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In némelly, részszerint valóságos, rész

szerint költött Történetek ki - szemeltetve

adatnak elő, a' mellyeknek olvasása gyö

nyörködést is, tanúságot is szerez a fi

gyelmetes Olvasónak: a midőn azokban

a rossznak elrettentő következéseit, a'

jónak pedig kivánatos gyümöltseit szem

léli. Arra fő gondom volt, hogy a midőn

a történeteknek öszve aggatásával mulat

tatnám az olvasót,szívét betses érzésekre fa

kaszszam, és abban nem annyira érzé

kenykedést, mint inkább nemes érzékeny

séget gerjeszszek. – Ha ezen Tavaszi Vi

rágok kedvet találnak, úgy talán ezeket

követni fogják a Nyári R ó z s á k , és

Oszi Gyü m ő l t sök, hasonló foglalatú

történetekben.

Si recte aspicias, vita haec est fabula quaedam.
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si quid recte fit, et cum virtute, id bene fieri vere di

citur, et quod rectum , et honestum, et cum virtu

se est, ià solum opinòr esse bonum,

C i c er o.

r.



A Barátság hatalma.

E***, és veréjtékkel nedvesítve ér

kezett meg egy napi gyalog utazása után

Nagy Nyir várossába Gyalufáról Szivesdi

Pál, bőrökkel kereskedő, hogy az ö régi

kedves barátját Fűzesit, a Kalmárt, a kit

25 esztendöktöl fogva nem látott , véletlen

jelenésével meglepje, és általölelje. Szép

tavaszi estve volt a midőn Nagy Nyirba ér

kezett, és egy táskában egynehány hölgy,

és gerény böröket hozott, hogy azokat ba

rátjának kedves ajándékul bémutassa, és

gyermekeinek azokból szép téli sapkákat

készíttsen. Szerentséjére egy falusi musi

ka, mellyet különössen kedvellett, mivel

ifjúságában a szabad, és természeti vi

dám tántznak barátja volt, egy vendégfo

gadóba tsalta ötet , a hová étlen, és szom

jan bétérvén, jó portzio disznóhúsos ká

posztát, és egy itze jóféle vörös bort pa

rantsolt, és a marha - kereskedökhez tsa

tolta magát, a kik a mái vásárra ott ösz

ve gyülekeztek. Először az időröl , és an

nak változásairól, azután a termények'

árráról, és az országnak idei készitményei

ről, továbbá a vám, és más hazai törvé

nyekről, végre a háborúról, és békesség

ről beszéllettek, és talán késő éjtszakáig

*
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tsevegtek volna, ha tsak a mellék abla

kon olly kellemesen bétsillámló tsillagok

arra nem emlékeztették volna, a mi Szi

vesdinket, hogy éppen nem volna városias

jó barátjánál olly késön alkalmatlankodni.

Kérdezé tehát, mivel tartozna, együgyü

vatsorájának kimondott árrán több izben

megrázván fejét, megfizetett, bőrös tás

káját felkapta, és jóllakva a nagy útszán

fel ballagott. - * *

Jó barátjának házához jött, s bélép

tekor egy öreg Anyóst kérdezett, a ki egy

darabka kenyerkén nehezen rágódott, ha

otthon volna e Füzesi Kalmár ? és vala

mint a nem legjobb kedv illyen vén te

remtményeknél az erőtelen, és meg nem

elégedő vénségnek természeti következése,

úgy a mi Anyósunk is nagyon különös

kedvű volt. Gúnyolódva félre vonta szá

ját, és egy természetlen monotomiában

így szólla: Füzesi Ur, a betsületes Boltos

nints többé Nagy Nyirban, de a Nagysá

gos Füzesi Ur abban a nagy emeletü Ház

ban lakik most ott jobb kéz felöl az utza'

végén a mellynek ablakjai oly pompásan

ki vagynak világosítva. Kegyelmed mint

egy hivatva jön egy innepi Bálra, mel"

lyet a Nagyságos Asszony egy kedves em

berének tiszteletére ád. – Még egyszer

nagyon rendesen hunyorgott, és a házba

vonta magát. -

Itt állott most a betsületes Szívesdi

Pál ámulva, de össze szedvén magát, el

\



tökéllette, hogy egyenesen a kivilágosí

tott Palota felé megy, mert hiszen te vagy

az, a' ki vagy, Füzesinek régi barátja:

de a mint közönségesen hiszik – hogy a'

Dámáknál az első, – a Férfiaknál pedig

a második eltökéllések jobbak, úgy volt

is. Szívesdi Pál nem sokára viszsza tért

vendégfogadójába, éjjeli szállást kért, föld

szint egy kis szobába ment, és egy magát

nem igen kedveltető ágyba dűlt, és sokáig

várakozott, míg jó barát Morfeus szemeit

bé fogta. - -

Füzesi János Ujháton szűletett, a' hol

az ő Attya sok esztendökig boltos és na

gyon takarékos ember volt, nem tsuda

tehát, ha egyetlen egy Fiának szép örök

séget hagyott. De fiának állandó szeren

tséjére nézve korán holt meg, és valamint

annyi Atyáknak, néki is meg voltak az

ö különösségei, a mellyeknek megtzáfol

hatatlan bizonyságul szolgált tulajdon pél

dája a megváltozott időkre, és szokások

ra nem tekintve. Igy p. o. azt állította;

az ő Fia az Atyának igazgatása alatt, jól

lehet maga is az ö nemében tapasztalt em

ber volt, a kis kereskedést olly gyökere

sen éppen nem tanulhatja, mint egy nagy

kereskedö háznál, és így egyetlen egy Fi

át, mint boltos legényt, a legnagyobb

kereskedőházak közül egyhez Nagy Nyir

ba küldötte. Itt látta a tüzes János Filo

tildét Csermelyeinek, a Nagy kereskedö

nek Leányát, és mivel ö egy szép fiatal
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ember volt, tsak hamar meg esmerkedtek,

szerelmes szövetségbe bonyolódtak, és

már is János holmi kissebb sommákban

Attyát tsalni kezdette, mellyeken Klotil

dének ajándékokat vett; a midön Attyá

nak betegsége sietve Ujhátra viszszahívta.

A betegség hosszas volt, és tsak egy esz

tendönek elforgása után holt meg az öreg

Fűzesi. * * *

Most már semmi sem volt természe

tesebb, hanem hogy Jánosnak fő gondja

a legyen, hogy magát Nagy Nyirba le

helyheztesse, és ezen általköltözködést a

szerelmes Ifjaknak szokások szerint ollyan

tüzzel, és sietséggel sürgette, hogy egy

fertály esztendö mulva már Boltos volt

Nagy Nyirnak egy külső várossában, a

hol résszerint nyájas, és kedveltetö ma

gaviselete, résszerint portékáinak oda é

desgetö minéműsége miatt rövid idő alatt

holtbéli árúi szaporán keltek, és jövedel

me szemlátomást nevekedett, és azért az

öreg Simont, a ki sok esztendőkig szá

mazó boltos legény volt Attyánál, gyak

ran öreg Dörmögőnek tsúfolta, mivel Nagy

Nyirba való által költözködését minden

kor nagyon buzgón ellenzette..."

Alig ment tökélletességre a háznak »

és boltnak elrendelése, tehát Fűzesi Já

nos Uram egy vasárnap Klotilde Attyá-s

nak , Csermelyei Urnak a Nagy kereske

dőnek látogatására ment, és nem keves
sé tsudálkozott, mennyire gyarapodott lé
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gyen ez a ház belsö pompára nézve távol

létének rövid ideje alatt. Maga Klotilde,

mint egy játékszini Hirályné felöltözve

viszszatartózkodóbb volt, hogy sem az e

lött. A tapasztalatlan Ifjunak szerentsét

lenségére annál inkább tetszett néki a le

ányzó , mennél kevesebbé kellett volna

tettzeni, ha, mint kalmár, az ő tsalha

tatlan egyszereggye szerint intézte volna

számvetéseit, és nem mint szerető, az ő

megfeszített várakozásai szerint. Az Atya

szorgalmatosan megvisgáltatta birtokát,

és nem sokára meggyőződött, hogy a szép

Füzesi János egy alkalmatos, és munkás

kalmár, nem is utolsó birtokú , és igy

Klotildére nézve nem éppen megvetendő

SZereI1tSe,

Csermelyei Ur Füzesit minden Vasár

nap ebédre hivatta, megesmértette, mil

lyen szerben légyenek a hazai fabrikák a

fő város kereskedésével, néha a külső fog

lalatoskodásnak ürügye alatt tsak magát

hagyta , Klotildével, és végre megkinálta,

hogy kis kereskedését az ő nagy kereske

désével némünéműképpen egyesitse ; eb

ből mind kettejekre nézve az a' tsalhatat

lan haszon következnék, hogy a melly

portékák Csermelyeinek nagy kereskedés

ben a külföldre vagy ki nem küldettethet

nének, vagy nem kivitelre valók volná

*aak, azok Fűzesinek Allaminuta - kereske

désében kettős nyereséggel kelnének el.

- Mi volt természetesebb annál, hogy e két

#

*
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házaknak kereskedési egyesülését egy még

szorosabb öszve szövetkezés kövesse ? Ez

valósággal következett is még azon eszten

dönek elforgása elött, a midön egykor

Csermelyei Ur egy estve a két fiatalokat

egy sziv-kiomlásban, és öszve-olvadásban

találta, ez az okos embert elhitette, hogy

tsak a házasság vethetne határokat illyen

romántzos tüneményeknek. Nyoltz nap

alatt öszve keltek, és Csermelyei Ur a'

lakadalmi vigasságkor egynehány ezer tal

lérnyi sommát vetett leányának tányérjá

ra, hogy azzal izlése szerint rendelhetné

háza állapotját. A lakodalmi nap, mint

minden ebbéli vigasságok szoktak, jó

kedv és fö - szédelgés között mult el, és

már más nap reggel a két férfiak egy ke

reskedési spekulatión tünődtek, ezzel egész

nap foglalatoskodtak, a mi őket egy egés

séges álomnak, és jó izű evésnek nagy ré

szétől megfosztotta. -

Csermelyeinek szándékát ezen házas

ságnál könnyen elöre láthatta mindenik ,

a kinek látását Cupidónak szemfedele nem

homályosította. Csermelyei Ur özvegy volt.

Klára Aszszony nagy vagyont , és a mi

Fortuna Dámának Lotteriájában Quinter

no, értelmet, és takarékosságot is hozott

magával a Házhoz: a míg ő élt, a Mam

monnak Bucephalusa többnyire tsak lé

pést mehetett , ritkán siethetett, és soha

sem vágtathatott. Csermelyei Ur tehát

kéntelen volt a pompázásra való hajlan

*» .
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dóságának, és egy bizonyos kereskedöi

fitogtatásnak határokat szabni, ha tsak

magát az értelem hijjánosságát és férfiúi

gyengeségeket illető, és szívet érzékenyítő

észrevételeknek kitenni nem akarta. Most

Hlára Aszszony meghalálozott, és Cser

melyeinek a pompára, és kényes életre

való hajlandóságának nem volt határa. O

gyakran szokta mondani: „Egy kereske

dönek ruhája, és házi bútorai, és az ő tse

lekedeteiben egy bizonyos komoly, hideg

megfontolás több hitelt szereznek, hogy

sem az ő számadó könyvei, és kassai, mel

lyeket a házi embereken kivül mások nem

tudnak. Hülömben egy tapasztalt , okos,

és munkás kereskedő volt, a ki most Klo

tildének Fűzesivel való öszvepárosodása

által egy vőt nyert, ennek most tulajdon

hasznára nézve az egyesültt meszsze terje- .

dö kereskedési foglalatosságok mint egy

Urának, és vezetöjének kelletett lenni, a'

nélkűl, hogy az volna. Azonban a fogla

latosságok szerentsésen mentek, és maga

az öreg Simon is gyakran megvallotta:

Fűzesi Ur szerentsésebben nem ejthette

volna sorsát, tsak az kár, hogy – – de

semmi előre való ugrást a történetben,

ha azt akarjuk, hogy világos legyen!

Ezen idő közben látta a jámbor Szi

vesdi Pál az ő ifjúságának meghitt barát

ját Füzesit, és akár melly barátságosan

mosolyogta is az ifjú kereskedőnek ipar

kodását, és munkásságát, de mégisgyak



ran megtörtént, hogy látván a' tsillogó

bőséget, homloka megrántzosodott, de ő

a lehuzásban ezen hibát Csermelyei Ur

nak tulajdonította, és tsendessen szállása

felé ballagott. Békével nyugodott együ

gyü alatsony ágyán, és valamint a dol

gos embereknek napszámjok a nappal kez

dödik, úgy Szivesdi is a napfelkölttével

indult meg Füzesinek háza felé. A jó

ember talán azt sem tudta, hogy az Elö

kelö embereknek valóságos megesmértető

jelévé lett fél éjtszakát a naphoz; és he

lyette a napot délig az éjtszakához szám

lálni. A mi tegnap estve Füzesi házánál

történt véle, hallottuk. Most egy jöven

dölő mellék tekintetet vetett ezen ház fe

lé, és lassan ballagott azon palota felé,

mellyet tegnap az öreg anyós gúnyolgó

vigyorgással mutatott újaival. Ő zörgetett,

Ki vagy? mormogott egy vastag szózat egy

főldszint lévő ablakból. Jó barát, úgy

mond Szivesdi szokott monotomiája sze

rint. Kitsoda az a jó barát ? ismét dör

gött a szózat az ablakon kifelé. A bőrök

kel kereskedő Szivesdi Pál , volt a felelet,

Hogy a lántzos! másfél órája, hogy lefe

küdtem, és ez a Teringette felzörget elsö

álmomból! délbe jöjj, te vén bolygó ! és ta

lán ekkor is még korán jösz! Erre olly ke

ményen bétsapódott a kis ablak, hogy az

üveg darabok pengve hullottak a földre. Szi

vesdi már megfordúlt, hogy elmenjen, a'

midőn az első emeletben egy ablak meg
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nyílik, és – mit akar kend? rekedt han

gon kérdezik. Szivesdi feltekintvén, úgy

öszve. tsapta kezeit, hogy szinte hangzott

a még tsendes útsza. Egy sovány, halo

vány, sárga, és béesett szemű emberi kép

állott az ablaknál, és Szivesdinek egéssé

ges szeme azonnal megesmérte, ebben a'

halotti vázban az ő ifjúsági barátját, Fű

zesit. Ő le fedte ezüst hajszálakkal ékes

, kedő fejét: az öreg Szivesdi Pál, úgymond

az ablak felé; még egyszer abban az ö

römben akart részesülni, hogy régi barát

ját, Füzesit láthassa. Tsak nem olly han

gosan, mint elöbb Szivesdi, tsapta öszve

kezeit oda fenn a tsontváz, és ezt rekegte

le: Nyissátok meg ! Jól hallotta Szivesdi

a kapusnak szitkozódását, a ki végre 'a'

kaput mérgesen kitsapta, a' mellynek sar

kai hatalmasan tsikorogtak. Hogy az ör

dög, és az ö nagy apja! úgy mond a fel

mérgedt kapus, én nem akarnék a nagy

ságos Urral abban a fekete levesben osz

tozni, mellyet a' Nagyságos Aszszony ta

lálni fog néki a te korai látogatásod mi

att, te agg lant ! Szivesdinek azon kérdé

sére, merre kellessen menni a nagyságos

Ur szobájába, mellék gráditsokat mutatott

néki. Tsak órrod után ! úgy mond, és

úgy bétsapta az ajtót a kapuval együtt,

hogy a falak rendültek. *

Szivesdi inalta a gráditsokat, és el

érkezett a nyitott szobákig. Millyen tékozló

- Pompa uralkodott azokban ! Egy bézártt
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ajtóhoz jött, és hallá, hogy a szobában

egy ember rettenetesen köhög. A köhö

gésnek végezttével végre kótogatott. Egy

ember se volt az előszobákban, a kit a'

háznak szegény beteges Ura segitségűl hív

hatott volna. Egy - lelkendező szabadra!

bé nyit Szivesdi a szobába, és a tsontváz

elnyújtózva nyugodott az ágyon. Egy hosz

szas, nehéz lélekzés után szótalanul bal

kezével barátságosan köszönté a bényitót,

és reszkető fejét bádjadt jobbjára tá

masztá.

Itt Szivesdi meggyőzettetett ember

szerető szivének érzéseitől. O Füzesi felé sie

tett,és az igaz részvételnek legszebbkönnyei

a két jó barátnak szemeiből sürüen foly

tak. A midön letsendesedvén jobban be

szélhettek, hogy Fűzesinek felingerlödött

tüdejét megkémélje Szivesdi, elbeszéllé né

ki eddig volt történeteit, és illyen szavak

kal rekeszté bé: „En mindenkor közép ál

lapotban éltem, nem szükölködtem, és

nem tobzódtam. En ugyan gazdag em

berré nem lettem, de mégis többel birok, -

mint a mennyire még hátra lévő rövid é

letemnek van szüksége, jóllehet mérték

letesség, iparkodás, és megelégedés egés

ségessé tettek. En most azért járok , ke

lek, hogy kereskedésem mellett egy jám

bor embert keressek , a' ki munkáimat,

- és útazásaimat vélem megoszsza, és a ki

re akarom egykor hagyni azt, a mit úgy

sem vihetek el magammal. Téged még

*
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egyszer látni volt óhajtásom, ezt most ki

elégítettem, és most viszsza útazok hazám

ba , a hol tsendesen elvárom annak szól

lítását, a ki szavának örömest , vagy nem

örömest mindnyájan tartozunk engedni."

Alig végezte Szivesdi , hogy a kabinet

nek egy mellék ajtaja hatalmasan meg

nyílt, és egy aszszony jött ki, a kit Gallé

minden vonásaiban ugy rajzolhatott vol

na le, mint egy Fúriát egy jámbor re

metének késértése végett. Uram ! igy re

kegett, ha jövendőben még egy köz em

bernek látogatását el akarod fogadni, te

hát reménylem, hogy kevesebb goromba

sággal megy véghez, hogy sem most tör

tént. Már megparantsoltam a kapusnak,

hogy minden estve a kapu kultsait kabi

ne tembe hozza , és reggel egy embernek

se nyissa meg előbb, míg meg nem en

gedem. Vagynak emberek, a kik olly ke

vés betsületet tudnak, hogy vélek szüle

tett gorombaságokkal a náloknál külömb

embereknek terhekre vagynak. Ez illyen

teremtményeket betsületre kell tanítani,

és órrok előtt az ajtót bézárni. Most Szi

vesdi felé fordult. Lehet e kérdezni, úgy

mond, ki , mi légyen ez az ember? és

illy korán mi keresete volt itt? Aszszonyom,

mondá szivesdi egész maga mérsékléssel;

én a bőrökkel kereskedő Szivesdi Pál va

gyok Gyalufáról, és már 4o esztendők e

lőtt meghitt barátja voltam nagyon is jó

férjének, a kit egész szivemből sajnálok. –

4



Ezzel fel kelt székéről: Isten veled Fűzesit

úgymond, ott ismét meglátjuk egymást, és

szokása szerint ki ballagott az ajtón, és

még a gráditsokon le is késérte a nagy

ságos aszszonynak menydörgö szava: az

artzátlan goromba ember ! az udvaron pe

dig a kapusnak kinevetése követte: de ő

tsendesen folytatta útját; mert most sem

mi más érzésre nem volt alkalmatos, ha

nem tsak az ő szerentsétlen barátján va

ló szíves szánakodásra.

A míg Csermelyei Ur élt, az ő keres

kedése és következőképpen Füzesié is vi

rágzott, és minden esztendővel tovább ki

terjedett. Csermelyei , Füzesi, az öreg

Simon, és még egy két munkás emberek

szorgalmatosan dolgoztak az iró szobában,

és jóllehet a kőltségek a Nagyságos Asz

szonynak tékozlása által esztendőről esz

tendőre temérdek sommákra teltek, de

még is minden esztendőnek végén szép

nyereség mutatta magát, ugyan azért sen

kinek sem jött eszébe a költségeknek meg

szorítása. Füzesi az ö házasságában éppen

ollyszerentsés volt, mint kereskedésében,és

a fa minden esztendőben meg termette

az ő gyümőltsét, sőt néha kettős aratás

is volt. A gyermekek ugyan jóllehet e

gésségesen jöttek a világra, többnyire fél

esztendő mulva ismét még haltak, ez vi

lágos jele volt annak hogy a szegény te

vemtmények gondviselés, vagy táplálás

* . * nél



nélkül szükölködtek, de a szorgalmatos

Kereskedő tsak iró szobájában foglalatos

kodhatik, és ritkán a gyermekek szobá

jában, és Fűzesi Ur minden iparkodása

mellett is bizonyosan maradék nélkűl ment

volna ki a világból, ha tsak Simonné egy

kor reggel a kertben a dolog mivoltával

meg nem esmértette, és jó szándékból azt

a tanátsot nem adta volna, hogy a gyer

mekeket születések után mindjárt á ház

tól jó helyre neveltetés végett kiadja, e'

végre egy jámbor özvegyet ajánlott. Füze

si Ur eleinte rántzokba szedte ugyan hom

lokát, de nem volt más hátra, hanem a'

tanátsot követni. : H érte tehát Simonnét,

beszéllene erről az említett özvegyel, mint

jó Atya, a költség, és fáradtság fejébe

úri jutalmat tett ki minden gyermekért,

ezen szép gondolatért a Nagyságos Asz

szonytól kegyesen meg dítsértetett, Si

monné Aszzony pedig jól meg ajándékozta

tott, és így legalább négynek élete men

tetett meg tizenkét ép és egésséges gyer

mekek közül. * -

18 . . e. 15-ik Majusban a hatvana

dik születése napja tetszett fel Csermelyei

Urnak, és ő ezt a napot ollyan vendég

séggel kivánta megülleni, a' mellyre min

den kereskedési jó baráti, és esmérősei hi

vatalosok volnának. Szerentsétlenségre a

PNagyságos Asszony , a' kinek fej, és e

yébb ékességei előtte való estve két el

*aés Dámáknak mustráján mentek által,

Tavaszi Virágok, 2 |
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de a mustrát jól ki nem állották, ma reg

el nagyon rosz kedvel kelt fel. Szoba le

#, a fel mérgedt kofák módjára szit

ta , motskolta , pofozta , rugdalta, még az

ö kedves Jolliját is eltaszította magától a'

mi a legroszszabb kedvnek jele volt, és

illyen durtzás maga víseletével egész

házi tselédjét félelembe, és rettegésbe hoz

ta. De a Nagyságos Asszonynak kony

hájában is minden rosszul ment, és jólle

het a vendégség gazdag, és pompás volt,

de még is sok, kivált a válogatott ételek

nem éppen legjobban sültek el. Nagyobb

szerentsétlenségre Csermelyei Ur Nagysá

gos Leányát egynehányszor intette a Táb

la felett, hogy alkalmatosabb szakátsnét

szerezzen, és ez olaj volt a tűzre. A meg

kérlelhetetlen Parea Therpsichore tsak egy

Asszonyi Seraphim lett volna a Nagyságos

Asszonyhoz képest, a midőn a konyhá

ba ment, és két tál ételt, a' mellyek a'

legerősebb appetitus előtt is makatsan meg

állottak, és mint a tiszta szűzek, meg il

1etődetlenül maradtak, mindent eldobál

tak magoktól, és a házból kifutottak.

Azonban Csermelyei Ur a Társaság

kedviért meglehetős appetitussal falatozott,

és a lepetsételt űvegetskékkel gyakrabban

tartotta tanátsait, hogy sem az elött il

lyen alkalmatosságokban. A vendégek

későn széllyedtek el, szent János áldá

sát meg itták, és minnyájan koránt sem.

olly derűlt fővel, mint megjelentek, men
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tek haza, és lefeküdtek. De másnap reg

gel Csermelyei Ur fejét fájdította. Dél fe

lé rosszabbul lett. Mozgás, és mértékle

tesség meggyógyították volna, de orvos

Doktorért küldöttek, és a jó ember, a'

ki a gonosznak kútfejét nem a meggátolt

emésztésben, hanem a felgerjedt vérnek

az agyvelőre való tódulásában kereste, a'

betegnek erét meg nyitotta, és éppen ez

által tette veszedelmes beteggé. A beteg

ségnek tizenegyedik napján meghalálozott

Csermelyei Ür, és Füzesi Asszonyság ol

lyan temetési pompát rendelt, a' melly őtet.

az egész város előtt nevetségessé tette.

Még nem multak el nyoltz napok Cser

melyeinek eltakaríttatása után, a midön a'

Nagyságos Asszony gyermekségétől fogva

a pompát és könnyű életet megszokván,

az ö igaz valóságában jelent meg, ehez

mint legalább is 1oo,ooo tallérnak örökö

se tökéletes jussát tartván. - Füzesinek

boltja, a' melly a nagy kereskedéshez nem

való portékák kelendőségének olly gazdag -

kut forrása volt, eladattatott, és fele áron

az öreg Simonnak engedtetett, a ház el

Kótyavetyéltetett, és a helyett tsak nem

palota vétettetett, le rakodó tárak nagy

gőggel állíttattak fel, és a lakás valóban

pompásan elkészíttetett: alig telt el egy

esztendö, a midőn a Nagyságos Fűzesi

Asszonyság egy pompás hintóban két rö

vid farkú Anglus lovakon egy borzas ba

juszú kotsissal, és Lockáyal a városnak

- 2 # *
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minden utzáin meghordoztatta magát, a

játék nézö helyben Logét fogadott, és

yakran a társaságokban egy bizonyos

nagy lelkü gondatlansággal egynehány száz

forintokat eljádzott. A három ifju Urak

- nak Praefectus, és Klotilde Kiss Asszony

nak Gouvernantné fogadtatott, a kiknek

bizonyos tsinnyok miatt Hazájokból el

s szökni kelletett ugyan, de külömben a'

nagy világhoz szabva jó társalkodású em

berek voltak.

- Az engedelmességhez, és békességes

-türéshez hozzá szokott Férj fenn héjazó

Asszonyának ezen sebes kiterjeszkedései

re elvesztette kéttség kivül minden jó ked

vét, és homloka lassanként ki nem egye

nesülhetö rántzokba borult. Mindazon

által minden reménysygről le nem tett,

hanem munkás iparkodásának meg ket

töztetésében kereste megszabadúlását, és

valóban több esztendökig olly szerentsés

volt, hogy Klotilde Dámának mind unta

lan nevekedő tékozlása mellett is hitelét

fentartotta, sött a midön egykor az Asz

szonyság egy meg hittebb órában azt a'

kívánságát adta elő, hogy jó volna, ha az

ö Férje gyermekeinek fényesebb nevelte

tése végett Báró titulust venne fel, annyi

bátorsága volt, hogy Feleségének megha

tározott hangon így szóllott : Gyakran

megbántam azt, is hogy a Nemességet

olly drágán megvettem, de egy második

bolondságra soha többé reá nem vesztek.

{

4
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– Itt egy kis számadási kivonásnak sege

delmével, mellyet e végre egy időtől fog

va zsebében hordozott, megmutatta néki: '

az ő tsak esztendei tékozlásának is temér

dek summáit, és a meggyözésnek továb

bi lehetetlenségét, és végre a legérzéke

nyebb késztetéssel kérte, hogy a költsé-,

geket pour les petits Plaisirs (mert az i

degen nevelőnek, és Gouvernantnak ide

jétől fogva sokat beszéllettek frantziáúl e

zen magyar háznál) kevesítse, és magát

lassanként mintegy észrevehetetlenül ösz

sze szorítsa : de a' Dáma nem jó szívvel

vette ezt az okos tanátsot, és azt jegyzet

te meg ; hogy ha gyaníthatta volna az ő

Férjének mái szokatlan rossz kedvét tehát

anyai kívánságának előterjesztését szeren

tsésebb órára hálasztotta volna. Ezzel el

ment, és Füzesi Urnak ekkor éjjel meg

kellett elégedni azzal az ággyal, mellyet

a gyermekágyas nagyságos Asszonynak

számára készíttetett az ö iró szobájában.

Mivel pedig Fizesi a szünet nélkül

folytatott erőlködés, és a sok ülés által,

ide értvén azt a belső aggódást is, mel•

lyet a bizonytalan jövendöbe való ki lá

tás okozott lelkében, egy veszedelmes nya

valába esett, ennek meggyógyítására az

össze hivott orvosoknak gyűlése a Szalat

nyai ferdőket, és azután olasz országba

teendő utazást javaslotta: minekutánna.

