mársfalvi. 
Kívántak e töllök az Uiak tanúleveleket születé
sek és nyigoknak viselése irán t,  mikor Ököt ne
velődnek fogadták ?

Nem tartottuk szükségesnek , feleié Arany
pataki , mivel , mint emigránsok , megakarták 
magokot nálunk vonni , és sem az aílzony a’ 
Grófné neve t ,  sem a* férjfiú, a’ nemes rangot tő
lünk nem kívánnya. Mink megörültünk , hogy 
gyermekeinknek nevelését magokra vállalták, 
minekutánna a' franczia nevelést az egész világ 
legtökélletesebbnek tartva.

Boldog Isten ! mondá erre Mársfalvi elkese
redett szívvel, mennyire ment már Naggyainknál 
a’ nevelésben való gondatlanság! Ha kocsist , 
vagy inast,  vagy szakácsot, vagy kulcsárt, vagy 
komornát vagy szobaleányt fogadnak, rfera győz
nek töllök elég attesztátumokot k ívánni, sőt még 
ízóval is tudakozódnak irántok , ha lehe t,  amaz 
Uraságoknál , kiknél azelőtt szolgáltak. Csak 
gyermekeiket adgyák minden gond nélkül olly 
embereknek kezébe, kikrül semmit sem tudnak 
bizonyosan egyebet, hansm hogy francziáúl be- 
széliének. Arany-
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Aranypataki erre fzeme közé nézett eggy 
darabig, azutánn pedig felvetvén szemeit az ég
re , megvonította vállát és elhallgatott. . zon 
szempillantásban észre vette M ársfalvi, hogy a' 
franczia beszéllgetés , melly a* többiek között 
folyt , Ötét illeti. Monsieur Frippon elkezdene 
magyar nyelvének hangját csúfolgatni, melly ne
ki harmoniátlannak tetszett. Madame Föllé nem
zeti öltözetét és bajúifzát vette rostájára. Báró 
Külneki Gilméta KisaíTzony pedig még orczájá- 
nak vonásaira is kiterjesztette fúllánkos gúnyolá
sait. A' Dámák az öreg Báróval édesen nevet
ték a* tizenhárom esztendős KisaíTzonykának friss 
gondolatit, 's ezeknek franczia nyelvenn tett ha- 
íapós kifejezéseit. Az öreg Aranypataki elkomo- 
ro d o t t , 's mivel nem tudta bizonyosan , ha Márs
falvi ért-e francziáúl vagy sem? nagy fzoronga- 
tásban volt miatta. Kétszer más tárgyra is akar
ta már fordítani a’ beszédet, de minden iigyeke- 
zete haszontalan volt. Mársfalvi , hogy iránta 
való gondgyátul megmentse , arra kérte , hogy a' 
beszédnek elfordításában legkissebbet se fáradoz
zon , hanem kihallgatván inkább e* nevelőknek 
mesterséges gúnyolásait, tanúllya k i , melly ala
csony szívüek , és melly romlott erkölcsüek ?

A z  Ur tehát az egész beszélgetést érti? kér
dezd Aranypataki.

Értem , mondá Mársfalvi , ’s olly annyira 
nem gondolok vele , hogy az Úrnak gyermeke 
miatt még szeretem is. Ügyekezzen az Úr ra j ta ,

hogy
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hogy e’ nevedék veíTzocske , még ha jlékony , 
más kézbe jusson.

Aliig mondotta ezt ki , hogy a’ franczia tár
saság nagy kaczagásra fakadt. A’ Báróné sür
gette F r ippon t,  hogy vigye végbe nyájas gondo- 
lattvát. Én , úgymond , az Úrnak deák beszéd- 
gyet nagyon szeretném hallani ; kiváltkép pedig 
sokért nem ad n ám , ha magyar vendégünknek 
félénk vadságát fűhöz fához kapni látnám, hogy 
jelenlétünkben az Úrnak módosán felelhessen.

Frippon tehát Mársfalvit deákul megfzóllít- 
ván , A z ú r ,  úgymond, hány oskolát tanúit ?

E' kérdésbűi azonnal átlátta Mársfalvi az 
elöbbeni kaczagásnak okát. Mivel pedig a' kér
dő a’ deák szót olly roíTzül ejtette , és olly hi
básan befzéllette, hogy ötét Mársfalvi első te
kintettel járatlannak ösmerte a ’ deákságnak még 
elementomiban is , francziáúl imígy fzóllott hoz
zá : Az Ur azt akarja töllem kérdezni, hány os
kolát tanultam?

E’ fzavára a’ Dámák el nem pirultak ugyan , 
de szemeiket leütvén, úgy elcsendesedtek, hogy 
még az egérnek fzaladását is meglehetett volna 
hallani. Csak a 'tizenhárom esztendős KisaíTzony 
görbítgette mosolygó száját, Frippon pedig, mint
ha mély álombúi ijedt volna fe l ,  eggy rövid 
franczia igennel felelt.

Én , Uram ! így folytatta Mársfalvi Azutánii 
francziáúl szavait, több oskolát tanultam, inéi- 
lyekbül magamnak a' társaságos életre sok szép 
tanúságot szerzettem. A’ többi között a’ huma*

ni*
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Tiltásnak , avvagy az emberségnek oskoláiban 
magyar mestereim arra tanítottak , hogy minden 
emberre úgy tek in tsek , mint testvéremre, akár1 
minémü külömbség legyen közöttem és közte ; 
mivel eggyáltallyában minden embertől csak an
nyi emberséget várhatunk, a* mennyit neki mu
tatunk. A' filozófiában ázt tanultam , hogy va
lamint minden tudománynak és mes’erségnek, 
úgy még a ’ társaságos életnek is Van filozófiája , 
mellyrül azok, a ’ kik fél emberektől neveltet 
n e k , még csak álmodni sem tudnák. A* kiilömb- 
féle jusoknak és törvényeknek oskoláiban két 
fontos dolgot hallottam; az első a z ,  hogy erő
szakot erőszakkal, gorombaságot bottal , min
denkor szabad meggátolni; a’ második az , hogy 
még a legvadabb nemzetnek törvénnyeit és szó. 
kásáit is tiszteletben kell tar tanunk, úgymint a ’ 
jó rendnek zsengéjét 5 és a* honbéli boldogság, 
nak istápját; a’ mire minket még a’ józan okos
ság is lekötelez akkor ,  mikor e' nemzetnél ven
dégek vagyunk. A' nagy világnak oskolájában 
végre azt tanultam, hogy mindért tisztességes tár
saságban meg kell még az ösmeretlent is bocsűb 
műnk , ha mindgyárt méltónak nem tarlyuk is, 
hogy vele ösmeretséget vessünk.

Elprédikálhatott volna még eggy egész óráig 
Mársfalvi, úgy elnémultak a' franczia társaság
nak nyelvei, úgy lekonyúltak szarvai. Az eggy 
Frippon látszott vérszemet kapn i,  mikor Mára* 
falvi a* nagy világnak oskolájáról szóllani kez
dett. Mondása utánn rá vetvén büszke főfordd-
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lássál szemeit, ha merem > úgymond , az Urtúl 
tudakozni, a’ nagy világnak oskolájába mellyik 
országban járt ? Ezt Franczia országonn kivűl ne
hezen lehet feltalálni.

Bocsásson meg az Ur! feleié Mársfalvi. A* 
tisztességes és nyájas társalkodást akármellyik 
nemzetnek nemesebb részénél feltalállyuk , csak 
hogy azt a' nemzeti szokások mindenik országban 
másféle köntösbe öltöztetik.

Az Ur tehát e' társalkodóinak törvénnyeit 
hihetöképen magyar országban tanulta? monda 
Frippon diadalmaskodó mosolygással.

Magyar országban is ,  Bécsben is , Flórén, 
cziában i*, Londrában i s ,  leginkább pedig Páris- 
ban , feleié Mársfalvi.

Magyar országnak és Bécsnek említésére el- 
kacczantotta magát F rippon , Florencziának es 
Londrának nevére csak száját görbítette m eg , 
Párist hallván neveztetni) elhalaványodott, még 
a' többiek mindnyájan egyszerre felkiáltottak: 
Párisban ? Párisban?

Az Úr tehát Párisban volt ? kérdezé az öreg 
Báró , szinte megakarván előzni az indu la toka t, 
mellyek e’ kellemetlen jelenésbúi támadhattak 
volna.

Hat esztendeig, mondá erre M ársfalvi, öre
gebbik fiával ama' Regement’ Proprietáriussanak, 
melÍvnél akkor mint Fö Hadnagy szolgáltam. 
Elvégezte volt már akkor e' remenyseggel tellyes 
Ifiú minden tanulásait, és semmi egyebnek hija
vai nem vo l t ,  hanem hogy még a' világot nem

látta.
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látta. Édes attya úti társt keresvén neki, rám 
méltóztatta vetni szemeit, kiváltkép azér t ,  mi
vel a' franczia , olasz , és anglus nyelveket be
széltem. Bécsben eggy esztendeig készültünk ezen 
útra eggyütt, a' Geográfiákból, Históriákból, és 
Utazókból megösmerkedvén előre ama' tartomá
n yokka l , melíyekbe utazni akartunk. Párisban 
hat esztendeig m ula ttunk , honnan Londrába és 
Florencziába mentünk, mindenütt eggyeggy esz
tendőt töltvén. Az udvarokhoz mindenütt beve
zettetvén, nyitva állottak előttünk a ’ legnagyobb 
házak, mellyekben soha sem tapasztaltam, hogy, 
nem mondom, az Uraságok , hanem még a’ cse
lédek is , a’ jövevényt különös tisztelettel nem 
fogadták volna.

Bocsásson meg az Ur e’ fogyatkozásunknak, 
monda a' Báróné. Aranypataki Ur eggy utazó
nak képében vezette be hozzánk az Urat, a' nél
kül hogy characterét megmondhatta volna. Sza
bad e ezt tudni ?

Méltóságtoknak fzolgálattyára, én penzioná- 
tus Gyenerális vagyok.

El lehet gondolni, hogy már most 'a '  Dá
mák és a' Báró a’ sok bocsánatkérések utánn 
majdnem imádták. A’ Báróné kimondhatatlanúl 
sajnálta, hogy társalkodásában Pestenn csak egy
néhány nap fog gyönyörködhetni , es Aranypa* 
takinénak nagyon irígviette azt a* szerencsét, 
melly ötét a' Gyenerális Úrral naponkint öszve 
fogja keríteni. Frippon a' franczia aílzonynak 
unszolására különösen megkövette Mársfalvit, 's
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magát úri kegyelmébe ajánlotta. Azalatt eljött 
a’ h í r ,  hogy a ’ hintók kéfzen állanak. Arany
pataki beülvén a ’ kocsiba, kezet fogott Mársfal- 
v iv a l , és barátságát kérte. Azutánn mindnyájan 
Pestre hajtottak.

H a r m a d i k  S z a k a f z .
Villongások.

M á r s f a l v i  még feküdt, mikor A ra n y p a ta k já 
nak inassa megjelenvén nálla, az egéfz úti tár
saságnak nevével ebédre h ítta ,  azt adván hozzá, 
hogy Aranypataki Úr maga el fog érette hintónn 
jönni, ha neki erre a’ Gyenerális Úr órát fzabni 
méltóztatik. El is ment érte tizenkét ó rako r ,  
noha az ebédnek órája dél utánn a’ második volt! 
A’ két Dámát a’ Báróval a ’ játékafztalkánál ta
lálták. A’ Báróné különös tifztelettel fogadván 
a’ Gyencrálist, akarattyára hagyta, ha velek a’ 
játékot akarja-e folytatni , vagy inkább a’ ház 
mellett lévő kertben az árnyéknak és a’ friss le* 
vegönek kellemetességében gyönyörködni? Gyer
mekeinket a ’ kocsikonn a ’ várasba küldöttük, 
úgymond , nevelőikkel eggyü tt ; egyébaránt az 
Urat sétálással is megkínálnám.

Érdemem felett kegyes hozzám Méltóságod, 
felele Mársfalvi; de a z t , hogy Dámák az ö mu- 
latságaikot az én tetfzésemhez fzabják, az egéf* 
világért el nem fzívelhetnéui ama mély tnztelet 
m ia t t , mellyel hoz/.ájok eggy általijában vise*-
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tetek. Én Méltóságtoknak p a ran cso la t já t  vá
rom.

A* Báróné meghajtván m agát,  játszó társa
lgót, úgymond, mindenütt lehet széles e 'világonn 
lelni, de ollyan U rakot, kiknek társalkodásábúl 
az ember fontos dolgokot tanulhat, felette ritkán. 
Én az Úrnak kellemetes, és ammint bizonyosan 
tud o m , tanúságokkal tellyes társalkodását aka
rom , még itt mulatok , hasznomra fordítani. Ha 
tehát úgy tetszik, mennyünk a' kertbe.

Ezt mondván, a' Gyenerálisnak karjára akafz- 
k o d o t t , és a' kertnek indúlt. Utánnok vezette 
a' Báró Aranypatakinét, kiknek nyomában Arany
pataki magányosan ment. A' kertben az utak 
lugas boltozatokkal voltak beborítva; közepében 
pedig eggy csinos mulató ház á llo tt ,  mellynek 
ablakjaiból és ajtajibúl majdnem aZ egész kertet 
át lehetett látni. Sétálás között a’ Bávóné a' Pá
risi kertekrő l, pa lo tákról,  mulatságokról annyi
féle kérdéseket te t t ,  hogy Mársfalvi allig győ
zött reájok megfelelni. Feleletei azonban a' Bá
rónét kimondhatatlanéi meghajolták , mert Márs- 
falvinak rajzolásai olly elevenek , és jegyzései 
olly mulatságosak voltak , hogy a' Báróné Páris- 
nak épületei között gondolta magát sétálni, 's 
azoknak szépségeiben érzékenységeit gyönyör
ködni.

Fél óráig való sétálgatás utánn mindnyájan 
öszvejöttek a' mulató házban, mellynek belső ré
szeit az idestova repdesó szellőnek lebegései szün
telen ’ hütögették, 's a’ virágoknak kebeléből el-
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ragadott újjabb és újjabb illatokkal megtöltöt
ték. Itt a’ következendő beszélgetés támadt.

Azt csak meg kell vallani , mondá a' Báró
né , hogy Parisnak nincsen párja. A* Gyenerális 
Urnák rajzolásai szerint egész földi paradicsom
nak kell e’ varasnak lenni.

M ársfalvi. Bocsásson meg M éltóságod, ha 
még is azt merészlem mondani, hogy az Olasz 
országi és a' Londrai szépségeknek nagy száma 
a ’ Párisi kellemetességeket vagy felmállya , vagy 
legaláob minden bizonnyal eléri*

Bdroné . Ha az Ur nem m ondaná, hihetet
lennek tartanám.

B á ró . Ha némelly Párisi szépségek kényte
lenek volnának is engedni az olaszoknak és az 
ánglusoknak , a* módosság és a* jó ízlés ezeket 
untig k ipótollya, melly a* franczia társalkodás- 
bán és a* mulatságokban uralkodik.

B aróné . Es már maga is a* franczia nyelv 
mennyire meghaladgya kellemetességével a’ töb
bieket! Oh ha az én Gilmétám olly szerencsés 
lehetne , hogy a’ Párisi világban csak eggy efz- 
tendőcskét tölthetne!

Aranypatakiné\ Az én Györgyömnek lega. 
lább három esztendőt kell Párisban tölteni , mi
helyt oskoláit elvégzi.

M ársfalvi. Szívemből sajnálom, hogy M él
tóságtoknak sem ítéleteit, sem kívánságait egé
szen helyben nem hagyhatom.

Baróné . Hogyhogy? Hiszen maga aZ Úrnak 
példája olly szemlátomást megbízó nyítty a a’ frau*

B a
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czia nevelestiek elsőseget, hogy en az ellenke
zőről csak gondolkodni sem merek.

M ársfalvi. Az én nevelésem valóban nem 
franczia , a' minn nagyon is örvendek. Tudom  
én jó l , hogy amaz ítélet , mellyel a franczia 
módosság , nyelv , és nevelés iránt vagyok , 
majdnem az egéfz nagy világnak vélekedésével 
ellenkezik ; de nem tehetek rólla.

Báróné . Helyes okok nélkül az Ur ezen íté
letet minden bizonnyal nem ejti. Szabad-e azo- 
kot tudni ?

M árjfa lvi. Méltóságodnak kérdése nekem an
nyi , mint parancsolat. Igaz ugyan , hogy az 
uralkodó vélekedéseket megtámadni soha sem 
tanácsos; de tudom ellenbeu azt is ,  hogy Mél
tóságtok nem ama’ gyenge lelkek közé tartoznak, 
kik az embert vélekedései miatt megvetik , meg
nevetik , vagy éppen üldözik. Az en Ítéletem 
szerint , valamint mindenik nemzetnek van külö
nös nyelve, törvénnyé és chaiactere , úgy külö
nös nevelésének is kell lenni, melly e’ nyelvet, 
törvényt és eharactert dajkállya és fenn tartsa. 
E' külömbséget a’ nemzetek között megrontani, 
részént nem tanácsos , részént még lehetetlen is. 
Ha valamellvik nemzet annyira viheti a’ dolgot, 
hogy nyelvét a’ szomszéd nemzetek megszeres
sek , és országaikban, kivált a' népnek nemesebb 
részénél, közönségessé tegyék , bizonyosan re
mélheti, hogy ezek között kevés üdö múlva ural
kodó nemzetté lelsz. Nyelvével tudni illik szo
kásai,  vélekedései és törvénnyel is könnyen, el-
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terjednek, olly annyira hogy valahová neki fegy
veres kézzel betörni te tsz ik , mindenütt számta
lanokra a k a d ,  kik vele eggy nyelvet beszéllvén, 
eggyet is értenek.

A ra n y  pataki* Ezek tagadhatatlanul a' követ
kezései annak, ha valamelly nemzetnek nyelvet 
más nemzetek honbéli nyelveik helyett befogad- 
gyák. De engedgye meg az Úr azt mondanom , 
hogy az illyeu nemzet csak még sem viheti azt 
végbe, hogy a' nemzetek között való külömbség 
elenyéíTzen. Számtalanok fognak meg is talál
kozni , kik a' nemzeti törvények mellett felálla- 
n a k , és inkább életeiket oda adgyák , hogysein 
a* régi szokásokot elenyészni engedgyék , mei- 
lyekkel még jussaik és szabadságaik is szorosan 
ősz vekapcsoltatnak. De meg a elírnak sem en
gedik , hogy a nemzeti külömbségek megszün- 
nyenek.

M ársfalvi. Azért mondottam e’ külömbsé- 
geknek kiirtását még lehetetlennek is. De nem 
volna-e jobb , az idegen nyelvet be nem fogadni, 
és az idegen nevelést kiirtani , mintsem nemzeti 
létünköt veszedelembe ejteni. Nagyon kesö mar 
akkor a* nemzeti törvények és szokások mellett 
fe lkeln i, mikor azok megerötlenedtek. Új és rét 
tenetes károk nélkül lehetetlen azokot fenn tar
tani ; az idegenekből pedig egészen kitisztítani 
még e’ károkkal sem lehet. A* nemzeti chara- 
cter megtarkúl, megkorcsosodik ; a' mi az ide
gen nemzetnek elegendő a rra ,  hogy majmait rab- 
fzíjjára főzhesse.

Bá-



Baróné. En ugyan a Iszony létemre illy mé* 
]yen t ’ dologba be nem látok; de azt még is mer
nem kívánni , hogy a’ nemzetek hasonlóbbak le
gyenek az ollyan nem zethez, mellynek n}elve 
csinosabb, es szokásai kellemetesebbek. Hlyen- 
nek taialom én a’ íianczia nemzetet ; azért szí
vemből kívánom azt is , hogy annak tökélietes 
nevelése miköztünk naponkint lerjedgyen.

M ársfalvi. Méltóságod engeme: szinte kelle- 
meteseri kényszerít aria , hogy a' franczia neve
lésről különösebben fzóllyak. E* nemzetnek 
nyelve , módossága és nevelése csak azért látsza- 
naK nekem olly böcsben lenni , mivel azokot 
m aba a ’ nemzet, akar kérkedésből, akár talán 
féltéit szándékúul is , már regtől fogva égig ipa* 
gafztallya, tudván, hogy az emberek azt végre 
minden nyomozás nélkül elhiszik, a’ mit gyer
mekségektől fogva szüntelen' hallanak. A' fran
czia nyelv , ha részre * hajlás nélkül akar az em
ber lzól^ani , sokkal rögösebb , nem csak az 
olasznál es ánglusnai , hanem még a* német
nél is,

Baróné. H a ,  h a ,  ha! Még a* németnél is. 
Bocsásson meg az Ur módatlanságomnak ! Lehe
tetlen , hogy ne nevessek.

M ársfalvi„ Ezt én Méltóságodnak vétekül 
valóban nem tulajdoníthatom. Az ellenkező vé
lekedést olly sokszor és olly fontos tónusban 
hallotta hirdetni , hogy az enyímet nevetséges
nek nem ta lá ln i, szinte szabad akarattyában sin
csen. A nemet nyelvben, valamint az ánglus-
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bán i s ,  silabainértékre vett verseket olvasunk, 
melly tulajdonság azokot a' legcsínosabb deák 
és görög nyelvekhez valóban közelebb is viszi. 
A ’ franczia nyelvet illy rendbe szedni, mindeddig 
lehetetlen volt.

Baróné. Már én ehhez megint nem értek. 
Azt az eggyet mondhatom , hogy a íranczia 
könyveket, ha mindgyárt tudományos tárgyakról 
Írnak i s ,  sokkal könnyebben ér tem , mint a ’ né
meteket.

M arsfalvi. Es eppen ez a z , a mi a fran- 
cziáknak tndományos könyveit gyanúsokká teszi. 
Az ánglus tudósok többnyire olly mélyen írn ak ,  
hogy magok magokat sem értik ; egyebarant pe
dig e’ nemzetnek minden lépéseit a kalmarlélek 
élteti. Az olasz még legfontosabb foglalatossági- 
ban is elárdllya az arlakínt. A’ franczia pedig 
mindent könnyűnek, mindent kellemetesne k akar 
te n n i ,  a’ mi az igazságnak rövidsége nélkül meg 
nem történhet. Ö csak naggyábúl adgya elő a 
tudós tá rgyako t, csak félig mondgya meg az iga
zát , csak hegyeit csipdeli le a* tudománybéli ka
lászoknak. A' franczsz könyveknek olvasásából 
támadnak azutánn a’ sok íel tudósok , kik még 
a ’ legfontosabh igazságokkal is csak játszanak, 
’s kiknek egész czéllyok a' társasagokban való 
üres ragyogásból áll. A' német a tudományok
ra nézve az ánglus és franczia között a közép 
útonn jár.

B áróné . Az Úrnak okaira ,  m egvallom , fe
lelni nem tudok; de azért vélekedéseivel még

sem
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sem tudok megeggyezní. Aranypataki Uram! 
Báró Uram ! segítsenek eggy keveset. Nem lát- 
tyák-e , hogy legragyogóbb dücsösségünköt, a’ 
franczia módosságot, a' Gyenerális egészen leta- 
podgya ?

B áré. Hisz eddig a’ Gyenerális Úr a* módos- 
ságot és a* nevelést meg sena illette. Legyen a' 
franczia nyelv még egyszer olly rögös , és a’ 
franczia könyveknek tudóssága még egyszer olly 
vékony, eleg az ahhoz, hogy e* nyelvenn leg
szebben ki lehet fejezni m indent, a' mi a' társa- 
5ágos élethez tartozik ; és hogy a' franczia köny
vekben mind feltalaltatik az is, a' mi eggy Gava- 
lérban vagy eggy Dámában megkívántatik arra , 
hogy kellemetesen társalkodni tudgyon.

Bárone. Köszönöm Báró Uramnak , hogy 
helyettem illy szépen megfelel*. Rósaszínű köny
vembe írom én azt legfőbb érdemei közé. De 
tartok tolle m é g is ,  hogy azzal a* mi kellemetes 
antagonistánk meg nem elégszik; mert már előre 
látom, hogy az eggyiket a' másikából akarja kö
vetkeztetni. Nem igaz-e?

M ársfalvi. Méltóságod' átlátásának mély com- 
plementumot kell tennem. Valamint a* többi 
tudományokban, úgy a' nevelésben is könnyen 
vesznek ok mindent, *s valamint amazokból csak 
annyit közlenek a* Gavalérokkal , a' mennyi 
a féltudos társalkodásra kívántatik , úgy a' mo
rálisból is csak azt ajánlyák a' nevedék órfiak- 
nak es kisaílzonyoknak , a' mi elegendő arra > 
hogy jó erkölcsiteknek tessenek, ha mindgyárt
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nem azok is. A’ tudományoknak mélyebb ös- 
méreteit ok pedantizmusnak , a* morálisnak szo
rosabb tiszteletét pedig bigotlzmusnak nevezik.

Báróné . Vigyázzon Gyenerális Uram , hogy 
sokat ne mondgyon,

M ársfalvi, A' franczia nevelésrül valóban 
nem so k ,  a’ mit m ondok; de azt hozzá kell még 
is te n n e m , hogy az emberi nemzetnek különös 
szerencséjére , sokan a* francziáknak nevedékei 
közül el nem rontatnak e' nevelésnek fenékkel 
fordúitt oktatásai által úgy, ammint elromolhat
nának.

B áróné . E’ jegyzést különösen köszönöm az 
Ürnak ; mert mink , ammint itt ülünk , mindnyá- 

~ jan francziásan neveltettünk. Én azonban ré
szeimül semmi efféle oktatásokról nem tudok 
megemlékezni.

M ársfalvi, Mivel szép színek alatt, sőt sokszor 
még szent köntösökben is szoktak a* nevedékek’ 
elejébe terjeszteni. Eszébe hozok én Méltósá
godnak eggyet vagy kettőt,  ha tetszik.

Báróné. Szeretném hallani.
M ársfalyi. A' franczia nevelők a' Gavalérok- 

hoz és Dámákhoz illő tökélletességet az érzéket
lenségben helyeztetik. ,, Bármelly szörnyen ural- 
,, kodgyanak bennünk az indulatok , így fzólla- 
,, nak ok nevedékeikhez , soha se engedgyük 
,, még is, hogy mellyeinkbül kitörjenek. E* gyen- 
, ,  geségeket úgy el kell magunkban titkolni, hogy 
,, azokot külső jeleikbül soha senki csak ne is 
,, gyaníthassa. Ezzel azt nyerjük, hogy hideg
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„  vérueknek látszunk lenn i ,  akármi történnyen
„  velünk vagy másokkal a' világonn , és hogy 
„  következendő képen ellenségeink semmi leg- 
,, kisebb rést sem találnak bennünk , melly által 
„  belső nyugodalmunkhoz férhessenek. Az eggy 
3} böcsület legyen, mellynek sértésénél ludegvé- - 
, rüek ne m aradgyunk, hanem inkább , ha Lön- 

„  nyen lehet,  világos boíszúallásrúl gondolkodó 
«  gyünk. «

Báróné , És a z t , hogy indúlatinkot megzabo
lázzuk, helytelennek tartya az Ur? Hisz ez még 
a' keresztény religyiónak is fö parancsolatba.

M ársfalvi. A' megzabolázás , és a’ csalárd 
eltitkolás között felette nagy a' külömbség, A' 
keresztény religyio azonnkivíil a* boffzúállásnak 
megzaboiázását még a' böcsíiletsértésnek eseté
ben is megkívánnya. De a' legnagyobb külömb
ség e’ szent relígyiónak és a' franczia nevelésnek 
tanításai között a z ,  hogy amaz csak a' rendet
len indulatoknak zabolázását, ez pedig még a' 
törvényes érzeményeknek eltitkolását is párán* 
csollya.

Báróné . Nem volna-e az Úrnak alkalmatlan, 
ezen állítását példákban megvilágosítani?

M ársfalvi, Szívesen megcselekszem. A' fran- 
ezia nevelés a' szerelmet, mihelyt egyszer annak 
esztendeit e lérjük, nem t i l tya3 hanem csak azt 
k ívánnya, hogy hajlandóságunknak tárgyait meg
válogassuk , és hogy azt a' világ elöl a’ barátko- 
zásnak palástyával eltitkollyuk. Naponkint ta- 
pafztallyuk , hogy a’ nagy világban a' galanteria
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inkább szép tulajdonságnak mintsem hibának tar- 
tatik. Az irígykedésnek kinyilatkoztatását a' 
franczia nevelés felette roíTzallya , de azt ellen
ben javasollya , hogy másoknak el menetelét tit
kos fondorkodások által meggátollyuk , mihelyt 
olly póczra vágyakodnak , melly re magunk
(igyekszünk, vagy mellyre valamelly emberünköt 
akarjuk felemelni. Nemtelen emberenn nyilván
való boffzút á l lan i , alacsonyságnak tartya ; de 
szerencséjét titkos rágalmazások által meggátolni, 
még szükségesnek is ítéli.

A ranypataki, M egvallom , hogy az Ur enge- 
met több efféle franczia oktatásokra tesz figyel- 
metessé , mellyek első tekintettel helyeseknek, 
sőt még ragyogóknak is látszanak , 's mellyeknek 
következései az emberségnek és a’ keresztény- 
jámborságnak kötelességeivel meg nem férnek.

Mársfalvi, Kivált, ha a' kegyesebb indula
tok iránt való franczia tanításokot megfontollyuk, 
a k k o r ,  Uram! e 'következéseknek károssága ép
pen szeiT}betünö, A' felebaráti szeretet, keresz
tény hitünknek ama’ fö dísze , a* franczia neve
lés által egészen elfojtatik ; mert ez nemes neve- 
dékivel a' nemtelen rendeket úgy megvetteti > 
úgy megútáltattya , mintha emberek sem volná
nak. A’ házasok, szülök és gyermekek között 
való szeretet olly felséges , hogy még a' társasá- 
gos életnek eredetét is ennek köszönnyük. A' 
franczia nevelés a' házasságbúi csupa familíabéli 
hasznokra czélozó hideg alkut csinál ; a' gyerme
keket csöcsömös koroktól fogva szülőiktől elvá
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lafztvin , idegen kézre bízza ; ’s a’ meghaltt fzö- 
lókér t , gyermekekért, vagy testvérekért való ér
zékeny siránkozást olly érzéketlen gyálTzal pó- 
tollya k i ,  mellynek valamint üde je ,  úgy ruhada- 
rabjai is ki vannak fzabva.

Az irgalmasság, melly a polgári életnek fó 
oszlopa, a’ franczia neveléssel meg nem férhet, 
réfzént a z é r t , mivel ennek fö czellya ellen a 
szívet nagyon megérzekenyíti , refzént pedig, 
mivel a* francziásan neveltt szívek a nyomorúlt- 
takkal , úgymint többnyire alábbvaló rendhez 
tartozó emberekkel , megösmerkedni nem meU 
tóztatnak. De talán már unalmat is okozok Mél- 
tóságtoknak morális jegyzéseimmel, mellyeknek 
sükerességét inkább csak érezni lehe t ,  mintsem 
szóval megfejteni.

B áró . A’ hajdani üdökben , mikor még a' 
nemesebb rendűek az alacsony világgal örömest 
társalkodtak, bará tkoztak , és így ösmerösebbek 
is vo ltak , Gyenerális Uramnak panaszi helyt, 
ammint lá tom , nem találtak volna; de az ala
csony világ nem is böcsűlte ám a főbb rende
ket úgy, ammint most böcsülni kenyteleníttetik.

M ársfalvi, Báró Uram 1 A' hajdani Szolgák 
nem estek ugyan térgyre földes Uraik e lő t t ; nem 
csókolták ruháiknak legalsó prémeit, mikor ke
léseiket meghallgatták ; nem állottak letett ka
lappal meísze tö llök , mint földi is teneiktúl; de 
bezzeg! meg tudtak ám érettek halni. A mos
tani szolgák mély tiszteletet mutatnak hozzajok, 
mivel ezzel, ammint m3ga mondgya Báró Uram,

kény-
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kénytelenek ; de a’ legkisebb veszedelemben el 
is haggyák ököt vifzontag, mintha soha sem ö$- 
merték volna.

Aranypatak /. Azt ugyan, ha igazat akarok 
m ondan i, meg kell vallanom , hogy a’ franczia 
nevelés minket a' többi rendektől felette nagyon 
elkülönöz, és minteggy izolál; de talán ellenben 
azt sem tagadhattyuk , hogy izoláltt boldogsá
gunkról elegendőképen fzorgalmatoskodik.

M arsfalvi. Mikép érti ezt az Ur ?
A ranypataki. A* francziának conversátiobéli 

nyelve olly annyira bővelkedik mindennému 
szépségekkel, mellyek nem csak ama* tiszteletet 
gyönyörűen kifejezik, mellyel egymásnak tarto
zunk , hanem még a’ mulatságos elmésséget is 
kellemetesen táplállyák ; könyveiben pedig olly 
annyira feltaláltatik m inden, a’ mi társaságos éle
tünknek boldogságához megkívántatik, hogy a' 
többi nyelveket és könyveket a* nagy világ mél
tán mind szükségteleneknek nézheti.

M ársfalvi. Eggy franczia könyvben azt ol
vastam egyszer, hogy a’ nagy világnak tagjai 
közönséges alkut csináltak magok között, melly 
szerint ok a’ mindennapi társaságokban egymás
sal komédiát játszanak. A'conversátiobéli nyelv
ben meg van határozva , micsoda szépségeket 
mondgyanak egymásnak mindennému esetben. 
Ezeket ok könyv nélkül megtanúllyák, 's egy
másnak mély fö* és térgyliajtások között elmond- 
gyák. Az ellenségek szinte azt mondgyák egy
másnak , a' mit a' szíves barátok ; és ha végtére

a*



a’ complemenlumokbúl kifogynak , játékhoz ül
nek. Ha e’ nyelvet egyszer tudgyák , az emberi 
nyelvnek egyéb részeire nincs szükségek. Igaz 
ugyan , hogy a* conversátiobéli nyelv elejcnte fe
lette szűk volt , de üdövel külömbféle tudomá
nyos szépségekkel nagyon megszaporíttatott, mel
lyek a' fontos tárgyaknak eggyikérül a' másikra, 
szinte valamint a’ lepkék virágról virágra rep- 
desnek , a' nélkül hogy valameilyikbül sükeres 
hasznot vonnyanak. Ezekbűi állyon e tehát a* 
társaságos életnek izoláltt boldogsága ?

Bcíróné. Ln vele megelégszek.
Aranypatakiné. Én sem kívánok nálánál 

többet.
M ársfalvi. Ha mink illyen izoláltt boldogsá

got keresünk , önnön magunknak ellenségei va
gyunk. A ’ többi rendeknek hozzánk való köte# 
1 ességeit mink méltán megkívánnyuk ; de nekünk 
is vannak ám hozzájok vifzontag való kötelessé
geink. Ha mink ezeket nem tellyesíttyük, és 
izoláltt boldogságot keresünk , nem méltán tart- 
hatunk-e a ttól, hogy ok is vilTza idgyák nekünk 
a ’ kölcsönt? A’ mi a' tudományokot illeti, ezek
nek mélyebb és serény tanulása arra való nézve 
tartozik fö kötelességeink közé, mivel a' polgári 
társaságnak éppen azért vagyunk ragyogó tag
ja i ,  hogy egyszersmind oszlopai is legyünk.

Itt eggy inas hírül hozta, hogy az ifiú Ura
ság a* sétálásról megérkezett, és hogy az ebéd 
készen van. Szintazon renddel tehá t ,  ammint a* 
kertbe lejöttek, tel is mentek megint ctz ebédlő
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I  szobába. A' Baróné megörülvén , hogy e' gvü, 
lölséges beszélgetésnek vége szakadt, új kérdc* 
seket tett Mársfalvinak a* Párisi , Londrai , és 
Olafz országi ritkaságokról és mulatságokról, erö- 

|  sen feltévén magában, hogy az alacsony gondol
kozásó , de egyébaránt kellemetes társalkodásii 
Gyenerálist e' tárgyaktól más környékekbe, még 
Pestenn vele társalkodói fog , nem bocsáttya.

N e g y e d i k  S  z a k  a  f  z.
.

I  Korán csíp , a m i csalány akar maradni.

A l i i g  ültek le a t  asztalhoz, hogy a’ kis Gilmé
ta elkezdette rajzolni, a '  miket kocsinn való sé- 
tálásokban látott és hallott. Egy nagy piaczra 
ju to ttunk , úgymond, hol a' deákság úgy pozfö- 
gött, mint a ’ hangya. Jó ízűt nevettünk, mikor 
Monsieur de Frippon azt m ondotta , hogy ezek- 
bűi kerekednek majd valaha bölcs vargák , híres 

- fzabók , nemes földművesek , vastag oszlopok , 
% mellyekenn az édes Haza megnyugszik. Gondol- 

lya meg Aíszonyanyám 1 szegény György Úrfinak 
^ezekkel a deákokkal keli majd oskolába járn i,  
?jés deákul tanulni. Pedig Madame de Föllé ne

kem már sokszor m ondotta, hogy eggy jó deák 
könyv sincsen a’ világonn , melly francziára ne 
volna fordítva. Én nem tudóm tehát , minek 
kínozzák ötét illy hafzontalansággal.

Az öreg Aranypataki fejét csóválván , A' 
deák nyelv neki szükséges,  úgymond; mert szám
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tálán emberrel letsz neki valaha dolga , kik franw 
cziáúl nem befzéllenek.

En az ollyan emberekkel , a' kik francziáúl 
nem tndnak , soha életemben nem beszéllek, ha
nem az udvarmesteremhez, vagy komornokom- 
hoz igazíttatom. Ezt valaha Ö is megcseleked- 
heti.

De hát ha sem udvarmestere , sem komor- 
nokja nem lelsz a’ KisaíTzonynak, kérdezé gúnyog 
szózattal Mársfalvi*

Ha Aíszonyanyámnak Van, neketn is lelsz* 
Madame de Föllé régen megmondta már nekem, 
mit cselekedgyek , hogy nem csak udvarmesterem 
és komornökom, hanem még két inasom , eggy 
vadászom, komornám, szobaleányom , és hat lo
vas hintóm is legyen.

A’ Báró elkaipczantván magát, *s mit cselek
szel tehát ? úgymond.

Ha ezeket nekem, felele Gilméta, a* ma
gyar gavalérok közűi eggyik sem akarja meg
ígérni , akkor férjemnek franczia gavalért vá* 
lasztok.

Segítse az Isten a Kisaíszonyt e’ különös 
szerencséhez mennél hamarább, mondá Mársfalvi.

Hát még mit láttatok egyebet? kérdezé a' 
Báróné.

Külömbféle nagy és kis házako t, nagy é« 
kis templomokot, mondá Gilméta.

És két nagy isp itá t , utánna vetette az ifid 
Aranypataki.

Hogy



Hogy meri az Urfi nekem az ispitákot eszem
be hozni ? kérdezé G ilm éta , minekutánna még 
a' kocsiban fenyegettem, hogy Affzonyannyának 
megpanafzlom , a' mit cselekedni akart.

Énnekem? kérdezé Aranypatakiné mosolyog
va. Már most csak mondgya meg nekem egye
nesen , édes ki3 angyalom! micsoda panaífza 
van a’ fiam ellen?

Gondollya meg Méltóságod ! folytatá szavait 
a’ fzós KisaíTzonyka; az ispitába kívánkozol be
menni, hogy a* betegeket lássa. Azokot a’ ron
gyos, büdös és halavány koldusokot én az egész 
világért meg nem nézhetném. Mikor azutánn 
a’ granatérosok' palotája előtt lefzállottunk a’ ko
csiról, mindgyárt mellettünk termett két illyen 
koldus , eggy koldus aíTzonnyal, kinek három 
gyermeke volt. Azt gondoltam, hogy mindgyárt 
el kell ájulnom. Az Urfi majd térgyre ese tt , úgy 
kérte De Frippon U rat,  hogy adgyon nekik az 
ő rekrácziópénzébul alamisnátj de a’ Tanító Úr 
meg nem cselekedte; és ennek én nagyon meg
örültem. A' mi franczia inasunkkal kerestet 
majd itt Madame de Föllé szegény francziákot 
és franczia aífzonyokot, és az Urfihoz ide vezet
teti. Ezek az alamisnát jobban megérdemlik.

Az öreg Aranypatakinak és Mársfalvinak sze
mei öszvetalálkozván ? szinte megmeredtek, úgy 
elfogta őköt az álmélkodás.

Eggy igen szép zászlótartó, így fzóllottto- 
vább a' kis Gilméta , elvezetett bennünköt a' gra- 
satérogok’ kaszárnyáiba, é$ velünü mindég csak 
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francziáúl béfzéllett. V oltak köz katonák is so
kan , kik született francziák. Madame de Föllé, 
és Monsieur de Frippon sokat beszélgettek vé
lek , 's meg is ajándékozták ököt. Azok közül 
kellene György Úrfinak eggy inast fogadni, ki
nek felesége a* fejér ruháját is moshatná. Akkor 
azutánn csupa francziák között volna éjjel nap
p a l ,  és derék eggy gavalér válna belőlle. Nem 
igaz? Madame de Föllé!

Nincs külöinben, Kedvesem ! mondá a’ fran
czia aífzony , ki örömében majd hogy ki nem 
ugrott a’ borébü l , mikor hallotta , hogy az ö ta
nításait a' kis Gilméta olly derekasan megta
nulta , és olly buzgón hirdeti.

A’ Báróné látván, hogy Mársfalvi elhallga
to t t ,  az öreg Aranypataki pedig elkomorodott , 
más tárgyakra fordította a' beszédet, ínellyekrül 
a’ mi felvontt efzü és éles nyelvű Gilmétánk 
mesternéjétül tanúltt púpos vélekedéseit megmeg 
szabadon kezdette a' vendégek’ elejébe petyegni, 
de annyátúl elejénte eggykét komor tekintettel, 
azutánn pedig, mivel ezek nem használtak, egy
néhány kemény szóval csendes hallgatásra kény- 
fzeríttetett.

Ebéd utánn az öreg Aranypataki jelt adván 
Mársfalvinak, lelopta magával a' ker tbe ,  a’ mit 
észre vévén a' többiek, játékhoz ültek. A’ gyer
mekek azonban, még mestereik szülőikkel ját
szottak, szabad akarattyokra voltak hagyva, és 
inagokot a’ háznak már eggyik, már másik ablak
jában m ulatták, a’ hogy lehetett.

Arany-
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Aranypataki megölelvén Mársfalvit, Uram!

I úgymond, az én fiamnak neveléséiül soha még 
■ nekem senki szívemre úgy nem szóllott , mint 
) egynéhány ízben az Ur. Jegyzései szemeimet 
j egészen megnyitották. Ka mindgyárt meg nem 
I eggyezek is a’ franczia neveiésrül egészen az Ur- 
; nak vélekedéseivel, azt legalább már most na- 
l gyón hihetőnek tartom, hogy a’ franczia nem- 
[ zctnek többnyire csak legalábbvaló fzemettye jön 
| ki hozzánk , melly az úri neveléshez szintannyit 
I tud , mint a' varga legény a’ inathézishoz. Ha- 
[ zájokban, mint inasok és szobaleányok, megta- 
I núllyák eggy keveset a’ franczia módosságnak 
[ egynéhány reguláit, és a' conversátiobéli nyelvnek 
I nehány complementomit, ’s kijönnek hozzánk 
|  kiilömbféle szép nevek alatt ,  mint nevelők. Sem 
|  nemes v é r ,  sem igaz jó erkölcs nem lévén ben- 
I nek, gyermekeinket a' franczia gavaléroknak és 
 ̂ dámáknak csak oktalan majmaivá teszik, szíveiket 
r pedig, és élméiket úgy elrontyák , hogy a* helyes 
i gondolkodásban és az emberségben még csak 
• parasztyainkkal sem vetekedhetnek. Ha felesé- 
I gemnek fzívénn olly nagyon nem feküdne a’ fran- 
I  czia nevelés, én Frippont a’ mai jelenés miatt 
1 házamból még ma kiűzném. Igaz ugyan , hogy 

hitvesemnek tudtával feltettem már magam ban, 
hogy fiamnak eggy magyar correpetítort fogadok; 
de én ezt nem tartom elegendőnek arra , hogy 

^  gyermekemet a' romlástól megmentsem. Még 
pedig feleségemet rá vehetem , hogy a' franczia 
nevelőt elereísze, tartok tö l le , ne hogy addig a’
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fiam a' mérget nagyon magába szíjjá. Adgyon 
nekem az Ur tanácsot, mit tévő legyek? és le
gyen, kérem, e* fontos dologban barátom és ve
zérem.

Tiszta szívemből , mondá erre Mársfalvi. 
Az Úrnak fiát én a’ inni történetből jó szívű és 
nemes hajlandóságú gyermeknek tartom. Meg
vetem tehát minden eszemet, hogy az Urnák 
olly jó tanácsot adgyak, mellyel ötét a ’ vesze
delemből mennél hamarább kiragadhassa. De 
én erre eggy kevés üdőt kívánok, hogy előbb az 
Urnák egész házával jobban megösmerkedhessek. 
Megvallom azonnkivűl azt is , hogy az emberi 
ész akármelly (igyekezetre soha olly helyes mó
dokot ki nem gondolhat, mint azok szoktak len
n i , mellyeket nekünk az eset vagy a' környülál- 
lások nyújtanak. Ezeknek váltözásait tehát szem
mel tartom , hogy hasznunkra fordíthassam. 
Eggyáltallyában pedig nem javaslom , hogy az 
Úr e' fontos dologban siessen. Fiának szívében 
bízok én annyit, hogy azt nem eggy könnyen 
lehet megrontani.

Aliig mondotta ki ezeket, hogy a' Báróné
nak komornája, Hölgyi M ariska, a" kertbe lé
pett ,  's hozzájok sietvén, imígy szállította meg 
ököt : Bocsássanak meg Méltóságtok merész
ségemnek , mellyel ide hatok , hogy eggy 
fontos kérésemmel alkalmatlankodgyak. Báró- 
némtúl hallottam, hogy Aranypataki Ú r,  Ó Nagy
sága , eggy magyar ifiút kíván úrfia mellé fogad- 
■ i ,  és hogy ezt Ó Méltósága, Aranypatakinc

AíTzo-

36



37

r

AOfzonyom , nem örömest láttya. Ezen utóbbik 
környűlállás arra kényszerít engemet, hogy még 
leány létemre is egyenesen magához a’ Nagysá
gos Úrhoz fordúllyak , közbenjárásért pedig Mél- 
tóságos Gyenerális Urnái esedezzek. Eggy ifin 
tudni illik, kinek neve Hevesi Pál , megjeleni; 
csak imént nállam , és arra kért, hogy e ’ kenyér
re neki utat csinállyak. Jó erköloseirüi adhatok 
Méltóságtoknak nem csak tanúságot, hanem még 
kezességet is ,  mert én itt Pestenn vele növeked
tem; tudománnyairúl pedig bizonyosnak mond
hatom, hogy oskoláiban mindenkor az elsők kö
zött volt.

Mársfalvi átfogván eggyik karjával a’ leányt, 
Nézze meg az ember , úgymond , micsoda kelle- 
metesen jár a’ szája, mikor magyarúl beszéli! 
Én azt gondoltam, hogy magyarúl eggy szót sem 
t u d , mivel a' Bárónénál szolgál. Mikép jutha
tott Húgom AíTzony ennek a’ francziás Dámának 
kegyelmébe ?

Az által , úgy tartom , hogy francziáúl túr- 
* heteképpen beszéllek.

Es talán németül is? kérdezé Mársfalvi.
Majd olly jó l ,  mint magyarúl, feleié Maris

ka. Boldogúltt szülőim a' vékony Kapitány pen- 
I zióbúl élvéti, magok tanítgattak mind aífzonyi 

munkákra , mind pedig e' nyelvekre is. De ki
vált a* franczia nyelvet nagyon sürgették a z é r t , 

hogy az Uraságoknái szolgálatot annyival kön- 
I nyebben kapjak. Vajha jobban raegtanúlhattam 
I volna.
És
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Es Hevesi Pál talán Húgom AfTzonynak va
lami távúiról való attyafia? kérdezé Mársfalvi.

Hazudnék , ha azt mondanám. Ö hozzám 
gyermekségünktől fogva jó ,  ’s mivel jámbor ifiú' 
nak tudom , én is jó vagyok vifzontag hozzá.

'S valaha majd egybe keltek, úgy-e?
Erről mink egymásnak még csak eggy fzót 

sem szállottunk. De ha ö egyszer állandó ke
nyérre jut, es engemet kezével megkínál, bol
dognak fogom sorsomot tartan i, ha vele feloszt
hat om.

Lvánka! mondá erre Mársfalvi, a’ te nyílsz 
•fzívőségéd nekem felettébb tetszik, és ha a’ te 
barátod o ly derék ifiú, a* melly derék leány
nak én tégedet lenni gyanítiak, én leszek atyá
tok. [

Mariska könybeborúltt szemmel rá tekint
vén , megkapta kezét és megcsókolta.

Mársfalvi Aranypataké megszólítván , ki 
mindeddig mély gondolatokba merült vo l t ,  Tet- 
fzik-e az Urnák, úgymond, ezen ifiúval megös- 
merkedni ?

Küldgye hozzám Húgom AlTzony, feleié A- 
ranypataki.

O a’ kapu alatt várakozik feleletemre , mon
dá a leány; azonnal ide vezetem.
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Ö t ö d i k  S z a k a s z .

A' szöget szöggel kell kiütni.

M é g  a’ leány az ifidért elszaladt, addig Márs
falvi is mély gondolatokba merült, mellyekbül 
végre felserkenvén, Uram! úgymond Aranypa^ 
lak inak , nagyon szeretném é n , ha eggy fogas 
magyar legényt tehetnénk Frippon mellé, kinek 
elegendő esze volna arra, hogy ennek kígyójárásait 
kitanúllya, és elegendő hűsége arra, hogy velünk, 
a' mit lá t ,  hall és tapasztal, igazán közülivé. 
A’ szöget szöggel kell kiütni.

Ezt magam is szeretném, mondá Aranypa
tak i;  de hol lelünk mink ollyan ifiar, a* kiben 
az erre szükséges tulajdonságok meglegyenek t 
Az cn szívemet a’ gondok szegény fiam iránt úgy 
gyötrik , hogy ki nem mondhatom.

Jönnek már! mondá Mársfalvi. A’ legény
nek termete szép. Ha tehetségei csak középsze
rűek is ,  oda merem én állítani még is az Urnák 
fia mellé, mint Fripponnak ellenzőjét.

Mariska elejekbe vezetvén Hevesit , meg 
egyszer kérte oköt, hogy vegyék pártfogások alá, 
és elsietett.

Öcsém Uram hovávaló ? kérdeze Aranypata
ki , és mit tanúit ?

Én Budánn születtem, feleié az ifiu. Édes 
atyám a' Királyi Kamaránál szolgált. Szülőim 
korán meghalván, édes anyámnak báttya magá
hoz vett Pestre , és fiaival felneveltetett. Ezek

kel
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kel az oskolabéli tárgyakonn kivül megtanultam 
a* franczia nyelvet és a' musikát is. Németül 
már azelőtt tudtam. Bátyám, ki a' Királyi Táb
lánál szolgált, valamint saját f iait, úgy enge
met is prókátorságra készített. Még a filozófiát 
tanultam, megösmerkedtem az olasz és az áng
lus nyelvekkel is. Aliig esküdtem fel Prókátor
nak ,  hogy bátyám meghalálozott. Sógor afszo- ' 
nyomnak terhére nem akarván lenni, eggy öreg 
Prókátorhoz szegődtem, mint segítője Láttam 
en itt, hogy a Prókátoroknak sokasága miatt fe
leire nehez jobb kenyerre kapni, és hogy az em
bernek lelkiösmcrete az ügyeknek védelmezésé- 
nél minduntalan* veszedelemben forog. Eltökél- 
lettem tehát magamban , hogy a’ prókátorsággal 
felhagyok. Boldogúltt atyámnak érdemeire nézve 
várhattam volna a’ Kamaránál szolgálatot ; de 
eszembe jutván, hogy szegény szülőimnek a’ leg
nagyobb drágaságban színtanon fizetésűiül kellet* 
éímek, mellybül az ócsó időkben is alJig élhet
tek , es hogy következendoképen gyermekeiknek 
adósságoknál egyebet nem hagyhattak, tanácso
sabbnak tarto ttam , édes atyámnak nyomdokit 
nem követni. A’ katonatiszteknek sorsát szinte 
ollyannak tudván, mint az atyámé volt ,  a' hadi 
szolgálatra sem lehetett kedvem. A' papságra 
hajlandóságom soha sem volt. Az öreg Próká- 
tni elvégre, a kinél szolgálok, azt javasolta csí
pős boílzonkodással . hogy fordítsam ruhámot 
németre, nevemet peaig írancziara, es árnya* be 
valainelly Uraságnál mint Párisi nevelő. Hara
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pós tanaccsához még azt is oda függesztette, hogy 
deák és magyar nyelvemet születésemmel eggyütt 
tagadgyam el , ha azt akarom , hogy a ’ Dámák 
nagy böcsületben tartsanak. En az ö mérgébül 
mézet vonván , feltettem magam ban, hogy, 
mint nevelő , szerencsét próbálok , a’ nélkül hogy 
e’végből legkisebb csalárdsággal éllyek. E ’ szol
gálat által pedig semmi egyéb különös szerencsét 
szerezni nem kívánok , hanem csak valamellyik 
Uraságnak jó zágában olly tisztességes hivatalt, 
mellyben magamnak eggy kis gazdaságot tarthas
sak , elegendőt a r ra , hogy abból feleségemmel 
és gyermekeimmel eggyütt gond nélkül elélhessek.

E' csekély szerencsére , minekutánna fiam 
szárnyára kelend, esztendőbeli jó fizetésénn k iv ü l , 
még mellette lelsz , számot tarthat Öcsém Uram, 
mondá Aranypataki. Még Báró Külnekiék házam
nál lesznek, a’ mi legfelly ebb kér nap tarthat, ezen 
alkunk maradgyon titokban. Vendégeimnek elr 
menetele utánn elhivatom Öcsém U ram ot, és fiam
nál azonnal beiktatom. Arról pedig, hogy fran
cziáúl, olaszul és ánglusúl tud , senkinek se szol- 
lyon házamnál se most, se azutánn. Bővebb in- 
structiót majd akkor adok , mikor hivatallyába lép.

Szívembűl szakasztottá ki az Úr e' plánumot, 
mondá Mársfalvi Aranypatakinak ; de engedgye 
meg, kérem , hogy ezen ifiú embertől megkér
dezzem, miért nem kiván ő más valainelly ra
gyogóbb hivatalt, hanem éppen csak ollyant, 
mellyben gazdaságot tarthatna ?

Ta-
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Tapasztalásból tudgyuk, Méltóságos Uram! 
hogy a’ producens rendek soha sem szenvednek 
semmi szükséget, akárminémü drágaság nyomja 
a’ többieket. Mikor a’ földes Uraságok és a 'p a 
rasztok drágán adgyák az eleséget, a' mesterem
ber , és a’ kézműves is drágán adgya munkáját, 
és úgy él, mint egyébkor. De a' kik ellenben 
f iz e té s ü l ,  interesbül, ’s eggy szóval kész pénz
búi élnek , azoknak a’ drágaságnak üdejénn fél 
annyi jövedelemmel keli megelégedniek , és ször
nyen szenvednek. Tapasztaltam én ezt szülőim
nél , tapasztaltam boldogúltt bátyámnál, és fel
tettem magamban, hogy én is a' producens ren
dekhez ragaszkodók.

Helyesen! mondá Mársfalvi. Nekem is fel
kopna az a llam , ha eggy kis örökségem nem 
volna.

Ezzel Hevesit elbocsátották. Aranypataki 
megszóllítván Mársfalvit: Az Úr tehát, úgymond, 
az én fzándékomot átláttya ? \

Hízelkedek magamnak v e le , hogy átlátom. 
Hevesi parancsolatot vesz az Úrtúl, hogy Frip- 
ponnak minden lépését szemmel tartsa, és az Ur
nák tudtára adgya. Frippon pedig semmit sem 
mondhat az Ur' fiának, a’ mit Hevesi ne értene; 
és így méltán remélli, hogy Hevesi által az ő 
szívébe belát, és ott fontos okokot talál arra , 
hogy réfzérül még a’ Méltóságos AíTzonyt is el- 
vonnya.

Oh! ha én hamar illy szerencsés lehetnék! 
mondá Aranypataki.

Ha-
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Hamarább talán , mintsem az Ur gondolná; 
mert én plánumához eggy másikot függesztek, 
melly talán még foganato§abb lelsz. A’ Báróné’ 
komornáját kérem rá , hogy Bécsben a’ franczia 
aíT/onynak lépéseire vigyázzon , és hogy Hevesi 
által minket mindenről tudósítson , a' mi e’ két 
nevelőnek mélyebb ösmeréséhez tartozik ; mert 
én nehezen hibázok, ha azt Ítélem, hogy Mon* 
sieur Frippon , és Madame de Föllé szorosabb 
szövetségben vannak.

Iliy beszéllgetések között felmentek a' játszó 
társasághoz, melly Aranypatakit meglátván , te
le torokkal kiáltotta: Éppen jó ,  hogy az Ür ér
kezik! Eggy fontos szavunk van a z ú r r a l !  Csak 
ide közünkbe a’ Gyenerális Úrral eggyütt, ki szö
vetségünknek réfzvévö tanúja legyen.

Minekutánna Mársfalvi a' Baronénak jobbjá
ra , Aranypataki pedig ballyára leültek volna, 
így fzóllott ehhez a’ Báróne : A ’ mi kedves Ma- 
dámunknak a’ játék köztt eggy igen helyes gon~ 
dolattya volt. Azt mondgya Ö, hogy, mivel az 
az Úrnak fia és az én leányom tökélletesen eggy- 
formán neveltetnek, végezzük el magunk között, 
minekelötte Bécsbe indúlunk, hogy gyermekeink 
valaha öfzveházasodgyanak. En és az U ra m , 
mink rá állottunk; de Aranypatakiné az Úrnak 
lúre nélkül semmit sem mert hozzá fzóllani. Az 
Ür tehát ezen ajánlásra mit mond ?

Az ajánlás az én házamnak nagy tiszteletére 
vá lik , és én Méltóságtoknak ezért elegendóképen 
köteles nem lehetek. Madame de Föllé ! az Asz-
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fzonynak figyelmetességét hozzánk , és kivált gyer
mekünkhöz, nagyra böcsulöm. Én e’ szövetséget 
valóban nem csak nem gátolom, hanem még 
különös szerencsének is tartom. Ha gyermekeink 
felnevekedvén , egymást szerethetik , és egybe kel
ni kívánkoznak , örömmel viszem okot az oltárhoz.

Ha egymást szerethetik, és egybe kelni kí
vánkoznak ? kérdezé hegyke álmélkodással M a
dame de Föllé. Hogy lehet az Úrnak a' házas
ságról illy nemtelen, hogy ne mondgyam, illy 
a lacony  ideája ? Vagy szeretik egymást, vagy 
sem! vagy akarnak egybe kelni, vagy sem! ha 
egyszer a' famíliáknak környulállásai az illyen 
szövetséget hasznosnak mutattyák , öfzve kell ne
kik házasodniok. Szíveik azért szabadok marad
hatnak. Ez a 'nagy világnak a’ regulája!

Melly alól én gyermekeimet ki akarom ven
ni , mondá Aranypataki. A' közép útat azonban 
az efféle szövetségeknek szerzésében nem roílzal- 
lom, melly a’ következendő előzésekből áll. Mond- 
gyük meg gyermekeinknek most irántok való 
fzándékunkot, és nevellyük őköt úgy, hogy egy
másnak fzeretetére , mellyet bennek jó móddal 
nevelni is lehet y méltók legyenek. így üdővel 
szabad akaratbúi , sőt hajlandóságból viszik azt 
végbe, a* mit töllök óhajtunk, és szíveiknek sem 
lesznek okai arra ,  hogy a’ familiabéli fzövetsé- 
genn kivúl mellékfrígyeket kössenek, mellyek a* 
famiiiákot százszorta nagyobb károkkal rongál- 
lyák, mintsem a* hidegvérű házasságok hasznok
kal gyámolíthattyák.
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En az TV kívánságának szívesen engedek, 
mondá a 'Báróné, noha , megvallom, nem annyi* 
ra meggyőződésből, mint kíméllésbül; mert én 
a’ ^vermekben sem az indulatos szeleimet, sem 
a’ szabad akaratot meg nem szenvedem. Hadd 
jöjjenek tehát elönkbe a’ gyermekek !

Monsieur de Frippon felugorván szekérül, be* 
vezette okot a’ szomszéd szobából.

Gilméta! mondá a' leánykának a' Báróné, 
mink most elvégeztük, hogy te valaha György 
Úrfinak hitvesse légy; azért úgy nézd őtet ezen
túl , mint jövendöbéli férjedet.

De mondgya meg nekem AíTzonyanyám , fog-e 
nekem ö lovakot, hin tó t,  vadászt, inasokot, szo- 
baleányokot, kiváltkép pedig kom ornoko t, és ud
varmestert tartani ? »

Arról neked , Angyalom ! semmi kétséged se 
legyen , mondá Aranypatakiné.

Azonnkívűl , folytató beszédgyét a’ leányka, 
azt is szeretném , ha az én Györgyöm többet nem 
tanulna, mint én; mert Madame de Föllé nekem 
azt mondotta, hogy soha se válaíTzak magamnak 
ollyan férjet, a' ki náilamnál többet tu d ,  vagy 
legalább többet tudni akar.

E ’ regula énelóttem tellyességgel ó j , mondá 
Aranypataki mosolyogva. Hisz a' gava lé r ,a*k i  
hazájának szolgálni, famíliájának virágzást szerez
ni , és jobbággyainak a' boldogságra utat mutatni 
akar , soha eleget nem tanulhat.

Ezt mind megteheti mások á l ta l , mondá a* 
franczia alTzony; a’ háznak kormányozáíát ps**
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d ig ,  szükséges, hogy hitvessére bízza; mert az 
ollyan házban, a' hol aíszony nincs, vagy a’ hol 
aíszony nem kormányoz, keresztül kocsúi megy 
minden.

Bocsásson meg az Aíszony! mondá Aranypa
taki. Ln a* háznak kormánnyát az én aíszonyom- 
mal felosztom, kivel ez iránt örömest tanácsko
zók ; de azért, Istennek hála! az cn házamban 
a' rendetlenség nem uralkodik.

Felofztya az Ú r?  kérdezé gúnyoló kaczagás- 
sal a* franczia aíszony. Felosztani látszik csak, 
azalatt hogy semmi sem történik egyéb a’ ház
n á l , hanem a' mit az aíszony akar.

Aranypataki nyájas mosolygással megfogta 
e r re , ’s megcsókolta alszonyának k ezé t , és sze
me közé nézvén , Kincsecském ! úgymond , most 
legelőször hallom , mióta egybe keltünk, hogy te 
nadrágot viselsz , és én fökötöben járok !

Kaczagásra fakadtak mindnyájan , Aranypa
takiné pedig azzal felelt Urának , hogy mindnyá
joknak láttára legelőször k e z é t , azutánn pedig 
ajakit megcsókolta.

A’ Báróné azutánn az Úrfihoz fordúlván: 
Hát te , úgymond , édes Györgyöm! mit mondasz 
arra, hogy leányomot neked szántam?

Az Urfi megcsókolván a’ Bárónénak kezét:  
Ügyekezni fogok r a j ta , úgymond, hogy maga- 
mot Méltóságodnak e' különös kegyelmére érde
messé tegyem.

Szép' felelet! mondá a' Báróné. Jojjfze ide, 
hadd csókollyalak meg érte. Úgy! Most már
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csókold meg az én Gilmétámot is , mint jegye
sedet.

Az Urfi a* KisaíTzonynak kezét megcsókolta; 
ez pedig, annyának példája szerint, az Urfinak 
ajakira tűzött eggy csókot. Erre a' gyermekek 
a' nevelőkkel a’ kertbe, az öregek pedig némelly 
Pesti Uraságoknak látogatására mentek. Még a' 
Dámák a’ tükörafztalk^knál ü l tek , és a 'Báróval 
váltólag befzélígettek, addig az öreg Aranypa
takit Mársfalvi elvezette a* fzomf^éd szobába, és 
ott megkérdezte to l le , ha igazán kész e rá állani 
e' szövetségre, melly fiát Gilmétával öfzvefüg- 
gefsze ?

Édes Barátom Uram! feleié Aranypataki; az 
cn házam háromszor jobb karban van , mint a' 
Báróé, ki az aíTzonynak pénzfecsérléseit szép jö
vedelmeivel már régen nem győzi. Az adósság 
sok is már a' háznál. A' Bécsi lakás azokot 
még jobban meg fogja szaporítani. Nekem an
nyival adós ,  hogy eggyik szép faluját,  mellyre 
a' pénzeket mint hipotékára adtam, már az enyíin
nék tarthatom. Az aífzony tehát ezen adósságot 
azokkal eggyütt, mellyeket házamnál tenni még 
talán szándékozik , lyányával akarná kifizetni. 
Én ma könnyen vettem fel a ’ dolgot, mivel tu
dom , hogy, mihelyt én Frippont elűzöm, a* Bá
ró’ házának az én házomhoz való barátsága is el
enyészik. Madame de Föllé legalább kézzel láb
bal rajta lelsz, hogy ezt végbe vigye; a' mivel 
nekem valóban különös jó szolgálatot fog tenni.
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Derekasan ! mondá Mársfalvi. Látom már, 
hogy az Úr az igaz útonn van. Haza megyek, 
és arrúl gondolkodok majd eggy keveset, mikép 
lehetne a ’ szegény Bárót i s ,  mind feleségére, 
mind leányára nézve, észre hozni? Lútia-e az Ur 
halavány orczájat ? látta-e, mikcp sütötte le sze
m eit , mikor a’ franczia aíszony azt vitatta , hogy 
a ’ házat alfzonynak kell kormányozni ?