Füzesinek hosszas elmaradása alatt Klotil

de Asszonyság tékozló hajlandóságát min

4
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den tartalék nélkül követte, és mivel az

öreg Simonon kivül, a ki Füzesihez vál

tozatlanúl hiv maradott, a kereskedésnek

egyéb segédjei az ö teremtményei voltak,

a tárokat, és kasszákat derekasan pusztí

totta: és minekutánna végre az ifjú Urak

is a nemes Akademiákban az ő Nagysá

gos Asszony Annyoknak büszkeségét mind

untalan új tékozlásokra gerjeszteni tudták,

sött már magok is nem megvetendő be

tsület adósságokat tsináltak ; a felényi

re felgyógyúlt Füzesi viszsza tértével

ollyan zavarodásba találta az ö foglalatos

ságait, az ő lerakodó tárjait, és kassáit,

valamint a nevelőt, és Gouvernantot is

iziben elutasította házából, az ő hív Si

monjával szorgalmatosan tanátskozott, ma

ga vette által a ház, és konyha szüksé

geit, és számadásait, és közönségesen ki

hirdettette, hogy ő egy garast sem fog fi

zetni azokért a portékákért, és munká

kért, mellyeket egyenesen maga nem ren

delme, és a nagyságos Asszonynak ki pén

zében is olly nagy romlást tett, hogy ah

hoz képpest a' meg aláztatott oriásoknak

esetek tsak árnyék volt; de mind e

zek mellett is meg maradt a tékozló Ma

chinának rugó tolla, vagy is Klotilde az

ö Házánál; ö a mérget lehellő fának gyö

kerét ki nem ásta a földböl, ez tehát

mind úntalan új fakadásokat, és ágakat

hajtott,
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Klotilde Asszonyság Férjének ezen in

tézeteire tsak halgatott, sött egynehány

* * hetekig annak rendje szerint meghunyáz

kodva élt, ritkán ment társaságokba, rit

kábban a játék színbe, úgy, hogy a jó

Füzesi,ezen szívesen örvendett. Ha ő ten

geri kereskedő lett volna, hogy tehát tud

ta volna, hogy a Tengeren a nagy tsen

desség egy közel lévő szélvésznek bizonyos

jele, és ha Filosofus lett volna , tehát az ő

filozofiája meg tanította volna, hogy az

uralkodó indulatoknak hirtelen letsende

sedése vagy a Léleknek elbádjadt lomha

sága, vagy áll ortzasága. A nevelő és

Gouvernant hirtelen lett elbotsátások mi

att a bosszúálló kivánságtól égvén, an

nyira ie tudták szíves szánakodások, tet

tetett forró részvételek, és mindenekben

szolgálni való készségek által Klotilde Asz

szonyságot lábáról venni, a ki még a'

Bárói rangra vágyakodásának meg taga

dását sem felejtette el, hogy mindent meg

tett, a mit ezek javasoltak. Füzesi nagy

kereskedésének minden hátra lévő adóssá

gai, a mennyire lehetett, bé kívántattak,

és azt lehúzván, a' mire a Monsieurnak,

és Madamenak szükségek volt, a Nagy

ságos Asszonynak kezébe adattattak. A'

külföldi kereskedők, és Fabrikások meg

intettek, hátralévő kielégíttetéseket sür

gették, és többé a Füzesi Háztól semmi

elöre tett jelentéseket el válalni nem akar

tak, ha tsak kész pénzel ki nem fizettet

/
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nének. Hitelének ezen megtsökkenesén

elkedvetlenedvén Fűzesi, ö is meg intet

te Adóssait, de ekkor meg tetszett, hogy

azoknak nagyobb része már eleget tett, és

valamint a hazug szemérmetesség, hogy

meg tsalattatott légyen, többnyire a jobb

embereket attól a kötelességtől vissza tar

tóztatja, hogy a tsalásokat nyomozzák,

felfedezzék, és azoknak szerzöit érdemlett

büntetésűl, és másoknak intésül a törvény

székeknek általadják, tehát Fűzesi is mind

ezelire halgatott, és ezeket a vakmerő lo

pásokat az általa megsértetett Feleségnek

elsö segéd eszközei közé számlálta,

, De most egy ollyan eset következett,

a' melly egy Férfiúnak leg állandóbb bá

torságát is megrázhatta. Csenkészen a'

Buboréki kereskedö Ház, és a kompania,

a mellynél legnevezetesebb adósságai vol

tak Füzesinek, bankrotírozott, és itt Fű

zesi tobbet vesztett 3o,ooo tallérnál. Na

gyon természetes, hogy Füzesinek még

mind ingadozó egéssége illyen esetek ál

tal sokat szenvedett, de még a szenvedé

seknek keserű poharát egészen ki nem ü

rítette, még más keserüségek voltak hát

ra , a' mellyek annái öldöklőbb mérget

foglaltak magokban, mennél közelebbről

érdeklették atyai szívét. Az ö három fi

ai felserdültek, mint a súgár czédrusok

Libánusban , de otsmány gyümöltsöket

termettek, Megvesztegetve tsábító tani

tások, és rosz példák által, idő elött go
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noszakká lettek, az Akademiában egy ösz

sze esküvést indítottak, azután elillantot

tak, és így sokáig mintegy halva voltak

a bánkodó atyai szív elött, míg végre az

a sokkal szomorúbb tudósítás érkezett «

hogy mint tsavargók meg fogattattak, és

egy gyalog Regementbe katonáknak adat

tattak. – Klotilde kiss Asszony, a ki

szép ugyan, de éppen olly hívságos, és

büszke volt, mint az Anya, Fűzesinek

távol létében a kinek a dolog tsak imigy

amúgy adattatott tudtára, ama nagyon

kedves Grontiniack Obesterhez, a kit a'

legsürgetőbb szükség vitt egy gazdag há

zasságra, 1o,doo tallérból álló menyasz

szonyi jeggyel, és ezen fellyűl esztendei

5oo tallér appanagesal férjnek adattátott:

de a tettetett Obester jobbnak találta az

Appanaget bé nem várni, hanem Fűzesi

nek meg érkezése előtt azon szín alatt,

hogy a Regementnél fontos dolgai, vagy"

nak, a menyasszonyi jegynek legnagyobb

részével el tünni, és az ő Feleségét, már

mint Annyát hitetlenül örökre el hagyni,

Vágyakodva várta a szerentsétlen Atya

még esméretlen vejét, de hijjában várta,

mert ez az eltökéllett álnok gonosz soha

többé meg nem jelent. Helyette egy u

noka jött e világra, de a kinek az Anyá

nak gondatlansága, és annak a tántzköz

- ben lett megeröltetése tsak fél életet adott,

és a ki nem sokára megjelenése után ön
-

-

«
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nön magát, és szeretetlen nemzőit az ő

nyomorult lételétől megfosztotta.

- Most következett az utolsó tsapás,

mellyet a büntető sors botsátott Füzesi

re. Az ő nagy rakodó tárja házi kertjé

nek végén meggyulladt, és Nagy Nyir

városának, és az ő oltó készületeinek nagy

betsületére vált, hogy tsak a' tár, és a'

ház fedelének egy része égett el. Az kü

lönös volt, hogy a tüz után másnap ko

rán reggel Nagy Nyirból a Nevelö, és

Gouvernante eltüntek. Most már semmi

sem volt egyéb hátra a szegény Fűzesire

nézve, a ki jósága, és tsendes maga vi

selete által minden jó embereknek száma

kodását meg nyerte, hanem hogy fogla

latosságait, és házi állapotját, a mennyi

re tsak lehet, össze szorítsa. A Ház a'

belső készületekkel, minden portékák fa

brika machinák, len , gyapju , minden

a közönséges Levelek által árúba botsát

tatott, és a házi Nép számára valamelly

faluban egy kis lakóház kész pénzért ke

restetett. A Fűzesi Ház ezen változásnak

híre elterjedvén, minden, a' mi tsak nagy,

és szép világnak mondatik, nagyon fel

dugta füleit, és közönségesen úgy véleked

tek, hogy temérdek adósságok kénszerít

hették Füzesit egy illyen hirtelen, és meg

alatsonyító lépésre. A szemfülesség fel

élledtt, de a hitelezők magokat nem

jelentették, hogy azonban némellyek a'

közép sorsból olly betsületesek voltak »



hogy magokat, mint Fűzesinek régi adós

sai, úgy jelentették. Egy kívántsi Epho

rusnak azon kérdésére, vallyon mi vihet

te illyen lépésre ? azt felelte: az, hogy

betsületes ember maradjak, és Polgár

társaimnak bizodalmokkal az ő károkra

vissza ne éljek. 4

Most az Oreg Simon egy ollyan sze

mély Képében jelent meg, a millyenben

még soha sem látták. Ö Füzesinek tel

lyes hatalmú bíztosa lett, és mint illyen,

annak reszkető kezeiből minden foglalatos

ságoknak Kormányát által vette. O a'

két Klotildéknek drágaságait, és nagy ár

rú ruha gyűjteménnyét váratlan bátorság

gal licitatzióra botsátotta. Némelly nya

kasabb adósokat, a kik külömben tekén

tetben lévő emberek voltak ugyan, de

annyi jámborsággal nem birtak, hogy a'

5zerentsétlennek az övét a szükség idején

meg adták volna; véle nem született ke

ménységgel a fizetésre kénszerítette. A

zon keveseknek pedig, a kik magokat,

mint adósokat jelentették, bizonyos idöt

hagyott, és megköszönte emberségeket.

A Nagyságos Asszonynak titkos hitelezőit,

a kik, mint a rajok, seregesen jöttek,

Fűzesi Urnak közönségessé tett tilalmára

emlékeztette, sött a midön ezek az Urak

Klotilde Annyára nézve a további halasz

tásnak veszedelme miatt az el zárattatást

kinyerték, a Nagyságos Asszonnyal egy

fogadott kotsin a törvényszék eleibe ment,

/
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és ott annak határ nélkül való tékozlását

tagadhatatlanul meg mutatta: de látván a'

hitelezők, hogy a megtérítésnek minden

kútfejei már régen kiszáradtak, és Simon

Uramtól semmi fizetést nem reménylhet

nének, a bévádoltatottnak tartását ma

gokra válalni nem akarták, és szabadsá

gát ismét vissza adták. Szóval Simon U

ram olly szorgalmatos volt, hogy három

hónapnak eltelése után az ő szegény –

testére, és lelkére nézve elerőtlenedett Fű

zesije Pusztaházán Beregszeg mezőváros

hoz közel eső falutskában egy kis házikó

ban az ő zselleszékében tsendesen ülhe

„tett, gyakran olvasgathatott, vagy irogat

hatott, láthatta, noha gyakran könnyek

kel telt szemekkel, miképp készítik a két

Klotildék az együgyű beszédet a kálhában,

vagy szárogatják ennek,fa rostélyon a fe

hér ruhákat, vagy a gabona kereskedők

számáša öt garasért miképp varnak zsáko

kat, melly varogatások közben gyakran

a vért szopták megbökött újaikból. Si

mon Uram magára válalta bizonyos ide

ig ingyen való tartásokat, valamint azt

is, hogy mihelyest egyéb foglalatosságai

engedik, Fűzesi Ur minden jószágainak

eladásáról számot fog adni: a betsületes

Simonrol legkevesebb gyanakodás is ol

lyan vétek lett volna, mellyet a nemkü

lömben betsületes Füzesi soha meg nem

botsátott volna magának,

, ° ° * * * -
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Egy szép Májusi reggel Füzesi, és a'

két Klotildék a házikónak ajtaja előtt ül

tek balgatva, az elmulttal, jelenvalóval »

és jövendővel foglalatoskodva , a' midön

egy nyomorult, halovány , kiaszott, göt

hös, és sántító emberkép jött az uttzán,

minden léptére megállapodott, páltzájá

ra támaszkodott, és végre nem messze a

házikótol egy kőre leült, és sokáig pihent,

míg tsendes lélekzetet vehetett. Nyomo

rult rongyok tsak félig takarták bé eröte

len testét, és mezítelen lábaiból vér tse

pegett a járástól. Ezen szegény és bete

ges teremtménynek látása, és az ő szen

vedéseinek tulajdon nyomorúságokkal lett

össze hasonlítása, mellyet a lelki esmé

ret a gondviselés irántvaló háladatlanság

nak feddödésével adott eleikbe, tulajdon

szenvedéseknek érzését mérséklette, és ők

a sokkal nagyobb emberi nyomorúság

nak tűkörében az ö sokkal kissebb szen

vedéseknek képét látták. Egyszerre fel

perdült az Ifjú Klotilde, egy garast hozott

szoknyája zsebéböl, a koldushoz szaladt,

és oda nyujtotta néki. Ez Kalapjának le

fityegő részét fel emelte szeméről, hogy

jótévöjét lássa, és illyen kiáltással: Igaz

Isten ! a koldús lábaihoz rogyott Klotil

de. Az Atya, és Anya oda siettek, és

kiírhatja le ezeknek a szerentsétleneknek

sziv epesztő bánatjokat? A nyomorult

emberi kép az ö legöregebb fiok. Jósef

volt, a ki most szemeit rongyaival béta

/



kartá, és keseredve rökölt, itt Szüléi, és

Húga véle együtt sirtak. A kesergéstől

valamennyire meg szünvén a szerentsétlent

a házikóba vitték, belső, és külső ruhát

adtak reá, egy kevés hust, és bort tettek

eleibe, és estvélig hagyták nyugodni. Az

együgyű vatsorakor elbeszéllette, hogy

Báró Sárkándi Gyalog Regementjében paj

tássával öszsze veszett, azt veszedelmesen

megsebesítette, őtet pedig a Gazda a'

gráditsokon ledobta , mint foglyot rosz

szul gyógyították, és mivel még mind sán

tított, mint a fegyver viselésre alkalmat

lan elbotsáttatott. Füzesinek azon kér

désére, ha nem tudna e valamit testvér

jeiről? azt felelte: hogy mind a ketten

a Regementhez lett érkezések után tsak

hamar elszöktek, és többé vissza nem

tértek. -

Szivesdi Pálnak, a bőrkereskedőnek

szokása volt a nap elnyugtakor vatsorál

ni, egy itze borotskáját lassan szörtsöl

ni, és ezen közben az Ujság leveleket, a'

világnak ezen szüntelen ellen mondó ora

kulumjait figyelmezve olvasgatni. Most

egy utazásból érkezett , elfáradva volt,

elköltötte vatsoráját , ki itta borát, és

nyugodalomra készült, a midőn az öreg

Gertrudis az Ujság leveleket nyujtotta me

ki. Naggyából által levelezte, össze tsi

nálta, a gyertyához nyult, és éppen fel

kelni készült, a midőn még egy tekinte

et vetvén az Ujságra, egy Ediktomnak

*-



elején Füzesinek neve tünt szemébe. Las«

san vissza ereszkedett a székre, és az ő

jóbarátja Füzesi, minden jószágainak el

kótyavetyéltetését olvassa. – Erre ki esik

kezéböl az Ujság levél. – Hogy az ördög

a Pokolban ! úgy mond fenn szóval: te- "

hát még is meg rontotta szegényt a fele

ség ! itt gyertyájához nyult és háló szobá

jába ballagott. Más semmi se történt?

kérdezé elmentében az öreg Gertrudist:

semmi más, úgy mond, és a közel lévő

almáriom fiókjába nyult, hanem tsak ez

a kis levelke. Szivesdi magához vévén,

bé zárta szobájának ajtaját. Itt a levelet

asztalra dobta, ruháit egy székre rakta •

magát pedig az ágyba vetette, de ha nem

mondom is , könnyen által láthatják

az én - olvasóim , hogy az igaz em

ber barát, jóllehet utazásából el fáradtan

jött viszsza, sok forgolódásai után tsak

késön alhatott el, \

Más nap korán reggel felkel Szívesdi,

ekkor szemébe tünt a levél. Fel törte,

és olvasta : - -

„Szivesdi Pál Uram Fűzesinek barát

ja, én is az vagyok. A mi Füzesink

szerentsétlen élete szerentséjével együtt

láttzik enyészni. Nékem volna Planu

mom az ö felsegéllésére, de Füzesinek

szerentsétlensége ollyan tereh , mellyet

tsak magam nem viselhetek. Nem len

ne a derék Szivesdi Pál jó barátjának

segedelmére?" -

Simon.
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Igen is, úgy mond Szívesdi, ö lészen,

bizonnyára lészen! tsak kevés várakozás

sal! Nem! Nem! felkiálta, hogy az öreg

Gertrudis meg rettent, az én Fűzesim ne

szűkölködjék ! vagy semmit, vagy min

dent érette! – Most el ment, és estve is

mét meg jött, és ez két hétig folyvást igy

tartott. Többnyire rossz kedvel jött haza,

Gertrudis pedig nem sokat kérdezösköd

hetett, mert rövid szavakkal hamar kife*

jezték. Egynehány hetek mulva egy em

ber érkezett négy lovú kotsin, Szívesdi

Pállal barátságosan fölöstökömölt, azután

Szivesdinek egész bör gyűjteményét kotsi

jára pakolta, és elhajtott. Most a szíves

di két bőr ládát emelt le a padlásról, ab

ba fejér , és egyéb ruháit el rakta, ezeni

az öreg Gretrúdis, a kiben az öregséggel

nevekedő Asszonyi kivántsiság hatalmasan

fészkelődött, felettébb meg hökkent, de

ebbéli nyughatatlanságától á vatsora után

tökélletesen megmenekedett. . Szivesdi

az asztalra könyökölt sapkáját fején félre

tolta, ez volt az ő szokott Pantomimája »

ha valamelly fontos dolgot akart előadni.

Gertrudis ! úgymond, a kend bérének hát*
ra lévő része 15 tallért tesz: itt van 29 tal

lér. Én gyalufát örökre elhagyom. Itt a'

szálláson a kibérlett időnek végéig lakha

tik kend; minden keteputa kendnek sa

játtya. Gertrudis sirt. Szivesdi kezét meg

szorította, és háló szobájába ment. Más

nap reggel egy fedeletlen kotsi állott meg

- - * a ház

*
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a ház előtt: a bőr ládák feltsatoltattak,

és Szívesdi egyenesen Nagy Nyirnek. haj*

tatOtt. • * - - - •

A mi Szivesdink különös ember volt.

Az ő szíve jó volt, és szívének jósága

mesterség nélkűl, és kérkedetlen lévén,

merő tiszta természet volt. A jó embe

rek nem egészen szerentsések, hatsak má

sokkal nemközőlhetik magokat : ők ha

sonlók a teremtésnek olly sok jótévö ter

ményeihez, a hasznos plantákhoz, a mel

lyek minden felé elhintvén magokat, te

remnek, hogy az emberek, fáradtság nél

kűl szedhessék; hasonlók a'vizhez, a melly

az embereknek hasznok végett számtálan

sok folyókban, és erekben kiterjed. : Szi

vesdinek se felesége, sem gyermeke nem

volt keresetének vándorlásai a házi örö

mekkel való élésben nem részeltettek, és

így ifjúságának barátja, Füzesi„volt e vi

lágon mindenben mindene. O ezen e

gyetlen egy barátját utolsó látogatásakor

is már kedvetlen környülállásokban talál

ta, és jóllehet ő tsak börkereskedő volt,

de még is annyi józan emberi értelemmel

birt, hogy jó barátjának kép vonásaira

tett egy két feszes tekéntetei meggyőzték

arról, hogy Fűzesi nem annyira testében,

mint inkább lelkében szenved,ebben ötet

a Nagyságos AsszonynakFuriája azután tö

kélletesen megerősítette. Most olvasta,hogy

az ö barátja szererentsétlen, ő tehát azt

gondolta, hogy a szerentsétlenség szoká

Tavaszi Virágok, 5
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sa szerint egész árjával ki tört ellene, és

mindenéből ki forgatta, mindent elköve

tett tehát, hogy kedves barátját felsegél

je. Füzesi volt, a mint már mondatott,

az az egy teremtmény e világon, a' melly

hez Szívesdi Lelke volt kaptsolva, és most

nem tsak egy betsűletes embert tehetett

keresményének örökössévé, hanem egyet

len egy elszegényedett jó barátját is, a

kinek az ö nem megvetendő értékére olly

nagy szüksége volt. A jó emberek nem

keresnek sok indító okokat a jó tételre,

mivel igazságtalan gyanú, és bizodalmat

Janság, ez a tulajdon hívtelenségnek el

árúlója, nem vezérli eltökélléseiket: igy

tehát Szívesdi mindenét eladta, egész va

gyonját össze pakolta, Nagy Nyir városá

ba ment, és először az öreg Simonná szál

lött meg, - - - - -

Hi terjesztett karokkal fogadta a jám

bor a jámbort, és első szavok Füzesi volt.

Minekutánna Simon a Füzesi Háznak e

gész történetét, és a Familiának mosta

ni lakását Szívesdinek elbeszéllette, egy

gyenge mosolygással azt mondá, hogy

még is olly szerentsés volt, hogy a közön

séges hajótörésből egy 1oooo tallért érő

tonnát meg menthetett, és most éjjel nap

pal azon gondolkodik, mint tehesse ezt a'

tőke pénzt a Fűzesiek számára olly gyü

möltsözővé , a mint tsak lehet, a nélkül,

hogy azt az uzsora Istennek oltárán a po

kolnak áldozatúl adja. – O néki vagyon



ugyan Plánoma, de annak végre hajtásá

ra résszerint az érték nem elegendő. és

résszerint – – – Jó éjtzakát úgy mond

Szívesdi ásítozva, én fáradt vagyok, és ál

mos. Holnap erről többet!

Füzesi, az ö elveszett, és olly sze

rentsétlenül vissza kerűlt fia és az ő még

szerentsétlenebb Leánya , és az ő Evája

az ő viskójokban éltek, ha más képp' fo

hászkodások között lélekzeni, könnyhul

latások között gondolkodni, étel kívánás

nélkűl enni, álmoktól nyughatatlanítva

szenderedni, egy jobb jövendőségnek re

ménye nélkül a jelenvalóval küszködni,

az eltékozlott elmultak felett kéttségbe es

ni, és az emberek elől kitérni, és le ala

tsonyító hideg szánakodásokat kerűlni,

ha mondom egy illyen enyésztő hervado

• zást életnek lehet nevezni. Jósef, és Pilo

tilde a nyomorúságnak oskolájában meg

tanúlták ugyan a kevéssel való megelége

dést, és munkálkodást: a viskó mellett

lévő Kiss Kertetske az ő kezeik alatt gyü

mőltsözővé lett, és munkájoknak béréből

már egy tehenet szerzettek ki aszott At

tyoknak erősítő táplálásul, annak takar

mányát a megyékről, gátokról, és erdők

széleiről fáradtságosan szerezgették össze:

de Klotilde Anyát nem lehetett megnyug

tatni, és a lelki esméretnek azon lármás

szózatját le tsendesíteni, a' melly szünte

len azt menydörögte feléje: te vagy mind

ennek a nyomorúságnak kút *** -

- - 3
/
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nem tsak az embereket, hanem tulajdon

Férjét, gyermekeit is kerülte. Gyakran

hangosan elnevette magát, de ez az a vad

nevetés volt, a' melly a' kéttségbe esésnek

többnyire elöljáró póstája: ö átkozta az

elmultat, és jelen valót, és tsúfot űzött

a jövendőből, és ha tovább tartott volna

ez a félelmes helyheztetés, tehát bizonyo

san meg tébolyodás és kötél vetettek vol

ma, véget terhes életének. *.

Így tengödött ez a szerentsétlen házi

Nép – a melly egykor Palotákban lakott,

és pompás, hintókban – egész télen, ál

tal egy puszta, tsak kevés emberektől la

kott faluban, az ő alatsony fedelű viskó

jában munka, jó barát, és egy szerentsé

sebb jövendőnek reménysége nélkül. Jaj

annak a hol minden fohászkodás, minden

könnytsep egy ollyan tekéntettel jár, a'

melly a másiknak azt mondja: Te vagy

az én szerentsétlenségemnek szerzője! –

A tél kemény volt. Simon tsak kétszer

látogatta meg, és valami kevés pénzt ho

zott eltartásokra: a rövid téli napok Si

monnak látogatásait is rövidekké tették »

és a két jó barátok között el végeztetett »

hogy a szükölködés legyen itt tanítója a'

takarékosságnak, és kevéssel megelégedés

mek. Itt kéttégkivűl egy Simonra, és Szi

vesdire nézve leg tanátsosabb volt a meg

lágyult szánakodás elől rövid látogatások

által ki térni, -
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Májusnak mint egy közepe táján egy

kor reggel egy fedeletlen kotsi tartott a'

falunak, és Fűzesinek lakása előtt meg ál

lott. Szívesdi ki szállott. Bátortalan lé

éssel ment eleibe a házi Nép, és szeme

it a földre szegezte. Tsak a két öregek

ölelték egymást által örömmel, és szive* :

sen. Az ő lelki esméretek tsendes volt.

Szivesdi a barátsági fogadásnak jeléűl azt

kívánta, hogy minnyájan felöltözzenek »

és véle elmenjenek. Ellene nem mondot

tak: a szükség és tapasztalás már szófo

gadóbbakká tette őket. Füzesi a két Klo

tildék, Jósef, és Szívesdi a Csézába lép

tek, és meg indultak. Egyenesen Bereg

szegre, úgymond Szívesdi a Kotsisnak.

Mit tsinálunk ott? Kérdezé Fűzesi. Az

én mostani lakásom helyére, úgy mond

Szívesdi, és örvendett a kiderült reggel

nek, és szép környéknek. A szerentsét

len házi népet a sokáig nem kostolt tisz

tább levegő, és a megifjodott természet

nek sok féle változásai szótalanná tették,

ez nagyon tettzett a betsületes Szívesdi

nek. Ha ha! igy gondolkodott magában:

már érzitek, hogy a jó -Istennek derült

ege alatt jobb kedvel lehet lakni, hogy

sem a magos Palotákban ! – Bereg szeg

re elérkeztek, és egy emeletű tsinos ház

nál le szállottak. Az első, a mi az öreg

Fűzesinek szemébe tünt, az ő Nagy Nyi

ri hasonló boltos háza volt. O mosoly

gott » Barátom! úgy mond Szívesdi az ő

\

\
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kezét fogván: az ember ismét, valamint

volt, gyermekké lessz ! te is légy, a mi

voltál, egy betsűletes boltos, és légy sze

rentsés! Jósef, és Klotilde a pitvarból

egy kertet láttak: ők oda siettek, de már

az udvaron meg állott Klotilde. Itt kárál

tak a tyúkok, a ludak és kátsák gágog

kak, a malatzok röfögtek, a bárányok

bégettek, és a tehenek bőgtek. Itt fel

emelte Klotilde szemeit, és örömében ösz

sze tsapta. Jósef a Kertből az öntöző

kannáért, és ásóért szaladott. Az udva

ron összetalálkoztak, ök a kertnek és ud

varnak gazdagságáról beszéllettek, Itt ál

1ott Szivesdi mellettek, és igy szollott:

Gyermekek ! melly igen örülök örömötö

kön! Ti most a munkás természetnek

szolgálatjára adjátok magotokat, a melly

nek jóságát olly sokáig meg nem esmérté

tek, és holmi tsillogó hijjábavalóságokért

feltseréltétek: maradjatok meg az ö szol

gálatjában, és mindenkor fogjátok annak

bő áldásait, és a' tsendes megelégedést ta

pasztalni. – Most Klotilde Anyához for

dult, a ki egy kövön ült, karjait lábaira,

és fejét kezére támasztva. – Anya! úgy

mond hozzá a legbarátságosabb hangon ;

ma kívánnám, hogy férjéért, és minnyá

junkért leg alább jó kedvünek láttassék :

a legnagyobb rosszat már kiállotta, a mi

következik jó lehet, ha önnön maga akar

ja. Simon Uram nem sokára itt lessz

Nagy Nyirból; ő húst, és zöldséget hoz »

*
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1egyen ollyan jó, és készítsen nékünk e

bédet , a mennyire a konyha engedi.

Simon Uram nem sokára meg érkezett.

Két kotsiról takarítottak le enni valókat,

és edényeket, alsó és felső ruhákat. Fel

Hyűl a kotsin űlt Szívesdinek öreg Ger

trudise, mosolygott, és sirt egyszersmind.

Ez és a két Pilotildék lelkesen hozzá lát

tak, tsak hamar vigan lobogott a tűzhely

és minden a maga helyén állott. Ekkor

Szívesdi és Símon az öreg Fűzesit közbe

vették, és véle a gráditsokon felmentek.

Fellyül a tornátzon jobb kéz felől

három téres szobák voltak, tiszták, és e

gyűgyűek, hasznos házi bútyorral, és nem

tsupán tsillámló peszmeggel el készítve.

Ezek, úgymond Szívesdi Fűzesihez, ezek

a te számodra vagynak, és balra ezen két

szobákban én fogok lakni. Te boltos vagy

Beregszegen, folytatá Szívesdi, és én a te

számtartód: Botsáss meg! mindent eszed

re bízok , de nem mindent a te felettébb

jó szívedre. A te boltod mindennel bír,

a mi oda tartozandó, a te gyüjteményed,

és kassád nem éppen szegények. A ke

lendőbb portékákat Simon meg küldi né

künk Nagy Nyirból, és így reménylem »

jól fog menni dolgunk. De Barátim ! úgy

mond Füzesi, mondjátok meg, kié mind

ez? A tied, felele szívesdi, és hogy ez így

vagyon, köszönjed Simonnak. És a de

rék Szívesdinek is válaszola Simon. Nem!

?Nem ! mond Szívesdi: Simon Uram a te

•
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házadnak, és Kereskedésednek el adásakor

1oooo tallért mentett meg; és ez, kiálta

még inkább Simon, mindenét eladta »

hogy az ö barátját, Füzesit felsegélje: az

ő gondolatja, hogy itt Beregszegen az

ur ismét kereskedő legyen, és e végre

nem tsekély summát adott. Hm ! mor

mogott magában Szívesdi; Füzesi úgy is

örökösöm lett volna halálom után, nagy

dolog-e, hogy én néki most, a midőn

olly nagy szüksége vagyon reá, ezen örök

ségnek egy részét által nyujtom ? A töb

bit meg kapja ő, vagy az övéi, ha meg

halok. Minden, minden a tied, Bará

tom Füzesi! légy jó kedvel, senkinek egy

fillérrel sem tartozol. Most Fűzesi nem

parantsolhatott többé háladó érzéseinek;

kiterjesztette karjait, és e két nemes Fér

fiat olly erövel szorította magához, hogy

mind a hárman, úgy szóllván, tsak egy

emberi képet tettek. Most valamennyire

meg simúdtak homlokának rántzai, és

hátra hárítván a sok aggodalmaktól idő

nek elötte megőszűlt hajszálait, szemeit

és kezeit az egek felé emelte, és öreg

könny tseppek között igy hebegett: O jó

Isten az egekben! tsak te jutalmazhato 1

meg ennyi nemes szívűséget! – Es a'

nagy, 's felséges Ember barát kegyes hely

behagyással nézett alá erre a tünetre, és

megparantsolta Cherubimjának, hogy e

zeket a neveket: Szivesdi, Simon, és
-

- *~ -

! . *

*
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Fűzesi irja bé az ő választottainak eltörül

hetetlen jegyző könyvébe.

Az ebédnél ettek és ittak mértéklete

sen, és mégis jó kedvel, estve elhagyta

Simon jó barátjait, és Nagy Nyirba visz

sza tért foglalatosságaihoz. Másnap reg

gel felnyittatott a bolt. Eleinte az egész

mezőváros kivántsiságból öszve futott, de

a vevők más nap megjelentek – esmét

megjelentek, mivel mértékletes áron min

denkor jó portékát kaptak. Jósef Keres

kedö Legényé lett, a kereskedést tanul

ta, végre gondja volt a kertre is, a két

Klotildék a piatzra jártak, főztek, fon

tak, varrtak, és az öreg Gertrudissel fel

váltva a majorságra ügyeltek. Füzesi most

ismét az ő Elementomában élt, és minde

mik azt vallotta, hogy szemlátomást ifja

dik. O, és Szivesdi gyakran meglátogat

ták a szomszéd Fabrikásokat, portékákat

rendeltek, és előre pénzt adtak. Ok iga

zán bántak, és nékik viszont igazán

szolgáltak. Klotilde Anya is már nevet

hetett, a midön férjének jó kedvét látta.

A két öregek még több esztendökig éltek,

és egy betsületes embernek igaz örömét

érzették, ök meggyarapodtak uzsora nél

kül, Polgártársaiktól tettetés nélkül be

tsültettek, és haszon keresés nélkül ked

veltettek. Végre meghalálozott Füzesi Ur ,

mint 7o esztendös öreg tsendesen az ő ne

emes két jó barátjainak karjain. Az öreg

Klotilde méljen érzette veszteségét. Szája
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többé mosolygásra nem fakadott. Ő to

vább élt volna, gyakran így szóllott, de

az én bolondságaim – gyermekei vigasz

talni akarták, de mit tehetnek a vigasz

taló szavak a belsö Birónak szüntelen dor

áló szózatja ellen ! Füzesinek halála után

hatodik hónapjára ö is férje mellé temet

tetett. Most már üresnek és pusztának

kezdett a ház tettzeni. Jósef, és Klotil

de, mint Attyokat úgy betsülték az öreg

Szivesdit, és ő valóban attyok is volt né

kik. O az ő kereskedéseket az öregségnek

okosságával, de nem az öregségnek szo

kott meg átalkodásával vezette, és igaz -

atyai örvendezéssel látta naponként gya

rapodó értékjeket. Gyakran a midön va

tsora után a házi kertnek lúgossában,

mellyet Jósefjó illatú virágokkal körül ül

tetett, eggyűtt űltek, így szóllott hozzá

jok: Itt hallom gyakran az én Füzesimnek

szózatját : hiszitek el, hogy ott nálam nél

kül nem sokáig lehet? Meglett, a mit

salygatott. Egy szélvészes ősz után kidült

a törzsök, a' melly mivel maga nem volt

gyümöltsözö fa, az idegen gyümöltsöket

olly Uri módon árnyékozta, és harmatoz

ta. – Egykor reggel örökre elaludva ta

lálták ágyában, és a belső megelégedés

nek kegyes mesolygását, a melly életé

ben az ö jámborságának természetes ki

fejezése volt, magával vitte a koporsóba.

Füzesinek jobbja felől temették. Egész

Beregszeg késérte a testet. Az öreg Simon



is megérkezett Nagy Nyirból, de már nem

a mindenkor víg kedvü öreg Simon, mert

már őtet is nyomkodta a mindent dúló

időnek vas karja. Fájdalom nélkűl áztak

ki testének nedvei, és fájdalom nélkül,

tsendesen, és kegyesen ment ki a világ

ból, úgy a mint élt. Jósef és Klotilde ö

rökössei lettek Szivesdinek, és most már

vagyonjok tetemesen megszaporodott. Az

öreg Gertrudist haláláig kellett tartaniok,

és ápolgatniok. -

Haldokló ágyában is intette, és kérte

Füzesi gyermekeit, hogy a szerentsés kö

zép állapotot soha el ne hagyják, és az

emberektől soha ne idegenkedjenek, de

azokra ne is tolják magokat. Követték ta

nátsát, ök megvonva, és lármátlanúl él

tek házokban. A szükölködőkkel jót tet

tek, ezt többnyire kéretlenül tették, a há

ladás elöl kitértek, mellyet önnönmagok

ban annál nagyobb mértékben feltaláltak.

Egy utazó kereskedőtől hallották, hogy az

ő két testvéreik az Országnak erdős részé

ben az útonállók közé adták magokat,

azután kézbe kerültek és holtig való rab

ságra itéltettek, de a minden emberi nyo

morúságnak meg - gyözöjétől, a haláltól »

szabadságra jutottak, -

Most Jósef és Klotilde a mezőváros

ból egy árva gyermeket fiok gyanánt fo

gadtak, azt jól nevelték; az az, egyenesen

azzal ellenkezőképpen tanították , a' mire

ök taníttattak ifjúságokban, és mivel fá
-
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radságokat engedelmességgel, iparkodás

sal, és jámborsággal jutalmazta, egy sze

gény de jól nevelt polgár leányt adtak né

ki feleségül, és még egynehány esztendeig

éltek azzal a gyönyörüséggel, hogy tett

fáradtságokat az ifjú párnak iparkodása,

és megelégedése által tökélletesen megju

talmaztatva láthatták. ~*~

Egy Klotilde maga lévén otthon, egy

Invalidus , a' ki úgy tettszett, akkor sza

badúlt ki az Ispotályból, egy levelkét ho

zott. Klotilde olvasta azt:

„Én meghalok az Ispitályban az ifjúi

kitsapongásoknak legfájdalmasabb követ

kezéseiben. Klotilde ! te szerentsés vagy »

te tsak el vagy tsábitva – de én a te el

tsábitód! és adná az Isten! hogy tsak e

gyedűl a te eltsábitód vólnék – O ! melly

félelmesen áll meg homályosodó szemeim

elött a jövendőség! Klotilde! megbotsát

hatnál e nékem? – Imádkozhatnál e el

tsábitódért? – talán meglátjuk ott ismét

egymást ! élj boldogul! és ne átkozz! **

Grontiniak.

Igen is, mond Klotilde, én megbo

tsátok néked, én imádkozom éretted ! do

bogó szívvel sietett egy szék felé. – Más

nap reggel feketébe öltözött. Miért ezt?

kérdezé Jósef. Én „özvegy vagyok, fele

le ő, és eltávozott. O gyászban járt, tsen

des, szomorú, és ájtatos volt egész halá

láig, a' melly nem sokára következett. –
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Halála után Grontiniaknak levelkéjét bőr

rel béfoglalva, és meljéről lógva találták.

Jósef munkálkodás, és mértékletesség

által 9o esztendős öreggé lett. O több u

nokákat látott az ő fogadott gyermekei

től, és halála után Szepesdi tamás lett ö

rökösse egész vagyonjának. Ez soha sem

felejtette el az ő nevelő szüléinek történe

teit, gyakran elbeszéllette azokat gyerme

keinek , ő jótévő, és közönségesen betsül

tetett férfiú volt: és a midön ez előtt egy

nehány esztendőkkel Beregszegen által

útaztam, maga beszéllette el nékem egész

megilletődéssel az ö jótévőinek nevezetes



Az emberszerető nemes szív ala

tsony sorsban. (Történt dolog.)
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Tuda vagyon, hogy az Angliai Kormány

szék a mult századnak vége felé számos

gonosztévöket küldött Botany-Bayba, hogy

a déli tengeren új déli Vallisban koloniát

telepítsen meg. 1786. eszt. Octoberben a'

Norvichi tömlötznek gondviselője paran

tsolatot vett, hogy azokat az aszszony go

nosztévőket, a kik már meg volnának é

télve, és a gondviselése* alatt lévő töm

lötzben találtatnának , Plymouthba küld

je. Három szerentsétlen aszszony szemé

lyek tehát a számkivetésre itélve oda kül

dettettek, és a tömlötztartónak S im p

s o n n a k gondja alá bízattattak. Egy e

zen nyomorúlttak közül, egy helyes ter

metü, és képü teremtmény egy öt hóna

pi gyermeknek annya volt, mellyet szü

letésétől fogva maga szoptatott. A gyer

meknek attya is gonosztévő volt, és ha: *

sonlóképpen számkivetésre ítéltetett. O

már három esztendőnél tovább volt ebben

a tömlötzben, és több izben jelentette ab
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béli kivánságát, hogy ezt a személyt el

vehesse, és jóllehet tsak ritkán engedte

tett meg néki a gyermeknek látása, de

az iránt mindenkor nagy szeretetet mu

tatott. Az anya úgy nézte azt, mint nyo

moruságában egyetlen egy vigasztalását,

és azt különös gondossággal táplálgatta.

Az elutazás parantsolatjára egészen magán

kivül lett a férfiu, és hathatósan könyör

gött azon engedelemért, hogy az anyát,

és gyermekét követhesse. A fogháznak

gondviselője az ő ügyét fenn fogta, és e'

dologban, a belsö dolgokra ügyelö Minis

terhez, Lord Sidneyhez folyamodott: de

az Országnak minden részeiből érkező, 's

hasonló foglalatú esedező irásoknak soka

sága okozta, hogy a Minister ezen Nor

vichi kérést megtagadta. A nyomorúlt

még mind azzal a reménységgel hizelke

dett magának, hogy nyomoruságos álla

potjában ollyan férjet kap, a ki hoszszas,

és unalmas utazásában, egy távol lévő, és

esméretlen világ környékében társa, és

oltalmazója lesz. Ez a bíztató reménység

egyszerre eltünt – néki tsak magának kel

lett elmenni. De a gyermek még minden

ker véle volt ; mert az Angliai törvények

világosan tiltják azt a kegyetlenséget,hogy

annyának emlöitől a' tsetsemős elszakasz

tassék. -

Simpson a tömlötztartó parantso

latot vett, hogy a bűnös aszszonyokat ki

rendeltt helyekre szállítsa. Megérkezvén

v -
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ezen Karavanjával Plymouthba, itt készen

várta a parantsolat, hogy a bűnösöket

egy fogoly hajóra vigye, a' melly a' ki

kötő helyben volt, és a végre szolgált,

hogy a foglyokat addig tartsa, míg a

nagy hajó a déli tengerre való utazásra

tellyesen elkészül. O tehát egy tsónakba

ült, a fogoly hajóhoz ment, az aszszonyok

által adására. Némelly formalitásoknak,

de a' mellyek a' tömlötztartó elött es

méretlenek voltak, elmulasztása tette,

hogy eleinte a hajónak kormányozója el

sem akarná azokat válalni, ugy, hogy a'

szerentsétleneknek három egész órákig kel

lett a tsónakban azon tsekély kegyelem

után várakozniok, hogy az ö új lakások

ba, a nyomoruságnak helyére botsáttas

sanak. Végre tsak ugyan bémászhattak,

de itt egy új Scena nyilt meg. A hajós

Kapitány egyenesen kiadott a gyermekem,

azt mondván, hogy erre nem volna pa

rantsolatja. Sem a betsületes porkoláb

nak szívreható esdeklései, sem a kéttség

be eséssel küszködő Anyának keze törde

lései annyira sem indíthatták meg a ke

mény szivű Kapitányt, hogy tsak addig is

szenvedné meg a gyermeket az annyá

nál, míg e dologban a Minister akarat

ját megértenék. S i mps on tehát kénte

len volt a gyermeket magához venni, és

a félig dühös anya széliájába vezettetett

azon kegyetlen férfiúnak, a' """"
4

x 4 üg
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gött, rettenetes átkozolódásai között. A'

szegény Asszonynak illyen siralmas álla

potja, a hajós Kapitánynak embertelen

sége, a jó tehetetlen, 's elhagyattatott tse

tse mős annyira bé hatottak a Porkoláb

nak jó szívébe, hogy eltökéllette magában

mindent megpróbálni, hogy ha lehet, a'

gyermek ismét az ő Annyának adattasson.

Erre más mód nem volt, hanem hogy min

den idő halogatás nélkűl magához Lord

Sidneyhez személyesen folyamodjon, Mi

vel már egyszer ezen Ministerrel szembe

volt egy emberi könyörületességű dolog

ban, és könyörgése óhajtott kimenetellel

jutalmaztatott meg, tehát most is remény

lette szándékában való boldogulását, ha

olly szerentsés lehetne, és a Ministerrel

beszélhetne. Azonnal egy Pósta kotsira

űlt tehát, a' melly Londonba ment, a'

gyermeket egész útjában térdein tartotte,

és a Vendégfogadókban, a mint lehetett,

táplálta, és tisztogatta. )

Londonba lett érkezése után egy de

rék Aszszonyra bizta az ő terhét és a Mi

nister' Palotájába sietett, de se ez, sem

az ő titoknokjai magok eleibe nem botsá

tották, sőtt a távol lévö Cancelláriába u

tasították, hogy ott adná elő dolgát. A'

Lordnak Inassai is a leg szemtelenebb

alkalmatlankodásnak tartották, hogy egy

közönséges Porkoláb az ö magános dolga

-iban egyenesen a Ministerrel akarna szól

lani, és elég vastagon elutasították. De

Tavaszi Virágok. 4
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az igaz ember szeretet meghaladja a for

malitásokat, egy felsőbb valóságnak bé

folyása alatt dolgozik, folytatja felvett

útját az emberi félelemtől meg nem gátol

tatva. -

Simpson minden elő jelentés nél

kül bé nyit egy szobába, egy Titoknok

nak elbeszélli történetét, a ki azt figyel

mezve halgatja, és megigéri néki, hogy

ebben a dologban minden lehetségest el

fog követni, ãe azon való aggódását sem

titkolta el, hogy a Ministerrel egynéhány

nap alatt nehezen beszélhet. Hogy ezen

jó gondolkodását tselekedettel megmutas

sa , megígérte, hogy azon idöközben is

a gyermek visszaadatásáról el készíti a

parantsolatot, hogy az aláirásra készen

legyen. Ennek siettetésére eltökéllette

S i m p s o n a háznál való maradást, ha

talán olly szerentsés lenne, és a Ministert

történetből meg látná. Szerentséjére nem

sokáig kellett leskelődnie, a Lordot meg

szemtette, a ki a gráditsokon lefelé jött,

tüstént hozzá sietett. Sidney természe

tesen kedvetlenségét mutatta, hogy így

minden környül állások nélkül meg tá

madtatik, és nem akarta meghalgatni:

de a Porkoláb ezzel nem gondolván, elbe

szélli kevés szavakkal helytelen maga vi

seletének okát, e mellett azt a rettene

tes nyomorúságot, a mellynek szemmel

látó tanúja volt, a legérzékenyítőbb mó

don előadja, és azon ki nyilatkoztatással
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fejezi bé, hogy tart tőle, hogy talán eb

ben a szempillantatban , a' mellyben ir

galmasságért esedezik érette, a szerentsét

len Asszony végét is szakaszthatta lételé

nek a kéttségbe eső dühüsködés között.

A Minister meg illetődött, minden kör

nyülállásokat pontosan ki kérdezett, és

mindjárt megigérte, hogy a gyermek visz

sza adattatik, és S i m p s o n t az ő ember

szeretetéért illendő dítséretekkel magasz

talta. A jobb szerentsére méltó Porkoláb

ezáltal a gyermek Attyát illető uj kérés

re bátorodott, a melly azonnal meg igér

tetett. A Lord meg parantsolta, hogy

haladék nélkül Plymouthba küldettessék,

hogy a gyermeket, és annak Annyát Bo

tany - Bayba kövesse edszersmind meg

hagyván, hogy össze adassanak, a meg

kívántató kőltségeket pedig maga a Mi

nister ajánlotta.

Tüstént parantsolat küldetett Plymouth

ba a nyomorult Asszonynak vígaszta

lására, hogy gyermekének elérkezését tsen

des szívvel várhassa. Simpson a szük

séges Intézeteket meg tette, hogy távol

léte alatt a gyermeknek jól gondját visel

jék, és Norvichba elutazott, a hol a gyer

mek Attyát szerentsés tudósítása által fe

lettébb kellemetesen meglepte. Ez az em

ber fiatal, és erös, ezen fellyűl nem is

éppen meg romlott szivű, ugy, hogy el

követett gonoszsága mellett is reménylhet

-ni felőle, hogy az új Koloniának hasznos
4*
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tagja leend. Simpson vezette ötet Ply

mouthba is, és az a gyönyörüsége volt,

hogy kéttségbeeséssel bajlódó két embe

reket minden reménységen fellyül tett

szerentsésekké. - - -

Itt szükség azt is megjegyezni, hogy

Philips Kapitány, a ki a gonosztévöknek

Botany-Bayba való általszállitásokra ren

deltetett, egészen más szivü ember, hogy

sem ama kegyetlen tengeri állat, a' ki a'

fogoly hajót igazgatta, de néki akkorsem

mi hatalma nem volt e dologba való szól

lásra. -

E dolgot legjobban megvilágosítják

a derék Simpsonnak tulajdon szavai. Ezt

a levelet irta ö egy Bathi jó barátjának

Plymouthból második oda érkezése után :

* * *

- H e d v es U ra m !

- - A legnagyobb örömmel tudósíthatom

az Urat, hogy én szerentsésen megérkez

tem Plymouthba az én kedves kis terhem

mel. Egy sokkal alkalmatosabb tol kiván

tatik az enyiménél annak az örömnek le

irására, a' mellyel az annya fogadta az ö

kisdedét, és a néki itéltt férjét. Tsak an

nyit mondok, hogy mind a kettönek ö

römei elragadtatók voltak; hogy a könny

tseppek szemeikből sürüen folytak ; hogy

a gyermeknek ártatlan mosolygásai az ő

annyának látására, a ki tejét annak szá

mára megtartotta, az én szemeimből is



könnyeket fatsartak, és hogy én nagyon

bánatos szívvel váltam meg a gyermek

től, a kivel 4oo anglus mértföldeket utaz

tam oda, és viszsza , 's a' kit mindunta

lan ölemben hordoztam. Azok az áldások

a' mellyek az Ország útján lévő Vendégfo

gadókban szállottak reám, engem böven

megjutalmaztak. – Maradok egész tiszte

lettel *

Az Urnak - - -

Plymouth, 26-ik Novemb. 1786. … "

Alázatos Szolgája
* -

-
Simpson János.

Egy illyen alatsony sorsu embernek

minden önnön haszon keresés nélkül va

ló, és fáradtsággal járó szép tselekedete

nem sokára esméretessé lett az egész or

szágban, és köz tsudálkozást gerjesztett.

Gyakran meg - emlékeztek a hires Doctor

Jo h n s o n nak azon szavairól, mellyeket

több izben megújjított: Az E m b e r sze

r e t ö Po r k o l á b n ak em lék oszlo

p o t k e l l e n e e m e I n i. : , ,
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A Nemzeti buzgóság.

-

9 * - # -

A midön az első Penusi hadban *) a Ró

maiak eltökéllették magokban, hogy ural

kodásokat a tengerre is kiterjeszszék , te

hát rövid idő alatt egy flotta elkészíttetett,

és a Karthágóiaknak nagy tengeri erejek

megtámadtatott. De itt is az történt, a'

mi az eggyes embernek próbáinál szokott

történni. – Ennek elöbb gyakran önnön

kárán kell okoskodni, és bélátásainak tö

kélletesedni: idő haladtával hibáit által lát

ja, és azoknak kárát érzi. Uj próbákat

tesz, a régi hibákat megjobbítja , és an

nál gyorsabban halad elő a tökélletesedés

ben, mennél nagyobb az ö bátorsága, és

eltökéllettebb az ö szándéka egy valamelly

fontos dolognak tellyesitésére. Igy van az

egész Nemzeteknél is. - A Római flotta

több ízben egésszen semmivé lett többnyi

re az Admirálisoknak tapasztalatlanságok

miatt, a kik a tengeri hajókázásban ne

vekedett, és gyakorlott ellenségnek erejét

inkább bátorság, hogy sem alkalmatos te

hetség által akarták megtörni, a tenger

*) Az első Penusi had kezdődött Krisz. szül. el.

264 eszt. és tartott 25 eszt. 4 -



veszedelmes helyeit nem esmérték, és a'

háborgó szélvészeket nem kerülték. Azon

ban mind ezek a szerentsétlen esetek a'

római népnek bátorságát el nem tsüggesz

tették. A Tanáts elvégezte ugyan, hogy

az ellenséggel a vizen többé ne vereked

jenek : de a következés megmutatta, hogy

Sitziliát lehetetlen flotta nélkűl megtarta

ni, és újra egy flottának felkészitését ha

tározták meg. De a köztársaságnak kints

tára kimeríttetett: honnan vegyék tehát a'

megkivántató költségeket?– Ime, itt a

zonnal egynehány Polgárok Hazájok ja

vára le-irhatatlan buzgósággal egyesültek.

A Tanáts tagjai jó példával mentek elő,

és közzülök a leggazdagabbak külön kü

lön a magok költségén egy egy hadi ha

jót építtettek. A többi Polgárok követ

ték ezt a példát; és önként szabad aka

ratu sartzot vetettek magokra, és a béjött

pénzből hadi hajók épültek: így végre egy

2oo hajóból állott flotta felkészült, és itt

a szabad társaság tsak azzal terheltetett,

hogy a Polgároktól ajánlott pénzt kedve

zőbb környülállásokban azoknak ismét

megtérittse. Róma egy helyes készülettel

ki állíttatott flottája által Sitziliát megtar

totta, és a Karthagobélieket egy hasznos,

és ditsöséges békességre kénszeritette. –

Tsak a Nemzeti buzgóság által lehet va

lami nagyot, és nevezeteset véghez vinni.

Ha a Nemzetnek több Előkelő tagjai erei

ket egyesítik, és közös Hazafiúság által

v
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lelkesítve valamelly munkát elkezdenek,

tehát nintsen olly nagy akadály, mellyet

meg nem lehetne gyözni. Ebben a köz

hazafiúságban kellene a Nemzet uralko

dó hajlandóságának határozódni. –
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Jelenet. Céada, egy mély Barlang Spartának

» •

- *

falain kívül. Vil. ter. 3399. e.

* *
-

- * * * * * *

* : 1 »

(Aristomenes" a Messeniusoknak hadi

Vezére elájulva fekszik jó barátjainak ha

lomra döltt holt testjein – büszhödt

szaggal lett a Barlang, már. rothadnak

a testek, és gyikok mászkálnak a hus

tól elváltt tsontokon. Sehonnan sem

láthatni kimenetelt, sürü setétség bo

rítja a halálnak, és kéttségbe esésnek

néző helyét, és tsak a férgeknek tom

pa szüszörgése hat fel a mélységnek rot

hadt gőzén keresztűl.) -

A ri s t o m en es. (Egynehány görtsös

mozgásokat tészen, és felnyitja bádgyadt

szemeit – mint az elveszettek , jönnek las

sankint rendbe a megzavarodott érzékeny

ségek – ő térdre áll, és nehezen vesz lé

lekzetet– visgálódva tapogatódzik,és meg

rázkódik, a midön egy meg-gyilkolttnak

rontsoltt kaponyája akad kezébe – fulla

dozva lézen a holttesteken, és az éhség
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töl leendő halálnak félelme meghatja lel

két. A tsontokat lábaival tapodván, és a'

legkénzóbb érzékenységtől elnyomattat

ván, elgyengülve támaszkodik a falnak.–

bádgyadtan) Én élek ! még lélekzék , hogy

ezernyi kinok között ezerszer meg haljak!

– O Istenei az én gyalázattal illettetett

Hazámnak ! mire határoztatok emgem'? –

Iszonyatosan áll előttem az én sorsom , és

a Parka réműlve közelit, de nem végez.

(meg - rázkódva) Hú ! az én végem borzasz

tó!– Viperák fogják tsontvelőmet nyal

ni, és lassan – tsak lassan fog az álom

testvérének keze a hidegülö tsontokban

motozni + én több napokig fogok haldok

lani. (félelmesen) Ha ! Zevs! ez e a leg

forróbb hazai szeretetnek „jutalma? higy

jek e felsöbb rendü Hatalmasságokban,

és kéttségbe essem? (az ügyefogyottság

nak rémítő hidegségével) Nem ! nem! –

elmult ! a szép álom eltünt – a siron

túl valóság elenyészik. (a hólt testekre ve

ti magát) Messene a Latzedaemonbéliek

nek ostora alatt vérzik – Messene bilintsék

között senyved, és én – én fél - holtan e

mésztődöm itt, mint a legkeserűbb két

ségbe esésnek prédája. Oh ! ez éget! ez

fáj! (ököllel sújtja fejét) – Jöjjetek Eu

menidák ! jőjjetek fel Avernusnak méljsé

geiből, vegyétek prédátokat! (le rogyik.–

Hirtelen feltámaszkodik, homályos szemei

körültekingetnek) Nintsen e itt tör? egy

hitvány rozsdás tör? – Mitjajgassak, mint
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egy félénk, a' ki szaladni akarván, a ha

lál fantomájának karjai közé akad ? – Meg

szabadítója voltam Hazámnak, és vígadva

feláldoztam életemet az ellenség lántsái

nak; mit vonogassam itt magamat? –

(felkél, szorgalmatosan keresgél a tsontok

között – egy ketté tört kard hever a bar

lang szegletében. , Vágyódva kap hozzá:

és megtsókolja.) Aldott légy, ékessége a'

katonának ! áldott légy! (torkához teszi,

és szinte mettszeni akarván, megállapo

dik) Aristomenes! a férfiú nem tsügged

(ő kémlelödik) Hijjában! Innen nintsen

szabadulás! Menj Messenebéli! menj a te

atyáidhoz! ott a hazai szeretet nem go

noszság, ott a Spartai nintsen korbátsal

a rabszolga után! (eltökélve) Eltávozom

ezen tündér mezőröl! hiszen ez a létel |

tsak tüköre egy jobb világnak – és hata

lán nem így volna? – jól van! tehát nyu

godni fogok, és a viszsza emlékezés nem

kínoz. (Még egyszer felemeli a kardot, és

ismét lebotsátja) Messene viszsza esik a

tömlöczbe, a' mellyből tsak imént szaba

dult ki ! – Én voltam a lélek, a melly

a formátlan Massának életet adott – most

már a test lerogyik, és el sorvad. O Ha

zám ! kedves Hazám ! – (eldobja a fegy

vert) Félre te nyomorult segedelme az e

rötlennek! a legborzasztóbb halállal aka

rok szembe szállani – magától a lehetet

lenségtől egy vigasztaló talánt akarok vár

ni, és tsak azután – a midőn ez a nagy
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önnönség többé por hajlékában nem lak

hat – a' midőn az a hajlék - széllyel döl ,

a' melly nékem – nékem lakást adott, tsak

azután rontok által azokon a határokon,

a' mellyek a lelket a lelki világtól elvá

lasztják. (felséges méltósággal) En Aristo

menes vagyok, és férfiú! – A nagy em

ber nem esmér lehetetlenséget. Magával

a halállal akarok küszködni, és ötet azok

tól a fegyverektöl megfosztani, mellyek

kel tsak a gyávákat rémíti. (tsendesen le

ül a tsont halomra.) -

, 2•

H é t nap mulva.

(Arietomenes bádgyadtan és össze es

ve Céadának büdös holt testjei között.

szomorú és halovány az ő képe, mellyet

kezére támasztott, és még is szelíd ko

molyság, és férfiúi el tökéllettség be

szél minden képvonásiból. Lehegve fel

tántorog, és a falakon lévö nedves mo

hot szijja, tompán hangzik az ö beszéd

je, de azért férfias, és tsendes.)

A ri s t o m e n e s. (Esmét leülve) olly

fáradt vagyok! – dühös éhség emészti a'

belső részeket, és a száraz nyelv sértege

ti a sebes nyeldeklöt. Három hoszszú e

pesztő halálos napok már el. teltek, és

még sem világít egy súgára is a remény

ségnek. Az én erőm el enyészett, mint

a hó a dombokon elolvad, és a gondo

latok eltünnek, mint az elszakadozott

/**

*
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szálak. O Sparta! Sparta! egykor a föld

alatt valók majd a ti hajlékaitok lóbálják

szomorú fáklyáikat, és a te unokáid por

ban síratják őseiknek büneit. – (O bád

gyadtabbá lessz de lelkének heve neveke

dik) Nem sokára – nem sokára le esik

a fátyol! – érzem már a titkos tüzet tsont

jaimban. Nem sokára nem leszek többé.

(Egy hideglelős borzadás által futja) Nem

leszek többé! – nem gondolkodom –

nem erölködöm – 's nem iparkodom töb

bé – Görög Országnak langy éghajlatja

alatt nem vígadok többé! – (Homor te

kintettel ) Erömnek tellyességében el her

vadni, és Messénét a rabszolgaságnak ál

tal adni – ez kínos! – ez gyötör. (Egy

könytsepp gyül szemére – le gördűl – és

bé szijja azt) Ime! könnyeim enyhítenek!

– (vad indulattal felugrik) Latzedaemon!

Latzedamon! jaj néked! – oh! tsak egy

szempillantásig Mindenhatóságát, Istenek!

– Nézzetek alá, Nagy Istenek! ha való

ban vagytok , tehát győzzetek most meg

erröl , ti esméretlenek! könyörgöm nék

tek! könyörgöm néktek, tsak egy szem

pillantásig adjatok mindenhatóságot, hogy

Spartát elpusztítsam ! - osztán azután

örökre enyésszem el! – (O térden ihlel

ve – onnan fellyűl a reggeli napnak egy

súgára hat a barlangba – a heros kiter

jeszti kezeit utánna) Zevs ! meg halgattat

tam! – (felkél, elragadó érzéssel néz –

egy lassú zörgés fel ébreszti – ö halga

- 1
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tódzik – a zörgés nevekedik! – tsende

sen mondja magában) Egy élő valóság eb

ben az ijesztő setéttségben! – haladj! – az

rág– és megy ! (Egy róka mászkál a tsont

dombokon, és a dög testeken rágódik.

Aristomenes vigyázva hozzá tsúsztat –

magában) Egy róka? – ez tsak föld alat

ti ösvényen jöhet ide – áldás néked Sta

tor! áldás, és magasztalás! az én szaba

dulásom közel vagyon. (A róka közelít,

Aristomenes hátúl kerül, és hirtelen meg

kapja lábát – az állat harap – Aristo

menes erősen tartja azt, nem gondol meg

marott kezének vérzésével – Végre a ró

ka neki rugaszkodik, Aristomenes minde

nütt mászva követi – egy szoros nyilá

son felhatnak – még sokáig zörgött a'

morzsalékozó boltozat , a' midön már mind

ketten eltüntek... Néha kövek dördűlnek,

és tompa lépések zuhognak, végre az utól

só hang is meg némul, és a mérges rod

hadt gőz méllyebben süllyed.)

3•

De r ü l ta va s z i r egg e l.

Egy fenyves Spartától egynehány órányira. -

Arist om en es. (Még egy kis szikla

grottában) világosság! világosság! – e

gész láng tenger előttem! –

(A róka ki tsúszik a kő barlangból, és

el illant, Aristomenes tsak nehezen me
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nekedhetik ki a morzsalékos kövek köz

zűl , meg szaggatva, véresen, és el vál

tozva, de tsudállatos meg szabadulásá

nak örömével el telve elő bukkanik, és

térdre esik; rebegve küldi haladását az

Egekbe, tsak egyes törött hangok sza

kadnak remegő ajakiról) Hála néktek !

jó Istenek ! – Spartai : holt testekből

egész Hekatombákat akarok halmozni –

Messene szabad lészen! – Hála néked,

meg tartó Jupiter! – Messene! forron

szeretett Hazám ! Hozzád most már !

hozzád ! (el siet.) -
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A K i k ö lt ö z t e k.

*

Azon sok Franczia kiköltöztek között,

a kik ama nevezetes kezdődő Revolutio

kor . Hazájokat elhagyták, B. Markis is

volt. O özvegy, és két leányoknak, 's

egy fiúnak attya volt, a leányok Német

Országba követték. A fiú egy bátor, és

sokat igérő 18 esztendős ifjú Franczia Or

szágban maradt, és a nemzeti Gárdáknál

tisztséget válalt. En eltökéllettem magam

ban , ugymond hozzá elutazása előtt ke

vés napokkal, hogy Német Országba men

jek, és mind addig Hazámat ne lássam,

míg a dolgoknak régi rendje viszsza nem

állíttatik. Néked, kedves Eduárdom ! más

főtételeid, vagynak, néked úgy látszik,

hogy a fő hatalom a Nemzet részéről va

gyon, és mivel mind ekkoráig gondolko

dásom módjára nem birhattalak, tehát

meg kell válnunk. Sajnálom, hogy illyen

meggyőződéssel vagy, de szívemnek még

fájdalmasabban esnék, ha arról le - mon

danál. Harczolj azon Ugy mellett, a melly

néked igazságosnak látszik, az én kíván

ságaim azzal ellenkeznek, és tsak a leá

nyaimról való atyai gondoskodás gátol

meg a fegyverfogástól. Te majd egykor

** - ðàZ
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az én javaimnak birtokába szállasz, a mit

magammal pénzben, és drágaságokban

elviszek, elegendö lészen engem, és a te

hugaidat mind addig a szükölködés ellen

oltalmazni, míg ez a szomorú állapot tar

tani fog. Adják az Egek, hogy egymást

ismét megláthassuk, és ekkor atyádat gya

lázat nélkűl általölelhessed. -

Ezen utolsó szavaira annyira megille

tődött a Markis, hogy el kellett távozni.