Nem láthattam. De ha Barátom Uram ezen 
alkalmatossággal komorságot vett eizre benne, 
jeles jót cselekszik bizonnyára ve le ,  la észreté- 
résének e' zsengéeskéjét erőre segíti. Szabad e 
tudni, mit akar az Úr hasznára cselekedni?

A’ Bárónak testvér báttya , Báró Külneki M á
tyás Óbester, mondá Mársfalvi, nekem régi jó 
barátom. Eggyütt szolgáltunk sok üdéig , eggyütt 
feküdtünk a' táborban az ellenség előtt , sőt 
még egynéhány ütközetben is eggyütt harczol- 
tunk. Ö most Posonyban lakik. Megírom te
hát n e k i , a' mit Öccse' házának állapottyárul tu
dok , és arra kérem , hogg legyen rá eggy kis 
gondgya, még Bécsben lakik.

Az Úr Isten adgya szent áldását az Urnák 
munkájára, mondá Aranypataki.

H a t o d i k  S z a k a f z ,
Kívánok fzerencsés u ta t.

M ég Mársfalvi és Aranypataki a'franczia neve
lők ellen szövetséget kötöttek, addig ezek öfzve- 
ültek a 'mulató házba, és munkájokban, mellyel
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e’ két házat igájok alá hódítani kezdették , vál- 
tólag gyönyörködtek, a’ gyermekeket pedig a* 
kertben magokot hagyták. Öfzvebeszéllettek ők, 
hogy egymásnak mindent megírnak , a* mi házaik
n á l , kivált nevedékeikre nézve , történni fog, és 
hogy eggyik a* másiknak tanáccsá nélkül semmi 
fontos dolgot nem cselekszik. Hogy pedig tit
ka i k o t annyival bizodalmasabban közölhessék , 
eggy különös írást gondoltak k i ,  mellynek kul
csát magoknak feljegyzették. Az Úrfinak deák 
instructora felül azt javasolta Fripponnak az afz- 
fzony , hogy semmit se mulasson el , a' mi az 
Uraságot arra bírhassa , hogy illy haszontalan'le
gényt az Urfi mellé ne fogadgyon ; ha pedig ezt 
végbe nem viheti , kínozza magát a’ legényt mind
addig, még a' szolgálatbűi Önnkint el nem megy.

Azalatt a’ gyermekek jövendőbéli fzövetsé. 
gekrül olly fontosán befzéllgettek , ammint olly 
gyermekektől kitelhetett, kik roíTz kéz  alatt vol
tak , és csak roíTz példákot láttak. Hány ruhát 
fogsz te nekem csináltatni, kérdezé Gilméta, mi
kor majd lakadalmat tartunk ?

H árm at, feleié az ifiú Aranypataki.
Csak hármat ? Fél tuczatot legalább kell csi

náltatnod. Es én magam választhatok reá szere
ket, úgy-e ? Hát bonczokot a' nyakamra és ke
zeimre, gyémántokot a* fejemre veszel-e?

Kétség kívül veszek ollyanokot, hogy párjo- 
kot kell keresni , mondá az Úrfi.
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Gilméta ugrált és tapsolt örömében. É n ,  
úgymond, egész Becsben a ’ legszebbik Dáma 
leszek.

Egész Becsben? kérdezé amaz. Úgy de, hát 
ha mink nem Bécsben lakunk ?

Lakj te ,  a 'ho l  tetszik, én Bécsbül el nem 
megyek. H a l ló d é ,  György! Nekem Aíszony- 
anyám mindég azt mondotta, hogy másnak enge
met nem ád ,  hanem csak Grófnak, vagy legalább 
Bárónak. Te csak nemes ember vagy, úgy-e ?

Az vagyok, de AíTzonyanyám azt mondotta, 
hogy nekem Báróságot vesz , mivel maga is szü
letett Báró Kisaíszony.

Akkor azutánn , mondá megmeg Gilméta, ha 
te is Báró leszel, és engemet elveszel , mink is 
reggel , mihelyt felöltözködünk , mindgyárt ját
szunk , vagy vizitákot csinálunk ; ebéd ulánn pe^ 
dig társaságot tartunk , vagy társagágba megyünk, 
és estve a 'theá trum ba, és télenn a* bálba, nyá- 
ronn valainelly szép kertbe , mint Uram Atyám, 
és A ífzo nyanyáin , úgy-e?

Ha foglalatosságim megengedik, igen is; 
egyébaránt magad mehetsz, a' hová tetszik.

Foglalatosságid ? Hisz Uram Atyámnak sem
mi egyéb dolga; neked is tehát semmi egyéb 
foglalatosságod nem lelsz.

De én hivatalt akarok viselni, melly miatt, 
ammint Uram Atyám mondgya, sokat kell , még 
férjfi koromban is , tanúlnom.

Eredgy a* tQ tanulásoddal! Madame de Föllé 
azt mondgya , hogy a* gavalérnak házi eszközei

hez



hez tartozik ugyan a’ szép bibliothéka, hanem 
hogy a’ benne lévő könyveket olvasni csak nem
telen emberekhez illik, kik magokot tudósoknak 
nevezik , és e' nélkül el nem élhetnek. Ilallod-e, 
György! ha te énvelem a 'k e r tek b e ,  a 'theátrum- 
ba , és a 'bálokba nem jöhetsz, akkor nekem más 
férjfival kell m ennem , mert Madame de Föllé 
azt mondgya, hogy fzolga-gavalér nélkül nem il
lik a' dámának járni.

Menny, a 'k ivel tetszik, mondá az Urfi.
Katonatiszttel ? Oh! édes Györgyöm ! micso

da szép tisztek voltak azok , a’ kiket ma láttunk. 
Mint a* bábok ! Nem volna-e neked kedved a* ka
tonaságra ?

Miért nem ? A' magyar Nemes a’ nélkül is 
született k a tona , ammint Uram Atyámtól szám
talanszor hallottam.

Oh légy, kérlek, ka tonai Kétfzerte szebb 
leszel, mint most vagy, és én is kétfzerte job
ban foglak szeretni.

így befzéllgettek eggyütt a* gyermekek , még 
a' nevelők a* mulató házbul k i jővén , fel nem 
vitték Őköt magokkal, hogy velek valamit ol
vassanak. Azonban , mivel Gilméta eggy által- 
lyában nem akart semminémü tanuláshoz fogni 
mindaddig , még Bécsben fészket nem v e r , bér
kocsit hozattak magoknak, és sétálni mentek.

Más nap reggel az öreg Ar^nypataki Márs- 
falvihoz menvén , Barátom Uram ! úgymond , én 
az Urnák hozzám való szívességében b ízván, ide 
rendeltem Hevesit, hogy vele kedvem szerint be- 

x D a széli-



fzéllhessek. Otthon lehetetlen volna vele ta
nácskoznom, a' nélkül hogy ízembe ne tünnyön. 
Mariskával, a' Baróné’ kotuornájával is szállot
tam m a r ,  de csak röviden. Megígérte, hogy 
Hevesinek mindent megír, a’mi a’ Báró’ házánál 
történni fog.

Ennek Mársfalvi nagyon megörült. Báró 
Külneki Óbesternek meg írta már ö , és el is kül
dötte a’ levelet, mellyben Üccsének házát leraj
zolta , megígérvén , hogy tudósításait ezentúl is 
folytatni fogja , ha láttya , hogy azoknak az Óbes
ter boldogtalan Üccsének és Gilmétának javára 
hasznát akarja venni. Nem adnám sokért ,  úgy
m ond , ha e’ franczia csűrhet mind a’ két házbúi 
kipörkölhetném.

Elérkezett azutánn hozzájok a’kiszabott órá
ra Hevesi is ,  kit Aranypataki megfzóllítván : Én, 
úgymond , az Úrral olly dolgot akarok közleni, 
mellytül hazamnak böcsülete , és majdnem egész 
boldogsága függ. Tarthatok-e számot arra, hogy 
azt Öcsém Uram titokban tartya?

Azonnkivül , feleié Hevesi, hogy ez t ,  mint 
fó nemes házának szolgája , kötelességemnek né
zem , a’ barátságos tónus is, mellyel hozzám a’ 
Tekintetes Ur különös bizodalmát mutatni mél- 
toztatik, arra bir engemet , hogy minden ügyét 
úgy tekintsem , mint magamét.

Köszönöm ! Most tehát hallya meg az Úr a’ 
dolgot. Én a’ franczia nevelőt fiam mellől el 
akarnám űzni, de a' n é lkü l , hogy feleségemet 
megbántsam, ki a'e franczia nevelést leütök élle-

tesebb-
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tesebbnek tarlya. Ezt pedig egyébkép végbe 
nem vihetem , hanem ha feleségemet mind a' 
franczia nevelésnek semmirevalóságárul, mind 
franczia nevelőmnek tudatlanságáról és gonosz 
szívéről világosan meggyőzöm. Az illyen próbák
ra engemet Öcsém Uram legkönnyebben segít
hetne. Frippon ugyan nem örömest fogja Öcséin 
Uramot fiam körül Látni, sőt talán még gorom
baságokkal is fogja illetni. Van-e Hevesi Uram 
nak hozzám annyi szíve, hogy ezt a 'm unkát ma
gára vállailya , és Fripponnak dühösködéseit 
mindaddig állhatatosan kitürje , még ötét feltett 
plánumom szerint elűzhetem ?

V an, Tekintetes Uram ! Saját tapasztalásom
ból is tudom én , hogy Nemzetünk' színének rom
lását az illyen jövevény nevelőknek köfzönhet- 
tyük. Mint hazafi, tehát még kötelességemnek 
is tartom , hogy az efféle jöttmentt nevelőknek 
lárváját levonni segítsem.

Annyival bizonyosabban megvárhatom tehát 
Hevesi Uramtól , mondá Mársfalvi , hogy az én 
kérésemnek is szívesen meg fog felelni. Báró 
Külneki Úrnak a’ házát is meg akarnám én attól 
a’ roffz franczia affzonytul menteni , a' ki most 
benne uralkodik. Aranypataki Úr fzóllott már 
M ariskával, de csak röviden, a* felül, hogy a’ 
mit a’ Báró* házánál ezen ügyekezetnek előmoz
dítására fzolgálhatót l á t , vagy h a l l , azt az Úr
nak hüven megírja. Legyen tehát az LTr olly jó, 
és befzéllyen errui vele még bővebben , és ha

majd
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majd leveleit veendi , közelivé velem azokot, 
hogy tudósításinak illendő hasznát vettessem.

Szívesen megcselekszem.
11a velem különös beszédgye lelsz Öcsém 

Uramnak , monda Aranypataki , itt a ’ Gyenerális 
Urnái lógunk öszvejönni. Boldog Isten! Saját 
házamban sincs már szabad akaratom , mióta ben
ne a" francziaság fészket vert.

Ezen alkalmatossággal többféle tárgyakról 
ereszkedtek ezen Urak beszédbe Hevesivel , 's 
örömmel tapasztalták benne ama' sükerességet a' 
tudományokban , és ama’ nyíitt észt a ’világ' dol
gainak megítélésében , mellyet az ember a’ jött- 
ment^ franczia nevelőkben hasztalan' keres.

Mas nap Marsfalvi ismét Aranypatakiéknál 
ebédelt , de a ’ Barónétul csupa hideg emberség
nél egyebet nem tapasztalt. Elbeszélhetvén vele 
waganak nagy részét ama'szépségeknek és ritka- 
s.t.okn.ik, mellyeket külső országokban látott, 
eg) ébarant nem tartotta vélekedései miatt mél
tónak arra ,  hogy őtet a társalkodásban megkü
lönböztesse. Ebéd utánn, melly korábban tar
tatott, es rövidebb v o l t ,  hírt hozott eggy inas, 
hogy a liintok kéizen állanak. Írjon nekem, ked
ves Barátom! mondá Madame de Föllé, Mon- 
sieur Frjpponnak , és gyakran írjon! Ezt mond
ván , megfogta Fnpponnak kezét, és megrázta.

Lzt cselekedte Gilméta is az ifió Aranypata
k n a k  mondván: írj nekem , kedves Györgyöm! 
és gyakran írj!

El



Fá ne felejtse az U r,  mondá tovább az áfz- 
szony, hogy Becsben eggy affzonyi szív v a n , melly 
az Úrért barátságosan érez.

El ne felejtsd , mondá a' Kisasszony is, hogy 
Becsben eggy leányszív v a n ,  melly érted barát" 
ságosan érez.

Frippon erre megcsókolta, és szívéhez szo
rította az aíízonynak kezét, az ifid Aranypataki 
pedig Gilmétáét.

Adieu! ma chére! mondá am az, nagyot só
hajtván.

Adieu ! ma chére ! mondá emez is , nagyot 
sóhajtván.

Ezen alkalmatossággal Gilméta az ifiú Arany
patakinak kezébe nyomta lopva saját portréját, 
megölelte, mint jövendobéli férjét,  és megcsó
kolta.

Aranypatakiék lementek velek a' hintókhoz. 
Kívánok szerencsés u t a t ! mondá Mársfalvi, mi
kor már benn ültek. Szerencsés utat! kiálták a* 
többi kísérők is, noha kiki közülök másmás szívvel.

H e t e d i k  S z a k a s z .
A  véreden  , de nagyon á ta lkodo tt h arcz .

A l i i g  vezette be fiához az öreg Aranypataki He
vesit , hogy Frippon az orrát pulykakakas gya
nánt leeresztette , és duzmadni kezdett. Frip
pon Uram! így fzóllott az a tya ,  Hevesi Ú r, kit 
itt maga előtt lá t ,  felvállalta fiamnak oktatását 
a’ deák és magyar nyelvben, valamint ama’ tu

dó-



dománvo1 bán is , mellyek a’ Magyar GavaTérban 
elkerülhetetlenül megkívántatnak. Ajánlom ötét 
az í rnak baratsagaba. Fogjon vele kezet fiam
nak javára. Mivel az Ur fiammal eggyütt két szo
bát foglal e l , kivel eggy szobában hálni elejeiül 
fogva nem akart; azt a' rendelést tettem, hogy 
Hevesinek a fiam szobájában eggy nyofzolya ál
líttasson fel. ö  éjszaka is fog gyermekemre 
vigyázni.

Ezt francziáúl mondotta Fripponnak ; azutánn 
pedig fiához fordulván, így szóllott magyarul: 
Édes fiam! te az oskolabéli tárgyakban nagyon 
hátra maradtál. E' vacátiókban Hevesi ü r  meg
tanít azokra, a ’ miket elmulattál , hogy a’ jövö 
oskola esztendőben tamílásidot a’nyilvánvaló osko
lákban folytathasd. Fogadd szavát mindenben; 
tiszteld úgy, mint második atyádot, és tanúlly se
rényen, hogy benned olly örömem legyen, a 'm i 
nőt talentumaidtól méltán várhatok.

E ' rövid de fontos beiktatás utánn elvezette 
Hevesit az AíTzonyhoz , ’s német nyelvenn bemu
tatta neki , mint fióknak correpetitorát. Ugyan
azon nyelvenn legelőször is azt kérdezte Hevesi- 
tul az A Iszony , ha beszéli-e francziáúl? 's módos 
németséggel előadott feleletét hallván , hogy a’ 
francziaban nem járatos, in egrázogatta fe jé t , meg- 
vonogatta vállait, ’s öfzveránczolván ajakit, Saj
nálom! úgymond; a'franczia nyelv nélkül, nem 
hiszem, hogy fiamnak nevelőjével, Frippon Úr- 
r a l > €8£ye 1 érthessen az Úr; a ’mit arra , hogy

fiam
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fiam helyesen neveltessen, szükségesnek tartok. 
A ’ sok szakács elsózza az ételt.

Méltóságoknak szemei előtt lévén mind a' 
ke t ten , feleié Hevesi, el nem hitethetem ma
gammal, hogy akarattyokat hűven ne t e l j e s í t 
sük , és hogy következendoképen a' nevelésre néz
ve eggyet ne értsünk. Én szorosan megmaradok 
kiszabott korlátim között,  és Méltóságtoknak 
híre nélkül legkisebbet sem cselekfzek.

KöZele obrúl kell Hevesi Urat Szívecském- 
nek ösmerni, mondá Aranypataki, hogy e' féle
lemtől megmenekedhessen. Én kész kezesse va
gyok annak , hogy Fripponnak a’ vifzálkodásra 
legkisebb okot sem ád.

Ezt szívemből kívánom fiamnak javáért , mon
da az Aíszony, és magát Hevesi felé meghajtotta.

Hevesi ezt helyesen arra magyarázván, hogy 
elmehet, megcsókolta mély tisztelettel az Aíszony-. 
nak k e z é t , és elment.

Mennyen az Úr a' fiamhoz , mondá Aranypa
taki , és kezdgye el vele azonnal a*munkát.

Aliig lépett ki Hevesi a* szobából, hogy az 
Aíszony férjére tekintvén: Nekem , úgymond,
modos iliunak latszik lenni. Kár, hogy francziá- 
ul nem tud. Rendelést teszek m ajd , hogy ko- 
mornámrnal és szobalányommal eggy asztalnál 
egyen.

Bocsásson meg , Szivecském ! ezt meg nem 
engedhetem.

Hisz azt csak nem kívánnya talán Kincsem! 
hogy vele eggy asztalnál egyek ?
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Nem kívánom, hanem kérem. Ha Frippon-
nal eggy asztalnál ehet Kincsecském, miért nem 
Hevesivel ? A' nevelőköt nekünk úgy kell tisztel
nünk , mint helytartóinkot, és jó bará tinkot, kik** 
* ül gyermekünknek boldogsága függ, mellyre mél
tán úgy nézhetünk , mint saját boldogságunknak 
legfőbb részére.

Monsieur Frippon legalább jó házbúi való , 
mondá az Aíszony.

Nemes ágbúi származott Hevesi is , és a' mi 
több , magyar ágbúi. Szivecském énáltalam Ma
gyar Dáma le t t ; illik tehát,  hogy a'magyar nemes
séget alábbra ne bocsüllye , mint a' francziát, 
mellyel sem születése , sem házassága által sem
mi legkisebb szövetségben nem áll. Ezennfelül 
pedig fontollya meg azt is , mi végbül költöz
tünk mink ide Pestre? Nemde, hogy eggyetlen 
eggy gyermekünk szemeink előtt neveltessen ? 
Egész nap kevés üdőnk maradván a rra ,  hogy 
a* nevelőkkel és hivatallyokban való serény
kedésekkel közelebbről megösmerkedgyünk , ezt 
az asztalnál külömbféle beszélgetések által leg
könnyebben végbe vihettyük.

De hát ha más Dámákot akarunk vendé
gelni r‘

Ha a’ Dámák magosabb rangban vannak Szí- 
vecskémnél, akkor a* gyermek nevelőivel eggyütt 
szobájában egyen. A' többi Dámáknak ipedig 
meg kell elégedni azzal,  a’ mivel az én AíTzo- 
nyotn megelégszik.

Csak
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Csak fiamnak javára vállyon , mondá az Afz- 

fzony, én kész vagyok érte még többet is ál
dozni.

Aranypataki megcsókolván kezét: Érzékeny 
Anya ! úgymond. Háladatos indúlatomot e’ szó
ért ki nem fejezhetem.

Azon szempillantásban belépett hozzájok Frip
pon az ifiú Aranypatakival , 's büszke tekintetet 
vetvén az a tyára , Az U r, úgymond, nekem e’ 
gyermeknek nevelését egészen átadta. Contractu- 
sunkban' semmi sincs a ’ felül , hogy az én orrom
ra eggy al nevelőt tegyen. En tehát azt kívá
nom , hogy az a’ bárdolatlan és ostoba magyar 
legény ezen órában eleresztessen, vagy contraj 
ctu unk szegettnek tartasson. Ezeknek eggyike 
nélkül én a' gyermeket á tadom , és a ’ háztúl el
búcsúzok.

Monsieur de Frippon ! mondá erre szelíden 
intő ?s egyszersmind kérlelő szózattal az aíszony, 
ki el nem szívelhette, hogy férjével illy hegyke 
és goromba tónusbúi beszéli.

Eredgy fiam ! a' szobádba, mondá Aranypa
taki a’ gyermeknek , és mutasd meg a’ Correpeti- 
tornak , meddig mentéi tanúlásidban ? Nekem 
Frippon Úrral eggy kis beszédem van , mellynél 
te jelen nem lehetsz.

Az Urfi itt m arad ,  mondá Frippon paran
csoló tekintettel.

Attyának akarattya ellen ? kérdezé az A iszony 
álmélkodva.

Még
/
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Meg az én kezem alatt van , feleié Frippon, 
mindaddig en vagyok az attya. En Aranypataki 
Uramnak feleletet elölte akarom hallani.

Szívesen! mondá a’ boífzonkodó atya. Mivel 
az Ur a’ contractusrúl fzó 11, kénytelen vagyok én 
is az igazat megmondani. A' contractusban az 
Ur megígérte , hogy fiamot a’ deák nyelvben, és 
ama* tudományokban is fogja gyakorolni , mel
lyek az oskolákban taníttatnak , és a1 Magyar 
Gavalérban megkívántainak. Mikor ezt az Ur 
írásban megigérte , sokkal jobb vélekedésben vol
tam az Ur felül , hogy sem azt magammal elhi
tethettem volna, a* mit már most tapasztalásból 
tudok ,  hogy az Ur tudni illik olly dolgokot Ígér
jen , mellyek hatalmában nincsenek. Én e 'fon
tos okbúi a’ contractust felbonthattam volna , de 
meg akarván az Urat kímélleni , inkább csak 
Correpetitort fogadtam, ki e ' r é s t  az Urnák kára 
nélkül k ipó to lja .  E' kiméllésérl én az Urtúl in
kább köszönetét reméllettem , mintsem pattogást? 
Várja meg tehát az U r,  még vére meghidegfzik, 
és fontollya meg , kinek van közülünk igazsá
ga ? Ln állhatatosan megmaradok a' mellett, hogy 
fiamot Correpetítor nélkül nem hagyom. Akár 
így nállam maradni, akár házamtól búcsút ven
ni tetszik az Urnák , én feleletét harmad napra 
elvárom. Most mennyen az Ur, és gyermekemet 
akaratomnak tellyesítésétűl ne tartóztassa.

Frippon e’ határozott feleletet hallván , és 
Aranypatakinak férjfias állhatatosságát szemlél
vén , megdöbbent , és hegyke tónussábúl alább

száll-
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fzállván, fzabódni kezdett. Azutánn okokkal os
tromolta Aranypatakinak szándékát, kinek sü- 
keres feleletei által hallgatásra kényszeríttetvén, 
feltette magában, hogy a* mit nyilvánvaló os
trommal meg nem nyerhetett, alattoinban való 
í’ondorkodással viszi végbe. Elment t e h á t , 's  am
mint a ’ gyermeknek szobájába lépett, hol erre 
Hevesi már várakozo tt , azt mondta francziáúl a’ 
gyermeknek, hogy mondgya meg a' Correpeútor- 
nak , hogy eggy óránál tovább ne tartóztassa, 
Maga megmondhatta volna Ö ezt Hevesinek deá
kul , de nem tartotta méltónak arra , hogy vele 
fzóilyon.

Leült azutánn ugyanazon szobában , hol He
vesi a' leczkét tartandó vala , hogy a* gyermek 
vele maga ne maradgyon. Hevesi deákul kérdez
te meg a' gyermekiül, mennyire ment eddig ta
nulásaiban , és micsoda tárgyaltot tanúit? 's ál- 
mélkodva hallotta , hogy a' gyermek a' deák nyel
vet felette rotlzúl befzélli, és francziásan ejti , és 
hogy eggyáltallyában mind azokban , a’ miket a' 
magyar ifiak az oskolákban tanulni szoktak , fe
lettébb hátra van. Azutánn magyarúl szállította 
meg a* gyermeket; de Frippon azonnal megparan
csolta neki francziáúl , hogy magyarúl ne felei
lyen , hanem deákul. Hevesinek kérdésére , mi
ért nem felel magyarúl ? a’ gyermek semmit sem 
fzóllott, Frippon pedig felugrott, és kezénél fog
va a’ másik szobába beragadta , hol neki hízel
kedő hitetésekkel világos igazságnak rajzolta azt, 
hogy Hevesi deákul roífzúl beszéli, és hogy kér

dései
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dúséi által még a’ tudományokban való járatlan
ságát is elárulta; azutánn pedig azt,  hogy a' 
Diagyar nyelv a’ mostani nagy világban még a’ 
magyar Gavaléroknak is szükségtelen , mivel a' 
társaságokban , kivált a" hol Dámák vannak , min
denkor csak francziáúl beszéljenek , és hogy az 
attyát valainelly ostoba és módatlan magyar búj
tatta fel arra , hogy hátúi a’ magyar nyelvnek ta
nulását megkívánnya. Bgyébaránt arra intette a' 
gyermeket, hogy csak neki fogadgyon szót, és 
senkiiül se féllyen , mivel ö még szülőinek is 
mindenről megfelel.

Ebéd alatt az Öreg Aranypataki maga mellé 
vévén Hevesit , szüntelen* magyarúl beszéllgeteit 
vele külöihbíele tárgyakról, mellyek fiának ne
veléséhez csak meíTzérúl sem tartoztak. Frippon 
lebocsátotta az orrát , és az AíTzonynak kérdé
seire csak röviden és fzarazan felelt. Az Aíszony 
is tehát meg akarván e' gorombaságáért büntetni, 
Hevesivel német beszélgetésbe ̂ bocsátkozott.

Ebéd utánn az öreg Aranypataki aludni men
y é n ,  Hevesi elbúcsúzott, Frippon pedig az Afz- 
fzonytúl kikérte magának, hogy vele és fiával a’ 
szomszéd szobába eggy fontos szóra jönni ne ter
heltessen. Itt ö az Aíszonnyal, ki a' franczia ne
velőköt gyermekségétül fogva fél isteneknek tar
totta , könnyen elhitette , hogy Hevesi nagy sza
m á r , és hogy még deákúl sem tud. Azt hazudta 
azutánn , hogy már csak kérdéseibűl is , mellye- 
ket a'gyermeknek ázó  jelenlétében te t t ,  és egész 
üzonomiájábúl eszre v e t te , hogy ueui csak tu

dat-



datlan és otromba, hanem még erkölcstelen em
ber is; mire nézve ö meg nem engedheti, hogy 
a'gyermekkel társalkodgyon, mikor Ő maga jelen 
nincsen , vagy hogy jelenlétében vele olly nyel
venn beszéljen  , mellyet ö nem ért. Minekutánna 
pedig ezekrül sokat értekez. én , az AÍTzonynak 
készségét, hogy szavainak hitelt adgyon, elég 
értelmesen látta volna, még arra is meréfzlctt 
végtére vetemedni , hogy férjét gyanússá tegye. 
Az Urat, úgymond , én tisztelem , böcsülöm, mint 
jó szívű , és nemes házbúi fzakadtt Gavalért; de 
a' tudományokban olly járatlan , a’ deákságban 
olly gyenge, hogy ki nem mondhatom. Az illyen 
Uraknak hibáit senki sem meri rnegfeddeni; mire 
nézve ok saját gyengeségeiket soha sem ösmerik. 
A' mi a' magyar nyelvet illeti , én azt tartom, 
hogy ötét némelly ostoba tudóskák vették arra, 
hogy annak tanulásával fiát kínozza. Elejétől 
fogva a’ deák nyelv volt a’ Magyar Nemzetnek 
anya nyelve , melly a’ köz nemességnél, ammint 
hallom, még most is közönséges. A'Gavalérok- 
nál pedig, ammint Méltóságod maga is tudgya, 
az anyanyelv a’ franczia. Azonban Aranypataki 
I r a t  ezekben olly átalkodottnak lá tom , hogy 
egyenes útonn vele semmire sem mehetünk. Ha 
tehat Méltóságod eggyetlen eggy gyermekének 
romlását nem akarja , állyon részemre, és fo- 
gadgya meg nekem nem csak a z t , hogy feltett 
szándékomnak végrehajtásában segedelmemre lelsz, 
hanem azt is ,  hogy e* szövetségünköt az Urnák el 
nem árúllya.

A z
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Az Urnák szándékát? Szövetségünköt ? kér
dezé a* Baróné álmélkodva.

Igen is ,  szövetségünköt, folytató szavait Frip
pon , mellyet a' Correpetítor ellen és pártfogói 
ellen kötni kénytelenek vagyunk , hogy főnemes 
házának ezen eggyetlen eggy ágát a* veszedelem
től megmentsük , és kellemetes virágzásra segít
sük. Ezt mondván, a’ gyermeket mellyéhez szo
rította.

Haggyon nekem az Ur iidőt arra , hogy a* 
dolgot m egfon to ljam , mondá az Aíszony.

Kell e oda fontolás , a’ hol Méltóságod a’ 
mélységnek fzélénn állani lártya kedves gyerme
két ? Oh ! Ó énnekem csak nevedékem , de látom! 
hogy buzgóbb hozzá szeretetem, mint azé, a 'k i  
szülte.

Ú gyde, mikép köthessek én az Úrral illy 
szövetséget, mikor még azt sem tudom, mit szán
dékozik a' Correpetítor ellen , es pártfogói ellen 
cselekedni ? Én saját férjemnek megjátfzására, 
melly ötét nevetségessé tegye, teljességgel nem 
állhatok.

Az én szándékom abbúi á l l ,  hogy a' Corre* 
petítort mindaddig kínozom , még a' háztól önn- 
kint el nem búcsúzik. Méltóságodtól pedig sem
mit egyebet nem kívánok , hanem hogy engemet 
a z ú r  előtt, még ezt végbe viszem, oltalmazzon. 
Ez Aranypataki Urnák semmi rövidségére nem 
▼álik.

E*



E* keveset könnyen megtehetem, mondá az 
Aíszony, ha megígéri az Ur ,  ho£-y ezt minden 
nyilvánvaló vita nélkül viszi végbe.

Olly csendesen , feleié Frippon , mint azok, 
a 'k ik  a ' fö ld  alatt minákot ásnak,  hogy a' várat 
felvessék.

N y  o 1 c z a cl i k S z a k a s z  

A z  egyenesség d  vefzedele/nbcn.

A ra n y p a ta k in é  meggondolta volna még magát, 
és talán férjének az egész dolgot el is árulta vol
na ,  ha erre üdöt nyerhetett volna. Még Arany* 
pataki el" sem végezte volt délutánni á lmát ,  am
mint már vendégek érkeztek,  kik egész estig 
nállok maradtak. Estve pedig Aranypatakiné fér
jével eggyütt eggy öreg özvegy Grófnéhoz ment ,  
ki ököt játékra különösen megkérette. Játék előtt 
e' Grófnéval,  ki Ötét még leánykorában ösmer- 
te , és szülőivel barátságosan társalkodóit ,  mé
lyebb beszélgetésbe talált ereszkedni, ’s ennek kér
désére: mikép mennek dolgai? elmondotta neki 
anyai szorgalmát eggyetlen eggy fiának nevelé
se iránt.

Fogadgyon neki , Kedvesem ! mondá a' Gróf
né , eggy franczia nevelőt , és bízza gyermekét 
egészen reá. Azutánn e ’ fontos dolog iránt nyu- 
godtt elmével lehet. Ezek az emberek a gyer
mekek körül a tyák ,  anyák,  mindenek.

E F r a n -
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Franczia nevelője már volna ,  mondá Arany
patakiné ; de férjem vele meg nem elégszik.

Csudálom ! A* nevelőnek mi a’ neve ?
Monsieur de Frippon!
Frippon ? a ’ ki Bécsben eggy darabig táncz- 

mester v o l t , azutánn pedig az öreg Marquis 
Fantomé Úrnál mint lovászmester szolgált?

Emigráns Marquis vo lt ,  a 'kinél  szolgált, de 
meg nem tudhattam , mi volt nálla ?

Az minden bizonnyal! Itt a 'Grófné lerajzol
ta Fripponnak egész termeté t,  úgy hogy Arany
patakiné a' Grófnénak vele való ösmeretségérul 
semmit sem kételkedhetett. Szerencsés anyának 
tartsa magát ,  Kedvesem! hogy illy derék neve
lőhöz juthatott. Bécsben az én Komornámnát ta
láltam egyszer, sz kérdésemre,  ki légyen? és mit 
keres házamnál? olly módosán felelt,  hogy en
gemet azonnal meghajolt. Szinte akkor halt meg 
az u ra ,  a' Marquis ,  és így szolgálatot keresett. 
Komornám is nagyon dicsérte és kegyelmembe 
ajánlotta; de én akkor nem segíthettem rajta. 
Én azutánn Bécsbül ide szakadtam, és csak fül- 
Eeggyel hallottam a' Komornámtúl , hogy jó ke
nyérre kapot t ,  de nem tudtam,  kinél? Es Ked
vesemnek a’ férje mit talál benne roíTzat , hogy 
vele meg nem elégszik ?

Azt mondgya,  hogy a* deák nyelvben és a'  
tudományokban járatlan.

A' deák nyelvben ? a ’ tudományokban ? Bol
dog Isten! mikép lehet Aranypataki Uram a’ 
aagy világban olly járatlan,  hogy ezeket eggy

gava-



gavalérban megkívánhattya ? Ha francziáúl tud, 
mindent tud.

De még azt is akar ja ,  hogy fiam a' magyar 
nyelvet úgy m e g t a n u l j a ,  ammint azt a'született  
magyarok befzélliká

Micsoda ? a' magyar nyelvet ? Már ez benne 
tűrhetetlen? Mihelyt öszvetalálkozok vele,  azon
nal jói megmosom*

Eggy Correpetítort fogadott fiam mellé,  kit 
Frippon meg nem akar szenvedni;

Jól teszi ! A' Magyar Correpetítorral ki a’ 
házbúi ! Frippont haggya Kedvesein cselekedni, 
a ’ mit jónak talál. De amott látom éppen Arany
patakit  ; oda megyek hozzá , és - * -

Kérem Excellentziádot> ne árúllya el neki,  
hogy ezt megpanaszoltam. Nehezebben vihetnem 
talán azt végbe,  a*' mit most Excellentziádnak 
tanáccsára minden erőltetés nélkül szeretnék vég
be vinni.

Ammint tetszik ! Az asztalkák már készen ál
lanak;  mennyünk játszani*

Még a szülők a* társaságban vol tak ,  addig 
Frippon kifőzte a p lánumát ,  és Madame de Fol
ténak megírta. Az Ő szándéka oda m ent ,  hogy 
Hevesit a nevelésnél szükségtelennek, vagy ép
pen veszedelmesnek tegye. A' gyermekkel , a ki 
egyébarant is nem örömest t a n ú i t , könnyen el
h i te t te , hogy azok neki mind szükségtelenek, a* 
mikre Hevesi oktatni akarja. Eríevalónézve azt 
javasolta ne k i , hogy azokot ne tanúllya. Az öreg 

úgymond,  haragudni fog ugyan;  de azzal 
E s  a*
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az Urfi ne g o nd o l jo n  ; mert lám e ! maga hallot
ta Méltóságos AíTzonyannyátúl, hogy ö nekünk 
pártunkot fogja.

Más nap a’ leczkéknél elkezdődött Frippon- 
nak plánuma szerint az ellenségeskedés, melly 
egész hétenn naponkint eggyaránt folyt. A' gyer
mek Hevesi'  szavaira , mikor oktat ta,  legkisebbet 
sem vigyázott , és ha Őtet amaz a’ figyelmetes- 
ségre kérte ,  intette, akkor ö mosolygásra görbí
tette száját, megvonta vállait ,  félre fordította fe
jét. Hevesi vagy kétszer megkérdezte,  ha értet
te-e , a' mit mondott ? ’s a’ gyermeknek feleletét 
vévén , hogy nem értette , még egyszer megma
gyarázta neki ,  's figyelmetlenségét újjra tapasz
talván , azt kívánta töl le , hogy beszé l je  e l ,  a' 
mit neki imént mondott.  Hogy befzéllhessem 
• 1, feleié a* gyermek gúnyos nevetéssel,  mikor 
nem tudom? Végre minden leczkénél maga Frip
pon Hevesinek valamellyik mondását,  vagy állí
tását,  vagy legalább kifejezését megtámadván,  
és helytelennek kiáltván , a* gyermeket az ellen
ségeskedésben szinte felváltotta. Hevesi illyen- 
kor elejébe terjesztette neki deák nyelvenn és 
szelíd kifejezésekben az okokot , mellyekre a 
kérdésbe vett igazságot [építette; de Frippon ré
szént nem értvén deák mondásai t , részént pedig 
eltökéllett szándékkal akarván ötét a' gyermek e- 
lött megfzíg>eníteni , legvilágosabb okoskodásait 
megnevette,  meggyalázta,  letapodta.

Mikor azutánn Hevesi a' magyar nyelvet akar
ta a ’ gyermekkel gyakorolni, Frippon ezt elve

ze t t^
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zette , eggy á l tá l jában  meg nem engedvén , hogy 
vele olly nyelvenn s z ó l j o n ,  mellyet ő ,  mint fö
nevelő nem ért.

A’ f/emtelenségben ö végtére annyira ment,  
hogy még az asztalnál is , ha mindgyárt idegenek 
voltak is jelen , Hevesinek minden szavával el
lenkezett. A" vendégek az efféle gyülölséges ve- 
tekedésekbe nem avatkozván , maga Aranypata
ki pedig azokot a’ végből minden czáfolás nélkül 
hagyván , hogy Fripponnuk alacsony fzívüségét 
annyival jobban kitanulhassa,  az Aíszony na
ponkint megerősödött abban a' vélekedésben , 
hogy Frippon még a’ tudományoknak is az igaz 
mestere , és hogy Hevesi ellenben semmit sem tud.

Hevesi ezen első hétnek közepéim öszvejö" 
vén Mársfalvinál Ar mypatakiva l, elbeszel 1 Citte 
nekik,  a 'mik a' leczkéknél történni szoktak. Mars- 
falvinak kívánságára elmondotta még ama’ tanítá
sokot is , mellyekbül a' leczkék állottak.

Öszveesküdött az Ur ellen a’ gyermekkel ,  
kiáltá a* Gyenerális.

Én is azt t ar tom,  mondá Aranypataki;  mert 
én a ’ fiamban illy módatlanságot es taníthatatlan- 
ságot még soha sem tapasztaltam. De s e m m i! 
Találok én még ez ellen is orvosságot. Holnap 
már pintek van. Par ancso l j a  meg a'f iamnak az 
Ur , hogy szombatra tanúi j a  át még egyszer mind, 
a' mit az egész hétenn ha l lot t , és mondgya fel 
az Urnák leczke gyanánt. A’ többit bszza reám !

Szombatonn a' leczkének órájára megjelent 
az öreg Aranypataki is ,  hallani akarván , ammint

mór*-4
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mondá , mit tanúit egész hétenn a’ fia ? Megdöb
bent a’ gyermek,  megdöbbent még Frippon is. 
Hevesinek mindgyárt első kérdésére a' gyermek 
semmit sem tudott felelni. Hevesi tehát elejébe 
mondta a ’ feleletet , és azt kívánta , hogy ugyan
azon feleletet mondgya el saját szavaival a* gyer
mek is. Ez megcselekedte , a 'mi t  Hevesi kívánt, 
és Frippon mérgelődött rajta. Ez történt a ’ töb
bi kérdésekkel is;  a* mibűi az öreg Aranypataki 
világosán kihozta,  hogy fiának taníthatatlansága 
az előbbeni leczkéknél feltett fzándé’búl történt. 
Hát magyarúl mit tanultál ? kérdezé fiáíúl végtére.

Semmit sem,  Uram Atyáin! feleié a* gyer
mek magyarul , mivel azat tya magyarúl kérdezte.

És miért nem ?
Frippon Ur nem engedte.
Az én fiam, ammint látom,  nehezen tanúi, 

mondá Aranypataki Fripponnak francziáúl; mi- 
renézve én azt kívánom,  hogy reggelenkint két 
egesz orat töltsön Hevesi Urnák leczkéivel , és 
dél utann ismét két órát. Felét ezen üdönek töl
tse írással mind a ' k é t  nyelvből,  felét pedig a' 
leczkének hallgatásával. A' többi  órákot szentél
lyé a hallott tárgyaknak tanúlására. A’ franczia 
nyelvnek írásbeli gyakorlására elegendő napjában 
cSS}r ora* A* franczia beszédre a’ nélkül is több 
alkalmatossaga van részént az Úrral , részént az 
Annyaval. Szombatonkint magam akarom min
den hétenn hallani ,  mit tanúit? E'  rendet ,  ja
vas lom,  hogy meg ne szegje az Úr ;  egyébaránt 
engemet megbánt. Mindezeket azutánn Hevesi

nek
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nek is elmondotta deákul szoros parancso la t já 
val eggyütt, mellyet annak megtartása iránt Frip- 
ponnak adott.

Szinte el akart az öreg Aranypataki menni , 
ammint Frippon engedelmet kért tölle , hogy fzóll- 
hasson. Ezt vévén , é n ,  úgymond, a ' leczkéknél  
jelen vo l t am,  és azt tapasztal tam, hogy Hevesi 
Úrnak tellyességgel nincsen sem elegendő tudo
mánnyá,  sem alkalmatos methodussa a r r a ,  hogy 
gyermeket tanítson. Azonnkivül helyes okaim van
nak a r ra ,  hogy ötét olly nyelvenn,  mellyet én 
nem értek,  az Úrfival beszélleni ne haggyam. 
Bizonyossá kellett  volna magát az Úrnak előre 
tenni a* felül , hogy az illyen tanítónak nem csak. 
tudománnyá és a’ tanításra alkalmassága, h a n e m - 
jó erkölcse is van.

Aranypataki Frippont eggy haragos tekintettel 
megmérvén: Az Urnák ezekre,  úgymond,  semmi 
gondgya! Parancsolatomot te l je s í t se  szorosan, 
és választásomot haggya ezentúl minden jegyzés 
nélkül. Én a’ gyermeknek attya vagyok !.

Aliig várhatta meg Frippon a’ délutánni órát, 
mellyben Aranypataki aludni szokott ,  hogy az 
AíTzonyal szóllhasson. Elmondta ő neki mind ,  
a 'mi  történt ,  de nem olly hüven , ammint kel
lett volna. Hogy ő a’ gyermekkel Hevesi ellen 
szövetséget kö tö t t ,  egészen elhallgatta,  és így 
a z t ,  hogy a 'gyermek egész hétenn semmit sem. 
tanúit , Hevesi'  tudatlanságának és roíTz metho* 
dussának tulajdonította. Végre panaszt tett  meg 
Aranypataki ellen i s , hogy olly goromba kifeje-

zé-
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zésekkel i l lette,  mellveket ö el nem szenvedett 
volna tolle , ha eszébe nem juttatta volna,  hogy 
olly alszom «agnak a fér jé ,  kihez ő mély tifzte- 
Jcitel viselteti’ .

Hiitelen rajzolásai és fzívreható panaíízai ál* 
tál olly boíszonkodásra gerjedett az AíTzony, hogy 
mihelyt férje megjelent ,  azonnal megtámadta. 
Aranypataki hidegvérüséggel kihallgatván patto
gásait,  ki rém , édes szívem! úgymond,  ne avat
kozzon e/ekbe. Én fiamból franczia svaliét nem 
neveltethetek. Arra ugyan,  hogy a 'Dámáknak  
tessen,  elegendő, ha francziáúl beszéli, módo
sán táralkodil- , szépen tánczol;  de őtölle nem 
csak a Dumái* , hanem a ’Haza is vár ám üaövel 
fontos szolgálatúkor , mellyekre ötét alkalmatos
sá tetetni , az cn gondgyaimhoz tartozik. Frip
pon e sz índékomot , ammint mindenbül látom, 
gátolni akarja ; de pórúl jár.

Frjppont e’ napokban nekem eggv nagy Dá
ma különösen megdicsérte, mondá az AíTzony, és 
engemet szerencsés anyának nevezett , hogy olly 
jó nevelőhöz jutottam.

Az illyen Dámáknak ítéletére nincs nekem 
szükségem, feleié Aranypataki,  az ollyan dolgok
ban,  mellyeket szemeimmel láthatok, esz mellyek- 
hez valamennyi Dámánál többet értek. Közön
séges a'nélkül is Hazánkban a 'panasz ,  hogy Dá
máinknak külföldi nevelése okozza nemzeti cha- 
íacteránknek hanyatlását,  és legvirágzobb famí
liáinknak végső romlását. Még egyszer kérem 
^z ivecskémet , hogy e’ dologba ne avatkozzon.

Az
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Az AíTzony megharapdálván a jaki t ,  elhall
gatott ,  esz feltette magában,  hogy, minekutánna 
egynéhány Dámát részére vonhat , férjét e’ segí
tő seregnek jelenlétében fogja megtámadni.

A’ második hétben a ' leczkék Fripponnak tit
kos parancsolat jára szinte olly roíTzúl mentek,  
mint az elsőben,  azzal a' külömbséggel, hogy 
naponkint négy óráig tartottak , és Hogy a’ gyér- 
imát a* tudós vetekedéseknél , mellyeket Frippon 
Hevesivel kezdett , ezt világos gorombaságokkal 
illette , hogy Fripponnak tessen. Szintezen ok
ból fzombatonn anyának jelenlétében olly tanít- 
hatatlannak tetette magát ,  hogy az attya egészen 
elszomorodott.

K i I e n c z e cl i k S z a k a fz.

G y öze delem .

P.1 bajnokunk’ neveleszének rövid történeteivel nem 
tartóztatnám az Olvasót ,  ha szükségesnek nem 
ítélném, megösmertetni vele ama* módokot , mel- 
lyekkél a'kr.lső nevelők mlr.állunk magokot olly 
szükségeseknek , a’ magyar nevelőköt pedig olly 
gyanúsoknak szokták tenni.

Ammint más nap Hevesi Aranypatakinak 
hársfalvinál  elbefzéllette , a’ mik a 'második hét
ben a' leczkeknél történtek , először mely és szo
morú gondolatokba merültek , azutánn pedig kii- 
lömhféle módokról tanácskoztak, mellyekkel e' 
joílznak gátot vethetnének. Mársfalvi legjobb

nak
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nak itclte, a'frai?cziát a’ házból ebródonn kivet
ni ; Aranypataki pedig tanácsosabbnak tartotta, 
mindaddig erre nem ve temedni , még hitvessét 
Fripponnak gonosz szívérül meg nem győzheti. 
Hevesi végtére arra kérte ököt ,  hogy a’dolgot ne 
erőltessék, tellyes reménységgel lévén a' felül, 
hogy Ő a' gyermeket,  sőt még magát Flippont 
is ,  jobb útra térítheti az ál tal ,  hogy velek em
berségesen bánik.

Azon szempillantásban eggy levelet vitt be 
az inas hozzájok , melly Hevesinek fzó 11 ott. A' 
kis posta hozta,  úgymond,  ’s a’ fizetést várja. 
Hevesi tudni illik azt javasolta Hölgyi Mariská
nak , hogy hozzá fzólló leveleit a ’ Gyenerális 'há
zához utasítsa, Az inas a’ pénzzel kimenvén , 
Hevesi feltörte a’ levelet,  és örömmel lá t ta , hogy 
Mariskától jön.

No táján a? lyánka segít ki bennünköt a* sár
ból , mondá Mársfalvi. A' levél du p la , ammint 
látom.

Duplán is fizettem , feleié Hevesi. Ha Mél
tóságtoknak tetszik , elolvasom.

Szívesen hallyuk , mondá a’ Gyenerális , ki- 
vévén az t ,  a* mi csupán csak az Urat illeti.

Erre Hevesi elolvasta fenn szóval a ’ levelet, 
melly ezekbül állott:

„Kedves Hevesi Uram! Ki nem mondhatom, 
melly szerencsésnek tartom magamot , hogy ama 
jó Uraknak fontos szolgálatot, t ehe tek , kik az 
az Úrhoz és hozzám olly különös kegyelemmel, 
és bizodalommal v-annak. Szerencsésen Bécsbe

érkéz-
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érkezvén,  egészségesek vagyunk mindnyájan. Dol
gaink a' régi útonn mennek. Mikor Fripponnak 
ide zárit levelét a 'ki s  posta kezembe ad ta ,  és én 
rajta Pest'  várassának nevét láttam , azonnal 
gondol tam,  hogy Frippontúl v a n ,  és nagyon 
óhajtottam azokot tudni , a* mik benne fog
laltatnak. Vigyáztam minden fzóra , mellyet 
franczia aíTzonyunk mondott  ; de mind haszonta
lan volt figyeltnetességem. Vagy nem szállott ö 
errül senkinek,  vagy ollyankor szóllott , mikor 
én jelen nem lehettem. Az úti ládáknak kiüre- 
sítését csak e' napokban vihettük egészen végbe. 
Ezekbul sok dirib darab papíros gyűlt Öszve , 
mellyekbe a' szebb jószágok be voltak takarva. 
Ezek közé hányt a ’ franczia allzony egynéhány le
velet is , azt parancsolván nekem , hogy vessem 
az e ész papíros halmot a’ tűzre ,  ha egyéb hasz
nát nem vehetem, így jött ártatlanál kezemhez 
Frippon levele,  melly,  ammint lá:om , még az 
Urnák védelmére is felette fontos lehet. Kérje 
meg az Ur neyemmel azon Urakot ,  kiknek e' 
szolgalatot öröipmel teszem, hogy e’ levéllel ká
romra ne é l j e n e k .  Egyébaránt maradok az Úr
nak köteles barátnéj^i, Hölgyi Maris. u

Derekasan ! mondá Mársfalvi. Az a* leány
ka nekem nagyon tetszik. Hallyuk már most 
Frippont.

Ennek levelét Hevesi hasonlóképen elolvas
ta ,  melly magyarra fordítva így szóllott.

,, A iszonyom ! Aliig fosztattam meg jelenlé
téiül , hogy fejemet eggy rettenetes szélvész meg-

kör-
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környékezte. Ama' bárdolatlan - - - - Itt Heve
ri megakadt;  de Aranypatakinak akarattyát hall
vá n ,  hogy minden taríóztatás nélkül olvassa el* 
az egéfz levelet , így folytatta az olvasást: Ama' 
bárdolatlan szamár, az a’ ma var ö k ö r ,  a* neve
ik Kernnek az attya , tudgya a' tatár! kinek ja- 
vaslására ? eggy magyar hornyát fogadott fia mcl 
lé tanítónak. En azonnal ellent á l lot tam, jói 
megmondván neki az igazat. De 6 vifzontag meg- 
konokolta magát ,  és három napot adott a rra,  
hogy magamot vagy a* tanítónak elfogadására, 
vagy hivatalomnak letevésére e l töké ljem.  Kény
telen voltam tehát a’ fortélykodáshoz folyamod
ni. Legelőször is azonn (igyekeztem , hogy az 
A iszonyt részemre vonnyam , a' mi kevés fárad
ságomban telt. Ösmeri Kedvesem! ennek a* 
német lódnak gyengeségét. Azutánn a' gyerme
ket bizgattam fel ezen újjítás ellen , ki a* nél- 
kűt is nem örömest t anúi ,  's k ia z o k o t ,  aszúi
két tölle kívántam , olly buzgósággal t e l j e s í t i ,  
hogy a ’ gyözedelemrül nem kételkedhetek. A' lecz- 
ke alatt a ’ Tanítónak szavára semmit sem figyel- 
mez , intésére semmit sem h a j t , oktatásaira gú
nyosan mosolyog. Ebbül mind at tyának,  mind 
pegig annyának szemlátomást megmutatom, hogy 
a 'Taní tó  semmit sem tud,  vagy legalább,  hogy 
a ’ tanításban roíTz methodussa van. E* mellett a* 
Taní tóva l,  akármit mondgyon vagy cselekedgyen, 
szüntelen’ ellenkezek, a’ mi végtére békességes 
tűrését úgy megfárafztya , hogy minden bizonnyal 
maga elUéredzkedik. Elvárom az Aíszonyjnak Íté

letét,
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letét,  ha helyben haggya e harczomnak e’ titkos 
módgyát? és kérem,  támogasson mennél hama
rább jó tanátsával Egyébaránt csókolom kc-

!■ ze i t , és vagyok az Aílzonynak holtig hu szolga 
j a , Frippon. “

A’ többi titkos betűkkel van í r v a , mondá 
Hevesi ,  oda nyújtván Aranypatakinak a ’ levelet. 

Szerelmes dolgok lesznek, mondá ez,  és átad-

Ita a* levelet Mársfalvinak.
Tolvajírás kiáitá a’ Gyenerális. En ezen embe

reket a* házamnál sokért nem tartanám. Vigyázzon 
Aranypataki Uram, hogy meg ne károsodgyon.

Aranypataki a3 levéllel egyenesen hitvesséhez 
akart m e n n i , eltökéllvén magában , hogy F l ip
pont még az nap elcsapja. De Mársfalvi ezt meg 
nem engedte,  részént Hölgyi Mariska mia tt ,  ré- 
fzént pedig,  mivel reméllette , hogy a' franczia 
aíTzonynak levelével Báró Külneki Mátyásnak jó 
szolgálatot t ehe t ,  ha azt Hevesi jó móddal keze 
közé kaparíthatná.

E* levél már valóban Frippon'kezében volt. 
de senki hozzá nem juthatott. Azalatt a' leczkék 
úgy mentek,  mint azelőtt ,  és Frippon meg nein 
szűnt Hevesi ellen titkon áskálódni , és nyílván 
agyarkodni. Az Aílzonyt ő végtére annyira fel- 
bújtatta , hogy férjét ama' Dámáknak jelenlété
ben , kiket előre magához hódítot t ,  nyilván meg
támadta. Aranypataki el akarván hitvessének 
üdötlen szemrehányásait mellőzni , a ’ beszédet fe
lette szép móddal más tárgyra ford.tóttá. NoíTza 
tehát a’ háznak aíTzonya, kinél a ' társaság tarta

tott,
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t o t t , felfogván Aranypatakinénak a’ pár tyá t , En 
az Úrban,  úgymond, nem csudálhatom elegen- 
döképen azt a' gyengeséget , melly el fiát ama’ gyá
va és bárdolatlan, deák , és magyar nyelvekkel, 
és azokkal az oskolabéli haszontalanságokkal, 
mellyeket a* világnak allya tudományoknak ne
vez ,  kínozni nem átallya. Fripppont én olly em
bernek ösmerem, ki az Úrnak ílábúl tökéüetes 
Gavalért nevelhet.

Aranypataki erre í’elindúlván, Bocsásson meg 
Excellentziád , úgymond , hogy Ítéletével meg 
nem elégedhetek. Képes vagyok én megmutatni,  
hogy Frippon nem csak Uidatlan nevelő,  hanem 
még semmire való ember is. Bégen prédikál
j á k  már nekünk az úgy nevezett világ' a l j á 
nak bölcs írásai,  hogy valamirevaló ember soha 
hazáját el nem hággyá, hogy külső országokban 
úrfiakot neve l jen .  Dologtalan szolgák és szol
gálok ezek többnyire , kik hazájokbúl erkölcste
lenségeik miatt kiuzettek , vagy legalább csalárd 
emberek, kik magokot házainkba befúrják, hogy 
házi boldogságünkot örökre megrontsák.

Az Ur heveskedik , ammint látóul,' möndá 
a haznak afízonya. f  ripponrul az Ur soha illyen 
dolgokot meg nem mutathat*

Ezen szempillantásban megcselekedhetnem, 
ha illendőnek ta r tanám, hogy házamnak törté
neteivel úri személyeknek unalmat okozzak. Eze
ket mondván , hitvessére olly tekintetet vetett, 1 
melly ennek szívét egészen á t já r ta , ’s mellybúl 
ez bizonyosan kivehette , hogy férje reá nagyon
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neheztel. Mikor a’ társaságból későn estve ha
za mentek , megpróbálta egynéhányszor az Af- 
fzony, a’ beszédet e' tárgyra fordítani , de Arany- 
pataki, ki komorságából fel nem derülhetett, mind 
annyiszor csak azt felelte: Haggyuk ezt holnap
ra ! Az álom illy kellemetlen dolgokban legjobb 
tanácsadónk. Óáltala kell indulatinknak lecsil- 
lapíttatni,  hogy az ész az Ö üraságáta ismét vif- 
fzajuthassom

Más nap korán reggel felkelvén Aranypata
k i , kiment a ' folyosóra dohányozni. Fia ’ inassá- 
nak ablakja , melly. e’ folyosóra szolgált, nyitva 
lévén , és belső defzkájánn eggy pecsételtt levél 
feküdvén, Aranypatakinak eszébe ama' gondolat 
tűn t ,  ha vallyon nem Frippon ír-e megint a’fran
czia aífzonynak ? Az inas a' szobának ollyan szög
letében aludt és hortyogot t , mellybül az ablak* 
ra nem láthatott. Aranypataki tehát körülnézvén 
magát , és senkit sem látván,  a’ ki tettét elárul
hatná,  kivette a’ leve le t , megnézte,  kinek szóll? 
’s megsejtvén rajta Madame de Föllé* nevé t ,  el
tette , és bement. De van-e nekem vallyon ar
ra jusom, mondá mágában , hogy én e' levelet 
felnyissam? HoíTzas gondolkodás u tá n n , hisz, 
úgymond, Fripponnak első leveléből , melly fe
lette ártatlanul jutott kezembe,  világosan tudom, 
hogy ö nekem olly ellenségem, ki egész házam
nak boldogságát semmivé akarja tenni. Úgy bán
hatok tehát vele,  mint az ellenség az ellenséggel 
bánik. Sót ,  mivel szolgálatomban v a n ,  még úgy 
is nézhetem az egész embert ,  mint lázú lót , ki

nekem
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nekem írásban adott hitét megszegte. Felfza- 
kasztván a' pecsétet,  megtalálta a' borítékban a' 
franczia affzonynak aivnz írását is,  mellyel Frip- 
ponnak első levelére imígy felelt :

„Uraui !  A' p lánumot, mellyet az Úr neve- I 
dékének esztelen apja ellen kigondolt,  ’s eggyál- 
tallyszban az Urnák e’ dolognál való magaviselé
sét helyben hagyom. Imponálni keli az illyen ! 
balgatag embereknek ; meg kell nekik szemekbe 1 
mondani ,  hogy tudatlanok; ’s mindaddig meg ! 
nem kell nyugodni,  még kezeikből az egész szü
lői hatalom ki nem ragadtatik. Csak az Aífzouy- 
ra nézve nem tartom elegendőnek, aszúit az Úr | 
cselekedett. Mélyebb szövetségbe kell az Úrnak 
vele lépni ,  a* minőben az én bamba Bárómmal 
én vagyok. Elég nagy az Ur’ gazdájának aszökfe- r 
je;  rá fér még amaz ékesség, melly e’ szövetség
ből következhetne. El ne felejtse az Ú r ,  előre [ 
tett alkunk szerint eszevelemet nekem viíTzakül- P 
deni ; mert én még egyszer mondom az Úrnak, 1 
hogy kézírásomot soha semminemű férjfinak ke- f 
zében nem hagyom. Adieu ! “

E' rövid levél utánn volt még eggy három- * 
szór annyi toldalék , de ösmeretlen betűkkel. 

Frippon’ felelete esek e' sorokból állott :  
Aíszonyom ! Azonn , hogy plánumommal és 

magamviselésével az én szíves Barátném megelég
szik , nagyon örvendek. A' mi az Aüzonyt illeti, 
mesterség volna Ötét annyira bírni ,  a* mennyire 
szemes Barátném a 'Bárót  birta,  kiváltkép azért, 
mivel ide érkezésemkor maga járt utánnam , és

éa
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én kedvezéseit el nem érthettem, ostobasága mi
att t e l j e ss ég g é  nem gumírozhatván. De haggyuk 
ezeket! Reménlem , hogy e' gyáva fél emberek
nek ostromlásait kevés üdu múlva a’ nélkül is 
szétverem. Fontosabb a z ,  hogy - - -

Itt már a' többi titkos betűkkel volt írva. 
Aranypataki allig várta,  hogy hitvesse felkel jen.  
Csengetését hallván , bement hozzá , és azt kér
dezte töl le,  ha ösmeri e De Föllé aíízonynak és 
Fripponnak kézírását és pecséttyét ?

Ösmerem , úgymond; sőt mind a’ kettőtől 
vannak még nállam levelek is.

Annyival jobb! Kérem, keressen ki Szivecs
kém! eggyeteggyet mind a 'ke t tőtől ,  ha könnyen 
tehet.

Szívesen! feleié az AíT/ony, mosolyogva 
csudálkozván férjének illy különös kérdésénn és 
kívánságánn.

Mihelyt az AíTzony a* leveleket kikereste,  
és férjének átadta , kivonta ez is zsebéből a’ há
rom levelet,  és elejébe terjesztette. Visgáilya 
meg előbb, úgymond, ha a’ kézírások és a ' p e 
csétek megeggyeznek-e? azutánn pedig olvassa el

Az Aíszony megcselekedte. A’ bárdolatlan 
fzam arot, a' magyar ökröt olvasván,  fejét bősz 
fzonkodva rázta. A’, nemet Iádra elpirult. Az el
ső levelet elvégezvén, férjére nézett olly feszes 
álmélkodással, mintha kővé vált volna. Azuttnn 
a’ franczia Aíszonynak mondására a' szü lő i hata- 
lomrúL elhulvénk, keserves tekintetet vetett Arany
patakira ,  és azt mondotta:  Ez már szörnyű ala~ 

F csony-
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csonyság! ama'javaslását pedig,  melly a'mélyebb 
szövetséget illette , könyörületes mosolygással 
olvasta. Végre Fripponnak második levelénn 
átesvén , Nem gondoltam volna , úgymond, hogy 
e’ bolond ember olly sokat tartson maga felöl , 
hogy még az anyai szívnek érzékeny kedvezé
seit is szerelmes ajánlásoknak nézze. Mikép ju
tott Szívem! e* levelekhez?

Azt másszor beszéltéin el. Most Kincsem
nek tanáccsát akarom hallani,  mit tévő legyek?

Kételkedhet-e Szívem csad eggy szempillan
tásig is a r ró l , hogy ebrúdonn kell a' gaz embert 
a'  házbúi kivetni ?

De ha cselekedetemnek okát kívánnya tu d 
ni ? Azt a* személyt,  a’ ki nekem az első leve
let Bécsbűl kezemhez szolgáltatta, nem ejthetem 
én abba a’ veszedelembe , hogy a3 házbúi ötét is 
kivessék , és gorombaságokkal illessék.

Jöjjön hozzánk ! mondá az Asszony* Én ne
ki még egyszer annyi bért adok#

Engedgye meg Szívem í hogy én e* dolgot 
csendesen végezzem. Eggykét száz forinttal nem 
gondolok én , csak jó móddal  szabadulhassak meg 
c* franczia fzörnyettűl.

Ammint Szívem akar ja ! De én magatokhoz 
e'  rofíz embert többé nem bocsátom.

Tize-
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T i z e d i k  S z a k a f z.

Lyukábúl kiolvastatik a’  sárkány .

A-ranypataki  azonnal rendelést tett ,  hogy a’ ko
csis eggy könnyű birocsba befogjon. Magához 
hivatta azutánn flát, megüzenvén neki, hogy ma
ga egyedül jöjjön , mivel vele különös befzédgye 
van. Frippon eggy darabig gondolkozott , ha a' 
gyermeket elereíTze-e magát az édes Attyához? 
de tellyes bizodalommal lévén mind az Urfihoz, 
mind az annyához , csak ugyan rá fzánta magát. 
A5 gyermeket Aranypataki beküldötte az annyá
hoz , azzal a’ parancsolat tal , hogy ott maradgyon, 
még érette nem küld ; azutánn pedig Mársfalvi- 
nak eggy czédulát írt. Ez meglévén, elhivatta 
Hevesi t ,  's kezébe adván a 'czédulá t ,  Mennyen 
az U r ,  úgymond,  fiammal eggyütt Mársfalvi Úr
hoz, adgya neki ezen í ráskát ,  és maradgyon nál- 
la a' gyermekkel eggyütt mindaddig még én a* 
lúrocst oda nem küldöm , melly az udvarban 
már készen áll. Azutánn fiát az AíTzony’jelenlété
ben Hevesinek átadván , Ennek a z ú r n a k  a'szavát 
úgy fogadd, mint az enyímet,  úgymond. Elvisz 
ö tégedet Mársfalvi Úrhoz. Ezzel maga levezette 
ököt,  és a'birocstúl minaddig el nem ment,  még 
be nem ültek,  ’s az udvarbul ki nem indúltak.

Fripponnak inassa ezeket látván,  beszaladt 
azonnal hozzá , és elbefzélIette neki. Félt ö ed
dig is e’ franczia marhátúi , ’s valahányszor ria
nását hallot ta,  úgy rezketett előtte, mint a ’ faU- 

F % vél
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vél a* szélvészben. De azon órától fogva, hogy 
ablakjából a’ levél elveszett,  mellyet a ’ postára 
kellett volna vinnie,  nem tudott hova lenni? 
Azt hazudta ugyan neki , hogy a’ levelet már fel
adta ; de ha meggondolta előre azt az esetet ,  
melly e’ vétkét világosságra hozhatná,  úgy tlré- 
műlt ,  hogy még önnön magának felakaíztásárul 
is gondolkodott. E'félelem tehát arra birta ötét, 
hogy a’ bízelkedéshez folyamodgyon , mellvre ne
ki az Urfinak Hevesivel való elmenetele kívántt 
alkalmatosságot nyújtott.

Frippon ezeket hal lván,  szinte az Aíízony- 
hoz akart panaszra menni,  ammint a’ komornok 
elejébe akadt azzal a' parancsolattal , hogy men
nyen Aranypatakihoz. Ez ötét meglátván,  Én ,  
úgymond , contractusunk szerint az Urat akármi
kor elküldhetem, minekelötte a' neveléstelvégzi,  
ha az Úrnak eggy esztendöbéli bé r t ,  és Becsig 
úti költséget adok. Itt a ’ p é n z ; olvassa fel az 
Úr ; azután n pedig adgya át a 'ko mo rn oknak , ki
nek ez iránt már parancsolatot ad tam, azokot a’ 
küLömbféle szereket, mellyek fiamhoz tartoznak.

En nem tudom,  mondá Frippon álmélkod- 
va , mire véllyem az Urnák velem való bánását. 
Ezt én meg nem érdemlettem.

Azt jól mondgya az Úr ;  de én érdeme fe
lett való kegyességgel akarom házamtól elbocsá
tani. Saját holmiját , mihelyt azoktól a ’ komor- 
nok az inventárium szerint a' fiamét elválafztya, 
rakassa öszve az Ur mennél hamarább,  hogy még 
ebéd előtt elköltözhessen.

Uram ’



Uram! mondá erre Frippon büszke haraggal, 
én ezeknek okát akarom tudni.

Én pedig szükségtelennek tartom , megmon
dani. Elég az ,  hogy én az Úrnak szolgállattyá- 
val élni ezentúl nem akarok.

Ha úgy van a 'do log ,  én elégtételt kívánok,  
mert ez böcsűletemben jár.

Micsoda elégtételt?
Akár pisztoilal, akár tőrrel ,  ammint az Ur 

nak tetszik.
Adatok én neked elégtételt a' faradra b o t t a l ! 

Ha még eggy illyen szót hallok töiled,  bevitet
lek a’ varas'  házára,  huszonötöt szabatok reád, 
és az eddig tett roíTz szolgálatodért eső bérenn 
felül csak eggy krajczárt sem kapsz. Ezt mond
ván , csengetett , *s az érkező komornoknak azt 
parancsolta , hogy küldgye fel eggy jó bottal a' 
konyhakocsist.

A' franczia megértvén e’ németül tett paran
csolatot , nem vette tréfára a' dolgot ,  hanem ősz- 
vekaparta olvasatlanúl a' pénz t ,  átadta a' ko
mornoknak az Úrfi’ jószágát, öfzverakatta ládái
ba  kevés holmiját ,  bérkocsit hozatott ,  és tizen
két órakor elment.

Aranypataki azonnal elküldött a’ fiáért és 
Mársfalvi Gyeneráiisért , kit a' czédulában ebéd
re hitt vo lt ,  azutánn pedig bement hitvesiéhez , 
és elbefzéllette n e k i , mikép olvasta ki lyukából 
a’ franczia sárkányt ? Minekutánna Mársfalvi az 
Urfival és Hevesivel elérkezett,  megfzóllítván 
Aranypataki a ’ gyermeket,  Te  énhozzám, úgy

mond,

35
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m o n d ,  mindég nyíltt és egyenes fzívü voltál ,  
édes Fiam!  Mond meg nekem,  mi vihetett té
gedet a r ra ,  hogy parancsolatimot olly csúful 
megszegted, és ehhez az Úrhoz,  kit én tanítód
nak rendeltem , olly alacsony szívet mutattál ? 
Frippont a’ háztól már elűztem; szabadon szóik 
hatsz.

Morsieur Fripponnak parancsola t jára  csele
kedtem,  édes Utam Atyám,  de csupán csak a- 
zér t ,  mivel azt mondot ta ,  hogy Aílzonyanyám 
úgy kívánnya.

Ez egyedül , Fiam ! a' mi vétkedet megkön
nyíti , és engemet arra b i r ,  hogy hozzám való 
engedetlenségedet megbocsássam. Lásd f iam! 
melly roíTz ember lakott abban a* Fripponban , 
kit mink elejénte mindnyájan tiszteltünk és sze
rettünk. Először AíTzonyaúyádot akarta ellenem 
felbójtatni , azutánn pedig tégedet csábított el 
édes atyád ellen. Ez volt kiváltkép az oka ,  hogy 
elkergettem. Most már egészen átadlak Hevesi 
Urnák. Fogadd szavát, és t iszteld,  mint máso
dik atyádot. Ötölle még a’ franczia nyelvet is 
jobban megtanulhatod, mint Frippontúl;  mert ez, 
ammint nekem Mársfalvi Ur is tanúságot adh a t ,  
csak a’ franczia inasoknak alacsony nyelvét be
szedette, és francziáúl felette hibásan írt. He
vesi Úr ellenben e* nyelvet szépen bcfzélü,  ég 
tisztán í r ja ,  mert a’ könyvekből tanúlta , és jó 
francziákkal gyakorolta. Hogy ennek lehetségét 
könnyebben átlásd, juttasd eszedbe, hogy a ' szü
letett magyar hibásan beszélli és írja saját nyék

Vét



vét mindaddig,  még azt a’ grammatikából helye
sebben meg nem ta m i l j a .

Ls az Úr valóban beszéli francziáúl; kérde
né az AíTzony Hevesit franczia nyelvenn.

Beszéllek Méltóságos AíTzonyom ! feleié He
vesi hasonlóképen francziáúl ; és én Méltóságod
tól alázatosan bocsánatot kérek , hogy eddig el
tagadtam.

Erre Hevesi Urat én ké r t em , mondá Arany
pataki ; az én kötelességem tehát ,  hogy Szívem
éül bocsánatot kérjek. Ö valóban nem vétkes.

E z t ,  ha vetek volt volna i s ,  feleié az Afz- 
fzony , tökélletesen helyre hozta böcsülhetetlen 
következése.

Már mos t ,  édes Fiam! t a n u l j  serényen. Ha 
egyszer a' deák ,  magyar és német nyelvet csak 
úgy tudodTs , mint a’ f rancziát , Hevesi Úrtúl meg- 
tanúlhatocLaz olasz és az ánglus nyelvet is.

Az AíTzony nem győzött azonn elegendőké
pen csudálkozni, hogy eggy magyar ifiúban illy 
sok ízép tulajdonságokot talál , mire Mársfalvi 
megfzóllalván , Nem volna csuda , úgymond , ha 
magyar ifiaink közűi eggy sem ügyekezne illy 
tulajdonságokhoz jutni;  mert ha jobban beszéllik 
is az idegen nyelveket, mint magok az idegenek, és 
ha tízfzerte alkalmatosabbak is gyermekeinknek 
nevelésére,  mint a' jövevények , az egyedül, hogy 
hazafiak, elegendő nekünk ar ra ,  hogy őköt meg
vessük. Azonban sokan vannak már még is 
magyar ifiak , kik Hevesi Úrhoz hasonlí tanak,

é*
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és valóban csupán csak a’ mi vétkünk , hogy 
Ököt nem ösmerjük.

Ebéd alatt francziáúl folyt a* beszélgetés Mi* 
lömbféle tárgyakról. Hevesi csak akkor f^óllalt 
meg , mikor vélekedését az Uraságok hallani akar
ták ; de ha megszóllak, tökélletesen megeléged
tek vele mindnyájan. Az Aíszony valaha olaszul 
tanul t ,  de ,  mivel kevés gyakorlása volt , nagyon 
elfelejtette. Hevesit tehát e' nyelveim megszól- 
l í tv án , és feleletét módos kifejezésekben hall
ván , kikérte magának, hogy vele olaszól byszelf- 
gessen.

Minekutánna ebéd utánn Hevesivel az Urfi- 
val elment volna , Mársfalvi megcsókolván az AÍ- 
fzonynak kezét,  En Méltóságodnak, úgymond, 
tiszta szívemből örvendek,  hogy házát e’ franczia 
Ördögtől megmentette. Eggyetlen eggy magzattya 
nagyobb veszedelemben nem lehetett vo lna , mint 
e' roíTz embernek keze alatt. Azutánn Aranypa
takihoz fordulván,  Mondgya meg nekem az Ür, 
úgymond,  mikép történt az ,  hogy Frippont olly 
hirtelen és olly könnyen előzte ?

Aranypataki kezébe adta neki a* felfogott le
veleket ; azutánn pedig hitvessének kérésére az 
egész dolognak folyamattyát elbefzéllette. Az 
AíTzony erővel azt aka r t a ,  hogy Hölgyi Maris
kát híjják le Becsből hozzá nem annyira komor* 
nának , mint házi barátnénak; de Mársfalvinak 
kérésére,  ki az Ő segedelmével Külnekiéket is 
meg akarta a’ franczia szeméttől szabadítani, kí
vánságától elállott. A* leveleket örömest elkül

dött®
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dö:te volna Mársfalvi az eredeti kézírásban Báró 
Külneki Óbesternek ; de mivel azokban Arany- 
patakiéitnak böcsíilete nagyon sértetet t , csak ál
tá l jában  való tudósítást küldött neki róllok, melly 
mindazáltal untig elegendő volt arra , hogy az 
Óbester é  franczia párt inegösmerhesse.

Hevesi , minekutánna a* háznál a' rend hely
re áüíttatott ,  nagy buzgósággal elkezdvén az Úr- 
finak nevelését,  ’s mindaddig, még ez oskoláit el 
nem végezte,  mellette maradván,  olly tök él I et es 
Gavalért , hazafit és embert faragott belőlle, 
hogy fzép tulajdonságival, különös tehetségeivel, 
és jó erkölcsű magaviselésével nem csak a’ fran- 
cziás dámák,  hanem a’ magyarosan és jámborul 
neveltt emberek is tökélletesen megelégedtek.

89
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Ha úgy tetfzikaz Uraknak, mennyünk eggy ke- 
vesét Becsbe.
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adta k ,  hogy ököt még a ’Becsben koncsorgó fran
cziák is megdicsérték.

Azonban Madame de Föllé tellyes hatalom
mal alszonykodott a ’ KisaíTzo.pynaK szobáiban, 
kinek különös inassai , szakáccsai, és komornái 
voltak , ’s ki aíTzonyannyát kicsinyben olly dere
kasan játszotta, hogy sorsát még a* leggazdagabb 
GrófkisaíTzonyok is irígylették. Ó szintúgy adott 
a ’ franczia asszonynak 'kormányozása alatt a’ ma
gához hasonló Kisasszonyoknak es Úrfiaktiak ebé
deket , vocforákot ,  tánczokot és j á tékokot , mint 
aíVzonyannya, és az öröm,  melly anyai szívét el
fogta , mikor leányának e’ szép tulajdonságait 
hallotta és lát ta ,  kimondhatatlan volt. Járt Ö, 
a’ franczia aíszonnyal a' theátrumba is , de csak 
ollyan darabokra,  mint Éva K a ta , A z  ostoba 
A n ta l , A y koldú/ó Deák ’s a ' t . , melly ekben bor
délyházakba való kétes értelmű beszédeket hallt 
ha to t t ,  fzerelmeskedököt láthatott,  és borházak- 
búl kölcsönözött énekeket tanulhatott. Madame 
de Föllé,  ki a* német darabokot nem értette,  e- 
zekben legalább nevethetett.

A' rnusikának és a' rajzolásnak mestereivel 
ezen aíTzonyság semmikép öfzve nem férhetett, 
mivel leczkéik alatt szüntelen* talált oktatások
nak módgyában valainelly gáncsot, jóllehet sem 
a ’ rajzolást, sem a’ musikát nem értette. A* raj ,  
201 ó mesterben nagyon roífzallotta, hogy a’ Kis
asszonyt legelőször az emberi tagoknak , vagy az 
éiÓfa* részeinek rajzolásában különösen gyakorol
j a  f  helyett hogy eggy egész emberi termetet ,

vagy
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vagy eggy Egész élőfát adott volna elejébe. Az 
alszonyi főknek rajzolásánál nem szenvedhette , 
h<»gy a’ mester mind csak az ábrázattal kínozza 
f  KisaíTzonyt , a ’ főékességnek rajzolásában pe‘ 
dig a' legűjjabb szokásokra nem vigyáz. Erővel 
a2t akarta ö egyszer , hogy Kleopátrának fejére 
franczia szalmakalapot rajzoltasson , ammint azt 
Párisban most viselik. A'  musikamestertűl azt 
kívánta,  hogy csupán csak eggy nagy conoertre 
tanítsa a ’ KisaíTzonyt, ki még csak eggy könnyű 
szonátát' sem tudott hiba nélkül játszani , 's egy
szer rútul öszvevefzett vele a / c r t , hogy a* hoí- 
fzabb pauzáknál a ’ KisaíTzonyt a musikálástúl meg 
haggya szűnni , és vele az oktatás helyett néme
tül a'számvetésről beszéli. Ezzel ,  úgymond, csak 
az üdöt vesztegeti Kelme d, és egészen elfelejti, 
hogy musikamcsternek fogadtuk , nem pedig száin- 
vetö mesternek. A’ musikamester meg akarta ne
ki magyarázni , hogy Ö ezzel nem a’ számvetést 
tanít tya,  hanem a' tactusokot olvassa ,  mellyek 
alatt a' KisaíTonynak pauzálni k e l i ; de ö meg 
nem hallgatta beszédgyét , hanem válogatott go- 
rombaságú kifejezésekkel azonnal megtorkolta, 
azt kívánván , hogy neki minden ellenkezés nél
kül , mint fő nevelőnek , engedelmeskedgyen.

A’ Báró eggy Tanítót  akart leánykája mellé 
fogadni , a' k; Ötét a’ gyeografiábúl, a1 száípve- 
tésbül , a’ természetnek históriájából és tudóinál)* 
n)ábul ,  és kivált a 'v i lág iak  történésziből a’ lég 
szükségesebb dolgokra megtanítsa. Ah ! mit gon
dol Báró Uram? mondá Madame de Föllé. A»

illyen
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ifl\cn haszon! alarlságokkal leányának fejét meg- 
tometni ! Hol hall ezekről a' társalkodótokban 
csak eggy fzót is? Itt a' Dámák a’ Párisi új 
módúkról ,  a’ hintáknak ój formájáról,  a' kár
tyajátékokban történtt veszteségeikről , vagy 
nyereségeikről , és l egfel jebb a ’ theátrumról 
szoktak beszélhetni , nem pedig tudós bolond
ságokról; Ne is említsen tehát nekem többé 
tanítót , és egg) á l tál jában ne avassa magát 
a’ leánynevelésbe , melly csak az a iszonyok
hoz tartozik. Ha majd a' farsang köze l í t , akkor 
eggy franczia tánczmestert fogadgyon neki , a' ki 
nekem jó ösmerősöm. Ez a’ Kisaíszonyból egész 
angyalt formál.

így folytak a' dolgok Külnekiéknél , mikor 
Frippon Pestről hozzájok érkezett. Panaíszaira, 
mellyeket sülit hazugságival megszépített , az 
egész ház fellazult Aranypatakiék ellen. Kiválta'  
franczia aíszony olly zabolátlan kifejezésekre fa
kadt ,  hogy még a’ Bárónét is megbotránkoztat
ta. Marná , mondá Gilméta KisaIszony , ha az 
ifió Aranypataki francziásan nem neveltetik, ne
kem ö nem kell. Ugy-e ? Madame! hogy én 
neki egyébkép hitvesse nem lehetek ?

A' kétfélekép neveltt szívek köztt ,  feleié a' 
franczia aíszony, soha Sem lehet eggyesség.

Még ma írok Aranypatakinénak , mondá a* 
Báróné,  hogy gyermekeinknek házasságából sem
mi sem lehe t , ha csak - - -

Ha csak Frippont viífza nem veszi > mondá 
a’ franczia AíTzony.

Vagy
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Vagy legalább inás franczia nevelőt ,  folyta- 

tá félbe törtt szavait a’ Báróné.
Fripponnál kell maradnunk,  mondá a’ fran

czia aíT/ony ; mert én a'franczia nevelőkhöz sem 
bízok , ha csak ököt nem ösmerem.

A’ Báró,  ki eddig a ’ tanácskozást némán hall
gatta , megcsóválván fejét , Ezze l , úgymond, nem 
kell hirtelenkednünk. Gyermekeinknek egybeke
lése olly fontos dolog,  hogy azzal házamnak rö
vidsége nélkül illy könnyen nem bánhatunk.

Ama capitális miatt talán,  mondá De Föl lé,  
mellyel Báró Uram Aranypatakiéknak adós ? Ki
csinység ! Szerzek én Gilmétának olly franczia 
par thíát , melly Aranypatakiénál háromszor gaz
dagabb.

A ’ Báró elijedt  ̂ hogy a ' franczia aíTony az' 
ö házának még e' titkát is tudgya,  's álmélkodó 
tekintetet vetett a ’ Bárónéra,  ki a’ franczia par- 
thíánn azonnal kapván,  Az a ’ kevés , úgymond, 
a mivel mink Aranypatakiéknak tartozunk, meg- 
nem ronthattya még a’ mi házunkot;  és ha fran
czia gavalér félannyi jószággal, mint Aranypnta- 
kiéknak van ,  ma megkéri leányomot , inkább 
ennek adom,  mint akármellyik magyarnak. A* 
levelet meg ma megírom, Vagy vegyék viíTza 
Frippont , vagy küldgyék nekem villza a’ házas
ság iránt adott szavamot.

A Báró eleget kérte hitvessét még négy 
szem között is , hogy e’ dologban ne hirtelenked' 
gyen, de mind haszontalan volt. Levelére m^ga 
Aranypataki azt felelte , hogy szavát szívesen

viíTzt-
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viflzaadgya, mivel fiának a* nélkül sem engedte
volna meg soha , hogy olly Kisallzonnyal kellyen 
egybe, kit Madame de Föllé nem annyira ne
v e l ,  mint megront. A' haragra gerjedtt vad macs
ka nem köphet annyi mé rge t , mint de Föllé kö- 
p ö t t , mikor e' feleletet hallotta. Meg port is 
akart  Aranypataki ellen indítani,  de a' Bárótól 
hallván , hogy ezenn az útonn Aranypatakihoz 
nem férhet,  cs így csak magát teszi nevetséges
sé , megelégedett a' szidalmakkal és gyalázások- 
k a l , mellyeket Aranypatakiéknak házára minden 
alkalmatosságnál dühödve hányt. Fripponnak a* 
háznál szállása , és Gilmétánál szabad asztala volt 
mindaddig , még Bécsben eggy nagy háznál ne
velő nem lett.

T i z e n k e t t e d i k  S z a k a fz .

A z egyenetlen tokéból soha sem válik szép  
Mercurius•

S z in te  a’ vocsoránál ültek egynéhány vendéggel 
Külnekiék , ammint hallot ták, hogy hangos os- 
torcsattanások köztt beront a'ház* kapujánn eggy 
úti kocsi. Kevés üdó múlva nagy befzéllgetés 
köztt embereket hallottak ama* garádicsonn fel
jönni , melly hozzájok vezetett. Nézzétek meg,  
micso'da larma az? mondá a' Báróné az inasok
nak. Ezeknek eggyike megnyitván az ajtót ,  szin
te rémülve ugrott hátra,  ammint maga előtt az 
ajtóban egey magos és b.íjúszos embert állani

Iá
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látott,  ki ötét németiül és nyers szózattal megfzól- 
Ktván : Báró Külneki ,  úgymond, itt lakik e? Az 
inas minden felelet helyett oda mutatott kezével 
a 'Bá róra ,  és a* vendéget beerefztette.

Báró Külneki Mátyás Óbester vo l t ,  László
nak testvér báttya , ki Mársfalvinak leveleit vé^ 
v é n ,  befogatta négy lovát ,  és Bécsbe randáit ,  
hogy öccsének fejét ,  ammint mondá,  helyére 
viflzategye. Németül jól beszéllek , de francziá
úl töröltem lfiuságáiúl fogva katonáskodván,  fe
jűben Csak józan egyenes ész uralkodott , mivel 
semmit egyebet nem tanúi t ,  hanem a*mi katona 
kötelességeihez tartozott. Szíve , melly a' jóra 
önnkint hajlott , ama’ siralmas jelenések által , 
mellyekben az emberi nemzetet a’ hadakozásnak 
terhei alatt nyögni lá t ta ,  úgy meglagyúlt , hogy 
könyörülés nélkül szerencsétlent nem láthatott. 
A’ coinplementumokot üres fzófzaporításnak tart
ván , nem szenvedhette ; de egyébaránt a’ társa
ságban kellemetes ember volt. Belépvén a ’ szo
bába,  egyenesen oda ment öccséhez , ’s kezet 
nyújtván neki ,  másik karjával megölelte és meg
csókolta. Édes Laczim ! úgymond, be régért 
nem láttalak ! Hitvesedet mutasd meg,  hogy meg
t isztel jem.  T u d o d ,  hogy még soha sem lát
tam. Öccse rá mutatván , oda ment ,  kezet fogott 
vele , és megköfzöntötte. A’ Báróné híréről ól
j á n  embernek tudván , ki a’ nagy világnak szo
kásait hiú bolondságok gyanánt gyűlöli , és azt, 
a' mi fzívénn fekszik,  egyenesen kimondgya,  
hidegen fogadta,  annyival is inkább,  mivel ér

kézé'



kezesének okárúi gyanakodni kezdett. Tudta ő 
férjétűi, hogy Gilméta valaha szép örökséget vár
hat e' báttyátúl, és még sem bírhatta magát arra, 
hogy tiszteletére Posonyba mennyen,  mivel egye
nességét kimondhatatlanul utált.!.

Édes Laczim ! én egynéhány napig náll id 
Xzándékozok maradni. Rendelly jószágomnak 
eggy fzobácskát, a' hol magam is elfekhessek. 
Eggy inasom a’ tieiddel elfér. De négy lovamnak, 
nem tu dom, adhatsz-e szállást?

Az én istállómban el nem férnek ; de eggy 
uraságnak,  melly most a’ jószágonn mulat ,  van 
a ’ háznál üres istállója ; ezt elkéretem kölcsön.

Köszönöm , édes Laczim 1
Nyissátok meg azt a’ szobát , mondá a' Bá

róné , mellyben Frippon lakott.
Mellyben Frippon lakot t? kérdezé a' házi 

Gazda. Oda én a’ bátvámot nem tehetem. A' 
zöld szobába vigyétek holmiját , a ’ hol írni szoktam.

Hisz abban nyofzolya sincsen ! mondá a ’ Bá
róné szembetűnő ellenkezéssel.

A’ komornok vitessen bele nyofzolyát, foly
tató szavait a’ házi gazda; tik pedig hozzatok 
szaporán ételt. Ezt mondván , báttyához fordult, 
és oIly* befzéllgetést kezdett v e le , mellyben a 
vendégek is részesülhettek.

Más nap reggel megszóllítván öccsét azObes* 
tér négy szem között,  Gyanítod-e,  édes Öcsém! 
úgymond, mi annak aa oka , hogy éa tehozzád 
jöttem ?



Azt ta r tom , azért ,  hogy egymást ismét lás
suk és megöleljük .

És hogy tégedet a ’ romlásiul megmentselek. 
Légy hozzám, kérlek, nyíltt szívű, és valld meg, 
ha igazak-e , a* miket felülied hallok ?

Enfelüllem? A' világnak reám , ammint lá
tom , nagy gondgya van.

Nem a' világnak; mert ez valóban veszedel
medet fel sem veszi; hanem egynéhány jó em
bernek , kik házadot tisztelik, és szeretik. Igaz-e, 
hogy sok adósságod van ?

Kicsinység! Jószágomnak felével ma kifi
zethetem.

De mához eggy esztendőre már minden bi
zonnyal nem. Efztendőnkint új adósságokot csi
nálni csupán csak a’ pompára , és a' jövedelme
ket soha sem szaporítani, annyi ám , mint rom
lani. Ha még is hivatalt viselnél, mellybül ko- 
ronkint valami kevés, ha nem csurogna i s ,  leg
alább csöppenne.

E' végbül mentem .tavaly Magyar orfzágbá ; 
de mi haszna , ha hitvesem a' Magyarokkal meg 
nem tud férni/

Erre én azt mondhatnám: vettél volna ma
gyar KisaíTzonyt! De már ez késő. E 'helyett te
hát azt mondom , hogy hitvesedet jó móddal 
kényszeríteni kell a r ra ,  hogy a’ Magyarokkal 
megférjen.

Kényszeríteni ? E’ szót a' nagy világ a' há
zasságban nem é r t i ,  nem is ösmeri.
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A' nagy világ? Mond inkább , a* francziásan 
neveltt kis világ. Az első tehá t ,  a ’ mit felülied 
hallottam , saját vallásod szerint is igaz. Leányod 
m elle t t , mint neveloné , eggy gonosz franczia af- 
fzony van , kire én még kutyámot sem bíznám.
A' neve Madame de Föllé. Igaz-e?

Hogy úgy híjják , az igaz ; de gonosznak nem 
vallhatom. Egyébaránt a’ mi leányomnak neve
lését illeti , az hitvesemhez tartozik , és én abba 
magamot nem avatom.

A’ ti nagy világtokban nagyon rendes az 
énelőttem , hogy az aíTzonyok a’ fiú gyermekeknek 
nevelésébe való avatkozást jussoknak tartyák, és a* 
fiúkot valóban meg is rontyák, megaíTzonyosittyák; 
a’ férjfiak pedig a* leányoknak nevelésébe avat
kozni nem mernek ,!l kiknek jó vagy roíTz tulajdon- 
ságitól a* maradékoknak boldogsága szinte azon- 
kép függ, mint a’ férjfiakétúl. Vezess el enge
met leányodhoz, hadd lássam.

Még az armya fel nem k e l ,  nem cseleked- 
hetem ; mert én valóban magamot az aíTzonyok* 
dolgába nem avatom.

De látom é n ,  édes Öcsém! hogy te maga- 
dot a' férjfiak’ dolgába sem avatod, "fegnap est 
ve , mikor irántam goromba feleségeddel eggy 
keveset ellenkeztél, hinni kezdettem, hogy csak 
úr vagy még is a' háznál ; de már most saját 
szavadból tudom , hogy egészen a* czipo alatt fek
szel. A' te feleséged tégedet haszontalan ember- l 
nek t e t t , mivel az Ő kedvéért a' Hazának nem 
szolgálsz; koldusnak t e t t ,  mivel pompájával már
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annyit elemésztett, hogy romlásod nélkül meg nem 
fizetheted; roffz atyának te tt ,  mivel gyermeked
re gondot nem viselsz; szolgájának te t t ,  m i/el 
eggy csöpp akaratod sincsen. Szígyen , gyalázat, 
pökedelem, hogy magadot ennyire el tudtad, 
felejteni. Ha édes ízulöink élnének, véres könye- 
ket kellene sírniok elfajúlásodonn.

Ezeket csak bátyámtúl szenvedhetem e l ,  mon
dá a’ házi gazda. Ha más volnál , úgy kiigazíta
nálak a’ házbúi , hogy megemlékeznél róllam.

Te igazítanál k i ,  aíTzonyszolga! kinek még 
annnyi merészséged sincsen, hogy eggy rendet
len aíTzonyt megzabolázz ?

Itt a* Bároné a' szomszéd háló szobában csen- 
geteti. A 3 házi gazda tehát felugrott a’ szószról, 
és menni akart.

Hová? hová? mondá az Ó bester , megkap
ván öccsének kezét; én még ki nem befzéllettem 
magamot.

A' Báróné csengetett; el kell menneip.
Csengetett, de a’ komornának , vagy a’ szo

baleánynak, nem pedig neked. Ülly le ,  és hall
gasd ki bátyádot, ki szíves tanáccsával . - -

Lehetetlen ! Meg keli kérdeznem , mikint 
nyugodott ? és ha nem parancsol-e valamit ? E- 
zen emberséget el nem mulathatom. Ezzel ki
ragadta magát az Óbester' kezébül, és a’ Báró
néhoz besietett.

Eredgy ! eredgy ! mondá utánna az Óbester. 
Egyenetlen tökébül szép Mercúrius, vagy magya- 
rábban, kutyából szalonna soha sem válik.

G 2 Ezt
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Ezt mondván , kiment , 's a' cselédtől a* 
Kisaíszony' lakását megkérdezte. Ammint ennek 
ajtaját megnyitotta, az első szobában Gilmétát 
a’ franczia aíTzonnyal és Fripponnal a' kávénál 
találta.

Micsoda merészség ez? kiáltá elejébe fran
cziáúl Madame de Föllé , minden jelentés nélkül 
bejönni! Mit akar az Úr?

Az Óbester rá sem nézvén , eggy széket vont 
maga alá, ’s Gilméta mellé leülvén, Mivel t e ,  
úgymond németül , bátyádnak köszöntésére nem 
jöílz, én jövök a’ tiédre. Látom, hogy derék ter
metű , és szép orczájú leányka leffz beleljed; de 
azt is szeretném ám ezennkivűl tudni, ha jó vagy- 
e egyszersmind ?

Gilméta már a* francziákra, már meg az Ó- 
besterre tekintvén gúnyos mosolygással, vállait 
vonogatta , fejét rázta , száját görbítgette, és sem
mit sem felelt. f

Ertetted-e, a’ mit mondottam, kérdezé az 
Óbester, vagy talán nem tudsz németül?

Beszéli e az Ur francziáúl? mondá erre Ma
dame de Föllé. Ha beszéli, mondgya m eg , ki
csoda? Ha pedig nem beszéli , ott az ajtó! les
sen oda m enn i, a* honnan jött.

Mond meg nekem , Húgocskárn ! kicsoda ez 
az aíszony , hogy bátyáddal így mer bánni?

Az én nevelőm.
No ettül u g y a n  kevés böcsűletet tanúlfz. 

M o n d  meg neki francziáúl, h o g y  - - -

Ezen
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Ezen szempillantásban berohánt hozzájok a* 
Bálóné háló ruhájában, utánna pedig a ’ Báró, 
hitvessét francziáúl kérlelhetvén. Az Óbester a- 
zonnal felkelt, a ’ Báróne’ elejébe m ent,  megcsó
kolta kezét, jó reggelt kívánt neki, ’s a’ nélkül 
hogy szóhoz hagyta volna jutni , leánykáját di
csérni kezdette. Ki nem mondhatom, úgymond, 
örömemet, melly engemet e lfogott, mikor az 
én jövendőbeli örökösömben illy derék termetű 
szép kisaíszonyt megsajdítottam. Külseje már 
tökélletesen m egbájolt, sőt még arrúl is majd
nem bizonyossá te t t ,  hogy belső tulajdonságai 
sem lesznek közönségesek. Engedgye meg Án
gyom aíszony, hogy vele még eggy kevestH mu
lathassak. Hadd ösmerjem meg közelebbről , 
hogy tökéllctes örömmel mehessek vi.ísza Pagonyi 
lakásomba, hol az én gyönyörű húgomnak kin
cseket gyűjtök.

A’ Báróné nem tu d ta ,  mit csipállyon az 
Óbesternek e' mondásaiból? Férje elbeszéllette 
neki báttyának goromba panafzit. A' megbántott 
hitves te h á t , és a' megsértett anya vad hajagra 
gerjedvén henne , felugrott tükrös asztalától, és 
az Óbestert felkereste, hogy leszidván, házából 
kiigazítsa. Ezt akarta a’ házi gazda meggátolni, 
mikor a’ berohanó Bárónét kérlelte. Az Óbester, 
ki ezeket a’környűlállásokbul okosan gyanította, 
a’ Kisalszonynak dicséretére fakadt , jói tudván , 
hogy ezzel a’ Bárónét legalább annyira megeny
híti , hogy saját leánya előtt és idegen emberek
nek jelenlétében gorombaságokra nelobbannyon.

Ezt
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Ezt végbe vivén , ismét leü lt ,  és a 'leánykának 
keze'? megfogván , Édes fze'p Húc;oeskám ! úgy
mond , én még azt sem tudom á m , mi a 'neved?

Gilméta, feleié a* KisaíTzony rövid tekintet
tel , mellyel mosolyogva azonnal az annyára for
dított.

Gilméta ? kérdezé az Óbester. Ln e’ nevet 
soha sem hallottam.

Németöl Wilhelmina , francziáúl Gilméta, 
mondá a' Kisaűzony.

Hát magyarúl hogy kellene azt vallyon ki
mondani ?

Magyarúl én nem tudok.
Már a' más! Mond meg nekem, cdes kis 

gyönyörű húgom! mit tudsz mar te mindent?
Francziáúl.
Egyebet semmit? A’ Gyeografiábúl semmit 

sem tanúltál ?
Madame de Föllé megmutatta nekem a> 

mappánn az utat Bécsbül Párisba, és ezt már 
kön>v nélkül is tudom.

Hát musikát tudsz e ?
A’ Fortepiánót játszom. A' jövő télenn tán- 

czolni tanúlok.
Az is szükséges. Hát a’ históriát, és a* ter

mészetnek tudománnyát tanúlod-e ?
Mind ezek nekem nem szükségesek. A’ Dá

mák utálatosak , ha tudósok.
De csak olvasgatsz még is valamit? Romá- 

uokot vagy Komédiákot ?

Isten
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Isten mentsen meg! Ezekhűl csak szerelmes- 
kedést tanúi a2 ember. A’ Párisi módákrúl való
franczia tudósításokot olvasom minden hétenn 
kétszer, hogy a* franczia olvasást jól megta- 
núllyam.

Hát számot vetni tudsz-e?
A' mennyi a ’ játékhoz megkívántatok.
A' játékhoz ? kérdezé mosolyogva az Óbes

ter. 'S micsoda játekokot tudsz már?
A’ mellyek most a' nagy világnak társaságai

ban szokottak , azokot mind tudom.
Varrni, kö tn i ,  hímezni, és főzni tanulfz-jc ?
H a ,  h a ,  ha! Rendes volna, ha én még e- 

zen alacsony munkákot is tanúlnám. Nem szü
lettem én a rra ,  hogy komorna , szobaleány, vagy 
ízakácsné legyek.

Az Óbester mosolyogva nézett a* Bárónéra, 
hogy belső boíTzonkodását e l t i tk o l ja .  Hát sze
retőd van-e már ? így folytatá kérdéseit bizodal* 
jnas szózattal.

Volt eggy, de kiadtam rajta.
Lehetetlen! És miért ?
Mert — mert — Itt a' leánykának eszébe 

ju to t t ,  hogy báttyát, a' kinek örökössé lelsz, 
meg kellene talán kíméllnie, és így a* helyett, 
hogy az ifiú Aranypatakinak magyar nevelését 
roíszallotta volna, csak azt mondotta: Mert
francziáúl tanúlni nem akart.

Jól cselekedted, édes Húgom! Ezzel felkel
vén a' fortepiáno felé ment. Játtfz nekem vala

mit
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m it ,  Húgocskám ! ha fáradságodot nem saj
nálod.

Gilméta megcselekeate.
Az Óbester hallván, hogy minden kifejezés 

nélkül játszik, sőt hogy még a* tactusbaq is 
habzik , a' falonn függő képekre találta vetni te
kintetét , mellyek szerelmes, sót ocsmányókkaj 
határos jele. JsekbűI állottak. Megdicsérvén Gib 
métának mu-ák abéli talentumát, és a'szomszéd 
szobába betekintve-n, Ez , úgymond, a 'háló szo
bád ?

Igen is. A’ harmadikban Mádame de Föllé 
lakik.

Az ágyadnak általellenében madarakot látok 
kalitkában; talán énekelni tanítod f

Ne;.: ! Költenek. Harmad nap 'múlva már 
a* tojássaik megnyílnak. Itt nekem Madame de 
Föllé a’ kalitka előtt leczkéket tart a' házas
ságbéli , és az anyai kötelességekrül. I

Leczkéket ? kérdezé az Óbester kaczagó ál- 
melkodassal. No csak tanúid meg téhát jól a' I 
házasságot, hogy jó madáranya vallyon belül
ied. Isten yeled , édes kis Húgom! Remény- I 
lem , hogy n.ég többször látlak , minekelotte ha. 
za megyek. Angycv*n a iszonynak nagy gyönyörű
sége lehet leánykájában.

Ezzel búcsút vett mindnyájoktól , és lement 
az istállóba, hogy lovainak szállását megnézze. I

Tizen-



T i z e n h a r m a d i k  S z a k a f z ,

N agy  gyerm ekeknek való leczke,

A l i i g  öltözködött fel a’ Báróné , már is vendé
gek jö ttek , kik vele ebédig nagy pénzre játszot
tak. Az Óbester csak néző volt. Az egész ebéd 
a la t t , melly re a’ Báróné senkit sem hívatott, mi
vel az igazmondó Óbesternek fenyítékekül félt, 
csak egyszer hozta ez elő Gilmétál, mikor azonn 
csudálkozott, hogy az asztalnál nem iáttya.

Őneki magának van konyhája és asztala, m on
dá a ’ Báróné.

Hát jövedelme van-e hozzá ? kérdezé az O- 
bester; de a* feleletet meg nem várta ,  hanem a' 
beszédet azonnal más tárgyra fordította. Egyéba- 
tránt a' Báróné az Óbesternek módosságával és be- 
fzéllgetéseiv^i úgy megelégedett, hogy még kétel
kedni is kezdett, ha vallyon férje nem magától ko
holta-e ki azokot a' szemrehányásokot, mellyekeL 
neki reggel mondott? Ebéd utánn az Óbester egy
néhány ösmerősseit felkereste , és haza csak vo* 
^sorára érkezett. Minekutánna az inasok eltaka- 
rodvak volna, imígy szállította meg az aíTzpnyt: 
Kedves Apgyom Aíszony ! Én Bécsbe kiváltkép 
azért jövtfcpa, hogy öcsémnek házával közelebb
ről megösmerkedgyek , és hogy abban a' rendet ? 
ha lehe t ,  helyre állítsam. Az öcsémmel szóllot 
tam már ma reggel iránta , de intésemet nem fo
gadta úgy, ammint reménylettem. Ángyom Af 
fzonynak érzékeny szíveiül és nyíltt eszedül inkább

var-
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várhatom , hogy barátságos tanácsomot megfon
t o l j a  , beveszi és te l je s í t i .  Az öcsémnek jószá
gai már nagyobb réfzént adósságok alatt nyög
nek; nem adok neki három esztendőt, hogy sem
mije sem lelsz. Lszánna megy majd Ángyom Af- 
fzonynak vagyonnya is , és a' nar.y pompának 
vége a' koldusbot leíTz. Az én Ítéletem szerint 
tehát elkerülhetetlenül szükséges , hogy magyar 
országban az öcsémnek jószágánn vonnyák meg 
inagokot Ángyom A iszony ék , és hogy az öcsém 
maga lásson a' gazdaság utánn , sőt hogy az ud
varnál még hivatalt is keressen , mellynek jöve
delmeiből tiszte cégesen élhessen mindaddig, még 
jószágait a' jó gazdálkodás által az adósságoktól 
meg nem menti. Ha ügyekezetét lá tom , akkor 
azutánn én is örömest segítem.

A’ Báróné allig várhatta meg végét a' be
szédnek , melly alatt külömbféle indulattyai vál
tótag forrottak , és színe szüntelen' változott. 
Végre az Óbesternek imígy felelt: Férjemnek gaz
dálkodásával, akármint mennyen, én semmit sem 
gondolok. Fz hozzám nem tartozik. Én neki és 
famíliájának azt a* böcsúletet megtettem , hogy 
vele házasságra léptem. Az ő gondgya , engemet 
úgy tartani, ammint születésem megkívánnya. Ha 
ez tolle és famíliájától kitelik-e , vagy sem ? azt 
neki a’ házasság előtt kellett volna megfontolnia. 
Magyar országba én nem mehetek la k n i , még a’ 
Magyar Nemesség ollyan , a’ minőnek szomszéd
ságomban leltem. Ha egyszer férjem nem adhat 
nekem elegendő költséget arra , hogy rangomhoz

illő
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illő karban élhessek, szövetségünknek vége sza
kad, és én rokonyimhoz viílzaköltözök. Lyá
nyomnak azutánn keresek eggy ollyan gavalért, 
a’ ki születését jobban tudgya böcsülni , mint a'
Magyarok.

Bocsásson meg Ángyom AíTzony , hogy fe
leletével meg nem elégedhetek , melly fenékkel 
fordultt állításokra mutat. A' famíliát, mineku- 
tánna öcsémnek kiadta jussait , lehetetlen arra 
kötelezni , hogy Ángyom AíTzony* pazarlásinak 
táplálékot adgyon. Azonnkivűl úgy látom, mint
ha a* házasságot csak kalmárfzövetségnek tarta
ná. A* gazdálkodáshoz mind a’ kettőnek eggy- 
aránt kell látni , kivált mivel gyermek is van a* 
háznál , kinek jövendőbeli sorsa még bizonyta
lan. Ha öcsémnek házát szerencsétlenség érné, 
e’ miatt a' házasságbéli szövetség valóban végbe 
nem szakadhatna. Azonban ha Ángyom AíTzony 
igazán úgy gondolkodik , ammint beszéli, akkor 
az én barátságos intéseim mind haszontalanok, és 
mink soha meg nem eggyezhetünk.

Azt tartom magam is , feleié a' Báróné. Az 
Urnák nevelése alacsonyabb , hogysem az illyen 
dolgokról úgy gondolkozhatna , ammint illik. A- 
zért legjobb volna, ha magát azokba éppen nem 
avatná.

Hogy magamot bele avassam, kötelességem
nek tartottam azért , mivel szülőinknek halála 
utánn én vagyok egyedül , a' ki öcsémet igazság 
szerint jóra inthetem. Ha ő tanácsomot nem kö. 
v e t i ,  lássa! En azt megtettem, a* mit testvér lé



temre megtenni tartoztam. Errpl tehát eggy szót
sem vesztegetek ezentúl. Velem Ángyom A Iszony
nak, mint férjének testvérével, semmi dolga se 
legyen többé; de mint leányának bányával még 
eggyet szóltok. Ha ez valaha jószágaimnak örör 
kü.Tc akar lenni, én is megkívánhatom tulle, hogy 
olly erkölcsei és tulajdonságai legyenek, mellyek 
e’ szép örökséget megérdemeljék. Ha ölet Anr 
gyom Aíszony külső gavalérnak akarja a d n i , én  ̂
tollem eggy krajezárt se várjon, Azop.nkivűl 
pedig megkívánom Ángyom Aíszonytúl azt is ,  
hogy amá franczia aílzonyt, ki ostoba js , roíT& 
erkölcsű i s , kergesse el , és fogadgyon leánya 
mellé eggy jó erkölcsű aíszonyságot , a’ ki leg
alább Felséges Urunknak örökös tartom ánnyal 
bán született; fogadgyon melléje ollyan mestert, 
a' ki a' szükséges tudományokban járatossá tegye, 
’s egyszersmind a* magyar nyelvre is megtanítsa, 
Egyébaránt kezemet rólla egészen elvonom.

Ha, h a ,  ha! Meg is gondolni , mondá ka* 
czagva a’ Báróné. Madame de Föllé olly asz* 
iszony, kit az egéíz világ jó erkölcsű Dámának, 
ts  a’ nevelésben tökélletes mesternének qsmer. 
Valahová megyek, őtet nekem mindenütt irigy- 
ük. Csak az Ur egyedül a z ,  a’ ki az egész vi
lággal ellenkezik.

Ángyom AíTzony egész világnak nevezi amaz 
egynéhány alfzonyt , kik a' franczia asszonynál 
eggy ctöppel sem jobbak. Hogy ő gaz aíszony, 
azt én megmutathatom, és akármelly okos ember 
könnyen á t l á t j a , mihelyt nevedékével csak egy^
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f/er beszéli. Ö a' románokot és a' komédiákot 
nem olvassa, inért a’ szerelemről írnak ; a’ ka- 
litJ;a elött 'pedig a' szerelemnek barirrös részében 
a' madaraktól vesz leczkéket. Kevés üdö múlva 
csak azt hallja  Ángyom AíTzony gyönyörű leá
nyáról hogy öszveadás nélkül is férjhez megy, és 
hogy a’ házasságot csak madárszerelemnek tartya, 
mellyek a' költés utánn egymást úgy elhaggyák, 
mintha soha meg nem ösmerkedtek volna.

Kicsinységek ! mondá a' Báróné. Egycba- 
ránt pedig , ha leányomot az Ur ettűl félti , mi- 
kép kívdnhattya toliéin , hogy neki mestert fogad- 
gyak? A' férjíi nevelő még hamarább megrontya.

Ha franczia , minden bizonnyal ! feléié az 
Óbester. Született Magyar és koros férjíid jára
tosnak teheti Ötét a’ tudományokban , a ’ nélkül 
hogy erkölcseit megrontsa.

De minek , kérlek , a* leánynak a' tudomá
nyokban való já ra to s ig ?  kérdezé a’ házi gazda.

Annak édes öcsém , hogy a' Dámák legalább 
n3ggyából tudgyák a’ világnak járását , és hogy 
magokot ne haggyák minden gaz emberiül orrok
nál fogva olly cselekedetekre csábítani , mellyek 
sokszor nem csak házaiknak , hanem még hazá
toknak is szarvas károkot okoznak. Mondgy ne. 
kém eggy francziásan neveltt és e nevetésnek 
princípiumaihoz szító férjfiút, kinek hivatallyába 
magát hasonló nevelésű hitvesse bele ne avassa* 
's ki hitvessének akarattyát te l je s í ten i  , le-gföbb 
kötelességének ne tartsa! Tegyük már most, hogy 
az j e n  Dáma a' világnak dolgaiban , mellyeket

a’ tu-
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a’ tudományokból lehet egyedül megtanulnunk, 
tökélletesen járatlan, micsoda szörnyű efztelen- 
ségekre nem haggya magát ama’ roíTz emberek 
által csábítani, kik külömbféle álorczák alatt ke
gyelmébe férkeznek , és micsoda veszedelmes 
ügyekezetekre nem csábíttya ezeknek kedvéért 
tulajdon férjét, kivált ha ez a’ tudományokban 
szinte olly járatlan, mint ő?

Reményiem, hogy ezzel az Ur nem engemet 
ákar bökni, mondá a’ Báróné; egyébaránt meg- 
emltkeztetném az Urat ama’ jusomra , hogy go
romba vendégemnek utat is mutathatok.

E* goromba mondásra Ángyom Asszonynak 
nem volt szüksége ; mert én az öcsémrül tudom, 
hogy semmi hivatalt nem visel.

Nem is fog viselni , még én hitvesse leszek. 
Nekem , valamint a' Magyarok , úgy a’ magyar 
hivatalok is gyomromban vannak.

Annak Ángyom AíTzony maga az oka , mi
vel gyomornyavalyája ellen semmi orvosságot 
nem vesz. Azonban , minekutánna beteg gyom
rának már is nagy kárait láttya , azonn kellene 
Ángyom Aíszonynak ügyekezni , hogy legalább 
leányával, ki született Magyar KisaíTzony, hazán- 
kot és nemzetünkét megkedveltesse.

Talán azzal , hogy a' bárdolatlan magyar 
nyelvnek tanulására kényfzerítsem ?

Bárdolatlannak nyelvünkét csak az nevezhe 
ti , a’ ki azt a’ köz népnek befzédgyébűl, vagy 
ama’ könyvekből, mellyek nyelvünknek gyerm-ik 

'korában írattak , vagy a* mostani írók közül az
ollya-



olyanoknak munkáiból ösmeri , kik a’ nyelvet, 
a' helyett hogy palléroznák, és tisztogatnák, gyer
mekes és nevetséges ujjításokkal inkább befze- 
metezik és rongá lják . Ez volt sorsa a-z d ö b 
beni században a’ német nyelvnek is , még a’ 
csinosabb Íróknak tiszta németsége nem győze
delmeskedett. De most ez nem ide tartozik. Én 
a’ magyar Dám ában, a’ ki hazánkban jószágokot 
bir , a/ magyar nyelvet felette szükségesnek tar
tom azért, hogy jobbággyaival, tisztyeivel és fzom- 
szedgyaival befzc!lhescen , értekezhessen, sót még 
barátkozhasson is. Vegyen Ángyom AíTzony pél
dát önnön magáról. Ha magyaról tudna, jószá
gaiban békével lakhatna.

Semmit sem vesztek vele , ha bennek nem 
lakok is. Az én leányom francziáúl szépen be
széli , és ez neki elegendő.

Hogy francziáúl beszéli, azt szeretem. Sze
retném , ha még olaszól és anglusól is megtanul
na. De azért hazájának nyelvét meg nem kelle
ne vele vettetni , útáltatni. Mit mondana yal* 
lyon a francziás nagy világ az ollyan született 
franczia Dámáról , a' ki anglusól , olaszól , né
metül megtanulna , nemzetének nyelvét pedig 
megvetné ?

A’ franczia nyelvet a' magyarral öfzvetenni! 
H a ,  ha ,  ha! Az Ur csak annyit é r t ,  lá tom , a* 
mostani nagy világhoz , és kivált a’ neveléshez, 
mint a' tyúk az ábéczéhez. Kikérem tehát ma
gamnak , hogy ezekbe magát az én házamnál n* 
avassa.

Ez

1 1 1
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Ez, ammint látom r Ángyom A iszonynak e’ 
dologról utolsó szava; én is tehát végképen meg
mondom , a ’ mi szívemenn fekszik. Hogy Án
gyom Aíszony, ki szintúgy neveltetett, mint most 
leánya neveltetik, öcsémnek házát már félig meg- 
rontotta , világosan kitetszik a* szomorú követke
zésekből , mellyek öcsémet terhelik , és nem so
kára koldussá teszik. Hogy pedig az ollyan af- 
fzonytúl, a’ ki saját házánál jégessö gyanánt e- 
inéfzt mindent,’ ’éf kinek a* nevelés által csak an
nyi józan ész és nemes érzékenység sem adatott, 
hogy házának javára valamit cselekedni tudgyon 
és akarjon , lehetetlen azt retnénleni, hogy leg
alább leányának nyílttabb észt, és nemesebb szí
vet adasson , Ángyom Aíízonynak szörnyű pél
dájából szomorúan tapasztalom. C se leked jen  
Ángyom AíTzony, a' mit tetszik! de éntöllem, 
^£8*y szó, mint száz, se magét, se férjé , se leá
nya soha legkisebbet se várjon !

Ez az Lrtól nem függ , mondá a Báróné, 
hanem a’ törvényektől , mellyek szerint jószágai, 
mihelyt meghal, férjemhez tartoznak.

Ugy-e? Hát ha én úgy kezdek még ma pa-* 
zarlani, mint Ángyom AíTzony , mit talál halá
lom utánn akár maga, akár leánya pazarlani va
lót?

Erre az Ur nem képes.
Mivel nem vagyok francziásan nevelve, ugy- 

e ' képes vagyok ám arra , hogy megháza- 
godgyak, és magamnak örököst szerezzek. Jó

éjsza-



é jszak át  ,  ’s e g y s z e r s m i n d  jo b b  e g é s s é g e t  i s  k í 

v á n ó k .
E z z e l  sz o b á já b a  m e n t , 's a z  in a s  á l t a l  a' k o 

c s i s n a k  m e g ü z e n t e  , h o g y  k o r á n  r e g g e l  f o g j o n .  
Ü c c s é n e k  c s e l é d g y e i t  m e g a j á n d é k o z v á n  , m in e k -  

e lő t t e  a ’ B i r ó  é s  a' B á r ó n é  f e l k e l t e k  v o l n a ,  P o -  

s o n y b a  v i í f z a m e n t ,  h o l  s z í v é n e k  holTzas h a b z á s a  

u t á n o ,  m i t  t é v ő  l e g y e n ?  e l t ö k é l l e t t e  v é g t é r e  m a 
g á b a n  , h o g y  Ü c c s é n e k  e g é s z  r o m lá s á t  b é k e s s é g e s  
tű r é s s e l  m e g v á r j a ,  é s  a k k o r  a z u t á n n  s e g í t s é g e t  

n e k i  c s a k  o l ly  a lk u  a la t t  n y ú j t  ,  h o g y  h i t v e s s é t  

es l e á n y á t  jo b b  r e g u lá b a  v e g y e .

T i z e n n e g y e d i k  S z a k a f z.

Előbb utóbb Csak kiüt d  szög  a' zjukbúl,

A .  E á r ó  m e g h a l l v á n  r e g g e l , h o g y  b á t ty a  v a l ó 
ban e l m e n t ,  n a g y o n  e l s z o m o r o d o t t .  F á j t  n e k i  a ’ 
s z ív e  , h o g y  n é g y  s z e m  k ö z ö t t  v e l e  m é g  e g y s z e r  

h e m  b e s z é l l h e t e t t  a'  v é g b ú i  , h o g y  a z t , a' m i t  

b i t v e s s e  n á l la  m e g r o r í t o t t , h e ly r e  h o z h a s s a .  Á t  

k e z d e t t e  ö  tu d n i  i l l ik  a ’ t e g n a p i  v e t e k e d é s n é l  lá t 
n i , h o g y  b á t t y a  s o k  i g a z s á g o t  m o n d ;  d e  n y i l v á n -  

v a l ó k é p e n  r és zére  á l la n i  h e m  m e r é s z l e t t  ,  m i v e l  

a ’ B á r ó n é n a k  h e v e s s é g é t ü l  f é l t .  R e g g e l  a k a r t  te 

há t  a z  Ó b e s t e r r e l  arró l  t a n á c s k o z n i ,  m i k é p  l e h e t 
n e  h á z á n á l  e' f o n t o s  h i b á k ó t  m e g o r v ó s o l n i  ? Ure* 

?en  t a l á lv á n  író  szobáját*  k i m e n t  a ’ f o l y o s ó r a ,  é s  
c s é l é d g y e i t ü l  az  Ó b e s t e r n e k  e lm e n e t e l é r ü l  t u d a 
k o z ó d o t t .  K ik i  a z t  b e s z e d e t t e  n e k i ,  h o g y  az  O* 

b é s te r  l e g k i s e b b e t  s e m  s z ó l l o t t ,  h a n e m  c s a k  ko*  
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mór tekintettel felsalá sétált mindaddig , méi* ko
csija a’ kapu alá nem jött. Akkor m indegyik
nek öt forintos czédulát nyomván markába, le
ment a' garádicsokonn , beült a* kocsiba , ’s azt 
mondotta: köfzöntsétek nevemmel Izegény jó ü- 
csémet.

A’ Báró ma háromszor hagyta a’ Eárónét 
csengetni, még hozzá bement. Mi dolog az, Bá
ró Uram! hogy ma első csengetésemre me. nem 
je len t , és hogy orczájánn olly nagy szomorúság 
borong ?

Az Óbester elment , feleié a' Báró , a* nél* 
kul hogy töltünk búcsút vett volna.

Bár inkább házamhoz se jött volna I mondá 
a’ Báróné. Mióta Magyar országból kiköltöztem, 
meg nem háborodtam úgy, mint tegnap az ö esz
telen beszédgyére.

AíTzonyom ! bocsásson meg nekem , ha azt 
mondom, hogy az ö intéseit jobb szívvel, va^y 
legalább nagyobb kímélléssel kellett volna fogad
nunk. A’ szövetség Aranypatakiék’ házával ma
ga kiragadhatta volna a' miénket a' végső rom
lásnak bizonyos veszedelméből. Ezt Báróné Af- 
fzonyom olly könnyen lábai alá tapodta , mintha 
az. illyen szerencsékben válogathatna. Bátyám
ban volt még eggy reménységem , kit tollánk ha
sonlóképen elidegenített.

Nekem ezeknél még több reménységeim is 
vannak; az Óbestert pedig azért, hogy tanáccsát 
nem fogadom, kezemből ki nem bocsátom. Tör
vényesen megtíltatom neki még a’ házasságot is,

mi-



mihelyt látom, hogy leányomnak jussait meg 
karja játszani.

Törvényesen tiltattya meg neki a’ házassá
got? Kérem Báróné AÍTzonyomot, ne tegye magát 
illy mondások által nevetségessé.

Eggy csöppet sem! Ö katona, és így szabad
ság nélkül meg nem házasodhat.

Ez még az elöbbeni mondásnál is nevetség 
gesebb.

És ha ezt végbe nem vihetnem is , vannak 
nekem itt nagy szövetségeim, mellyek által leá
nyomnak szép szerencsét szerezhetek.

Kívánom, hogy reménységében meg ne csa
latkozzon.

Erre a’ Báróné Gilmétának jövendöbéli sze
rencséjéről való külömbféle álmodozásait olly 
szembetűnő és szívragadó színekkel festette le, és 
hízelkedő hitetései által olly bizonyosoknak raj
zolta , hogy a’ Báró lassarvkint lecsillapodván, 
végre egészen elhallgatott. Csak bízza Báró Uram 
a’ mi Gilmétánknak jövendöbéli sorsát énreám és 
á' Madámra , higgye m eg, hogy benne tökélle- 
tes öröme lelsz.

Rá is bízta e* gyenge atya és még gyengébb 
férj nem csak Gilmétát , hanem még magát is 
egész házával eggyütt , és régi kellemetes tehetet
lenségébe ismét viíszasüllyedett. Két egész esz
tendeig a* régi útonn mentek még a ’ dolgok. A* 
Báróné a’ pompával és a' szerencsétleij játékkal 
fel nem hagyo tt , a’ Báró esztendőnkint új adós
ságokot csinált , a’ franczia aíszony pedig Frip- 

H 2 pon*
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ponnal mulatván magát naponkint , tellyés sza
badságot engedett Gilmétának a r ra ,  hogy Frip
ponnak tanítvánnyával, eggy ifiú Gróffal , hason
lóképen mulassa magát, kiről még a’ francziá- 
san neveltt Dámak közűi is sokan azt vallották, 
hogy esztendeit gonoszsága meffze felmúllva.

Gilméta már most tizenhetedik efztendejébe 
lépett. A' Gróf , ki már húszadikát kezdette, 
leány fzépségeinek legkellemetesebb virágzását 
látván, feltette magában , hogy vele szerencsét 
próbál. Eltökéllett szándéka volt neki , hogy 
csak harmincz esztendős korában házasodik meg, 
és ezt Gilmétának is több ízben magyarán meg
vallotta. Gilméta puszta efzü és rendetlen szívűt 
leány volt ugyan , de kevélysége nem engedte 
még is , hogy magát elvesse. A' számvetésbűi 
tudott ö annyit , hogy hufzonnyolcz esztendőd 
korában juthatna csak férjhez , ha a' Grófra 
akarna várakozni, ki azonnkivül, hogy született 
franczia nem vo lt ,  a' gazdagabbak közé sem ta r
tozott. A' Grófnak ostromlásait tehát , mellyek 
két efztendőbéli barátságos társalkodás utánn a* 
mennyivel könnyebbek, annyival veszedelmeseb
bek voltak, elejénte nyájas feleletekkel próbálta 
már elmellözni , már megtompítani ; de végtére 
indúlattyat szilajodni és eszénn győzedelmesked
ni látván , megpanaszolta módatlanságát a’ fran
czia affzonynak , és azt kívánta tölle , hogy Frip
pon által fzoríttassa őtet a' tisztességnek eddig 
tartott korláttyai közé.

Ha,



H a ,  h a ,  h a !  micsoda kicsinységekben tud 
pieg akadozni az én fzép Gilmétam! mondá ka- 
czü ;vm Madame de Föllé. A' fzép leányoknak 
ez a sorsa! Nézze meg m agát ,  Lelkem! a’ tü
körbe, és mondgya meg nekem , ha nincsen-e a' 
Grófnak jó ízlése ? és ha fzabad akarattyában 
áll-e ezen ifid embernek , hogy ostromlásitúl el- 
állyon ? Ezt mondván , a' tükör' elejébe vezette 
(jilm étát, kinek büszkesége már is forrani kez
dett. Ezen oskolánn át kell nekünk mindnyá
junknak esni , mondá tovább a* nevelőnek képe 
alatt lappangó Ördög; és én nagyon örülök an
n a k ,  hogy olly derék tanítóra a k a d t ,  a* minö- 
rek  az ifid Grófot tudom. Szegényke! micsoda 
nagy ostromlást kellett neki kiállani , mivel még 
segítségért is hozzám szalad í Megmondom én 
a Grófnak j hogy ezentúl kíméilye meg a’ mi Lu- 
crétiánkot illy rémítő ostromlással , és folyamod- 
gyon inkáhb a' mináknak fortéilyához. H a ,  ha, 
h a !

E* felelet a’ franczia aíszonyt még Gilméta 
előtt is utálatosnak tette. Elosontott tehát édes 
annyához , és az egész dolgot megpanaszolta.

Hm! mondá a’ Báróné , ha a’ Gróf még is 
gazdagabb volna! Akkor a’ dolgot el lehetne tűr
ni ; de így !

Még akkor sem , Mamácskám! mert én hu- 
fzonyolczadik esztendőmig várakozni nem akarok.

Jól mondod ! Megparancsolom majd a* Ma
darának , hogy magadot vele ne haggyon.

" 7
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Azt ö nem cselekedheti, mert neki Frippon- 
nal minden áldott estve, ha más vendegeink nin
csenek , titkos befzédgyei vannak.

Titkos befzédgyei?
Igen is, fámiliabéli dolgokról, ammint mond

gya , és poréiról , mellyek íranczia országban 
folynak.

Rendellye tehát a' komomájár melléd.
A’ macskát a’ szalonna mellé ! Hisz a’ ko- 

jnornája egészen a ’ Gróffal ta r t ,  és szintúgy be,- 
ízéll, mint Madame de Föllé.

Ez, ammint látom , egész latorszövetség e b  
lened. Jöjj tehát o.llyankor hozzám.

Ezek többnyire ollankor történnek, mikor As
szony Anyám, és Uram Atyám itthon nincsenek.

Erre a’ Báróné gondolatokba merült , mel- 
lyekbül elvégre vilszatérvén , ha itthon nem va- 
gyok , úgymond , adgy jelt a' komornoknak vagy 
az udvarmesternek , hogy az özvegy Öreg kapi- 
tányne't, ki a’ házban lakik, és tikteket a' nél
kül is numellykor meglátogat , híjják hozzád. 
Szójlok en majd vele is ,  amazokkal is. Egyéb- 
aránt pedig senkinek se fzólly semmit.

Aliig volt az öreg kapitányné harmadszor 
testqrzöje a Kisalszonynak , már is gorombasá" 
gokot mondott neki a’ Gróf. A' franczia aíszony 
is minduntalan kijött Frippon mellűi Gilmétához, 
s e.öbbi nyajassága helyett olly haragos tekin

teteket vetett a' kapitánynéra , olly rövid és alá
zó feleleteket cdott neki , hogy ez allig t u d t a  

magát a bofTzonkodástúl megtartóztatni. Azon
ban
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bán ezen alkalmatossággal olly változást vett 
eszre aJ franczia aífzonynak termeténn , és orczá- 
j inak mind vonásainri, mind színénn , melly na
gyon szemébe tűnt. Erre tehát más nap a* Bá- 
rótiét figyelmeressé tette , ki megmeg a dolgot 
az orvossal közlötte. Még ez sem mondhatott 
egyebet, hanem hogy Madame de Föllé más ál
lapotban vagyon. A’ Báróné tehát a’ franczia 
a iszonyt igen kíméllő móddkl kérdésre vette , ki 
elejtínte az egész jelenést málékony nyavalyács- 
kának mondogatta, végtére pedig a’ Bárónénak 
felette barátságos szorgalmát látván , az igazat 
megvallotta. Szintazon barátságos részvétellel, 
mellyel vallatta , megmondotta neki a* Báróné 
azt is ,  hogy illy állapotban házánál nem marad
hat , és hogy abból mennél hamarább kiköl
tözzön.

A’ franczia aíszony e’ szóra felpattanván, 
Mit? úgymond ; én a' házból kiköltözzek? és 
mennél hamarább ? Énvelem mer az Aíszony így 
befzélleni , ki minden titkait tudom , és olly tit
k a i t , mellyek böcsületére nem válnak?

A' Báróné mindgyárt felkelt m ellű le , mi
helyt pattogó haragjának első jeleit látta , 's 
megvető tekintetet vetvén reá ,  elment, a5 nél
kül hogy c^ak eggy szócskát méltóztatott volna 
gorombaságára felelni. Jó erkölcsű és nemes 
szívű aífzonynak , egyszersmind pedig felette de
rék nevelőnek tartván , és az egész nagy világ 
előtt tökélletes Dámának hirdetvén e’ személyt, 
kimondhatatlanól fzígyenlette , hogy iránta való

véle-
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vélekedésében megcsalatkozott. Hogy tehát ra
ját eszének illy gyengeségét el ne árúllya, feltet
te magában , hogy e’ gondatlan aífzonynak gya
lázatost is elpalástollya. Ez volt az oka , hogy 
részvételt mutatván , emberségesen bánt vele, a' 
helyett hogy szemére hányta volna a’ szemtelen
séget , mellyel nevelő létére Gilmétának illy roíTz 
példát adni nem átallott. Goromba feleletét ki* 
méllö és barátságos szavára hallván , felboíszon- 
kodott , és a' Bárónak mindent megpanaszolt, 
sót elégtétel gyanánt azt kívánta tőlle , hogy har
mad nap alatt űzesse ki a ' házból. A' Báró át
ment a' dühödő aíTzonyhoz , hogy niegkérlellye, 
és jó móddal arra vegye , hogy a' Báróné' aka- 
rattya szerint a' házbúi kisiessen. De ő a' Bá
rónak esvén, Gilméta előtt lcmocskolta , 's olly 
szemrehányásokkal illette , mellyekben a* Kis- 
aiszony méltán megbotránkozott. A’ Báró tehát 
író izobajaba viíszament, és az udvarmestert hi
vatván, rá bízta, hogy vegyen át a’ franczia af- 
fzonytúl mindent, a' mi Gilmétához vagy a 'ház 
hoz tartozik , és hogy harmad nap alatt takarít
sa ki a' házból.