Emilia, és Luiza zokogva fogadták bát

tyokat, és kérték, hogy kövesse őket. Vér

zik szivem, ugymond az ifjú , de nem kö

vethetlek: már bé - irtam magamat az én

kerületemnek önként válalkozó vitézei kö

zé, és az atyám, mint hiteszegettet visz

sza taszitana, ha követni akarnám. A leá

nyok, noha még nagyon fiatalok (Emilia

tizenhárom, Luiza tizenegy eszt. volt) ezt

jól értették : de azért fájdalmok nem eny

hűlt. A kibujdosást megelőzö két utolsó

napok néma gyászban teltek el, és a Mar

kis kérte fiát, hogy bútsút ne vegyen,

hogy igy a leányoknak sebhedett sziveit

megkémélje. O már korán, mint férfiú,

az élet viszszontagságait viselni tanulta.

A kikölttözték szerentsésen által men

tek a Rajnán : Német Országnak azon

részében szinte nyüzsögtek a sok ki- köl

töztek, de a Markis a világtól nagyon el

vonva élt, egy lakásához tartozó kertets

kének mivelésével, és leányainak nevelé

sével foglalatoskodott. Mivel nem nagy

Tavaszi Vir. 5
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vagyonnal birt, és a jövendő történetek

nagyon bizonytalanok voltak, tehát a két

leányoknak hova tovább, mind jobban

kellett az aszszonyi munkákkal foglalatos

kodni, és napjában tsak három órákat

volt szabad a musikára , rajzolásra, és

olvasásra fordítani. A társaságokban tsak

ritkán részesültek.

Igy folydogált egyik hónap a másik

után, egyik esztendőt így követte a má

sik, Franczia Országban a dolgok válto

zásához való reménység mind inkább el

tünt, és a Markisnak vagyonja ís napon

kint jobban öszve szorult: fiának nem a

kart irni, hogy azt veszedelembe ne ejtse,

Eduárd sem tudta attyának hollétét, kü

lömben a nemes ifjú azt szükölködni nemhagyta volna. - •

• A Markis Franczia Országban tsak

nem mindenkor mezei jószágain lakott,

és azoknak egy részét maga mívelte, kü

lönösen hajlandó lévén a Botanikára, és

mezei gazdaságra. A honnan óhajtott do

log volt előtte, a midőn egy Ujságban ol

vasta, hogy nem meszsze lakó helyétől

egy nemes jószág árendába kiadattatik.

Leányaim ! így szólla hozzájok, ti tudjá

tok helyheztetésünket. Nékünk vagy segí

teni kell magunkon, vagy egy idegen tar

tományban a bizonytalan sorsnak leszünk

kitétetve. Eduárdnak állapotja bizonyta

lan előttünk, a mi javaink talán már el

foglaltattak, a régi rendtartás vagy ké
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sön , vagy talán soha többé nem tér visz

sza. Vagyon e elegendő bátorságtók nem

ugyan állapototoknak nemes gondolkodá

sa módjáról, hanem annak tsupán tsinos

külsöjéről le mondani , ezeket a ruhákat

együgyűbb öltözettel feltserélni, magato

kat néha közben a napnak és essőnek ki

tenni, és az életnek holmi kénnyei nélkül

el lenni ? -

Ezt örömest megteszszük, felelének a

leányok, és könnyes szemekkel attyoknak

nyakába borúltak. Látjátok gyermekeim! .

úgy mond a Markis, a szerentsétlenség

mindenkor jó valamire. A jó szerentsé

ben kevesebbet szeretjük magunkat. De

el ne tsüggedjetek, még jó lesz dolgotok

e földön , ezt az igéretet tette a Mennyei

Atya a jámbor gyermekeknek. -

Most elutazott, hogy a mezei jószá

got megtekíntse, és az árendás alkut bé

rekeszsze. A jószág fekvése egészen ki

vánsága szerént volt, és annak Birtokos

méjával , a Grófnéval a feltételeken tsak

hamar megegyezett. Ez a Grófné több

esztendőktől fogva özvegy, és gyermekte

len volt, és egy nagyon értelmes és kimi

velt Aszszonyság. A Markis Franczia Or

szágban egy birtokos Polgárnak Frank ne

vezetünek adta ki magát, a kit a Revo

lutzio több ezerekkel együtt kiüzött Ha

zájából, és a ki most nem annyira ma

gáért, mint gyermekeiért kivánna megte

lepedni Német Országban. A G"fa" saj

* 5 -
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nálkodott sorsán, a jószág iránt nagyon

szenvedhető feltételei voltak, söt a kau

tziót is elengedte néki, mivel a Markis a'

marháknak, és egyébb gazdasági szerszá

moknak általadásáért kész pénzel kinálko

zott. A Vendégfogadóba viszsza érkezvén,

és utazó ládáját megnyitván, hogy a szük

séges sommát ki vegye , abban egy göm

bölyeget talált, a' melly kereszteket, füg

göket, karkötőket, gyürüket, és más drá

gaságokat foglalt magában. Az ö leányai

a nélkűl, hogy észre vette volna, az ö

drágaságaikat, annyokról reájok maradott

szent örökséget öszsze tették , attól tart

ván, hogy talán az ö jó attyoknak pénze

elegendő nem lészen az ő szándékának

végrehajtására. Ugy vagyon, a szerentsét

lenség mindenkor jó valamire, ugy mond

a Markis, és az Egek felé nézett, tsak

nem megszégyenülve, mint - ha onnan

szemrehányást érdemlene.

Kevés napok mulva a házi nép a me

zei jószágra ment. Az épületnek örvende

tes fekvése volt, tiszta, tágas szobákkal ,

és egy kevés távolságra a gazdasági épü

letektöl. A leányzók tsak hamar bele ta

nultak uj állapotjokba – a háznál lévő

nagy kert sok kedves foglalatosságot adott

nékik. Ez October utolsó napjaiban volt,

az időjárás rendkivül kedvező lévén. Né

melly fáknak még meg voltak gyümöltsei;

és itt ott a pirkadt sárgás levelek alatt el

rejtve lóggott egy két szőllö gerezd; még
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virágzott a magán álló sárga tsillag virág,

még nyiltak magánosan az út mellett hol

mi kései virágok. Mindenütt új örömök,

új foglalatosságok kinálkoztak. -

A Markisnek tisztelet megadás végett

bé kellett leányait a Grófnénak mutatni,

és ez is néha által jött az ő új Arendásá

hoz, mert a véle való társalkodás kelle

metes volt, és jóllehet a Markis néhai álla

potjának jegyeit jól tudta fedezni , de leá

nyai e'hez úgy nem értettek, és az ő fel

sőbb rendű kimiveltetésekből előbbi sor

sokat gyanította a Grófné. De betsülte a'

szerentsétlenségnek titkait, és ezen házi

néppel nagy kémélléssel bánt, gyakran az

ö kastélyában kellett e három jó embe

reknek tölteniek az estvéli órákat. Uj esz

tendő táján látogatására jött a Grófné

mak Sándor, az ő testvérének fia. O Ha

tona életre szánta magát, és egy Gárda

Regementbe szándékozott. A Grófné na

gyon szerette őtet, és titkon elvégezte ma

gában, hogy ezen jószágnak örökössévé
1162V8Z1 • - - -

Sándor mint egy 2o esztendös szép

ifjú volt, tellyes élettel, és elevenséggel,

a ki nem szeretett négy falak közé zárkoz

ni, a ki a kemény hideggel nem gondol

ván naponkint több órákat töltött a va

dászaton a zordon ég alatt. Az egy olda

iú nevelés holmi szép tehetséget kifejtődet

lenül hagyott benne, ö a munkásságra

ellene álhatatlan ösztönt érzett magában,
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de annak bizonyos tárgya nem volt, és

ifjúi képzelödése szerint úgy vélekedett,

hogy azt a hadban feltalálja, a' melly pe

dig sokkal közelebb volt hozzá.

Legelőször a Templomban látta az

Árendásnak két szép leányait, és kiváltt

Emilia ájtatos tekinteteivel, és szájának

buzgó mozgásaival meg - hatotta. Haza

térvén , és az imádkozó kép ismét elötte

lebegvén, önnön magát kezdé gunyolni ;

mert illetlennek tartotta, hogy a jövendő

béli Bajnoknak szive a lágy szerelemmel

veszödjön. De még sem álhatta meg, hogy

az asztal felett a beszédet az új Arendásra

me tsavarítsa. A Grófné sokat mondott az

Árendásnak, és az ő Leányainak ditsére

tekre, és mosolyogva hozzá tette, hogy

majd e házi Népet vatsorára magához hi

vatja, de előbb igérje meg, hogy magát

ugyan tsak okosan fogja viselni, Sándor

elpirult, és a Grófné némelly hasznos út

mutatásokat adott néki a jövendöre nézve.

Legelőször haladott lassan a délután

ni idő a virgontz ifjúnak, és sehol sem

volt állandó maradása, míg a gyertyák

meg nem gyújtattak, és a Markis leányai

– val együtt a kastélyba nem jött. Sándor

az Arendás előtt fő személyt akart mutat

ni, de a férfiúnak tisztességes maga vise

lete, az ö nemes képvonásai, és egész

társalkodási módja egy fonákul fordultt

képet vetettek reá, és az Ifjú tsak hamar

érzette a kimiveltt léleknek hatalmát. –
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Azután a leányzóknak fordult, itt sem

akart a beszélgetés jól menni, mert ezek

nek megelőző nyájas magok alkalmazta

tása nevelte megzavarodását. –

. No, hogyan tettzettek ezek az embe

rek ? kérdezé a Grófné, hogy a Markis

leányaival eggyütt eltávozott.

S á n d o r. Az én magam - viselete egy

kevessé hijjános volt, mert én minekelőt

te ezt a Frank Urat láttam volna, mind

tsak Nagyságodnak előbbi Arendását, és

az ő jól tartott három leányait képzeltem,

a kik nem másról, hanem tsak az istál

1ón való tartásról, és az utolsó vasárnapi

prédikátzióról tudtak beszélleni, és ehez

hasonló beszéllgetéshez ma is el voltam

készülve, de felettébb meg - tsalattattam.

Tsak azért boszszonkodom, hogy ezek a'

tisztességes emberek engemet egy durva

hadakozónak fognak tartani, a kinek leg

boldogabb reménysége az volna, ho

majd egykor Oseivel együtt Valhallában a'

megöletett ellenségnek " kaponyáiból sert

ihatik. – A Grófné örült illyen maga ki

nyilatkoztatáson; mert ő abban a betsü

let szép érzésének fakadó bimbóját látta,

de hogy a szerelem itt fészket vert volna,

nem gyanitotta. - /

Sándor kevés napok mulva már ma

ga előtt sem titkolhatta, hogy szive nyu

godalma megháboríttatott, és a kegyes

Emilia a jövendőségről való álmai közé

*mindenkor bé- lopakodott, és ha néha a'



*sata mezőnek borostyánjairól gondolko

dott, de mind annyiszor a szerelem volt

az, a' mellynek kezeiből a koszorút vette,

és a melly közé némelly myrtusok is vol

tak vegyítve. –

A tél vége felé ballagott, Martzius elő

hozta a kék egeket, 's kék Ibolyákat, az

idö is elközelített, hogy Sándor a Rege

menthez menjen. Sokáig tusakodott ma

gával, szíve ugyan ösztönözte, hogy Emi

liának szerelmét megvalja, de nagylelkű

sége ellenzette. Fel - duljam e ezen ki

köIttöztteknek szent békességét? Az álla

potnak bal itéletei határt szabnak közöt

tünk: hogyan lehetne Emilia az enyim ? |

Jól van! először is magamon mutatom |

meg, hogy vagyon bátorságom. -

Egy szempillantatnak szép feltételét

lerontotta a másik szempillantat. O talán

nemes származásu, ezt sugta néki a sze

relem, olly kimiveltt lélekkel, olly finom

társalkodási szokásokkal nem birhat egy

közönséges Arendásnak leánya. Ok főbb

rangu emberek, a kiket a szerentsétlen

ség arra kénszerített, hogy homályba rej

tezzenek.

Illyen magával való küszködése köz

ben vállára vetette vadász puskáját, és a'

mezöségen fel alá bolyongott. Viszsza tért

tében az Arendás háza elött ment el –

Emilia éppen az utza ajtóban állott. En

gedje meg, ugy mond Sándor, hogy én

a kiss - aszszonyoktól, és az övéitől elbú
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tsúzzam , és itt jó formán elvesztette bel

ső egyarányúságát. Emilia halgatva meg

hajtotta magát, és a vendég- szobába ve

zette. Holnap reggel, ugymond, a Raj

nai táborhoz megyek, és szerentsésnek

tartanám magamat, ha Hazájokba való

szabad viszsza téréseket meg szerezhetném.

Egy könnytsepp úszott Emiliának szemé

ben. Ah! úgy mond reszkető hangon: az

Ur talán testvér - bátyámmal fog megviv

ni: ő a Nemzet zászlói alatt szolgál. Er

re elfordult, hogy azokat a könny-tseppe

ket le törülje, a' mellyek most már bő

vebben folytak. Emilia, ha testvérét meg

menthetném ! válaszola az ifjú. A leány

zó barátságosan tekintett reá, és azután

az egekre. Emilia , így szólla Sándor meg

indult szívvel: jó egésséget ! itt megfogta

kezét, azt gyengén megszorítván, egy resz

kető tsókot nyomott reá, és sietve eltávo

zott, Más nap reggel rendeltetésének he

lyére ment.

A tavasz bélépett az ő sok színű vi

rágjaival, és énekes fülemiléivel, de Emi

lia magánosabbnak érzette magát, hogy

sem az unalmas téli órákban. A plántai

világnak tsendes életében kevesebbet gyö

nyörködött; mert a természet békessége

nem volt már egészszen lelkében. O nem

gondolkodott a szerelemről, de egész va

lósága szerelem, és érzékenység volt. Ezen

időtájban néha a Klastromba kivánkozott,

de attól ismét eliszonyodott, a midőn é
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des attyáról és öttséről megemlékezett. –

Lassankint egy ajtatos buzgólkodásba me

rült Emilia, minden szépség úgy tünt elei

be, mint árnyék, és mulandóság, és ha

néha Sándornak képe lebegett előtte, az

egy hideg, véres, és lelketlen test volt ,

a' melly báttyának holt teste mellett he

Vert. -

1796-ik esztendő volt. A Franczia se

regek a Rajnán által jövén, Frankonia ,

és Bavaria felé elöre nyomakodtak. Mi

vel a Grófnénak jószága a katona úttól

el esett, tehát ott ellenséget nem láttak.

Sándor gyakran irt a Grófnénak, a sze- *

rentse folyvást kedvezett ugyan néki, de

a hadi élethez való hajlandósága majd nem

egészszen megszünt. O világosan által lát

ta, hogy itt ereit czél nélkül fogyasztja.

Egykor estve a következő levelet vette a'

Grófné.

*-

Érdemem felett való, kedves Aszszony

Néném ! . **

A

Egynéhány napok mulva Nagyságod

nál leszek. Meg ne ijedjen Nagyságod. Én

borostyán ágakat hozok magammal, és

egy bal kezet, a' melly akkor is, ha jö

vendőben a mezei gazdaságot folytatni fo

gom , hasznos szolgálatokat fog tenni »

mert a szép veröfényt, és essőt előre meg

mondja. Nem nagy sebbe estem egy kard

vágás által. De hogy még az élők között
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vagyok, egy derék Franczia Tisztnek kö

szönöm, a ki engem megmentett, és ek

kor maga is jobb kezére megromlott. Mi

a tsata mezőn jó barátokká lettünk, és ő

engemet Nagyságodhoz késér, mivel mind

kettönek ferdőre szükségünk vagyon. –

Most valóban egészszen kigyógyúltam a

bajnokságnak kívánásából: nem annyira

a kis szerentsétlenség miatt, mint inkább

"azért, mivel által nem akartam látni,

miért nem volna jobb két ép kezekkel ül

tetni a palántát, és rózsát, hogy sem

eggyel. – –
• Móskirch. 1. Aug. 1796. e.

Ez a levél a Grófnénak ollyan aggó

dást okozott, hogy ágyba esett. Emilia a'

napnak nagyobb részét nála töltötte. Egy

kor délután elszenderedve lévén , bélépett

Sándor. Emilia egy kevessé megdöbbent

látására, de hamar magát öszve szedvén

a hallgatásra jelt adott , egyszersmind az

aluvóra mutatván. Azután lassan kérte,

távozna el, hogy ne talán a hirtelen öröm

a betegnek veszedelmes légyen. Sándor

bánatosan nézett bal karjára, mellyet fel

kötve hordozott. Emilia megilletődve kö

zelített hozzá, kezét gyengén a megsebe

sültt tagra tette, és nagy érzékenységgel

nézett Sándornak elkomorodott szemei

közé. A Grófné felébredett, és Sándornak

alig volt annyi ideje, hogy a szobából ki

osonthasson. Kitsoda ment ki ? kérdezé

2*

*
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a beteg. Emilia mosolygott. – Ő az!

úgy mond a Grófné , és semmi előterjesz

tések , és kérések az ágyban nem tartóz

tathatták. Háló ruhájába öltözködött, és

a szálába vezettette magát, a hol Sándor

egy Franczia Tiszttel fel alá sétálgatott,

a ki hasonlóképpen egyik karját keszkenö

ben viselte. Szívesen fogadták egymást.

Sándor az Idegent mutatta bé. Lássa itt

kedves Aszszony Néném az én megszaba

ditómat, néki köszönöm életemet, és hogy

betsületére adott szavára ide jöhettem. A'

Grófné éppen szerentsézni akarta , a mi

dön Emilia elsikoltván magát, ah kedves

Bátyám ! nyakába borult. -

A Grófné, és Sándor álmélkodások

ban meg merevedve állottak – Emilia!

él e még Atyám ? él e még Luisa ? En

nyiből állott, a „mit Eduárd szólhatott,

E m i I i a. Ok élnek ! és a szálából

sietve kiment. - : -

; S á n d o r. Hiszen te nem Franknak

hivattatol. . .

Eduard. Az Atyámnak sem ez a'
119Ve« ° - - -

A Grófné. Ugy vagyon, gyanitot

tam én ezt. És itt rövid szavakkal előadta,

a' mit Eduard' Attyáról tudott.

Most a Markis az ő leányaival belé

pett. Vagynak szempillantatok, a mellyek

az egész életre nézve betsesek, a jelenva

ló egy volt ezek közül. -



• Véghetetlenül sok kérdezni, és mon

dani való volt, és az öröm olly sokáig tá

vul volt, hogy azt mindenik örömest ál

landóul birni akarta. De kevés napok mul

va megtsendült a hir Jourdánnak rendet

len viszsza vonulása felül. – Eduardnak

Franczia Országba való viszsza menetelre

intézeteket kellett tenni. Most kezdődtek

újra a Markis familiájában a szomorúság

napjai. A Grófné, a ki örömében meg

gyógyúlt, egy bútsúzó innepre készült;

mért az ember valamint örömeit, úgy szen

vedéseit is meg - ülli. Itt valamennyire ti

tokban ment véghez a dolog.

Eduárd mindjárt kezdetben észre vet

te hugának Sándorhoz vonzó tsendes sze

relmét, Sándor pedig az övéjéből titkot

nem tsinált. Eduárd bészéllett erröl az

ő Attyával , a Grófnénak pedig Familiája

rangját ki jelenté. A helybehagyás mind

a két részről semmi nehézségekre sem ta

talált. Az inneplés napján ebéd után

meg fogván Eduárd jó barátjának kezét,

igy szolla: Holnap meg válok tőletek, és

valamint te, úgy én is élő fáimnak árnyé

kában meg telepedem; mert többé nem

hartzolhatok : vedd szeretetemnek emlék

jelét. Ezen szavai után egy papirost nyo

mott Sándor markába, és által ölelte. -Hi

bontogatván a papirost, abban két együ

gyü Kigyó tshvargású arany gyürüket ta

Já lt. A midőn itt állana , és a barátsá

gos ajándéknak értelmét szerte járó gon



dolatjaival találgatná, a Grófné enyelgés

böl egy myrtusi koszorút függesztett Emi

liának haj fűrtjei közé. Én most, úgy

mond, egy szép Menyasszonyt ékesítet

temm fel; de hol találjuk fel a völegényt?

Sándor nem tudta mi történik véle, és

Emilia édes habozása közben reszketett –

Eduárd jó barátját hozzá vezette – A'

Grófné, és a Markis a szerelmesek ke

zeit egymásba tették, és gyermekeikre a'

szeretetnek áldásait mondották, és ez az

áldás még most is vélek lakik,



M e g b o t s á t á s,

zicc a roban Korsika szigetében történt egy forrásnál

F ra s l e Grófságban, a mi azon forrásnak örök em

lékezetül fog szolgálni. *) -

Egy Z i c c a r i ó i Lakos három rokonival

ezen hives forrás mellett nyugodott, a mi

dön véletlenül arra a helyre jött fi á n a k

gyilkos a , a' ki t t sa k ö es m é rt.

barátságosan szollítá azt, és kénszerité az
ő falatozásokban való részesülésre. Erre

a meghívásra, mellyet ő törnek tartott,

a nagy ijedtség miatt minden vére meg

hűlt ereiben: de azt elkellett fogadni, mi

vel az eltávozásra semmi útat nem látott.

Ok mind a ketten ettek ; de egészszen kü

1ömbözö érzésekkel. Az egyik a legna

gyobb el tsüggedésben volt bizonyos ha

lálát várván; a másik egy felséges tsele

kedettel lévén viselős, azt a nyilthomlokú

vídámságot mutatta, melly az erkölts gya

korlásával jár. Az evés után elkűldötte

magától a Ziccaroi lakos rokonait, és el

lenségével tsak egyedül maradott. ,, A te

életed, úgy mond hozzá, hatalmamban

vagyon, azt itt helyben elvehetném, és

fiamnak halálát megbosszúlhatnám. Te
-~~-~-~~~~~~~~~

"" Abbe Graudin: Neueste Reise durch Corsika,

• 83 …
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nékem sok könyhullatásokat okoztál és fa

miliámba mélj gyászt, és jajgatást hoztál;

de mind ezeket a szenvedéseket el akarom

felejteni, tsak igérd meg: hogy te is

olly j ó l b á n sz el len ség e idd el,

a m i n t é n m o s t b á n o k v é l e d , és

meg vagy gy ő z ö d v e arról, hogy

meg b o t s á t a n i s o k k a l d i t s é ret e

s ebb, é s é d e s ebb, hogy se m b osz

sz ú t á l l a n i.** - -

Ezen szavai után által ölelte, és el

hagyta ellenségét, a ki álmélkodás köz

ben mint a faragott bálvány, mozdulat

lanúl állott. *) A midön esmét három

rokonihoz jött, így szólla: ,, Az az ember,

a' ki vélünk evett, az én fiamnak gyilko

sa, én megbotsátottam néki, és meg tar

tottam életét, a' melly kezemben volt.

K ö v e s s é t e k p é ld á m at, és soha

sem mi rosszat ne tegyetek néki,

a m i n é k e m azt a gyönyörüséget

meg k e s e r í t e n é , h ogy egy szép

t s e l e k e d e t e t t e l l y e s í t e t t e m.**

* *

*

*) Nem voltak-e ezek tüzes szemnek az ellenség"

fejére ? Rom. XII. V. 2o.

A' Sze



A Szerelem gyakran képmutatás, gyak

ran eszes dühösködés; de ha az egy ne

mes Szívből egy más nemesbe megy ál

tal, ekkor ki irthatatlan gyökereket ver,

és a legnagyobb földi boldogságnak ter

mékeny törzsök fájává lesz. -

* * * Dia Na Sore.

Tavaszi virágok,

*
*
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1

S el angor, és A s se mi ra.

/ Egy Chimai történet.

Asiának azon borzadással járó vad pusz

taságában, a hol az örök hóval fedett, 's

tornyosan emelkedő hegyek a nap olvasz

tó súgárinak ellent állanak, a hol meg

mérhetetlen Jandro tava az ő kiapadhatat

lan kút forrásaival a gazdag Gangest, *)

és a még gazdadabb Buremputert nem

meszse Tangurtol **) fenn tartja; a hol

a Dalai Lamának ***) szarándok lelke a

leg tisztább aranytól pompáson fényeske

dő Putala nevű Klastromban a képzelt Is

tenségnek szakadatlan tömjény füst felle

geitől elkábulva a fényes Templomoknak

oltárain szunnyikál, és a köz hir szerint:

33 millio lakosoktól imádtatik , Cuttiban,

a hegyektől körül vétettetett ezen keres

kedö városban lakott Nangor Hereskedő,

a ki a legdrágább fűszerekkel, e mellett

arany porral is Peckingbe, Hindostanba,

és Delfibe kereskedett.

*) Ganges, és Buremputer, a két legnagyobb fo

lyóvizek Tíbetben.

**) Tibet országa Chinában.

***) Pápa, és Uralkodó Tibetben a Chinai Fő

Uralkodás alatt.



– 83 –

Assemira , az ö egyetlen egy Leánya

azonközben othon a kis juhokra viselt gon

dot, a' mellyek a legjobb gyapjúval ked

veskedtek, a füszeres, és fás kertekre. O

szép volt mint az emberi Nemnek törzsök

Annya, a kit az örökkévalónak keze al

kotott, és magok a legkeményebb rend

tartású Braminok is , *) a' kik a leg

gyávább balítéletektöl meg vakítva önnön

hóhérjaik voltak, szépnek nevezték a Le

ányzót. Egy Kereskedő se jött a leg tá

volabb lévő vídékekröl Cuttiba, a' ki As

semirát ne tsudálta, és rajta ne örvendett

volna : de az ő szíve senki iránt szerelmet

s nem érzett, és minden ajándékokat, még

a Golgondábol került legfényesebb gyé

mántokat is hideg vérü mosolygással fo

gadta. Fáradhatatlan buzgósággal ápol

gatta juhait, és mivelte kertjeit, és egy

pár virág ágyak, mellyek rend kivűl ked

vesek voltak előtte, és a mellyeknek be

szédjét tökélletesen értette, egyedül való

gyönyörüségei, és tékozlásának egyetlen

egy tárgyai voltak. -

Most érkezett meg Nangor, az ő At

tya egy Kereskedési utazásból, és Combo

tartományból egy Ifiat hozott magával, a'

kit Braminok neveltek, és Brephung Klas

tromba **) utasítottak, hogy ott Szü
-* * -

-
-

*

*) Dalai Lamának Papjai.

**) A Braminoknak egy Klastromjok, a hol fő

Oskolájok is vagyon, 6 *

–



léinek kintsét le tenné, életét tsendes el

mélkedésekben töltögetné, a világnak ele

venen meg halna azon meg betsülhetet

len nagy szerentsének fejében, hogy a'

Dalai Lamának szolgái között a leg utol* .

só lehetne. Selangor, igy hívattatott az

ifjú, látta Assemirát, és az ő lelke le rázta

magáról azt a fedelet, a mellyel vakitot

ták, ő fel ébredett, és az életet érzette.

Az ifjú szép, és jó volt. Egésség múla

tott eleven szivü ortzáin, és szemeiből

ártatlanság mosolygott. Ö utazása köz

ben az aluvó Nangort egy vérrel é

lö Tigristöl meg szabadította, mellyet

el ejtett, és a kereskedő azt gondol

ta, hogy ezen tselekedetét bőven meg ju

talmazza, ha élete mentöjét kipihentetés

végett egynehány napig házánál meg szen

vedi, - - -

-A szerelem minden égtájok alatt e

gyenlö hatalommal munkálkodik. Ez ár

tatlan Ifjakbol álmodozókat, és gonosszak*

bol erköltsös képmutatókat tészen. Selan

gor nem bátorkodott szemeit Assemirára

vetni, de a virágok beszédjét értette, és

így Assemira is értette őtet. A jövevény

gyakran a szomszédos erdőkbe távozott,

a legmagasabb hegytetőkre kapaszkodott,

és Nangor ebbéli bujdosásokban nem la

tott egyebet a magánosságnak, és tsen

des elmélkedéseknek lelkénél. De már is

sokáig tettzett a fösvénynek Selangor'ta •

tása. Egykor estve, a midőn az ífjú az

*-
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erdőkből viszsza tért, és tépelödö szívvel

a kerten ketesztül az épületnek tartott,

Nangor a Platanus szinben ült, ezt Selan

gor észre nem vette. A háznál találta

Aszszemirát: ő három virágokat nyújtott

néki, a tüzes rózsát, a fehér liliomot, és

a halavány Hiatzintust. Ezek azt mon

dák: én halálig szeretlek téged. Assemi

ra értette ezt és a virágokat mosolyogva

meljére tűzte, és Selangor a világon a

leg szerentsésebb ember volt, De Nangor

ötet nyomban követte, a szerelemnek e

zen Pantomináját látta, azt egészen ki

nem tanulta ugyan, de még is az ő büsz

ke lelkében fel ébredett az a gyanú, hogy

talán a jövévény olly vakmerő, és Asse

mirától szerelmet remél, és a büszké

nek nem kevés fáradtságába került annak

a dühösségnek visszatartóztatása, mellyet

ez a gyanú gerjesztett benne. -

N a ng or. Idegen! úgy mond rántzok

ba komorodott homlokkal, a midőn az

ebédlő szobában voltak, és Selangor vi

dám érzéseit el nem titkolhatta; - min ör

vendez annyira a te lelked?

S e la ng or, Mindenen. Az én léte

men, a hozzám hasonlóknak lételén, az

egész világnak lételén, minden virágnak,

minden füszálnak lételén, még a Tigri

seknek, és Leopardoknak lételén is.

Na n g o r. Honnan vagyon ez a ha

tár nélkül való jó kedv ? Hiszen mind ed

dig nem láttalak így..
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S e I a ng or. Igaz, és természetes. O !

hiszen tsak nem régen kezdettem élni !

Mind ekkoráig egy szegény tsúszó mászó

bogár voltam, a' melly egy bokorból a má

sikba tsúsztatott, mindenikben magát

meg súnyta, és tsak eledel keresés végett

mászott ki: de most! én élek! minden

szép előttem ! a' leg vadonabb pusztaság

Elisiom nékem : a nép az örökkévalónak

képe , és a' tsillagok megbetsűlhetetlen

gyémántok nékem. En a Tigrisnek által

engedhetném a leggyönyörűbb ananást, és

a felboszszontatott Elefántnak a legszebb

kenyérgyümöltsöt. Nangor! illy jól érzet

ted e te is magadat, a midőn a te Selá

dot láttad leg - elöszször ? -

IN a n g o r. Te tehát szerelembe estél?

• S e la n g o r. Kételkedhetnél e erről,

G ! ekkor soha sem szeretted volna a te

Seládat !

N a n g o r. Millyen leány gerjeszthe:

tett fel szerelmére ?

S e ! a n g o r. Millyen kérdés? Esmé

rek e Cuttiban más leányzót Assemirán

kivűl ? Lehet e Cuttiban , Tamgurban , a'

meg mérhetetlen Chinai Birodalomban

kellemetesebb, és szeretetre méltóbb le

ányzó Assemiránál?

- Na n g o r. Tehát szereted Assemirát?