Soha nagyobb öröm a’ cselédek között nem 
volt , mint mikor ezt meghallották; mert eggy 
sem volt közöttük , a* kit e' boszorkány ne kí
nozott volna a’ végből , hogy a' házból kipifz- 
kalhassa, 's helyette franczia cselédet fogadhas
son.^ Szinte az udvarmester volt nálla, hogy ve
le a Bárónak parancsolatját  közöllye, ammint 
Frippon az ifiú Gróffal oda érkezett. Ezek GiL

iné-
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métát az els5 szobában lelvén , és csak fél váll- 
níl köszöntvén , beszaladtak a* franczia aíszony- 
hoz , és elbeszéllették neki nagy kaczagással, 
hogy a’ Báróné a* tegnapi társaságban megszólli- 
totta a’ Grófnét, és arra kérte, hogy anyai inté
sei által zabolázza meg fiának rendetlen tüzes- 
ségét, meily ellen nálla Gilméta keservesen pa- 
nafzolkodott. A’ franczia aíszony ezt hallván, 
egyszerre átlátta, mi végből járt olly gyakran Gil- 
métához a' Kapitányné, kit egyébaránt is áruló
jának tartott. Kiszaladt tehát vendégeivel eggyütt 
a’ Kisasszonyhoz , és megkérdezte , ha igaz-e, 
hogy annyánál a’ Gróf ellen panaszt tett? Gilmé
ta megijedt, és hevenyében azt sem tu d ta ,  mit 
feleilyen ? mikor már eggy pár pofoncsapás gyen
ge orczájánn égett , mellyekkel rajta e' dühös 
asszonyság boíszút állott. Sírva szaladt ó édes 
annyához , ki a' franczia aífzonynak még bélét is 
kitapodta volna, ha a’ Báró azt nein javasolta 
vo lna , hogy az illyen szeméttel ne macskollya 
meg magát  ̂ és hogy a’ KisaíTzonyt mindaddig 
magánál tartsa, még e' dühös marira a’ házból 
ki nem költözik. Parancsolat adatott azutánn, 
hogy a' cseléd a' franczia aíTzonyt és Frippont 
se a' Bárónéhoz , se a* Báróhoz be ne erelsze, 
hanem az udvarmesterhez igazítsa. Volt azon
ban a ’ Bárónénak eggy hű szolgája , ki asszonyá
hoz való buzgóságbúl a* folyosónn a’ franczia 
D ám át,  mikor a* házból elment, farba rúgta, ’s 
ki e’ merész cselekedetért a' Bárónétúl és Gilmé- 
{átúl szép ajándékot kapott.

Tizen-



T i z e n ö t ö d i k  S z a k a f z .

A ' nagy Terno.

G i lm é tá t  már most az annya kivezette a' nagy 
világba. Mind termete , mind orczajának kelte- 
metes formája , és szép színe olly szembetűnő 
volt , hogy az egész nagy világnak tekintetét ma
gára vonta. 1 üzes szemei rendre megjártak a 
társaságban a' férjfiakot, kiknek köszöntéséit ke- , 
vély mosolygással , hízelkedéseiket pedig meg
vető hidegvérűséggel fogadta. Egyeharánt a tar- 
salkodásban úgy viselte m agát, mintha gyermek
ségétül fogva a’ nagy világban forgott volna. A 
kártyajátékokkal olly ösmeretes v o l t , a' varas
nak botránkoztató történeteit úgy tudta , a rá
galmazásban olly gyakorlott nyelvű volt, a szép 
mesterségeknek műdarabjairúl a' helytelei? Ítéle
teket olly merészen ejte tte , és a' tudománybeli 
tárgyakról, vagy az országnak dolgairól olly foly
vást, 's  egyszersmind olly fonákól beszéllett, mint 
akármellyik francziásan neveltt élemetes Dáma. 
Oltalma alá vette azonnkivül , ezeknek szokott 
törvénnyé szerint , az alacsonyabb rendű ostoba 
és erkölcstelen személyeket, mihelyt neki hízel
kedni és temértyt áldozni tudtak ; amazokot u- 
gyan, mivel nem veszedelmesek, emezeket pe
dig, mivel velek élni mindenre lehet. A' tanúltt 
és jámbor embereket ellenben az ellenkező okok
ból megvetette, kisebbítette, sőt még üldözte is.

E ’



E* tulajdonságok sok francziásan neveltt ifiú 
Gavalérokot vontak házához , kik közül egyné
hány még a' vele való egybekelésről is gondol
kodott. Nem töltött ö a* nagy világban eggy 
egész esztendőt, már is hat kérője , imádója pe
dig számtalan volt. De az Ő szive minden egyéb 
örömhöz érzéketlen lévén, ollyan férjíiúra vá- 
gyakodott, ki büszkeségének fzomjait megelégít
hesse. Vagy herczeg legyen , mondá az aranyá
nak , vagy olly gazdag Gróf, a’ ki engemet her- 
czegi módra tarthasson; egyébaránt kezemet meg 
nem nyeri. A’ sok szeretővel tehát csak mulat
ta magát, már az eggyiket, már a’ másikot választ
ván eszköznek , mellyel a' többieket kínozta.

Égyfzerre megjelent Bécsben eggy ifiú fran
czia , Marquis de Bourse, ki szülőivel Franczia 
országbúi, mint gyermek kiköltözvén, és Német 
országban felueveltetvén , szülőinek halála utánn 
a’ világot járta, Testvér báttya, az öreg Marquis- 
nak javaslásáxa , Franczia országban maradt , és 
a’ famíliának ősi jószágaibúl ki sem űzetett, mivel 
úgy tudta magát tetetni , hogy a* váltóiig hatal
maskodó felekezeteknek mindeggyike hu embe
rének tartotta. Ez a' jövedelmeket kiköltözött 
szülőivel , valamint halálok utánn öccsével is, 
hűveri felosztotta, tellyes. reménys<éggel várván, 
hogy a' dolgoknak elöbbeni rendgye ismét hely
re állíttatik , és hogy akkor Táza is megmeg vif- 
fzanyeri régi fénnyét , mellyben viffzajövendő 
Öccsét is részesíthetni fogja. Ezeket az ifid Mar
quis de Bourse olly levelekkel tudta megmutat- 
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ni , mellyeknck ellent mondani senki sem me
részlett , kivált mivel nagy pompája által is iga
zaknak lenni világosan megbizonyította.

Kimondhatatlan volt a’ törekedés , mellyel 
a’ Dámák és a' Kisalszonyok ezen idegen ifiú Ga- 
valérnak ösmeretségét keresték. Seregenkint to
lódtak a' theátromba, a' bálokba, és a’ kertek
be , a' hová ötét jövendeni előre meghallották. 
Majd azutánn házaikban is adtak tiszteletére ebé
deket, vocsorákot, játékokot;, mitsikabéli aca- 
demiákot, sőt még táqczokot is. Megvetéssel 
nézett az ollyan valamennyi aíszony vagy kisaf- 
fzony társaira , a' kivel a* Marquis egynéhány 
szempillantásig befzélleni méltoztatott. Azonn 
pedig , a' kivel tánczolt , a' többi Dámák eggy 
köröm feketényi szépséget, módosságot és bö- 
csületet sem hagytak irigységből.

Gilméta , ki két egész kétnek elfolyása alatt 
csak a' theátrombari egyszer , és eggv kertben 
egyszer meíszérül láthatta, olly tűrhetetlen roíTz 
kedvű lett, hogy a '  komornát az öltözésnél majd 
halálig kínozta, a’ többi cselédeket pedig mind
untalan’ megszidta , sót még szülői ellen is mor-» 
g*lódott. Eljött végtére ama' kívánatos nap, 
melly őtet a’ közönségesen imádott ifiú francziá- 
hoz közelebb juttatta. Az öreg G rófné , Frip
ponnak hajdani pártfogója , Bécsben mulatván, 
vocsorára éi játékra hivatta magához a' Bárónét 
férjével és leányával eggyütt , azt üzenvén neki, 
hogy jelen leísz Marquis de Bourse is. Nolsza 
tehát kikerestette az almárjomokbúl azonnal mind

Gil-
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Gilméta > mind az annya , a' legízebb öltözete
ket , és a’ legdrágább bonczokot. Már egymást 
kérdezték, már meg a" cselédeket, mellyik ru
hát vegyék magokra azok közül, mellyek ki vol
tak rakva ? 's minekutánna e' fontos dolog sok 
tanácskozás utánn mind a’ két részről meghatá- 
roztatott volna , leültek tükreikhez és fejeöet fel- 
^>iperézték. A' komorna és a' szobaleány azt val
lották, hogy soha széles e világonn komorna éa 
fzobaleány olly vitában nem v o l t , mint ók ezen 
alkalmatossággal. A' két Dáma eggy hajszálat 
sem hagyott fejénn mustrálás nélkül, ’á a ’ drága 
kövekbül és gyöngyökből huszonhárom féleképen 
próbálták öfzverakni ékesítő boncZaikot. Még a’ 
PáKsi módaújságokot is elővették , hogy mago- 
kót a’ legujjabb ízlés szerint felékesíthessék;

Az inasnak szavára , hógy be van már fog
v a , Gilmétának szíve olly gyorsan kezdett do
bogni , hogy még száva is elállóit. Az öreg Gróf- 
nénal senki sem volt még, mikor a' Báróné hoz
zá érkezett. A' koztok támadtt beszéllgetésnek 
eggyeilen eggy tárgya a' Marquis volt. Azalatt 
a’ többi vendégek is egybe gyűltek, és a' szobák
ban kiilömbféle csoportokra oszlottak. Eggy cso
port sem volt , mellynek imádott bálvánnyá a' 
Marquis nem volt volna. Ez végre a’ kiszabott 
óránál három egész fertállyal , mellyek három, 
egész esztendőnél hoíTzabbaknak tetszettek , ké
sőbben elérkezett, 's a' házi gazdaíTzonyt meg
tisztelte. Tompán zsibogó rajok gyanánt gyűltek 
•szve melléje a' csoportok , hogy raegköfzönt-

sék.
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sék. A* kiket a* vendégek közűi még nem ös- 
m er t , azokot neki a’ Grófné megnevezte. A' 
Marquis ököt eggvenkint megköszöntötte, ’s vég
re a* Bárónéhoz és a’ mellette álló Gilmétához 
vilszamenven , beszédbe eredt velek; mire a' töb
biek ismét csoportokra oszlottak, és a* kártyaja- 
téknak kezdetét várták. A* Dámák a' játszó asz
talkákhoz le nem akartak ülni , kiki közölök azt 
reménlvén , hogy ötét az eset a’ Marquis’ játszó
társának fogja tenni. Ez a* Bárónéval olly sokáig 
beszélgetett, hogy a’ Grófné kénytelen v o l t ,  6- 
tet a’ játékkal megkínálni, melly alkalmatosság
gal értésére adta azt is , hogy az egész társaság 
reá várakozik.

Oh ! kérem , mondá neki a’ módos franczia^. 
énmiattam senki magának alkalmatlanságot ne 
szerezzen. Intézze el Excellentiád vendégeinek 
mulatságit , ammint tetszik , és engedgye meg 
nekem, hogy e* gyönyörű Dámákkal még eggy 
pár szót váltsak.

Ha Marquis Uramnak tetszik , mondá a’ Gróf
né mosolyogva , Vegye e’ Dámákot játszótársai
nak. Módgya lelsz így benne, hogy velek több 
pár szót válthasson.

Ha Excellentiád negyedik társunk méltózta- 
tik lenni.

Szívesen !
Erre a* Marquis felfűzvén karjaira a' Gróf

nőt és a Bárónét , Gilmétára pedig eggy bocsá- 
natkérö egyszersmiud és csüggedő tekintetet vet
vén , elvezette ököt a’ játszó asztalkához. Áltál-

ellen



ellenben ülvén Gilmetával, a' fzemnyelvenn kez
dett vele beszéllgetni, és néma kérdéseire fzinta- 
zonn a' nyelvenn olly határozott feleleteket vett, 
hogy gyozedelmérul nem kételkedhetett. A' já*-x 
tékban vokat vesztett , mivel szüntelen’ a’ Kis- 
aíízonvnak visgálásában foglalatoskodott , vagy 
azonn volt , hogy szívét tekintetei által neki k i
nyilatkoztassa. A’ nyerő Dámák figyelmetesebbek 
voltak a' játékra, hogysein a' szerelmes párnak 
integetéseit efzre vehették volna.

A’ vocsoránál csak a’ Dámák ültek , és így 
a' Marquis a* Bárónénak és KisaíTonyának háta 
megül el nem távozott. Gilmétának tányérjáról 
ette AYiég a* vocsorát is.

El lehet gondolni , melly nagy lázólást oko
zott ez a’ Dámáknak szíveiben , kik irigy tekin
teteket vetvén már a' Kisasszonyra , már az an- 
nyára, csak fzomfzédgyaikkal susogtak, még há
taik megett a’ férjfiak egymással befzéllení kény- 
teleníttettek. A' gazdag és nagy rendű francziát 
nagy ternónak nézték ők , melly et a' szerencse 
Gilmétának ajándékozott.

A’ Marquis a* Bárónétól kikérte magának, 
hogy más nap házánál tiszteletére lehessen. Az 
örülő Anya még ebéddel is megkínálta , mellyre 
azonban a' Marquis csak olly alku alatt Ígérkezett 
m eg, ha az ebéd pompátlan és közönséges lelsz, 
és ha a’ Báróné más vendégeket nem hí. Más 
nap tehát reggeltől fogva egész estig a’ Báróné' 
házánál volt , honnan ezt leányával eggyütt a’ 
thcátromba, és ebből ismét haza vezette saját
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hintajánn, melly kegyelmében még eggy Bécsi Dá
ma sem részesült. Külnekiéket csak vocsorá 
utánn hagyta el éjfél utánn. Eggy nap sem múlt 
el azutánn, hogy Gilmétának tiszteletére ne ment 
volna. Ha valahová ebédre vagy játékra hiva
talos volt , megtudakozta előbb Gilmétátdl , iia 
jelen lelsz e o is ,  vagy sem? és ha valaki Kül
nekiéket nem hívatta , annál különös követség 
által a ’ mulatságról ö is lemondatott. A' doleg 
annyira ment, hogy a’ ki a' Marquist házában 
Járni akarta , kénytelen volt, Külnekiéket is a' 
hiulatsággal megkínálni.

T i z e n h a t o d i k  S z a k a f z ;

A* véletlen jelenési
rr%
.1 ellyes virágjában volt már Külnekiéknck ama* 

reménysége , hogy a' Marquis Gilmétát minden 
óránn megkéri , kivált mivel ennék imádói és 
kérői a* házat, részént önnkint, részént a büsz
ke anyának kívánságára, mind elhagyták; am- 
niint nállok az ifió Aranypataki , mint huszár 
hadnagy , megjelent. Szülőinek és kedves neve
lőjének karjai közül Bécsenn keresztül a’ Rege- 
üienthez sietett 6 , melly Német országban az el- 
lériség előtt állott. Szinte Gilmétánál volt a’ 
Marquis, mikor magát Aranypataki a Bárónénal 
bejelentette. Nevét hallván a’ Kisaíszony , külö
nösebben felderült akarattyánn kivúl , és szívé 
hathatósabbaii dobogott* Egyszerre észébe tűn
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lek gyermekségének édes örömei , mellyeknek 
legnagyobb részét Aranypatakival osztotta volt 
fel , 's e’ kellemetes képektül megbájoltatván, 
nagyon örvendezett , hogy első szerelmének tár
gyát megláthattya. Az kivált szívét hathatósan 
’s egyszersmind kellemetesen is megragadta, hogy 
Aranypataki, semmit sem gondolván szülőiknek 
egymásra való neheztelésével, tiszteletére meg
jelent. Ha szívében nem lappangott volna még 
titkon Aranypatakihoz való régi hajlandósága, 
örült volna annak is , hogy új szeretőjével , a' 
Marquisval, elejébe állhat > és kérkedő tekinte
teivel inegalázhattya. Most e’ gyözedelme kese
rű volt.

Maradgyatok i t t ,  mondá a' Báróné a’ Mar- 
quisnak és leányának , még én e' kellemetlen lá
togatást úgy elfogadom , hogy soha többé meg 
nem újjíttatik.

Gilmétának szíve e' mondásra elszorult, sza
va elállott, orczája eíhalaványodott. A' Marquis 
e változást efzre vette , de semmit sem szóllott. 
Egynéhány szempillantás utánn megújjúlt közöt. 
tök az előbbeni nyájaskodás , és a' Kisasszony
ról még a' Marquis is azt gondolta, hogy Arany
patakit elfelejtette.

A’ Báróné azonban a* szomszéd szobában a’ 
váratlan és neki nagyon kellemetlen vendéget 
szembetűnő hidegséggel fogadta. Feltette ő ma
gában , hogy a’ befzéllgetést legkisebb kérdéssel 
sem fogja meghoíTzabbítani, és ha huszár unifor-

I
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missát nem látta vo lna , még üléssel sem kínálta 
volna meg. N :

Bécsenn keresztül menvén a’ regementhez, 
mondá Aranypataki francziáúl , lehetetlen volt, 
hogy Méltóságodnak tiszteletére meg ne jelen- 
nyek.

Köszönöm az Urnák.
Reményiem , hogy az egésscg egész úri há

zának kedvez.
Soha sem kedvezett úgy , mint most.
Ezenn kölönösen Örvendek. Tiszteletemmel 

azt is meg akartam Mé#tóságtoknak bizonyítani, 
hogy én abban a’ hidegségben , melly házaink
nak hajdani barátkozását felbontotta r részes nem 
vagyok, és hogy e’ szakadást szívembül sajnálom.

Ez az Úrnak böcsületére válik.
Méltóságodnak engedőimével, örömest Gil

méta KisaíTzonynak kezét is megcsókolnám.
Leányom most nincs itthon.
Azalatt, még itt mulatok , lehet talán még 

szerencsém hozzá.
Nehezen ; mert majdnem annyi már , mint 

menyaíszony ; jövendöbéli férje pedig nem örö
mest láttya , ha jegyessének kezét mások csókol- 
lyák. Eggyáltallyában jobbnak tartom , ha há
zunknál az Ür többé meg sem jelen ; mert nem 
szeretném, ha a' Marquis, a' ki Gilmétának az 
Úrral való hajdani szövetségét tudgya , okot lel
ne ama' gyanakodásra, hogy az Ur az Ő úttyát 
talán el akarja Gilméta' szívéhez állani.

Ér-
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Értem ! Kívánom olly szívesen , mint önnön 
magamnak , hogy a' Kisaltony szerencsés legyen! 
Bocsásson meg Méltóságod , hogy alkalmatlan
kodni merészlettem. Ajánlom magamot.

A’ Báróné oda nyújtotta neki a' csókolásra 
kezét, üléséről meg nem mozdúlván , és szemeit 
tölle elfordítván. Csak akkor hajtotta meg eggy 
keveset Aranypataki felé fejét , mikor ez neki 
az ajtóból az utolsó tiszteletet megtette.

Még Aranypataki a' Bárónénál vo l t ,  addig 
az inassa kikutatta Hölgyi Mariskát, a* Báróné* 
komomáját, 's kezébe adta titkon Hevesi' leve
lét ama' Vendégfogadónak nevével eggyütt , hol 
Aranypataki megszállott. Mariska csendes m a
gaviselésével , szép munkáival , és kötelességei
nek serény végzésével olly nagy kegyelmet szer
zett magának a' Bárónénál, hogy Ő volt egyedül, 
az egész házban , kinek a’ franczia aíszony irigy 
áskálódásíval semmit sem árthatott. Mikor ez 
magának és Gilmétának franczia komornát szer
zett, minden mesterségét megvetette ugyan, hogy 
Mariska helyett az övével éllyen a' Báróné is ;  
de gonosz ügyekezete foganatlan volt. Mariska 
ezt tudta , és a' franczia a iszonnyal még is soha 
meg nem éreztette; sót komornájának annyira hí
zelkedett, hogy ennek közbenjárása által még kü
lönös bizodalmát is megérdemlette. Ellenségeit 
okossággal meghódítván, senki sem volt végtér* 
a' háznál, a' ki nem tisztelte volna.

Eggy holnappal hamarább , hogysem Arany
pataki Becsbe érkezett, levelet vett 6 Hevesitül, 
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mellyben ötét e' szíves barattya arról tudósítót 
ta , hogy a’ nevelésnek udeje kitelvén , Arany- 
pataki Úrnak jószágában kormányozó lelt, és hogy 
kész ötét hitvessének választani , ha ajánlását 
elfogadni nem álallya. Mariska ezen ajánlást fe
leletében elfogadta , és a' Bárónénak mély aláza
tossággal megjelentette , hogy a’ férjhez-menésre 
szép szerencséje akadván , szolgálatijából örömest 
kilépne, ha ezzel Ó Méltó ágát meg nem bánta
ná. A’ Báróné sa>nállotta ugyan , hogy megkell 
tólle válnia ; de még is végtére , a' nélkül hogy 
jövendöbéli férjérúl legkisebbet tudakozódott vol
na , engedett csak ugyan kérésének olly alku 
alatt, hogy az új komornát tanítsa meg előbb 
mindenre, minekelotte a' háztól elköltözik. Ezen 
iulő alatt Gilméta mutatott ugyan kedvet egyszer 
arra ,  hogy Mariskától jövendöbéli férjének ne
vét megkérdezze; de a’ franczia aíszonytól megin
tetvén , hogy az alacsony sorsó emberekhez illy 
részvételt mutatni, fő rendű Dámában nagyon 
illetlen dolog, a' franczia komornát tanította rá 
alattomban , hogy vegye ki Mariskából e' titkot. 
Azonban ennek felelete minden tudakozására csak 
abból állott, hogy völegénnyét nem ösmervén, 
semmit sem nyer vele , ha nevét megmondgya is.

Ama’ levélben, mellyet neki most Aranypa
taki hozott, arra kérte Ötét Hevesi, hogy az öreg ! 
Aranypataki Urnák kocsijára, mellyben Hadnagy 
fiát Bécsbe küldötte, üllyön fel mindenestül, és jöj
jön Pestre. Más nap tehát Mariska felkereste a 
Hadnagynak szállását eggy barátnéjával. A’ Had-
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nagy különös böcsűlettel fogadta , mint kedves 
nevelőjének jövendöbéli hitvessét, és fzóval is 
megmondotta n é k i , a’ mit Hevesinek levelébül 
tudott. A beszéd elvégre Külnekiékre fordult. 
Álméíkodással hallotta Macskától Aranypataki, 
hogy még Ö tegnap a* Bárónénál vo lt ,  addig Gil- 
méta a' szomszéd szobában franczia szeretőjével 
mulatott. El is keseredett volna e’ tudósításra, 
ha Mariska bizonyossá nem tette volna a' felül, 
hogy ezt Gilméta csak kénytelenségbül cseleked- 
hette. Ezer jeleit tspasztaltam én annak , mondá 
M iriska, hogy első szerelmét a’ Kisaífony el nem 
felejtette. Hányszor kérdezte ö éntöllem , ha 
nem hallottam-e valamit a’ Pestiekrül ? mikor 
velem négy szem között eggykét szót válthatott. 
Es ha némellykor oda vetettem az Úrrúl próba 
gyanánt eggy kis örvendetes tudósítást , ó h ! 
melly szemlátomást derült fel orczája ! melly ér
zékeny fohászkodással vetette az égre könybe bo
ruló szemeit !

Egynéhány efféle jelenéseket elbefzéllvén A- 
ranypatakinák, jónak Ítélte e z ,  hogy Giimétát, 
kit személlyé szerint meg nem tisztelhetett, lég. 
alább eggy rövid levéllel bizonyossá tegye a* fe
lü l , hogy hozzá való régi hajlandósága meg nem 
változott. Mariskát tehát megkérdezte , ha ke
zébe tudná-e a* levelet jó móddal játszani, mikor 
a* háztól elbúcsúzik?

Minden bizonnyal í mondá Mariska. Majd 
eggy holnapja m á r , hogy az ój komorna a’ ház
nál van a' végbü l, hogy ama* különösségekre
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megtanítsam, mellyek a’ Bárónénak s z o lg á l a t i 
ban előkerülnek. Holnap estvére minden jószá- 
gomot ide hozom ; holnap utánn reggel pedig, 
mikor Hadnagy Uram a’ postakocsiun Német or
szág felé megindul , én a* levelet átadom , ide 
sietek , és Pest felé indulok.

Úgy is történt. Gilméta megnyitván a ' leve
let , melly francziáúl volt í rv a ,  örülő álmélko- 
dással nézte alatta Aranypatakinak nevét. A' 
levél ezekbűi állott:

Kedves KisaíTonvkám! Mikor e’ sorokot ol
vassa, akkor már én az útonn leszek Bájor or
szág felé a' regementhez , mellynél szolgálni fo
gok , 's melly az ellenség előtt áll. Ki tudgya, 
nem találom-e ott halálomot, hol dücsosségemet 
keresem? Méltóságos Aíszonyannya nem engedte 
meg, hogy a3 KisaíTonynak kezét vég búcsú gya
nánt megcsókollyam , jóllehet a ’ szomszéd szobá
ban volt jövendőbéli férjével , ammint azutánn 
meghallottam. Bocsásson meg tehát merészsé
gemnek , mellyel azt írásban végzem , a' mit sze
mélyem szerint meg nem tehettem. Ama’ ver
sengés, melly szülőink között támadt, az én szí
vemet meg nem változtatta. Úgy néztem én még 
azutánn is a KisaíTzonynak nállam hagyott ké
pére , mint legfőbb kincsemre. Minekutánna a 
sors a’ KisaíTzonyt másnak ölébe vezeti , enged- 
gye meg, hogy legalább e' képre úgy nézhessek, 
még é lek , mint barátnémnak emlékeztető ado- 
mánnyára. Ha az ütközetnek helyénn maradok, 
áldozzon a’ Kisalszony eggy barátságos könyecs-
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két csontyaimnak ; ha pedig szerencsésen viísza- 
jövök , szabad legyen tiszteletére lennem legalább 
egyszer, hogy eleven szóval is megmondhassam, 
melly érzékeny ragaszkodással vagyok a’ Kis- 
aíszonynak holtig hű szolgája, Aranypataki György,
Ö Felségének Huszár Regementyénél Hadnagy.

Mennél tovább olvasta Gilméta e* levelet, 
annál jobban lágyult szíve, még végre egynéhány 
könyek szemeiből mellyére gördültek. Nagyot 
sóhajtván, Eredgy, úgymond, jó lelkű Ifiú! légy 
szerencsés , és lelly helyettem olly leányt , a’ ki 
tegédet jobban megérdemel, jobban szeret. En
gemet a' sors nagy fényre h í , talán hogy ama* 
boldogságoktól megfoílzon , mellyekben mások 
földi menyországot lelnek. E* levelet elteszem 
örök emlékezetül , hogy te voltál az , a' kinek 
karjánn ezen életnek vifzontagságainn és gyönyör 
rüségeinn át kellett volna haboznom, ha szülőink 
egyet érthettek volna.

Gondolatokba merült azutánn, mellyek szí* 
vét lapta gyanánt hányták az eggyik indulatnak 
örvénnyébűl a ’ másikéba. Mikor a' pompás örö
meket meggondolta, mellyek szívét a* franczia 
Marquisnak ölében gyönyörködtetni fogják , A- 
ranypatakit látta gondolattyában, az érzékeny szív
nek sokkal édesebb boldogságai közül reá könyö
rületesen mosolyogni. Ha pedig ennek mellyé- 
hez kúcsolta magát, a* Marquist látta ragyogó pa
lotájából integetni , hogy hideg boldogságait vele 
elosztani, karjai közé siessen. Majd azutánn 
7* életnek viszontagságai juttottak eszébe , mel- x
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Iveknek igája alól senki sincs e* világonn kivéve, 
és szörnyen eliszonyodott. Micsoda vigasztalást 
remélhetek én akkor az én franczia férjeimül, 
mondá magában, kinek valamennyi kincsei mind- 
öfzve sem képesek arra, hogy engemet a’ búba- 
nattúl megmentsenek? Ellenben pedig, ha Arany
patakinak csak ezen eggy levelét olvasom is, óh 
melly képes ó , az aílzonyi szívet még a' koldús 
gunnyóban is megvigasztalni!

Illy képzelések között habozván , a' Mar- 
quistúl talán elidegenedett volna, ha a' franczia 
komorna be nem lépett volna hozzá, hogy felök 
töztesse.

T i z e n h e t e d i k  S z a k a f  z,.

A ’ köz mondások ritkán igazak%

G álm eta  KisaíTzony a* tükörnél ült még, mikor 
a’ Marquis már tiszteletére megjelent. Legszebb 
ruhajaba öltözött ez , mellyet még rajta senki 
sem látott. Az Úr ma talán menyegzőbe megy? 
kérdezé Gilméta nyájas mosolygással.

Ha ügyekezetemnek a' szerencse kedvezni 
meltóztatik, igen is! Merjem-e remélleni, gyö
nyörű KisalTzonykám ! folytató beszédgyét, térgy- 
re esvén előtte , merjem-e remélleni , hogy ese- 
dezésemet meghallgattya, mellyel szívét és kezét 
kérem? legye a' KisaíTzony szerencsésnek azt, a' 
ki szerelme nélkül nem csak boldog nem lehet, 
hanem még életben sem maradhat. Jrásimbúl
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tudgya, ki vagyok ? és hogy herczegi jövedel
meim vannak. Ha jófzágimot kezemhez vehe
tem , ammint nem ok nélkül reméllem , beveze
tem azokba a' KisaíTzonyt , és ősi házamban ki
rálynénak tefzem. Ha pedig birtokimhoz nem 
juthatnék, testvér bátyámnak leveleiből megmu
tattam m ár, hogy ö azokot olly summával akar
ja kiváltani , melly untig elegendő lelsz arra, 
hogy e’ tartományokban olly birtokot vegyek, 
mellynek jövedelmeiből az én kedves Gilmétám- 
mal eggyütt herczegi módra elélhetek. Akár így 
fordullyon sorsom, akár amúgy, nem leíTz a ’ Kis- 
aíszonynak csak eggy kívánsága is ,  mellyet meg
elégíteni képes ne volnék. Feleilyen , kérem, 
ezen ajánlásomra , de minekelőtte még is ezt 
megtegye, fontollya m eg, hogy feleletétől egész 
boldogságom , vagy bizonyos halálom függ.

Gilméta ezen ájánlást régen kívánta ugyan, 
de illy hamar még sem várta volt. Öfzveszedvén 
tehát egész kellemetességét, felsegítette térgyé
rül a* Marquist, és imígy szóllott hozzá: Az Úr
nak e’ hízelkedő ajánlását nem csak örömmel 
fogadom , hanem még nagyra is becsülöm. Az 
illyen tökélletes Gavalérnak karjai k ö z ö t t , lehe
tetlen , hogy afAinv boldogtalan legyen. Ré
szemről tehát az Úr legkisebb akadályt sem ta
lál. Ezt reiréllem szülőimről i s ,  kikkel az Úr 
ez iránt szóllhat , a* mikor tetszik.

Ah! lehet-e nálamnál szerencsésebb ember 
széles e’ világonn ? mondá nagy illetődéssel a’ 
Marquis, megcsókolván Gilmétának kezét. Ezen
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szempillantásban bemegyek úri szülőihez, és tér- 
gyenn állva esedezek nállok ama' szerencséért, 
hogy fióknak fogadgyanak.

Át is szaladt azonnal hozzájok, és Gilmétát 
megkérte , ki azonban az örömnek majdnem el
viselhetetlen indúlattyával tusakodott. Külne- 
kiék különös szerencséjeknek vallották , hogy 
házokot a’ Marquis e' szövetséggel megtiszteli, 
*s a' házasságbéü alkut azonnnal megtették , fel
íratták , aláírtak, és pecséttyeikkel, sőt még 
bizonyságokkal is megerősítették.

Azt állíttya a' köz m ondás, hogy a* ki a* já
tékban szerencsés , az a' szerelemben szerencsét
len , vagy vifzontag. A’ köz mondások, mellyek 
magokban állításokot foglalnak , többnyire csak 
tétovázó és sükeretlen vélekedésekbúl állanak, 
mellyeket a’ tapasztalás minduntalan' felforgat. 
Ezt a’ Marquis hazudtolta meg ; mert azon nap
tól fogva, hogy Bécsbe érkezett ,  csak egyszer 
veszteit a' játékban, mikor Gilmétával és a' Bá
rónéval legelőször játszott; egyébaránt nyereségei 
mindenkor olly nagyok voltak , hogy azokból 
egész udvarával eggyütt herczeg gyanánt élhetett, 
l)e azért a’ szerelemben sem volt ám szerencsét
len ;  mert azonnkivül , hogy Dámáktól min
denütt szívesen fogadtatott , olly Kisasszonynak 
birtokához is jutott jövevény létére , kinek szép
sége nem ok nélkül tartatott szembetűnőnek , 's 
kinek birtokival eggy olly hazafi , a* ki a* gaz
dasághoz érte tt ,  több mint középszerű sorsra e- 
melkedhetett volna.
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A' Marquis nem győzte várni a' napot, melly 
a* fzép meny a Iszonyt karjai közé vezesse. Tér- 
gyenn állva kérte tehát a’ Bárónét , hogy szere
tett Gilmétájával a’ contractusnak aláírása utánn 
harmad napra minden pompa nélkül megeskiid- 
hessen. A’ pompát csak azért átaliotta ö , mivel 
a' ragyogó készületekre több üdő hívántatott 
volna, mellynek lassú folyását ki nem állhatta, 
ígérte azonban , hogy ö ezen ünneplést más al
kalmatossággal úgy helyre hozza , hogy azzal 
mind jegyesse, mind a’ Báróné tökélletesen meg 
fog elégedni. Nem örömest ugyan , de csak rá 
állottak még is végtére a* Dámák annyival is in
kább , mivel a' Báró a* vőlegénynek gondolat- 
tyát nagyon dicsérte. M irevaló , úgymond, az 
illyen alkalmatosságnál a' pompa ? Akármelly 
ragyogó legyen ez , mindenkor találkoznak még 
is rágalmazók, kik az t,  minekutánna jól laknak, 
és magokot jól mulattyák , alacsony gúnyokkal 
illetik, kisebbítik.

Felette rövid tanácskozás utánn elvégezte
te t t ,  hogy a' jegyesek a' háznál adassanak öfzve 
a* szükséges tanúknak jelenlétében. Az esküdte- 
tés utánn elvezette hitvessét a' Marquis egyné
hány urasághoz , kik hozzá , mihelyt Bécsbe é r 
kezett , különösebb tiszteletet mutattak ; eggy 
hét múlva pedig elment vele és szülőivel a* Bá
rónénak ősi jószágába , mellynek szomszédságá
ban testvérei laktak.

Bécsben erre a* Dámák köztt nagy lázúáls 
támadt No bizony derék eggy falathoz ju to t ta5
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Marquis avval a' nyomorultt Báró Kisaíszonnval, 
mondá az eggyik felekezet. HiíTz az a' leány, 
azonnkivül hogy semmije sincs , még jó erkölcs 
nélkül is szűkölködik. Lárvája fzép , de üres. 
Egynéhány esztendő múlva pedig pökedelem leíTz, 
még erre is nézni, mert csak a' szín jó ra jta ;  
vonásai rútak. Úgy látszik e' m ellett ,  hogy at
tól a* franczia aílzonytúl is , a’ ki nevelte, sok 
roíTzat tanólt. Nem sokára csak azt hallyuk, hogy 
nyomába lépett, és hogy a’ Marquis elcsapta.

Marquis? mondák megmeg mások. Tudgy* 
Isten ! mi lakik még a' Marquis* bőre alatt is. 
De ha mindgyárt Herczeg volna is , elég az, 
hogy jövevény. Jöttment emberhez soha sem 
mennék ; leányomnak pedig inkább kitekerném 
a’ nyakát, hogysem illyen sohonnainak adnám. 
Hamis játékos lelsz , semmi egyéb. Hiszen tud- 
gyuk , micsodások a* francziák , kik hozzánk jön
nek ! Otthon inasok, nálunk nevelők; otthon var
gák , nálunk gavalérok. Én nem emlékezek ró
la , hogy a* Marquis valainelly játékban vesztett 
volna , mondá eggy özvegy Gyenerálisné , ki a* 
játék* Istenaíszonyának ta r ta to t t ; a' sommák pe
dig, mellyeket naponkint n y e r t ,  szembetűnök 
voltak.

Eggy egész hétig tartottak az efféle beszéll- 
getések , mellynek elfolyása utánn tengeri sül
disznót hozott Bécsbe eggy olasz, hogy pénzért 
mutassa. Nyomtatott tudósításának elolvasása 
utánn elfelejtették a' Dámák a' Marquist Kül-
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nekiékkel eggyütt, és a’ süldifznónak látogatásá
ra siettek.

Báró Külneki László eggy levelet írt még 
Bécsbül Óbester báttyának Posonyba , mellyben 
tudtára adván a’ nagy szerencsét, mellyhez háza 
a' Marquisval való szövetség által jutott ,  arra 
kérte , hogy famíliájával ezen alkalmatossággal 
kibekéllvén , oííza fel vele legjelesebb örömét, 
és engedgye meg, hogy vejét, ha majd a’ Báró
nénak jószágából viíszajövendenek , Posonyi la
kásába vezethesse.

Az Óbester e' hírre úgy megkábult, mintha 
a’ guta ütötte volna meg. E' hijjával voltatok 
még , boldogtalanok ! mondá elvégre , mineku- 
tánna magához tért volna. Boldogúltt szülőink
nek szent hamvai! bocsássatok meg neki szegény
nek, kit az idegen nevelés által vett hiúság olly 
annyira megvakított. Az ugyan , hogy idegen 
nemzetbúi választott magának feleséget, tűrhető 
azért , mivel hitvessének nemzete a' miénkkel 
eggy Urat ösmer , eggy köz Atyát tisztel , kinek 
hozzánk való egyenlő szeretette által testvérek 
lettünk. De azt, hogy magyar vérünköt eggy so- 
honnaival vegyíti, óh ! azt én neki el nem fe
lejthetem í

így aggódott magában az Óbester, ki egyéb- 
aránt sem tudott magának e’ dologban tanácsot 
adni. Eggyik fertályórában felült gondolattyával 
a ’ kocsira , a' Bárónénak jószágába hajta'tott, 's 
Síimé tát a* Marquisnak körmei közül kiragadta. 
Majd azutánn eggy levelet ízeikeztetett fejében
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öszve , melly üccsének bolondságát erős színek
kel lerajzolván , testvér szívét legalább arra in
d ítsa , hogy a' Marquisnak magyar indigyenátust 
szerezzen. Megmeg ezt is rolszalván , arról gon
dolkodott, mikép lehetne azt végbe vjnnie, hogy 
jószágaiból az a* lidércz csak eggy krajczárt se 
kapjon? Már megházasodott, már meg az Ud
varnak engedelmével eggy árva nemes ifiót foga
dott fel örökös fiának. Semmiben sem tudván 

* megállapodni, elövette kínnvában Horátiust, hogy 
fejéből e' kellemetlen dolgot kiverhesse. Ennek 
szinte utolsó lapjánn a* következendő igék tűntek 
szemébe» Ha ö (a’ roíTz poéta tudni illik, vagy a- 
kármellyik gyáva könyvszerző) verseket böfögvén, 
’s nagy büszkeséggel a’ fellegek között tévelyegvén, 
mint a’ rigókra elbámólft madarász, kútba vagy 
verembe esik , jóllehet hoíTzas rimánkodással ki
áltsa: Segítsetek ra jtam , kedves polgártársaim! 
senki ötét ki ne vonnya. Ka könyörűletességbűl 
valaki lebocsátott kötéllel ki akarná segíteni, azt 
mondanám n ek i : Mit tudod te , ha vallyon nem 
kéfzakartva ugrott-e le? és ha ki akar-e valóban 
szabadíttatni ? 's elbeszélleném neki a* fziczíliai 
poétának, Empeaoclesnek , veszedelmét, ki hal
hatatlan Istennek akarván tartatni , hideg vérrel 
az égó Etnába ugrott. Engedgyünk a' poétának 
szabad just arra, hogy munkája által Önnön ma
gát megölhesse. A' ki ötét akarattya ellen az 
életre kényszeríti, azt ö gyilkossának tartya. Nem 
egyszer próbálta ö már e z t ; és ha ma kivonatik



ts , még sem lelsz okosabb, sem az illy hires ha
lálnak szeretelével fel nem hágy. “

Köszönöm a' jó tanácso t, édes Horátiusom! 
mondá az Óbester; fzívembúl köszönöm. Hlyen 
Empedocles az én öcséül is. A' ki veszni indúlt, 
veíszen!

T i z e n n y  o l c z a d i k  S z a k a f z ,

A  nagy külömbség.

jV Iikor a’ francziásan neveltt ifiú gavalér külső 
országokot megy nézni, azzal az eloitélettel járja 
a' tartományokot , hogy azokban csak az szép, 
csak az jó , a* mi francziás ; és így lehetetlen, 
hogy utazásával akár magának , akár hazájának 
hasznot hajtson. Még a’ franczia határokra nem 
ér, mindaddig méltóknak sem tartya a* tárgya- 
kot arra , hogy megvisgállya ; túl menvén pedig 
rajtok, még a’ legalábbvaló hafzontalanságot is 
csudállya és tiszteli. így gátollya meg minden 
előítélet a’ tanulást!

Megvallom , hogy az ollyannak útazása , a ’ 
ki ellenben csak azt tartya szépnek , jónak és 
hasznosnak , a' mi hazájában van , hasonlóképen 
haszontalan ; de előítélete legalább nem olly ter
mészetien , mint a z é , a' ki saját fészkét megveti.

A’ mi Aranypatakink külső országokba jut
ván, mind ultyában, mind pedig a' Regement- 
nél, ha fő kötelességei megengedték , vizfga szór 
galmatossággal tudakozódott a' gazdaságnak min^
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dennému ágairól , a' kereskedésnek tárgyairól és 
módgyárúly a' kézi mesterségeknek folyainattyá- 
rú l ,  a’ fzép mesterségeknek és tudományoknak 
előmeneteléről, a* törvényekről, az orfzáglások- 
ró l , és kivált a ’ jobbításokról , mellyek mind
ezekben üdönkint történtek. A' mit pedig lá
tott , hallo tt, tapasztalt, azt napról napra felje
gyezte , hozzá adván goudolattyait , mikép lehet
ne azoknak hazánkban hasznát venni ? Szorgal
matosán megkülömböztette Ó azoko t, a* mik cli* 
mánkkal , constitutiónkkal , nemzeti characte* 
lünkkel megeggye/hetnének , az ollyan rendtar
tásoktól, mellyek ezekkel meg nem férnek. Hely
ben hagyta ö az utólsókot a^na tartományokra 
nézve, mellyekben virágzani látta, de a* nélkül 
hogy azoknak fogyatkozása miatt hazánkot ócsár- 
lolta vagy megvetette volna; az elsőknek pedig 
különös figyelmet ességet szentelt , arról gondol
kodván szüntelen’, mikép lehetne azokot hazánk
ban lábra állítani?

Aliig érkezett a* regementhez , azonnal tüzbe 
kellett mennie. Megtanult.! Ő még otthon, hogy 
a’ hadi mesterség nem áll a' jobbra vagy balra 
való forgásból; és így jó könyvekből előre meg- 
ö' nerkedett, Mársfalvi Gyenerálisnak vezérlése 
a la t t , a I aktikának minden ágaival. Innen tör
t é n t , hogy az ütközetben minden legkisebb pa
rancsolatnak, mellyet ve tt ,  és minden legkisebb 
mozdulásnak, mellyet az ellenség te t t ,  még tit
kosabb okát is könnyen átlátta. Ennek követke
zése pedig az volt, hogy ügyekezeteiben a' vé

szé-
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szedelmet könnyen elkerülte , és a' kívántt hasz
not könnyen megeszközlötte. Még a* legnagyobb 
tűzben sem hagyta magát soha az indulatoktól 
elragadtatni , hanem a' józan és nyugodalma® 
észtül kért tanácsot. Fö gondot viselt a* tábor
ban arra , hogy a' vidéket , mellyben ütközetet 
lehetett v á rn i , jói kitanóllya. Ennek köszönt* 
azt , hogy eggy alkalmatosságnál , mikor Esz* 
kadronnya eggy gyalog osztálynak segítségére kül
detett , melly már egészen be volt kerítve , és 
saját kapitánnyá, ki e' lovasságot az ellenségnek 
vaktában és roíTz útonn vezette , súlyosan meg- 
sebesittetett, ö eggy titkos útonn véletlenül oda 
csapott a' győzedelmesekre, és soraikot olly ren
detlenségbe hozta , hogy kelepczéikbül a’ veszen
dő gyalogság dücsosségesen kimenekedett. Nem 
volt még egész esztendeje* hogy a* Regementhez 
érkezett , mikor ez történt. A' .gyalogságnak fa 
tifztyei pedig olly nagyra magasztalták e’ vitéz 
cselekedetét , hogy a ’ fő Vezértől kapitánynak 
neveztetett.

Több illy vitéz cselekedetek utánn oliy nagy 
erővel lepte meg egyszer Efzkadronnyát az ellen
ség , hogy kénytelen volt embereivel eggyütt a’ 
menekedésrül gondolkodnia Mivel az ütközet
ben elől v o l t ,  a" fzaladásban hátúi maradt. L o 
vát lelővén alatta , magát a' győzedelmeskedő 
tiszt megfogta, és Ölelésével , mint nagy vitéz  
fcégü tifzttársát, megtisztelte.

K Fran-



Franczia országnak belsejébe vitetvén* ki
kérte magának , hogy mindaddig , még ki nem 
váltatik , az országnak némelly várassak és vidé
keit megnézhesse. Inas gyanánt eggy franczia 
katonát kívánt maga m ellé , kinek jó fizétést a- 
dott. Várasrúl varasra menvén, egész Párisig ju
to t t ,  hol még a’ nagyobb házaknál is ,  mint szép 
erkölcsű, módos magaviselésű, és a’ tudomá
nyokban járatos Gavalér, szívesen fogadtatott, 
és különösen tjszteltetett. Mihelyt Ö e? nagy va
rasban az ollyan szerzeményeket és szépségeket 
megnézte , mellyeknek visgálásábúl hasznot vár
h a to tt , azonnal búcsút vett tö l le , és a' kisebb 
várasokban lévő fabrikáknak és manufactúráknak 
visgálásához fordult.

Hofízasabb fogságának vége felé nyavalyga- 
ni kezdett. Az orvosok tehát azt javasolták ne
k i , hogy költözzön ki a 'fr issebb levegőre eggy 
faluba, és ott éllyen olly természetesen, ammint 
csők lehet. Harmad napra viífzajött eggy falu-* 
rúl az inas, kit a’ végbül, hogy ott neki szállást 
és asztalt fogadgyon, kiküldött v o l t , és hírül 
hozta neki, hogy eggy tisztességes parasztnak a' 
házánál mindent ta lá lt ,  a' mi eggy illyen fél be
tegnek orvoslására szükséges. Aranypataki en
nek megörült, és inassáVal eggyütt más nap min
denestül kiköltözött.

Isten hozta az Urat hozzánk ! mondá Arany
patakinak a’ franczia földműves , ammint házába 
belépni látta. Inassátúl hallván , hogy az Ur ná
lunk .természetesen akar élni, nem átallottam az

Urat
•

V
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Lr&t házam m al, kertemmel, és minden egyebem
mel megkínálni. Külön szobám ugyan nincsen; 
de mivel mink egész nap a’ mezei munka utánn 
járunk , ezen eggy szoba egész nap az Úré. Éj
szaka en ama szögletben megvonom magamot 
feleségemmel eggyütt; az Úrnak pedig ebben a* 
szögletben vetettem ágyat, és szűnj oghallóval 
bekerítettem. E ’ megett vetkezhet, öltözhet, éa 
alhat az Ur tetszése szerint; mink nem láttyuk, 
és a* szúnyogok sem csípik. A’ szoba nagy, am
mint lattya az Ú r ; elférünk , és a' levegő sem 
könnyen romlik meg benne. Az ablakbúi a 'k e r t 
be lat az Ú r , mellyben tetszése izerint mulat
hat. Az én Boriskám nem utószó fzakácsné; asz
tali eszközeink pedig , ha nem drágák is ,  leg
alább tiszták. Ha Velünk tetszik az Úrnak eggy 
asztalnál enn i , böcsíiletnek veífzük; ha pedig 
különösen akar enni, különös asztalt terítünk.

Oh! egyen az Ur inkább velünk, mondá a? 
tizennyolcz esztendős menyecske. Az én férjein 
ugyan még ifiú , de tud anny it , ha nem többet, 
mint a' mi kis mesterünk ; és tréfálni is szeret. 
A* gazdaságnak oskoláit, mellyeket a' földes U- 
raság a’ szomszéd mezövárasban jobbággyainak 
ingyen- t a r t a t , mind kitanúlta. Vele okosan is 
befzéllhet az Ur , nevetkezhet: is.

Haggy az én tudományomnak az illyen Urak 
előtt b é k é t , B oris ! és maradgy te a' te kony
hádban.

Nem is hagyom én magamot az én kis kony
hámban kinevetni. Főzök az Urnák, azt foga- 
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dóm , olly jó ételkéket, hogy eggy hét alatt úgy 
megpirosodik , mint a ’ rósa. Ezeket az orvos
ságokot — szinte akkor hozta be az inas , és az 
asztalra tette — mind az ispitába küldgyük.

Aranypataki, kinek e'természetes jószívűség 
nagyon megtetszett, megköszönte nekik, és elfogad
ta szíves ajánlásaikot. Az első vocsorát megevén 
velek , korán lefeküdt a ’ gazda m ia t t , ki korán 
reggel szokott volt felkelni a’ munkára, és olly 
jól a lu d t , hogy szinte maga is csudálkozott raj
ta. Azelőtt ő , mihelyt a* regementhez érkezett, 
ritkán feküdt le éjfél e lőtt, mivel csak éjszaka 
tanulhatott. Tapasztala dolog pedig, hogy a' ki 
ama’ nagy krízist, melly Hufeland* tanítása sze
rint aluvó testünkben éjfélkor történni szokott, 
az álomtalanság által meggátollya , olly nagyon 
árt magának, kivált ha ezt többször cselekszik 
hogy álma végtére egészen megromlik 3 és ter
mészete nagyon meggyengül. Korán reggel fel
kelvén , kiment a' kertbe, és ott a* friss levegő
vel több egésséget fzítt magába, mintsem vala- 
mennnyi orvosságától remélhetett volna. Szóm- 
batonn estve elvezette őtet a’ gazda a’helységnek 
piacczára, hol az ifióság az öregeknek jelenlété
ben magát külömbféle játékokkal mulatta. Va
sárnap estve felé fzintazonn a* piaczonn musika 
és táncz v o l t , melly Aranypatakit úgy felvidí
to tta ,  hogy gazdaíTzonyával maga is eggy frisset 
tánczolt.

Hetfünn reggel a ’ gazda felkelvén, 's Arany
patakit az ágyból hasonlóképen kiverödni hall
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ván, Az Úr, úgymond, olly korán kel fel na
ponkint, m intha, tudgy* Isten? micsoda sok dol
ga volna a’ mezönn. Azutánn azt is látom sok
szor, hogy mikor az Ur a'szomszéd ligetbe megy, 
vagy a' hegyre felmászik , vagy a' kertben sétál, 
könyvet visz magával és olvas. Ha azt akarja 
az Ú r,  hogy a* kerti vagy erdei friss levegő csen
des vérét megfrissítse, vesse el a* könyvet po
kolba !

Kelmédnek gondolattya, András gazda! nem 
roifz, mondá Aranypataki; de még a ’ természet
nek e' gyönyörű szépségei között is elúnnya ma
gát az em b er , ha maga van.

Gondoltam én a z t , feleié András ; azért még 
a' inúltt fzombatonn feltettem magamban ,• hogy 
én az Úrnak eggy mulatságot hozok, melly ezer
nyi ezer könyvnél is többet ér. Két mértföld- 
nyire innen lakik a’ bátyám , kinek eggy fürge 
leánya van. Ilona a* neve, é3 tizenötödik esz- 
tendejét csak két hét előtt töltötte. Eltartya ez 
az Urat szóval, azt fogadom; pedig úgy, hogy a 
könyvek eszébe sem jutnak. Estvere itt leszek, 
vele. Addig is maradgyon az Úr az Istennek ol
talmában. Borisom mindent megtesz az Ürnak 
azalatt, mintha magam itthon volnék. Ha pe
dig valami különös dolog adna elő m ag a t , meg
mondtam már nek i ,  hogy mennyen a ’ bíróhoz, 
a' ki nekünk anny i, mint ap án k ; ez neki min
denben legjobb tanácsot adhat.

Örömest ellenkezett volna Andrásnak szán
dékával Aranypataki; de mivel lá tta , hogy ő ezt

olly
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olly különös fzívességgel cselekfzi, a ’ minőt csak 
testvériül várhatott volna , kedvét fzegni nem 
akarta,

T i z e n k i l e n c z e d i k  S z a k a

■ M i t n e m  csinál az em a Szerelem !

°ha Borisnak a konyhában es a* ház körül sok 
dolgai voltak , Aranypatakit még is , még a’ ízo- 
bában és a’ kertben v o l t ,  minden órában egyfzer 
vagy kétfzer megtekintette. Ö(zvefzedte. Ö min
den e re jé t ,  hogy e’ kedves vendéget mulathassa, 
es ha a’ befzédbül kifogyott, ismét munkájához 
fzaladt. A’ mit gyermekségétül fogva l'zületésé- 
nek helyénn és a ’ fzorafzéd falukban l á t a t t , hal
lo t t ,  tapafztalt , azt ö darabonként mind elbe- 
ízéllette. Aranypataki nem győzött elegendőké
i t "  csudálkozni a ’ menyecskének e’ barátságos és 
bizodalmas társalkodásánn, melly a’ várasi ko- 
ketenahoz olly nagyon hasonlított , és ettul még 
is olly távúi v o l t , mint a ’ nap a’ földiül. Ha jó
zan efze, és kivált jámbor fzíve * és a’ nemes er
kölcsnek ízeretete meg nem zabolázta volna kép
zését, ez a’ menyecskének terméfzetességét min
den bizonnyal fzerelines niagakelletésnek nézte 
v o ln a , és Aranypatakinak indúlattyait könny en 
roíTz útra csábította volna.

A gazéinak bizodalmánn még jobban csudálko- 
zo t t , ki ifiú feleségét eggy várasi emberrel, és a’ 
un több, katonatifzttel magát hagyta. Óh micsoda

rom-



rom lást, micsoda rettenetes pusztítást okozhat
na eggy romlott erkölcsű ifid ember az ártatlan
ságnak e' kellemetes hajlékában , gondola magá
ban Aranypataki, mikor a' menyecskével ebéd 
utánn az asztalnál barátságosan befzéllgetett; '» 
felkelvén ülésérül, kiment az erdőbe, hogy az 
alkalmatosságot elkerüllye , melly sokszor még a* 
legjámborabb embert is bűnre csábíthattya.

Estve felé későbben érkezvén haza, mint 
egyébkor, otthon találta már a* gazdát Ilonával 
eggyütt. Ihol a' lyánka ! úgymond, kit az Urnák 
fzolgálattyára és mulatságára szereztem. Most már 
az inast annyiszor küldheti be az Úr a' várasba, 
a ’ mennyifzer tetszik ; maga legalább nem marad, 
ha mindgyárt mink a’ munka utánn látunk is. A- 
mott van az ágyad, Hona! általelíenében az Ur' 
ágyának. Ébren aludgy, hogy az Urnák oda 
nyújthasd az orvosságokot, és hogy neki még éj
szaka is fülevet főzhess, ha kívárinya.

Ilona már a' gazdára nézett, mikor ezeket 
mondotta, már meg Aranypakira ; de valahány
szor erre tek in te tt ,  kék szemei mindenkor ele
venebbek lettek , *s piros ájakinak rósája kelle
metes mosolygásra nyílt. Rajtam ne múllyon 
semmi, mondá végtére ezüst hanghoz hasonló 
tiszta szózattal ; és ha gyógyulása az én szolgá
latomtól függ, fogadom, hogy harmad napra olly 
egésséges lelsz , mint a' makk.

Köszönöm, édes Ilonám! e’ szívességedet, 
mondá Aran^pataki, 's oda nyújtotta neki kezét, 
mellyel a ’ lyánka egybekácsolván magáét, tér

gyet



gyet hajtott. Hivatallyát a’ beteg körűi azonnal 
elkezdvén, megkérdezte ettül az asztalonn álló 
orvosságoknak neveit, beadásoknak üdéjét és 
módgyát , és eggyáltallyában a’ fzolgálatokot , 
mellyeket tolle Aranypataki kíván. Majd azutánn 
betegségének nemét és okait tudakozta , ’s e’ tárgy
ról más egyebekre fordítván a’ beszédet, úgy elmu
latta a 'be tege t , hogy szinte felvídámodott. A'vo- 
csoránál kiváltkép olly v ígan , és olly elmésen 
csevegett a leányka, hogy Aranypataki nem győ
zött természetes nyajassagának eleget nevetni, 
álma pedig e mulatság utánn olly csendes és édes 
v o l t ,  hogy hajnalkor felébredvén, inkább égés- 
cégesnek érzette magát, mipt betegnek

Még hajnal utánn is elfzenderedvén , későb
ben kelt fe l,  mint egyébkor, és Ilonát már tal- 
ponn lelte. Ezer volt ennek azonnal a' kérdése* 
Jól aludt-e az Úr az éjszaka?

Jól , édes Ilonám !
Jobban ugy-e , mint eddig?
Sokkal jobban.
Borts Néne! Boris Neue! sokkal jobban a~ 

ludt az l Tr ezen éjszaka, mint eddig! Én ötét 
minden bizonnyal hamar meggyógyítom. De, 
most jut eszembe , hogy az Úr az éjszaka sem 
orvosságot nem kért éntöllein , sem velem fűle
vet nem főzetett. Falán fel nem ébredtem, mi
kor megfzóllított az Úr? Óh! bocássonmeg, hc- 
rcm ; a* íövó éjszaka a’ földre , a* puszta földre 
fekfzek, csak hogy könnyebb álmom legyen.

*5*
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Ezt ne eselekedd , édes Ilonám! A’ múltt éj

jel én olly jól érzettem magamot, és olly édesen 
aludtam, hogy sem fülé, sem orvosság nem 
kellett.

Igazán? Engemet tehát nem is fzóllított meg 
az Ür ?

Minden bizonnyal nem.
No már úgy szent önnön magammal a* bé

kesség. Hát az ágy jól volt-e vetve?
Jobban nem lehetett volna.
Illy kérdései mellett Aranypataki felöltözött, 

azutánn pedig vele jó kávét ivo t t ,  melly alatt 
Ilona a' beszédet a 'hadakozásra  fordítván, ifzo- 
nyodással hallgatta annak kegyetlen pusztításait. 
Majd azutánn Aranypataknál megtudakozván , 
hová való? Magyar országról, a' magyar szoká
sokról , és a' magyar AlTzonyoknak viseletéről 
számtalan kérdeséket tett. Tanítson meg az Úr 
engemet magyarul , mondá egyszerre nyájasan, 
hogy az Úrral e’ nyelvenn befzéllhessek. Hogy 
kell ,  példának okáért, mondani magyarúl: Bon 
jo u r , Monsieur !

Jó reggelt az Urnák! feleié Aranypataki ne
vetve.

A' leány e’ szókot mindaddig mondogatta, 
még meg nem tanúlta ; azutánn pedig ugrosott, 
tapsolt, *s minden embernek, a' ki a’ szobába 
be jö tt ,  azt kiáltotta: jó reggelt az Úrnak l

így múltak el az első napok , és Aranypa
taki mind otthon , mind a’ ligetben és egyéb sé
táló helyeinn Ilonával nyájaskodván és nevetkez
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v é n , a’ második hétenn olly jól érzette magát, 
hogv még az orvosságokkal is egészen felhagyott. 
Ammint egészsége viíTzatért, észre vette eggy reg
gel azt is ,  hogy a'gazda és a’ gazdaílzony korán 
reggel ki szoktak osonni a' szobából a' munkára. 
Meggondolván tehát, micsoda veszedelemben hag- 
gyák vele Ilonát egyedül magát eggy szobában, 
nem tudta , mit itéllyen róliok ? Képzése azutánn 
nagy erővel munkálkodott azonn , hogy indúlat- 
tyait fellobbantsa j de 6 az észnek tanáccsát hall
gatván, feltette magában, hogy az ártatlanságot, 
melly Ilonában olly kellemetesen virágzott, úgy 
fogja mindvégig tisztelni és böcsíilni, ammint 
eggy nemes erkölcsű gavalérhoz illik.

Illyen gondolatok köztt felöltözött csendesen 
azzal a’ szándékkal, hogy a'ligetbe lopódzkodik, 
és Ilonát aludni haggya, kinek társaságát már- 
már veszedelmesnek tartotta. Szerencsétlensé
gére eggy fzögönn függött a.’ kalapja azon ágy fe
lett , mellyben Ilona feküdt. Ammint tehát amazt 
le akarta venni, a' lyánka felébredt, felült, és 
látván , hogy Aranypataki már sétálni akar men
ni , kiugrott az ágybúi, 's öltözni k ezd e t t , szün
telen’ arra kérvén a 'k ap i tán y t , hogy ne mennyen 
sétálni nália né lkü l; ö mindgyárt készen leíTz.

Mit tehetett Aranypataki egyebet, hanem 
hogy megvárta, annyival is inkábh, mivel a' le
ány vele olly beszédbe bocsátkozott, mellyet e- 
zen ártatlannak hántása nélkül félben sem sza- 
kafzthatott voln3. Fel volt már a' leány egészen 
öltözve , és csak a' kalapot kellett volna még fe
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jére tennie. Kérem az Urat, úgymond, tűzze 
fel nekem ezt a' kalapot a’ kontyomra úgy, am
mint itt a' lyányok viselik. Ezt mondván , Arany
patakinak kezébe tolta a’ czifra ka lapo t , maga 
pedig eggy székre ült. A’ beszéd köztt maga 
sem vette efzre Aranypataki, mit nem csinál 
belolle mindent e' fürge és ártatlan leányka,? 's 
feltuzvén a' kalapot, karjára fűzte a 'leány t , ’s 
a’ ligetbe ment.

Elbeszéllette itt Ilona neki , mikép szelídí
tett meg eggy kendericzét ? melly hasznosan tud 
bánni a' selyembogarakkal ? 's melly szerencsés 
a'virágnevelésben , és a’ kertész munkákban? Ha 
száraz ágat dugok is a 'fö ld b e , úgymond, még is 
kivirágzik.

Bármelly nagy komorsággal borította el A- 
ranypatakit ama’ veszedelemnek meggondolá
sa , mellyhez erkölcse ezen ártatlan és gyö 
nyörü leánynak társaságában naponkint közelí
tett , meg nem tudta még is magát tartóztatni 
attul , hogy Ilonának nyájas csevegéseiben ne 
gyönyörködgyön , mellyekkel e' kicsinységeket 
előadta. Két Jiét ala.lt pedig annyira hozzájok 
szokott , hogy a' leány nélkül unalommal nézett 
mindenre, a’ mi körülötte volt. A’ gazdaíTzony 
egyszer a’ várasba ment, és Ilonát arra kérte , 
hogy helyette ebédet főzzön. Aranypataki tehát 
maga járta meg mulatságának minden helyeit, 
és mulatság helyett tűrhetetlen unalmat lelt ben- 
nek. Ilonának képét látta, valahová tekintett ;  
Honának csevegését hallotta , valamerre ment.

Há-



Háromfzor akart a’ ligetből haza térni,  hogy llo.- 
nát a* konyhában véletlenül méglepje.

Mi lelsz már ebbül ? kérdezé magátúl végté
r e ,  szívének állapottyát meggondolván. A' szered
jem , minekelötte rá ösmertem volna, beorozko- 
dott szívembe a’ barátságos nyájasságnak álorczá- 
ja a la t t , ’s egészen meghódított. Meghódította 
egyszersmind, ammint mindenbül látom, ezen 
ártatlan leánykát is , kinél nekem okosabbnak 
kellene lennem. Micsoda szomorú jelenés, mi* 
csoda kín leíTz majd a z ,  mikor egymástól elbú
csúzunk !

Elbúcsúzunk ? E ’ szóra Aranypataki mély 
gondolatokba merült, mellyekkel sokáig tusako- 
dott. Hát ha Ilonát elvinném magammal ? úgy
mond , ha úri nevelést adnék neki? ha kezem
mel megboldogítanám? Hm! Az édes anyám lár
mát ütne ugyan , hogy illy alacsony rendű hit
vest választottam , de nem hiszem , hogy végre 
le nem csendesedne. Oh! ha ö azt tudná, melly 
nehéz a’ nemes házakban olly jóféle gyöngyöt ta
lálni, ipint Ilona! - - - Az atyám? Az én jó és 
bölcs atyám mosolygással hallgatná szerelmem
nek csudálatos történetét, és Ilonát édes leánya 
gyanánt megölelné. A' többi világgal pedig mit 
gondolok ? Eggy vagy két hétig csúfot űz házas
ságomból , azutánn pedig elfelejti.