S el a n g or. Ez a szó, szerelem, jég

Assemirához vonzó indulatomhoz képest,

Nem tudsz e a Tartománynak gazdag ha

sonlatosságokkal böves nyelvében hatal
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masabb igét, a' melly Assemirához való

érzésemet jobban kifejezze ? Imádásnak

mondanám azt; de hiszen tsak a legfőbb

valóságot szabad imádnom, és ezen kívül

nem tudok ollyan kifejezést, a' melly tsak

felénnyire is kijelentené azt, a mit As

semiráért érzek.

Na n g o r. Hát az valjon szeret e té

gedet?

S e la n g o r. Igen is! Ezt nem tudom

bizonyosan, de legalább reménylem, és

ime Nangor! már ez a reménység is an

nyira boldogit! Ha ez valósággá lenne,

ez az édesen bájoló reménység! Ha As

semira az enyim lenne ! O ! Chinának

koronája tsak tsekélység az ö birásához

képest. *

Na n go r. (Az ajtóhoz menvén, As

semirát szóllítja. Ez megjelent.) Szereted

e ezt az Idegent?

A ss e m i r a. Atyám ! a mig élek, so

ha sem szerettem, ~ ~

N a n g or. Szereted e ezt az Idegent?

ez volt kérdésem.

A s s e m i r a. Ha az szeretet, hogy ö

nékem ezerszer jobban tettzik minden if

jaknál, és férfiaknál, a kiket ekkoráig

Cuttiban láttam, tehát szeretem ötet.

Na n go r. Most tehát halljátok mind

a ketten! Te jövevény, a ki barátságom

mal viszsza élsz, holnap a nap felkőltté

vel útnak indulsz! Te pedig Assemira

1



– 88 -

Bogdolamának *) vagy eljegyezve, és vé

lem együtt három napok mulva az ő tem

plomában fogsz megjelenni! Most men

jetek! Hallottátok akaratomat, és tudjá

tok meg, hogy az hajolhatatlan, mint a'

Napakiangi értz hegyekben a vas.

eltávozott. Selangor, és Assemira

sokáig állottak gondolatokba merülve –

és érzékenyetlenül. Elj boldogul, kelle

mes Assemira ! úgy mond végre Selangor,

kimondhatatlanul szerettelek téged”, és ez

a szeretet haljon meg vélem együtt. De a'

te atyád rettenetes ember. Ö elválaszt ben

nünket, ő elválaszt egy szeretetet, mel

lyet születésünkor a legföbb valóság tett

szivünkbe, ő árrúba botsátott téged az

öreg Bogdolamának, a kinek templomá

ban koporsód bézártáig rabné lészesz, so

ha többé a szép világot nem fogod tsu

dálni, soha többé a természetnek, és ár

tatlanságnak gerjesztő szüleményeit nem

fogod ápolgatni. Elj boldogul, O te szá

momra teremtetett ! és el ne felejtsd a

szerentsétlen Selangort – az örökké való

vigyázzon reád! – Ezzel szobájába ment,

és mivel az álom nem nehezítette szemeit,

azt a tarisnyát tsatolgatta öszve , a' melly

ben ruhái, és attyának kintsei voltak, és

a töltt holdnak világánál a kerten végig

tsendes lépéssel ballagott. De a Platanus

*) Főpap, és Uralkodó déli Tibetben,
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Iugosban ült Assemira/az ő éjji ruhájá

ban, a melly fejérebb volt kertjének Li

liomjainál. Az ő arany szinű hajszálai nya

kán, és vállain elterültek, és az ifiat nem

gondolván olly közel lenni az éjfélnek ó

rájában, az ő felfedett nyiltt melje meg

szégyeníté ruhájának fehérségét. Ő sírt,

és Selangor lélekzetet fojtó fohászkodások

között között lassan ballagott egy vállán

a tegezzel, és kézijjal – a másikán úti

táskájával. Közel a lugoshoz egy rózsát

szakasztott: Te képe az ö szépségének, és

ártatlanságának ! úgymond, soha se her

vadj szivemnél, sűrü könnyeim szünet

nélkül öntözzenek! El akart menni, de

a Lugosból meg szóllalt Assemirának si

rásaitól akadozó szózatja, és ötet nevénél

fogva nevezte. O bé lépett, és itt volt az

ő erkőltsök a legnagyobb veszedelem pró

báján. Gondoljunk egy ifiat, és egy le

ányzót az első valódi szerelemnek min

deneken általható lángjaiban éjfélkor, a'

titok tartó holdnak tsendes fényénél – egy

Platanus lugosban – a drága szereknek

el andalító illatjai között egymást nem vár

va, nem is remélve – egészszen meg

lepve, és megrázódva –a leányzót kön

nyü lengeteg ruhában – és mind a ket

tőt az örök elválásnak vég útján! és el

nem estek? – Nem! ők el nem estek ! ép

Pen ennek az örök elválásnak, ennek a

végnélkűl való elszakadásnak dühösködö

fájdalma mázsa nehézséggel nyomta szi
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veiket. Zokogva rohantak egymás karjai

közé, és az ő sürü könny tseppjeik elol

tották a testi kivánságnak lángokba bo

rult tüzeit. Hová mész te? kérdezé Asse

mira. Patolinak – *) magos bértzei felé. –

En követlek téged”, ugymond Assemira–

inkább választom a halált, hogy sem Bog- '

dolamának legyek felesége – Jó egéssé

get! kedves Assemirám! voltak az ifjú

nak szavai: te siethetsz, ha még életben

akarsz találni! – Selangor! – egy hatal

mas általölelkezés – és Selangor eltünt,

a kert végéhez jutott, és a bürün által

kelvén egy homályos fenyvesbe ért.

Több napokig utazott minden eledel,

és nyugodalom nélkül. Sem éhséget, sem

szomjúságot, sem álmot nem érzett. A'

dühös fájdalom tsak nem megölte az em

bert, a deli Selangort , és még tsak a tel

lyes elkábulással felváltva a lélekkel küsz

ködött. A szerentsétlen Ifjú Dalai Lamá

nak szolgálatjára , az az, jó korán a vak

buzgólkodásra készíttetett, és ez a bé-ed

zett hajlandóság Assemira szerelmének

hatalma által egy igen veszedelmes arány

zatot vett. Igy testében és lelkében el e

rőtlenedve , 's eltikkadva egynehány nap

mulva el- jutott Patoli bértzeihez, inkább

egy vándorló árnyék, hogy sem ifjú. Egy
-

-

)

*) Egy pompás KIastrom Tibetben, a hol a Dalai
Lama lakik. -
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Braminnek elsö czellájánál szállást kért,

és mivel egy az utasoknak béfogadása egy

a legjobb, 's lehetségesebb kötelességeik

közül a henyélő – és az emberi társaság

nak nem kevés terhére lévő Braminoknak,

tehát ez az elerőtlenedettet szivesen bé

fogadta, és látván az Idegennek ájudozá

sát, annak fördőt készített, erősitő ele

delt, és italt nyújtott, és egynéhány ma

pi nyugodalmat javaslott néki. - Nemtud

ta, hogy a lelki betegség ellen nintsen

erősitő szer, és hogy nem annyira nyu

godalom, mint inkább a mulattató fog

lalatosság az egyetlen egy segedelem ezen

rettenetes nyavalya ellen. -

Szerentséjére egy ollyan Braminhoz

tért bé Selangor, a ki éppen a leg ne

mesebb volt a Braminok között, O sze

rette az embereket, noha gyakran az em

ber ő benne ennek a szeretetnek határo

kat tett. A tiszteltt ősz Haliár, így hít

ták a Bramint, a negyedik napnak reg

gelin Selangornak czellájába ment. . El

szenderedve találta az ő pakrótzán. Az ő

ábrázatja a közelgető halálnak képe volt,

és a viszsza - tartóztatott lélekzet félelme

sen felpufasztotta a szunnyikálónak mel

jét. O beteg, ugy mond Kaliár, és el a

kart távozni ; de Selangor fel otsódott.

Maradj itt, Atyám ! monda az ifjú , és

haljad! – Ha egésséges vagy jöszte velem

a kősziklának párkányára, hogy onnan

nap elsö súgárainak követhetetlen méltó



ságát imádjuk, és osztán e Mindenségnek

megvilágosítását tsudáljuk. Ok el mentek,

Selangor a leveleket, és attyának drága

köveit magához vette, és nem kevés fá

radtsággal felkapaszkodtak a fekete szik

Jára, látták a teremtés minden munkái

nak legfelségesebbét, a nap feljövetelét,

és a homályba borult világnak ki világo

sitását ; de Selangornak elkomorodott sze

- mei inkább nézték a szikla alatt elterje

dett feneketlen méljségeket , a' mellyek a'

kéttségbe eséssel kűszködö fájdalmaival in

kább meg - eggyeztek, és meredek kebe

Iekben az emberi szenvedéseknek végét
mutatták. •

Minekutánna az öreg imádkozott, és

elmélkedett, Selangor pedig Assemirától

reménység , és végnélkül való megválását

forgatta elméjében, egy sok ágú izmos fe

nyő - fa alatt letelepedtek, és illyen beszél

getés kezdődött.

- S e la n g or. Már egynehány naptól

fogva tapasztalom, jó Atyám! szeretettel

telyes ápolgatásidat. Igazságos, hogy meg

mondjam , ki légyen az az Idegen , a' kit

elly nemes szívűséggel bé - fogadtál. Itt

vagynak az én atyámnak levelei némel

lyekhez a te társaid közül, itt a drága

kövek, mellyekkel útnak botsátott. Ol

vasd azokat, és adj tanátsot, miképp él

jek ezekkel ?

Haliár a levelek boritéki tzimjeit ál

tal - futván , látta hogy némellyek a' Bra
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minoknak, mások Bogdolama Hutuchtái

nak, egy magának a Dalai Lamának, és

végre egy néki is szól. Ezt feltörte, és ol

VaSta,

R a li á n. Ifjú te születésedtől fogva

a mi Szent Szerzetünknek választattál ki,

és neveltettél." - - - - -

S el a n go r. Fájdalom! igaz. O! A

nyámnak gondatlan fogadása ! •

K a li ár. Te hajlandó vagy a magá

nosságra, a tsendes elmélkedésekre, -

S e la n g o r. Egykor magam is ezt

hittem. W

- H á li á r. Te Bramin akarsz lenni."

S e la n go r. Soha sem akartam : tsak

úgy véltem, hogy akarok lenni. Atyám !

a gyermek, és az ifjú viaszbábok, a mel

lyek mindenféle formákat vesznek magok

ra : tsak a férfiú tehet ítéletet a véle szü

letett formáról.

H a li ár. A te Atyád egykor az én

ifjúságomnak barátja volt. <

S el a ngor. Tehát szánakodom rajta,

Hí a li á r. Szánakodol ? 's miért?

Sel a n go r. Mivel te régi jóbarátod-"

nak fiát szerentséssé nem teheted.

Itt el beszéllé az öregnek Asszemirá

val lett esméretségének történetét, ezen

Leányzóhoz vonzó hatalmas szeretetét,

és az Atyának hajolhatatlan keménységét:

az Oreg az elbeszéllés alatt mind inkább

gondolkodóbbá lett, és feltámasztott feje

mindenkor méllyébben hanyatlott a föld

Y
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felé. Selangor már régen elvégezte törté

netét, a kedves öregtől vígasztaló szava

kat várt: de ez még sokáig volt szótalan,

és úgy tettzet, hogy önnön magával ke

ményen tusakodik. Végre meg szóllalt.

H a li á r. Szerentsétlen ifjú ! melly i

gen sajnakodom rajtad! » -

S el a n go r. Hogy vég nélkül szeretek.

K a li á r. Nem ezen ; mert hogy te

ezen tzél nélkül való indulatnak meggyő

zöje lészesz, erről nem akarok kételkedni.

S el a n go r. Oh ! hagy huljanak le

fél fejemről hajszálaim , és az el nem hul

1ottak fejéredjenek meg mint a tieid, még

ekkor is Assemirának képe lételemnek is

tápja , és Lelkemnek mindent élesztő szik

rája lészen. •

K a li á r. Ifjú ! Higyjed, nintsen olly

nagy fájdalom, nintsen olly hatalmas in

dulat mellyet az idő és okosság meg

nem szelidítenek. Én is fiatal voltam

egykor , rajtam is gyakorlotta ez az in*

dulat kemény hatalmát, de ime! el tá

vozott ettől a darótzos ruhától, el távo

zott ezektöl az ősz hajszálaktól. Nem en

gedtem néki időt, hogy szívemben meg

gyökerezzen, szakadatlan foglalatosságok

eloszlatták tömjény edényének kábító gőz

zeit, és én meg menekedtem. Kövess en*

-" Ifjú ! vedd magadra ezt a szukmányt

oglalj itt Patoliban egy tzellát, tanúlj el

mélkedni, és nem sokára meg fogsz gyö

ződni, hogy az indulatok meg annyi ál

ortzák, a' mellyek élő eszközeinket meg



lepik, fel gerjesztik, ámítják, és a mel

lyek, ha les útjaikon az örálló okosságot

szemközt találják, esmét önnön magoktól

vissza fordulnak, és el tünnek. * ,

S el a n go r. O! Szerentsések azok az

emberek,a kiknek érzékenységeik toll kön

nyüségüek, a kiknek nedvforgásaik meg

tompult lomhságuak, és a kiknek érzé

seik hasonlók Jandra tavának alatsony hul

lámaihoz, mellyeket a dühös Orkán semi

tornyozhat fel, mivel azokat a hegy fo

lyóknak hatalmas erőlködése előre nem

nyomja! Nem ! Nem! Assemira, vagy

halál! Annak első látása volt születésem

nek órája, az elevenítette meg bennem

az embert. Mind addig Selangor, a gyer

mek, az ifjú tsak vakandok volt, a' melly

lakását a föld gyomrában ásta magának,

maga hegyett sirdombiát felhányta, egy

ollyan teremtmény volt, a' melly az álla

tokhoz hasonlítván, nem esmért más ér

zést az éhségnél, és szomjuságnál. Oreg!

mitsoda a ti életetek itt Patoliban ? egy

ajtatos henyélés, és nem más ! ti böltsekké,

és tökélletesekké akarjátok magatokat ten

ni, de kinek használ a ti tökéletességtek,

kinek a ti böltsességtek? ó! ti egy szem

mel se szaporítjátok azt a nagy garmadát,

a' mellyből él az emberiség! Ti Patoli

ban eleven holtak vagytok, inkább szána

kodásra, hogy sem tsudálkozásra méltók !

Hí a li á r. Szegény vak ! Assemira bí

rásának lehetetlensége egyenesen szemed

előtt vagyon, és nem látod! vagy talán
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nem esmered az ő Attyának Nangornak

rosszaságát, bosszúállását, és kegyetlen

ségét?"" titoknokja, kém

je, és meghittje. Reszkess, ha talán bosz

szú állása utol érne! -

S el a n go r. Reszkessek? Hitöl ? An

nak bosszúállásától , vagy Lamátoknak

kegyetlenségétöl? Mit tehetnek ezek ? en

gem életemtől megfoszthatnak! ha tőlem

Assemirát el rabolják, úgy ez a ragado

mány reám nézve a legfőbb büntetés, a'

halál nekem jó tétemény és jutalom.

H a li á r. O ifjú ! elöbb tanuljad az

életnek betsét esmérni, minekelötte azt

olly gondatlanul eltékozoljad!

S el a ng or. Az élet Assemira nél

kül? O! ez tsak egy gyermeknek élete

volna a böltsőben, vagy egy eszelősnek ,

egy vaknak, és süketnek élete, a' melly

tsak az ízlés érzésével bírna, és egy süket

kókos diót nem érne. -

H a li á r. Tibetnek több Assemirái

vagynak. Patoli is bir Assemirákkal.

S el a n go r. Tsak az beszélhet , igy ,

a ki Assemirát soha sem látta. Öreg ! kép

zeld magadnak a teremtésnek legfőbb

remek munkáját a világ kezdetétől fogva

ezen óráig, a Mahomed Paraditsomának

Királynéit – képzeld a szépségeknek leg

szebbikét, és alig birsz Assemirához tsak

naggyában hasonlító képpel – Hát az ő

szive! melly jó az ? erköltse! melly tisz

ta, és fedhetetlen? értelme! melly vilá

gOS,



gos, és kimivelt? Maga viselete ! melly

kegyes és bájoló? Ugy! úgy! nintsen kö

zép út Assemira és a halál között.

Igy ültek ők gyakran a Nap fel kőltte

előtt a szikla párkányán, és tsevegtek. As

semirának képe hová tovább méllyebben

edzett Selangor lelkébe a társaságtalan

magánosságban nem tsuda tehát, hogy

nem messze volt az érzékenyetlen buzgól

kodásnak határitol. Egykor reggel hátok

megett ember szózatot, és ló dobogást

hallottak. Vissza tekintvén egy tsoport

könnyü lovasságot láttak, a' melly egy

Palankint vett körűl , ebben két Kutuch

ták *) űltek. Egy ifjú Bramin vezette ö

ket, és egyenesen Kaliár és Selangor felé

tartott. El vesztél! úgy mond Kaliár Se

langorhoz. Nangor bosszúja utol ért té

gedet. Dalai Lama fogságba tétet! Ifjú !

szelidség, és okos maga viselete sorsodat

enyhíthetik, makattság, és merészség ter

helik. Már a tsoport lovasság elközelített.

A Kutuchták kikeltek a Palankinbol. Te

vagy e Selangor Comboból, valo ? kérde

zé az öregebb Kutuchta – En vagyok –

tehát rabunk vagy , úgymond amaz.

S el a n g o r. Hitsoda parantsolta egy

Idegent a Braminok között elfogni?

H ü t u c h t a. A Dalai Lama.

*) Tibetben a Dalai Lamának Tisztviselő sze

mélyei. -

Tavaszi Virágok. 7
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Selangor. És nem a Chinai Tsá

szár? és mi az én gonosz tettem ? –

- H u t u c h t a. Te szidalmaztad Brámát,

"az ő képét, a napot, és a Dalai Lam át.

Te egy leányzót akartál eltsábítani, a'

melly Bogdolamának volt eljegyezve. Nézz

le a völgybe! az is fogoly, valamint te :

mind a ketten Putalába vitettettek, a'

hol Dalai Lama benneteket hihetőképpen

tüz által Brámának feláldoz. –

S el a n go r. Mit hallok? Assemira

itt vagyon ? Én az ő társaságában menjek

Putalába? Mi együtt haljunk meg? – ha

az ékes Assemira Dalai Lama szemeinek

tettzését meg nem érdemelheti – igen is!

ezt ne engedje az a Mindenható valóság,

a' mellynek ti, és a Dalai Lamának szol

gái vagytok ! jőjjetek, és siettessük utun

kat! – *

H u t u ch ta. Mint Jövevény három

nap itt mulathatsz – 4 9

S el a n g or. Egy óráig sem! Élj so

káig; jámbor Haliár! látod, mint tellye

sedik bé az én legforróbb kivánságom

hogy Assemirával éljek, vagy véle együtt

meghaljak ! – (ő menni akart, de a lo

vasok körül vették gyors lovaikkal.)

H a li á r. A te bútorod! (Mind a ket

ten a czellába siettek) atyádnak Dalai La

mához szólló levelére gondod legyen, és

rejtsd el ! úgy mond titkon: drága kö

veiddel pedig bőkezüskedj, így a te, és

Assemira sorsát könnyebbítheted.
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S el a ngor: Követni fogom taná

tsodat.

Most tettetlen örömmel sietett a tso

porthoz. A dombról a völgybe ereszked

tek, és az Assemirát követő tsoportal e

gyesültek. Assemira! kiáltott Selangor,

a midön annak Palankinjához közel jött:

Assemira megrázkodott, mert esmérte Se

langornak szavát, de ki nem fedhette ma

gát, mivel Bogdolamának volt elszánva.

Selangor az ő drága köveit a lovasok kö

zött felosztotta. A legszebbekkel a Kü

tuchtákat kinálta meg, a kik azokat tet

tzetes mosolygással elvették, és bírt annyi

9kossággal, hogy azon Kutuchta feleségé

nek egész marokkal nyujtott, a ki Asse

mirát örzötte. Egynehány náppal előbb,

hogy sem Putalába érkeztek, már meg

engedtetett néki, hogy a ritka fátyollal

lefedett Assemirával beszélhessen, és bá

tran lehet állítani, hogy itt költsönös sze

relmekről le nem mondottak, sőt inkább

annak köteleit szorosabban egyesitették,

- Végre eljutottak Lhassába, Tangur

nak fő városába, a' melly tsak egy mért

földnyire volt Putalától, itt egy nap nyu

godtak, hogy Assemirát a Dalai Lamá

hoz való Audientziára elkészítsék, itt ta

1álta Kaliár is e karavánt, a ki az ifiat

igazabban szerette, hogy sem azon nagy

veszedelemben elhagyhatta volna , a' melly

fenyegette ötet. A bölts Fialiár esmér'

z *
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Dalai Lamát ifjúságától fogva, és az ő vi

lágosabb értelme nevette az ő Istenségé

nek kőlteményét. Tudta tapasztalásból,

hogy ez az Isten nagyon is ember. Most

a Putalai Hlastromba érkeztek, és a pit

varban borzadva látta Kaliár a felhalmo

zott fa rakást. A Braminoknak véghetet

len sorai között márványozott szálákon

mentek keresztűl , mellyeket a napnak

súgárai tsak szüken világosítottak meg,

Penzoeval, és Indiának legdrágább illat

szereivel kifüstölve. Végre egy elefánt

tsontos ajtóhoz értek, a mellynek sarkai,

és zárjai öntött aranyból voltak. A Bra

mainok egy kis harangot megvonván, az

ajtó szárnyai meg- nyiltak, és egy fekete

selyem serge előtt egy Bramin ezüst szí

nü ruhában állott hoszszú ősz szakállal,

és hajszálakkal, a kinek öregsége a száz

esztendőt meghaladni látszott. Megértvén

a Braminoktól, kik legyenek az Idege

nek, a selyem karpit elvált, és egy feke

te márványos hoszszú szála, a' mellyben

arany oltárokon négy tüzek lobogtak »

tünt a meglepett szemek eleibe. A szá

lának végén egy fekete selyem mennye

zet alatt, a' melly ki - simitott aranyal

fénylett, űlt a Dalai Lama hattyú fejér

ségü lengeteg ruhába öltözködve, egy pa

rányi kis ember, inkább gyermek, vagy

váz, hogy sem ember. Fején egy sallan

gos sapka volt, a napnak aranyos képé

vel, és meljéről ugyan ez a kép léggott
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ragyogó kövekkel kerítve. Senki sem bo

tsáttatott bé, tsak Selangor , és Assemi

ra négy Kutuchtáktól késértetve, és az ele

fánt tsontos ajtó utánnak be - tévődött.

Kaliár a pitvarba sietett.

Selangor, és Assemira a Hutuchták

tól a trónus eleibe vitettek, ott térdre es

tek, és fejeket a föld poráig meghajtották,

Felegyenesedvén , az öreg Bramin Asse

mirának önnön felfedezését parantsolá, és

ime! a Dalai Lama az ő látására, mint

a selyem bogár , kimászott burokjából,

és – emberré lett. O intett Assemirának.

Ez a márvány gráditsokon fel lépett a

trónusra. A Lama kezét nyújtván, tsen

desen jobbja felé huzta a trónusnak ele

fánt tsontu székére. Most az öreg Bramin

egy öszszehömpölygetett irást kibontogat

ván egy Kutuchtának általadta, és ez el

olvasta: - -

„ Bráma Isten! néki a porig meghódol

,, e' Mindenség! Selangor, a jövevény

,, Combóbol való károml9tta Brámát,

,, és a Napot tsúfolta. O · Assemirát,

… ,, Nangornak leányát , most a halhatat

" ,,lan Dalai Lamának kiválasztottját meg

, gyalázni, és eltsábítani akarta –

Nem ! nem ! kiálta Assemira: ő ezt nem

akarta, ez szemtelen hazugság! Az atyám,

a' kinek életét megmentette, az ifiat ma

gával hozta Cuttiba. Mi láttuk egymást,

**
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mi tisztán, és jámborul, szerettük egy

mást. Én, így váltotta fel Selangor egy

férfiúnak eltökéllett bátorságával, a' ki,

holmi szemvakitásokra meg nem félem

lik, én Confutziusnak vallásában nevel

tettem, a ti Braminjaitok között bölts

embereket kerestem , hogy tölök böltses

séget, és nem vallást tanuljak, miképp

üzhettem volna tehát tsúfot a ti Brámá

tokból, vagy a napnak isteni tiszteleté

böl? – - -

Eretnek, Isten tagadó! igy kiálta az

öreg Bramin: O! vagyon e olly fekete,

és útálatos gonoszság, mellynek elköve

tésére illyen emberek hajlandók nem vol

nának? ő a Birodalomnak , Tangurnak

törvényei szerint égettessék meg, és ham

vai Jandró tavába szórattassanak ! Asse

mira beszélleni akart, de Dalai Lama jobb

kezét szájára tette. Ezt a Tigris is tudja,

ha körmei alatt fekszem, úgy mond Se

Jangor: Te öreg ott a Papi kutsmában,

ha ugyan a te ősz hajaid, nem álortzák,

ki adta néked azt a hatalmat, hogy a'

Chinai Tsászár alattvalójára a halált ki

mondjad? Azomban jőjjetek, nem félek

tűzetektől. Ha Assemirát tőlem elraboljá

tok, ekkor a halál a leg drágább aján

dék, mellyet vehetek kezetekből. Ő mer

ni akart. Aljatok meg, kiálta Assemira:

felfegyverkezve akarjátok-e a gonoszté

vőt halálra vinni, hogy önnön meggyil

kolása által kerülje el törvényes bünteté

•
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sét ? Selangorhoz szaladt, és öve mellöl kí

húzza a landsárt lassan ezt mondván: vé

led halok meg. A Braminok Selangort

az elefánt tsontú ajtóhoz vezették, meg

nyitották, és a Tatár őrizetnek által #
ták, a' melly ötet a pitvarba vezette, a'

hol már a Braminok égő fáklyákkal a fa

rakást körül állották. Jöjjetek, úgy mond

Assemira a Braminokhoz, én a gonosz

tévőnek halálát látni akarom! Nem akar

tok? tehát előre megyek. Egyenesen az

Elefánt tsontú ajtónak ment. Négy Bra

minok követték, és a pitvarba értek, a'

midőn éppen az égő fáklyás Braminok ha

lálos énekjeket elvégezték, és a farakást

tömjényel füstölték. Most le húzzák Se

langornak ruháit, és a halál kaftánját öl

tik reá.: ágyékát egy tűz szinü laplikával

körül övedzik, és a fa rakás világos lán

gokba borul. Könnytseppek gördültek ki

a szerentsétlen Ifjúnak szemeiből, de –

Assemira! így szóllitá. a halálos küszkö

désnek hangjával, és a lángokhoz siet –

azonban – Assemira, karján függ – vé

1ed halok meg, ugymond, és egyesülve.

futottak az égő fa rakás felé. De ott állott

Haliár – nem már a Bramin, – hanem

Haliár a Mandarin *) állott ott, és jobb

-

** 4

*) A Mandarinok a Tsászári Udvarban; és a'
Birodalomnak minden városaiban Fő Tisztvi

selök.
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jában kiterjesztve lóbálta az arany vesz

szőt, mint méltóságának jelét. Aljatok

meg! így kiálta, a Chinai Tsászár paran

tsolatjára áljatok meg! még ebben a szem

pillantatban vigyétek ezt a levelet Dalai

Lamának, és válaszát ide hozzátok! Nem

bátorkodtak a Mandarinnak szavát meg

vetni, és a levéllel elmentek.

- Itt állott a szerentsétlen pár a halál

nak szélén , a' melly a' leg- irtózatosabb

formában vigyorkodott reájok. Az ő áb

rázatjokat nem képtelenitették a legföbb

rettegésnek vonásai, és a halálos halavány

ság. Ok egymásra édesen mosolyogtak,

és olly erőssen által - ölelkeztek, mintha

semmi erő el nem választhatná öket a'

lángok erején kivül. Mélj halgatás ural

kodott a pitvarban, tsak a lángok lo

bogtak, és az eleven szenek pattogtak.

Most viszsza érkeztek a Braminok, és

méljen a földig meghajtották magokat a'

Mandarin Haliár, Selangor, és Assemira

elött, a tüznek eloltását parantsolták, és

megfélemletteket Dalai Lamához vezették.

A meg - istenesitett nem ült többé az ő

aranyos mennyezetje alatt: véltt Istensé

gének ragyogványait lerakta, és a Manda

rinnak béléptekor által nyújtá a felsza

kasztott Levelet. Megilletődve olvasta Ka

liár Selangor attyának irását. Ez ki - hul

lott kezéböl. Egy Bramin, egy Kutuchta

sem volt jelen. Kevés ideig mélj halgatás

uralkodott a szálában. Selangor! így szól
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la végre Kaliár, menj, és vesd magad

atyádnak lábáihoz! –

S el a n go r. Atyámnak lábaihoz? –

• H a li ár. Igen is! Dalai Lama a te

atyád! (Itt Dalai Lamának, a ki zokog

va sirt, lábaihoz vetette magát az ifjú.) |

D a la i - L a m a. Szerentsétlen gyer

mek, és megfosztottalak atyádtól, és ezt

többé viszsza nem adhatom néked! én ak

kor a Combói pusztaságban végeztem el

róba - esztendeimet. Itt esmértem meg

Alianét. O éppen olly szép volt, mint As

semira. A szerelem meglepett, megvaki

tott, eltsábitott bennünket, okosságun

kat elvesztettük , és megestünk – senkit

nem esmértem Combóban, tsak Laotoort.

Mi meg - vallottuk néki esetünket. O ma

gához vette Alianét, és én a' Tibeti he

gyek közé szaladtam. A te születésed A

nyádnak életébe kerűlt, és Laotoor té

gèd fiának fogadott. Most távozzatok,

szaladjatok – a mint tsak lehet. A hol

napi napnak súgárai ne találjanak Patoli

ban: holnap hajnalban kivül az Ország"

útján tevéket fogtok találni aranyal, és

ezüstel , gyöngyökkel, és drága kövekkel,

és egyébb szükséges dolgokkal gazdagon

megterhelve. O ! ne késsetek! minden el

mulasztott szempillantat halálomnak kút

feje volna. Éljetek szerentsésen ! Az, a'

ki az eget, és földet teremté, tegyen ben

#~ ~

neteket boldogokká! áldjon meg tégedet
/

/
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Selangor! Menjetek Peckingbe ! tsak ott

vehettek tőlem tudósitást. –

K a li á r. Szerentsétlen szegény em

ber! te atya nem lehetsz, mivel – Dalai

Lama vagy. -

Más nap hajnal hasadta előtt ki men

tek az Ország útjára Kaliár, Selangor, és

Assemira: itt hat tevéket találtak az ö haj

tóikkal, hármat gazdagon meg-terhelve,

és hármat Palankinba valót az utazásra.

Ok Peckingbe mentek. Az ő gazdagságok

nagy tekintetet szerzett nékik, és Man

darin Kaliár , a' ki a' Braminok között lett.

politikai általváltozkodását, letette, a Tsá

szár elött hív számot adott foglalatosságai

nak következéséről, tudósította az Ural

kodót azon megbetsülhetetlen kintsről, a'

melly a' Braminok között elrejtve vagyon,

azoknak rendetlen, és buja életjekről, külö

nösen pedig Selangornak, és Assemirának

ritka történeteiről, és a Chinai Császár,

a' kihez külömben olly nehéz jutni, öket,

látni kivánta. •

Nem sokára Selangor és Assemira pár

ros életre léptek. Ok egy szép házat vet-.

tek, és Pecking környékén sok szántóföl

deket, és szorgalmatos mezei gazdákká

lettek; mert Chinában a földmivelés, az

első rangú állapot, és nagy betsben tar

tatik. Az ö maradékaik szépen elszapo

rodtak, noha ök a Polygamiát szinte úgy,

mint a Polyandriát gyülölték; ez az utol

ó ebben a másképp olly jól kimiveltt
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Birodalomban a nép között nagyon szo

kásba jött. Haliár haláláig attyok gya

nánt volt nékik. Laotoor Selangornak vélt

attya nem volt többé, és a' kegyetlen

Nangor a Dalai- és Bogdolamáknak bosz

szúállásai elől a Mongolok Robi nevü ho

mok sivatagjaiba szaladott, a hol Rha

barbarával , és Nyuszt bőrökkel kereske

dett, Bogdolamátol nevezetes Sommákat

vett fel leányéért, Assemiráért. Selangor,

és Assemira gyakran titkos tudósításokat

vettek Dalai - Lamától, a ki mind annyi

szor nékik drága ajándékokkal, és az Or

szágnak legritkább terményeivél kedves

kedett. Selangor már koros idejében egy

Koannak*) méltóságára emeltetett. Ö az

ö polgár társaitól tiszteltetve, és kedvel

tetve halálozott meg, és Assemirának ol

dala mellé a tiz ezerek Miaójába **) te

mettetett. ' ' ' ' *

$~

*) Birodalmi Tisztviselő,

**) Templom.



Ibrahim a jó Fejedelem. -

Temetlen, vagy Timurleng *) Asiának

az a hires meghoditója, és edszerismind

ostora, született Nagy Tatár Országban

1335. e. és Hussainnak, a ki akkor Turges

tan Tartományban uralkodott, alattvalója

volt. Ö vitézsége által ennek az Uralko

dónak trónusára emelkedett, a Tatárok

nak vezérévé lett, el foglalta Parthiát" -

Assyriát, a határos Persiát » és Indiának

nagy részét- (Minden új hóditás még in

kább fel ingerlette benne a Tartományok”
elragadozásának kivánását. A többi kö

zött Schirvánhoz is, a Persiai Birodalom

egy Tartományához számos hadi sereggel

közelített, hogy azt hatalma alá vesse
Ennek lakosai mind eddig egy hoszzas bé

kességnek áldott gyümőltseivel éltek, sze

*) Több Pásztoroknak,Vezérjéböl nem sokára egy

félelmes hadi vezérré Iett, és arra határozta ma

gát, hogy a Mongoloknak elenyészett Uralko

#ását helyre állítsa: ezt a nagy, gondolatot?
mint egy Mongoli világ dúló tellyesítette is ;

meg holt 14o4. e. egy Chinai Táborozásban,
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rették, és tisztelték az ő Fejedelmeket,

Ibrahimot, úgy, a mint meg érdemlette.

Ritkán találni a Napkeleti Fejedelmek

között hozzá hasonlót. Alattvalóinak ja

va inkább volt szívén tulajdon hasznainál,

és gyönyörködéseinél. Azon volt, hogy

-népét bőlts törvények által boldogítsa »

atyai gondal vigyázott ezeknek a törvé

nyeknek fenn tartására, részre nem hajtó

igazsággal osztogatta a jutalmakat, és bün

tetéseket, és fáradhatatlan iparkodásai ál

tal alattvalóit egy szerentsés polgári létel

nek azon mérték fokára vitte, mellyre a'

nép azokban a vidékekben felettébb rit

kán szokott eljutni. Mihelyest Tamerlan

nak közelítéséről való tudósítást Schirván

ba érkezett , a nemes Ibrahim nem annyi

ra magáról, mint alattvalóiról aggódván,

összegyüjtötte legnevezetesebb Ministe

reit, hogy vélek azokról az eszközökről ta

nátskozzon , a' mellyek a fenyegető nagy

szélvésznek eltávoztatására leg alkalmato

sabbak volnának. Ibrahimnak Fő hadi

vezére, Osmann, egy bátor katona, mind

járt a hadat javallotta, úgy vélekedvén,

hogy ő elegendö lészen a dölyfös meg3

hódoltatónak büszkeségét meg törni, és

karjának ereje által őtet meg alázni. Fü- ,

zes indulatossággal igérte, hogy készebb

lészen Fejedelméért utolsó tsepp vérét ki

ontani, hogy sem meg engedni, hogy Ib

rahim Tamerlannak vas járma alá essen.

El végezvén Osmann beszédjét, Uzbek, Ib
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rahimnak kintstár őrzője szollott, hogy ő

mint osmann kész ugyan Fejedelméért vé

rét ontani, és életét le tenni, mihelyest

Ibrahim a hadra határozza magát, és azt

gondolja, hogy a fegyver ereje által hely

heztetheti legnagyobb bátorságba magát,

és Népét – de, úgy mond feltehet e egy

Nemzet, a' melly számára nézve tsekély ,

es a hosszas békesség által a fegyver for

gatástól valamennyire elszokott, egy szá

mos, hatalmas, és tsak győzni szokott ha

di Sereggel ? én tehát bizonyosabb mene

kedést nem látok a szaladásnál : azt été

Hem tehát hogy kintseidet, és magadat a'

legnagyobb sietséggel egy bátorságos hely

re vitessed , a hová téged, mint hív alatt

valók követni fogunk. Nem hihető, így

folytatá , hogy Tamerlan egy üres Tarto

mányban sokáig mulasson: az ő nagyra

vágyása bizonyosan távolabb lévő meg hó

dításokra ingerli ötet – és ha a szélvész

el tűnt – ekkor ismét vissza térünk ha

zánkba, hogy annál nagyobb örvendezés

sel nyugodjunk. – Illy külömbözők vol

tak a Nagyoknak vélekedéseik. Tsak ke

vesen sürgették a hadat, leg többen a'

békességet, vagy szaladást. Ibrahim min

dent, a' mit tanátsoltak , tsendesen hal

gatta, meg köszönte személye iránt való

gondoskodásokat, és végre ezeket mon

dotta: A szaladás legnagyobb bátorság

ba tenné ugyan személyemet, de a mel:

lett alattvalóim leg többet szenvednének :
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az én szegény Tartományomat rettenetes

Ibosszúval dulná a meg hódoltató, a mi

dön látná, hogy én azt minden oltalma

zó eszközöktől meg fosztottam: hálákat

adok az egeknek, hogy egy jobb eszközöm

vagyon mindnyájatoknak meg szabadítá

sára. Nem sokára többet fogok hallani

– addig is kérjétek az Istent, hogy szán

dékomat boldogítsa! Minekutánna a Gyü

lekezet bizonytalan habozásba merülve

el oszlott, és nem tudná, millyen meg sza

baditó plánumot állitott légyen meg a Féje

delem , az alatt gazdag ajándékokat készít

tetett Ibrahim , a' mint ez a Napkéleti Fe

jedelmeknél szokásban vagyon. – Tamer

lan általjában ollyan parantsolatot adott

minden felé, hogy a néki küldendő min

denféle ajándékok 9 darabból áljanak. Ib

rahim tehát 9 szép lovakat aranyal, és

igaz gyöngyökkel gazdagon felékesítve,

ugyan annyi indiai drága szönnyegeket,

's több hasonló ajándékokat készíttetett:

mind ezekhez még 8 rabszolgákat is ragasz

tott, a kiket még némelly más szolgák

kal együtt maga is követett, és egyene
sen Tamerlannak fő szállására ment. A'

gyözedelmes Hodító egy büszke tekintetet

vetvén a bé mutatott ajándékokra, a 8

rabszolgáknak látására azonnal kérdezé, hol

volna a kilentzedik ? ,, Itt a te lábaidnál,

felele Ibrahim, Tamerlan lábaihoz borul

ván. - Nem lészen, úgy folytatá, engedel

mesebb szolgád nálomnál, és szerentsés
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nek fogom magamat még a zörgő lántzok

között is tartani, ha Népem szabad lészen !

úgy vagyon, hatalmas Fejedelem ! adjad

meg az én Népemnek a szabadságot, és

hagy legyek a te rabszolgád! soha sem

fogsz alázatosabb szolgára szert tenni, ha

kérésemet tellyesíted! - Az erkölts min

denütt, és minden Népnél fenn tartja fő

elsőségeit, meg vagyon az ő tulajdon gyö

zö ereje, a' mellynek tsak a' tellyes Bar

barus álhat ellent. Tamerlan ezen vélet

len tünet által annyira érdekeltetett, hogy

a térden állót kezeivel kegyesen fel emel

te. Te ezentúl, igy szolla Ibrahimboz,

jóbarátom légy, ne pedig rabszolgám, il

lyen ritka erkölts nem rabi lánczokra, ha

nem jobb sorsra méltó. Ha az örök vég

zés engem sokkal nagyobb kiterjedésű fog

'lalatosságokra nem rendelt volna, tehát

egy kis országban, ollyanban, mint a ti

ed, a te példádat követném, és hozzád

mindenben hasonló lenni iparkodnám. –

Te azomban szabad vagy, térj vissza Né

pedhez, és ezután is olly boldoggá tegyed,

valamint eddig tetted. Titkos tsudálko

zással botsátá el magátol Tamerlan az új

jó Barátot, és a Nép öröm kiáltással fo

„gadta a vissza tért jó Fejedelmet!

-

*

~~*~~*~~~~~~

~ ~ A Né
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*gy fiatal Anglus , egy elökelő - házból,

az ő familiájának egyetlen egy férfiúi ága,

az ő ifiabb testvérének halálától fogva e

gészszen elválva élt a világtól, mezei jó

szágán nem meszsze Londontól. Több esz

tendők elforgása alatt nem ment a fő vá

rosba, semmi látogatásokat el nem foga

dott, és ő sem látogatott meg másokat.

Egy Homornyik, és egy Inas voltak, azok

az emberek, a kikkel dolga volt. Hat e

gész esztendeig voltak szolgálatjában, és

ennyi idő alatt tsak egy szót nem hallot

:tak Uraktól, valamint nékik sem volt sza

bad véle beszélleni. Minden parantsolat

jait irásban adta nékik, és azoknák is irás

ban kellett felelniek, egy szakadatlan le

velezés folyt az Ur , és Szolgák között. Ha

p. o. a Lord egy tiszta inget akart magá

ra venni, tehát egy nagyon finom papiros

darabra ezt irta: tiszta inget, tsengetett,

és a szolgák kezéből vették a papiros da

rabot. Egyik se jelenhetett meg tsak ma

ga, hanem mind a kettőnek kellett jön

ni. Ha valamihez akartak fogni, Urokat

Tavaszi Vir. - 8
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valamire emlékeztetni, 's a' t.-éppen olly

finom papirosra kellett nékik gondolatjai

kat, emlékeztetéseket 's a' t. le irni, és

által nyújtani. Ha valamellyik közülök

megfeletkezvén beszéllett, tehát azzal bün

tettetett, hogy béréből a megállított egye

zés szerint valami az lehúzódott: de ma

ga a Lord ebbe a hibába soha sem esett.

A' mint az ö két tselédjei bizonyították,

tehát az ő Urok legkissebb melancholiát

sem mutatott: az ő képében vidámság,

és nézésében barátság volt. Ezt állították

a Helységnek egyébb lakosai is. Senki

sem tapasztalt benne valami indulatossá

got, vagy belső változást. O nagyon tisz

tán, és az uralkodó szokás szerint öltöz

ködött. Táblája válogatott volt. A leg

pompásabb bútorok ékesítették szobáit,

és az ő könyvtára, mellyet naponkint

gyarapitott, egy volt a legnevezetesebbek

közül. Egy jó barátja Londonban, de a'

ki őtet soha sem látogatta meg, azonnal

minden új könyvet küldött. Hajnalkor

felkelt, felöltöztette magát, fölöstökömölt,

egy fertály óráig klavírozott, parantsolat

jait leirta , félóráig elzárta magát, azután

kalapját, és páltzáját vette, és az eszten

dönek minden részében, és akár millyen

idő változásban a mezőre sétálni ment.

A kivel öszve találkozott, barátságosan

köszöntötte, de szó nélkűl; minden nap

maga osztogatott ki bizonyos somma pénzt

a szegények, és ügyefogyottak között,

* *
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és ha valaki megszóllította, azonnal eltá

vozott. A helység lakosi tudták ezt, és

halgattak ; tsak az Idegenek szóllították

meg néha sétálásai közben, de a kiknek

mindjárt értésekre adta. hogy feleletet ne

várjanak. Ez tette, hogy itt ott a kör

nyékben szavátol elállottnak tartották, és

N é m a L o r d n a k nevezték. Pontra 1 1

órakor kastélyában volt, olvasott, írt, és

közben a klavirt verte délután 3 óráig.

Ekkor asztalhoz ült, a' melly mindenkor

kettőre volt megterítve: hat tál étele volt

igen jól elkészitve, de soha sem külföldi

szokás szerint. Minden tál ételt két por

tziókra osztott, mint ha vendége lett vol

na. O előbb nem evett, hanem minek

utánna a mellette lévö üres tányérra az

elosztott ételt ki merte. Ha portzióját el

költötte, a tányér felváltatott, és egy út

tal azon, másik helyett is más tiszta té

tetett. O szokás szerint vizet ivott, és

mindenkor azon második pohárba is től

tött , mellyet a' Komornyiknak ki kellett

önteni, ha ő a magájét ki itta. Ot óráig

a táblánál űlt, azután ismét egy kevessé

-klavirozott, könyvtárába zárkozott, olva

sott, és leveleket írt, mivel meszsze , ter

jedö , és sűrű levelezései voltak. 1 o óra

kor le feküdt. Ágya mellett még egy má

sik is állott, a' mellyben néha fekűdött; eb

ben akár aludt, akár nem, de mindennap

újra fel kellett vetni. – Igy élt a Lord 6

egész esztendeig , és ő az egész *nyés
8
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ben meg - oldhatatlan titok volt. A hato

dik esztendőnek utolsó napján éjjel 12 ó

rakor fel - kél és tsenget. A Komornyik,

és Inas béjönnek, és mint egyébbkor ki

nyújtják kezeket, hogy az irásba foglaltt

parantsolatot el vegyék. A Lord mo

solygott. - - -

Köszönöm jó emberek; így szólla ő,

azon békességes türésteket, mellyel volta

tok vélem hat esztendeig, én nem vagyok

háladatlan, vegyétek ezeket az irásokat,

ezekben néktek hóltig való fizetés rendel

tetik : de azt ki - kérem magamnak, hogy

eddig volt magam viseletének okát soha

ne kérdezzétek, és ezen órától fogva min

den szóval adandó parantsolatimat pon

tosan tellyesitsétek, akár melly különö

söknek láttzattassanak is azok. – Komor

nyik eredj, szedd rendbe ruháimat! György

eredj, rendelj nevemmel pósta lovakat,

mi elutazunk! – A nagy láda itt az ágy

mellett a kotsira feltétettetik. – Reggel

pontban 10 órakor innen el - indulunk.

Az álmélkodó szolgák a kiadott ren

delés szerént foglalatoskodtak: tíz órakor

a kastély előtt állott a hintó.

Hová? kérdezé a Pósta-legény. A'

hová néked tettzik, felele a Lord, tsak Lon

donba ne. A pósta legény a leg- köze

lebb lévő státiónál megállott, és ez igy

ment egy póstáról a másikig. A hol a'

Lord egy falusi leányt az útban látott, a'

hintónak meg kellett állani, a leány elő
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- szóllittatott, a Lord megnézte, néha ez

zel, vagy azzal beszélgetett, mindenikét

megajándékozta, és tovább útazott.

Így tartott egész 5 nap. Az első na

pokban tett útakon viszsza tértek, a Lord

több leányokkal beszélt, többet megaján

dékozott. – Egy falusi leány egy tsomó

zsuppot vivén a hátán, szemközt jött a

hintónak, és a Lordot illendően köszön

tötte. Alj meg, ugy mond a Lord, fel

találtam, szömöltső van a nyakán. A Pós

talegény megáll, a Lord a hintóbol ki

szál, a leányzónak artzáját megveregeti,

és kérdezi, ha nem menne e hozzá? A'

leány tréfának véli, de a Lord bizonyos

sá teszi, hogy ő nem tréfál, a leányt

maga mellé veszi a hintóba, és a Póstá

legénynek megparantsolja, hogy a legkö

zelebb lévő faluba hajtson a leány szü

léihez. – A jó öregek elbámultak, lát

ván, hogy egy szép hintó egy nagy Urral

az ő alatsony kúnyhójok előtt megállott,

de még inkább elbámultak, a midön ezen

Urnak társaságában leányokat meglátták,

nem tudták, mit gondoljanak, és mikép

viseljék magokat,

A Lord észre vette zavarodásokat, és

nem várta, hogy azok szóljanak. Térjetek

magatokhoz, Barátim ! úgy mond, és leá

nyotok felöl ne aggódjatok. – En vagyok

a néma Lord, a mint körül belöl nevez

nek engemet, talán ti is hallottatok va

lamit felőlem. Hála légyen az Egeknek,

*
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még egészszen szótalan nem vagyok, és

annak jelentésére jöttem, hogy a ti sze

rentséteknek talpkövét akarom megvetni,

ha ti is részetekről az enyimét munkálni

akarjátok.

Az öregek , a' tsudálkozás miatt nem

felelhettek. – A Lord folytatá: Adjátok

ezt a leányt feleségül, és a ti szerentsé

tek bizonyos. Reménylem, hogy tettzem

ennek a jó gyermeknek. Mint Feleségem,

egyet az én leg nagyobb jószágaim közül

fog bírni, és én tellyes igyekezettel azon

leszek, hogy társalkodásom kellemetes le

gyen néki. – Kedves leány , add ide ke

zedet! - A Lord olly komolysággal, és

méltósággal mondotta ezt, hogy a kuny

hó lakói nem kételkedhettek szavaiban. –

A leányzó elpirúlt, a földre szegezte sze

meit, néha titkos tekintetet vetett szüléi

re, de mégis gyakrabban a Lordra, és

mivel ez az ő kezét még mind feléje nyújt

va tartotta, nemes együgyüséggel nem bá

torkodott jobb kezét annak jobbjába ten

ni, hogy azonban bal kezével kötényéhez

nyult, és azzal képét felényire eltakarta,

A Lord által ölelte az ártatlan leány«

zót, egy forró tsókot nyomott artzájára,

és örömmel eltelve igy szóllott: Már meg

van, a mit kerestem, én szerentsés va

gyok! Intett szolgáinak, hogy a nagy lá

dát bé hozzák. – Ez bé - hozattatott, fel

" és most először látta tsudálva

a Romornyik, hogy abban a leg pompá

/
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sabb ruhák, és legnagyobb drágaságok

voltak. Mivel London nem meszsze volt,

tehát Györgynek az Inasnak minden ha

ladék nélkűl oda kellett menni, és már

más nap szoba - leányok érkeztek, a kik

a jó mezei leányzót öltözgették, és ékes

gették. A szülék is más ruhákat vettek

magokra. Azt a kunyhót, a' mellyben e

zek laktak, a hozzá tartozó főldekkel e

gyütt a legérdemesebb falubéli szegény

házasoknak ajándékozta a Lord, 12 sze

gény leányzókat gazdagon meg- ajándéko

zott, és mátkájától, és annak öreg szüléi

től késértetve ezer szerentse kivánások,

és áldások között hagyta el a falut. Nem

sokára el - ért jószágában, a hol kevés na

pok mulva a Mennyegző a legfényesebb

pompával tartatott. *

A Lord ismét egészszem előbbi mód

ja szerint élt, tsak azzal a külömbséggel,

hogy beszéllett. Asztalánál senki sem e

vett, tsak ö, és felesége; ennek számára

volt az előtt is meg - terítve. Ugyan ab

ban az ágyban , a' melly a' Lordé mellett

állott, hált az Aszszony. A szűlék a kas

télynak egy különös szakaszában laktak »

és mindenek volt, a' mit kivántak. – Ta

lán egy házasság sem volt szerentsésebb

énnél. - Húsz esztendök mulva is azt gon

dolta az ember, hogy nem annyira háza

sokat, mint inkább jegyeseket lát maga

előtt. Gyermekek tellyesek vidámsággal,

*
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és kellemekkel a legfőbb mértékre emel

ték ezen párnak szerentséjét. A huszadik

esztendőnek utolsó napján ismét éjjel 12

órakor felkölti a Lord karjain nyugovó

Feleségét, bizonyossá tette leg forróbb

szerelméről, a gyermekeket előhivatta, a

zokat meg - áldotta , annyoknak egy irást

nyújtott által, a' melly azt két nevezetes

jószágoknak birtokosnéjává tette. Még

egyszer rendre tsókolta hozzá tartozóit, bé

fogni parantsolt, és többé egy szót sem

szólván, az ő két régi szolgáival egy tá

volabb fekvő várába költözött, a' melly

egy vadon pusztaságban volt, és a melly

ben eddig tsak tsókák és baglyok laktak.

Minden más társaság nélkül többé felesé

gét, és gyermekeit nem látván, és éppen

olly némán, mint az elött, még 4 eszten

deig élt itt a Lord., Egy reggel halva ta

lálták ágyában, a jelenségek arra mutat

tak , hogy szélütésben mult ki. Az aszta

lon egy papiros feküdt, a' mellyen teme

tése módja volt megirva illyenképpen:

Az én . . váramban . . Grófságban

18-dik Decemb. 1755. eszt. – Ugyan azon

öltözetben, mellyben halva találnak, ki

vánok eltemettetni. A falunak temetöjé

ben a hegy lábánál az én jobbágyaim kö

zött akarok nyugodni, semmi különös ko

porsó ne fedje tsontjaimat, és semmi kül

ső jel ne esmértesse meg, hogy itt egy

embernek teste rothad, a ki gyarlóságok

*

#
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ból volt öszsze alkotva. Öt egész napokig

hagyjanak az én halottas szobámban fe

küdni kinyitott ablakokkal, és ajtókkal »

és hatodik napon a hajnal első pirulttá

val énekszó, és pompa, harangozás és fák

lyák nélkül temessenek el. Tsupán az én

feleségem , gyermekeim , és az én két ré

gi szolgáim legyenek azok, a kik a te

mető helyre késérnek, és kérem öket,

hogy a midön a szeretetnek ezen végső

szolgálatját tellyesítik, a sirástól tartóz

tassák magokat. Ez a fellegvár pusztul

jon el, ez az én eltökéllett akaratom. –

A pénz, a' melly nálam találtatni fog ,

a szegényeké. Nagyon óhajtanám, ha ha

lálom után senki rólam meg nem emlé

kezne, se jót, sem roszszat felölem nem

beszéllene, és azzal tellyességgel nem

gondolna, miért éltem éppen így, és nem

másképp. – ,

Ezt a Codicillust a megholt, öt nap

pal halála előtt írta, mert abban az esz

tendőben 24-ik Dec. reggel találták halva,

Egy jó barátja Londonban ügyelt ezen

utolsó akaratjára. -

Minden iparkodás, hogy ezen külö

nös Characternek valóságos okait ki tapo

gathassák , haszontalan volt. -

- A Londoni Ujság levelek a Lordnak

halála után nem győzték magasztalni az

ő négy fiainak jó neveléseket, és az öz

*

Lord • • • •
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vegynek kimivelt elméje, és szíve, a mit

a Lord tsupán véle való társalkodása ál

tal a' tsudálkozásáig eszközlött, eléggé

mutatták az ő nagy esméreteit , és bélá

tásait. Az özvegy azt bizonyította felőle,

hogy ő azon húsz esztendők alatt, mellye

ket tőltött véle, mindenkor különösen u

gyan, de mégis, mint egy szeretetre mél

tó, mély bélátású, jó, és nagyon igazsá

"gos férj, úgy viselte magát. – Gyakran

próbálta az előbbi hoszszas hallgatásának

okát töle kitanulni, de sokat jelentő te

kintettel azt felelé: kedvesem ! öszszeke

lésünkor hozzá tettem , hogy ezt ne kér

dezzed; erre a feleség kivántsiságát el

nyomta, és tovább nem fürkészett. – O

soha nem haragoskodott, nem szomorko

dott, de mértékletlenül nem is örvende

zett, másokról soha nem beszéllett, sen

kit meg nem itélt, senkivel nem gondolt,

semmit sem ditsért nem gyalázott. A mit

tselekedett, azt jól megfontolva tseleked

te. Másokhoz kegyes, és engedelmes, ma

ga iránt nagyon kemény volt. – O tsak

feleségének, és gyermekeinek élt, a kik

2o esztendők alatt szüntelen szemei előtt

voltak. Ezek meg nem vesztegetödött ter

mészetű érzékeny szívü, kimiveltt, és szép

esméretekkel gazdag értelmű gyermekek

voltak. Külömben ez az élet leirás (Bio

graphia) azt is mutatja, hogy mennyire

lehessen az ember önnön magának Ura »

ha eltökélve akarja. Hat egész esztendeig
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magát a szóllástól meg - tartóztatni, egy

meg - állitott kűlönös plánum szerint pom

tosan élni, azután 2o esztendeig semmi

gyengeséget nem mutatni, és ismét hir

telen a szeretetnek karjai közül ki - bon

takozni, attól elválni, a' mi az emberi

szívnek legkivánatosabb, és újra egy örök

hallgatásnak, és egy egészszen magános

állapotnak törvényét magára venni, és

azt egész végig híven megtartani, mind

ez tagadhatatlan bizonysága az eltökéllett

emberi akarat gyözedelmének , és az em

bernek önnönmagán való hatalmának,
*
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M i I o. *)

Jelenet. Crotona. Vil. ter. 346o. eszt:

1 •

Esti s z ü r k ü I e t.

M i l o m a g á n o sa n.

Milo egy ember oszlop , törzsökös , és

nagy az erdönek tőlgy fái alatt űl , mel- -

lette egy fejsze a mohban) Igy hullámoz

nak az idők! egykor hadi vezér voltam, most

gunyolják a szegényt a gazdagok. – Há

lá a jó Isteneknek! hogy nints szüksé-,

gem segítségekre. – Még elég erössek e

zek a karok a Tigrisnek meg fojtására ,

még elég izmosak ezek az inak a gyors

szarvasnak üzésére. Erő a férfiunak tu

lajdona, és egy világ megrendül a ha

talmasnak lábai alatt! – Alcides meg tá

madta Olympust, és a Nap Istene szala

dott nyilai elöl – igy kell a Féfiúnak

állani az ő tellyességében, és semmitöl

*) Ezen régi hires Bajnoknak, a ki az olympiai

játékban egy ökröt vállaira vévén azt öklével

agyon ütötte, szánakodásra méltó esete, és az

erdei vadaktól lett széllyel szaggattatása esmé
TeteS ,
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sem félni, tsak az öregségnek erőtlensé

geitől! – Így akarok én állani! – Mire

valók a Sykofantáknak minden okosko

dásaik? Mit használ egy Anaxagorásnak

elméssége, ha erőtelen élet lészen az erek

ben ? Mire valók a fényűzésnek minden

Mesterségei, és az üres hangoknak tudo

mányai? Ollyan szükségekre tanitanak,

a' mellyek a testet elgyengítik, és ollyan

örömöket bájolnak előnkbe, a' mellyek

\.

az embert törpévé változtatják! Büszke

az ő férfiúságának hatalmas érzésében fel

emelkedik a természet fia, és tellyesíti,

a mit azok az okoskodók tsak gondoltak.

O félek, hogy jönnek századok, a midőn

a lajha Bölts görzsedve fog járni a győ

zedelmes Barbárusoknak jármában, mel

lyet Himmriának örök éjszekájából vetnek

nyakába; a midőn ezek a Görögök átkoz

ni fogják a szótagoknak első méregetőjét!

– Pfui ! pfui ! háborodik gyomrom e'

képre. (fel kél és a fejszét kezébe veszi)

Az én feleségem vár engem, el végezem

munkámat. (O fiatal fákat döntöget, és

hasogat – egy magosra nött, és vastag

tserfa fel ingerli, le dönti, egy hatalmas

vágással félig hasad, a fejsze ketté törik

– a darabokat el dobja. Vakmerően)

Eh ! a' hol az emberi erő elégséges, bo

londság ott segítő eszközökhez nyúlni! (ő

meg fogja a törzsöknek félig hasadt ré

szeit, és egymástól elfeszíti – de gyen

gék az ő inai, villám erövel vissza tsattanik
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a fa, és az Athletának kezeit úgy közbe

szoritja, hogy az ő gőzölgő vére messze

fetskendez. Dühös fájdalom emészti inait,

fenn szóval jajgat szegény , lármája visz

sza hangzik a puszta kősziklás völgyből.)

Ti Parkák! segéljetek! – jaj! o jaj ! el

hagyott erőm ! , –, szabadítsatok meg ,

mindenható Istenek! – Ne engedjetek itt

kéttségbe esnem. (Az össze tsukódott fá

tol akar meg menekedni – hijjában, az

inak pattognak, sürűn tsepeg a vér a'

a törzsök hasadásán... Tsikorogva verőd

nek össze a szenvedőnek fogai, halálos

sárgaság borítja el képet. Félelmesen el

forgatva szemeit.) Ez e az én végem ? il

lyen e ? – Oh ! – Sybarisnál tántorog

tak a seregek kardomnak villogása alatt,

és most reszketnem kell a vad kutyának

harapásaitól! (orditva) kiáltani akarok,

kiáltani, mint a megsebesített vad az er

dőben, hogy az emberek meg halják, és

a nyomorulton könyörüljenek. (Dühösen

kiáltoz) Krotonaiak! Atyámfiai! Emberek!

Milo – Milo jajgat itt! – itt! segitség !

segitség! – a szózat elenyészik az erdő

ben, egy mentő angyal sem jelenik meg,

el ájulva rogyik az Oriás nagyságú a

porba.) 1

2.

M á s nap reggel.

(A nap már magosan van, égető me

Iegség hat le az az ardőnek nyilásain –
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el gyengülve, és vére el folyva kornya- -

doz a haldokló Milo – az ő kezei még

mind a' tserhez vagynak szoritva – tag

jai meg rontsolódtak, szemei homályba

borultak, hab álja meg mardt ajakait,

és pokolbéli fájdalmak dulják a kinos

testét. Egy darázs sereg a vérnek sza

gátol oda édesgetve a szerencsétlenre

botsátkozott, és annak kínjait szaporit

ja. Halálos vonaglás terjed el a rontsolt

inakon ő ásitoz) Istenek! – Istenek!

mikor végeződnek kinnyaim? – ó melly

későn esméri meg az én küszködő Lel

kem az emberi büszkeségnek hivságát!