De Ilona? - - - Itt újra elcsendesedett eggy 
darabig. Ezen ártatlan leányka , mondá tovább, 
önnön magával tanácskozván, e* romlatlan erköl
csű és jámbor szívű lélek nem Csalódna-e meg

eggy
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#ggy ollyan férjfival , ki a’ várasi életnek ragyo
gó rendetlenségei által meg vai| már rontva? 
Ölöle ártatlan tévelygés, hogy engemet szeret; 
de éntölem árulás volna, ha e’ tévelygésnek hasz
nát venném , és ötét a' falusi életnek boldogsá
gai közűi a' nagy világnak habjai közé , földmű
ves sorsának ártatlan csendességéből amaz indu
latoknak szélvészei közé ragadnám, mellyek a* 
főbb rendeknek pompás gyönyörűségeit hábor
g a t já k .

E ’ tanácskozásra feltette magában, hogy Ilo
nával soha sem megy többé meíTzebb sétálni a* 
inas nélkül, és hogy szerelmének elfojtására min
den erejét öízveszedi. Ilona az inasnak jelenlé
tében szinte olly nyájas , vidám és szerelmes volt, 
mint azelőtt; sőt úgy látszott, mintha enyelgései 
még egyszer olly elevenek voltak volna. Sok
szor tö r té n t , hogy az inast a’ sétáló helyről ma
ga haza küldötte valamiért, és hogy az inas sok
kal tovább mulatott , hogysem szükséges volt 
volna. Illyenkor a* leány különösebben hízelke
dett Aranypatakinak, ki vifzontag annyival mé
lyebb komorságba merült.

Egynéhány nap múlva kénytelen volt Arany
pataki az inast levelekkel és pénzekért a* varas* 
ba küldehi. Még ő a* levélírásban foglalatosko
dott , addig Ilona az-inassal a’ selyembogarak 
körül forgolódott, mellyeknek gondviselését a* 
gazdaífzony, ki a* szomszéd faluba ment volt, 
reá bízta. Mikor az inas elment, azzal mente
gette magát Aranypataki a' sétálástúl, hogy a’ dél

már
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már a' nélkül is közeiget. Ilona haragosan ősz* 
veízidta azt a' levélírást, és elkomorodott; de 
Aranypatakinak Ígéretét hallván , hogy dél utánn 
a' íeggeli sétálást is helyre hozza, elszaladt a’ 
konyhába, nagy tüzet ra k o t t , 's  még az ételt is 
megpörkölte, csak hogy az ebédnek annyival 
hamarább vége szakadgyon. Mikor a’ gazdaíTzony 
haza érkezett, az ételt azonnal az asztalra vitte, 
és ar gazdát a’ fzéróbül behívatta. Az asztalnál 
allig evett valamit , a’ kérdésekre rezketö szózat' 
tál és röviden fe le l t , gondolatokba m erü l t , 's 
még Aranypataki a’ gazdával beszéllgetett, szün
telen’ rá nézett és fohászkodott. Aranypataki 
ezeket efzre vette , és szorgalma szerelmével eg
gyütt minden szempillantásban növekedett.

Ebéd utánn a* leány a 'k a la p o t ,  és a’ pálczát 
a* fzögekrül maga le v e t t e , ’s Ar^nypatakinak ad
ta ,  kit karjára fűzött, 's a’ házbú!, a*friss levegő
re szinte kihurczolt. Aranypataki magát hevülni 
érezvén, ’s Ilonával a* magányos helyekenn való 
sétálást az inas nélkül veszedelmesnek látván, 
feltette magában , hogy mint böcsületes ember, 
csak eggy lépést sem tesz a’ ház tú l, minekelőtte 
a’ leányt e'veszedelemre, mellybe önnkint rohan
ni látszott , figyelmetessé nem teszi. Leülvén te
hát vele a’ ház előtt a' p ad ra , megfogta kezét, 
’s maga mellé vonván, Ilonka! úgymond, mi- 
nekelóitc tovább mennyünk, én neked valamit 
mondok. Nekem ma fontos okaim vannak, hogy 
sem a’ hegyre nem akarok menni, sem a’ ligetbe.

Nekem
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Neketii is , mondá Hona fohászkodna , ég 

olly remegő szózatjai, melly Aranypatakinak szí
vébe mélyen behatott.

Haggyuk m a ,  édes Ilonkám! a 'madaraknak 
amaz árnyékos re jtekeket, mellyekben egyedül 
magunknak mulatni veszedelmes volna.

Veszedelmes ? kérdezé Ilona álmélkodva. 
Hallottál-e már valamit életedben arról a* 

Veszedelmes latorról, a’ ki Ámornak neveztetik?
Soha csak eggy szót Sem, mondá Ilona, mé- 

redtt szemeit Arany patakira függesztvén ?
Ö eggy alatomban ólálkodó lator , a' ki a-

Brtiott a’ hegyet, és a' ligetnek rejtekeit felette ve
szedelmeseknek teszi. Kivált pedig az ifiú leá
nyok utánn nagyon Jesekedik, kiknek szívét ki 
nosan gyötri , ’s kiki ek bold< gságál örökre meg 
rontya.

Ilon* elkáeczantván m agát, ugyan hogy hi
het aZ Ur* úgymond, illyen dolgokot ? Csupádcn 
csupa sülit hazugság biz az ,  a* mit az Úrnak e' 
környékrül, tudgy Isten! micsoda roíTz emberek 
mondottak. Soha e'hegynél és e* ligetnél bátor- 
ságosabb vidék nem lehet. Én áz Úrral az egész 
erdőt be merem járni, a’ nélkül hogy bennünköt 
legkisebb veszedelem érjen. Azonban szeretem* 
hogy az Ur e’ latortól f é l , mert én már e* vidé
ket meguntam. Elfzomorodok , ha csak méíTzé* 
rűl látom is. Mennyünk inkább amoda a' rétre, 
hol a' folyóban az aífzonyok ruhát mosnak.

Aliig értek a’ folyóhoz , hogy Ilona a 'h ídonn 
átvezette a' kapitányt az ország' útíyára, melly



1Ó0

négy sor fák között a’ várasba vitt. Soha még 
Ilona olly csendes, és olly szomorú ngm volt, 
mint ezenn az útonn; mirekiézve Aranypataki el 
nem tudta magát tökélleni, ha elkezdett leczké- 
jét Ámornak latorságárúl folytassa e vagy sem? 
Szívesen sajnálta ezen ártatlan leánykát, kit szen
vedni látott, "s egyszersmind tüzesebben is kez
dette szeretni és böcsülni, úgymint olly ártatlan 
leánykát, ki ő miatta szenved. Közel a'várashoz 
eggy kőpadra a' fák alá leültek., Itt Ilona úgy 
elkomorodott , hogy szemei szinte könybe borúl- 
tak. Aranypatakinak kérdésére, mi baja? min
den felelet helyeit elpirult. Lehet-e ennél vilá
gosabb vallása a’ szerelemnek ? gondolá magában 
Aranypataki, 's a 'nélkül hogy eszre vette volna, 
mit cselekszik? megölelte a’ leányt hevesen, és 
orczájára eggy csókot tűzött. Amott jön már Fé
l i x ! mondá Ilona. Aranypataki is megösmeríe 
még tneíTzérül az inast, kivel szinte olly komo- 
fcán , ammint jöttek > haza is menteki

H ú f z a d i k S z a k a i z .

Nem mind arany az , d  mi fé n y ü k .

Ilonának elevensége szembetünőképen enyészett. 
Egész éjszaka sóhajtozván, Aranypatakinak is 
álomtalanságot okozott. Mi leíTz e’ szegény ár
tatlanból? gondolá magában. L átom , hogy el 
kell hagynom , vagy kezemmel megkínálnom. Az 
első neki veszedelmet, a’másik pedig nekem nagy

alkaN
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alkalmatlanságot szerezhet. Illy gondolatokkal 
tusakodván , rövid és szakadozott álma utánn 
még hajnal elölt lelkei t ,  lopva felöltözöl!, és 
sétálni ment.

Olly tele lévén esze I lonával,  hogy a*tárgya
ltot sem vette eszre , mellyek mellett elment,  fel
jutott lassankint a 'hegy’ tetejére, és innen a’ má
sik oldalátin leereszkedvén, eltévedt,  \s véletle
nül eggy meredek helyre jutot t ,  inellyrul kényte
len volt lábainn lecsúszni, mivel az elesésnek ve
szedelme nélkül meg sem fordulhatott , hogy a' 
hegyre viíTzatérjen. Eleget vigyázott ,  hogy el 
ne essen , mikor lecsúszott , de az egyenmérté- 
ket meg nem tarthatván,  a ’ meredeknek a lyánn  
csak ugyan arezra esett,  és homlokát eggy fába 
úgy megütötte,  hogy azonnal feldagadt cs meg- 
kékült. Jobb utat választván, ismét fe l kapaszko 
dott a’ hegy' tetejére , hol nevét az inastul és Ilo
nától kiáltatni hallotta. Feleletére hozzá csűdűl- 
tek mindnyájan , az inas ugyan vasvillával , Ilona 
eggy nyárssal, a" gazda pedig eggy fejszével. Az 
Istenért ,  mondá a ' l eá ny ,  hol jár az Ur olly sm 
káig? Micsoda irtóztató gondot nem Okozott ne
kem és mindnyájunknak? Eggy órája már,  hogy 
az Urat e* csúnya hegyenn keressük. Nincs bo
kor ,  nincs bar lang, mellyet ki ne kutattunk vol
na. Ezt mondván ,  Aranypatakit megölel te,  és 
szeme közé nézett;  azutánn pedig szorgalmato
sán átvisgálta környöskórúl , ha nincsen-e vala
mi baja ?

L D e
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De mirevalók e’ fegyverek? kérdezé Arany- 
pataki. Mit akartál t e ,  Ilona ! e’ nyárssal ?

Hisz, Uram ! az egész helységet fellázította vol
na, monda a' gazda, ha engedtem volna. Mind csak 
azt kiáltotta, hogy az Ur minden bizonnyal ama’ la
tornak a’ kezébe eset t , kinek lesseirül e’ napokban 
vele maga szóllott, a ’ nélkül hogy ö az Úrnak szavát 
elhitte volna. Soha életemben nem hallottam én leg
kisebbet is arról , hogy e' ligetben roíTz emberek tar
tózkodnának; de, hogy félelmét lecsillapítsam , fel
fegyverkezve jöttem ide ve le ,  az Úrat keresni.

Ilona valóban nem hiU: akkor a 'Kapitány’ sza
vának , mikor ez ótet Ámornak latorságával ijeszt
gette ; de ma a' sétálásrúl vilTzavárni nem győz
vén , úgy elfogta a’ félelem , hogy a’ minapi oko
kot ,  mellyekre nézve Aranypatakinak ijesztgeté
sét kinevette,  részént elfelejtette, részént elegen- 
döképen meg nem fontolhatta.

Szinte köszönni akarta szíves szorgalmait A- 
r anypataki , ammint kalapját fejérül levette , hogy 
homlokáról az izzadságot letörúllye. Hona meg- 
•ajditván rajta a' daganatot és a' kékséget , Ahol 
a! nézze csak Bátyám Uram a' homlokát! Ne- 
kem még sem akart hinni senki. Hála Isten
nek I hogy csak elevenen került ki még is an
nak az átkozott latornak gyilkos kezéből ! Men
nyünk haza szaporán , mondá azutánn,  körül te
kintvén magát félénken; ki tudgya, ha nem ólál
kodik-e itt valahol életünk utánn ?

Most tolle legkisebbet se félly, mondá Arany
pataki. Csak a’ magányos párokot szokta ö meg-

tá-
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támadni az ollyan helyekenn , a’ merre kevés em
ber jár. Szaladgy inkább Felixxel haza ,  és me
legíts nekem eggy kevés bort ,  hogy homlokom
ra boríthassuk.

Szinte az erdő' Izéiéhez közelítettek,  mikor 
ezt Aranypataki mondta. Megfogván tehát Ilo
na az inasnak k e z é t , olly sebesen szaladt veit 
haza felé , ammint csak lehetett. Otthon a ’ gazd- 
aíTzonyt egészen elrémítette , mikor hozzá lélek
szakadva berohant , és bort kért. Szaporán, édes 
Nénikém ! úgymond , szaporán. A' lator a' mi 
Urunkot agyon akarta ütni. Illyen vereség van 
a’ horolokánn! Ezt mond ván ,  homlokára tette 
az öklét,.

Azalatt Aranypataki a’ gazdának az egész 
esetet elbefzéllete , megmondván neki azt is,  mi
kép jött Ilona ama' vélekedésre , hogy o talán a* 
lator' kezébe jutott. Szívesen nevetvén a ’ Gazda 
a’ leánynak ártatlan tévelygését , megjövendölte 
azonnal , hogy az igazat soha sem fogja elhinni. 
Nem is hitte ., sót még a’ gazdaíTzonyt is maga* 
részére vonta.

Ebéd utánn,  minekutánna a’ vereségre új bo
rítékot k ö tö t t , leült a' Kapitány mellé , ’s meg
fogván kezét ,  és könyörületes tekintettel szeme 
közé nézvén,  Szegény III:, úgymond rebegö szó* 
zattal. Előttem a* képe , melly szörnyen meg- 
i jedt , mikor aztj az átkozott latrot meglátta. 
Hogy is h íj jak csak ?

Ámornak,  édes Ilonám! Híres latornak tu
dom én őtet.

I, 3 Mi-



Minek ment hát az l  r maga egyedül arra a* 
hegyre? Nagy volt-e a’ kö , mellyel azUratmeg-  
hagyította ? Boldog Isten! 's mikép vitte az Úr 
azt végbe , hogy kezébül elevenen megszabadul 
lyon ? Ugyan befzéilyc el nekem az Úr az egész 
esetet!

Ammint meíTzérül megláttam , feleié Arany- 
pataki ,  neki rugaszkodtam , ’s mikor azt gondol
tam,  hogy már a' kezemben van , eggy fához ütöt
tem a* homlokomot , melly megé kezeim elöl el
bújt. A’ sebet homlokomonn magad látod. Mi
kor az ütés utánn körül néztem magamot , már 
akkor elszaladt volt.

Elszaladt? kérdezé Hona. No azt ugyan jól 
cselekedte, mert én nem tudom,  mit csinált voi- 
na az Ur vele maga egyedül ? Még a ’ faluba bt- 
hurczolhatta volna az Ur ,  tudgy’ I s ten! mire nem 
vetemedett volna az a* gonosz lelkű lator , csak 
hogy az Urnák kezébül kimenekedhessen.

Én magam is szeretem , mondá a' Kapitány, 
hogy elszaladt} de még jobban szeretem azt,  
hogy velem nem voltál.

Ijedtemben elájultam volna , feleié Hona, 
nagyot fohászkodván.

Illy formán mulatta magát Aranypatak! az ár
tatlan leánykával,  még homlokánn a ’ boríték meg 
nem hidegedéit. Bort melegíteni ment a/utánn 
Ilona,  ’s a* gazdát a' gazdaíízonnyal eggyütt a’ 
konyhában találván , Nem mondtam-e, úgymond, 
hogy a lator’ kezébe jutott ? Ha megölte volna, 
soha sem néztem volua Bátyám Uramra,  hogy

sza-



szavamot nem fogadta. Pedig ha korán kimen
tünk volna a ’ faluval , ammint én akartam , a'lat* 
rőt mincjen bizonnyal megfogtuk volna. A' gaz
da szeme közé mosolygott;  Hona pedig elbeszél- 
lette neki az egész esetet ,  ammint Aránypataki- 
túl hallotta. A’ bor azonban megmelegedett ,  és 
a' boríték megújjíttatott.

Vocsora utánn korán lefeküdtek mindnyájan, 
és mélyen elaludtak. Csak Ilona nem alhatott. 
Egyszerre eszébe jutott nek i ,  hogy a', padlásonn 
külömbféle orvos füveket látott, mellyeket a ’gazd- 
aílzony télre öfzvegyüjlött volt. Felkelt tehát 
csendesen, k iment ,  gyertyát gyújtot t ,  lámpás
sal a padlásra m e n t ,  az inast ,  a’ ki a’ padlá
sonn há l t ,  f e lve r t e , ' s  ennek segítségével a ’ leg
jobb füvekbűl nagy nyalábot szedvén,  lesietett,  
tüzet rakott ,  a" füveket megfőzte , eggy kezke- 
nőre rá kente , a’ tüzet és gyertyát elótotta , 
csendesen bement ,  és Aranypatakit felköltötte.

Mit akarsz? Gyermekem! kérdezé Aranypa
taki érzékeny szózattal.

Füvekből főztem jó borítékot.  Csak az ágy
ban jutott eszembe, hogy a 'padlásonn derék or
vos füveket láttam,

De minek csinálsz magadnak illy nagy al
kalmatlanságot? édes Ilonám! Hisz erre holnap 
is elég üdő volt volna.

Holnapig a 'dagana t  ettől a’ borítéktól elmú- 
Jik , mondá I lona ,  ki azonban a' régi borítékot 
leoldotta , és az ujjat felkötötte. Aranypataki
nak orczája , mikor ez tö r tén t ,  Ilonának szívére

talált
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talált homorodni. Meg eza 'kezkenót  hátúi meg
kötötte , addig amaz e’ szívnek jfiúsággal tellyes 
dobogásait é rezvén, nagyon felhevíilt. Átölelvén 
tehát a* leánynak karcsú derclkát , Oh Ilona ! úgy
mond, még e* fiiborítéknál is jobb orvosságot ad
hatnál te nekem, ha - - - -

No csak mondgya meg az Ur , mit hozzak ? 
még ezen órában itt termek vele.

Holnap, édes Angyalom ! holnap megmon
do m. ’ Most eredgy , fekiidgy l e .  és aludgy.

Hona elment ,  lefeküdt,  és édesen aludt, 
még Aranypataki feltette magában , hogy kezével 
más nap reggel megkíná lsz  , és azonnal elveszi. 
Kivittek ugyan ölet gondolati édes annyához,  és 
ennek haragját eleven színekkel elejébe rajzol
ták; de a* szerelem ezerféle módokot mutatott 
neki arra , hogy t  haragot lecsillapíthassa.

Reggel Aranypatak! legkésőbben ébredt fel, 
mivel a* gondolatok aludni sokáig nem hagyták. 
Felkelvén, álmélkodva lá t ta ,  hogy a' gazda,  a’ 
gazdallzony és Hona felettébb szomorúak , és 
hogy egymássá! susogva befzéllgetnek. Azt gon
dolván tehát , hogy valami titkos bajpk v a n , 
felöltözött szaporán, és sétálni ment. Kimenté
ben Honának kezet nyújtott , de szinte azon ok- 
búi magával hí ni nem merte. Megerősödött vég
tére vélekedésében, mikor azt lát ta,  hogy Ilona 
érzékenyen megnyomja ugyan kezét ,  de vele sé
tálni nem megy. Csak az inas ment titánná ké
retlen.

Gon^
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Gondolatokba merülvén mind a’ ketten,  so
káig semmit sem fzóliottak. Feljutottak végiére 
a’ hegynek eggy kopár olda lá ra , hol Aranypa
taki a' kilátás miatt nagyon szeretett mulatni.

Láttya az Ur amott  azt a’ tornyot? kérdezé 
az inas.

"Ki nem vehetem j ó l , feleié Aranypataki.
Az én szemeim tehát jobbak az Úrénál. An

nak a ' falunak a' tgrnya a z , mellyben Hona szü
letett.

Űgy-e ? mondá Aranypataki , még egyszer 
oda nézvén.

Az inas Aranypatakinak háta megelt állván, 
eggy rövid hallgatás utánn így folytatta beszéd
gyét: Mondgyák , hogy a’ helység jó gazdákból 
áll ,  és hogy főldgyei nagyon termékenyek.

Aranypataki hallván , hogy az inas e’ tárgy
ról befzélleni meg nem szűnik , hirtelen' arra a* 
gondolatra jutot t ,  hogy talán Ilonának vagy a’ 
házi gazdának kérésére ki akarja tudakozni Ilo
na iránt való szándékát , sőt hogy ezt talán neki 
még ajánlani is akarja feleségül. Megfordult te
hát ho zzá , hogy szokatlan csevegésének okát 
kivegye belőlle,  's álmélkodva lá tván,  hogy fe
lette halavány és szomorú , Mi bajod? úgymond. 
Hisz ollyan vagy, mint a' halál.

Oh édes Kapitány Uram I régen gyötrődök 
már én magamban; de szóllani nem merek. Pe
dig az Ur legkönnyebben segíthetne rajtam.

Én terajtad ? És mitűi féltél, hogy engemet 
eddig meg nem fzóllítotlál ?

Ne
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Ne hogy kérésemmel megbántsam Kapitány 

Uramot.
Szólly Barátom ! Én a’ te hű szolgálatodért

nagy adósod vagyok.
Két esztendeje m ár ,  hogy Ilonát szeretem, 

mondá az Inas. Szeret engemet Ö is.
Soha meredttebb szemeket Aranypajtaki nem 

csinált , mint e/en utolsó mondásra. Azutánn 
elpirult , és megmeg elhalaványodott.

Az Urnák e' szállást Ilona' bányánál nem 
csak azért ajánlottam , hogy jó és tisztességes, 
így folytató beszédgyét az inas ,  hanem,  megval
lom,  azért is , hogy.Ilonkámhoz közel lehessek. 
K' hetek a lat t ,  hogy az Úr itt mulatot t ,  úgy 
öfzvelzoktiink , hogy már egymás nélkül el sem 
lehetünk. A’ regementtül a ’ házasságra szabad
ságot nyerni ,  vág}' a’ katonaélettől megmene- 
kedni , most háború'  üdejénn felette nehéz , ha 
csak az embernek sok pénze vagy hatalmas szó- 
szállója nincsen, r n már ifiu ember létemre ki- 
lencz sebem miatt fél invalidus vagyok. Ezek 
ugyan mind. begyógyultak, de az üdönek minden 
legkisebb változásánál úgy fájnak , mintha újulni a- 
karnának. Mink szegények vagyunk; pénzzel tehát 
semmit végbe nem vihetünk ; de-Iátván, hogy Kapi
tány Uram Ilonkához különös szívességgel viselte
tik, rém ellettük, hogy ezen Ínségünkben fzófzóllonk 
hisz,  mihelyt e? kegyességért megszollíttyuk Ilon
ka ele jénte nagyon pökte a* márkát,  hogy az Úr előtt 
e’ miatt térgyre esik , mihelyt jó módgyát ejthe
ti;  de azon szempillan ásokban , mikor meg akar-

t i
f



169

ta cselekedni,  a ’ félelem és a'szígyen úgy elfog
ta mindenkor szívét,  hogy az egész világért csak. 
eggy szót sem szóllhatott volna. Az nap , mikor 
az Ur engemet a' várasba küldött egyszer leve
lekkel és pénzért , ö énnekem szentül megfogad' 
ta , hogy az Úrral a' váras felé elömbe jön, és 
hogy ügyünköt érzékeny szíve’ elejébe terjeszti. 
Azt ugyan végbe vitte , hogy az Ur vele elömbe 
jöjj' n ,  de ügyünkről semmit sem mert fzóllani. 
A/óta új Ígéreteket tett ez iránt, de szavát soha 
meg nem tarthatta. Utolsó próbát akkor tett,  
mikor az Urnák éjszaka fuborítékot főzött; de 
valamint az elöbbeniek elfúltak, úgy ez sem sült 
el. Ma tehát a’ házi gazdának tanácslására , ki 
nek egész ügyekezetünköt megvallottuk , magaip 
vettem magamnak annyi bátorságot, hogy az U- 
rat e’ kegyességért alázatosan kérjem.

Aranypatakiban keresztül kocsúl fzegdelték 
egymást villanatok gyanánt a* támadó és az enyé
sző indulatok , még ezeke(t hallgatta. Örömest le- 
fzidta volna magát ,  halehetet t  volna ,  hogy ma
gát nézte ama' szerencsés férjfiúnak , kit Ilona 
szeret. Ennek furcsaságát pedig átvisgálván , a- 
ina’ gondolatra fakadt ,  hogy azonban , még mink 
sokszor azt véllyük , hogy a’ macskával játszunk, 
a’ macska játszik ellenben mivelünk. De mit volt 
mit tennie ? Nagyfzívüséggel a' játékot befejez
ni , legillendőbbnek tartotta. Holnap rakd ösz- 
ve mindenemet,  és fogadgy lovakot,  monda a j  
inasnak. Holnap utánn bemegyünk mindenestül 
a’ várasba. Ott majd fellyebbvalóidot a' kívántt +

íz a-



í' zabadságért megszóilítoin ; azonnkivül pedig 
pénzt is adok annyit,  hogy Honával könnyeb
ben tehess a ’ gazdaságban jó kezdetet.

Ezzel haza mentek. Az inasnak orczájábúl 
már meíTzérul kiolvasta Ilona , hogy a’ dolog jó 
karban van , és szíve felette nagyon dobogott.

Mint vagy Ilona? kérdé Aranypataké Most 
már tudom,  mit jelentettek nyughatatlan éjsza
káid ? miért voltál sétálásaimban olly felette hü 
társom? miért vezettél a1 minap a' varas felé?, j
Félix elárulta minden titkaidot. Eggy csöppet 
sem könyörülnék rajtad , ha azt át nem látnám, 
hogy olly titoktartó leánynak , mint te vagy, olly 
titokárúló férjet kell adni büntetésül , a' minő .a’ 
szeretőd.

A' gazdával , ki szinte a1 szobába lépett,  gaz- 
diságbéli beszédbe eredvén a' Kapi tány,  az inas 
kiintette Honát a’ konyhába. Utánna ment azon
nal a* gazdaífzony is. Aranypatakinak ígéreteit 
az inastul ha l lván,  sírva fakadtak örönvkben ,  
berohantak hozzá ,  lábaihoz borultak,  és kezeit 
eröveí megcsókoltak. Harmad napra elbúcsúzott 
töllök ; a’ várasban pedig mindgyárt más nap ki
nyerte az inasnak az engedelmet a rra,  hogy a'
1 atonaeictti.l búcsút véven , haza mehessen , és 
n egházasotlh* són. Három hét múlva egybe kel
tek , c s Aranypatakinak adakozása által még 
jövendöbéli boldogságoknak fundamentumát is 
megvetették.

H u -
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H u f z o  neggj '  e d i k  S z aka fz.

Új reménységek.

A l i i g  töltött Aranypataki e’ nemes cselekedet 
utánn eggy holnapot a’ varasban , hogy a* békes
ségnek híre e lfutamodott ; egynéhány hét múlva 
pedig a’ hadi foglyoknak kiváltásáról való ren 
delések is megletettek. Aranypataki a' regement
hez érkezvén,  szabadságot kért arra,  hogy ha- 
táratlan üdőre haza mehessen. Austriábúl a ’ 
magyar földre bejutván , jobbra csapott Méhfal
va felé, hol édes attyának vagyonos,  özvegy és 
gyermektelen nénnyét meglátogatta. Feltette ö 
magában,  hogy itt mind magát ,  mind lovait eggy 
vagy két hétig kinyugtattya. Az első három nap 
ki sem mehetetlya' házból, annyira elfoglalta tár
saik odásával a ' jó Aíszony, ki kedves szép öccse 
nek mindaddig békét nem hagyott ,  még ez neki 
gyermekségétül fogva azon órá ig ,  mikor Méh- 
falvára érkezett ,  egész életét el nem befzéllette. 
Az én öcsém , monda az AíTzony, a* te édes atyád, 
mihelyt megházasodott , mindgyárt elidegenedett 
toliunk. Hm! nagy ágból házasodott. Az anyá i 
született Báró KisaíTzony! Hihető,  hogy mink 
neki kitsinyek voltunk. De semmi ! Én azért az 
atyádof azutánn is úgy szerettem , mint azelőtt. 
Mikor a világra let tél ,  akkor írt nekem,  mint 
há'/as , első levelet. Szívesen vettem. Küldöt
tem is neked mindgyárt szép ajándékot. Azóta 
csakj 'nevem’ napjára írt esztendőnkint levelet.

A  Ezek-
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Ezekben elejénfe csak azt olvastam róllad, hogy 
egésséges vagy ,  azutánn,  hogy jól viseled magar 
dó t ,  végtére pedig , hogy katona lettél. No már 
most saját ajakidbúl hallottam egéfz életedet,  a’ 
minek nagyon , felette nagyon örülök,  úgy hogy 
lákadalmamnak napjánn kívül e*három nap,  mel* 
Ivet veled töltök, egéfz életemben legvidámabb. 
Most már,  édes Öcsém! házasodgy* Boldog Is
ten ! be szeretem , hogy avval a' franezjásan ne- 
vclit Gil - - Gil - - - hogy pokolba híjják csak?

Gilméta ! édes Néném AíTzony.
Hogy avval a’ Gilmétával öfzve nőm páro

sodtál. Hisz a’ neve sem jó. Nem hallottad, mi 
lett azutánn belolle?

Eggy holnap múlva , hogy már a’ regement
nél vol tam,  Éécsbűl érkezett a* táborba eggy 
német gavalér , a’ ki valaha Gilmétának imádója 
volt. Attól bizonyosnak hallottam, hogy a’ fran7 
c/ia Marquis de Bourse csak ugyan elvette.

No veíTzen vele! Úgy sem volt biz abban,  
ammint beszédedből értettem , csak eggy csöpp 
magyar vér is. YGyy te eggy magyarosan neveltt 
KisaíTzonyt, a* ki a* gazdasághoz é rt ,  jó kenyeret 
süt ,  jó ételkét főz. Mit ér az ollyan enczem- 
bencz menyecske, a' ki egész életében nem tesz 
egyebet,  hanem hogy a’ tükörnél ül,  játszik, tán
czol , a’ kintornát veri , és szerelmeskedik ? Ez 
eggy krajezárt sem hoz ám a' konyhába. Magyart  
végy, Öcsém! és mennél hamarább. Oh micso
da öröm volna az nekem , ha még gyermekeidet^ 
karjaimonn hordozhatnám. Engemet az Isten gver:

mek-



Kekekkel megáldott , de tíz , tizeneggy esztendős 
korokban el is vette- Legyen meg az ö szent 
akarattya ! Ezt mondván ,  sírva fakadt ,  és el 
némúlt*

Aranypataki vele eggyütt könyezvén , megcsó
kolta kezét és minden vígasztalás helyett ugyan
azon szókot mondotta meg egyszer: Legyen meg 
az ö szent akarattya !

Más nap az öreg AíTzony arra ké r te ,  hogy 
nézze meg réfzenkint akár kocúnn,  akár lóhá- 
tonn földgyeit,  és hozzon neki azokról iga^ tu
dósításokot, mivel maga már egynéhány eszten- 
dötiil fogva meg nem tekinthette. Vele küldötte 
a ’ Tiszttartót,  hogy ez neki a* falu' határait meg
mutassa. Két egész óráig lovagoltak már eggyütt, 
ammint eggy szép ligetbül kiütvén, szemekbe eggy 
szép, kastély tűnt. Ennek kertyét a'ligetiül csak 
a'szekérút választotta e l ,  melly egyszersmind ha
tár gyanánt is szolgáld Báró Kékesi Úrnak a ’ kas
téllyá ! mondá a’ Tiszttartó.

Szemre f zép! feleié Aranypataki , ’s azon 
szempillantásban feltekintett eggy mulató háznak 
az ablakjá ra , mellybűl eggy gyönyörű szépség 
kinézett. Levette kalap já t ; *s egyszermind sar 
kantyújával a ' lónak oldalát megbökte, hogy eggy 
keveset fzilajkodgyon. E* szépség Báró Kékesi 
Urnák Juliána nevű Kisaílzonya, möndá a'Tiszt- 
tartó. Édes attya már régen özvegy, és Bécs
ben az Udvarnál szolgál; leányát t e h á t , hogy a’ 
nagy világnak roíTz példáitól megójjá , itt Angyal- 
ízögönn neveltette fel eggy özvegy Óbesterné ál

tal,
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tál , ki a házhoz távúiról való rokonyság. A* 
Kisalszonynak legkedvesebb helye nyáronn e’ 
mulató ház , mellynek ablakjai éjszak felé néz
vén , szüntelen árnyékban vannak. I t t ő ,  ammint 
nekem az én jó barátom, a 'kastélynak az inspe- 
ctora beszélli , már var roga t , vagy hímez , már 
meg köt , vagy olvas.

Ammint Julis KisaíTzony Aranypataki’ pari
pájának lépéseit meghallotta,  kitekintett a/, abla- 
konn , valatnellyik jobbágyot gondolván arra a' 
mezőről haza inenni , 's majd hogy kővé nem 
vált,  mikor a’ jobbágy helyett eggy szép,  ifió 
katonatisztet látott. Ez volt az első magyar tiszt, 
a' ki e’ vidékben szemébe tűnt,  mivel a' helység
ben ^és a' szomszéd falukban német lovasság fe
küdt. Lovát szilajkodni látván,  megijedt ,  's ir- 
tózva képzetté le magában a ' lónak minden moz
dulásánál ama' szerencsétlenséget, melly rajta tör
ténhetne. Utánna nézvén,  a' meddig lehetett ,’ 
azt a* jegyzést tette,  hogy a' jó lovagló sokkal 
szebb a* csintalankodó lovonn , mint a' szelídenn. 
Leült azutánn ismét a’ munkához,  de vére az ije- 
dés által olly habzásba jöt t ,  hogy varró tejével 
csak eggy igaz őtést sem tehetett. Elvetvén te
hát a* varrást ,  lement a 'ker tbe ,  és sétált. Csak 
akkor vette magát efzre , mikor már setétedni 
kezdett. Besietvén az Óbesternéhez, ki szemfi- 
jása miatt már "egynéhány naptól fogva otthon 
ült , a* vocsoránál felette keveset evett , *3 még 
kevesebbet szóllott , azutánn pedig lefeküdt.

Arany-
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Aranypatak i ,  minekutánna Nénnyének a’ Iá' 
tott földekrúl tudósítást adot t ,  elbeszéllette ne
ki azt i s ,  hogy Báró Kékesi Úrnak KisaíTzonyát 
lát ta , és megköfzöntötte.

Juliskát? kérdezé Méhfalvirié nagy Örömmel* 
Tüköré-o valamennyi magyar Kisaíszonyoinknak. 
Leányban soha olly áldott lelket nem láttam. A' 
jobbágyok úgy szeretik , mint annyokot. Sok jót 
is tesz velek. Házánál kevés íbrdúl most még a’ 
szomszéd Nemesek közül , mert edes annyának 
halálától fogva,  — az Ur Isten boldogítsa! na
gyon jó aíszony vol t ,  — inkább remete lakás az 
a'kastély,  mint nemes ülés. De ö ellenben min
denhová elmegy mulatságokra,  ha híjjak. Az 
egész szomszédságban eggy nemes aíszonyság sin
csen , a ’ ki úgy ne szeretné,  mint saját leányát; 
a’ férfiak pedig mélyen tisztelik. Az Óbesterné, 
a’ ki felnevelte , nagyon jó lélek. Német aílzony- 
ban jobbat nálánál nem ösmerek. OUykoroilv- 
kot meglátogattyuk egymást. Sokat j á r t , sokat 
látot t , sokat tapasztalt. Hisz ösmered a' katona 
aíszonyokot. Mikor tehát elkezdi nekem az éle
tét beszélleni, el nem tudok válni tói le. Ha hoz
nám jön , azt gondolom , hogy az angyalomot 
látom.

Nekem úgy látszik, mondá Aranypataki ,  
hogy a’ KisaíTzony külpnös szépség.

Te csak a' fejéüláttad , és ezt is meíszérül. 
Súgár j karcsú,  szőke, kék szemű , ajaka mint 
a' rósa > kerek képű,  sem nem kövér , sem nem

so*
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sovány. No a' képíró fzebb leányt nálánál nem 
írhatna.

Ügyekezck rajta,  hogy közelebbrül megös- 
merjem.

Törüld meg a’ szádot, édes Öcsém ! Ö a' tiéd 
nem leíTz. Nagyon magosán ü l , el nem éred. 
Báró KisaíTzony , gazdag , szép, jó erkölcsű , az 
attya nagy tekintetben,  az Udvarnál! Te pedig 
csak nemes ember,  Kapitányka í Holló! Keres
hetsz te l é t rá t , még e' szerencséhez felkapasz
kodhatsz*

A* szerencsét, édes Néném AíTzony! pró
bálni kell. Nekem is , hála Istennek ! szép jószá
gaim vannak;  Kapitány pedig örökké nem ma
radok.

Te lásd ! de engemet bele ne keverj , mert 
én az Óbesterné előtt el nem akarnám becsüle
temet veszteni.

Két nap egymás utánn országos essö esett. 
Aranypataki azonii törte-fejét szobájában, mikép 
ösmerkedhetne meg Juliskával Méhfalvincnak se
gedelme nélkül ? Juliska pedig a’ kastélyban a- 
zonn sohajtozott , hogy virágjaiban nem gyönyör
ködhet. Harmad napra kiderült. Aranypataki 
az egész reggelt azonn az ablakonn töltötte y 
melly a" ligetre szolgált; Juliska pedig sehol sem 
találta helyét,  és a ’ delet felette késedelmesnek 
szidta, a’ nélkül hogy ezen unalmának okát tud- 
1a volna. Még galambjait is elfelejtette volna 
étctní , ha seregesen nem repültek volna ab
lakjára.

Ebéd
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Ebéd utánn elsietett Juliska az o kedves 
mulitóházaba , és olly könyvet vitt magával,  
mellynek első olvasásánál egynéhány holnap előtt 
kaczagó örömre fakadt. Aliig olvasott belőlle 
k é to ld a l t ,  hogy szerzőjét gyáva tréfamesternek 
szidta. Elvetvén a' könyvet ,  kikönyökölt az ab- 
lakonn , de semmit sem látott ,  a* mi titkos ko
morságából felvidíthatta volna,  mellynek erede
tét hasztalan' nyomozta. Lement azutánn a’ kert 
be , és szinte azon szempillantásban , mikor ma
ga utánn a’ mulató háznak első ajtaját bezárta, 
meghallotta fülheggyel , hogy a’ kocsiutonn lo
vak lépdegélnek. Kinyitotta ismét az ajtót,  a* 
nélkül hogy tudta volna , mit cselekszik , ’s fel
szaladván az ablakhoz , rá terítette szokása sze
rint fejér kezkenőjét , és kitekintett. Aranypata
kit fzilajkodó paripájánn az ablak alatt meglát* 
ván , allig hogy magát ijedtében el nem kiáltot
ta. Az ablakbúi örömest viíTzavonta volna ma
gát azonnal, ha térgyei nem rezkedtek volna. 
A' Kapitánynak köszöntésére térgyhájtással fe
lelt , de olly fonákul , hogy még a* fejér kezke- 
no is a’ szekérútra esett. Aranypataki ezt lefzál- 
lani l á tván , leugrott a' lórúl , mellynek kántár- 
ját a’ lovásznak kezébe {lágyította, 's felemelvén 
a* földrul , beszaladt vele a ’ kertbe. Juliska ele
jébe szaladt, 's e'fzolgálattyáért olly zavartt kö
szönetét mondot t ,  hogy a* Kapitány nem tudta 
hamarjában, mit gondollyon ?

HaM
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Ha a* KisaíTzonynak nem alkalmatlan , en- 
gedgye meg , k é rem , hogy e' gyönyörű kertet 
megtekinthessem.

Tiszta szívembül! Szabad-e tudni ,  kihez van 
fzerencsém ?

Aranypataki Kapitány vagyok , Nagyságod
nak köteles szolgája. A' táborbúi érkezvén , ú- 
tambúl Méhfalvára tértem k i , hogy a’ Nénémet 
megtífztellyem.

Méhfalviné AlTzonyomot már egynéhány nap
j a ,  hogy nem láttuk. Reméllem , hogy égés- 
eéges ?j

Szolgálattyára a'KisaíTzonynak. Annak, hogy 
e’ napokban illy kellemetes szomfzédgyát meg nem 
látogatta , minden bizonnyal C9ak az én jelenlé
tem lehetett oka. Bocsásson meg Nagyságod tud
tom nélkül elkövetett bűnömnek.

Néném AíTzony, az Óbesterné nem tudta mi
re vélni holTzas elmaradását. Magányosságában, 
kivált mos t ,  hogy -szemfájdalmai miatt a' ház
búi ki nem mehet,  Méhfalviné AíTzonyom utánn 
nagyon esdeklik.

Ha megengedik Nagyságtok, holnap tiszte
letekre leszünk mind a' ketten.

Illy beszélgetések között megjárták a’ kert
ie k  eggyik részét. Aranypataki nagyon megdi
csérte hellyelközzel a' benne lévő szépségeket, 
noha többet vi9gálta mentében a* KisaíTzonynak 
szépségeit, mint a’ kertét. Az ajtóhoz viíszajut- 
ván , megcsókolta k e z é t , és elbúcsúzott. A* hír 
nekem,  úgymond , azt mondotta,  hogy e ’ gyö.

ny ürű
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nyörű lakást Báró Kékesi Juliána KisaíTzonynak
jelenléte földi paradicsomnak teszi; de moát egy
szer a’ hír nekem keveset mondott. Kívánok 
boldog éjszakát !

Ezzel lovára felszállott, és haza ment. Pa
ripája, mintha Urának büszke örömét érzette vol
n a , tánczolva vitte ki a’ vidékből,  mellyet Ju- 
lisnak szemei átláthatlak. Utánna is nézett ez, 
még lehetett. Felment azutánn a’ mulatóházba, 
és olvasni kezdett ,  de szemei atlig mentek át 
két soronn,  hogy ismét az ablakra kívánkoztak. 
Elvetvén a' könyvet , kinézett oda , hol a' Kapi- 

l tány eltűnt; ’s mennél tovább néze tt ,  annál job
ban megnehezedett szíve, elkomorodott kedve. 
Lement végtére a’ kertbe,  's átjárta akarattya 

[ nélkül még egyszer amaz útakot ,  raellyekenn A- 
ranypatakit átvezette. Itt egy rósabokorban akadt 

| meg ruhájával , amott meg az útból kitévedvén, 
I a' téli zöidre tapodott. Az eggyik gallyasból a’ 

másikba ült ,  de nyugtát sehol sem találhatta. 
Óh! miért nem rendeltek nekem az egek,  úgy- 

I mond,  illyen férjet! *s ezt mondván , sírva fa
kadt ,  's az Obesternéhez ment.

Ismét veresek szemeid , édes Öcséin ! mon
dá az Óbesterné, mellyéhez szorítván, és meg
csókolván.

Sorsom hozza úgy magával , édes Nénikém!
Á’ vocsoránál az Óbesterné olly szerencsés 

volt , hogy Öecsének figyelmetességét más tár
gyakra vonta és komorságát elszéllesztette. Ju
liska jól aludt.

M 2 Arany-
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Aranvpntnki ellenben keveset nyughatott. 
M nekutánna Méhfalvinénak mindent elbefzéllett 
volna , édes mosolygásra fakadt e’ jó fzívü af- 
szonyság, és megigérte neki ,  hogy más nap dél 
utánn elmegy vele Angyalszögre. Nevetném, 
monda magában,  ha e' legény azt a* derék leányt 
uíeghódítaná !

Aranypatakinak gondola ti , mellyeknek ele
vensége a' jótevő álomnak fzenderítését sokáig 
meggátol ta , majdnem egéfz éjszaka Angyalszö- 
gönn mulattak.

H u f z o n k e l t e d i k  S z a k a f z.

A  születő szerelem óriás lépesekkel nevekedik.

M á s  nap ebéd utánn Méhfalviné befogatott, és 
Aranypatakival Angyalfzögre ment. Óbesterné 
AíTzonyomnak tiszteletére hozom testvér öcsém
nek fiát , Aranypataki Kapitányt,  mondá Méh
falviné, ki szinte a' táborbúi érkezvén , látoga
tásomra jött.

Különösen örvendek , hogy szerencsém van 
az Úrhoz , mondá erre az Óbesterné. Méhfab 
vine AíTzonyomnak szinte szemére akartam hány
n i ,  hogy nyavalygó barátnéjárúl egynéhány nap
tól fogva elfelejtkezett; de az ál ta l ,  hogy az U- 
rat hozzánk vezeti ,  úgy helyre hoz mindent,  
hogy én maradok adóssa. Tessen leülni !

A rany-
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Aranypataki megcsókolván k e z é t , Érdemem 
felett kegyes hozzám Nagyságod ! úgymond.

Anyicska! felkiáltott az Óbesterné szorgosan, 
’s egyszersmind csengetett is ;  ammint pedig a' 
komorna megjelent,  Eredgy szaporán, úgymond, 
add hírül Juliskának , hogy kedves vendégeink 
vannak. Beszédbe eredvén azutánn Aranypataki
val , egynéhány ösmerösseirul tudakozódott , kik 
valaha férje alatt a’ regementnél mint tisztek szol
gáltak. A’ Kapitány majdnem mindnyájokrúl tu
dott valami bizonyost mondani , a'  mi az Óbes- 
ternének különös örömet okozott.

Elérkezett azonban Juliska is , ’s a' szokott 
köszöntések utánn közéjek ült. Az Obesternének 
kérésére sokat beízéllett Aranypataki az ütköze
tekről ,  mellyekben maga is harczolt ,  és fran
czia országról, mellyben magának sok hasznos 
ösmereteket gyűjtött. Az ütközeteknek rajzolá
sánál Juliska elel halaványodot t ; a’ franczia szo
kásoknak leírásánál pedig elel pirult.

Hát arról nekünk semmit sem akarsz gyónni, 
mondá Méhfalviné nyájas nevetkezéssel, micso
da szeretőid voltak franczia országban? Az oda
való aíTzonyok , hallom , nagyon hevesek.

Meglehet ,  kedves Néném AíTzony; de (#t 
soha sem adtam nekik alkalmatosságot a r ra ,  hogy 
hevességeket velem tapafztaltassák. Más hasz
nos dolgokra függesztettem én franczia országban 
egész figyelmemet; úgymint a' földművelésre,  a' 
mesterségekre, és a' fabrikákra. Azonban fog
ságomnak vége felé,  mikor betegeskedtem, eggy

falu-
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falus' leányka méc: is úgy élből i n d í t o t t , hogy 
soha el nem felejthetem.

Juliska e’ vallásra elpirult ,  és szemeit a.* 
földre sütötte.

Eggy falusi leányka ? kérdezé Méhfalviné. 
Nem fzígyenled ezt mondani , nemes vérből 
fzakadtt gavalér létedre ?

Engedgyék meii Nagyságtól;, mondá erre*a’ 
Kapitány, hogy e' szerelmemet mulatságnak oká
ért elbeszéllyem. Elmondotta ö itt Ilonával voltt 
történetét olly nyájas egyszersmind és tisztessé
ges Anódossággal , hogy a’ Dámák nem g>özték 
nevetni t réfái t , böc^ülni neme? érzésű kifejezéseit. 
Juliska kiváltkép egészen meg volt bájolva. A- 
ína’ gondolat emelkedvén fel szívebül, melly bol
dog lett volna Ö , ha Ilonáéhoz hasonló ártatlan 
természetességével magához hódíthatott volna 
eegy ollyan nemes lelkű férjfiút, mint Aranypa
taki? szeinbetünöképen elpirúl t , ’s üléséiül fel
kelvén , az ablakba ment.

Majd azutánn kávéztak , a' kávé utánn pedig 
kártyajátékhoz ül tek,  melly Aranypatakinak nya- 
jaskodásai által egynéhányszor félbe szakafztatotí.

A'vendégek elmenvén,  az Óbesterné Arany- 
patakinak buzgó magasztalására fakadt. Juliska 
helyben hagyta ugyan a* dicséretet , de olly hi
degséggel , hogy helybenhagyását az Óbesterné 
puszta udvariságnak vette , melly meg nem en
gedi , hogy az ember azzal , a' mit más mond, 
ellenkezzen. Az Óbesterné tehát eggyenkint elo- 
vévén szép tulajdonságait,  buzgó értekezések ál-

4tal



tál megmutat ta ,  hogy tökélletesebb gavaléit a* 
Kapitánynál kívánni nem lehet. Juliskának elmé
je a* múltt napokban tétovázóbb, szíve pedig há* 
borodottabb vol t ,  hogysem Aranypatakinak el9Ö 
látogatásáról az Obesternének valamit szokhatott 
volna; most pedig,  minekutánna arrúi magok a* 
vendégek semmi emlékezetet nem te t tek , késő
nek tartotta,  hogy szóllyon. Ez volt egész éle
tében első tifka , meliyrüi az Óbesterné semmit 
sem tudot t ,  ’s mellynek elhallgatása azt okozta, 
hogy ezen egyébaránt éles efzü aíT'zonyság a' Kis
asszony’ komorságának és AraGyvpataki iránt mu
tatott hidegvérüségének igaz okát csak meíTzérűl 
sem gyaníthatta.

Még más nap is csak a' Kapitány volt az 
Óbesterné* beszédgyeinek fő tárgya; Juliska te
hát kedvezni akarván ne k i , azt a' kérdést tette 
az asztalnál: ha nem volna-e j ó ,  Méhfalviné* 
Öccsével eggyütt eggy ebéddel a* kertben meg
vendégelni ?

Jói mondod,  édes Öcsém! Az üveges hin
tóba fogassunk b e ,  mert szemeim még gyengék, 
és mennyünk hozzájok.

Szinte lóra akart  volt Aranypataki ülni,  
hogy az Angyalszögi kertnek mulatóházát meg
tekintse , ammint Nénnyének udvarába az üve* 
ges hintó nyeregből hajtott négy szürkével befor
dult. Elejekbe sietvén a' Kapitány,  lesegítette 
oköt a’ hintóbái,  's Nénnyéhez felvezette,  ki az 
Angyalszögi lovakot és hintót megösmervén, ele
jekbe szaladt t *5 már a* garádicsoknak felénn

volt,
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volt ,  hogy kedves vendégeit annyival hamarább 
megölelhesse. Felmentek szíves örömmel mind
nyájan , 's az első köszöntések utánn Méhfalvi- 
nénak ajánlására , mivel az üdó nagyon kedve
zett , ismét leköltöztek a' kertbe. Aranypataki 
a’ fákról maga leszedvén a' külömbféle gyümölcs
nek színét,  tányérokra rak ta ,  éŝ  a’ Dámák* ele
jébe az asztalra tette.

Egyen édes KisaíTzonykám! mondá Méhfal
viné érzékeny szívességgel; egyen bízvást,  a’ men
nyit tetszik. Majd azutánn meleg kávécskát i- 
gyunk reá,  hogy meg ne ártson.

Ammint Juliska gyümölcsöt enni megszűnt, 
az Óbesterné megfzóllítván , kedves Gyermekem! 
úgymond , te már ma felette sokat ültél. Sétálly 
eggy keveset a' kertben,  hogy meg ne betegedgy. 
Szemeim miatt nekem tanácsosabb e* mulatóház
ban maradnom. Méhfalviné Alszonyom, reméb 
lem , nem ellenzi.

Ha Nagyságod megengedi , mondá az Obes
ternének Aranypataki , vezető karóimnál a' Kis
asszonyt megkínálom.

Minden kérdés nélkül,  feleié az Óbesterné, 
Befzéllyen az Ur neki még valamit Ilonkáról. E ’ 
hamis leányka neki nagyon megtetszett.

Aliig ment el Aranypatakival Juliska, hogy 
az Óbesterné Méhfalvinéhoz fordulván,  Mióta, 
ügymond,  e’ leánykával Bécsben voltam az édes 
at tyáná l , régi jó kedvét nem tudom helyre ál
lítani*

Talán

/
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Talán a’ a agy világot szerelte meg,  kérdé

sé Méhfalviné , vagy valainelly ifió gavalér meg
hajolta szívét ?

Nem! kedves Méhfalviné A iszonyom , feleié 
az Óbesterné , bizonnyal mondhatom , hogy nem. 
Ha komorságának oka a’ famíliának mély titkai 
közé nem tartozna , megmondanám az A Iszony
nak ; de így bocsásson meg.

Nem kívánom tudni ,  kedves Óbesterné Af- 
fzonyom! mondá Méhfalviné; hanem azt szí
vemből óhajtóm , hogy ezen áldott lelkű Kisaf- 
fzonyka olly boldog legyen , ammint szép szíve 
megérdemli. Óbesterné AíTzonyomnak , mint ne
velőjének, nagy öröme lehet benne.

Nagyobb va lóban , mint akármellyik gyerme
kemben , mert ezeket ifió koromban neveltem. 
A' melly hibákot ezeknek nevelésénél tudtom 
nélkül elkövettem, azokot Juliskánál könnyű 
volt elkerülnöm.

Még e’ Dámák a' nevelésről, ’s ammint eggy 
szó a 'másikot  szülte, külömbféle más tárgyakról 
értekeztek, addig Juliska vidám figyelmetesség- 
gel hallgatta Aranypatakinak mulatságos beszéd
gyeit , mellyekkel a’ német és franczia országi 
szebb kerteket lerajzolta. Azonban , mondá vég
tére a’ Kapitány,  böcsületemre mondhatom a* 
KisaíTzonynak , hogy soha engemet e’ kertek kö
zül eggyik sem bájolt meg olly kellemetesen, 
mint az ,  melly szomszédságunkban fekszik.

A* Herczegé , nemde? kérdezé Juliska ár
tatlan vizsgasággal.

Éh
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Én itt körülbelül az Angyalszögi kertenn 
kívül még eggyet sem lát tam,  mondá Arany
pataki. \

Nem gondoltam volna , hogy az Ur még hí
zelkedni is tudgyon. A' mi kertünk mind szép
ségeire , mind hasznaira nézve csak a' középsze
rűek közé tartozik.

Ls én még is felette gyönyörű paradicsom
nak találtam, mivel nekem Nagyságodnak elfc- 
lejthetetlen ösmeretségéhez utat nyitott. Bocsás
son meg a’ KisaíTzony merészségemnek. Ha tit
kos indulatomnak rést nem nyitok , lehetetlen, 
hogy szívemet meg ne repeJTze. Azon fzempil? 
lantástul fogva , hogy Nagyságoddal fzóllani sze
rencsém volt , imádom szép sz ívé t , tisztelem báj- 
jait. Engedgye meg , tellyes erőmmel azonn {igye
keznem, hogy vifzontag való szerelmét megér- 
demcllyem.

A' KisaíTzony érzékeny de komor tekintetet 
vetvén Aranypatakira,  azutánn pedig szemeit az 
égre emelvén , akarattya nélkül nagyot fohász
kodott , 's törött szózattal csak azt mondotta:  
mennyünk viíTza a'mulatóházba.

Értem ! modá Arnnypataki. Oh melly öröm
mel fogom én hallani ama' rettenetes hír t ,  melly 
engemet kevés üdö múlva az ütközetnek piar
czára viíTza hí. RepeíTze bár ott ketté eggy ágyú 
golyóbis szívemet, melly e’ földönn szerencsés 
nem lehet.

RoíTzúl értett az Ur engemet,  ha ezt kíván
óvá', moudá szembetűnő szorgalommal a' Kisaf-

szony,



Íny

fzonv, kinek e' vigasztaló szavára feléledvén 
*Aranypatakiban a* reménység, szinte folytatni 

rkarta a' beszédnek fonalát; de a* sétáló fárend- 
bül kijutván , *s a' virágos ágynál a 'Dámákot meg
sejtvén , elhallgatott. Mind ö ,  mind a* Kisaf- 
fzony derulttebb orczával közelítettek hozzájok* 
hogysem e’ komor értekezés utánn önnön magok
tól remélhették volna.

Méhfalviné Aíszonyom megígérte már,  mon
dá az Óbesterné a* Kapitánynak , hogy holnap 
velünk ebédel. Reméllem , hogy barátságos aján- 
lásunkot az Ur sem fogja megvetni

Szolgálaltyokra leszek Nagyságtoknak.
Majd azutánn , hogy a’ vendégek elmentek, 

Aranypatáki a’ kertbe vií lzatért , hogy gondolatit 
szabadabb szárnyakra erclTze azokonn a’ kelleme- 
tes helyekenn, hol Juliskával sétálgatott. Méh
falviné megtekintvén gselédgyeit, és a’ vocsora- 
ról rendelést tévén , felkereste a* Kapi tányt , *s 
még meíszérül azt kiáltotta neki. Az Óbesterné 
mondott valamit , a" mi neked tetszeni fog ! Kö
zelebb jutván öccséhez, és orzájánn a’ komorság
nak jeleit megsajdítván , Mi a manó ért tégedet, 
i gymond , hogy füledet lekonyítod? Nem hallod, 
hogy az Óbesternétül jó hírt hozok ?

Melly engemet nehezen illethet, édes Néném 
AíTzony !

Majd meglássuk , ha nem illethet-e ? ő  ne
kem szent igazság gyanánt azt vallotta, hogy Ju
liskának szíve még szabad.

Óh *



Oh! ha ez igaz volna ,  (igyekezetemmel ta
lán még boldogulhatnék. De kicsoda nézhet be 
a' leányok' szívébe ?

Az Óbesterné Juliska* szívének minden rátu 
czait úgy ösmer i, mint én az én gyümölcsfáimot. 
Hanem még eggyet mondott , a' mi nagy titok,

Úgy hát tudni nem akarom.
Én sem mondhatom meg.
Nem is kívánom. Úgy félek én minden ti

toktól ,  mint a’ roll'z katona a* lövéstűl. De ettűl 
kíváltkép irtózok.

Azt mondta , hogy a’ famíliának legmélyebb 
titkai közé tartozik. Szegény ártatlan leánykát 
nagyon sajnálom.

Miért?
Miért? miért? Hogy is tehetsz illy kérdést. 

Hisz az ö egész szomorúságának az oka ebbul a’ 
titokbúi áll. Mióta Bécsbíil viíszajött, meg nem 
tudgya az Óbesterné vigasztalni.

Néném Aíszony mindaddig beszéli errul a’ 
titokról, még végtére kiejti, és nekem vele nagy 
fzorongatásokot okoz.

Nem e jthe tem, édes Öcsém! mert magam 
sem tudom.

Már a’ más !
Mindeddig rettegve hallgatta Aranypataki 

Méhfalvinét , mivel attúl t a r tot t ,  hogy e’ titok
nak kinyilatkoztatásával egyszerre elföjtya remén- 
n y é t , vagy talán még Julishoz való szerelmét is. 
Most már ez iránt vele bátrabban tanácskozott,  
sőt még vélekedését is helyben hagyta , melly

abbúl
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abbul állott , hogy Julisnak édes attya talán új 
házasságra akar lépni. A' szegény leányka , mon
dá Méhfalviné , a’ mostoha anyától fél. Azonn- 
kivül ö most csak eggyetlen eggy báttyával osz
tályos , de ha mostohájának gyermekei lesznek, 
az atyai jus nagyon kevésre olvad.

H u f z o  n h a r m a d i k  S z a k a f z.

A ddig  kohold a vei M it, még meleg.

floíTzúl értett az Ur engemet , ha halálát kíván- 
nya ! Nem ezek voltak-e Juliskának szavai a’ kert
ben ? mondá magában Aranypataki ,  álomtalan 
ágyában gondolkodván. Szíve még szabad, am
mint az Óbesterné bizonyíttya. Ha engemet sze
ret-e , vagy sem ? azt még bizonyosan nem tud
hatom ; de bátor nincsenek is szereiméiül vilá
gos próbá im,  szívem írég is azt látszik érzeni, 
hogy t öl le in nem idegen. A’ szív pedig még a’ 
íegsűrüebb homályonn keresztül is megérzi azt 
sokszor, a ’ mit az ész át nem láthat. A’ t i tok? 
Ezt az én öreg Néném alligha ki nem találta; 
és így könnyű átlátni,  hogy ö mindaddig szövet- * 
segbe nem akar ereszkedni, még édes attyának 
hazassággában új okot nem nyer a r ra ,  hogy ne 
ennek kénnyé szerint , hanem saját szívének tet
szése szerint valaíTzon olly férjet ,  kivel nem an
nyira famíliájának hasznait gyarapítsa , mintsem 
sajat boldogságát állandó lábra segítse. Azon

ban,
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b m ,  akárhogy vegyem a' dolgot , nekem a1 vasat 
koholnom kell , még meleg. Annyira iszom os- 
tromjásimot,  még tölle határozott feleletet nem 
Veszek. A’ bizojiytalanság~még a' bizonyos vesz
teségnél is tűrhetetlenebb.

Más nap altig vár ta ,  hogy Angyalszögre me
hessen. Oh! csak ezen eggy szócskát: Szeret
lek! hallyam cn a’ te piros a jakidbúl , gyönyörű 
Juliskám! mondá fel szóval, amaz ablakban áll- 
v á n , melly Angyalfzögre szolgált. Nem mond
hatsz te nekem azutánn olly akadályt ,  mellyet 
el ne hárítsak , hogy birtokodhoz jussak !

Illy bajnokízándekkal ült fel Nénnye meíié 
a ’ h intóba , ki gondolatokba merült! öccsét at 
egész útonn fel nem deríthette. Szép böcsületet 
vallók ma veled , úgymond > ha e' nagy pénteki 
orczát le nem teszed !

Leteszem, kedves Néném AíTzony, mihelyt 
Angyalszögönn leszünk. De most nincs oköm a* 
tetesésre az én édes Néném e l ő t t , ki jól tudgya, 
melly fontos dolgot forralok.

Az Isten segítsen , édes Öcsém! En ugyan 
nem reméllem, hogy Juliskát az öreg Bárótól 
megkaphasd, de azért lehetetlennek még sem 
tartom.

Mikor a' kastélynak udvarába befordultak, 
's a* kocsis eggy pár csnttantást tett ostorával, 
öfzvecsüdűltek azonnal a' cselédek , 's a' vendé
geket a' kertbe igazították. Elejekbe jött az 
Óbesterné a' KisaíTzonnyal eggyütt , kinek orczájá- 
búl a' tetetett örömnek fátyola alól az álomtalan-
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gág nézett ki. Ebéd előtt és ebéd alatt Öfzve- 
ízedte Aranypataki minden erejét,  és a' Dáma- 
kot úgy mulatta,  mintha kedvét semmi bú nem 
fojtogatta volna. Csak koronkint vetett lopva 
egynéhány érzékeny tekintetet Juliskára, mel- 
lycket mindenkor mély sóhajtás követett. Látta 
ezt a* KisaíTzony, ’s lesütvén szemeit , elel pirult.

Ebéd utánn kikérte magának Aranypataki,  
hogy a' kertet megvisgálhassa. Juliska mindent 
meg fog az Ürnak mutatni , mondá az Obesier- 
né. Adgya viíTza a' tegnapi kölcsönt! Megelőz
te ezzel Aranypatakinak kívánságát,  ki ezt egyéb- 
aránt nyilván kikérte volna magának. Aliig men
tek el a' Dámáktól húsz lépésnyire , hogy Arany
pataki a' tegnapi beszélgetésnek fonalát elővette. 
Ákármint forgattam a’ KisaíTzonynak tegnapi vég
ső szavait, csak nem tudtam bennek még is okot 
találni sem ar ra,  hogy reménységemet elvessem, 
eem a r r a ,  hogy táplállyam. Kérem az egekre! 
kérem ar ra ,  a' mit e’ világonn legjobban szeret, 
ne haggyon engemet tovább a' bizonytalanság
nak súllyá alatt senyvedni. Készebb vagyok 
Nagyságodtól azt hallani,  hogy engemet nem sze
rethet , mintsem hogy vezérlő csillag nélkül ha
bozzak kétségeimnek tengerénn. Érzi-e a' Kis- 
aíTzony magában,  hogy engemet szerethetne? és 
adhat-e nekem reménységet arra,  hogy nem csak 
szívének, hanem még kezének birtokához is el
juthassak ? Ha talán a' famíliának az nem tet
szene, hogy Báró vagy Gróf nem vagyok,  van 
módom benne , hogy magamnak még ezt is meg-

szerez-
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szerezzem. Kérem a' KisaíTzonyt, adgyon ne- 
kent , ha bocsületes embernek t a r t , határozott 
feleletet.

Annak tartom az Urat minden bizonnyal, 
mondá a* KisaíTzony, megáll vári eggy árnyékos 
almafa a l a t t ; egyébaránt első látogatásától fogva, 
mellyel engemet e' kertben megtisztelt, kerültem 
volna. Mindeddig nem láttam, nem tapasztal
tam az Urban legkisebbet is , a’ mi hajlandósá
gomét megfogyafzthatta volna ,  mellyet fzép tu
lajdonságával mindenkép megérdemel. Hogy e’ 
hajlandóság naponkint nevelkedik, és könnyen 
szerelemmé válhatna , megvallom. Ah ! de tit
kos okok arra kénytelenítenek engemet,  hogy 
;.zzá válni ne engedgyem. Az Úrnak nemes szí
ve Dl megvárom , hogy e' viaskodásomot meg- 
könnyebbítse. Barátságát megérdemleni szeret
ném , 's még é lek ,  fö kincsemnek nézném; de 
«' 'zvekelnünk , bármelly buzgón kívánnám is ,  le- > 
hetet len.

Lehetetlen? kérdezé elkeseredve Aranypata
ki. Bizonyos-e a ’ KisaíTzony abban , hogy ama* 
titkos okokot semmikép sem lehet elhárítani,  
mellyek egybekeléslinköt akadályoztattyák ?

Hogy az igazat megvallyam , a' dolognak 
puszta lehetségérül vagy lehetetlenségérül mind
eddig magammal nem tanácskoztam. Azt az eg- 
gyet mondhatom, hogy az akadályok sokkal na
gyobbak, hogysem azoknak elhárításáról famí
liánknak helyrehozhatatlan kára és gyalázattya 
nélkül csak gondolkodni is lehetne.

Én
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Én a’ KisaíTzonynak mondását tiszta igazság

nak tartan i, köteles vagyok ; de bocsássa meg 
hevesen szerető szívemnek , hogy e’ kötelességet 
nem Örömest tellyesíti. Tudgya ő saját tapasz
talásából , hogy az indulatok a1 hideg élTzel rit
kán eggyeznek meg. A' mit ez könnyűnek talál, 
azt amazok sokszor lehetetlennek rajzollyák, és 
viszontag.

Higgye meg az Úr, hogy ezen akadályoknak 
elhárítását indólatim örömest könnyűnek tennék, 
ha hideg eszem megengedné.

így h á t ,  még élek , boldogtalannak kell 
lennem !

Boldog én sem lehetek. Jobb vigasztalást 
ennél az Úrnak nem adhatok.

Engedgye meg a* KisaíTzony, hogy még eggy 
kérésemmel alkalmatlankodgyak.

Tiszta szívemből í Előre tudom, hogy az Úr 
lehetetlenséget nem kíván.

Nem! valóban nem! Igaz ugyan, hogy e* 
kérés bizodalmatlanságra mutathatna ' a’ Kisaf- 
szonynak meílzelató elméjéhez. De én Nagysá- 
godot olly személynek nézem, ki az érzékeny 
szívet még a’ bölcs elménél is többre böcsüli. Ké
résemet tehát szabadon elejébe terjesztem. Jól 
tudgya a’ KisaíTzony, melly nehéz a* forró érzése
ket lecsillapítanunk , ha eszünk erre a' szükséges 
fegyverek nélkül szűkölködik. Higgyen meg te
hát a ’ Kisafszony engemet e* titkos akadályokkal, 
hogy hozzá való szerelmemet anuyival könnyeb* 

N ben
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ben megkérlelhessem , es boldogtalanságomot 
annyival bölcsebben viselhessem.

Az Urnák kérése nem igazságtalan !
Ezt mondván, gondolatokba merült,  és a' 

sétálást Aranypatakival némán folytatta. A* lu
gas bót alól kijutván a’ veteményes ágyakhoz, 
uiegállott egyszerre , és Aranypatakihoz imígy 
szóllott: Adgyon nekem az Ur eggykét napot, 
hogy jói megfontolhassam, mit tehetek az Urnák 
kedvéért e' kényes dologban kötelességimnek sé
relme nélkül? 's legyen bizonyos benne, hogy 
feleletemmel minden esetre meg fog elégedni.

Malomkövet vesz le a' KisaíTzony kesergő 
szívemrűl, mondá a' Kapitány, érzékeny csókot 
tűzvén Juliskának kezére.

Malomkő esik le az enyímrűl is , a' nélkül, 
hogy okát átlássam , mondá Juliska. De most 
már engedgye meg az Úr , hogy e’ kertnek ama' 
szépségeivel megösmerkedtessem, mellyekben az 
Óbesterné leginkább gyönyörködik. E’ nélkül 
hozzá vilTzamenni annyi volna, mint elárulni, 
hogy a’ kertnek visgálása helyett más tárgyakról 
értekeztünk. Ö az Urat e’ szépségek iránt min
den bizonnyal kérdésre vonnya.

Úgy is volt;  és Aranypataki nem győzte a* 
kertnek amaz ékességeit magasztalni, mellyek- 
rül előre tud ta ,  hogy az Óbesternének tetszenek.

Mentél-e valamire ? kérdezé mosolyogva A- 
ranypatakitúl Méhfalviné , mikor az Angyalszögi 
határbúi hazafelé kimentek.

Annyi-
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Annyira, édes Néném AíTzony, feleié amaz, 

mélyet sóhajtván , hogy csak ama' boldogtalan ti
tok az eggy akadály, melly egybekelésiinköt 
ellenzi.

Lehetetlen? kérdezé az AíTzony fzíyes öröm
mel. Hisz ezenn csak lehetne talán segíteni? Én 
ugyan a' titkot tudni nem akarom - -

Én sem mondhatom meg.
Nem is kívánom. De azt csak megmondha 

tód , hogy nem abbúl á l l , a' mibül állani gon
doltuk.

Még ezt sem , kedves Néném AíTzony, mert 
még magam sem tudom.

Kobak! Azonban szeretem , hogy tréfálhatsz; 
mert jele, hogy dolgaid jól állanak.

Valamivel csak jobban még is , mint Ilo
nánál.

Adgya Isten reá szent á ldását!
Két nap egymás utánn borult volt az üdö. 

Az esso már fzemzett, már elállott. Juliska most 
legelőször még e’ nedves levegőben is a' mulató 
házba költözött munkájával és könyvével, hogy 
gondolattyait szabadabb szárnyakra ereszthesse. 
Vigyázz magadra, Juliska! mondá az Óbesterné, 
hogy abban a' hideg házban meg ne betegedgy. 
Jobb volna , ha szobádban maradnál.

Új ruhát csinálok magamnak, edes Nénikém! 
mellynek formája még titok. Itt már az eggyik 
jön, már a' másik, 's minekelőtte a' ruha elké
szül, már mindenütt ösmerik.

N 2 T el-
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Tellyen kedved, édes Gyermekem! csak jó 
melegen öltözködgy , hogy bajod ne legyen. így 
hát senkinek sem vagy itthon ?

Senkinek , kivévén , ha játszó társaság jön
ne , és Nénikémnek reám szüksége volna.

Az Obesterné; megcsókolta és elbocsátotta. 
Ln veled nem mehetek , mert az üdötül félek.

Juliska a* mulató házban valóban ruhát csi
nált magának , mellynek új formája volt.

Hová a* tatárba akarsz most te lovagolni 
ebben az essoben ? kérdezé szint’ azon órában 
Aranypatakból Méhfalviné. Hisz az ebet sem 
kellene a' házbúi kiverni.

A’ katona, kedves Néném AíTzony, az es- 
sőtül meg nem ijed.

A* szerelmes pedig nem gondol vele , úgy-e? 
Eredgy Isten’ hírével ! Mikor az én boldogúitt 
férjem roíTz üdöben jött mint szeretőm hozzám, 
kétszer annyira böcsültem , mint jó üdőben tett 
látogatását.

Aranypataki elnevette m a g á t , megcsókolta 
Nénny^nek kezét, és elment. Csak a* ligetnél 
jutott eszébe, hogy a 'kastélyba m enni,  szembe
tűnő dolog volna , és hogy Juliska a' roíTz üdő 
miatt nehezen ül a' mulató házban ; de még e' 
gondolattal tusakodott, paripája önnkint befor
dult azon ú tra ,  melly a* mulató házhoz vitt. A- 
ranypataki felvetvén erre még távúiról szemét, 
megsajdította , hogy az ablakonn szinte azon 
szempillantásban kinézett eggy aíízonyi fő , és 
hogy magát azonnal viíTzavonta. Alomnak gon

dolta
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dolta lenni a'jelenést. Azonban tudta nélkül a' 
paripának oldalához értek sarkantyúi, mire ez 
repült inkább, hogysem nyargalt az ablak alá, 
mellybül a’ jelenés történt. Juliska vo l t ,  a’ ki 
az ablakonn Araoypatakira lemosolygott. Ez te
hát hozzá közelítv én , a' lórúi megköfzöntötte. 
Paripája , melly egyébkor a' mulató ház körül 
olly veszedelmesen fzilajkodott, most az ablak 
alatt olly szelíden állott , mint a’ bárány.

Ebben az essöben nem reméllettem volna az 
Urat ma látni, mondá Juliska. Mint van az Ur?

Úgy vagyok , kedves Kisalízonykám , mint 
a’ ki semminémü veszedelemmel nem gondol, 
csak szerelmes szívének tárgyát lássa.

Tovább beszéllgettek ók eggy óránál külömb
féle tárgyakról, csak arról nem, a’ mi ököt leg
inkább illette. Mit mondgyak n e k i , boldog Is
ten ! ha kérdezni talál? mondá magában Juliska* 
Két vagy három napot kívánt tölleu), hogyXgon- 
dolkodhasson , így töprönködött magában Araify^ 
pataki; goroiafcaság volna töllem , ha neki üdöt- 
len kérdésemmel alkalmatlankodnék.

Ez történt más nap is. Harmad napra 
üdo ugyan kiderült, de Aranypatakinak vendé
gei érkeztek, kik nálla egéfz éjfélig mulattak. 
Oh ! melly szomorúan töltötte Juliska e* délután- 
ni órákot a' mulató házban ! Mindaddig ugyan, 
még amaz óra el nem mólt, mellyben Arany
pataki eddig látogatására megjelenni szokott volt, 
tűrhető volt sorsa; de ennek elrepűlése utánn 
felfel pirúit orczája, szíve sokkal erősebben do

bogott,
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bogo tt , minden tagjai ellankadtak. Kiki nézett 
azutánn az ablakonn , ’s megint a* varráshoz ült, 
még lovakot nem hallott , meilyeknek érkezésé
re ismét felugrott , az ablakonn kitekintett és csa- 
latkozásánn érzékenyen boílzonkodott. Elállott 
talán , mondá magában , kezem és szívein utánn 
való esdeklésétül 1 A' szomszédságból valainelly 
szépség, kinek birtokához könnyebben feljuthat, 
szíveimül elcsábította. Pedig talán csak még 
sem volt volna lehetetlen, hogy az övé legyek! 
Nem volt volna lehetetlen ? Oh csendesedgy le- 
f z ív e m ,’s ne ostromolly engemet illy haszonta
lan reményseggel ! Keress magadnak , nemes szí
vű férjfiú! más aíTzonyi szívet! Felejtsd el bol
dogtalan Juliskádot! Hadd ötét magányosságában 
elhervadni í Ez neki sorsa , mellynél te kimond
hatatlanul jobbat érdemlesz.

Elhitetvén magával , hogy e' végső gondo
latban szíve megnyugszik , félre tette munkáját, 
az ablakonn még egyszer k itekintett, 's az éjnek 
hoinállyát az egész környékre borulni látván, be
ment az Obesternéhez.

I i ufzoj i  n e g y e d i k  S z a k a f z.

A  szerelem neki megy minden akadálynak.

Jszgéfz nyáronn nem jött fel a’ nap olly szépen, 
mint ezen éjszaka utánn, mellyet a' KisaíTzony 
turhetoképen töltött. De olly könnyű is volt szí
v e ,  hogy két liéttűl fogva ma jött neki legelő

ször
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fzör kedve a r r a , hogy a' fortepiánónn játszón. 
Régen nem voltak olly könnyűek újja i, és a’ imi- 
sikabéli fantáziákra ina ereszkedtek legelőször. 
Észre vév én , hogy ezek szívének indúlattyait 
szembetűnőkében festik, ki nem állhatott belől
lök mindaddig, még az Obesternét, ki kedves 
öccsének jó kedvénn megörülvénn , háta megé 
osontott, éfzre nem vette. Ne fzünny meg én- 
íniattam, édes Gyermekem! mondá kérlelő szó
zattal az Aíszonyság; tudod , hogy én a'musikát 
kimondhatatlanul szeretem.

Meg nem fzünök, édes Nénikém ! hanem 
elénekelem majd a* Magyar Hárfásnak amaz ári
á i t , mellyeket Nénikém leginkább kedveli; a* 
haldokló leányt, a' haldokló legényt, ’s a'többit. 
Ezzel felugrott, hogy kótáit a' szomszéd asztal- 
kánn kikeresse , *s az Obesternétül szíves csókot 
vévén , különös tűzzel folytatta musikálását.

Egek, mondá magában az Óbesterné, tartsá
tok meg szegénykét jó kedvében !

Ebéd alatt olly nyájas volt, hogy az AíTzony 
nem győzött rajta csudálkozni. Aliig keltek fel 
az asztaltól, hogy a' szomszédságból eggy pár 
vendég érkezett, kik az Óbesternével a ’ játszó 
asztalkához ültek. Azalatt a* KisaíTzony elhíván 
magávál agárkáját, keresztül ment a' kertenn a’ 
szomszéd mezőre. Eszébe tűnt ugyan mindunta
lan a' mulató ház , a’ varrás , a' könyv , sct még 
Aranypataki is ; de ö azzal nyugosztalta meg ma
gát , hogy Aranypatakit minden bizonnyal mái 
gondolatokra csábította valainelly eset, és ha er

ről
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rul szíve kételkedni kezdett, azt felelte neki büsz
ke mosolygással: Talállya egyszer ő is üresen a’ 
mulató házat, valamint én tegnap az ablakom 
alatt való pázfitot üresen leltem. Az illyen köl
csönt a' férjfiaknaK viisza kell adni.

A’ mezönn a’ napnak hő súgári miatt nem 
maradhatván , bement a’ ligetbe egyy nyomásonn. 
Az agárka idestova szaladozván , felvertt a' bo
korból eggy nyú la t , ’s nagy abajjal utánna ru
gaszkodott. A' vadász, kit meíTzérűl a' Kisas
szony meglátott, a’ kutyának szögezte puskáját, 
hogy a z t , mint tilalmasban vadászó ebet, lelöjje. 
Juliska az agárra rá k iálto tt,  és viíTzahítta, egy
szersmind pedig eggy Urat is látott a’ fák közül 
kijönni, ki a' vadászt a’ lövéstűi eltiltotta. Az 
agjirka meíTzebb volt , hogy sem A Iszonyának sza
vát megérthette volna. Az imént említett Ur te
hát magához csalta, megfogta, és ölében a" Kis- 
aíszony' elejébe vitte. Viíszahozom Nagyságod
nak , úgymond , e' kis törvényszegőt, ki az én 
földemenn a' tilalmasban nyálat kergetett.

Csak most ösmerte meg Juliska Arapypata- 
kit vadász ruhájában , 's allig hogy ijedtében ma
gát el nem kiáltotta. Bocsásson meg az Ú r ,  úgy
mond; én valóban nem tudtam, hogy a’ Méhfal- 
vai földekenn vagyok. E’ ligetben a" határokot 
nem ösmerem.

En pedig a’ határokot tegnap nem láthattam, 
bármelly kimondhatatlanul kívántam is. Vendé
geink jöttek , kiktől az illendőségnek szembetűnő 
sérelme nélkül éjfélig el nem szakadhattam. Csak

arra



arra sem hagytak üdöt/  hogy egynéhány sort ír
jak. Szóval pedig a’ KisaíTzonynak üzenni, illet
lennek tartottam. Ezzel megcsókolván kezét, 
O h ! énnekem , úgymond , a’ tegnapi nap egész 
örökkévalóságnak tetszett.

Aranypatakinak e' szavai egészen kiforgat
ták szegény Juliskát hidegvérüségébül, mellyel 
magát tegnapi keseredésében felfegyverkcztette. 
De áh ! ammint Aranypatakihoz való hajlandó
sága új erővel felél 1 edett , megjelentek vele ama’ 
rettenetes gondolatok is , melly ek e’ nemes fzívü 
férjfiúval való egybekelésének akadállyait eleven 
színekkel rajzolták. Azon szempillantásban pe
dig körül tekintvén magát, azoilyn is eliszonyo
do tt ,  hogy a’ ligetnek sűrűjében eggy ifiú ferjfiú- 
val egyedül maga van. Nem tetszik az Urnák, 
úgymond, kastélyunkba sétálni?

Aranypataki eggy sípocskát megfúván , a* fe
lelőj vadáénak  azt parancsolta, hogy mennyen 
h a z a , és küldgye el a’ lovászt a* paripával az 
Angyalszögi kertnek mulató házához. Karját az
utánn oda nyújtotta Juliskának , és elment vele 
a’ kertbe. A* nap éppen alkonyodni • kezdett ; a’ 
virágokból erősebben terjedtek az egész kertre a* 
balsamos illa tok; a' madárkák öfzvegyültek a* 
gyümölcsös fákra, 's azonban, még szerelmeiket 
egymásnak elcsevegték , a* fülemile az ugró víz 
mellett eggy sürü gallyasban siránkozott.

Már én kétszer voltam ma dél utánn a' mu
lató háznak ablakjai alatt , mondá Aranypataki, 
de senkit sem látván, visszamentem a’ ligetbe,

hol
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hol ebeim nyúlakot kerestek. Gyalog lévén , el
fáradtam. Engedgye meg a'KisaíTzony , hogy e* 
hantpadra leüllyek , 's az estvének e' csendesedő 
órájában eggy keveset megpihennyek.

Külömbféle tárgyakról beszéllgetvén eggy da
rabig , végre Juliskát a’ Kapitány módosán meg
emlékeztette arról, a’ mit harmad nap előtt Ígért.

Akármelly réfzrűl visgáltam történetemet, fe
leié Juliska, sehol sem találtam benne csak eggy 
résecskét is , melly menekedésemre legkisebb re
ménységet nyújtani. Eltökéllettem tehát magam
ban , hogy azt az Úrnak egéfzeu elbeszéltem csu
pán csak a’ végbűi , hogy magát a ’ kemény szük
ségnek kérlelhetetlenségével megnyugofztallya.

Két holnap előtt elvitt engemet édes atyám
nak parancsolatjára  az Óbesterné Bécsbe. Aliig 
voltam ott három óráig, bejött hozzám az atyám 
derültt homlokkal, 's az Óbesterné* jelenlétében 
imígy szóllott hozzám: Édes leányom! én ok 
nélkül tégedet ide nem hozattalak. Minekelótte 
pedig ezen okot veled közöllyem, felelly meg 
igazán eggy kérdésemre: Szabad e még a'szíved?

E ’ kérdés engemet úgy meglepett, hogy ha
marjában nem tudtam, mit felellyek ?

Tudod te ,  kedves Gyermekem! mondá to
vább az atyám , hogy azok , a’ kik nagy házak
ból erednek , ritkán választhatnak magoknak olly 
férjeket , vagy hitveseket , kikhez óköt szíveik 
vonnyák. A* szerelemnek édésségeit kénytelenek 
ők többnyire a' famíliákra hárúlandó hasznoknak 
feláldozni. Nem tartván lehetetlennek, hogy te

is



is hasonló esetbe jutsz, azonn (igyekeztem, hogy 
legalább kénytelen ne légy, illy súlyos áldoza
tot tenni. Nyolcz esztendős voltál, mikor édes 
anyád meghalt, és én tégedet a' mi kedves ro- 
konyunknak, Óbesterné AíTzonyomnak, átadta
lak azzal a' kéréssel , hogy szívedet a* fzerelem- 
íűl megójja. E z ,  az ö itélece szerint, csak jó
szágomban , a' mély magányosságnak fzeut kebe
lében volt lehetséges. O ugyan mindent elköve
tett , hogy kérésemet tellyesítse; de mivel a’sze- 
relmet olly csalárdnak tudom, hogy sokszor még 
a’ száz szejmű Árgust is megjátfza , magadtól aka
rom tudn i ,  ha szabadé szived? Felelly meg 
igazán , hogy^ atyai tanácsommal segíthesselek.

Kérdésére nem mondhattam egyebet, hanem 
hogy szívem tökélletesen szabad , mivel a’ dolog 
valóban úgy is volt.

Annyival könnyebben megcselekedheted tehát, 
folytató szavait az atyám, a 'm it e’ napokban cse
lekedned kell. Négy hét előtt érkezett ide az 
Udvarhoz Magyar országbúi eggy Gróf, kinek 
különös ta lentom ai, a* tudományokban és kivált 
az országiásnak felette nehéz mesterségében való 
járatossága, és eggyáltallyában felette meíTze lá
tó elméje , méltónak tették őtet a r r a , hogy itt 
közöttünk jeles hivatalt visellyen. Ö az Udvar
nak méltán nagy kegyelmében v an ; azt pedig, 
hogy itt én is nem utolsó tekintetben vagyok , a* 
nélkül is tudod. Hogy tehát én ővele különösebb 
szövetségbe lépjek, a’ józan politika okvctetle- 
nül megkívánnya.

■203,
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A' másik fó ok, melly engemet erre ösztö
n ö z , ’s melly tcelötted egészen ösmeretlen, az, 
hogy famíliáink némelly nem alávaló birtokok 
miatt már ötven esztendötüí fogva szüntelen’ pür- 
lekednek, vagy legalább ellenségeskednek. L* 
viíszavonásoknak azonnal vége szakad , ha én e’ 
birtokokot veled eggyütt a’ Grófnak adom. E- 
zekkel én ö té t ,  minekutánna ^igyekezetemet ma
ga az Udvar kegyelmes helybenhagyásával fel
szentelte, két hét előtt megkínáltam. Hét nap 
múlva kívántt feleletet vévén a’ Gróftól , elvé
geztük egymás között, hogy mihelyt a' Bádeni 
fürdőből megérkezik, veled minden pompa nél
kül meg fog esküdni. ViíTzajövelelét a' holnapi 
napra határozta. Készülly tehát el Óbesterné Af- 
fzonyomnak vezérlése szerint a’ menyegzőre. U- 
tanna való nap az Udvar’ elejébe állítlak.

Ezzel az atyám elment. Mindeddig szívem 
az Obesternének kegyes anyai fzózatlyához lé
vén szokva , elkeseredtem volna édes atyámnak 
nyersen parancsoló szavaira, ha e' jó Néném az 
áldozatot, mellyet tőllem az atyám kívánt, kön
nyűnek, sőt még kellemetesnek is nem rajzolta 
volna. Nem ösmerte ő , valamint én s e m , a* 
Grófot , kit nekem az atyám férjnek választott. 
Elgondolhatlya tehát az Ur mind a' kettőnknek 
rémülését, mikor más nap bevezetett hozzánk 
az atyám eggyv törpe és púpos férjfiat, kinek 
eggyik szeme üvegből v o l t , éz azt mondotta : 
lhol a 'G r ó f , édes Gyermekem! a' ki famíliánk

kal



kai a te kezed áltál szorosabb szövetségbe lép
ni méltóztatik.

Irgalmatlan sors! felkiáltom itt Aranypata
k i ,  Juliska' befzédgyénck fonalát félbe fzakaízt- 
ván. Tigrisek voltak , és nem szülök , a' kik leg
először magzattyokot az efféle alacsony hafzonke- 
resetnek feláldozták !* Es ezt a’ világ még con- 
venientiának meri nevezni !

Eggy hajfzálonn m últ,  mondá tovább a’ Kis- 
áífzony, hogv helyben el nem ájultam. A' Gróf 
megcsókolván kezemet, 'egynéhány kérdést tett, 
mellyekre akármelíyik falusi leányka szebben 
megfelelt volna nállamnál ; annyira elkábúltam 
volt ! Legyen bizonyos a* KisaíTzony benne, 
mondá végtére a' Gróf, hogy szíve semmit sem 
k ívánha t , a’ minek megszerzését fő kötelessé
gemnek nem fogom nézni. Szép férjet ugyan 
nem talál bennem a* KisaíTzony, de a' jóság
ban , fogadom , egynek sem engedek. Ezzel el
búcsúzott.

Aliig lépett ki szobámból, hogy testemenrí 
a’ hideg borzadás á tfutott, ’s az Obesternének 
karjai közé omolván , keserves zokogásra fakad
tam. Olly órától,  mint ez vo lt ,  mentsen meg 
az Isten minden pogányt! Le kellett dűlnöm ; 
annyira megfogyott erőm, és csak az Óbesterné' 
biztatásinak inkább, mintsem orvosságinak kö
szönhetem , hogy súlyos nyavalyába nem estem. 
Az atyámot egész estig nem láttam sok foglala- 
tossági miatt. Haza érkezvén, holnap reggel, 
Úgymond , tizeneggy órakor fogsz itthon a’ Gróf

fal
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fal öfzveadatni Ebéd utánn haza visz. Holnap 
utánn pedig elmegyek veletek az Udvar' elejébe.

Az Óbesterné , kit e' különös eset majdnem 
olly kellemetlenül meglepett, mint engemet, 
semmit sem tudott egyebet tanácsolni , hanem 
hogy essek édes atyám előtt térgyre , és ha erre 
sem találna meg Iá gyűlni , viseHyem sorsomot, am
mint lehet. Megragadván tehát édes atyáninak 
k ezé t , megcsókoltam , 's térgyre borulván előtte* 
zokogva kértem , hogy legalább halaífza el még 
eggy két esztendőre e’ szomorú szövetséget, melly 
életemnek minden bizonnyal végét fzakafztya.

A* rendelések meg vannak téve , mondá az 
atyám , ’s az Udvar már tudgya. Avvagy talán 
parancsolattal kénvfzerítselek, hogy kötelessé
gednek megfelelly? Óbesterné Aífzonyom! hoz- 
za helyre neki az eszét, nehogy valami balgatag- 
ságot cselekedgycn.

Ezzel elment. Soha , még élek , el nem fe
lejtem én e’ jó AíTzonyságnak anyai szorgalmát, 
mellyel engemet azon éjszaka apolgatott. Almos
nak kellett magamot tetetnem, csak hogy hajnal 
felé arra bírhassam , hogy lenyugodgvon. A’ he
ly e t t , hogy aludgyak, a’ vánkosra borítottam or- 
czámot , és sírtam. Minekutánna erombül egé
szen kifogytam , eggy gondolat tűnt eszembe , 
melly valamennyire megnyugosztalt. Eltökéllet- 
tem tudni illik magamban, hogy édes anyámnak 
akarattyát tellyesíteni fogom annyibúi , hogy a’ 
Gróffal egybe k e le k , de hogy azutánnn magá
hoz a' Grófhoz folyamodok amaz engedelemért>
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hogy életemet meísze tölle valainelly magányos
ságban tölthessem.

Két órányi álom utánn felkeltem, ’s eggy 
levelet írtam , melly a' Grófhoz fzóllott. Ezt én 
neki , ammint esküdtetésünk utánn eggy ablak
ban magunk állottunk, kezébe nyomtam , azzal 
a’ kéréssel, hogy azonnal olvassa el. E ’ levél- 

► nek mássát még tegnap magamhoz vettem , hogy 
az Úrral közölhessem. Ezekbűi á l l :

Gróf Uram ! Édes atyámnak én engedel
meskedtem, és most a’ Grófnak hitvesse vagyok, 

í Vegye ezzel szent Ígéretemet, hogy a’ hűséget, 
mellyel a' Grófnak , mint férjemnek tartozók , so- 

j ha életemben meg nem sértem. De egyszersmind 
keseredett szívvel arra is kérem, engedgye meg, 
és ha talán az édes atyámnak ellenére volna, 
nyerje ki nekem ettűl is ,  hogy még ma az Obes- 
ternével eggyütt Angyalszögre viíTzamehessek , és 
ott mostoha sorsomot a' szomorú magányosság- 

I bán szabadon sirathasson!. E’ kegyelemnek meg
tagadása annyira nevelné keserűségemet, hogy 

| j szívemet minden bizonnyal ketté repefztené. A'
| Grófnak nagyfzívűsége ellenben kimondhatatla

nul meg fogja öregbíteni a' tiszteletet , mellyel 
érdemeihez viseltetek. Báró Kékesi Juliána.

A’ Gróf e* levelet az atyámnak megmutatta, 
és érzékenyen esedezett azért ,  hogy kérésemnek 
engedgyen', szentül Ígérvén, hogy e* miatt a> 
két família között csak imént helyre állított eg- 
gyesség fel ne bomollyon. Az atyám pattogni, 
dörgeni akar t ,  de a’ Gróftól kérdésre vetetvén,

kény-
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kénytelen volt megváltani, hogy engemet e' szövet
séggel olly véletlenül és olly késön lepett meg , hogy 
a' Grófnak, még csak rettentő termetét sem tudtam. 
Végre megengedte , hogy ide kedves magányos
ságomba viíTzaköltözzek, arra kérvén mindnyájo
kot , kik esküdtetésünknél mint bizonyságok je
len voltak , hogy az egész dolgot mindaddig ti
tokban tartsák , még az üdö talán szívemben 
változást okozhat. Maga az Udvar helyben hagy
ta a’ Grófnak e’ nagyszívüségét, ammint nekem 
ezeket az Óbesterné megvallotta. Azóta egyné
hányszor próbálta már az a tyám , keménysége
met megkérlelni ; de mindenik ügyekezete meg
duplázta inkább a' Grófnak termetétül való ifzo- 
nyodásomot.

E z ,  kedves Kapitány Uram! az én rettene* 
tes esetein , melly egybekelésünket lehetetlennek 
teszi. Itéllye meg az Ur maga, ha nem volí-e 
okom azt mondani , hogy ezen akadálynak elhá
rítására semmi reménységet nem láthatok.

Látok én , kedves KisaíTzonykám! mihelyt 
édes attyának hafzonkeresetét érdeme szerint olly 
alacsony akadálynak nézi , mellynek kedvéért 
saját boldogságát feláldozni nem köteles. E ’ há
zasság be nem tellyesedvén , nem bonthatatlan ; 
az Udvarnak igazsága és kegyessége pedig sok
kal ösmeretesebb, hogysem tölle a* KisaíTzony- 
nak esedezésére, kívántt feleletet várni ne le
hetne. Ég magam felteszem e' kérést, Bécsbe 
viszem, és Ágensem által beadatom.



Az Istenért! monda erre Juliska, mit gon
dol az Űr? Ne ragadgya , kérem , szívemet még 
rettenetesebb szélvésznek habjai közé. Magá
nyosságomban úgy megtanultam már sorsomon 
viselni , hogy szomorú eseteimül minden kevere
dés nélkül gondolkodhatok , minden könyhúllaj- 
tás nélkül beszélgethetek. Valamint az atyám, 
úgy a‘ Gróf is sokkal hatalmasabb , hogy sem il- 
]yen ügyekezetrűl, nem m ondom , roíTz kimenet 
tel né lkü l,  hanem* még talán büntetés nélkül is ,  
gondolkodnunk lehetne. Megfontolta-e az Ur a- 
ma' következéseket, mellyek e’ lépésbül reám 
fordú Ihatnának ?

Eggyütt fogjuk mink azokot megfontolni, 
kedves KisaíTzonykám! minekelőtte a' dologhoz 
fogjunk. Ne higgye, hogy e' fontos állapotban 
hirtelenkedni, vagy heveskedni tudnék. Csak 
eggy lépést sem teszek a'KisaíTzonynak híre nék 
k ü l , és egynéhány jó barátomnak tanáccsá nél
kül. Csak azt az eggyet kérem még Nagyságod, 
tú l ,  nevezze meg nekem a' Grófot, a kivel édes 
attya illy irgalmatlanéi öfzveadta.

Gróf Bölcsei Tamás.
Gróf Bölcsei Tam ás?  kérdezé mély álmél- 

kodással , és húzomos szózattal Aranypataki.
Gróf Bölcsei Tamás , feleié még egyszer a 

KisaíTzony.
Báró Külneki László’ húgának a' fia ? kerde- 

zé tovább Aranypataki rezketö hanggal éi h a l 
ványodó orczával.
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Annak a’ fia! feleié Ju liska , Aranypataki, 
uak változásainn álmélkodvin.

Boldog Isten ! mondá egybekúcsoltt kézzel 
.Aranypataki, izéméit az égre ve tvén , 's mély 
gondolkodásba merülvén. Egynéhány szempillan
tás múlva elő ragadta ka lap já t, Juliska előtt térgy
re esett,  's kezére hoíl’zú csókot tűzvén , holnap 
reggel , úgymond , tiszteletére leszek Nagyságod
nak. Ezzel kisietett a 'k e r tb ü l ,  és haza nyargalt.

H u f z o n ö t ö d i k  S z a k a s z  

A ' szerelem nem győz meg mindent.

A  KisaíTzony ülve maradt meg eggy darabig 
a’ hantonn , ’s könyökére támasztván fe jé t , az 
előtte virágzó rósátöre szögezte szemeit, és Arany
patakinak csudálatos változásairól külömbféleké- 
pen gondolkodott. Fel kell társalkodásával hagy
nom , mondá végtére magában ; egyébaránt ha
szontalan hevessége által új keserűségbe taszít. 
Csak holnap fogadom raég el látogatását, hogy 
határozott parancsolattal megtiltsam neki a' lé
p é s t , mellyet nevemmel tenni a k a r ,  és hogy töl- 
le örökre búcsút vegyek. Ha szíve nemesen érez, 
engemet meg nem Ítélhet, és kérésemet örömest 
tellyesíti. Ha pedig szíve alacsony, semmit sem 
vesztek vele. E' végzés úgy megnyúgosztalta 
szívét, hogy egész éjszaka édesen aludt.

Setét
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Setét volt már , mikor azonban Aranypataki 
haza érkezett. Méhfalviné feltette magában, 
hogy késedelmessége miatt megkínozza. De ara- 
mint orczájánn a’ mély komorságnak fellegét lát
ta , mindenrűl elfelejtkezvén, megijedt, mivel 
azt gondolta , hogy valamelly szerencsétlenség 
érte. Mi bajod? az Istenért, édes Öcsém! így 
még egyszer sem láttalak. Valamelly bal eset, 
vagy talán egésséged - - - -

Sem az eggyik, kedves Néném AíTzony! sem 
a*másik. Eggy felette nagy dolgot forralok, na
gyobbat még a'házasságnál is. Ennek jó kimene
tele miatt aggódok , melly , fájdalom ! nem an
nyira józan efzünktűl, vagy jó fzívünktűl, mint 
a' vak szerenc9étül függ. Azonban elkövetek min
dent , a’ mi vékony okosságomtól kitelik , a* töb
bit pedig a' mennyei gondviselésre bízom.

Én az illyen fontos dolgokot nem akarom 
tudni, mondá Méhfalviné ; de azt tölled még is, 
mint Nénéd, megkívánhatom, hogy szívemnek 
nyugofztalására tudósíts engemet legalább arrúl, 
ha e' fontos dolog tégedet illet-e ? és ha roíTz 
kimenetele károdra válhat-e, vagy sem ? Én azonn- 
kivúl a 'földet is már régen tapodom, és számta
lan tapafztalásim utánn jó tanács nélkül ritkán 
szűkölködök. Ezzel is szolgálhatok. Szólly és 
nyugosztally meg ?

Engemet e' dolog, kedves Néném AíTzony? 
legkisebbet sem illet. Ha elsül, dücsosségemre 
válik.

O « Hás



Hát ha csütörtököt mond ? kérdezé Méh fal* 
viné , kinek jó kedve azonnal derülni kezdett, 
mihelyt kedves Öccsének ama’ feleletét hallotta, 
hogy e’ fontos dolog nem ötét illeti.

Ha el nem sül , feleié Aranypatakéi, azzal 
legalább vigasztalhatom magamot, hogy ama’ kö
telességnek eleget tettem , mellyet tölünk az effé
le esetekben az emberség és a' barátság megkí
vánhat.

Jójjfze tehát,  egyél velem eggy kis vocso- 
rát , igyál azutánn eggy pohárka toka jit ,  ’s fe- 
küdgy l e ,  aludd ki magadot. Holnap egészen 
más ember leszel. Szegény boldogúltt férjem! 
Valahányszor ö e’ tanácsomot elfogadta, mind
annyiszor szinte megújjúlt.

Ezzel bevezette öccsét az ebédlőbe , ’s az 
egész vocsora alatt olly tárgyakról beszéllett ve
le , mellyek Angyalszöggel legkisebb szövetségben 
sem voltak , mivel nem ok nélkül gyanította, 
hogy öccsének e’ fontos gondgya az Angyalszö
gieket illeti. A’ sebet nem kell sokat tapogat
ni , mondá magában, ha azt akarjuk, hogy meg- 
gyógyúllyon. A' sok babrálás még inkább meg- 
tüzesíti.

Vocsora utánn jó éjszakát mondván Nénnyé- 
nek a' Kapitány, a’ szobájába m ent,  és levél
íráshoz fogott. Méhfalviné , minekutánna házát 
helyben hagyta , háló szobájából , melly Arany
patakiéba ny í l t ,  betekintett orozva hozzá, 's lát
ván , hogy í r , nyitva hagyta eggy keveset az aj
tót , hogy a' gyertyának világosságáról efzre ve
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hesse, meddig virogat? és hogy éjszaka könnyeb
ben meghallhassa, ha talán Üccsének baja ér
kezne.

El nem aludt a* jó szívű Alszonyág mindad
dig, még Aranypatakit aludni nem hallotta, ki 
más nap reggel csak későn verődhetvén ki az 
ágyból, derülttebb vo lt ,  hogysem remellette.

Juliska, minekutánna felöitözködölt, sokáig 
tusakodott magában, ha kimennyen-e a' kertbe, 
vagy inkább csak szobájában fogadgya el Arany
patakinak látogatását? De végre ama' gondolat 
győzedelmeskedett fzívénn , hogy az Óbesterné 
előtt nem tilthattya meg neki azon ügyekezetet, 
mellyel a’ Gróffal való szövetséget semmivé a- 
karja tenni, a nélkül hogy e* titkot egészen el 
ne árúllya a' szerelmes barátkozással eggyütt, 
melly közte és a’ Kapitány között támadni kez
dett. Kiment tehát a’ kertbe , ’s eggy könyvvel 
ízintazon hantra ü l t , hol tegnap Aranypatakival 
mulatott.

Elérkezvén ez reggel tíz óra tájban, kezébe 
adott eggy pecsételtt leve le t , nyakába akasztott 
eggy portré t,  kezét szívéhez szorítván, megcsó
ko lta ,  ’s rebegö szózattal csak azt mondván: 
Isten hozzád! bement az Óbestcrnéhez, ’s meg
mondván neki, hogy a' Kisasszonytól a’ kertben 
már búcsút ve t t ,  tóllc is nagy sietséggel elbúcsú
zott , ’s a’ pa r ip á ra , mellyet előre a’ kastély
nak kapujához rendelt v o l t ,  felrepülvén, haza 
nyargalt.

Julis*



Juliska elvévén ltezébül a’ lev e le t , 's rövid 
búcsúzásánn elálmelkodván , nem tudta mire vél
ni illy különös magaviselését. Utánna nezett 
mindaddig , még a' kertbul ki nem é r t , és hábo- 
rodásaban csak az sem jutott eszébe, hogy Arany
pataki azonn az ajtónn megy ki a 'k e r tb u l ,  melly 
a ’ kastélyba, nem pedig azonn , melly a' ligetbe 
vezetett.

Isten hozzád? r^ondá magában. Ez annyi 
legyen-e vallyon , mint ízívemtül való bucsúzás? 
Ama' határatlan bizodalomért, mellyel neki szí
vemnek legmélyebb titkát kinyilatkoztattam, ez
zel fizet Ö énnekem? 's még búcsúzása is csak 
e* rövid és száraz szókból áll : Isten hozzád! 
mintha csak eggykét órára válna el tollem. Ez
zel oda tekintvén , a* hol Aranypataki a ’ kertbul a* 
kastélyba m ent, És innen , úgymond, nem is a’ li
get felé vette az ú t tyá t , a' honnan jö t t , hanem az 
Óbesternéhez ! Áh ! minden bizonnyal szívemtől 
búcsúzott illy röviden a ’ kegyetlen ! Képét akafz- 
tya nyakamba , mintha szívem ezzel a' hideg szer
rel megelégedhetne. Ezt mondván , megnézte a' 
p o r t r é t ,  's ijedtében, hogy rajta Ösmeretlen kép- 
vonásokot látott , ülésérüi felszökött, ’s lassacs
kán ismét rá ereszkedett. Akármikép forgatta éi 
visgálta a* k é p e t , meg nem ösmerhette. A' vo
nások gyönyörűek, úgymond, de nem az övék. 
Szép! valóban szép; férjíi abrázat. A' levél ta
lán velem az origyinálist megösmerteti. Meg
nyitván a* levelet, ezeket olvasta ki belölle,,

tiA
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Szeretett KisaíTzonykám! Tizenöt esztendős 

koromban, mikor Pestenn oskolába jártam, oda 
talált jönni Nagyságodnak férje, Gróf Bölcsei 
Tam ás, mint ílufzárhadnagy , ’s engemet, mint 
Báró Külneki Gilméta KisaíTzonynak keze által, 
melly azonban másé l e t t , jövendöbéli rokonnyát, 
különös hajlandóságával minden egyéb úrfiaktu! 
fzembetünöképen megkülömböztetett. Termete 
olly fzép , és szemei olly tüzesek voltak , hogy 
Dámáink ötét tökélletes férjíi szépségnek nézték. 
Harmad nappal e lőbb , hogysem tőllünk a* rege* 
menthez elindult vo lna , öszveállottunk egyne- 
hányan , és tiszteletére eggy kertnek mulató há
zában ebédet adtunk. Ebéd utánn én a’ kertbe 
kimenvén, kövekkel kezdettem, elég gyermekes 
élszel, a' fákonn ülő madarakra hagyigálni , és 
csak hamar ama’ szerencsétlen gondolatra jutot
tam , hogy a* madarat reptében lesújtani, még 
nagyobb mesterség volna. Ezt meggondolni , és 
a ’ követ eggy repülő madárra kezembül kibocsá
tani , eggy volt.

Azon szempillantásban megnyílt a* mulató 
háznak üvegajtaja a* kertnek ama* része felé , a’ 
hol én állottam. A' kő az üveget szétzúzta , 's 
Gróf Bölcseinek szemébe lökte , ki szinte a' mu
lató házbúi kilépett volt. Oda ugrottam én a- 
zonnal, ’s térgyre esvén elő tte , keserves sírás
ra fakadtam. Kelly f e l , édes Öcsém ! mondá Ö, 
felrántván kezemnél fogva térgyemrül , és ne 
szólly senkinek , hogy te cselekedted. A' többit 
bízd reám ! El tudta o azutánn hitetni mindnyá

jokkal,



jó k k a l ,  hogy az ajtó nehezen járván , a* benne
volit üveg azért tört öfzve, mivel ö nagy erővel 
megtaizírotta; és e' szörnyű cselekedetem való- 

■ bán mind e’ szempillantásig titokban is maradt.
HoíT/as de haszontalan gyógyítás utánn szép 

szemét elvesztette. A'katonaságról e* hiba miatt 
lemondván , sőt még a' társalkodast is több esz
tendeig kerülvén, a' tanulásra adta magát, hogy 
a ’ Hazának legalább más részről szolgálhasson. 
Az író és tanuló asztalnál magányosságában olly 
gondatlan volt magára, hogy púpot k a p o t t , melly 
valóban inkább tiszteletet, mintsem irtózást é r  
elemei.

Eggy haj szál onn á llo tt,  hogy tudtom nélkül 
újjra törvényszegő nem lettem azon férjfiá eben , 
kinek többel tartozók, hogysem életemben lefi
zethessem. Azon szempillantásban , hogy Nagy
ságod nekem férjét megnevezte , eltűntek szívem
ből a' szerelemnek gerjedelmei , 's helyettek ab
ban a’ szíves barátságnak érzékeny indulattyai 
annyira elhatalmasodtak , hogy Nagyságodot nem 
már bájoló szeretőmnek , hanem mély tiszteletre 
méltó húgomnak néztem.

Mint húgomot térgyenn állva kérem annak 
szerelméért, a’ mit e’ világonn legszentebbnek, 
legnemesebbnek ta r t ,  ne kerüllye e* nemes fzívü 
férjfiúnak társaságát , ki mindenkép megérdemli, 
hogy Nagyságodtúl megösmertessen , tifzteltes
sen , sőt még érzékenyen szerettessen is. Oh! 
ha tudná a’ KisaíTzony az ő szívének ama' szép 
tulajdonságait , mellyek énelőttem tudva vannak,

lefce-
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lehetetlen volna bizonnvára , hogy ne szeresse. 
Portréját , mellyel ö maga engemet az imént 
megírt! szerencsétlenség előtt megajándékozott, 
mindeddig legfőbb kincsemnek néztem , mellytul 
magamot az egész világért meg nem fosztottam 
volna. Most a ' barátság azt kívánta tőllem , hogy 
azt Nagyságodnak szívére tegyem. VisgáHva meg 

- jó l ,  és vallva meg magának, hogy annak origyi- 
nálissát a természet nemes remeknek tette. Me- 
réfzellye Nagyságod ezen origyinálist közelebb
iül mégösmerni , 's kevés üdő múlva minden bi
zonnyal azt mondgya , hogy az ember félszemü 
és púpos , és még is érzékeny szüreteire méltó 
lehet.

Ezt Nagyságodnak ollyan férjfiú Ígéri , a* ki 
biitokáért még fejedelemmel is megvítt volna, 
de a ' ki  ellenben meg nem szenvedhetné, hogy 
a' nemes fzívuségben valakitől felúlhaladtasson. 
Aranypataki György-

Juliska , még e' levelet olvasta , ollyan lett 
garádicsonkint, mint az élettelen bálvány. Méllyé 
magába akarván foglalni Aranypatakinak illy baj
noki nagyszívűségét, emelkedni kezde tt , de v ég
re eggy mély sóhajtás utánn , melly ezen ügye- 
kezetet fogariatlannak vallotta , ismét lehohadt. 
Félénk tekintetet vetett azutánn a’ képre, meily 
nyakánn függött, 's barátsággal tellyes nagy sze
meinek szikrázásától úgy elijedt , mint álmunk
ban a* megjelenő szülőknek halavány termetétől 
megijedni szoktunk , kik ezen életből már régen 
kimúltak. Az álmélkodas, a' s z í n e n ,  a’ könyö

rül*-
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rületesség egymást váltották fel szívében, úgy 
hogy nem tudta, mit tévő legyen ? Gondolatinak, 
nem volt képes , bizonyos arányt adni. Sokszor 
még azt is kérdezte magától , ha igazán ébren 
van-e, vagy csak alszik? így ülvén fél óráig, 
öfzveízedte valamennyire magát, ly a* levelet még 
egyszer figyelmetesebben elolvasta. Most már 
Aranypatakit embernél felségesebb valónak, fél 
istennek nézte , kit ö elegendőkében csudálni 
nem győzött, de kinek birtokáról csak gondol
kodni sem merészlett. A* mély tisztelet elfogta 
szívét, mellybűl a* szerelem lassankint egészen 
kiosontott.

Bement azutánn az/ Óbesternéhe? , a* Gróf
nak képét kebelébe rejtvén. Az Óbesterné meg- 
sajdítván komorságát, azon szempillantásban a-: 
ma* gondolatra jutott, hogy közötte és Aranypa
taki között kellett valaminek történni , mivel 
hirtelen elmenetelénn való kesergését el nem tit- 
kolhattya. Nem szóllott azonban errül legkiseb
bet i s ,  jól tudván, hogy az egymástól való tá- 
vúllét kevés üdö múlva mindennek véget vet, 
a’ mi talán köztök támadni kezdhetett; sót kü
lömbféle egyéb tárgyakról úgy befzéllgetett vele, 
mintha komorságát efzre sem vette volna.

így múlt el az egész nap. Estve vocsora. 
utánn jó éjszakát mondván az Obesternének , há
ló szobájában eggy karszékbe ült, és gondolatok
ba merült. Csak éjfélkor serkent fel ezen álla
potból , melly érzéketlenség volt inkább , mint 
gondolkodás, ’s mivel annak súllyá alatt felette
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nagyon megbádgyadt, csak ugyan végtére feküd
ni ment.

Heggel felébredvén , az első tárgy, mellyre 
ízeméi estenek , a' portré volt,  mellyet estve 
nyakánn felejtett. Hirtelen elfordítván róila sze
meit, a' földre szögezte, azutánn pedig lassan- 
kint ismét vilTzavezeüe a’ képre. Félénken meg- 
vjsgálván ennek vonásait, megvallotta magának, 
hogy szép. Felkelvén , levette nyakárúi, és bon
caihoz tette. Dél utánn a' kertben sétálván A 
Aranypatakinak levele jött ismét keze közé. Ezt 
újjra elolvasván, eggy keveset sétált, üdöt hagy
ván mind gondolatinak, mind érzéseinek, hogy 
a5 zavarbúi, mellyben rend nélkül gomolyogtak, 
kiderülhessenek. Viíízament azutánn szobájába, 
's a’ portrét elövette, megvisgálta, 's drága kö
veihez és gyöngyeihez viíTzatette.

Sem nem ehetett az nap , sem nem ihatott, 
ammint kellett volna, sem helyet sehol nem ta
lálta. A’ szerelem tudni illik egészen eltűnvén 
szívéből , ebben felette szomorú pusztaságot ha
gyott , és Juliska úgy vált el tölle, mint szíves 
jó barátunktól szoktunk, kit a' kérlelhetetlen 
sors karjaink közül elragad. Utánna szaladunk 
egynéhányszor, megölellyük, megcsókollyuk, mel- 
lyünkhöz fzoríltyuk, 's mikor csak ugyan el keli 
végtére öiünkbül bocsátanunk, vérző szívvel né
zünk utánna mindaddig , még láthattyuk.

Egynéhány nap múlva Juliskának szíve csen
desedni kezdett. Aranypatakinak levelét keblé
ben hordozta ugyan , de csak azért, hogy azzal

ma



*4c>

magát utánna esdeklő szerelmének hátra hagyott 
sebeiből kigyógyítsa. Az egéfz levelet tudta már 
Itonyv nélkül , és még is , ha csak eggy tekinte
tet vethetett is soraira, sokkal jobban megenyhí- 
teáé fájdalmát, mint akármi egyéb.

Elment azutánn a* ládácskához , mellyben 
drágaságai voltak , 's eggy két szempillantásig tar
tó kétkedés utánn megnyitván , kivette beiölle a' 
Grófnak portréját, 's elmenvén ezzel a* szófához, 
leült, 's a' képet olly hidegvérüséggel kezdette 
visgálni, mint az efféle műdarabokot visgálni 
a' végből szoktuk , hogy az origyinálisokkal va
ló hasonlatosságokot mcgitéllyük. Egyszerre e- 
szébe tűnvén neki amaz origyinálisnak terme? 
te ,  mellyet e’ szép kép valaha ábrázolt, meg
lepte szívét a' könyürületesség , elsohajtotta ma
gát szinte tudta nélkül, ’s gyönyörű szemeiből 
mellyére gördülvén eggy pár könyecske, Sze
gény Gróf! úgymond lágy szózattal. Illy ízemet 
olly szerencsétlenül elveszteni !

Ezen szempillantásban megcsökkent benne 
amaz undorodás , mellyel azelőtt férjének terme
teiül gondolkodni szokott volt. Sokáig nézte még 
nedves szemmel a’ képet, 's végtére mély fo
hászkodásra fakadván, Es annak, úgymond, csak 
eggy roffz szót sem adni, a' ki őtet e’ szemtűi 
megfosztotta! Erre a’ levelet kebeléből ismét ki
vette, elolvasta, 's felette egynéhányszor könyö
rületesen fohászkodván, bonczaihoz eltette, a* 
Grófnak por;ré át pedig nyakába akasztotta.

E’
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E* szempillantástól fogva éjjel nappal keb- 
lénn hordozta ö e* képet, 's naponkint jobban 
és jobban megösmerkedett vele. Némellykor, 
mikor ama’ különös kegyességet meggondolta, 
mellyet a' Gróf ahhoz mutatott, a' ki szemét ki
ütötte, még az is megtörtént rajta , hogy e’ ké
pet ajakihoz értette, és szívéhez szorította.

Eggy holnap múlva Aranypatakinak elmene
tele utánn Angyalszögre érkezett Báró Kékesi Jó
séi , Juliskának édes attya, hogy leányát meglá
togassa. Négy szem kcztt tudakozván az Óbes- 
ternétül, ha Juliska nem változtatta-e még meg 
gondolattyát ? ’s az Affzonynak feleletébül hall
ván , hogy erre még semmi reménység sem mu
tatta magát, megvonta vállait, és leányával a’ 
Grófról csak eggy szót sem szóllott. Azon dél 
utánn, mikor már viffza akart Bécsbe menni, tré
fából találta Juiisnak azt a* kérdést tenni, ha 
nem akarna-e úti társa lenni?

Hogy a' Grófnak hitvesse Tegyek, feleié Ju
liska, az tollem ki nem telik; de ha engemet a' 
Gróf biztos barátnéja gyanánt házához akar ven
ni , elmegyek Uram Atyámmal.

Az öreg Báró álmélkodva nézi leányát, nya
kába borul, megcsókollya , 's parancsolatot ád 
hogy az úti készületek halafztassanak el harmad 
napra. Azalatt felkészült Juliska is az Óbester- 
nevei eggyütt, ki örömében azt sem tudta, hol 
áll a’ feje? ’s harmad napra különös megelége
déssel három hintónn mindnyájan elindultak. 
Bécsben a házasság azonnal kihirdettetett, ’s Ju
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1 iskát a’Gróf nagy diadalommal vezette házához, 
és innen más nap az Udvarhoz. Juliskának kéré
sére a' Gróf az Obesternét mellette hagyta.

H u f z o n h a t o d i k  S z aka fz.

A z  első [terelem  ritkán alszik el.

_A.ngyalfzögrűl Méhfalvára viíTzalovagolván A- 
ranypataki , Nénnyének hírül adta, hogy mái 
nap tolle elbűczúzik.

Már tegnap láttam én azt, édes Öcsém L ko
mor hoinlokodonn , hogy dolgaid nem úgy mén* 
n ek , ammint kívántad volna; de mivel te ko
morságodnak igaz okát, tudgy* Isten! micsoda 
fontos dolognak emlegetésével ímezted , ámoz- 
tad , semmit' sem szállottam Juliskáról. Kosarat 
kaptál úgy-e ? Ne gondolly vele semmit! Van 
még a* világonn sok szép és jó leány!

É n, kedves AíTzonyom Néném! ha igazat a- 
karok szóllani, kosarat nem kaptam, hanem ko
sarat önnön magamnak adtam.

Ügy-e? Nyilván férget vettél eszre a’ szép 
almában ?

Csak a’ fzép almának a’ sorsában. Engedgye 
meg Néném AíTzony, hogy most errul semmit 
se szóllyak. Megadgyák talán az Egek , hogy a* 
dolog jó fordulást vesz, és akkor diadalmas szó
zattal fogom AíTzonyom Nénémnek elbeszélleni.

Adgy kezet rá, nem azért, mintha e tit
kot tudni óhajtanám , hanem mivel így legalább



bizonyosan remélhetem azt, hogy halálom előtt 
még egyszer meglátogatsz.

Talán még ezen esztendőben, mondá Arany
pataki. Méhfalvát én el nem felejthetem , nem 
csak Néném Aífzonynak kegyessége miatt, ha
nem azért is , mivel Angyalszögnek szomszédsá
gában fekszik.

Más nap Aranypataki Mélfalvárúl könyezŐ 
szemmel elindult, és harmad napra szülőihez Pest
re szerencsésen elérkezett. Édes annyának ki
mondhatatlan öröme volt benne , 's minekutánna 
utazásainak rövid történeteit hallotta, 's ama' 
tiszteletet látta volna, mellyel fiát a' nagy világ
nak érdemesebb tagjai fogadták , érzékeny köny- 
hullajtások között köszönte meg férjének, hogy 
házából a* franczia nevelőt elűzte.

Még azon estve, mikor a'Kápitány haZa ér
kezett > befogatott az öreg Aranypataki, és el
vitte fiát Mársfalvi Gyenerálishoz. Sírva fakadt 
e’ meglett vitéz a' Kapitánynak Ölelő karjai kö
zött, mikor az öreg Aranypatakká! amaz igéket 
hallotta: OíTza fel Gyenerális Uram atyai Örö
memet , valamint hajdan velem az atyai gondo
kot felosztotta. Nevezze fiának; nekem pedig en- 
gedgye meg , hogy ezentúl bátyám gyanánt tisz- 
tellyem.

Édes Éiam! mondá a' GyeneráÜ9 , megcsó
kolván a* Kapitányt; azutánn pedig az öreg A- 
ranypatakit megölelvén , és megcsókolván , ked
ves Öcsém ! úgymond. Elvitték végre magokkal 
Aranypatakiék a’ Gyenerálist házokhoz, hol egw

gyütt
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gyiitt egéfz éjfélig mulattak. Mikor a' Kapitány 
édes annyának a' külső országokot lerajzolta , 
mellyekben útazásokot tett, vagy mikor a' Gye- 
nerálisnak elbeszéllette az ütközeteket, mellyek
ben forgott, akkor édes attya , ki melleitek do
hányozhatott, a’ titkos örömtől elragadtatván, 
úgy elbámúlt reá egynéhányszor , hogy még pipá
ja is elaludt.

Más nap reggel megírta ezen érzékeny atya 
Hevesinek is , hogy régi nevedcke megérkezett. 
Jöjjön be az Űr hozzánk az alTzonnval eggyütt, 
mondá a’ levélben , ’s gyönyörködgyon nevelés
béli fáradságainak kellemetes gyümölcseiben. A- 
tyai örömemet fel kell osztanom ; egyébaránt 
elfojt !

A ’ Kapitány, ammint egynéhány nap múl
va Hevesit véletlenül meglátta , nyakába borúit, 
's érzékeny háladással nyilván megvallotta neki, 
hogy ama' princípiumok nélkül , mellyeket tölle 
tanúit, a’ nemes szívnek valamennyi boldogságok 
között legfelségesebb boldogságához soha sem 
juthatott volna.

Vigye a’ tatár a* franczia mestereket és mes- 
temeket! mondá a' Gyenerális , az ebédnek vé
geim tokajit töltetvén poharába ; az emberséges 
magyar nevelők pedig éllyenek !

Mivel a* Kapitány között és Báró Külneki 
Gilméta között Pestenn tetetett meg valaha a' 
szülök által ama'szövetség , melly a’ franczia ne
velőknek kedvéért Külnekiék* részérül olly ha
mar felbontatott; ama’ kellemetes helyek, hol

gyér-



gyermek korában Gilmctával mint jegyessével 
röviden ugyan de érzékenyen mulatott ,  eleve
nebben megemlékeztették ötét első szerelmének 
ezen tárgyára , hogysem iránta hideg vérrel gon
dolkodhatott volna. Tudgyuk azonnkivül azt is, 
hogy ama’ kis esetek, mellyek bennünköt neve- 
dék korunkban értek,  sokkal felejthetetlenebbek 
azoknál , mellyek férjíi efztendeinkben történnek, 
talán azért ,  mivel gyermekségünkben érzékenyeb
bek lévén inaink, az örömek vagy bánatok ia 
mélyebb nyomdokot hagyhatnak akkor bennek 
magok utánn , mint mikor már tompábbak , lá- 
gyabbak , érzéketlenebbek.

Lehet-e az én sorsomnál , mondá magá
ban egynéhányszor Aranypataki , nem mondom, 
mostohább, hanem csak átalkodottabb ? Gilmé
tával még gyermek koromban öfzveköt , hogy 
tölie eggy pár franczia gonosz embernek kíván
ságára ismét azonnal elválalTzon. Kivisz azutánn 
franczia országba , hogy ott eggy paraszt leányba 
bolonditson, kit karjaim közül megmeg azon
nal inasomnak ölébe vezet. Oda csal végtére 
annak jegyesséhez, kit szeme* világától megfosz
tottam , ’s tudtom nélkül a’ legalacsonyabb árulás 
nak veszedelmébe taszít.

Illy elmélkedések által meglágyulván szíve, 
kikereste Gilmétának portréját,  és újra megös- 
merkedett vele. Csak szeretném még is tudni, 
mondá magában , ha boldog-e vagy sem ? Szíve 
nekem a’ jóra nagyon hajlékonynak látszott len
ni; d e ,  boldog Isten! a' legjobb fajtából való 
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fa is mikép hozhatna gyümölcsöt , ha tudatlan 
vagy gonofz kertésztől fonákul müveltetik ? Tu
dakozódott azutánn sorsa iránt külömbféle há
zaknál,  de sehol sem tudtak rólla többet mon
dani annál,  a' mit maga is tudott ,  azt az eggyet 
kivévén , hogy édes attya , Báró Külneki László 
meghalálozott , és hogy jószágainak gondviselé
se báttvára, az Óbesterre bízatott.

Aranypatakin ,k egéssége azóta,  hogy Angyal- 
ízögrül elbúcsúzott , nem súlyos ugyan , de még 
is számos kis változásokot szenvedett. Az orvo
sok azt javasolták neki , hogy a' várasi levegőt 
váltsa fel a' mezeivel. Kiköltözött tehát Hevesi
hez a' jószágra , hol régi nevelőjétől a' gazdaság
ban fontos leczkéket vett. A' házi boldogság, 
mellyben Hevesi Mariskájával és gyermekével 
él t ,  meghajolta szívet,  és arra integette,  hogy 
példájokot mennél hamarább kövesse. Oda gon
dolta ö magát az illyen házi örömeknek közepé
be , és oldala mellett már Juliskát,  már Giimé- 
tát látta. Ezek már másoknak karjai között 
szürcsölik talán a' boldogságnak édes poharát, 
mondá végtére magában, még te a' világonn ma
gad senyvedfz, ’s az ollyan érzékeny affzonyi 
fzív utánn hasztalan' esdeklefz , melly lángoló 
szerelmedet viszonollya !

A’ helyett , hogy egésségének változásai meg** 
szűntek volna , még súlyosodni is kezdettek a* 
komorság mia t t , mellyel Őtet az efféle gondola
tok elborították. Viffzament tehát Pestre,  és szü
lőit , minekutánna nállok és Hevesinél másfél
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holnapot töltött volna,  arra kérte,  hogy látogas
sák meg vele kedves Nénnyét, Méhfalvinét. Óh! 
micsoda kimondhatatlan nagy örömet tennék én 
e’ jó szívű Asszonyságnak , mondá szülőihez, ha 
AíTzonyom Anyátnot és Uram Atyámot hozzá 
vezetném! Meglehet,  hogy a' Kapitánynak más 
titkos oka is volt arra , hogy ezen utat sürges
se ; de mivel ezt még önnön magának sem val
lotta meg , el kell hinnünk , hogy csupán1 csak 
egéssége miatt .akarta a' levegőt megváltoztatni, 
egyszersmind pedig ezen alkalmatossággal éde* 
Annyát is Méhfalvinéval megösmerkedtetni.

Hu f z o n  h e t e d i k  S z a k a f z .

Csak az szép  , és szeretett e méltó , a mi jó .

A z a l a t t  , még Aranypataki Pestenn mulatott ,  
Gróf Bölcsei Tamásnak házánál Bécsben nagy 
változás történt. Mikor vendégei voltak , akkor 
ö Báró Kékesi Juliskának férje , mikor pedig 
egyedül maradtak,  testvér báttya volt. De kevés 
üdó múlva a’ bátyának a' húg veszedelmes lett. 
Julisnak bájos alázatossága, szép magaviselése, 
emberséges barátkozása azokkal , kik hozzá kö
zelítettek , a’ figyelmetesség , mellyel a* Grófnak 
tetszését mindenben megelőzte , a' szépen folyó 
rend , mellyet házánál tar tot t ,  a' jó íz lé -,  melly 
minden mozdúlásábúl kitetszett, a' kegyesség, 
mellyel minden emberhez viseltetett, a' tetetett 
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férjből csak hamar valóságos szeretőt neveltek. 
Ámde a' Gróf ,  minekutánna mint férj sokáig 
hallgatott,  mint szerető annyival inkább nem 
szóllott az ollyan dolgokról, mellyek a' testvér 
szeretetnek korláttyainn kiviül vannak.

Juliska ellenben a' Grófban olly férjfiút lá
tott maga e lő t t , kit a' Nagyok és Kicsinyek 
eggyaránt szerettek és t iszteltek; ki nagy hiva
talban lévén,  jó barátok nélkül még is nem szű
kölködött; ki a’ férjnek jussait megkívánhatta 
volna,  és a’ tesvérnek jussaival még is megelé
gedett; ki hitvessére figyelmes volt ,  a’ nélkül 
hogy szem alatt tartotta volna; ’s ki neki kü
lömbféle szolgálatival érzékeny szerető gyanánt 
kedvezni ügyekezett , a' nélkül hogy terhére lett 
volna. Juliska sajnálni kezdette, hogy e' jó és 
bölcs férjfiúnak nincs ollyan hitvesse,  a’ ki Ötét 
szeretné , 's e' mellett megszokván lassankint ü- 
veg szemét és púpos há tá t , végtére valóban sze
rette is.

Olly annyira igaz, hogy az emberhez ill<5 
szerelemnek tárgya a’ jóság, melly nélkül a ’szép
ség csak hiú és múlékony tulajdonság, melly a* 
szívet tűzre ingerelheti ugyan,  de meg nem bol- 
dogíthattya. Naponkint láttyuk amaz igazságnak 
szomorú pé ldá i t , hogy a* leggyönyörüebb terme
tű és a' legbájosabb ábrázatú remek szépségek, 
ha közönséges éíTzel, és műveletlen szívvel bír
nak , környűi vannak ugyan véve szeretőkkel, 
de a' házasságnak örömeihez fel nem juthatnak, 
vagy ha feljutnak i s , mindgyárt az első eszten- 
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dökben magok körül házi boldogság helyett elé
gedetlenséget, hidegvérűséget, viíTzavonást, eggy 
fzóval házi poklot tapasztalnak ; még a' legrú- 
tabb leányka fzép tulajdonságival, nyíltt eszével, 
érzékeny szívével , és jó erkölcsével a' legjobb, 
legérzékenyebb, és legbölcsebb férjfiút megbá- 
jol lya, magához v on ny a , és hű karjai között 
megboldogíttya. Ide tartozik az , a ’ mit Swift, 
eggy híres ánglus író az ollyan aíTzonyi fzépsé- 
gekrűl mond , kik az észnek és szívnek művelé
sét egészen elmulatván , csak a' czifrálkodásban 
foglalatoskodnak; hogy ok,  tudni illik, egész 
életekben csak törököt csinálnak, mellyekkel a’ 
inadarakot megfoghassák ; arról pedig soha sem 
gondolkodnak , hogy kalitkákot építsenek , mel- 
lyekbe azokot bezárhassák.