– Sziklákat akartam össze morzsolni,

és – egy könnyü tser törzsök az én

meg győzőm ! – jaj ! jaj! melly mél

jen turkálnak bennem ezeknek a boga

raknak fullánkjai! – jaj nékem! –

(fájdalmai között fészkelődik) Rettene

tesen bűntettetik a férfiúi - erőhöz, és

inaim izmosságához való bizodalmam ,

rettenetesen ! rettenetesen! – a vak

történet jádzik a féreggel a porban,

és a napokkal a végetlen üregben. Oh !

melly nagyon éget nyelvem !– tsak egy

tsepp friss vizet ! – ott mormol egy pa

tak, és én itt epedek hullámjai elött.

Hu! millyen halál ! – tsak egy tseppet!

tsak egy tseppet! (egy kevessé fel eme

li magát). Itt tsepeg vér – igyál! Mi

lo, igyál ! az a te véred! – (nyalja meg
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sebesült karját – dühössége meg újul,

félelmesen ordít) Jőszte! jöszte ! bará

tságos halál ! – o könyörülj rajtam! –

(Az ő nyelve meg lassudik, tsak suttog

va rebeg, egy homályos köd forma bo

ritja szemeit, az ellankadt inak renge

nek, a fej el tsuklik) Melly ködös itt!

úgy – úgy – távol ! – fejem – o

jaj! – Ennyire nyulik le – le a mélj

ség. (Meg némul. Még egyszer egy kis

lángra kap a kanót , Milo meredten kö

rül nézi magát, gyengén) Még itt eb

ben a pusztában ? olly jól volt , olly hi

ves! – Majd – majd – által esem.

Crotona! virágozzál! – nevekedjél!–

Jó feleségem – – hu! – mint dol

gozik bennem a halál keze! – O jó fe

- leségem! – ki takarja bé testemet ho

mokkal?–kitsoda – gyűjti össze ham

vaimat? – Lethének partjain – szé

delegni fog – az én árnyékom – a'

farkasnak vad gyomra – lészen az én

sirom – (haldokolva) A halandónak

– ereje – tsak vizi , – buborék –

az Oriás – nem tehet – többet – a'

törpénél – az ő munkája – köd. –

Jaj! jaj nékem! – a kín – esmét –

ú – jul!

(hörögve felerőlködik – de vissza esik)

, Felesé – gem! – Croto – – (kiadja

lelkét). « - - -

A
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(A darázsok donogva szállottak a holt

testre, a varjak krákognak, és a sasok

süvöltnek a magos Levegőben, hogy a

zonban egy éhes kánya sereg nagy se

bességgel le tsap. –)

Tavaszi Virágok, 9

»

• *

* \



Vigyázatlanság, és nemes szívűség.
»
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Sár os fai Kapitány egy első nagyságú

Játékos külömbféle ferdőket béjárt, és egy

népes*városban megérkezett, a hol a vá

sár béállása után egy nevezetes, kávé ház

ban Fáró asztalt állítot- fel. O szembe

tünőképpen meggazdagodott játékai ál

tal, valóban ritka eset egy játékosnál! De

talán a mi Kapitányunk hasonló játéko

soknak szokások ellen gazdálkodó, és elő

re látó volt, a jövendöt szemei elől el nem

tévesztvén: de ezt hagyjuk abban. Ha

vallyon egyébb aránt gazdagságát betsü

letének sérelme nélkűl gyüjtötte-e, vagy

ez valósággal az ő sikos pályafutása köz

ben gyakran nagy tsorbákat szenvedett is,

ezt minden meghatározás nélkül hagyom;

mivel ezen Férfiúnak fiatalabb történetei

vel nem vagyok esméretes, és örömest

nem állíttanék valamit a mi egy ember

nek fájdalmasan eshetne. Elég, hogy e

zen népes városban tartozkodása alatt sem

mi megalatsonyítót , legkevesebbé pedig

tsalárdságot nem lehetett felőle mondani,

sőt inkább az a vonás, kedves olvasóim !

mellyet mindjárt említeni fogok, ismét

»^



tökéletesen meg-békéltethet benneteket

characterével, ha talán keresetének mód

ja által betsületére nézve bizodalmatlan

sággal viseltettetek hozzája. Már több íz

ben Sárosfai nagy szerentsével jádzott,

a midőn egy estve egy Ifiat látott a Fá

ró asztalhoz jönni , a' ki, úgy tettzett né

ki , tsak akkor érkezett szüléinek házából

a tudományoknak tanulására. Legalább

egész maga viseletéből világosan látható

volt, hogy ő itt legelőször jelenik meg.

Mindjárt béléptekor a Kapitány figyel

metességét magára vonta, a kinek ifjú

sága, és képvonásainak természetes nyilt

sága miatt szemébe tünt; fel tette tehát

magában, hogy e fiatal emberre észrevé

tetlenűl vigyázni fog , kivált egy ollyan

társaságban látván ötet, mellyet már ré

gen nem a legjobb oldalról esmért. So

káig mozdúlatlanul, és merő tekintetek

kel tsudálta a kártyákat, és a felhalmo

zott arany- és ezüst pénz rakásokat, (vagy

talán bé- váltó tzédulákat?) és szemeiböl

észre vehetöleg kitettzett az a kivánság,

hogy szerentsét örömest próbálna a já

tékban. – Több ízben nyult zsebébe, hogy

az ott fogságban lévő aranyakat kiszaba

dítsa, de mind annyiszor viszsza húzta ke

zét, mivel még jókor eszébe jöttek az ő

annyának intései, és attyának hasznos ta

nitásai, a' mellyekkel talán az ő jó szü

léi, jövendőbéli sorsáról aggódva botsá

tották útra. – A Kapitány, a ki az if

- - 9 *
/

~

*«

~
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júnak minden mozdulására jól figyelme

zett, észre vette ezen bizonytalan habo

zását, és mint egy gyakorlott ember - es

mérő képvonásaiból olvasta azt a tsatát ,

a' melly az ő lelkében a kötelesség, és

kivánság között véghez ment. – De tet

tette, mintha semmit sem venne észre,

és titkon az ifjura vigyázott. De talán azt

kérdi itt az olvasó , miért nem intette az

ifiat, holott mint nagy tapasztalásu férfiú

azt kevés szavakkal eltéríthette volna a'

boldogtalan igyekezettől, és viszsza vihet

te volna az okos megfontolásra ? – Tsak

békességgel, jó olvasó ! hagy végezzem e

lőbb történetemet, és azután itéld a Ha

pitánynak tselekedetét! – Elég most,

hogy ez Plánumán kívül volt. Mennél to

vább nézte a magát meg nem határozha

tó ezt a szerentse - játékot , annál jobban

nevekedett benne a kívánság, és neki bá

torodván a biztatás, és még inkább az ö

társainak példája által, a kik eddig meg

lehetös szerentsével jádzottak ; ismét zse

bébe nyúlt, és egy koronás tallért abból

kihúzott, és azt egy kártyára tette. Itt

vesztett. A betsületnek helytelen képzé

se, a' melly már olly sok fiatal embert

szerentsétlenné tett, és végső romlásra

juttatott, meg nem engedte a mellett ma

radni, ez , és az a kivánság, hogy vesz

teségét egy szempillantat alatt viszsza sze

rezze, kezét észrevehetetlenül ismét zse

bébe késztette, és a második koronás



tallér az elsőnek sorsára jutott: így jártak

egymás után a többiek is, és tsak hamar

hat tallérok a Banquier kezébe jutottak.

Ennyi volt, a mit a szegény megvakított

magához vett. – Ollyan szemekkel, a'

mellyekben a veszteségén való fájdalom

nagyon elevenen volt lerajzolva, követte

eltávozott barátjait. Meghatározatlanul,

és mint egy álmodozóhoz hasonló állott

egynehány szempillantatig, és képvonásai

tudtára adták a Kapitánynak azt a mi

benne történt. Végre tselekedetté lett meg

határozása. Szapora lépésekkel elhagyta

a szobát, és fél óra mulva minden pén

zével viszsza tért, a' melly 25o tallérok

ból állott ezüstben: ez volt egész értéke,

ennyit, és nem többet adhatott néki az ő

attya az Akademiára. – A tsendes eltö

kéllettségnek tettetésével ismét a jádzó

asztalhoz lépett, de szerentsétlen a nye

rekedésnek egész forró kivánásával sem

tudta a háttal fordultt szerentse aszszonyt

kedvezö mosolygásra hozni: mind egyre

vesztett, és még akkor is, a' midőn kis

-ded kintsének felét már elvesztette, és a'

> kéttségbeesés merevedő vonásokban . raj

zolta magát ábrázatján, még ekkor is meg

illetődetlenül állott az elkomorodott Isten

, aszszony, és a még hátra lévő fele rész

tsak hamar követte a többit. Itt állott

most már a gondatlan ifju a bánattól , és

kéttségbe eséstől martzangolva, a lelki is

méretnek furdalásitól kínoztatva, és al

*
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kalmatlan minden más gondolatra, ha

nem tsak a' reá nézve véghetetlen veszte

ségnek homályos visgálására. Az ő szemei

merően néztek az asztalnak azon szegleté- -

re , a' hol a fehér koronás tallérok , és e

gyébb ezüst pénz darabok, a' mellyek egy

két óra előtt még tulajdona voltak, több

egyebb kész pénzel együtt felhalmozva he

vertek. Abrázatjának minden inaiban a'

legdühödtebb fájdalom dolgozott. Ennek

a szerentsétlen fiatal embernek állapotja

valóban rettenetes volt, és a körül állók

nak sziveit a könyörületességnek érzésé

vel egészszen bétöltötte volna, ha a játék

kimeneteleivel bajlódva más egyébre fi

gyelmezhettek volna. A Kapitány , a ki

nek mint Banquiernek legtöbb köze volt

a játékhoz, volt talán egyedül, a ki az ő

kéttségbe ejtő helyhezetét jól által látta.

Magát elfelejtve sokáig meredten állott a'

szerentsétlen, még végre egészszen aka

ratja ellen ezüst órája után kapott, hogy

ezt is feláldozza, de ebben a szempillan

tatban mára elvégeződött a játék. Tsak

nem minnyájan oda hagyták a szobát,

mivel már éjfél volt, tsak Sárosfai Hapi

tány maradt meg, és az ifjú emberhez kö

elített, a' ki még mind előbbi állásában

mozdúlatlanul állott. . .

A Kapitány. Szabad e nevét kér
deznem ? - - • *

• Az Ifjú (mint egy álomból felotsód

V
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va) Az én nevemet? – engem Bánrévi

nek hijnak. ~ '

A K a p i t á n y. Es szállása ?

Az ifjú. A Haskiak házában a má

sodik emeletben a Dob útzában. – Ezt

ollyan hangon ejtette, hogy a Kapitány'

szivét által járta, és meg nem álhatta,

hogy némelly vigasztaló szókat ne ejtett

volna. -

. A Kapitány. Legyen tsendesen az

Ur : vesztesége nem megtéríthetetlen.

Menjen az Ur haza, és feküdjön le. Az

Ur javára majd valamit gondolunk.

Ezen szavai után kiment a jádzó

szobábol. – Az Ifjú Bánrévi , a' ki az ide

gen Tisztnek barátságos meg szollitására

valamennyire esmét magához tért, egy

nehány szempillantatok mulva követte ő

tet, és a leg mardosóbb aggodalmak kö

zött ment szobájába. En le nem írhatom

azon siralmas állapotját, a' mellyben vol

egésszen magába szálván : hol a kávéház

ba való boldogtalan menetelét. átkozta,

hol eltsábitó társait szidalmazta, hol ma

gát egy gondatlan, háladattlan, és roszra

vetemedett fiúnak nevezte, míg végre a

legkeserűbb bánatnak özöne szemeiből

megindulván, véget vetett sok féle átkai

nak. A mint volt ruhástól vetette magát

az ágyba, és a lelki megerőltetés után

nem sokára elaludt. Még a kedves regge

li szenderedésben lebegett, a midőn va

Hami kopogást hallott ajtajánál, fel kelt,
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megnyitotta azt, és egy szolga a követke

ző irást nyujtá néki: P

„Az a Tiszt, a kit az Ur tegnap a Fá

ró asztalnál látott, és a ki az Ur veszte

ségén megindult, kivánna az Urral szo

rosabban megesmérkedni. Reményli, hogy

az Urnak kedvetlen helyheztetésében hasz

nára lehet. Ha a világgal való esméret

lensége közben egy jó barátra, a ki az

Urnak maga kínálkozik, szert akar tenni,

tehát ma délután 5 és 4 óra közben jöj

jön a szarvas Vendégfogadóba a VI. Szám

alatt lévő szobába.“ -

4 Sárosfai Kapitány.

Ez az egynéhány sor egy tulajdon bé

nyomást tett az ifjúba: annak elolvasása

után úgy tettzett néki, mintha egy ször

nyü méljségbe akart volna hullani, és még

egy jókor közelgető mentőnek keze visz

sza tartóztatta volna. Most újra megem

lékezett az esméretlen Tisztről, és azok

a szavak, mellyeket tegnap tsak fülheggyel

hallott, előtte meg újultak, és benne új

reménységet támasztottak. Sokkal nyu

godtabban felöltözködött, és kivánva vár

ta a meghatározott órát. Tsak most volt

képes állapotját visgálni, és kitettzett,

hogy az esméretlen emberbarátnak kegyes

részvétele nélkül ki - mondhatatlanúl sze

rentsétlen volna; mert ő valóban olly tisz

tára kipusztíttatott, hogy az nap az ebé

det sem fizethette ki. Mi tévő lett volna

pedig a gondviselésnek ezen különös mun



kálkodása nélkül, ezt előre maga sem tud

hatta. Hihetöképpen tüstént katonává lett

volna. Illyen, és hasonló visgálódások

között a megállított idő végre elérkezett,

és alig ütött három órát a városházi to

ronyban, hogy a reménységtől ketsegtet

ve szapora lépésekkel a kijelelt Vendégfo

gadóba sietett az ő nemes szívü Mentőjé

hez. A' mondott szobában találta azt az

Ujságokat olvasva, és annyira elmerűlve,

hogy az ifjú Bánrévinek bényitását észre

se venné. Bátortalanul, és kéttséges lé

vén , szóljon el, vagy ne, lassu lépésekkel

közelített, a közelgetö zörgés által figyel

mezésében meggátoltatván hátra tekint a'

Kapitány, és az ifiút meglátja, és – de

inkább az egész beszélgetést, a mint kö

zöttök folyott, ide írom. -

H a p i t á n y. Isten hozta az Urat!

Pontra jár az Ur, és ez tettzik nékem. A'

jele annak, hogy esméretlen jó barátjá

hoz bizodalma vagyon.

Bán r é vi- Vitéz Kapitány Uramnak

az én szomorú állapotommal való esmé

retsége, és olly nemes szivü részvétele tel

lyes just adnak egy ilyen meghitt bizoda

lomhoz. * -

K a pi tány. Az Urnak hihetőleg ke

vés esmérői vagynak itt? - : -

B á n y é v i. Senki sints. -

Hí a p i t á ny. De botsásson meg kér

déseimnek, többet fogok tenni – mert
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én nem tsupán kivántsiságból kérdezek.

Azok a két Urak, a kiknek társaságában

tegnap a Hiávéházba jött? -

B á n r é v i. Azok két úti társak , a'

kik az utolsó Státzión hozzám adták ma

gokat, és holmi kedveskedésekkel voltak

hozzám. Ide érkezésem után arra ajánlot

ták magokat, hogy majd a városban meg

hordoznak, és hallván, hogy itt egészszen

esméretlen vagyok, ezen népes várossal

egy kevessé megesmértetnek, ők beszél

lettek engem azon boldogtalan Kávéházba

való menetelre is. Ezen kivül éppen olly

esméretlenek ők elöttem, valamint akár

ki más ebben a városban.

H a p i t á n y. Esmérem a jó madara

kat! ők két korhely társak, a kikkel Kö

kesdben való mulatásomkor esmérkedtem

meg, a hol oskolába jártak. – Az egyik

egy hamis játékos, a kit egy estve a tsa

lárdságban utol értek, és a grádítsokon

le dobtak: a másiknak tett adósságai

miatt éjjel a setétben kellett a várost el

hagyni. – Szegény fiatal ember ! ugyan

derék kezekbe került. Örizkedjék jöven

dőben illyen korhelyektől. – Hihetökép

pen Plánumokon kivül volt, hogy azon

szerentsétlen éjtszakán az Ur minden pén

zét elveszejtse, vagy talán gazdagabbnak

tartották az Urat. – Azonban hagyjuk

magokra ezeket a korhelyeket: nem akar

na az Ur engemet egy kevessé megesmér

tetni familiabéli környülállásaival?

*
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Bánrévi. Az én hazám Uszfalva, a'

hol az Atyám oskolamester. Ez a hivatal

tsekély jövedelmü, és abból semmiképpen

sem tarthatná négy gyermekeit, hatsak e

zen fellyül más úton különös iparkodása

által nem szerezgetne. Pusztavárott elvé

gezvén szokott oskoláimat, ide küldött a'

törvények tanulására. – Elbútsúzásom

kor két száz ötven tallérokat adott, ed

szerismind a legkegyesebb atyai intések

között bizonyossá tett, hogy mind ez , a'

mit tanulásaimnak két esztendeire adhat,

ezt is keserű veréjtékkel szerzette, és fös

vénykedő takarékossággal számomra meg

zsugorgatta. E szerint rendeld el maga

dat, egy jól intézett gazdálkodás mellett

sokáig be lehet érni 25o tallérral. Azon

közben olly szerentsés lehetsz, hogy ipar

kodás és jó magadviselete által ollyan es

méretségekre juthatsz, a' mellyek előme

neteledre szolgálhatnak. Mindenek előtt

jól élj az idövel, a ki tanulásait jól el

rendelve folytatja, tovább megy egy esz

tendő alatt, hogy sem a rendetlenül ta

nuló három esztendeig. – Itt egy plánu

mot rajzoltam elödbe, mellyet egyes ese

tekben a kőrnyülállásokhoz képest vál

toztathatsz. Egyébb aránt ójjad magadat

társaid között nagy esméretségektől, kü

Jönösen az úgy mondatott jó barátoktól,

a kik barátságokkal őnkint kinálkoznak.

A betsűletes nyilt szivű Férfiat a te igaz

ságos vissza tartózkodásod meg nem bánt" -
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ja, az álnok tsábítónak pedig az által al

kalmatosságot nem adsz a hozzád közelí

tésre. – Ah! a jó Atya nem gondolta

akkor, hogy olly hamar megfeletkezem

hasznos intéseiről! Az Anyám még hat

koronás tallérokat adott, mint titkon gyűj

tögetett úti pénzt, és így útnak indultam.

– A többit tudja vitéz Kapitány Uram,

és elgondolhatja, melly rettenetes lehe

tett nékem a tegnapi estve. -

Hí a p i t á ny. En sajnálom az Urat,

és pedig annyival inkább, mivel nyilt

szivüsége bizonysága jó szívének – De

mi tévő lészen az Ur ? -

B á n r é v i. Hogy igazán meg valjam;

magam sem tudom. Tegnap vesztésemen

való fájdalmam az elmélkedésre alkalmat

lanná tett – és ma az Urnak vigasztaló

irása azt a reménységet geriesztette fel

bennem, hogy a nemes szivü esméretlen

nékem leg alább tanátsot fog adni, mel

lyet vaktában követni kész vagyok. –

H a p i t á ny. Egy ollyan reménység,

a' melly talán nem ok nélkűl való. De

még egyet: Ez előtt soha sem jádzott az

Ur? tudom tapasztalásból, hogy a kis vá

rosokban is szinte úgy van alkalmatossága

játékra, mint itt, és más nagy helyeken.

B á n r é v i. En semmit el nem titko

lok – Már Pusztavárott gyakran voltam

játékosok között: a felsőbb osztályú ta

nulók vasárnapokon játék végett a szom

széd falukba ki jártak, én mindenkor sze
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rentsés voltam, és ez észre vehetetlenül a'

játékra hajlandóvá tett, ez vitt arra teg

nap is, hogy a nagyban szerentsét pró

báljak – de fájdalom! –

H a p i t á n y. A szerentse a meg ha

tározó szempillantatban hátat fordított.

Erről elég. – En nem akarok szemrehá

myásokat tenni, elég keményen adózott

gondolatlansága miatt. Nints szükség to

vábbi intésre. Tapasztalt szerentsétlensé

ge elegendő intésül fog szolgálni. Adjon

hálákat az Istennek, hogy én voltam az,

a ki az Ur pénzét el nyertem. -

Ezt végezvén , ki húz iró asztalából

egy fiótskát, és egy tsomó ezüst pénzt

nyújt az ifjú Bánrévinek.

K a p i t á n y. Itt vissza adom az Ur

nak a tegnap estve elvesztett pénzét.

B á n r é v i. (Magán kivűl lábaihoz a

kar esni) Nemes szivü Jótévöm.

Kapitány. Erről egy szót sem ! ad

jom az Ur titkon hálákat annak a ki a leg

nagyobb szerentsétlenségben nékünk nem

várt segedelmet küld.

B á n r é v i. (Könyhullatások között)

vitéz Kapitány Urnak peldátlan nemes

szivüsége. – ! -

K a p i t á ny. Inditó ok gyanánt le

gyen az Urnak az iparkodásra, és jámbor

ságra. – De nem elég, hogy azt ismét

helyre hoztam, a mit a szerentse el ron-,

tott. Én szeretem az Urat, és részt ve

szek sorsában.
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Bán r é v i. Ah! ezt tsak elébb mutat

ta meg vitéz Kapitány Uram nemes szivű

ségével. Egész életemben.

K a p i t á n y. Lassan! – Hagy beszél

jem ki magamat. Ohajtanám, hogy egy

kor egy derék ember váljon az Urbol: én

az Urra szorgalmatosan fogok vígyázni,

és ha úgy találomh , hogy az Ur ditséretes

buzgósággal ezen végtzélra tőrekedik, te

hát jövendőben szerentséssé teszem. –

Most kikérem magamnak, hogy néha meg

látogasson, ez úttal egy kis költő pénz

gyanánt hónaponként két aranyat igérek. -

Távol létemkor Szirághegyi kereskedő Ur

fogja ezt a tsekélységet helyettem ki szol

gáltatni. - . : -

Az ifjú Bánrévi szive fenekéig meg

hatva lévén a Tisztnek szokatlan nagy lel

kűségétöl, szavakban akarta érzéseit elő

adni, és Jótévöje előtt egész szívét ki ön

teni, de a Kapitány ennek elejét vette.

A legjobb mód, ugy mond, mint mu

tassa meg az Ur irántam való háladatos

ságát, abban áll, hogy jövendőbéli maga

viselete által megerősítse azt a jó véleke

kedést, mellyel vagyok az Ur felől – Ezt

mondván szeliden kivezette a szobából.

Ha magatok is érzékeny szivvel bir

tok, Olvasóim! a kiknél a háladatosság

nak érzései nem idegenek; ha gondolóra

veszitek , millyen annak a szerentsétlen

nek belső állapotja, a kinek minden re

ménység nélkül hagyatott, 's valóban nyo



morult sorsában egy részt vevő, és felse

géllő jó barát jelenik meg: ekkor képzel

hetitek azokat az érzéseket is, mellyekkel

az ifjú Bánrévi elhagyta jótévőjét.

Bé lépvén szobájába, szívének forró

ságában adott hálákat az Istennek, hogy

rövid idejű szenvedése által böltsé tette,

és egy reménytelen megszabadulás által

meg örvendeztette, és az az eltökéllés,

hogy a kijelelt tzél-felé iparkodjon, és az

emberi társaságnak hasznos tagjává váljon,

lángolva fellobbant lelkében, és tselekedet

té vált. Szóval: ő egésszen az ő Jótévö

jének kívánsága szerint élt,szüléinek öröme

lett, és mind azon Ifjaknak méltó" példá

jok a követésre , a' kik egykor a köz jó

nak hasznos gyarapitói kívánnak lenni.
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A hív alattvaló.
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IV. Henrik Franczia Király egykor egy

derék hadi Tisztnek S c h o m b e r g Urnak

meg fontolatlan hirtelenkedésböl ollyan

egy két szót ejtett, a' mellyek által az na

gyon meg sértetettnek lenni érzette ma

gát. Egynéhány nap mulva Ivrynél az üt

közet megállíttatott. Henrik meg látván

Schomberg Urat, magához szollitá, és a'

legnevezetesebb Generálisok jelenlétében

ezeket mondá: „ Schomberg Uram ! én az

Urat megbántottam. Ez a nap talán utolsó

napja életemnek; én nemakarom egy de

rék férfiúnak meg bántatott betsületét ma

gammal a sirba vinni: esmérem az Ur

nak vitézségét, és érdemeit, szívesen ké

rem, botsásson meg nékem. Jőjjön kar

jaim közé! “ – Igaz, felele meg illetődve

S c h o m b e rg Ur – Felséged ez előtt

egynéhány nappal szivemet méllyen seb

hedte; mert vérzett szívem, a midön egy

tiszteletre méltó Király meg nem esmérte

érdemeimet: de Felségednek mái jósága

életembe fog kerülni, nem esmérek éle

temben nagyobb örömet, mint egy il

lyen Hirálynak szolgálatjában életemet

- fel
*

*
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fel áldozni.“ – A derék férfiú igazán szól

lott: mert ő peldátlan vitézséggel hartzolt

ott, a hol a veszedelem legnagyobb volt.

– Gyakran olly nehezen esik e világ Nagy

jainak egy igazságtalan szót, egy káros

rendelést egy hirtelen tselekedetet viszsza

húzni, és így a mint mondják, magokat

hazugságban hagyni. De hiszen hibázni,

a mint tudjuk, az emberiségnek sorsa, és

a ki hibáz , nem gyalázatot, hanem tsak

gyengeséget mutat, és pedig ollyan gyen

geséget, a melly közös a legnemesebb ,

a leg böltsebb emberekkel. Ellenben a'

ki gyengeségét tagadja, takargatja, és

szépíti, a ki hogy magát el rejtse, inkább

az elkövetett hibának még olly ártalmas

következéseit is tenyészni hagyja, az a'

régi gyengeséget egy újjal neveli, és ezen

fellyűl igaz gyalázatot von magára. O

egy nyomorult hivságnak hazug szemér

me által a gonoszságnak tselekedetére ra

gadtatik. * ,

„Tavaszi virágok. - 1Q
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Egy puszta jég vidék Montblancon. ~ ~
/

Aberli, egy hires rajzoló; Sasson az ő inassá,

- két út mutatók.

A berli. (Az iró táblát az el gémbe

redett kézben tartván egy tüzes, képzelő

ésü Mesternek tsendes fel hevülttében a'

"" völgyekre tekint le, a' mellyek

hóval körösleg békerítve áldott tsendes

séggel feküsznek az esti szürkületben, az

alkonyodó nap gyenge pirossal aranyozza

a temérdek jég oszlopokat, és egy finom

köd por fénylik az Egésszen – Aberli en

nek a véghetetlenül szép tekéntetnek ér

zésétől eltelve, illyen szavakra fakad) U

ra a megmérhetetlen mindenségnek! melly

nagy vagy a te munkáidban! – O adjad

egynehány szempillantatra tsak egy súgá

rát a te teremtö erödnek, hogy remek da

rabjaidat eleven színekkel fenn fogjam !

– (a szemlélésben ámolyogva egy töre

déket rajzolj kézi könyvébe – végre az ö

szeme álmélkodva mulat az által ellenben

9

-

/
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merően álló jég massán, a' mellyen az

esti pirosló fénynek vissza verése a színek

nek számtalan változásai között jádzik. –)

Ah! millyen tekintet! millyen vegyülése

a színeknek ! – Millyen világosság ezer

nyi ezer külömböző kanyarodásokban! –

O melly hideg , melly fény nélkűl való az

én etsetem az élő természetnek ezen képé

hez képest! – Nem érem fel ezt a tekén

tetet, elégtelen vagyok azt felérni. ( El

ragadtatva néz a lángok tűkörébe) Mara

nonnak gyenge pásintú mezöségeiben fel

hevültem a te pompás ékességeidre. Mit

chigannak jeges völgyeiben kémlelve vis

gáltam útjaidat, és szent borzadásokkal

leptek meg az én Hazámnak temérdek

jég hegyei, a midőn messzenyuló karjai

dat kiterjesztetted előttem gyönyörü ter

*

mészet! – örömmel részegedve fügtem

emlőidről, és égi gyönyörüséget szívtam

- azokbol – de soha – soha sem érzettem

azt a kifejezhetetlen valamit, a mit eb

ben a mennyei szépségű szemléletben.

O néző játéka az öszsze rontsolt világok

nak, itt van a te képednek mássa! – igy

hevert az éjji Chaosban az eredeti matéria,

és az elémentumok ki fejtödetlenül, és za

jogva zúgtak erőszakos megvivások között

- a formátlan valóságokon – semmi sem

volt itt, és még is Minden e nagy Sem

miben lebegett. – Igy fog majd egykor

ez az élettel tellyes világ az ő kezdetbéli

formájába esmét vissza esni, igy fognak

- - - 10 * « .

/
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az ő erei keveredni , forrni , és gerjedezni

az örökkévalóságnak messzelévő éjjelében;

mig – oh! el szédűlnek érzéseim! – (hosz

szas halgatás – Aberli álmodik, és raj

zol – a bértzek homályba borulnak, bar

na fellegek kovályognak által északról –

kis hó fodrotskák repkednek széllyel –

ö nem veszi észre – kékes göz borítja bé

a láthatárt – egy szózat sem hallik fel a'

völgyekböl, tsak a hegynek méllyebb sza

kasszánál legelő öszvér nyak tsengettyűi

szakasztják néha félben az estvének tsen

dességét – Aberli rajzol.)

S a s s o n. (Aberlinek inassa, a ki ol

dalvást már sokáig nyughatatlanul állott

– ura felé vad tekintettel, remegve) Most

már ideje volna ! – Sasson! mit remegsz

te? – egy szúrás, és az egész kints a ti

ed, (ő rángatódva nyul az elrejtett he

gyes törhez körül tekéngetve) de ezeket a'

parasztokat – hogyan távoztassam el?–

és – (az erkőltsel még hartzolva törött

hangon) a te lelki esméreted, Sasson! –

a te nyugodalmad örökre el tünik! (inga

dozva) Ha ! mely keményen sujtogat! –

(félre menvén, az elmerűlt Aberlit merő

en visgálja) Millyen, gyanu nélkül áll ő itt!

– Melly békességes minden körűlötte!

– O mindenkor kegyes Ur volt hozzám

– – de – (tsak nem tajtékzva) Az

Atyám tömlötzben kesereg, és Anyám –

az én édes Anyám – oh fájdalom! –

(kéttségbe eső hidegséggel) Meg mente
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1ek benneteket! – Néki meg kell hallni.

(A Halauzokhoz megy) Agnolo ! Paolo !

A g n o l o. (durtzásan) No meg iessz-e

már? – Már tsak nem megmerevedtem!

P a o l o. (tsendes, jó szívvel) Még

mind"" – (Aberlire mutatván)

A szegény Ur a fagyot majd későbben

421'21"

S a s s o n. Haljátok! – Menjetek le

az öszvérekhez, és várakozzatok reánk a'

második kereszt utnál falutskátok felé –

ott nem sokára reátok találunk.

A g n o l o. Tehát Isten hirével!