A* Gróf azonban a* testvérnek korláttvai 
közül ki nem lépet t ,  sót úgy látszott, mintha 
Juliskához való tisztelete naponkint gyarapodott 
volna. Juliska tehát azt gondolta , hogy szívé
nek változását észre nem veszi; 's errevaló néz
ve a* Grófhoz való szerelmét némelly ártatlan 
jelenségek által még nyilatkoztatni is kezdette. 
Ezeket a* Gróf nem merte egyébre , hanem csak 
érzékeny barátságra magyarázni; Juliska pedig 
e' hidegvérüségbül azt következtette , hogy sze
relmét a' Gróf megveti , és ebben a' Grófot még 
meg sem Ítélhette. ViíTzaadgya nekem a’ köl
csönt , mondá magában , 's bevonván magát leg
magányosabb szobájába, a’ Grófot csak akkor 
lá t ta , mikor látogatása elöl jó móddal ki nem

tér
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térhetett. A' Gróf nyughatatlankodni kezdvén, 
figyelmetesebb lett kedves barátnéjának és szere
tett jegyessének minden mozdulására , 's ammint 
egyszer véletlenül hozzá bement , azt vette esz- 
r e ,  hogy eggy portrét nyakrafőre dugott el ke
belébe , mellyet nyakánn titkon hordozott , ’s 
melly a' Grófnak eljövetele előtt kebeléből ki
esett volt.

Én Juliskát szeretem , mondá magában a* 
Gróf,  mikor tőlle szobájába viífzament ; ő pe
dig szerencsétlen. Nem fő kötelessége e vallyon 
a'szeretetnek, hogy tárgyát megboldogítsa ? Mind
addig meg nem nyugfzok , még szerencsésnek nem 
teszem.

Más nap reggel bement hozzá , mikor még 
a'tükörnél ült,  a’ mit eddig soha sem cselekedett, 
’s megparancsolván a' komornának , hogy mennyen 
k i ,  és senkit be ne bocsásson, Juliskának kezét 
megcsókolta, ki ijedtében nem tudta ,  mit gon- 
dollyon ? A’ mellette álló üres székre a' Gróf le
ülvén,  Drága Barátném ! úgymond, én mar eggy 
jó üdötül fogva azt veszem efzre, hogy szeret, 
és most a’végből jövök,  hogy ez iránt szeretett 
jegyesemmel négy szem köztt értekezzek.

Juliska egybekúcsolván kezeit ,  feltekintett 
az égre , és nagyot sóhajtott.

Szereti-e kedves Barátném azt a'férjfiút , ki
nek képét nyakánn viseli ?

Juliska hi r telen 'a’Grófra tekintvén,  azutánn 
pedig szemeit leütvén , Mi tagadás benne ? úgy
mond halk szózattal, szeretem, és meg keli vál

la-
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lanom , hogy sokkal érzékenyebben szeretem, 
hogysem--------

Én Nagyságodnak csendes kesergését tovább 
nem nézhetem, mondá a' Gróf,  annyival is in
kább , mivel legfontosabb kötelességeim közé 
számlálom, hogy Nagyságodét szerencsésnek te
gyem. E' szempillantásban felszabadítom minden 
hitvesi kötelességétől. Elmegyek azonnal édes 
Attyához Báró Kékesi Jósef Úrhoz , és vele eg
gyütt a’ Fejedelemhez. Elválásunk még holnap 
megtörténnyen. Azt az eggyet mindazáltal en- 
gedgye meg nekem Nagyságod , hogy forró sze
xelmemet, ezen szempillantásban, mellyben bol
dogságának feláldozom, raegvallhassam. Éllyen 
szerencsésen, drága Juliskám! és ha egyszer an_ 
nak karjai között csüggedezik , a ’ kit szeret, em
lékezten meg boldogtalan barát tyárúi , ki men
nyei szívét életének fogytáig tiszteli.

Ezzel felkelt,  és el akart menni , ammint 
Juliska Véletlenül nyakába bőrűit, 's ajakára tűz
vén az első csókot, Bölcsei! úgymond, én tége
det ,  még élek, el nem hagylak! íme! kezedbe 
adom e’ por trét ,  de csak azért ,  hogy azt a’ te 
saját kezedből vegyem viíTza. (ismered e az o- 
rigyinálissát ? •

A’ Gróf a’ képre tekintvén , *s abban hajda
ni ábrázattyát megösmervén , térgyre esett,  's a' 
Grófnénak kezét tüzesen csókolgatta. Az öröm
nek első heve utánn tudakozni kezdette a' Gróf, 
mikép jutott légyen e' portréhoz ? mire a Grof-
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né Aranypatakival voltt történetét hüven elbe-
fzéllette, és búcsúzó levelét kezébe adta.

A’ Grófnak szívében gyors habok gyanánt 
váltották fel egymást az álmélkodásnak , az ér
zékeny barátságnak, és a’ háladatosságnak indú- 
lattyaj. Végre felkelvén üleséríil , Kedvesein! 
úgymond ; Aranypatakinak e’ nagylelkűsége úgy 
elfogta szívemet, hogy rneu: kellene neki minden 
bizonnyal repednie,  ha háladatosságát érzékeny 
ölébe mennél hamarább ki nem önthetné. El
megyek azonnal Fejedelmünkhöz ; elbefzéllem 
neki e’ bajnok cselekedetet , és szabadságot ké
rek tölle arra , hogy Aranypatakit felkereshes
sem , és köfzönetemet eleven szóval elejébe ter  ̂
jeszthessem. Az én drága Hitvesem megteszi e 
nekem azt a' kegyelmet, hogy Aranypatakit ve
lem megtifztellye, és engemet e' barátságért ne
ki különös köszönetét mondani segítsen?

Én a' Gróftól csak rövid üdore sem válók 
el örömest , mondá a ’ Grófné. De e* nélkül is 
fő törvényem az nekem , hogy férjemnek kedvét 
soha meg ne szegjem. Aranypataki most hihető- 
képen szülőinél van Pestenn.

Akárhol legyen, felkeresem. Angyalfzögönn 
szándékozok keresztül menni , hogy eggy úttal 
e' jószágot is megtekintsük. Ott talán Méhfalvi- 
nétúl megtudhattyuk, hol tartózkodik?

A’ Fejedelem különös jutalmat akart Arany
patakinak Gróf Bölcsei által küldeni ; de a* Gróf 
azt felelte, hogy az illyen különös cselekedetet 
jutalmazni akarni annyi volna ,  mint érdemét le

aláz-
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alázni , és Ö Felségét egyszersmind arra kérte, 
hogy e’ különös kegyelmet más alkalmatosságra 
hagyni méltóztasson.

Más nap Bécsbíil a’ Gróf a’ Grófnéval az 
eggyik hintóbán , az öreg Báró Kékesi pedig az 
Obesternével a' másikban elindultak.

Még ezek Bécsben történtének, Aranypata
ki azalatt szülőivel eggyütt Méhfalvánn szeren
csésen megérkeztek, és az öreg Méhfalvinét kel- 
lemetesen meglepték. Nem tudta e' jó szívű Af- 
fzonyság örömében, hová legyen? Édes Ángyom 
Alszonykáin ! mondá az öreg Aranypatakinénak, 
minekutánna megmeg ölelte,  és öszvecsókolta 
volna , micsoda szerencsésnek tesz engemet, hogy 
látogatásával halálom előtt megtisztel. Eddig 
olly magányosan éltem e* világonn, mint a’ sík 
mezőnn a’ régi tölgyfa , melly az aratóknak nyá- 
ronn árnyékkal kedveskedik. Egynéhány hét e- 
lött Kapitány Öcsém felkeresett, ’s kesergő öz
vegységemnek sírjából új életre támasztott; most 
pédig nekem Ángyom AíTzonnyal és kedves Ö- 
csemmel még új örömeket is hozott. Eddig csak 
sírdogáltam magányosságomban, most pedig örö
memben ollyan vagyok, mint a' madár. Édes 
Angyocskám! légy ná llam, mint otthon. Paran- 
csolly! A' mim van,  mind szolgálatodra van,  és 
a* mim nincs, azt megfzerzem , hogy kedvedet 
töltsem. Uj módi complementákot ne várj tő
lem ; de fzívemrül légy bizonyos , hogy hozzád 
olly hu , olly nyíltt, és olly iga? , mint boldo- 
gúltt édes anyádé volt. Erkölcseim, és szoká

saim,
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raim a' régi világból valók ; ezekben meg ne 
ütközz, hanem végy engemet úgy,  ammint va-
gjok.

Az öreg Aranypatakinénak könyübe borul
tak szemei , ’s megcsókolván Méhfalvinét , Édes 
Ncnvm Aíszony, úgymond, mind magamról, 
mind fiamról tudom már én azt tapasztalásból, 
hogy az ój franczia módosságok , erkölcsök és 
szokások mind bolondságok , és hogy csak a’ jó
zan ész, az érzékeny szív, és az emberség az, 
a’ mi minket megboldogíthat.

Atyafiságosan mulatták már egynéhány nap. 
tói fogva Aranypataklék Méhfalvánn magokot, 
ammint Kékesiék Gróf Bölcseivel Angyalfzögre 
érkeztek. Meghallván, hogy Aranypataki szülői
vel eggyütt Méhfalvánn van , még az nap átrán- 
dultak.

Bölcsei! Aranypataki! így kiáltottak egy
másra majdnem egyszersmind e' jó barátok, egy
másnak nyakába rohanván. Eggy hoíszó ölelés 
utánn,  Aranypataki! úgymond hozzá a' Gróf,  te 
nekem szememet olly nyereséggel adtad viíTza, 
melly mind a’ két szememnél többet é r?  E' val
lásnál nagyobb köszönetét nem mondhatok. Er- 
zed-e fontosságát úgy,  mint én?

Érzem , Barátom ! mélyen érzem.
Tgy hát magammal megelégfzek, mondá a’ 

Gróf.
Engemet itt hágy ál lani , kiáltá végtére ör

vendetes szózattal a’ Grófné, és csak férjemet 
ölelgeti. En is közétek tartozók ám , édes Bá

tyám !
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tyám ! Ezt mondván , Aranypatakit szívesen meg
c só k o l ta  , csókjához e* szókot függesztvén: Éle
temnek fogytáig édes Bátyám!

Az öreg Báró Kékesi kezet nyújtván Arany- 
patakiviak , kérem Kapitány Uramot , úgymond , 
nézzen engemet örökös adóssának !

Majd azutánn,  ammint Aranypataki az Obes* 
térnének kezét megcsókolta , és bocsánatot kért 
tol le , hogy az Ö híre nélkül a’ Grófnéval szerelmes 
szövetségbe bocsátkozott , A’ következés , feleié 
az Óbesterné, nem csak ártatlannak mutatta e’ 
szövetséget , hanem még érdemesnek is tette. 
Egyébaránt, mint nevelő,  kénytelen vagyok meg
váltani, hogy ezen esetben új bizonyságát leltem 
ama’ nagy valóságnak, hogy sokkal könnyebb 
az embert a’ szív által ,  mintsem az ész által jó
ra vezérleni.

Azutánn Juliska Méhfalvinéhoz és Aranypa
takinéhoz fordulván, Nagyságtok, úgymond, e’ 
jelenésnek okát minden bizonnyal nem tudgyák. 
Engedgyék meg tehát , hogy ezen új bátyámmal 
és édes atyámmal a’ kertbe mehessek , még fér
jem Nagyságtokot az egész történettel megösmer* 
kedteti.

Méltóságos Grófném! inóndá a’ Kapitány kér
lelő szózattal.

Mind haszontalan a’ könyörgés , feleié a* 
Grófné. Csak jöjjön velünk, édes Bácsikám, 
jöjjön.

Ezzel kezénél megfogván , a' kertbe vezette, 
átjárta veit és édes attyával ama’ helyeket,

hol
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hol Aranypataki neki szerelmét megvallotta. Fel 
óra múlva a kertben termettek a' többiek is*
Méhfalviné Aranypatakinak a' nyakába borult és 
megcsókolta; édes armya kezét szorította meg 
titkon; édes attya pedig mosolygó tekintetével 
mutatta meg neki , hogy nemes szívuségéber* kü
lönösen büszkélkedik.

H u f z o i i n y o l c z a d i k  S z a k a s z

B izony még megesik a szíve rajta!

S z ű k  ségtelen azt mondanom , hogy Aranypata
k o k  és Kékesiék Gróf Bölcseivel eggyütt úgy 
mulatták egynéhány napig már Angyalfzögönn, 
már Méhfalvánn raagokot , mint ollyan testvé
rek,  kik, egymást érzékenyen szeretik. Ebéd 
utánn egyszer, mivel essös üdó volt ,  eggyütt ül
vén mindnyáján Méhfalvinénál, a* K apitány tu
dakozni találta Gróf Böcseitül , hol és mikép van 
Báró Külnekinek leánya, Gilméta? Hisz az Ö at
tya a* te auyádnak a’ testvére volt? Sorsáról te
hát csak kell valamit tudnod. Kérdéseimre sen
ki sem volt mindeddig képes,  elégítő felele
tet adni.

Az égre tekintvén a* Gróf,  A’ mi szegény 
Gilmétánk , úgymond szomorú szózattal , felette 
fzerencsetlen !

Szerencsétlen? kérdezé a’Kapitány,  felemel
kedvén úlésérúl , és a' Grófhoz komor ámútlás-
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sál közelítvén. Hisz ö eggy franczia gavalérral 
ragyogó szövetségre lépett - - /  -

Mellyrül az ember nem örömest fzóll, ked
ves Barátom! mondá a 'Gróf.  Megadta ö az á- 
rát ama' bolond eloitélelnek , mellyel édes annya 
a’ jöttmentt franc/iáknak hódolt ,  ’s melly miatt 
a’ közted és leánya között okosan kötőit szövet
séget felbontotta;

De az istenért! mi történt tehát vele,  kér
dezé részvévö vizfgasággal a' Kapitány.

A' Gróf ezt efzre vévén,  Gilmétának sorsa, 
úgymond mosolyogva, ammint lá tom,  nagyon 
szívedenn fekszik ! Talán bizony - - -

A’ régi szerelem el nem aludt még bennem, 
akarod kérdezni? mondá Aranypataki. Erre én 
valóban határozott feleletet e’ szempillantásban 
nem tudnék adni. Azt az éggyet bizonyosan 
mondhatom , hogy én Ötét szép hajlandóságai 
miatt tisztelni, soha meg nem szűntem , ióllehet 
egyszersmind nagyon sajnállottam, hogy jó és ér
zékén}’ szíve felette roíTz kézbe jutott. Madame 
de Föllé roíTz erkölcsű aíszony volt.

E* vallásod utánn,  kedves Barátom! mondá 
a* Gróf ,  dupla kötelességemnek tar tom,  hogy 
fzégény Gilmetánknak boldogtalan sorsával meg- 
ösmerkedtesselek. Hallyad tehát szomorú tör
ténetét.

A z  ügy nevezett Marquis de Bourse nem 
volt egyéb hamis játékosnál, pénzcsalónál, éö 
tolvajnál ,  kit Madame de Föl lé ,  szegény Gilmé- 
tánknak nevelője, boűzúállásbúl arra b i r t , hogy

Kül-
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Külnekiéknek házát megrontsa és meggyalázza. 
Igaz neve alatt annyi gonoszságot vitt már végbe 
ifiú ember létére ezen ál Marquis,  hogy franczia 
országban a’ policzia szorgalmatosán kereste. On
nan tehát el i l lant , Német országba jött , és ne
vét megváltoztatván, több illyen gém mire valók
nak társaságába lépett ,  kik a' német varasokra 
felosztva , franczia emigránsoknak mondták ma
go ko t , ’s a ’ nyilvánvaló könyörűletességnek ol
talma alatt külömbféle jó házakba mint nevelők, 
mesterek , vagy kéregetök becsúsztak és kéz alatt 
nagy károkot okoztak.

Ezek közé tartoztak Madame de Föllé,  és 
a’ te első nevelőd Monsieur de Frippon is. E' 
roíTz aíszony tehát az említett gaz embert Kölné- 
kiéknek titkaival megösmerkedtetyén, rá vette, 
hogy mint Marquis jelennyen meg Bécsben, és 
keressen alkalmatosságot a r r a , hogy a* házhoz 
befúrván magát,  Gilmétának kezéhez és birtokai
hoz juthasson. A' p é n z t , melly e* játékra szük
séges volt ,  a’ társaságnak czinkos tagjai adták 
öszve azzal a’ reménységgel, hogy azt nagy ha
szonnal visszanyerik. A’ Marquisnak cselédgyei 
mind illyen tagokból állottak , és uroknak pél
dája szerint játékból, csalárdságból és lopásból 
éltek.

Aliig múlt el az esküdtetés utánn két hét ,  
hogy a' Marquis hamis levelet mutatott Külne- 
kiéknek, mellyben testvére Párisbúl azt ír ta,  
hogy k postaútak franczia országban tele lévén 
lat rokkal , nem meri neki a’ szokott summákofc
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elküldeni, hanem hogy vegyen fel kölcsön , a* 
mennyire szüksége van. Külnekinét tehát ’s ez 
által Külnekit könnyen arra bírta,  hogy lassan- 
kint valamennyi jószágaikor mind elzálogosítsák 
a’ végbül , hogy a’ Marquisnak pénzt adhassanak. 
Külnekinek csak eggy kastéllyá maradt még meg, 
eggy falunak negyed részévéi, hol most Gilméta 
magányosságban él. A’ Marquis más Uraságoktúl 
is tudott Külnekiéknek kezességére pénzekeket 
csalni , mellyekrül ezek semmit sem tudtak , ’s 
mellyeket amaz többnyire a’ izerencsétlen játék
nak színe alatt elsikkasztott, jóllehet ebben is 
szüntelen’ és felette sokat nyert.

Már Gilmétának drága bonczait is mind ke
zébe kerítette azzal a' színfogással, hogy eggy 
nagy játékvefzteségnek kifizetésére elzálogosíttya, 
mellyet böcsületének sérelme nélkül továbbra nem 
halaszthat; sőt hogy e' bonezokot ismét vissza
válthassa, már abban is sántikált, hogy Külne
kinek eggyetlen eggy kastéllyára pénzeket kér
hessen ; ammint a’ policzia Bécsben elfogta, ’s 
a’ mi keveset nálla talált,  azoknak számára, ki
ket e’ várasban megkárosított , elfoglalta. El a- 
karta azon órábar. fogni a’ Marquisnak cseléd-* 
gyeivel eggyütt Monsieur de Frippont,  és Ma
dame de Follet is; de ezek amaz Üraságoktól, 
kiknél tartózkodtak , egynéhány órával hamarább 
meghallván, hogy a' policzia a 'Marquist  keresi, 
szerencsésen eltűntek. A’ Marquis franczia or
szágnak határaim német és franczia bíróktól kér
désre vonatván,  halálra ítéltetett, és életét i
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hérnak keze által el is végezte. A' többiek kö
zül egynéhánynak hasonló volt a’ sorsa. A’ kik 
pedig a'halált meg nem érdemiették, fogságra i- 
téltettek. E ’ bírók előtt vallotta meg a’ Marquis 
azt is , hogy ezen utolsó cselekedetére Madame 
de Follenak unszolásából vetemedett.

Gilméta terhes lévén, mikor ez történt, ü- 
dotlen és halit gyermeket szült. Édes at tyá t , Bá
ró Külneki Lászlót, a’ guta úgy megütötte, hogy 
harmad napra meghalt. A' Báróné el nem visel
hetvén leányának méltó szemrehányásait, olly 
haragra lobbant,  hogy Gilmétát elhagyta , és test
véreihez folyamodott , kik irgalmasságból tar- 
tyák. Szerencsétlen hógom pedig Posonyba köl
tözött , és ott édes attyának báttyához , az Óbes
terhez vette magát,  ki érzékeny leczkézések u- 
tánn elvégre oltalmába fogadta.

Boldog Isten! micsoda szörnyű szerencsétlen
ség ez! mondá a’ Kapitány, könybe boróltt sze
meit az égre emelvén , és kezeit maga előtt egy- 
bekucsólván. Szegény Gilméta ! te ezt nem é r  
demletted. Ezzel a' másik szobának ablakjába 
m e n t , honnan a' mezőre kinézvén , elkábólt in
kább , hogysem gondolkodott.

Méhfalviné utánna nézvén, mikor kiment, 
Bizony még megesik a' szíve rajta! úgymond; 
Aranypatakiné pedig férjének kezét megnyomván, 
Oh melly mélyen érzem, úgymond, ama' csele
kedetednek böcsé t , mellyel azt a' franczia neve
lőt házunkból elkergetted ! Mi lett volna e' gaz 
embernek keze alatt a' mi gyermekünkbül!

Az



Az öreg Aranypataki megcsókolván hitvessé- 
nek kezet , érzékeny könyezéssel köszönte meg 
neki e' nemes vallástételt.

Nekem úgy látszik , mondá a* Grófné , hogy 
a* Kapitánynak szívéből ki nem párolgott még 
az első szerelem. jYlélyebben érzi ö a* mi sze
gény rokonyunknak szerencsétlenségét, mintsem 
legszívesebb baráttya érezhetőé.

Ezt én annak tulajdonítom , feleié Gróf Böl
csei , hogy a’ mi Barátunknak szíve felette jó és 
felette érzékeny. Szerelmének, ha eddig el nem 
aludt volna is,  most valóban,  mikor szerencsét
len húgomnak gyalázatos esetét tudgya, egészen 
el kell fzívébül enyésznie.

Ha szíve nagy nem volna , mondá a’ Gróf
né , valamint jó és érzékeny is. Gilmétának szö
vetségétől Ötét csak eloitélet tartóztafhattya; at
tól pedig j hogy az én szívemet és kezemet a* 
barátságnak feláldozza, forró cs tiszta szerelem 
tartóztatta. A ki pedig a hatalmas szerelemnek 
indúlattyánn bajnok gyanánt győzedelmeskedett , 
képes legyen-e az a’ hideg előítéletnek hódolni. 
A’ mit ö Gilmétának feláldozna , ha még szeren
csétlensége utánn is szeretné, és kezével megkí
nálná,  véghetetlenul kevesebb annál,  a’ mit a' 
barátságnak feláldozott.

Jól okoskodol , édes leányom! mondá az 
öreg Báró Kékesi. Ha Gilmétát a’ Kapitány még 
szereti , szerencsétlensége ötét el nem ijeszti at
tól , hogy kezévejüneg ne kinallya, ha ezt eg}eb* 
aránt szülői nem ellenzik.

Q Gil-
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Gilmctát én vétkednek nesn tarthatom,  mon
dá az öreg Aranypataki,  hanem csak szerencsét
lennek ; kinek tehát könyöríiletességünkre és se
gedelmünkre tökélletes jussa van. Az annya ron
totta meg elófzör a' franczia nevelés á l ta l , az
utánn pedig a* franczia szövetség által.

Én még az annyit  is merném mentegetni 
azzal,  mondá Aranypatakiné, hogy a’ franczia 
nevelés által olly vélekedéseket vertek a’ fejébe, 
mellyek nélkül házát e* veszedelembe soha sem 
ejtette volna. Nem volt neki szegénynek Arany
patakja , ki ötét jobb útra vezethette volna. II- 
lyen kalauzt pedig Gilméta is találhat az én ve
zéremnek fiában , ha ezt egyébaránt szereti.

E* végső szó, az én Ítéletem szerint,  egye
dül , mondá a* Grófné , melly e* szövetséget sze
rencsésnek teheti. A' szeretet a* szíve t , ha nem 
egészen érzéketlen , mindenre rá veszi.

Tovább e’ beszéd nem folytatódhatott ,  mi
vel a* Kapitány a' társasághoz érkezvén , komo- 
rabbnak tetszett,  hogysem annak folytatását el
viselhette volna. A' szokott mulatságok tehát 
elő vete t tek, mellyek utánn eiofzolni akarván, 
a* Grófné Aranypatakiékot más napra magához 
ebédre kérte.

Méhfalviné el nem nézhette kedves Öccsének 
szomorúságát, 's mihelyt vocsora utánn Arany
patakiné férjestül a’ háló szobába ment ,  ö vi
fzontag a* Kapitányhoz osontot t , ki szinte pipá
ra gyújtott vo lt ,  h o g /  fejebül gondolattyait , mi- 
nekelötte lefekszik, kifüstöllye. Hallod-e , Öcsém!

mondá
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mondá neki a’ jószívű aíszony, én tégedet azon 
szempillantástól fogva-, hogy Gilmétának boldog
talan sorsát hallottad , fzomorkodni latiak. T u 
dom én , micsoda gondolatokkal kuzködfz.

Itt ö e’ gondolatokot újjainn elejébe számlál
ván , imígy folytatta beszédgyét;

Az első az , hogy nem tudod , ha fzerelem-e, 
vagy csak puszta könyörüle's , melly most szíve
det e’ szerencsétlen menyecske miatt elfogta ? 
Ebből a’ kétségből könnyen kiverődhetsz,  ha ar
ról megemlékezel,  hogy közülünk , kik e'szomo
rú esetet hallottuk , eggyiknek szívét sem ragad
ta meg a’ búbánat olly hathatósan , mint a' t ié
det. Pedig azt csak meg keli va llanod,  hogy 
érezni mink is tudunk.

A’ második gondolat az , ha szülőid nem 
fogják-e ügyekezetedet el lenzeni , ha talán e’ sze
rencsétlen menyecskével régi szövetségedet meg 
akarnád újjítani ? Ebből is kisegítelek ama’ tu
dósítás ál tal ,  hogy err'ul szó már történt ,  mikor 
tollúnk a’ kis szobának ablakjába mentél,  és^hogy 
szülőid régi szerencsétlen szeretődről felette n e 
mesen gondolkodnak.

A’ harmadik gondolat az , ha remélhetnél e 
boldog életet e* menyecskével , kinek fejét olly 
sok franczia bolondság zavarja ? Erre én azt mon
d o m ,  hogy a ' jó és okos férjíi még a' tigrisből is 
derék aíízonyt neve lhe t , ha ennek hozzá eggy 
kis szíve van.

Az utolsó gondola t, melly tégedet haborít, 
az , hogy mit mond majd a* világ ? De erre ne* 
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ked csak akkor kellene fegyelmezned , ha szeren
csédet a’ világtól várnád. Egyébaránt tudod te 
a' világ* lármájának sekélységét , melly c«ak ad
dig tart , még a* beszédre új tárgyat nem lel.

Ezeket fontold meg okosan , azutánn aludd 
ki magadot jól , és holnap csendes szívvel tö
kéld el mGyadot az eggyikre, vagy a' másikra. 
Isten veled!

Aranvpataki angyalának nézvén jó nér.nye't, 
megcsókolta kezet ,  kifzítta pipá já t , lefeküdt,  és 
reggel olly könnyű szívvel és d erű Itt elmével kelt 
fel ,  mintha újjonnan született volna.

H u f z o n n k i 1 e n c z e d i k S z a k a f zé

Sok szerencsét az új próbára.

G r ó f  Bölcsei volt az első,  a' kivel gondolat- 
tyait a' Kapitány közlötte. Ha tudnám,  úgy
mond,  hogy Gilmétának van hozzám szíve, kész 
volnék vele még most is szövetségre lépni;  mert 
én őbenne nagy hajlandóságot tapasztaltam va
laha a' jóra , mellytül őtet csak a* roíTz nevelés 
csábította el olly meíTze , hogy annak úttyát ve
zér nélkül talán többé meg sem találh^ítya.

A' Gróf kimondhatatlanul örűlGy hogy famí
liájával Aranypataki szorosabb szövetségbe k í 
ván bocsátkozni; de egyfzersmmind legszentebb 
kötelességének tartotta azt i s ,  hogy eL jó barát- 
tyát,  midőn boldogítani akar ja,  szerencsétlennek

ria



H 5
ne tegye. Mennyünk mink , kedves Barátom ! 
Posonyba , így szóllott Aranypatakihoz,  ’s vis- 
gállyuk ott meg előbb Gilmétának magaviselé
sé t ,  mostani gondolkozásának módgyát , és tu
lajdonságait. A' szerencsétlenség meg szokta u- 
gyan az embert jobbítani , de egyszersmind em- 
bergyülölönek is teszi azért , mivel az ertíberek 
a' szerencsétlent megvetik. Sokszor hallottam 
én ama’ közönséges panaszt ,  hogy a ’ tömlöczök 
f  gonosztévőköt meg nem jobbíttyák ; de én e’ 
panaszt sükeretlennek tartom. Az efféle bünte
tés minden bizonnyal észre hozza az eltévedtt 
embert ,  de az emberek azok ,  a' kik ő t e t , mi
kor a ’ polgári társaságba újjra viífzalép , ismét 
megrontyák. Itt ö megvetést , amott bizodal- 
matlanságot,  itt fzeiencséjében igazságtalan aka
dályokot , amott  még szükséges kenyerében is 
embertelen üldözéseket ,  itt gónyokot , amott 
fzemrehányásokot tapasztalván , csak különös is
teni kegyelemnek tulajdoníthattya, ha ezen em
bereknek gyülölésébül új gonoszságokra nem ve
temedik , hogy rajtok boífzút állyon. Ha pedig 
az embereknek ezen igazságtalanságait a' megtértt 
gonosztevő el nem viselhet i , mikép viselhesse 
el az ollyan szerencsétlen, a’ ki szerencsétlensé
gét gonosz törvényszegések által meg nem ér
demiette ?

Az illyen embergyiilöléstül, és ennek iszonyú 
következésedül féltem én a’ mi Gilmétánkot , é* 
ha te azt nem remélled , hogy őtet e’ szívbéli 
nyavalyától megóhatod,  vagy hogy abbó l , ha tá

lán
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Ián már rajta elhatalmasodott volna , kigyógyít- 
hatod , javaslom saját boldogságod miat t ,  hogy 
az ú kezéért csak eggy lépést se tégy.

Aranypataki meggondolván magát,  Men
nyünk mink , Barátom ! úgymond , Posonyba , és 
kéz alatt előbb tudakozódgyunk^ Tanácsodot 
köszönettel fogadom,  ’s ezentúl is megvárom, 
mint hu barátomtól. Azonban , hogy tudakozó
dásunk annyival szerencsésebb legyen , engedd 
meg , hogy a ’ Grófné velünk jöjjön , és hogy én 
Ótet arra kérhessem, hogy Gilmétának szívét ma
ga kiösmerje,  gondolkozásának módgyát kitanúl- 
] y a , és hozzám való hajlandóságát kikémlellye.

Én tehát az én új bátyámnak kémje legyek? 
mondá a ’ Grófné nyájas mosolygással; és saját 
aíszonyi nememnek eggyik tagja ellen legyek az 
ö kémje? Nem fogják-e ezt az aíTzonyok árulás
nak nevezni? De nevezzék bár akárminek,  i t ta '  
Kezem! hogy annak ,  a* ki engemet megboldo- 
g í to t r , a’ kölcsönt viíszafizetni, fö kötelességem
nek tartom.

A' menyecskenézök tehát a’ Posonyi útra fel
készültek ; a* többiek pedig megígérték , hogy a* 
dolognak kimenetelét Méhfalvánn és Angyalfzö- 
fönn kivárják. Sok szerencsét az új próbára,  
Katona Uram! K iái rá Méhfalviné,  mikor az uta
zók a’ hintóba beültek.

Posonyb i érkezvén , azt hallották , hogy Báró 
Külneki Óbester a' várasban van ugyan , hanem 
hogy özvegy húga jófzágánn tartózkodik. Elmen
tek tehát az Óbesterhez , ki ököt kimondhatatlan

szí-
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szívességgel fogadta,  parancsolatot adván cse
lédgyeinek , hogy a’ vendégfogadóból még lovaik 
is házához hozattassanak. A ’ Kapi tányt , kivel 
a ’ hadi dolgokról mélyebb értekezésbe ereszke
dett , nagyon megszerette. Édes Kapitány Uram ! 
mondá neki a' hoíTzas befzéllgetés utánn , kezet 
fogván vele,  legyen jó barátom!

Nem csak jó baráttya,  hanem közelebbről va
ló rokonnva is akarna ö Uram Bátyámnak lenni, 
mondá a ’ Grófné,  ha módgyát ejthetné.

Hogyhogy? kérdezé az Óbester,  ’s minek- 
utánna Gilméta iránt való szándékát hallotta vol
n a ,  imígy szóllott hozzá: Valamint különös ö- 
römem volna benne,  ha e’ szövetség végbe me
hetne , úgy ellenben, mint böcsűletes ember ,  kö
telességemnek ta rtom,  hogy előbb szegény fzeren- 
csetlen húgomnak történetét elbefzéllyem, melly 
kezétől Kapitány Uramot minden bizonnyal eli
jeszti.

Bocsásson meg Óbester Uram,  mondá Arany
pataki ; én az ő szerencsétlen esetét az úgy ne
vezet Marquis de Bourse franeziával mind eggy 
szálig tudom - - - -

És még is ? kerdezé hevesen az Óbester - - -
Még is hitvesemnek választom, ha arról va- 

lamiképen bizonyos lehetek , hogy van még hoz
zám haj landósága, és hogy fzerencsétlenségénn 
k ivűl , melly könyörületességet érdemel inkább, 
mintsem szemrehányást,  semmi egyéb hiba nincs 
Va;t a , melly házi boldogságunkot meggátolhat
ná. Mint gyermekek öszve voltunk adva - - -

Tu-
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Tudom ! feleié az Óbester;  de ! •— Itt hóm-, 
lokát vagy kétszer megdörgölvén , Csak el nem 
hallgathatom , úgymond. Szörnyű halált kellene 
halnom , ha Kapitány Uram valaha énreám mél- 
tán vethetne ollyan tekintetet , melly nekem né
mán azt mondhatná:  Külneki! roíTz ember vol
tál hozzám , hogy húgodról nekem előre mindent 
meg nem vallottál. Inkább tehát egyenesen ki- 
tála'om , hogy 1-elkemenn semmi se maradgyon. 
Mikor Gilméta hozzám folyamodott ,  felette na
gyon meáeczkéztem franczia bolondságai miatt, 
mellyek illy csúnya galibába kever ték,  és azt kí
vántam tolle , hogy válaíTzon magának mennél 
hamarább eggy magyar gavalért ,  a 'k ive l  jószá
gaimnak örököst adhasson.

Ö boldogtalan esetét egészen édes annyára 
tolván , és a' franczia nevelésnek alacsonyságá- 
hoz mély undorodást mulatván , nekem végtére 
azt felelte, hogy szerencsétlensége miatt nem re
mélhet a ’ magyar gavaiérok közül olly kérőt ,  a’ 
minőt szeietne, és hogy errenézve a’ férjhezmenés- 
rűl inkább nem is gondolkodik. Sokáig sürgettem 
én Ötét már fenyegetéssel,  már kérleléssel, hogy 
e’ félénk elöitéletenn inkább,  mintsem véleke- 
désenn , a józan észnek segedelmével győzedel
meskedni ügyekezzen ; elejébe terjesztvén a' jobb 
reménységnek nem sükeretlen okait ,  úgymint:  
hogy fc’ szerencsétlenséget nem erkölcstelenség 
által okozta magának , és hogy gavalérjaink kö
z ű t  számtalanok vannak olly igazságszeretők , 
kik Őrajta e* miatt megkönyörülnek inkább,  hogy-
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sem szívét és kezét megvessék ; de ö kívánvá- 
gon nak és okaimnak engedni semmikép nem 
akart.

Végre , minekutánna keményebben elöfog- 
tam , és arra,  hogy a’ házasságbéli szövetségnek 
e/en átalkodott és oktalan utalásával felhaggyon, 
szinte kényszerítettem , mit gondol az Úr? mi 
volt sok unszolásomra végső felelete ? 11a ne
kem Uram Bátyám ollyan kérőt szerez, úgymond, 
a' ki elég gazdag legyen arra,  hogy házunknak 
döbbeni  fénmét helyre állítsa, de egyszersmind 
elég ostoba és érzéketlen is arra,  hogy nekem 
boldogtalan esetemet soha szememre ne hánnya, 
kívánságát,  noha még akkor is nem örömest, 
de csak még is tellyesítem.

Hogy ostromlásimot , mellyekkel még eb
búi a’ szándékból is ki akartam forgatni,  elke- 
rüllye , kiköltözött ö a' jószrgfa , hol magát há
rom vagy négy vén legénnyel mulattya , kik nál- 
la váltólag esznek, isznak, és játszanak. Azt 
azonban meg kell vallanom , hogy mióta házam
hoz került , soha legkisebbet sem vettem eszre 
benne ,  a' mi az illendőséget a' férjfiakkal való 
társalkodásra nézve megsérthette volna. A’ ki 
neki a* szerelemről valamit szóll , azt eggy dara
big bolondnak tartya,  azutánn pedig,  mikor me
részségét mélyebbre vetemedni lát tya , minden 
ember előtt úgy megfzígyeníti , hogy ostromlásá
val egészen felhágy. Ezeket akartam az Úrral 
Uúgofnrúl közíeni , hogy gondolkozásának mód- 
gyát tudhassa.

Hát



plát arrúl nem tudna nekem valamit Óbes
ter Uram mondani , kerdezé Aranypataki , ha 
engemet emlegetett e ollykor , és ha emlegeté
semnél mutatott-e hozzám valami hajlandóságot?

Soha , édes Kapitány Uram ! csak eggy szó
val sem említette biz Ö az Urat az én jelenlé
temben,  feleié az Óbester. Ha pedig szívében 
nem pislog-e még a’ hamu alatt ezen első sze
relmének a’ tüze , a’ nélkül hogy áriul valakinek 
legkisebb vallást tegyen? arrúl nem felelhetek.

A’ mi e’ pontot illeti ,  mondá a' Grófné, azt 
én az Uraknál sokkal képesebb vagyok kinyo
mozni és megítélni. Hogy ö Aranypatakéról Bát
tya e lo l t , ki etet a’ franczia bolondságok miatt 
többször megleczkézte, és magyar gavalérral va
ló új szövetségre unszolta, soha emlékezetet nem 
te tt ,  felette természetes dolog; mert ezzel ama* 
hibát ,  hogy első szerelmétől elállván , idegen
nek adta kezét . báttya előtt megnagyobbította 
volna ,  egyszersmind pedig ennek alkalmatossá
got is nyújtott volna a rra,  hogy Aranypat^kit 
húgával ne talán megkínállya , a' mi az o aífzonyi 
nemes büszkeségét méltán megsértette volna, 
Engedgyék meg nekem az Urak , hogy én ennek 
kinyomozását magamra vállallyam. Férjemmel 
eggyütt kimegyek hozzá , és azonn leszek , hogy 
nyíltt fzívü barátságát mennél hamarább meg
nyerhessem. A' többit bízzák az Urak énreám.

E* fzolgálatért holtig adóssa leszek Méltósá
godnak , mondá Aranypataki a’ Grófnénak. Csak 
azt az eggyet kérem,  hogy Gilmétának itt léte

met



met és iránta való szándékomot az én tudtom 
nélkül el ne árúllya., Megvallom én nyi lván, 
hogy ajánlásom előtt örömest társalkodnék vele 
egynéhány napig a* végbül , hogy mostani tulaj
donságait saját szememmel megvisgálhassam.

Helyesen! mondá az Óbester. Könnyen macs
kát vásárolhat az ember nyúl helyett ,  ha a ' z  fák
ba bele nem tekint. Mink addig megjárjuk eg
gyütt a’ inti Itt franczia háborúnak ütközethelyeit, 
úgy-e ? Kapitány Uram!

Tiszta szívemből ! Óbester Uramnak társasá
gában sokat tanulhatok én ezekenn a harczpiaczo- 
konn , a' mik akkor ,  hogy rajtok hadakoztam,  
szemembe nem tűntek.

K a r m i n c z a d i k  S z a k a f z ,

A z  ég ismét beborúL

G i l m é t a  különös szívességgel fogadta a* Grófot, 
kit gyermekkorától fogva nem látott; a’ Grófné- 
val pedig azonnal bizodalmasan barátkozott. A' 
Gróf ama' ízínfogás alatt , hogy gazdaságát eggy 
kevésig megvisgállya , sokszor magokot hagyta, 
hogy annál bizodalmasabban beszélgethessenek. 
Egész esetét elbeszél 1 ette ö a' Grófnénak , ki raj
ta érzékenyen megkönyörült , 's ki a’ fzerencsét- 
lént nem tudta jobban vigasztalni, hanem hogy 
vele sohajtozott,  vele sírdogált.

Óh!
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Óh ! melly könnyen viselném én szerencsét
len sor.-omot, mondá Gilméta a’ Grófnénak , ha 
olly aíszonyi szív volna körülöttem , mellyel szí
vemet közölhetném A’ szomszédságban mulató 
viszonyok szerencsétlen esetem miatt megvetnek 
és kerülnek; a' férjfiak pedig,  boldog Isten! mi 
egyénre valók többnyire,  haryem hogy velek az 
okos aíszony mint bábokkal játszón , ne hogy
magát egészen elúnnya. A' sok haszontalan fél %
tudomány által megrontott ész őbennek minden; 
szíveik olly érzéketlenek , mint a' kö, Óbester 
bátyám Posonybúl amaz oktalan unszolásával ü" 
zött e l , hogy magamnak új férjet keressek ; mint
ha olly könnyű volna ,  jót találni; itt pedig az 
özvegy Báró Szeli! háborgat kezének kínálásával, 
még szeles fia szerelmének balgatag vallásaival 
kínoz.

Hogy e’ gyáva ifiútúl , és még gyávább at- 
tyátúl békében maradhassak , kénytelen voltam, 
Gondorfit házamhoz szoktatni,  kinek semmi sem 
kell egyéb a' kártyajátéknál, 's kivel többnyire 
Torokfalvi is eljön, hogy jó bort ihasson. Hlyen 
társaságban kell legjobb esztendeimet veszteget
n e m ! Csak valamire való komornát kapha tnék,  
a' kivel okosan fzóllani lehetne! Oh! ha te ,  é- 
des Juliskám ! az én sorsomot e* magányosság
ban völtaképen átláthatnád,  lehetetlen volna ,  
hogy szíved rajtam meg ne essen. Eggy nap sem 
múlik el ,  mellynek éjszakáját sírással ne kez
deném. Csak hajnal felé győzheti meg keserve
met az á loir ,  melly erömöt csak azért látszik

hely-
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hely re állítani , hogy a' húbánat ujjra kínozhas
son. O h ! micsoda iríóztató következései van
nak sokszor eggyetlen eggy hirtelenkedésnek! 
Szegény Anyám eggy gaz ember miatt felhagyott 
eggy jó -háznak barátkozásával , mellynek eg
gyetlen eggy csemetéjével nem ragyogtam volna 
ugyan , de mostani homályos sorsomot elkerül
tem volna.

Törött  f^Szattal mondta ezen utólsó igéket, 
és könyeit tovább meg nem gátolhatta. Mélyen 
ércette bánattvát a' Grófné , ’s hasonlóképen kö- 
nyekre fakadt. Légy jó reménységgel,  édes Gil- 
métám ! mondá végtére , küldenek az Egek vi
gasztalást még neked is , mint nekem küldöttek. 
Szerencsétlen voltam ám én i? , de most nincs 
ellenben széles e' világonn olly aíTzony, a' kinek 
boldogságával megcsercllyek.

Te voltál volna szerencsétlen? kérdezé Gil
méta. De hogy is kételkedhetek róla,  mikor lá
tom , hogy sorsomonn siránkozol. Könyörülni a ’ 
boldogok közül csak az tud,  a’ ki valaha szeren
csétlen volt. Azonban mi lehetett még is a’ te 
bajod az én nyomorúságomhoz képest ? Oh Ju
liska! nagyon mélyen estem én,  hogysern vígafz* 
talásra valaha legkisebb reménységem lehe tne!

Kiki saját sebét érzi legjobban , kedves Gil
méta m ! feleié a' Grófné. Gondold magadot érzé
keny szíveddel ama* környülállásokba , mellyek- 
ben én vol tam,  és fogadom, hogy az én akkori 
állapotomot nem fogod a' tiédhez képest könnyű
nek tartani.

Erre



Erre a’ Grófné elbefzéllette ama* szomorú 
esetét ,  mikor édes attya a* Gróffal, kit soha sem 
ös m er t , *s kinek termetétül elifzonyodott , erővel 
öfzveadta. Elbefzéllette Aranypatakinak nemes 
cselekedetét i s ,  a 'nélkül  hogy megnevezte volna.

Gilméta érzékeny részesüléssel hallgatta e* 
történetet ,  megmegölelvén a’ Grófnét,  ’s mintha 
édes attya ellen oltalmába akarná venni , magá
hoz szorítván. Az esetnek második részét hall
gatván , nem tudott annak magában előre más 
kimenetelt adni ,  hanem hogy a* Kapitány a'Gróf- 
néhoz , mihelyt szerencsétlennek tud ta ,  meghide- 
gedet t ,  a’ Grófné pedig boíszúállásbúl és kesere- 
désbül rút férjéhez viíTzament, kiben szerencsé
jére jó fzívü és nemes lelkű férjfiat t a lá l t ; vagy 
hogy édes attya e' szövetségre , mellyel már most 
ollyannyira megelégszik, új ostromlásokkal kény
szerítette. A’ történetnek tehát igaz végét hall
ván , sokáig nem hitte , hogy illy nagy szívű ga- 
valért a’ mostani anyáknak valamellyike szülhe
tett volna. A’ Grófnénak csak esküvéssel erő
sített bizonyításai fakasztották végtére e' szókra : 
Hlyen Kapitány a’ világonn csak eggy van !

Van több is,  kedves Gilmétám ! mondá a* 
Grófné szembetűnő buzgósággal ; hidd el nekem* 
van töhb is! Lám hiszen csak az én Grófomról 
is mennyi fzép dolgot hallottál imént e* történe- 
tecskében,  mellyek őtet olly nemes szívű gava- 
lérnak lenni bizohyít tyák, kit Aranypataki Ka
pitány mellé bízvást oda lehet állítani.

^54
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Az Istenért ,  Juliska! micsoda nevet emlí
tesz te itt nekem ? kérdezé Gilméta rezketve.

Aranypataki Györgyét , feleié a* Grófné , ál- 
mélkodni tetetvén magát Gilmétának változásánn. 
Ösmered talán ?

(ismertem valaha ! édes Barátném. Vajha 
inkább soha sem ösmertem volna! Vajha nemes 
szívérűl a' te ajakidbúl illy dicséretes tudósítást 
nem hallottam volna.

Én tégedet meg nem foghatlak , mondá a' 
Grófné , ki örömét csak nagy nehezen volt ké
pes eltitkolni.

Gyermekkorunkban öfzveadtak bennünköt 
szülőink, így folytatá szavait Gilméta; de áh!  
ama* gaz embernek kedvéért , ki e' nagy lelkű 
hÜ3Ömnek nevelője vol t ,  ’s kit az öreg Aranypa
taki a’ házból , minden bizonnyal nem ok nélkül, 
és fiára nézve elég jókor elűzött , az édes anyám 
e’ szövetséget felbontotta. Fájt ez nekem már 
a kko r  is , mert én őtet érzékenyen szerettem; 
de keserűségemet mutatni nem meréfzlettem. A’ 
reménységek azutánn, mellyekkel az edes anyám 
és Madame de Föllé jövendőbéli nagyobb sze
rencsém iránt táplálgattak, elfojtották bennem 
Aranypatakihoz való érzékeny indólatomot. Fel
lobbant ez kimondhatatlan nagy erővel , mikor 
a’ Marquisval szinte ösmerkedni kezdet tem, és 
Aranypataki Bécsben házunkot látogatásával meg
tisztelte. En ugyan vele nem szóllhattam, mivel 
az anyám meg nem engedte; de búcsúzó leve
lét vévén,  szörnyű nyughatatlanság fogta el szí
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vemaGy melly csak akkór csillapodott le,  mikor 
kevés (idő múlva a* Marquisval való szerencsét
len szövetség úgy megvette eszemet, hogy A- 
rany patakiról allig gondolkodhattam. Örömest 
feleltem volna levelére , melly még most is g\ön- 
gyös ládácskámnak eggy rejtek borocskájában 
Lszszi . , hu tudtam volna,  hová igazítsam után
iu l  í rávnnot?

1 ,v hár o ■•érmek égétül fogva nem is láttad? 
kérdi ' /J a* Grófné.

Egyszer sem. Csak gyermekképe lebeg előt
tem , mell'  válla,  tudom,  egészen elenyészett.

Szép férj fiú lett belőllé , mondá a’ Grófné.
Es jó férjfiú is,  ammint történetedből látom, 

mondá Gilméta mély sóhajtással. Mikor azt a* 
gaz jm be r t , a’ ki kezével engemet olly szörnyen 
megcsal t , ‘oldalam mellől a* fogságba ragadták, 
és én az ájulásokból a’ bofzonkodásra , ebbűi pe
dig a* kesergésre felserkentem, Aranypatakinak 
könyörülő képét láttam magam előtt álla ni , melly- 
tül elejénte szinte fél tem, mintha tolle fzemre- 
hányásokor várhattam volna. Napról napra fob- 
ban megösmerkedvén vele , végtére vigasztalá
somra volt , mivel elhitettem magammal , hogy 
az ő jó szíve engemet boldogtalan sorsom miatt 
meg nem vethet , meg nem nevethet. Akkor 
történt , hosy utolsó levelét írásiul közül kike
restem , elolvastam , könyeimmel áltat tam , és 
szinte vígasztalás gyanánt kehiemben hordoztam. 
Elhitettem én magammal , hogy engemet az eí>,ek 
neki szánván , jobb sorsra rendeltek ; hanem hogy

anyám-
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anyámnak és saját szívemnek balgatag tévelygé
sei miatt büntetésül eggy idegen gonosznak kar
jai közé taszítottak. A’ levelet csak akkor rej
tettem el ismét , mikor Óbester bátyám azzal 
kezdett ostrom lani, hogy magamnak férjet 
szerezzek. Most m á r , édes Juliskáin! mi
óta szerencsétlenségein által megokosodtam , és 
a' világot ösmerni jobban megtanultam, megval
lo m , az a 'gondolat kínoz leginkább, hogyArany- 
patakival , ha nem ragyogtam volna i s , legalább 
minden bizonnyal boldogultam volna. Ama" ne. 
mes cselekedet, mellyel tégedet férjednek karjai 
közé viíTzavezetett, e* gondolatom ot, melly ed
dig előttem csak felette hihető vo lt ,  bizonyos
nak tette , és én megvallom , hogy ez új tövis 
leíTz, melly szívemet, még é lek ,  furdalni fogja.

Boldog Isten I mondá a' Grófné , ha én ezt 
tudtam v o ln a ,  soha nevét előtted ki nem ejtet
tem volna. Mikép bocsáthassam en meg ma
gamnak e’ gondatlanságot, mellyel kínnyaidot 
megszaporítottam ? azt én valóban nem tudom. 
Más módot abban , hogy e' vétkemet helyre hoz
z a m , valóban nem tu d o k ,  hanem hogy Arany
patakinak az egész dolgot megírom, é3 nagyfzí- 
vüségét arra kérem , hogy - - - -

Az Is tené r t ,  Juliska! mit gondolsz? Képes 
Volnál-e te a r ra ,  hogy neki engemet elárulsz ?

K érlek , édes Barátném! mondá a’ Grófné, 
ne légy te e’ fontos dologban üdőtlenűl kényes! 
Hát ha az ő szíve még szabad ? Hát ha őbenne 
a* régi szerelem, mellyel Gilmétájához viselte-
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tett., még el nem aludt ? Hát ha 6 csak azér* 
nem újjíttya meg veled régi szövetségét, mivel 
nem tudgya, hogy szabad vagy , ’s mivel , ha ezt 
tudgya is ,  azt legalább nem v é l i ,  hogy el nem 
felejtetted f Ha teneked igazán szíved van hoz
zá, és ö is tégedet úgy tisztel, úgy szeret, mint 
va laha ,  én valóban kötelességemnek ta r tom , 
hogy benneteket öszveaegítselek. Lefizetem én 
neki ez által adósságomnak nagy részét, és akár
mit mondgy te nekem m ost ,  bizonyos vagyok 
benne, hogy e* szolgálatomot valaha te is meg
köszönöd.

Gilmétában erre a* nemes büszkeség úgy fel
buzdult , hogy a* Grófnénak komor tekintettel 
illy feleletet adott:  Ha Aranypataki olly nemes 
szívű férjfiú volna is ,  hogy engemet szörnyű meg
aláztatásom utánn kezével megkínálni nem átal- 
l a n a ,  én soha olly alacsony lelkű nem lehetek, 
hogy nemes szívéért megalázott szívet, tiszta 
kezéért gaz ember által meggyalázott kezet ad- 
gyak. Nincs a' világonn olly k ín ,  melly enge
met arra birhasson , hogy Aranypatakival szövet
ségre lép jek , kit olly balgatagúi megvetettem, 
olly méltatlanul megbántottam. Készebb volnék 
inkább arra vetem edni, a ’ mit Óbester bátyám
nak csak azért mondottam , hogy ostromlásból 
megmenekedgyek. Inkább tudni illik ollyannak 
adom kezem et, a’ ki ostobább, hogysem gya- 
lázatomot megfontolhassa, csak legyen neki an
nyi jövedelme , hogy házunkot , nem mondom, 
előbbi fénnyére viíszasegíthesse, hanem csak
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legalább a’ végső veszedelemtől megoltalmaz
hassa.

A' Grófné elhallgatott ; azutánn pedig a’ 
beszédet más tárgyra fordította. Azalatt sűrít 
ostorcsattogások között berohant azt udvarba 
Báró Szélűnek a’ hintája ; mire a' Grófné Giliné- 
tátúl elbúcsúzott, kikérvén m agának , hogy a' 
játszó társaságtól elmaradhasson, mivel leveleket 
kell írnia. Irt is minden egyéb előtt Posonyba 
az Óbesternek, elejébe terjesztvén mindazokot, 
a* mikre Gilméta fa k a d t , mikor vele Aranypata
kéul értekezett, 's a’ Kapitánynak azt javasol
ván ,  hogy kínállya meg szerelmével és kezével 
Gilmétát eggy levélben , mellynek dátuma Pestről 
legyen , nehogy közellétét valamiképen efzre 
vegyek

Az Óbester nagyon megnehezült Gihnétára 
kiváltkép azért ,  hogy a Grófnénak ellene pana- 
fzolkodott. Hát te , úgymond magában , csak 
azért mentél el Posonybúl, hogy oktalan unfzo- 
lásimot, ammint nevezed, mellyekkel új szövet* 
ségre akarlak győzni , elkerülhesd ? És ostoba 
férjet csak azért kívánsz tő llem , hogy ostromiá- 
siintúl megmenekedhess ? Jó ,  hogy tu d o m ! Saját 
kelepczédbe keríte lek , azt fogadom. Azutánn 
a' Kapitánynak a levelet elolvasván, É n ,  úgy
m ond , a 'G rófnénak  tanáccsát helyben nem hagy
hatom , mivel Gilmétának átalkodottságát azok
ban , a* miket egyszer fejébe vesz, a’ Grófnénál 
sokkal jobban ösmerem. Erővel kell Ötét, vagy 
legalább olly fortéllyal c’ szükséges lépésre 
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kényszeríteni , melly vonakodását nevetségessé 
tegye.

A' Kapitány mind a* kettőt el akarván kerülni, 
megenyhítette az Óbestert, és cngedelmet kért 
arra tő l le , hogy a* Grófnénak tanáccsát követ
hesse.

Kövesse az U r , nem bánom , feleié az 0- 
b c ü e r ; de adgyon nekem előre kezet, hogy azu
tánn az én tanácsomot követi.

Ha levelem foganatlan leíTz, mondá Arány
pataki , Óbester Uramnak javaslását kővetem, 
csak előre bizonyos legyek abban ,  hogy Gilmé* 
tát vele meg nem bántom.

Ezen alku utánn illy levelet írt Gilmétának: '
Méltóságos Báróné AíTzonyom ! A’ táborbúi 

haza érkezvén , fö gondom az v o l t , hogy M éltó
ságodról valamit hallyak. Tiszteletére akartam 
én lenni, ammint utolsó levelemben megígértem. 
Ah ! de melly szörnyű fájdalom fogta el szivemet, 
mikor Méltóságodnak szerencsétlenségét meghal
lottam! Érzékeny szíve, és nemes tulajdonságai 
illy iszonyú sorsot bizonnyára nem érdemlettek* 
Minekutánna barátságos könyekkel megsirattam 
volna Méltóságodnak esetét,  légi szerelmem igen 
természetesen felélledett , és arra b ir t ,  hogy 
szívemmel és kezemmel megkínállyam, a' mit e5 
levelemben valóban meg is teszek. Boldogítson 
meg engemet Méltóságod vifzontag való szerel
mével , és újjítsa meg velem azt a' szövetséget, 
mellyel szülőink ártatlan szíveinket valaha e g y  
bekapcsolták, ?s mellyet az irigy sors olly go*
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nofzul megrontott. Ne hozzon nekem ez ellen
Méltóságod eló semminemű okokot; mert eggy 
sincs, mellyet meg nem fontoltam és hiúnak nem 
talaltam volna. Csak egyedül szívétől kérjen e’ 
dologban tanácso t, és ha ebben van még hozzám 
eggy kis hajlandóság, Méltóságodnak legkisebb 
intésére lábaihoz repülök, hogy térgyeimenn meg- 
v a Ily am , melly változhatatlanúl vagyok Méltósá
godnak örök tisztelője, Aranypataki György Ka
pitány.

Mivel az Óbester a' leveleket,  mellyek Gil- 
métának szállottak, a’ Posonyi postánn kiváltani, 
és húgának lakóhelyébe különös követ által szokta 
volt edd’g is k iküldeni, Gilméta a' Kapitánynak 
Posonyban való létérül legkisebbet sem gyanítha
tott. A’ levelet e lolvasván, nyil gyanánt tűnt 
tlgyan eszébe ama* gondolat, ha vallyon e* levél 
nem jö n -e  a' Grófnénak árúló tanácslására ? de 
a ’ n a p o t ,  mellyben a ’ levél í ra to t t ,  és a’ helyet 
lá tv án ,  a’ hol í ra to t t ,  gyanakodása csak ugyan 
elenyészett. A’ Grófnéval mindazonáltal a' Ka
pitánynak levelét még sem közlötte, attúl tart* 
v á n , ne hogy a' vele való szövetségre új ostrom
lásokkal unfzoüya. Estve , minekelőtte lefeküdt 
vo lna , újra elővette Ö a’ csendes éjszakának mély 
magányosságában e’ levelet, és egynéhányszor el
olvasta. Nemes lelkű férjfiú! mondá végtére; 
óh!  mennyit vesztettem én el teveled, ki még 
szerencsétlen meggyaláztatásom utánn is annyira 
böcsülfz, hogy kesergő szívemet még kezeddel 
is megkínálod. De ha te illy nemesen gondol-
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hodfz , én sem lehetek vifzontag olly alacsony 
Í7Í\ ű , hogy gyalázatos szerencsétlenségemet veled 
felölszm !

Érzékeny szíve hideg eszével egéfz éjszaka 
tusakodott. Nagy erővel vonta amaz a r ra ,  hogy 
A ranypataknak ajánlását elfogadgya ; ez pedig 
ellenben mind csak azt kiáltotta neki, hogy A- 
ranypatakit gyalázatos sorsában részessé tenni, 
megbocsáthatat lan alacsonyság volna. Hajnal 
tájban sírva fakadván , Élly fzezencsésen nállam 
nélkül, úgymond, nagy Lélek ! En hozzád való 
szerelmemet, melly most bennem dupla erővel 
újra fellobbant, kénytelen vagyok az illendőség
nek feláldozni. I n  a' tiéd nem lehetek , a’ nél
kül hogy önnön magamot meg ne vessem.

Ezzel felkelt , éjjeli lámpássánál gyertyát 
gyújto tt , és Aranypatakinak levelére imígy fe
lélt :

Kedves Kapitány Uram! Böcsös levelét ér
zékeny háladatossággal vettem. Hogy fzerencsét- 
en sorsomonn az Úrnak nemes szíve megessen, 
azt barátságától mindenkor reméllettem , de azt 
ellenben , hogy engemet meggyaláztatásom utánn 
szívével és kezével megkínállyon, megvallom, 
soha életemben meg sem álmodtam volna. El- 
gondolhattya tehát az Úr , micsoda mély tiszte
letre, micsoda érzékeny háladatosságra, és , mit 
is tagadgyam az Úr előtt? micsoda forró szere
lemre fakadt aíTzonyi szívem , mikor azt látta, 
hogy az Urnák levele ama’ felséges vélekedést, 
mellyel barátságát tántoríthatatlannak tartottam,



elégtelennek tette arra , hogy az Urnák egéfz 
érdemét magába foglallya.

Azonban , ha az Ur az én boldogtalan szí
vemnek nyugodalmát szereti, elégcdgyen meg c* 
vallástételemmel , és ne kívánnya tollem kezemet, 
melly eggy gaz ember által örökre meggyalázta- 
tott. Oh ! melly boldog leszek én , ha az Urat 
igaz barátomnak nem csak tudhatom, hanem a' 
világ előtt még nevezhetem is ; de ellenben, 
melly irtóztató fzemrehanyá«okot kellene szívem
nek saját efzemtül , még é lek , szenvednie, ha 
elég alacsony volnék a rra ,  hogy az Úrral bol
dogtalan sorsomot felolszam , kinek kezét és szí
vét még akkor sem érdemlettem meg balgatag 
.előítéleteim miatt,  mikor még ama’ boldogtalán 
szövetségbe nem ereszkedtem. Egyébaránt legyen 
bizonyos benne az Ür , hogy életemnek fogytáig 
vagyok Kedves Kapitány Uramnak igaz szívű ba- 
tá tn é ja , Báró Külneki Gilméta.

Nem mondtam, úgy-e f Felkiáltott az Óbester* 
mikor a' Kapitány e' levelet elejébe olvasta, 
liogy evővel vagy legalább fortéllyal kell az ő 
nyakát a’ jóra homorítani. Kapitány Uramot 
<jilméta vallyon megösmerheti e f

Nehezen, mivel gyermekségünktul fogva egy
mást nem láttuk. ó  engemet akkor képével 
megajándékozott, melly most is nállam van ; de 
szövetségünk hamarább felbomlott, hogysem én 
neki az én képemet elküldhettem volna. Gyér-' 
mekes orczámot azonnkivül a' katona élet is 
fagyon megváltoztatta,

An-
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Annyival jobb! mondá az Óbester. Ámde 
arra , hogy feltett szándékom szerencsésen végbe 
mehessen, szükséges volna még az is , hogy az 
Ur eggy ollyan bamba gazdagot tudgyon játszani, 
a* min t Gilméta férjének kíván. Bízik-e az Ür 
magánoz ?

Hogy játszani tudnám , feleié Aranypataki, 
arról nem kételkedek , mert illyen origyinálist 
életemben eleget láttam ; de azt kellene előbb 
megfontolnunk , ha ezzel az illendőséget meg nem 
sértem - e ?

Ezt én már megfontoltam, mondá az Óbester. 
Játszott-e az Ür valaha magához hasonlókkal ko
médiát ?

Játszottam.
Illyen komédiának nézze az Úr ezt is. Gil

m é ta ,  ammint nekem a' Grófné m egírta, csak 
azért kívánt éntőllem bamba férjet, hogy unfzo- 
lásimot elkerúllye , mellyekkel ój szövetségre 
kén}szerítge'tem. Nem leíTz ő tehát képes arra, 
hogy az Úrnak , mint bamba em bernek , kezet 
augyon. Akkor azutánn lepje meg szívét a’Grófné 
a' mi jelenlétünkben Aranypataki Kapitány kezé
nek ajánlásával olly hathatósau, ammint csak 
lehet A* két kérő közül, kiket é n ,  és a Grófné 
elejébe terjesztünk , lehetetlen , hogy Aranypata
kit ne válaíTza. E ’ játéknak ama' fő hasznát is 
veheti az Ú r,  hogy bamba kérő létére Gilmétá
nak mostani személlyét és tulajdonságait töké!Ie- 
te<en átvisgálhattya , és ha vele szövetségre lépni 
nem akarna , egéfz ügyekezetével felhagyhat, a ’

nel-
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nélkül hogy 5 az Urnák igaz személlyét megös- 
merje.

A’ Kapitány hoíTzasabb gondolkodás utánn, 
Hát ha, úgymond, e’ játékhoz külső vendégek 
érkeznének ?

Ezt én még kívánnám is , feleié az Óbester, 
hogy húgom annyival elevenebben megérezze, 
micsoda szígyenére, és alázásáxa vo ln a ,  ha ma
gának bamba férjet választana. Tudom azonban, 
hogy az ó szokott vendégeinn kívül senki sem 
fogja e’ játékunkot háborgatni; ezek pedig való
ban még azt is megérdemle nék, hogy az Úr őköt, 
mint b am b a , következendőképen erre privile- 
gyiáltt em ber, megpirítsa, és megfeddgye.

Csak Gilmétát meg ne bántsam - - - * - -
E z t , a' játéknak mindennému következeseivel 

eggyütt mind magamra vállalom, kiáltá az Óbester, 
csak azonn ügyekezzen a z ú r ,  hogy a 'bam bának  
fzeméllyét helyesen játfza.

Ezen utolsó alku alatt megcselekszem ! mon
dá végtére a* Kapitány, kezet fogván az Óbester
r e l , ki örömében, hogy húgát illy móddal észre 
hozhattya , Aranypatakinak nyakába b o rú i t , és 
megcsókolta.

H a r m i n c z e g g y e d i k  S z a k a f z.

B itkán sül úgy el az üg yekcze t, ammint az, em
ber elintézi.

M á s  nap az Óbester egész szándékát megírta 
a’ Grófnénak, és arra kérte , hogy annak vég?$-

hajtá-
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hajtását a' Gróffal eggyütt segíteni ne sajnálsz . 
A' Grófné Aranypatakinak Gilmétáboz írásban 
küldött ajánlását, és ennek feleletét látván , meg
vallotta m agának, hogy az Óbesternek fortély- 
kodása’ még egyedül, a’ mi Gilmétát okosabb 
gondolatokra győzheti , ’s azonnal cltökéllette 
magában, hogy azt tellyes erejébüí fogja oíz- 
lopolni.

Az Óbester eggy különös levélben Gilmétá- 
nak is tudtára adta , hogy éppen olly bamba és 
gazdag kérő jelentette magát nálla , a' ininöf Ö 
kíván , és hogy e' napokban kiviszi magával hozzá 
a' végbül , hogy vele megösmerkedgyen és men- 
ncLhamarább szövetségre is lépjen. A’ legény, 
écfilpHúgom ! így fejezte be levelét, szerencsédre 
még szép is , úgy hogy ellene legkisebb kifogásod 
sem lehet.

Gilméta e’ levelet vévén, megdöbbent, ’s 
minekutánna báttyának , és a' bamba kérőnek 
elfogadására a' szükséges rendeléseket megtette 
vo lna , a* Grófnéhoz sietett, hogy neki az Óbester
nek ezen új alkalmatlankodását megpanaszolsz. 
A 'Grófné vigasztalta, ammint lehetett, a 'né lkü l 
hogy a' titkot elárulta volna. De Gilméta a' 
helyett, hogy vigasztalásaira hajtson, óráról órára 
jobban elkomorodott. Egész éjszaka nem alhatott, 
Tiem azért, mintha attúl félt volna , hogy őtet 
az Óbester e* szövetségre kényszerítse; hanem 
azé r t ,  mivel ebbül lá t ta ,  hogy báttya ezen un
szolással fel nem hágy, noha tudgya , hogy a* 
házasságtól eggyáltaliyában rettegvén, inkább

nyu-
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nyugodalmas magányosságban töltené életének 
napjait.

Fájt neki azonnkivúl az Óbesternek ama' ke
mény és igazságtalan szava is ,  mellyel ötét e' i 
levélben legelőször illette, hogy ő tudni illik el 
nem nézheti tovább húgának rész szerint bolond és 
szeles, rész szerint pedig játékos és részeges f é r 
fiakkal való társalkodását, mellyrül a' világ olly 
jegyzéseket kezd tenni, mellyek neki böcsuletére 
nem válnak ; valamint a’ roíTz gazdálkodást is, 
melly falujában és kastéllyában csak azért uralko
dik , mivel férje nincsen, a ’ ki a' jó rendre gondot 
visel ne.

E ’ szívbéli aggódások között eszébe jutott 
neki Aranypataki is ,  és ezzel eggyütt homályos 
és távűllévö kép gyanánt ama’ lehelség, hogy 
vele talán még valaha öfzvetalálkozhatna. Ezen 
esetre ő úgy kívánta volna fogadni a' Kapitányt, 
mint szabad személy; de koránt sem azért, hogy 
vele szövetségre léphessen , hanem csak a' vég-r 
bül , hogy neki azt mondhassa: íme Barátom! 
azzal büntetem én ama’ hibámot , melly szeren, 
csétlenségemet okozta, hogy áj szövetségbe soha 
többé nem ereszkedek !

Alomtalan éjszakája utánn gyengébb volt 
más nap ,  hogysem az Óbesternek érkezését hala- 
vánvodás és rezketés nélkül hallhatta volna. Nálla 
volt a Grófné a ’ Gróffal eggyütt, mikor az Óbester 
hozzá Aranypatakival belépett , és a’ szokott kö
szöntések utánn illyformán megszóllította: Édes 
Húgom ! én neked ollyan kérőt hozok , a’ minőt

már
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már régen kívántál. A zonnkivul, hogy ötven
ezerig való esztendőbéli jövedelme van , szép 
íérjfiú is egyszersmind és módos. Kábaszögi 
Uram ! tessen közelebb jö n n i , hogy húgom az 
Urat jobban láthassa.

Aranypataki, ki mindgyárt elejénte az ajtónál 
félig nyiltt szájjal , bámuló szemmel és holszú 
ábrázattal megállott vo lt ,  Gilmétához félénk lé
p t e k k e l  közelebb inenvén , és előtte megállván, 
Méltóságos AíTzonyom! úgymond lesütött szem
mel, és kalapját két kezében forgatván , én azért 
jöttem ide , hogy - - - hogy - - - hogy Méllósá- 
godot elvegyem. — Ezzel Gilmétára vetvén , és 
azonnal ismét lesütvén szem eit, elmosolyogta 
magát. Ha böcsületes személyemet, mondá to
vább , nem útállya Méltóságod, tehát - - - - tehát 
- - - - Mit is akartam csak mondani? - Kérem 
alázatosan, engedgye m eg, hogy kezét megcsó- 
kollyam. Ezzel Gilméta előtt térgyre e se t t , és 
kezét megcsókolta.

Kérem az Urat, kellyen fel! mondá Gilméta. 
Térgyeinn állani nem nézhetem. Tessen az Urak
nak leülni. Ezt csak allig mondhatván ki , a' 
szófára lerogyott inkább, hogysem leült. Leültek 
mindnyájan a’ többiek is. A' Grófné meg nem 
tartóztathatta volna magát a' nevetéstü l, ha Gisz 
métának szörnyű háborodását nem látta volna. 
Maga Aranypaíaki is olly nagyon fzánakodott 
r a j t a , hogy félbe szakasztottá volna azonnal a 
já tékot,  ha az Óbesternek előre kézcsapással meg 
nem ígérte vo lna ,  hogy azt egészen kijátfza.

Minti



Mint van Méltóságod? kérdezé azutann A- 
ranypataki Gilmétátúl habzó szózattal, mint szol
gál egéssége ? Régen nem volt szerencsém látni. 
Örülök , hogy friss egésségben tisztelhetem.

Az Ur tehat engemet már látott valaha, kér
dezé Gilméta.

Meglehet, hogy láttam Méltóságodot, feleié 
Aranypataki , de én nem emlékezek rólla. Hát 
Méltóságod engemet látott-e már málfzor?

Nem volt szerencsém az Úrhoz.
Köszönöm alázatosan.
Mit köszön az Űr?
A z t ,  hogy azt mondgya Méltóságod, hogy 

szerencséje nem volt.
Hovávaló az Úr? kérdezé a* G róf, hogy Gil- 

métának a’ lélekvevésre eggy kevés üdöt szerezzen.
Kábafzögönn lakok , feleié Aranypataki a 

fzékrul fe lkelvén , és ismét azonnal rá ülvén. 
Azutánn tudgya az Úr! a’ kastély mcgett eggy 
nagy kert v a n ,  és annak a* végénn a 'm ajor ; ott 
hálok én mindég; nappal pedig a ’ munkásoknál 
vagyok.

A' Gróf el nem tűrhette , hogy szemé közé 
ne nevessen.

Mo’s há t ,  kedves Húgom! mikép tetszik ne
ked Kábaszögi Úr ? Akarod-e férjednek ? Nézd 
meg jó l , micsoda szép ember !

Gilméta elkeseredett tekintetet vetvén az 
Óbesterre, Engedgycn legalább Uram Bátyám, 
úgym ond, eggy kis üdöt a r ra ,  hogy Kábp.szözi 
Úrral jobban megosmerkedgyek.

ÓK!



Óh! erre, Méltóságos Aűzonyom ! .mondá 
Aranypataki, elég üdő lelsz ak k o r ,  majd mikor 
télenn magunk leszünk.

Követem az Urat,  feleié Gilméta, ez akkor 
már későn volna.

Te Kábafzögi Urat soha sem fogod másnak 
ösmerni, mondá az Óbester, mintsem a’ minőnek 
most látod. Hogy szelíd , és jó ember, azt min
den szavából kiveheled.

Én a’ kezemenn hordozom Méltóságodon 
mert úgy szeretem , mint magamot. Soha életem
ben Méltóságodra én meg nem haragudhatnék, 
mert hiszen ollyan szép , h e , he , he ! ollyan 
kegyes, hogy, ha haragudnék is ,  h e ,  h e ,  he! 
mindgyárt megjuháfzodnék , mihelyt csak rá 
néznék.

Ez még nekem nem elegendő > kedves Ká
baszögi Uram !

Parancsollyon Méltóságod !
Nekem, akárhol lakjunk, külön fzobákot 

adgyon, hol külön cselédgyeimmel tetszésem sze
rint lakhassak.

Oh ! a* mi kastélyunkból elég telik , mondá 
Aranypatakié

Maga az Úr soha énhozzám be ne jöjjön 
jelentés nélkül.

Hisz ez tőllem gorombaság volna.
Lelsz-e azonnkivüi külön h in tóm , külön 

kocsisom , külön lovam ?
Ménesünkbül ló is elég telik.
És az Úr soha sem jár velem eggy hintóbán ?

Hisz



Hisz én a* kocsis mellett a' bakonn is eU 
ülhetek.

Gilméta e’ szóra megdöbbent, nem tudván, 
ha azt Aranypataki ostobaságból mondgya-o, 
vágy gúnyolásbúl? Látván azonhkiviil a' jelenva- 
lóknak mosolygását, átérzette, melly irtóztató- 
képen megalaesonyíttya magát az ollyan aíTzony, 
a' ki férjét megalázza , ’s e’ gondolatra nagyon 
elpirult. Azonban remélvén, hogy az efféle külö
nös kívánságokkal elijesztheti talán kezétűl a’ 
kába kérőt,  imígy folytatta beszédgyét: Meg
kívánom azonnkivíil az Ürtul azt i s ,  hogy én 
szabadon társalkodhassak , ammint tetszik, nem 
csak asszonyokkal , hanem férjíiahkal is ,  a’ nél-> 
kul hogy az Úr nekem erre nézve legkisebb 
gát vetéssel alkalmatlankodgyon.

Ammint Méltóságodnak tetszik.
Még szeretőimet sem fogja megbántani ?•
Még - - * szeretőit - - - s e m -----fogom - - -

bántani, feleié Aranypataki akadozó szózattal, 
és komorodó orczával.

Ezt jól megfon*ollya előre az U r , mondá 
Gilméta, szinte megörülvén, hogy ollyas czik- 
kelyre ak ad t ,  melly kába kérőjét megilleti.

Dejszen, ha engemet egyszer megösmer Mél
tóságod, nem tart énmeilettem más szeretőt, azt 
én tudom; mert én nagyon jó vagyok.

Akármelly jó legyen az Ú r,  nekem több sze
retőt kell tartanom , mert ez most* mindenütt 
szokás; én pedig a’ szokástól el nem állhatok, a* 
nélkül hogy magamot nevetségessé ne tegyem.

Aixr



Ammint Méltóságod parancsolíya.
Boldog Isten! mondá magában Gilméta; hát 

még ezzel sem mehetek nálla semmire?
Rövid hallgatás utánn az Óbester megfzól- 

lítván húgá t ,  V an -e  m ég, úgymond, valami 
hátra , a’ mit Kábafzögi Úrtúl kívánni akarnál ?

Nincs, édes Uram Bátyám! De azt csak 
Uram Báty ám túl nem remélleni még is , hogy en
gemet e5 házasságra kényfzerítsen ?

Miért nem ? Nincsenek talán erre helyes 
okaim ? Elég sokáig elnéztem már én házadban 
a* rendetlenséget. Eggy fzó , mint fzáz ! Vagy 
adgy neki kezet, minekutánna tökélletesen olly 
k é rő ,  a’ minőt k ívántá l, vagy én kezemet róllad 
egészen elvonom.

Ezt az Óbester olly haragos szóval mondotta, 
hogy Gilméta valóban elkeseredett, és sírva fa
kadt. Csak egynéhány napot adgyon még Uram 
Bátyám , hogy magamot jobban meggondol
hassam.0

A’ kézfogásnak ezen órában meg kell lenni, 
feleié az Óbester; mert én orromnál fogva nem 
hagyom magamot többé hurczolni. Az egybeke
lésre adok fél esztendőt, ha megfogadod, hogy 
úgy viseled magadot, ammint eggy menyaíTzony- 
hoz illik.

Erre a' Grófné az Óbesterhez fordulván, En- 
gedgye meg Uram Bátyám, úgymond, hogy e* 
dologhoz valamit én is fzóllhassak. Nekem úgy 
látszik, hogy Gilméta barátnémnak szíve itt a* 
legnagyobb akadály , melly őtet Kábaszögi Úrral

való



való szövetségéiül tartóztattya. Mivel Ő m a g a  

semmit sem akar e’ fontos környülállásrúl szóllani, 
szükségesnek tartom, hogy én fzóllyak. Meg
lehet ezennfelül az is, hogy ö saját szívét nem 
Ösmeri, és akkor még nagyobb kötelességemnek 
tartom, hogy fzószóllója legyek. Ó mást sze
ret ..............

Juliska! mondá itt Gilméta, a' Grófnénak 
szavába esvén; mire vetemedsz t e ,  hogy rajtam 
segíts ? Az en szívemben eggy szikra szerelem 
sincsen*

Ne higgye Uram Bátyám ! így folytató sza
vait a' Grófné. Az Ő szíve szeret; de ezt ö maga 
magánák sem akarja megváltani. Aranypa aki 
Kapitányt szereti, és én megkínáltam már egyfzer 
ötét ama' szolgálatommal, melly ötét e' nemes 
fzívü férjfiúnak karjai közé vezesse, a' nélkül 
hogy aíTzonyi kényessége megsértödgyon*

Hát így tartod te meg fogadásodot? mondá 
könyezö szemmel és mély nehezteléssel Gilméta.

Engedgy meg, Barátném! feleié a* Grófné. 
Fogadásomot itt megtartani, megbocsáthatatlan 
vétek , sőt a szent barátságnak szörnyű árulása 
vo lna , minekutáona látom, hogy a’ köszirt és az 
őrvény között úgy megfzorúltál, hogy a' hajó
törést , akármelyikhez közelíts , el nem kerülhe
ted. Térj viíTza e' veszedelmes útbúl , és én fo
gadom , hogy szerencsés leszel.

Erre Gilméta elszánván magát, így szóllott 
az Óbesterhez: Én a’ Grófnénak ezen ajánlására 
azt feleltem, és most is azt felelem, hogy nincs 
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a’ világonn olly k ín ,  melly engemet arra bírhas
son , hogy Aranypatakival szövetségre lépjek, 
kit olly balgatagúi megvetettem, olly méltatlanul 
megbántottam, 's kit mélyebben tisztelek, hogy- 
sem szerencsétlenségem által megböcstelenített 
kezemmel megalázhassam. Én neki nemes szí
véért meggyalázott szív t adgyak? Kábaszögi 
Uram! itt a ’ kezem. En az Úrnak hitvesse va
gyok , mihelyt velem az oltárnál megeskiidnie 
tetszik !

Az Óbester és a' Grófné úgy elbámúltak e’ 
szóra, mintha ököt a' guta érte volna meg. A' 
játéknak illy végét ok meg sem álmodták volna; 
és így ezen esetre el sem készültek volt. Gróf 
Bölcsei leütötte szemeit, és félni kezdett,  hogy 
a’ komédiának siralmas kimenetele ne legyen. 
Aranypataki pedig Gilmétának érzékeny valláste* 
telére úgy megindúlt, hogy térgyre akart előtte, 
mint Aranypataki Kapitány esni. Ámde mind 
szíve, mind esze azt mondotta n e k i , hogy e 
szempillantásban a' játékot végezni , oktalanság 
volna. Ha kezé t ,  mondá magában, mint Ká
baszögi elfogadom, könnyebb lelsz az t,  igaz ne
vem alatt vagy megtartanom , vagy újra megnyer
nem. De ha most magamot elárúlom, mikor ö 
szívét c/ily irtóztatóképen megkonokolta, sem 
mint Aranypataki, sem mint Kábafzogi nem bol
dogulok. E' rövid okoskodás villanat gyanánt 
tűnvén eszébe, kezet fogott Gilmétával, ’s térgyr® 
esvén előtte, kezét tüzesen megcsókolta.
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Akár így ,  akár amúgy, nekem mind eggy! 

monda az Óbester.
Aranypataki Gilmétának parancsolattyára tér- 

gyeirül felkelvén, Hát az esküvést, úgymond 
líábafzögihez illő bamba szózattal, mikor tartyuk ?

Gilméta azt felelvén neki , hogy errül vele 
majd négy szem között fog szóllani, csengetett, 
és parancsolatot adott , hogy tálallyanak.

11 a r m i n c z k e 11 e cl i k S z a k a fz.

M i lesz mar ebbüh

jVT in ekel ölte az asztalhoz mentek volna , Cihnéta 
elvonódort eggy keveset háló szobájába, hogy 
ott egynéhány szíverősítő csöppcket vegyen ma
gához, mivel mellyében olly szorúLsokot é*zett, 
mellyek könnyen ájulást, vagy még szívdobogást 
is okozhattak volna. Azalatt az O b e te r  megért
vén Aranypatakinak szándékát a' játéknak mind
addig való folytatásáról, még annak kellemetes 
végzésére jó módot nem talál ; nem csak helyben 
hagyta ügyekezetét, hanem még arra is kérte, 
hogy Giltriétát, mihelyt ebéd utánn az ő szokott 
vendégei elérkeznek, te^ye , ha lehet, olly he
lyeztetésekbe, mellyek vele megéreztessék , men
nyire megalázta magát az által,  hogy káb i férjet 
k íván t,  és gondolatlya szerint választott is. Mi
helyt a’ fzíeyen, úgymond, annyira nevekedik e' 
miatt benne, hogy mérték ellen kényességénn 
hatalmaskodhasson , melly Őtet az Úrnak , mint 

S 2 Ara-



Aranypatakinak , szövetségétül elijeszti , nagyon 
merem remélleni, hogy kívántt czélunkot elérjük*

Aranypataki a ’ játékot illy meíTze űzni nem 
akarta , soknak mondván már azt is ,  a’ mit eddig 
cselekedett; de lá tván , hogy a’ Grófné is az 
Óbesternek részéhez á ll ,  és szentül igén, hogy e’ 
szükséges orvoslásnak ne talán előkerülhető ízet
len következéseit magára veszi, végtére csak ugyan 
engedelmeskedett.

Az asztalnál a* Óbester a’ Gróffal, a’ Grófné 
pedig már Gilmétával, már Aranypatakival be
szélgetett. Gilméta tudni illik szomorú v o l t , és 
a' Grófnéra neheztelni látszott, kinek kérdéseire 
felette rövid feleleteket a d o t t ; a' Grófné tehát 
kénytelen volt sokszor Aranypatakihoz fordulni, 
ki fenékkel fordúltt feleleteivel csak nem kacza- 
gásra fakasztotta.

Aliig keltek fel az asztaltól, azonnal ott ter
mett Gondorfi Torokfalvival eggyütt, kik be
dobbanván, ’s a’ sok vendéget megsejtvén, szinte 
megdöbbentek. Az első köszöntések utánn meg- 
fzóllítván ököt az Óbester, Az U rak , úgymond, 
szinte jókor jöttek a’ kézfogásnak ünnepére. Hú
gomban , a’ házi gazdaffzonyban, menyaffzonyt 
látnak az Urak, ezen úri emberben pedig vőle
gényt. Ezt mondván, Aranypatakira mutatott.

Gilméta az Óbesterre mérges tekintetet vetett; 
Torokfalvi pedig megtöltvén borral két poharat, 
mellyek még az afztalonn voltak , Igyunk , úgy
m o n d , az új jegyeseknek egésségéért!

A*
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Az Urnák böcsűletes nevét fzabad-e tud

nunk? kérdezé Aranypatakból Gondorfi.
Engemet Kábafzöginek hínak , szolgálattyára 

az Úrnak.
És charactere ?
Böcsűletes ember vagyok, hogyha nem átal

l j a  az Úr.
Eggy csöppet sem! kedves Kábafzögi Uram! 

Szívemből örvendek , hogy az Ur a ’ mi kedvei 
Méltóságos Báróné AíTzonyunknak szívéhez és 
kezéhez férhetett.

Azonn én is örvendek , higgye meg az Ur.
Elhiszem, mondá Gondorfi, Aranypatakinak 

kába állásánn, fzózattyánn és mondásánn könyörü
letesen mosolyogván. De kedves Uracskám! 
nem elég ám a* szilaj csikót a' ménesbül kifogni; 
arra is képesnek kell az Urnák lenn i , hogy a’ 
hámban járni tanítsa ; egyébaránt az Urat első 
alkalmatossággal farba rúgja.

Gyönyörű hasonlatosság! mondá Gilméta. 
Kitetszik, hogy a z ú rn a k  soha sem volt a ’kártya 
tök a iszonynál egyéb szeretője.

He, h e ,  he! Azt jói mondgya Méltóságod, 
feleié Gondorfi. De sem m i! Ezen úri ember en
gemet m egért ,  ha nem beszéllek is vele olly 
m agosán, mint a* várasi emberek szoktak. Ügy-e? 
Kábaszögi Uram I

H á t , hogy ne értenem az Urat ? mondá Arany
pataki. Hiszen magyarúl beszéli. Azonnkivül 
házunknál elég csikót láttam én gyermekségem-

tüi
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tül fogva tanítani ; sőt egynéhányat magam is 
tanítót am.

De ollyan cs ikó t , mint a' Báróné , nem ta-/ / / 
nított még az Ur , úgy-e ? En tehát az Urnák meg
akarom mondani a ’ módgyát, mikép fzoktathattya
kezéhez legjobban?

Ezt én az Úrtól nem akarom tanulni, feleié 
A ranypataki haragos tekintettel. Az énBáróném 
nem csikó ! Érti-e az Ur.

Torokfalvi és Gondorfi. elkacczantván maco- 
k o t , egymás* ízemébe néztek. Hisz én sem mon
dom csikónak, mondá az u tóL ó , hanem az Urat 
csak arra akarom tanítani barátságból , mikép 
vihesse azt végbe, hoííy az Urat a Báróné hűven 
szeresse , és hogy az Úr körül örömest maradgyon; 
mert én a' Bárónét már régen ösmerem.

Már a* más ! feleié Aranypataki.
Tud-e az Úr kártyázni, kérdezé tolle Gon

dorfi.
Tudok harminczeggyet és eggy kicsinyt opli- 

tánt is.
Ez nem elég ! Tanullya meg az Ur a' mostani 

legujiabb kártyajátékokot i s ,  és legyen bizonyos 
benne , hogy a' Báróné az Úrnak oldalától soha 
el nem kívánkozik. Igazat mondok-e? Méltósá
gos AíTzonyom !

Gilméta megvető tekintetet vetett Gondorfira, 
és elfordult.

Én azt ta r tom , hogy az Ur netái mondott 
igazat, mondá Aranypataki, mivel Ö Méltósága 
megharagudott. A* játéknál sokkal okosabb dol

gok-
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gokkal fogja 5 magát mulatni, ha egyszer megint 
férjhez m egy, és ha a’ játékosok úgy meghara- 
gíttyák , mint most az Ur, láboknál fogva hagyigá- 
lom ki a' házból.

Gilméta Aranypatakinak e* szavaira figyel- 
roetes le tt ,  mivel homályosan azt a' gyanút kez
dették benne támasztani, hogy Kábaszögi Ur talán 
nem olly ostoba, a* minőnek látszik.

Gondorfi ellenben megmérvén szemeivel A- 
ranypatak it , bort töltött magának, ivott, és T o
rokfalvival az ablakba vonódván, csendes be- 
széllgetésbe ereszkedett.'

Aranypataki szinte az Óbesterhez közelített, 
ki magát a’ Gróffal eggy másik ablakban mulatta, 
ammint az ajtónn Báró Szélfi fiával eggyütt be
dobbant. VeíTzö volt a’ kezekben , mivel lóhá- 
tonn jöttek. Gilmétához rohanván , megcsókol
ták kezét,  a* többieket pedig általlyában való 
főhajtással megköfzöntötték. Hallván az Óbester- 
tűi a' Grófnénak és a’ Grófnak neveit, amannak 
kezét csókolták m eg, ennek pedig arczait.

Ez Kábaszögi Ú r,  mondá azutánn az Óbester, 
húgomnak vőlegénnyé.

Micsoda ? Vőlegénnyé ? Kérdezé az óreg 
Báró. Az ellen én protestálok! Ú gy-e? Kin- 
csecském! mondá tovább, Gilmétához fordulván? 
az Óbester Úr csak tréfálni méltóztatik ?

Minden tréfa nélkül vőlegényem , feleié Gil
méta.

Cospetto di Bacco , Uram Atyám ! ez nem 
jó hír , mondá az ifió B áró , azalatt hogy az

attya
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attya Aranypatakit tetet ül fogva talpig megnézte, 
a* nélkül hogy inegfzóllította , vagy megköszön- 
tötte volna.

Az Ur talán azt nézi , kérdezé Aranypataki, 
ha elég öreg vagyok-e vőlegénynek ?

Az öreg Báró vállai közé bevonván, megráz- 
%rán , és eggy keveset meghajtván fejé t ,  meggör
bítette száját , es a' Grófhoz fordult.

Az ifiú Báró Aranypatakihoz közelítvén , Az 
Urnák characterét, úgymond, merem-e kérdezni?

Én magyar nemes ember, és földes úr vagyok. 
Hát az Ur micsoda?

Én Báró Szélű vagyok.
Nagyon örülök, hogy Báró Uramnak nevét 

tudom.
Én pedig , hogy Kábafzögi Uramot ösmerem.
Engemet Báró Uram nehezen ösrner.
Nevérül értem. Conveniunt rebus nomina 

saepe su is , az az :  A’ nevek sokszor nagyon
illenek tárgyaikhoz.

Úgy Báró Uramot én is ösmerem.
Az ifiú Báró Aranypatakinak szeme közé 

tekintvén, hirtelen* elfordúlt, és a’ tükörben 
megnézte magát.

Gilméta e 'röv id  befzéllgetést hallván, Arany
patakinak ostobaságáról még jobban kezdett 
kételkedni.

Az ifió Báró ama’ szófa mellé leülvén, mel
lyben Gilméta a’ Grófnéval ü l t , Méltóságod, úgy
mond , különös vőlegényt választott magának.

Hogy
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Hogy ezt cselekedgyem , feleié Gilméta, fon
tos okaim voltak.

Nem tudom , ha Méltóságod meg nem csa- 
lalkozik-e benne? Az ostoba emberek gorombák 
is ízoktak lenni.

Báró Uram az én vőlegényemről nagyon 
illetlenül beszéli, a’ mit jól neveltt gavalér nem 
cselekedne. Ha én ezt neki megpanafzlom, nem 
tudom, ha nem kíván-e az Urtúl véres elégtételt ?

H a ,  h a ,  ha! Véres elégtételt? Kábaszögi 
Uram ! volt-e már az Úrnak kezében valaha kard 
vagy pifztol ?

Aranypataki elejébe lépvén, Többször, úgy
mond , mint az Úréban tükör és hajpor.

*S énvelem meg merne-e az Úr víni ? kér
dezé a’ Báró.

Az Urnák kardgya ellen, feleié Aranypataki, 
én csak bottal élnék.

Gilmétának e' felelet nagyon tetszett annyi
b ó l ,  hogy a' Bárót megfzígyenítette; de nagyon 
szemébe is tűnt azért, mivel gyanakodását, hogy 
Kábaszöginek ostobasága nem természetes , fe
lettébb megerősítette.

A zala tt ,  még ezek történtek, az öreg Báró 
Szél fi az Óbesterrel és a’ Gróffal eggy levelet 
közlött Aranypataké jószágának szomszédságából, 
mellyben neki újság gyanánt hírül adatott, hogy 
Aranypatakiéknak kastéllyát feltörték és meg
lopták. A' kár egynéhány ezer kész pénzbül és 
drágaságokból állott. A' levélhez volt zárva 
ezeknek és a’ bankoczédulák' számainak specifr*"

c á -



cátiója is ,  mellyet Hevesi nyomtatásban kiadott 
eggy ösmeretlen embernek leírásával eggyütt, 
kire sükeres gyanú volt azért, mivel Ötét Heve
siné dél utánn a' lopás előtt a* kastély korul 
koncsorgani látta. Az Óbester és a' Gróf ezeket, 
ki ki különösen, elolvasták, és a’ beszédet azon- 
n i más tárgyra fordították, hogy Aranypataki
nak értésére ne essen.

Aranypataki megúnván az ostobának személ- 
lyét játszani, és a' vendégeknek gorombaságai 
elöl ki akarván térn i,  felkereste kalapját és pál- 
czáját, 's lement az udvarba, hogy a’ Bárónéftak 
gazdaságát megtekintse. E* mulatságról viíTza 
akarván a’ társasághoz fél óra múlva térni , '# 
az alsó szobáknak eggyikében iszonyú nagy lár
mát hallván, oda ment, ’s a' Bárónénak cseléd- 
gyeit egymásnak hajában találta. A' szakács a* 
kúcsá-rral öszveveszett, mivel ez neki savanyú 
bort ado tt ,  maga pedig a’ szobaleánnyal napon
kint somlait és tokajit ivott. A’ kocsisnak szinta- 
zon panaíTza lévén , a ’ szakáccsal öfzvcbefzéllett, 
hogy a* kúcsárt meglepik eggyütt dél utánn, mi
kor a’ szobaleánnyal borozni szokott. Ennek mác 
akkor az orra’ vére folyt a’ pofoncsapástúl, mel
lyel ötét a’ kocsis megköfzöntötte, mikor hoz- 
zájok Aranypatak! belépett. Meghallgatván mind
nyájokot , Hát, úgymond, nincs nektek uraság’ 
tok , a' kihez panaszra mennyetek , mikor rövid
séget szenvedtek ?

Ah ! a’ mi uraságunk anny i, mint semmi,
inon-
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mondá a’ kocsis. A' mi Bárónénknak csak kártya 
kell , meg legény.

Tisztességesebben befzélly rólla , mondá A- 
rany pataki ; egyébaránt úgy megverlek , mint a' 
szekeres lovat.

Te engem' ? te kótyomfitty ! Mi vagy te a* 
háznál , l ogy nekem parancsolni akarsz.

Aranypataki erre a’ kocsisnak füle közé vá
gott vagy kétszer a' nádpáczával. A' kocsis nagy 
lármát ütött , és Aranypatakival harczra kelt vol
na , ha a' szobaleány meg nem intette volna , 
hogy Aranypatakiban a* Bárónénak völegénnyét 
és a' kastélynak jövendöbéli urát lá t tya ; mire 
szörnyű szitkok és fenyegetések között a' korcs
mába ment. Aranypataki azutánn a' szakácsot is 
eligazította, a 'kúcsárt pedig és a1 szobaleányt de
rekasan lemosta.

Ezen ízetlen eset utánn felmenvén, Gfilmé* 
tát Gondorfival , Torokfalvival és az ifiú Báró
val a’ játéknál találta. Gilméta megett megáll- 
ván , 's a’ játékot eggy darabig nézvén , eszre 
vette , hogy Gondorfi és Torokfalv i, egymásnak 
általellenében ülvén, öszvejátszanak, és Gilmétát 
fofztyák , a’ Bárót pedig nyereséghez jutni nem 
haggyál. A’ játék nagy pénzben volt ,  és Gil
méta a'szerencse ellen már morgani kezdeti, am- 
mint Aranypataki eszre vette , hogy Gondorfi, 
ammint osztott, eggy kártyát a 'mentéjének ujjá
ba betolt. Azon szempillantásban , hogy az osz
tást végezte , Aranypataki megkapta karját, melly 
mellé a’ kártyát elrejtette, 's kivonta mellőle a*

leS-



legfőbb matatórát ama’ kérdéssel: Hát ezt a’ 
kártyát minek dugta ide az Úr? Feleletét meg 
nem várván , felforgatta a' többi kártyákot is ,  
mellyek Gondorfi előtt feküdtek, 's Gilmétát, és 
az ifiú Bárót arra kérte , hogy mutassák meg a- 
zokot, mellyeket már kezeikben tartottak. E* 
nyomozásból k isü l t , hogy a’ legjobb kártyák Gon- 
doríi és Torokfalvi között voltak felosztva.

Méltóságos AíTzonyom! mondá Aranypataki, 
engedgye meg, kérem , hogy ezt a ’ két hamis já
tékost a* házból kiverhessem.

Azt én meg nem engedhetem , feleié Gilmé
ta , ki nagyon szerette ugyan, hogy ezen alkal
matossággal e’ két roíTz embertűi megmeneked- 
hetett , de azt még is titkos nehezteléssel vette, 
hogy Aranypataki vo lt ,  a 'k i  lárvájokot illy mód
dal levonta. Mikor ö Aranypatakinak, mint Ká
baszöginek, kezet ado tt ,  feltette volt magában, 
hogy soha vele meg nem esküszik, hanem jó al
kalmatosságot vár a r ra ,  hogy magát Kábafzögit 
az alkutörésre vehesse. Nem szerette tehát lát
ni , hogy Kábaszögi érdemeket szerez magának, 
raellyekkel ötét lekötelezze.

Ha Méltóságod meg nem engedheti, mondá 
Aranypataki, eljön majd az üdo , hogy én ezt 
engedelme nélkül is megtehetem.

Nehezen! feleié Gilméta, felpattanván, ’s a’ 
játékasztaltól felkelvén, hogy háló szobájába men
nyen. De ezen szempillantásban betört a* kocsis 
az inasokonn keresztül a' szálába, a' hol a 'v e n 
dégek voltak , 's fél részegen imígy szállította

meg



meg Gilmétát: Méltóságos AíTzonyom! engemtt 
amott amaz Ú r ,  a’ kirül azt mondgyák, hogy 
Méltóságodnak a’ vőlegénnyé, megbotozott. Ha 
nekem a' Méltóságos AíTzony fzátifzfácziót nem 
ád , engem’ úgy segéllyen ! úgy megverem, mint 
a’ roíTz dögöt , és a' szolgálatot itt hagyom.

A' vendégek hoíTzú kaczagásra fakadtak. Az 
Óbester a' kocsist kérlelni akar ta ,  de minden 
tigyekezefe haszontalan volt. Kényteleníttetett 
tehát inasokot h ín i , kik erővel kivezessék és 
mindaddig zárva tartsák, még ki nem józanodik.

Gilméta ezen alkalmatosságnak hasznát a- 
karván venni az új szövetségnek felbontására, 
Kicsoda adott az Urnák, úgymond, hatalmat ar
r a ,  hogy cselédemet megbotozza.

A’ tisztelet, és szeretet, mellyel Méltóságod
hoz viseltetek. A' kocsis azt m ondta , hogy az 
ő Urasága an ny i, mint sem m i, mivel neki csak 
kártya kell ,  meg legény. E'mocskos szóért én 
őtet még akkor is megvertem volna , ha Méltó
ságodnak vőlegénnyé nem volnék; mint vőle
génnyé pedig még kisebb sérelmét sem tudnám 
elszenvedni.

Hogy az Úr az én sérelmeimet könnyebben 
elszenvedhesse, ezen szempillantástól fogva je
gyessé nem vagyok. Hisz ollyan dolgokot visz 
végbe házamnál, mellyekrül hírem nélkül még 
akkor sem kellene csak gondolkodnia is ,  ha fér
jem volna. Én mai alkunkot egészen meg má
solom.

285
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Kérem Méltóságodot! ne haragudgyon reám, 
mondá Aranypataki térgyre esvén, és öszvetett 
kezeit Gilmétához emelvén. Soha sem cselek
szem többé! Kérem az Urakot, esedezzenek é- 
rettem.

Az ifiú Báró mosolyogva nézvén a' jelenést, 
kérem .Méltóságodot, úgymond, bocsásson meg 
neki szegénynek. Soha ennél jobb férjet nem 
kívánhat, ha egyszer a' házasságnak jármát úgy 
megtanúllya húzni, ammint az alszoynok szeretik.

Az öreg Báró azalatt Gilméta mellé osont- 
ván , Ne bocsásson meg n ek i , Kincsecském ! úgy
mond halk szózattal. Hisz ollyan ostoba , hogy 
még az Isten’ lovának is beillene. VálaíTzon in** 
kább engemet, régi kérőjét!

Gilméta legelőször az ifiú Báróra , azutánn 
ennek attyára gúnyos tekintetet vetvén , felette 
nagy bofzonkodásra fakadt, 's minden felelet 
nélkül háló szobájába s ie te t t , hol magát bezár
ta ,  hogy kénnyé szerint sírhasson.

H a r m i n c  z h a r m a d i k  S z a k a s z
»

A  kormos fellegek megül kiüt d  nap.

S z in te  estveledni kezdett m á r , ammint Arany- 
pataki az Óbesterrel eggy ablakban tanácskoz
ván , kitekintett a' kertbe, és ott Gilmétát meg- 
Bajdította. Lemegyek hozzá, mondá az Óbester
nek , és kétséges állapottyábúl kisegítem ; mert

meg



meg kell vallanom , hogy már többet is szenve
dett , mintsem a rra ,  hogy különös konokságai 
megorvosoltassnnak , kívántatott volna.

Az Óbester mosolyogván , Mennyen az Úr 
hozzá, úgymond, nem bánom, és végezze a’ já
tékot. Ö a’ kertbűi a’ ligetbe szokott menni , hol 
a' fö nyílásban legörömestebb sétál. Ha az ud- 
varonn megy ki az Úr a' ligetbe, a ’ kert’ fala 
mellett lévő gyalog útonn egyenesen elejébe a- 
k id. Kívánok az Urnák jó szerencsét! Én azon
ban rendeléseket teszek a 'vocsorárú l , és a’ ven-* 
dég két éjszakára is itt tartóztatom, hogy rz ú r 
nak igaz személlyé/j 1 megösmerkedgyenek.

Aliig jutott Aranypataki a’ ligetnyílásnak kö
zepéhez , már is látta Gilmétát ugyanazon nyí
lásnak túlsó végébe befordulni. Bement tehát a 
fák közé, és a’ gallyak között sietett elejébe, 
hogy meíTzérui meg ne sajdítnassa. Szinte csak 
egynéhány lépésnyire volt már tö l le , ammint 
meghallotta , hogy eggy férjíi szózat németül meg- 
állíltya. Gilméta elsikótotta magát. Eggy kuk
kot se többet! mondá a’ szózat, egyébaránt ha
lálnak a* gyermeke! Ide a' pénzzel, az órával, 
és a' gyűrűkkel !

Aranypataki e’ szóra a' gallyak közül kiro
hant , és a' latrot hátúiról ölbe kapta , hogy a’ 
földhöz csapja. A' lator kezében a’ pisztoly el
sült , mellybül a* golyóbis Gilméta mellett elfü
tyült. E’ lövést azonnal eggy másik követte a' 
gallyak közül, mellynek golyóbissá Aranypataki
nak volt ugyan szánva, de a' latornak ezomb-
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jába ment azon szempillantásban, mikor Ötét a’ 
Kapitány a' földre terítette.

Szaladgyon be Méltóságod a' kastélyba , ha 
lehet , mondá Aranypataki , minekelőtte a' gaz 
ember a' földrűl felemelkedik , és kiildgyön se
gítségemre embereket.

Ezt Gilméta meg is cselekedte, minden ere
jét öfzveszedvén. Aranypataki a' latornak vérét 
folyni megsajdítván , körülnézte m agát, ha nem 
láthatná-e meg az t ,  a’ ki a' gallyak közül reá 
lőtt? Nem telt el három órapercz, hogy ismét 
lövés történt,  mellynek golyóbissá Aranypataki
nak feje mellett e lment, ’s mellynek tüzét meg- 
sajdítolta. Beugrott tehát a 'gallyak közé , ’s eggy 
szaladó a iszonyt megfogott. Azalatt a' lövésekre 
a’ kastélybúi a'cselédek kiszaladtak, és GilmJtá- 
túl eligazíitatván , a' latorhoz siettek , ki szinte 
a’ földiül akart négykézláb felemelkedni. Le
nyomták azonnal és kezeit eggy kezkenovel há
tra kötötték. Aranypatakinak kiáltására hozzá 
sietett két inas , kik az aífzonynak hasonlót cse
lekedtek. Bevezették azutánn mind a' kettőt a' 
kastélyba, megkötözték,lefegyverkeztették, 's mi- 
nekutánna az írásokot elszedték töllök , két kü
lön szobába , mint rabokot , zár alá tették.

Gilméta a' kastélyba jutván, úgy leroskadt 
lábárúi, hogy allig tudták szobájába vezetni. Am- 
inint a' sok ápolgatás utánn ájúlásibúl ismét m a
gához tért, első kérdése az vo lt ,  ha nem lett-e 
szegény Kábafzöginek valami baja? Mihelyt a' 
latrok zár alá te te ttek , Aranypataki azonnal GiL
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métához szalad t, éá ágyánál a' Grófnénak jelen
létében térgyre esvén, Bocsásson meg Méltósá
gú úgymond , hogy illy veszedelembe ejtettem. 
Az Óbester Urtúl megértvén , melly nagy vesze
delemben forog Méltóságodnak mind jó neve, 
mind gazdasága ? a’ szíves barátság arra birt en
gemet , hogy álorcza alatt házához becsuíTzak ; 
ama* férjfia kot , kik eddig a’ Kastélyban napon
kint forgottak , Méltóságoddal , ha szükséges 
volna , megösmerkedtessem ; egyszersmind pedig 
szívével azt is megéreztessem , melly mélyen 
megalázza magát , és micsoda ízetlenségeknek 
veszedelmére vetemedik az ollyan érzékeny szí
vű és nyíltt eszű aíTzonyság , a* ki magának os
toba férjet választ. Nem rernéllettem, megval
lom , mikor Óbester Urunknak kívánságára a’ 
játékhoz kezdettem , hogy ezen orvoslásnak csak 
fele is szükséges legyen arra , hogy Méltóságod 
magához térjen ; de a' tapasztalás , fájdalom ! bi
zonyossá tett engemet a’ felül , hogy eltökéllett 
szándékában , mellyet nekem előre megírt, és a' 
Grófnénak szóval megmondott , Méltóságodnak 
szíve bajnoki módon állhatatoskodik.

Gilméta e' beszédnek elejénn különös figyel- 
metességre ébredvén, öfzve nem tudta Kábaszö
ginek illy okos beszédgyét kábaságával eggyez- 
te tn i ; azutánn pedig megvallotta , hogy ő e' be
szédnek fonalát meg nem tudgya fogni.

Elhiszem , folytatá szavait A ranypatak i, mi
vel a’ fő dolgot előre küldeni elfelejtettem. Egy
szerre megárt Méltóságod m in d en t , mihelyt azt
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mondom , hogy én nem Kábaszögi , hanem Arany
pataki Kapitány vagyok , Méltóságodnak hajda
ni fzerejöje , és állhatatos tisztelője. Az Óbester 
Úr ugyan , és maga a' Grófné is*, megígérték , 
hogy e’ tetetésnek ízetlen következéseit magok
ra vállallyák ; de boldog Isten í még a' legártat
lanabb , legszentebb és legnemesebb csalárdság
nak is olly rettenetes következései lehetnek , mel
lveket magára senki sem vállalhat. A 'm it  Ká
baszögi vétett , azt Méltóságod Aranypataki' for
ró szerelmének és érzékeny barátságának tulaj
donítsa. Mint KábafzÖgi Méltóságodnak kezét 
el nem fogadhatom, és szavát viíTzaadom , mint 
Aranypataki pedig a* mai eset miatt sem ízívét 
sem kezét meg nem érdemiem.

Gilméta erre az ágyban felülvén , Az Úr te
h á t ,  úgymond, Kábaszöginek ostoba fzeméllyét 
csak azért v i s e l te ----- --

Hogy az ostoba férjet jnegútáltatván Méltó
ságoddal, nemesen érző szívét Aranypatakihoz 
hódítsam , ki e' reménységében, fájdalom! na
gyon megcsalatkozott.

Én e’ csalárdságért az Urat érzékenyebben meg 
nem büntethetem , mintsem ha megalázott szívem
mel , és legyalázott kezemmel megajándékozom. 
Hogy azU r engemet szerencsétlenségem utánn ke
zével megkínállyon , soha csak gondolni sem mer
tem, ammint már levelemben megvallottam. Hogy 
pedig az Ur az én kedvemért valaha Kábaszöginek 
fzeméllyét visellye , azt senkinek a' világonn el 
nem hittem volna. Édes Aranypatai iin ! é n a ' t i é d
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vagyok , mivel úgy kívánod; de arra az egyre 
ké r lek ,  hogy szomorú esetemet, nem mondom, 
szememre ne vesd , mert erre képes nem vagy, 
hanem hogy soha velem meg ne éreztesd. Isten 
láttya le lkem et, hogy ezért már sokat, felette 
sokat szenvedtem. így a' te karjaid között me
nedék helyet merek remélleni, hová utánnam 
híjdani szerencsétlenségemnek még csak emlé
kezete se hathasson.

Aranypataki megcsókolta k ezé t ,  Gilméta 
pedig megölelte.

A' Grófné Gilmétának kezét megszorítván, 
Köszönöm, édes Barátném , úgymond, hogy ha
szontalannak nem teszed fáradságomot, mellyel 
tégedet Aranypatakival öfzve akartalak fűzni, 
hogy adósságomnak részét e’ nemes fzívD férjfiá- 
hak lefizethessem. Légy vele olly bo ldog , a' 
melly boldognak 6 engemet nemes lelkű Grófom
mal tett.

Azalatt az Óbester a 'Gróffal,  a’ Bárókkal és 
a’ többi vendégekkel lement a 'ra b o k h o z ,  hogy 
őköt kérdésre vonnya. Szintazon ábrázat,  felki
áltott azonnal az öreg B áró , mellyet H evesi, A- 
ranypatakiéknak Directora currentáltatott. Mon- 
sieur Frippon volt valójában, és Madame de 
Föllé. A' drágaságokot, és a* pénzeket, mellye- 
ket Aranypatakiéktúl lo p tak , mind megtalálták 
nállok ; sőt a’ pénz felényivel még több is volt 
annál , a' mit Hevesi kitett. Méltán lehetett te
hát róllok azt gyanítani, hogy úttyokban máso
kot is kiraboltak.
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Mikor Bécsben De Bourse Marquist cseléd
gyével eggyütt elfogták, Monsieur Frippon e9 
Madame de F ö llé ,  ammint tudgyuk, elillantor- 
tak. Hamis passusokot mindég tartottak ok ma
goknál , mellyekkel más nevek alatt Magyar or
szágba jöttek. Pestenn telepedtek le elöfzör, 
F r ippon ,  mint tánczmester, Föllé ped ig , mint 
Marchande de M o d e , és kerítő. Az első tudó
sításra , mellyet az újságokba tetettek , tizenkét 
falusi kisaílzonyt adtak a’ gondatlan szülök e* 
roíTz aífzonynak keze alá nevelésnek o k á é r t , ki 
a* tizenkettő közül a’ négy öregebbiket mind
gyárt az első holnapban megrontótta. Nem telt 
cl eggy esztendő , hogy| Fripponra némellyek , kik 
Aranypatakiékhoz járatosak vo ltak , ráösm ertek . 
Eltakarodott tehát Pestrül czinkos társával eg
gyütt eggy fa lura , ho l ,  mivel már ,a’ német nyel
vet elég jól befzéllették , eggy vendégfogadót ki- 
árendáltak. Mivel Madame de Föllé a' vesztege
téstől el nem tudott szokni , ortársaihoz pedig, 
a* nélkül hogy magát veszedelembe ejtse, nem 
í rh a to t t ,  pénzeik lassankint elfogytak. Kényte
lenek voltak tehát magokot új csalárdságokra és 
tolvajságokra adni. Gyanúságokba esvén , a' ven
dégfogadót elhagyták , minekelötte valami elle
nek kisült vo lna , és Aranypatakiéknak szomszéd
ságába vették magokot eggy másik vendégfoga
dóba olly szándékkal, hogy mihelyt az Uraság a’ 
falubúi elmegy, azonnal kirabollyák a’ kastélyt, 
mellynek szögét lyukát jól ösmerték. Innen a- 
zonnai elszökvén, részéüt kocsinn, részént gya
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lóg Posonynak mentek , hogy onnan Morvába
vonódhassanak. A’ szomszéd faluban meghall
ván , hogy Gilmétának jófzágánn viszi ököt keresz
tül az ú t ,  és hogy az Uraság a'kastélyban tar
tózkodik, feltették magokbán , hogy boíTzujokot 
töltik Kiilnekiékenn is. A' kastély mellett tehát 
a ’ ligetben meg akartak h á ln i , hogy éjszaka sze
rencsét próbállyanak ; de mivel eggy magányos 
Dámát lá ttak , és ebben Gilmétát meg is ösmer- 
ték , meg nem tartóztathatták m agokat, hogy 
meg ne támadgyák. Meg akartak ok elégedni a- 
m a' drágaságokkal és pénzekkel , mellyeket nál- 
la találnak , ’s mellyektül könnyebben megfoszt
hatták volna , mintsem ha hozzá be kellett vol
na éjszaka törniök ; kivált mivel bizonyosnak 
tartották azt is , hogy az éjszakának és a' liget
nek segedelmével az elfogástúl megmenekcd- 
hetnek.

Ezt ok csendességben akarták végbe vinni, 
de Fripponnak pisztollyá elsülvén, a’ franczia af- 
fzony , ki a’ gallyak között oldalvást lesben ál
lo t t ,  segítségére sietett , és ammint lá t ta ,  hogy 
Aranypataki átölelte már ötét hátulról, golyóbis
sal akarta amazt arra kényszeríteni, hogy ezt el- 
ereíTze. Véletlenül Frippont találván a 'K apitány  
helyett megsebesíteni, másik pifztollyát is kilőt
te Aranypatakira , hogy legalább maga Frippon 
nélkül elszaladhasson. A ’ kimenetel , ammint 
tudgyuk, gonosz reménységének nem kedvezett.

Aranypataki vifizavévén az Óbesternek keze 
által drágaságait és k ö v e i t , tudtára adta szülői
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nek és Mt'hfalvinénak nem csak ez t,  hanem Gil- 
métával kötött szövetségét is. Szülői e* tolvajsá- 
got Hevesinek levelébül megértvén , szinte haza 
akartak más nap indulná, ammint a 'Kapitánynak 
levelét vették. Az én házamnál leíTz a' menyeg
ző , felkiáltott Méhfalviné ; ezt írd meg a’ fiad
nak. Saját gyermekeimenn illy örömet nem él
hettem meg. Fiadnak menyasszonyát úgy nézem, 
mint lyányomot. Elégedgy te meg a’ fiaddal.

Ammint parancsollya Néném AíTzony, mon
dá az öreg Aranypataki, megcsókolván a' jó szí
vű AíTzonyságnak kezét.

Gilméta azalatt az Óbestert nagyon k é r t e , 
hogy kíméllye meg a 'r a b o k o t ,  és ne adgya őköt 
át a' törvényszéknek, hanem bocsássa el fzaba 
dón ; de az Óbester megmutatta neki , hogy e' 
könyörűletessége üdőtlen , sőt még helytelen is, 
xéfzént mivel e* gonofztévok által Aranypatakinn 
kivül hihetőképen még többen is megkárosod
t a k ,  kiktül az elbocsátás által az elégtételt meg
v o n n i ,  igazságtalanság vo ln a ,  részént pedig, mi
vel új károkot is tehetnének.

A’ vocsorához Aranypataki uniformisban je
lent m eg, Gilmétát vezetvén, ki a' vendégeket 
megfzóllítván , Aranypataki Kapitányt, jövendö
béli férjemet, ösmertetem m eg ,  úgym ond, az 
Urakkal. Eddig Kábaszögit játszott ő házamnál, 
hogy Aranypatakit velem megkívántassa. Csa
lárdságát szívemmel és kezemmel büntettem meg.

E* büntetést irigylem Kapitány U ram nak, 
mondá az öreg Báró. Azonban még irigy lé
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temre is tiszta szívemből minden boldogságot 
kívánok.

Ellyen az új pár! mondá Torokfalvi,  és u- 
tánna mindnyájan , bort töltvén a* poharakba , 
mellyek az aíztalonn készen állottak és égéssé- 
gekért egyszerre kihajtván.

Más nap a’ vendégek elbúcsúztak, az atya 
fiák pedig az új párral Posonyba , 's minekután 
na itt a' szükséges rendelések megtetettek , Méh- 
falvára költöztek.

A’ menyegző előtt való nap estve oda érke
zett Pestrüi Mársfalvi is , ki az öreg Aranypata
kinak leveleibül megértvén a’ Kapitánynak Gróf 
Bölcseihez mutatott remek barátságát, és Gilmé- 
iával kötött szövetségét, részt akart venni a’ szü
lőknek örömében, mellynek ö volt valaha első 
szerzője.

Minekutánna Méhfalviné sokáig visgálta vol
na  Mársfalvi Gyenerálist, egyszerre megfzóllít- 
ván , Mondgya meg nekem az Ú r, úgymond, 
Jiol láttuk mink egymást ?

Posonyban , feleié Mársfalvi, mikor még a* 
gyalogságnál hadnagykodtam. Akkor Méhfalvi- 
ué AíTzonyom körülbelül legszebb menyecskének 
tartatott. Tiszteletére voltam egynéhányszor én 
is , 's oldala mellé csúsztam , a ’ hol csak lehe
tett , de szívéhez lehetetlen volt férnem.

El volt foglalva, Lelkem ! mondá Méh
falviné.

Azt felelte nekem az AíTzony akkor is, de 
csak táplált még is a’ reménység, hogy lelek
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számomra benne eggy kis ürességet. Azonban 
átmentem a* lovassághoz Kapitánynak , ‘és azóta 
nem volt szerencsém Aíszonyságodot látni.

Az Ur volt-e a z ,  a* kit szerelmes levelére 
ínagamhoz rendeltem?

Esti hét órára. Csintalan teremtés ! Eggy 
inas megfogta a' sete'tben a’ garádicsnál a’ keze
m e t ,  's elvezetett eggy szobába felette titkos 
csendességgel, hol eggy tisztességes öreg Kapi- 
tányné szinte eggy szent könyvet olvasott. Soha 
sem felejtem el, még élek!

Méhfalviné szívesen kaczagott, és a* többie
ket is hangos hahotára indította. En az Ú rra ,  
úgymond, rá nem vallottam v o lna ,  de mivel a* 
titkot maga kitá la lta , ne haraguugyon , kérem , 
hogy még eg)fzer kinevetem.

Illy nyájaskodások között eltelvén az estve, 
más nap a’ menyegző íagy pompával végbe ment. 
Az eskiivés utánn Gilméta megfogván Aranypa
takinak kezét, Fraacziás Gilmétádot, Édesem! 
szerencsétlennek tették a’ franczia nevelésnek 
efztelenségei. A' te karjaid között Magyar Dá
ma , és így minden bizonnyal boldog leszek.
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P e s t e n n ,

Eggenberger Jósefnek boltyában, Mélt.
Báró Podmanitzky Ur* házában, a’ P. Franciská- 

nusok’ Klastroma' alsó részének általellenében 
találtatnak e’ következendő Munkák, 
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ténn , mellyet Felséges Urunk J ó se f  Magyar 
és Cseh országnak örökös K irály i, Austriá- 
nak pedig fő Herszegje és Magyar Országnak 
Nádor Ispánnya ’s a' t. 4. Budán 1807. — 15 xr*

— — Magyar Aglája, avvagy mulató nyájaskq-
dások



dások külömbféle versnemekben. Szerzett® 
Verseghy Ferencz. 8. 1306. l fl. 30 xr.

Verseghy F. A* tifzta Magyarság, avvagy a’ csíno3 
magyar beszédre és helyes írásra vezérlő ér
tekezések. Követi ezeket a’ Cadentiák’ Lajs
troma , mellynek hasznát a* Filológusok és a ’ 
Poéták eggyaránt vehetik. 8» Pestenn, 1805,

—  4 5  x r -

«------Nagy nevezetű és nagy tekintetű Kolom-
posi Szarvas Gergely Úrnak , mostoha üköm
ről kedves Uram Bátyámnak Víg Élete és- 
nevetséges Vélekedései, mellyeket réfzént 
saját szájából vagy hiteles emberektől hallot
tam , részént pedig szóról szóra közlendő írá
siból tanultam , t  Részeg . Pestenn, 1805. 
J fl. —

t— — Fduárd Skócziában , avvagy eggy Szöke
vénynek az éjszakája. Valóságos Történet
ből csináltt Nézőjáték három felvonásban, 
mellyet franczia nyelvenn írt Düval Ur , a* 
Szerzőtől közlött kézírásból németre fordí
tott szabadon a’ Bécsi Császári és Királyi 
Theátrom ’ számára Kotzebue Augustus Úr, 
németből pedig magyarra V. F. 8» Pestenn, 
1805. — 24 xr,

Pichler Karolina Hasonlatosságai Fordította Kele
men Borbála. 8« Pesten. 1807. 1 fl. —

Endrödy János , a ’ Keresztyén meg GyÖződésbőI, 
írta minden ifjaknak , és sok öregeknek* A' 
munka németre is fordítva, és nyomtatva 
különösen árultatik. 8» Posonyban. 1806.
— 36 xr.



Endrödy J. Az Ó és Új Testamentomi Történetek. 
Sommába foglalta , meg-magyarázta , és szük
séges tanúsággal megvilágosította. Máso
dik meg-jobbíttatott ki-adás. 8. Posonyban. 
1806. — 30 xr.

Earóti Szabó Dávidnak meg-jobbíttott , 's bovit- 
tett kölleményes munkája. 3. Darab. 8« máj* 
Komáromban. 1302. i f i .  30 xr.

A* Magyar Démocritus Életének délig való ré
sze, megírva Andrád Sámuel által. 8« -791* 
— 10 xr.

Decsy Sámuel, Pannóniái Fenikfz, avagy ham
vából fel-támadott magyar nyelv. 8* máj* 
Bétsben. 1790. 1 fl, —

Hufzty András, O és Új Dácia, az az Erdélynek 
régi és mostani állapotáról való História. 8* 
máj. Bótsben. 1791. 1 fl. 15 xr.

Marton Is tván , Keresztjén Theologusi M orál,  
vagy is Erköltsi Tudomány. 8* máj. 1796. 
2 fl. 30 xr.

Száz esztendőre szólló újjolag fo rd í to t t , kijobbí
tott és megöregbített Kalendárioin i805dik 
Efztendőtül fogva ípo^dikig, mellyben a* 
bujdosó csillagokról való értekezésenn , a 
liúsvétnak és pünkösdnek tábláinn , a' hold
nak mutatójánn , és két mulatságos történe- 
tenn kivül , feltalállyák a’ Gazdák az úgy ne
vezett Földművelők' Reguláit is sok egyéb 
^taíznos tanításokkal egygyütt a’ külömbféle 
kalendáriumokról , és üdö számlálásokról, a 
mennydörgések alatt való magunk’ viselésé
iül , a' mezei gazdaságról, az egészségnek

fenn*



fenntartartásárúl , a* természetnek külömbfé
le mértékletirül , és az ü d ő , változásainak 
előre való gyánításárúl. 8* ígoó. — 30 xr.

Fleury Klaudius , két Elmélkedés. A'Székes Fe
jérvári Püspök Megyében lévő nagy érdemö 
Tisztelendő Papságnak ajánlya Virág Bene
dek. 8. Bndánn , 1806. — 36 xr.

Virág B enedek, Második András Arany Bullá
j a ,  melly 1222-dik Esztendőben költt. Ki
adta magyarul. 8» Pesten , 1805. — 12 xr.

Különös Letzke a' Szűz Mária Képéről a’ Magyar 
Aranyon. Miller Jakab Ferdinand, a’Neir»' 
zeti Könyv-ház Őrzője. ]rta Virág Benedek. 
8 * Pes ten , 1804* — 10 xr.

Chaptal J. A. A' Boroknak termesztésekről, ké
szítésekről és eltartatásokról való Értekezés: 
most pedig magyarra fordított N. Fábián Jó- 
sef. 8* Veszprémben, 1805. — 4,5xr.

Torquáto TaíTzó megszabadhatott Jérusáleme. 
Fordította  Olasz nyelvből Tanárki János. 
3. Kötetke. 8* Pesten , 1805. 2 fl. —

Georch Illyés , Honnyi Törvény. 4 Rész. 8. máj. 
Posonyban, 1805— 1807. 6 fl. —

Kampe Theophron , vagy a’ tapasztalt tanácsa
dó a' tapasztalatlan ifjúság' hasznára Dapay 
Jósef által. s .Tomus. 8* Posonyban , 1804. 
1 fl. 45 xr.

Endrödy János , az Embernek Boldogsága kifej
tegetve a' józan Böltselkedésnek segédségé- 
vel. Irta Polgár Társainak hasznokra. 3. Rész. 
8. Pesten , 1806. 3 fl- 30 xr.



Endrödy Ján. Tsak egy két szó erköltsi Meg' 
vefztegettésünkrüL 8* Pesten, 1803. — 20 xr.

Fábián Jósef, Prédikátori T árház , vagy ollyan 
gyűjtemény, mellyben a 'Prédikátori hivatal
ra tartozó mindenféle szükséges dolgok egy
más után rövideden feltaláltatnak etc. 2 Da
rab , 4 Fogásra. 8* Veszprémben és Váczon. 
18 05 — 1807. 4 fl. —̂

fearóti Szabó D á v id , a’ Magyarság’ Virági. 8̂  
Komáromban , 1805* 1 fl. 8 Xr.

— — — Orthographia és Grammatikabéli észre
vételek a’ Magyar Prosodiával együtt. 8* ibid. 
1800. — 20 xr*

Katona István , a' Magyar Szent Koronáról Doct< 
Décsy Sámueltól irtt históriának meg rostálá
sa. 8« B udán, 1793. — 20 xrj

Dugonits András , Ulissesnek , ama’ hires és ne
vezetes görög Királynak csudálatos Történe
te i ,  mellyeket a 'magyar versekben gyönyör- 
ködöknek, etc. 8» P es ten , 1780- ;— 30 xr;

Kiss Jósef ,  az Ér-vágónak Pathologiája, mellyet 
a' magyar Borbélyoknak hasznokra, g- Bécs
ben , I79U --- 24  XTi

Kovács Sámuel, Levelek ’s más Versek. 8* máj- 
Pes ten , 1805. — 24 xn

A* régi 's mostani leg-nevezete^ebb Idöbéliek' hí
res tetteiknek és élettyeiknek hiteles rajzó- 
la ttyok , mellyet Siller és Meifzner történet
íróknak német munkájok fzerént megmagya
rázott Gaal György. 8* Pesten, 1803. — 56 xr. 

Magyarok Históriája , mellyet Csetsenyi Suastic*
Ignátz.



\

Ignátz. 3. Rész. g. máj. Posonyban , 1305. 
5 fl. -

Sárváry P á l ,  a* Rajzolás Mesterségének kezdete; 
a’ rajzolásbann gyönörködö tanúló-iíiak és 
gyermekek kedvéért irta. Rajzolta Lumni- 
tzer György, metszette Beregszázi Péter. 2. 
Darab. 4. Debreczenbgn , 1804. —■ i8og»
1 fl. 45 xr.

Montier AíTzonynak a' maga leányával, el férj- 
zett Markgrófnéval közlött tanúságos , igen 
jéles , és mindenféle úri rendnek nemes m u
latósára nagyon alkalmatos Levelei. Német
ből magyarázta Mészáros Ignátz. 8- Pesten, 
1793. — 48 xr.

Patikai Lukátsnak oktatásai a' L ovaknak , szar
vas’ Marháknak , Juhoknak , és sertéseknek 
betegségiről , ’s azoknak gyógyításáról. 3. 
Pesten , 1792. — 30 xr.

Szuhányi János, Szorgalmatos Méhész, az az :  
a’ Méhekkel való bánásról kérdésekben, és 
feletekben Oktatás. 8* Pesten, 1795. — 30 xr.

Beniczki Péter , Magyar Rithmusok ; most újjob* 
bán és tisztábban kibotsáttatott. £. Posony
ban , 1805* — 30 xr..

Boldogságos Szűz Mária tiszteletének és segitségül 
hivásának Védelmezése, mellyet nagy Alizó- 
nyunk tisztelete öregbítésére ’s kiterjesztésé
re deák nyelvbűi magyarra fo rd íto t t , etc. 8*
Pesten , 1704. — 30 xr.

A z  Uj Testamentomi Eklésiai históriának fáblátsS- 
kákban foglalt rövid sum m ája , mellyet a



D. Seiler György Ür. XVIIIdik. századig, 
már hetedikszer és hasznos bővítésekkel né
met nyelven k iadott ,  és a' D. Rosemnüller 
János' Ur magyarra fordított Farnos’ György, 
4. Erlangában , 1795. i f i .  15 xr.

Raff György , Természeti-História a' gyermekek
nek , némeliy hozzá-adásokkal, a 'm aga  köl
tségén Magyarul ki-adott, és ki-nyomtatott 
Fábián József. 14. Réz-tábla rajzolattal. 8* 
máj. Vészrémben, 17^9. 2 fl. 30 xr.

Lihri latini recenter editi.

Prav, Georgii, Epistolae Procerum Regni Hun
gáriáé ab anno 1490. usque ad annum 1511. 
3 Partes 8. máj. Posonii , 1806. 3 íl. —

Jus Patr ium , quod Éliás Georch hungarice edi- 
d i t , latinitate a quodam veterano Juris Pro- 
fessore donatum. sTornuli 8* Posonii, 1807. 
2 fl. 30 xr.

IBene , F ranc isc i, Elementa politiae medicae. 8» 
máj. B udáé , 1807. 2 fl. —

jÉeflexiones super introducendo Linguae Ungari-
cae in adminislratione Regni publica , Insti-
tutis item Litterariis usu. 8» 13°6* — 20 xr. 

Kerefztury, Jos.A loysii,  Compendiaria descriptio 
fundationis , ac vicissitudinum Episcopatus et 
Capituli M. Varadinensis. 8* máj. M. Varadi- 
n i ,  1806. 4fl- —