Paolo. Ne fagyoskodtass sokáig, ked

ves Barátom , (le felé ballagnak.)

A b e r l i. (Egy granit kőszikla darab

ra ül, és által futja rajzolását) valóban

töredék ! – tsak töredék – egy Rafael

nek vésője után is. – , , ,

S a s s o n. (A meg érett gonoszságnak

vad tekéntetével) rajta! traja! – danolja

tok ördögök ! gyözedelmi éneket – Sas

son meggyilkolja az ő Urát! – Anyám!

– én Anyám ! ne sirj , hiszen nem fogsz

éhezni többé. (Hirtelen, és dühödve ro

han Aberlire, a hegyes tör villog ma

gasan felemelt kezében) halj meg! –

halj meg ! .. - -

A b e r Ii. (Felugrik, keményen meg

markolja a böszültet, és viaskodik véle).

Gyilkos! – dühösködő ! (a földhöz tsa

darja, és a tört kitekeri kezéből) – Fie

zemben van életed! – Istentelen ! mi
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vitt téged erre a gonoszságra ? (erőssen :

tartja) vald meg! – - -

S a s s on. (Magán kivül – az eséstől

meg vérezve – és kéttségbe esve) ölj meg!

– nem akarok tovább élni (dühösen ve

ri a főldet); O nyelj el, méljség! fedezz

bé, Lavina! – én el vesztem ! – (el á

jul) Atyám! – Any – – (el sárgul.) *

A berli. (Meg rázkódva) különös!

különös! – (az el ájultat ápolgatva) Ő

külömben olly jó, olly hív, olly tsendes

volt! – hat holnapig körülöttem a leg

forróbb ragaszkodással – és most? –

megfoghatatlan! – (rázza ötet) Sasson!

Sasson! – (szomoruan) Istenem ! hiszem

meg hal! – hol vagynak a kalauzok ?–

Paolo: Agnolo ! – héj héj! – (meghök

kenve) semmi felelet! semmi segitség! –--

(az ájulttal bajmolódva) Sasson! – az Is

tènért! kezeim között hal meg, (fenn szó

val kiáltva) Paolo! Agnolo ! – Ide– héj!

Ide! (Az ö kiáltása el terjed a hegyek kö

zött, az öszvérek tsengetyüi fel hangzanak,

a köd béfedi a vidéket.)

- - 2.

, Más nap reggel.

(Egy kis vendégfogadó Montblancnak:

lábánál.) -

(Sasson elszenderedve fekszik az ágyon,

Duverd a vendég fogadós Paoloval az

* *
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út - mutatóval tsendes beszélgetésben,

egy asztalnál.) - - -

D u v e r d. És az után – – beszéld el!

Pa o 1 o. Mi nagy nehezen vissza mász

tunk, ott találtuk az embert véresen a'

hóban – Az Ura vak szemeit dörgölget

te, és azt mondá, hogy egy sima kövön

eltsúszván fejét nagyon megütötte a sze

rentsétlen – ő pénzt adott nékünk, és

mi a beteget, a ki hideglelős álmodozá

sai között mindúntalan a halállal, és hó

hérokkal vesződött, egy öszvérre tettük »

veszedelmes volt a mi utunk, de Isten se

gedelmével mégis szerentsésen ide hoz

tuk. Most már tudod az egész történetet.

- D u v e r d. Hm ! valami tsuda történe

tet vártam! – Mindennapi dolgok ! (más

hoz lát.) _ » - - .

P a o l o.: Hallod-e ! – A sebessel jól

gondolj, az Ur ezt nékem keményen meg

hagyta! az egy derék ember ! –

D u v e r d. (foglalatoskodva) Ne tere

ferélj! – tudom, jól tudom, mi légyen

kötelességem. (ki szalad) - -

- Pa o 1 o. (Sassont visgálva, és rajta

szánakodva) szegény! melly halovány! –

úgy! úgy! sok jámbor elveszett már eb

ben a jég tartományban, hogy azonban

egy epedő familia hijjában várta őtet Ha

zájában. Szegény, szegény ifjú ! (Lássam

elballag) - 4

- S a s s o n. ( Hosszas szenderedés után

fel élled álhatatlanul tétováznak az ő ho
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mályos szemei – elbádgyadva felemel

kedik) Hol vagyok én? hogyan vagyok?

- (meg rázkódva) Már az igazság kezeiben?

– (el lassúdott hangon) Jézus ! könyörülj

rajtam! – adj erőt, hogy álhatatosan

végezzem ! (borzadva) meghalni – meg

halni a hóhérnak kezei között! – életem

nek virágjában meghalni. –: oh ! ez ne

héz – nehéz! – (jajgatva vissza esik á

gyába) Ments meg örökkévadó! az önnön

gyilkosságtól ! (a vánkosok közé takarja

magát, és osztán szabadabban sir) De !

– jobb igy! – még a gyilkosság nem

terheli lelkemet, és az az étélő Biró oda

fenn megbotsátja bünömet, ő a szeretet

nek Istene. (Meg rettenik) Jaj! már kö

zelítenek ! (Magával küszködve felkönyök

lik) Atyám! botsáss meg! – Oh ! Szí

vem ! oh fejem! melly bádgyadt ! melly

beteg! * * ,

A berli. (bé lép, egy öszsze gyúrt -

levelet tart kezében, a remegőt tsendes

szánakodással vísgálja – egy könny tsil

lámlik a szép szemekben – kegyesen )

Sasson! -

S as so n. (Az ágyból lábaihoz borul,

fenn szóval sirván) Uram! – jó Uram !

A b e r li. Ki irta ezt a' Levelet?

S a s s on. (Megtekinti azt) Az Atyám

a Dijoni tömlöczből, a hová ötet az irgal

matlan hitelesek vetették : össze kutsolja

Aberlinek térdjeit) o könyörülj, könyörülj

Atyámon! – Ne éreztesd véle kéttségbo
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eső Fiának gonoszságát! – o könyörülj,

könyörülj ! - -

A b e r l i. (Atyai hangon) Sasson! –

Te gyilkosság által akartad megmenteni

Atyádat – Sasson! látod most, mint bün

teti önnön magát minden gonoszság már

itt e földön! – a siron túl is bizonyos

az eltitkolt gonosznak bűntető ostora, és

a lelkiesméretnek foga szüntelen rágódik

szivén. – Ember! te méllyen süllyedtél!

– Te gyilkosság által akartál nagy lenni,

és nyugodalmadat nyomorult aranyért le

rontani! – Segitettél e szüléiden ? vak

merő !

S a s s o n. (Főldre veti magát, és jaj

gat) O irgalom, és botsánat ! én érzem tse

lekedetemet – Irgalom ! -

A berli. (Meg illetődött szivvel) En

gem akartál meg ölni – engem', és tud

tad melly kész barátja vagyok minden sze

rentsétlennek, és – – O Sasson! Sasson!

mitsoda sátán súgta néked ezt a gyilkos

szándékot ? Miért nem jelentetted ki ma

gadat elöttem? (félig elfolytódott szózattal)

Sasson ! én megbotsátok néked ! – Itt

van, mentsd meg Atyádat ! (egy teli er

szényt dob oda, és ki siet.)

S a s s o n. (tsudálva néz utánna , kar

jait az ajtó felé terjesztve, melje sebesen

dobogva, és szemeit felvetve, rebeg) Is

ten ! a te angyalod volt e ez? – Meg

visgálhatatlan ! imádlak téged! (imádkoz

va őssze teszi kezeit) imádlak téged ! -

4
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(egy kis vártatva felugrik, és felemeli az

erszényt) Atyám! miképp fogsz te örven

dezni! – (Az ajtóhoz tántorog, Duverd

szemközt) oh! Duverd! (nyakába borul)

Duverd! – szabad vagyok! – szabad az

Atyám! – o örvendj vélem! – -

D u v e r d. (morogva) Tébolyodott e'

ez az ember? – Sasson mitsoda bolond

ságokat üzöl? – térj eszedre.

Sasson. (Lassan meg térvén sürü

könnyek között) Hol van az emberek kö

zött a legnemesebb? hol van ö?

D u v e r d. Dőre ! kitsoda ?

S a s s on. Az én Uram, Aberli! –

D u v e r d. Ib! éppen most fizette meg

a' mit költött. – a te gondviselésedért egy

kedves tsinos aranyat nyomott kezembe,

és elnyargalt. *

S a sso n. (El kedvetlenedve) El? –s

oh Istenem ! – Merre? –

D u v e r d. Ugy bizony! – ezt a tzé

dulát irta plajbásszal, már a ló hátán –

ne ! (által adja néki.)… -

Sasson. (Mohon és töredezve olvas

sa) Reste, jusque ta santé soit toute re

tablie! – un silence éternet e1veloppera

Paccident d'hier; – je te pardonne, sau

ve ton pére, et sois vertueux! – Il faut

nous sepárer, cur la necessité t'appelle à

Dijon; – encore une fois je te répéte:

sois vrtueux , et moi je seraitoujours ton

ami Aberli. (Forrón meg tsókolván a Le

velet, eltökélve, és nagy indulattal) Igen
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is! nemes szivű! én erköltsös, és jámbor

akarok lenni, és soha sem fog elenyészni

képed az én szívemből! – (szivszorulva)

Te adtál ismét vissza az erköltsnek – nem

akarom szép tselekedetedet gyalázattal il

letni! – Ah ! melly jól érzem magamat!

– Levegőt! levegőt ! (Hi szalad a Ven

dégfogadós sokáig kandikál utánna, és

fejét hajtogatja.)
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* nyítaná

A Nemzeti Betsnek magos érzése.

Tulajdon Nemzete igaz betsének érzése

nemzeti büszkeséget szül, a' melly valósá

gos elsőségeken épül, és ez a büszkeség

nagy fontosságú, politika erkölts. Osei

méltóságának érzése ösztönül szolgál, hogy

hozzájok hasonló legyen, a Nemzetnek a'

mesterségekben, és tudományokban, lett
el hiresedése az ebben való részvétel által

azt a kívánságot, és iparkodást lobbant

ja fel a Hazafiakban, hogy azokat gyara

pitsák; az a meggyőződés, hogy hasznos,

és bőlts törvények által igazgattatunk, a

Hazát betsessé teszi, és a szabad Polgáro

kat a Hazához édesíti. Arról a vitézség
röl való megemlékezés, a melly Őseink

nek homlokát borostyán ágakkal ékesíti,

eröss ösztön nékünk, hogy semmit ne te
gyünk , a' mi ditsö Eleinket meg alatso

á, és a veszedelem idején hozzájok

hasonló vitézségre gerjedjünk. Hogy Ele

inknek ditsösséges tetteiket követhessük »

neveket új ditsősséggel tetézzük, és szép

napjaikat esmét elő állítsuk, tsak nemes

eredetünkröl kell megemlékeznünk , és

hires Eleinket eszünkbe juttatnunk ; mer*

. .Y
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ök gerjesztő példák nékünk: de azt éppen

ne higyjük, hogy az ő ditsősséges hirek

ollyan örökség, a' mellynek árnyékában

henyélve nyúgodhatunk. Igy támadnak

fel a régi Atyák az ő unokáikban, a fé

nyes tselekedeteknek kivánsága a Haza i

ránt új buzgósággá válik, és az ősi erkől

tsöknek szeretete minden szivekben fel

lobba nik. -

A régi Nemzetek az ő híres Éleiknek

emlékezete által ébresztgették egymást a'

szemes ébren lételre a békességnek, és

nyugodalomnak napjaiban, és a megret

tenthetetlen bátorságra a veszedelem ide

jén. A f o r y n t h u s i a k igy szóllanak

T h u cydi d e s n é l : ,, A ti Atyáitok tö

retlen, és durva götsörtös utakon mentek

az erköltsre, az ő példájok szünet nélkül

szemetek előtt légyen , gazdagság, és mér

tékletlenség által el ne veszejtsétek azt, a'

mit munka, és szegénység szerzett! “ –

A régi Rómának hadi vezérei igy szollítot

ták a Legiókat: ,, Emlékezzetek meg, hogy

Romaiak vagytok ! " Ez a rövid megszól

lítás fáradhatatlanokká tette őket a' leg

nagyobb nehézségeknek elhárításában, és

rettenthetetlenül, bátrakká a legveresebb

ütközetekben. Ok a világot meghódí

tották az ő vitéz eleiknek emlékezete, a'

római szabadságnak magos képzelése és

a kiterjedő örök hirnek nagysága által. –

Hogy az ujjabb időkből több peldát ne

• mlítsek: Ez a Nemzeti büszkeség lehel

*
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Jette a' Helveta Nemzetbe azt a nemes bá

torságot, hogy azt a jármot öszsze törje,

mellyet a' Tyrannusok vetettek nyakába:

egy maroknyi pásztor tsapat meg szerzet

te Helvetziának a szabadságot! –

Azoknak a Bajnokoknak emlékezete,

a kik Hazájokért é l t e k , éppen olly be

tses egy jól kiformált Lélek előtt valamint

azoknak emlékezete , a' kik Hazájokért

m e g h o l t a k. Ollyan Férfiak, a kik

Hazájokat tudományjokkal oktatták, és

Nemzetjeket betses irásaik által ditsőítet

ték, mintegy vállaikon viszik a Nemzet

nek hirét a legtávolabb lévő Népek közé,

és által adják a jövendö világnak. Az ő

leg nemesebb részek él, és munkálódík ,

még azután is, a midőn magok már min

tsenek, elméjek nek szüleményei a mulan

dóságot meghaladván minden Nemzetek

nek örökségeivé lesznek. Tsudáljuk ma

gos Lelkeiket ezekben az emlék oszlopok

ban, mellyeket tanításunkra emeltek: él

ezekben az ö elméjek, lángol a' Hazának

szentelt tüzök , és bé hat azoknak a nagy

Férfiaknak meljébe, a kik utánnok kö

vetkeztek: azokból még talán ma is szoród

nak szerte ollyan szikrák , a' mellyek egy

egész elaluszékonyodott maradéknak új

életre kapást, és magasabb felemelkedést

adhatnak. – Azoknak a Polgároknak tisz

telettel járó tsudálása, a kik termékeny

elméjeknek nagysága által magokat meg

külömböztették, a Görögöknél és Rónaa-
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iaknál több nagy Férfiak támadásának

eszközlője volt. Athena a Ceramicusban

fel állította tudós Polgárainak álló képei

ket: egész Görög Ország teli volt ilyen

emlék jelekkel, a Görög név, és hír min

den felől szemekbe tűnt, és a nemesebb

Lelkekben égett az a tüz, hogy hasonló

tiszteletet érdemeljenek. Ugy látszott,

hogy a koporsók meg nyiltak, és a halot

taknak lelkeik e földre viszsza tértek, hogy

• a halhatatlanok nyelvén a szépre, igaz

ra, és nagyra oktassák a nevendék ma

radékot. – Oh ! millyen lelkesitő, és a'

Nemzeti betset felségesítő tünemény vol

na nékünk, ha leghiresebb vitéz őseink

nek, a kik ezt az áldott hazát a kedves

maradéknak meg szerzették, és fenn tar

tották: ha szelidebb elméjű , de nem ke

vesebb érdemü élt, és élő legnevezetesebb

Nemzeti Lantosainknak, és Tudósainknak

tiszteletre ki állitott emlék képeiket egy

szer valahára mi is szemlélhetnök! –

*~~*~*~*~*~*~*~~*~~*



A jámbor Atyák.

*

Rabbi M e i r , a nagy Tanitó szomba

ton a tanitó székbe ült, és a Népet ok

tatta. Az alatt megholtak mind a két

fiai, mind ketten szépek, és helyes test

állásuak, és a törvényben jártasak. Az

Annyok az ebédlő szobába vitte őket, men

nyegzős nyoszolájába helyheztette, és holt

testeikre fehér ruhát terített. Estve haza

jött Rabbi Meir. Hol vagynak az én fiaim,

kérdezé, hogy áldást mondjak reájok? –

A tanitó oskolába mentek, felele az Asz

szony. – Én körül néztem magamat, vá

laszola a Rabbi, és nem láttam őket. –

Felesége egy poharat nyujta néki; ő a'

Szombat végződésével ditsérte az Urat, i

vott és újra kérdezte: hol vagynak az én

fiaim, hogy az áldás borából igyanak? –

k nem mezsze lésznek, úgy mond, az A- |

nya, és az enni valót tette eleibe. O nem

gyanakodván, vidám volt, az evés után

hálákat adott, és az Aszszony így szóllott:

Rabbi! hogy tehessek egy kérdést!– Tsak

beszélj kedvesem ! felele amaz. – Egyne

hány napokkal ez elött, úgy mond, egy

valaki drágaságokat bizott gondviselésem
* a a »

*

•



alá, és most vissza kívánja azokat, kezé

hez szolgáltassam-e ? – Ezt az én felesé

em ne is kérdezze, felele Rabbi Meir:

nem akarnád-e mindeniknek a magáét.

vissza adni? – Távol légyen! válaszola az

Asszony ; de tudtod nélkül nem akartam

vissza adni. – – Erre az ebédlö szobá

ba vezette férjét, a nyoszolához ment, és

a holt testekről levette a ruhát. – Ah,

kedves Fiaim ! keserge az Atya, szerelmes

Fiaim – – és Tanítóim ! én nemzette

lek titeket, de ti nyitottátok meg szemei

met a törvényben. – Az Annyok elfor-,

dult, és sírt. Végre megkapván Férjének

kezét, mondá: Rabbi, nem de arra ta

nítottál, hogy ne vonogassuk magunkat

azt esmét vissza adni, a' mi gondviselé

sünk alá bízattatott ? Ime, az Ur/adta e

zeket, az Ur elvette, légyen az Úr neve

ditsöítve! – Légyen az Úr neve dítsőitve

– úgy mond véle együtt Rabbi Meir.

*

* * *

Tavaszi Vir. . . . 11

*
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Az életerőnek tartóssága.

|

\

Laskurzovkó faluban felsö Slesiában 18o8.

e. hetfőn 27. Juniusban Moryss özvegynek,

egy kiss tó malom Birtokosnéjának, gyer

mekei közül egy elvált a többi tsordát őr

zö gyermekektől egy a falutól ezer lépés

nyire sem esö erdőben. Azt vélvén, hogy

a kiss gyermek , mint egyébbkor is gyak

rabban , haza ment, felőle semmit sem

aggódtak a többi gyermekek, de othon

az Anya sem aggódott az ő kiss, három esz

tendős Antalkájáról, a kit a tsordás gyer

mekeknél gondolt lenni az erdőben. És

így tsak estve, a midön a pásztorok haza

eresztettek, vették észre eltévelyedtét. A'

mennyire tehát a már békövetkezett est

véli idő engedte, keresésére indultak a'

szomszédok, és atyafiak , de haszontala

nul. Más nap korán reggel számosan rész

szerint megkérettetve, résszerint őnkint

válalkozva keresni mentek, de éppen oliv

„bijjában, mint tegnap. Szerdán 29. Jun.

Sz, Péter, Pál Innepe következvén , élt a'

Nagy Rudnaui érdemes Plébános ezen jó

alkalmatossággal, és mind a két Plébánia

béli községeit szívesen intette, hogy ezt

/
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a szerentsétlen esetet, mint közös dolgot

úgy néznék, és egyesűlt erővel való kere

sés által a siralmas Anyát az ö gyermeke

sorsának bizonytalanságábol kisegíteni i

parkodnának. Az Uraságbéli Tiszt tehát

Schvartzer Úr egy jól elintézett keresést

rendelt, a' mellynél vadász módjára nem

tsak az erdőnek jó nagy része, hanem a'

szántó főldeken is a magos jószágnak ba

rázdái, minden verem, sött még a ma

lomtó is szemesen megvisgáltatott, de es

mét haszontalanul, sehol a kiss Antalnak

semmi nyomára nem akadtak. Mivel az

erdö nyúgot, dél és észak felé majd szaka

datlanul több mért földekre kiterjed, te

hát szerdán délután erre felé is méljebben

bébotsátkozva kikurkásztatott, de a ki

küldetett keresők estve éppen olly üres

válasszal jöttek meg, mint az előtt. Az

Anya tehát tsak nem magán kivűl volt a'

kiss Antalnak vesztesége miatt: öt tulaj

*don, és három mostoha gyermekek közül,

a' mint az Anya sirva panaszkodott, a kiss

Antal legkedvesebb volt előtte; mivel el

ső gagyogásától fogva jeles eszességet, és

különös jó szívűséget mutatott. A men

nyire elerőtlenedése engedte, tsötörtö

kön maga is folytatta még némelly foga

dott emberekkel együtt a szegény gyer

meknek keresését, az erdő', és mező' tsöz

zeinek is jó jutalmat igért, ha valami tu

dósítást adhatnának a gyermekről. –

Minden híjjában volt ! – Tsak "" min

1 1
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dennap ebben a hétben nagy égi háborúk,

és essözések voltak, két ízben jég is annyi

esett, hogy az erdőben lapátolni lehetett.

Ha mindjárt tehát Antal étlenségében meg

nem holt volna is, ha mindjárt a vad ál

latok össze nem tépték, és az erdőnek bo

garai, a' mellyek az esztendönek ezen me

leg szakasszában olly annyira elszaporod

nak, tsak nem elevenen meg nem emész

tették volna is, de szegényt, a ki tsak egy

könnyü vászon ümögben volt, maga a

hűvös nedvesség is megölhette ! Így

siránkozott, így jajgatott az Anya, és pén

teken minden további kereséstöl megszűnt,

a' mellyre tellyes elerőtlenedése miatt

úgy is már alkalmatlan volt. Szombaton

2. Jul. dél után 4 óra felé, és így majd

nem ötször 24 óra mulva a gyermeket

Rudzinetz nevű szomszéd falunak, a' melly

Gröling Major Urnak jószága volt, tsikós

sa ugyan tsak a Rudzinetzi fekete erdő

ben tsak 4 , vagy 5ooo lépésnyire az ő An

nyának lakásától egy vén fának tövénél

heverve véletlenül megtalálta, és a ke

sergő Anyának házához vitte: de millyen

állapotban ! nem tsak magán kivűl, és

minden érzékenység nélkül, hanem meg

merevedve, és mint egy valóságos holt fe

küdt ő az ő vászon ingetskéjében, a' melly

a nedves földön való fészkelődés miatt bé

sározódott, szája tátva volt, a mellyben,

és torkában, füleiben, orrában, és sze

meiben a legutálatosabb férgek telepedtek

***,
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meg. Noha illyen formában a test lelket

lennek látszott is, de az anyai szív nem

engedte, hogy kedves fiát a koporsóban

egésszen által engedje a férgeknek, a mel

lyek azt, mint zsákmányokat úgy nézték.

Tsak anyai szívétől ösztönöztetve azt egy

lágy meleg ferdőbe tette, és a mennyire

lehetett, a férgeket az ő rejtett helyeikből,

a hol megfészkelték magokat, kipiszkálgat

ta, és azután meleg tejet szivárogtatott

szájába : és ime ! a visszatérő életnek né

melly jelei mutogatták magokat. Az ö

röm megkettőztette bátorságát, és buzgó

ságát; végre a kiss Antal nyelni kezdett,

és így óráról órára mind jobban fel inger

lödött az élet erő. A megmentetett sem

mit sem akart ugyan enni felelevenedé

sének első napjaiban, hanem mind tsak

hivesítő italt kívánt, de azért szemláto

mást erősödött. Azonban a gondos Anyá

nak nyoltz egész nap volt mit tennie, míg

ötet a nyüvektől, a mellyek legméllyebben

béették magokat, tellyesen megment

hette. Három heteknek elfolyása alatt a'

kiss Antal az Orvosnak minden segítsége

nélkül egésszen helyre állíttatott, és ő az

oltától fogva egésséges, és vidám. – Oh

természet, melly hatalmas a te ösztönöd

a szerető anyai szívben, a' melly a' hol

tat is megeleveníted! De egy úttal millyen

tanúságul szolgálhat ez a történet arra is,

hogy a holtaknak láttzókkal ne siessünk

azonnal a föld alá, hanem várjuk bé a va
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lóságos széllyel bomlásnak, és rothadás

nak jeleit! Nagy az élet erőnek tartóssága,

a mint tsak ez a példa is mutatja, és az

érzékenység nélkül merevedten feküvő test

ben is a belső részekre vonulva, és észre

nem vétetve jelen lehet, a mit több pél

dákban, ha élek, az én üres ó r á i m b an

más egyébb tárgyakkal együtt elö adni

szándékozok,

~*
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- Nagy alkalmatlanságok Cajenne

Szigetjében,

Csienne, vagy a' Frantzia Guiana egy

Frantzia országhoz tartozó sziget déli A

merikában. Az oda való Levegő nagyon

egésségtelen, és ezen szigetnek sok ked

ves fekvésü , és termékeny vidékjeire néz

ve is felettébb bajos egyEurópainak ott mu

latása. Louis Ange Pitou, a kit 1797. e.

deportáltak oda, kiadta Párisban 18o5.

e. ezen tartománynak lefrását az ő Voyá

ge a Cajenne könyvében. Ez a sziget, ki

vált ha mindennap a rosszak úgy őssze

yülnének, a mint azok a szegény Pito

ut érdeklették, az Idegenre nézve egész

Pokol volna: és valóban tsak kevés Euró

paiak menttek ezektöl a rosszaktól.

Pitou egykor némelly sorsosival egyűtt

Huruban egy öreg Holonistánál ebédelt.

A' midőn a Holonista az 1763-ik eszten

dőbéli első szállitvány elpusztulásának

okait rajzolgatná , Pitou eröss viszketegsé

get érzett lábában: azonnal egy szeretsen

Asszonyt hívtak, aki egy hegyes tövel

lában a húst felböködte , ott egy lentse

nagyságú nyílást tett, onnan egy fehér

s * *
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zatskótskát kihúzott, és egy kiss bogarat

mutatott, a melly a' bör, és hús között

s fészkelte meg magát. A kisszatskó teli volt

tojáskákkal, a mellyeket puszta szemek

kel alig lehetett látni: a tett seb a kese

rü Carapa olajjal kenettetett bé. – Ez a'

bogár, Chique volt. Szörnyü szaporaságú :

az 1763-ik e, béli Kolonistáknak nagy ré

sze e miatt pusztult el; mert ha tsak az

ember naponkint lábát meg nem visgálja,

a tojáskákból naponkint sok férgek tá

madnak. . . . . . . . : : -

. : De sok más vér szopó bogarakkal is bő

velkedik ez a tartomány az embernek kin

zására. A motsárok, a partok szinte pe

zsegnek kiss férgektől, a' mellyek gyorsan

hoszszú orrú szárnyas legyekké válnak, és

tsak szüntelen való füstölés által lehet a'

házaktól eltávoztatni, úgy valamint a Ma

ringouineknek, és Makeknek seregeit is.

- Az erdők olly sűrűek, hogy a nap'

súgárai homályokba nem hatnak, karvas

tagságú Liane gallyakkal, és oldal hajtá

sokkal annyira bészöve, fonva, hogy mi

attok meszsze nem lehet menni, minden

féle madaraknak, és majmoknak lakhe

lyek. Az ágakonnéha egész sapajoukok ló

gatják magokat, •

, A' midőn Pitou 1o-ik August. egy il

lyen erdőben egy társával gyümőltsöt sze

degetett, hirtelen egy erőss fekete szál visz

sza tartóztatta, mellyet eleinte Liane haj

tásnak tartott. Ő tovább tolta, hogy odébb

:

i
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mehessen, hát egy ember fej nagyságú (?)

pók az említett szál hoszszában zörögve

jött elő búvó helyéből, de esmét hamar

viszsza tsúszott: az ő hálója olly mestersé

gesen volt szőve három fák között, hogy

abba a kiss madarak könnyen bele keve

rődzhettek, - * -

Az erdöböl viszsza térvén egy tsoport

madaraknak panaszló hangjaira figyelme

zett Pitou, a' mellyek egy nagy Curbari

fán ültek, és kedvetlenül egy ágról a má

sikra lefelé repdeztek. Egy közülök a föld

re esett. Egy kar vastagságú úgy monda

tott bájoló, vagy ráspoly kigyó volt, a'

melly világosan szikrázó szemekkel, és fel

tátott szájjal ült a füben , és a feketék'

állítása szerint tsupán merő nézéssel kén

szeríti a madarakat, hogy hozzá, mint

bizonyos halálokhoz közelítsenek. *) Ez

a kigyó fekete, ráspoly formára meg an

nyi négy szegű vonásokkal a világosság

elől motsáros helyekre, és homályos er

dőkbe rejtezkedik. Pitou megrázkodva tá

vozott el társával együtt. De a midőn egy

kevessé megállapodtak, és e jelenésről be

szélgettek, reménytelenül a hangyáknak

elláthatatlan sokasága között látták ma

gokat, ök tehát szaladásnak eredtek, hogy

azoknak marásai hólyagokkal bé ne bo

*) Ezt beszélik ugyan a Feketék, beszélli Pi

tou is, de a dolog azért még sem bizonyos,



rítsák őket. Ezek a kiss állatok mindunta

lan olly temérdek sokasággal vagynak e

gyütt az ő vándorlásaikban, hogy több dü

lő földeket ellepnek, és ha útjokban egy

elerötelenedett, vagy meg részegedett

embert találnának, azt meg emésztenék,

A merre az erdőkön mennek keresztűl,

járásoknak nyoma egy jártt úthoz hason

Jít. – Még két órányira lévén lakó helyek

től, egy félelmes orditást hallottak. Egy

vörös Tigris egy tehenet tépett széllyel, és

azután elhagyta, de tölök, nem meszsze

szökvén el; kutyájokat felkapta, és azzal

nyíl módra eltűnt. . . . * * *

- Ez illyen látományok között elbád

gyadva tért haza Pitou társával. Estve le

vetkezvén, felvakarták lábaikat. Bőrök áz

-Agoutyknak marásitól bé volt vonva. E- .

zerenkint vagyon ez a kiss vörös féreg, a'

melly nyáron valóságos ostora a meleg

éghajlatnak, minden plántákon vagyon,

és harapása által gyakran daganatokat o

koz a lábakon. Ezt a gonosz férget szin

te úgy, mint a Chiquet, nagyon szorgal

matosan ki kell a sebből húzgálni, ha az

álmot, és egésséget fenn tartani akarják.

A' Fionakáknak útálatos lármája, mel

lyel nemi ösztöneiket végzik, nem hagyta

az elfáradot Pitout éjjel elaludni. Ezek un

dok formáju fekete, és vörös majmok. –

Pitou éjjel az ablakhoz állott, és meg

rémülve látott egy szép pettegetésü nyős

tény Tigrist két fiaival kunyhójához kö
3 ~



zel. Egy a bokrok között legelgető tehe

net a vad állatok hirtelen megtámadtak,

azt megölték, és elhurtz 3.ták. A pásztor

felotsódott, az egész falu talpra kapott, és

üldözte a rablókat: Pitou is ezekhez tsa

tolta magát. Haza térvén a haszontalan

vadászatról, Givryt az ő társát mélj álom

ban találta az ő függő ágyában, de azt

közelebbröl visgálván, vérében fetrengeni

látta. Mi volt ennek az oka ? Hét Denevé

rek , nagyobbak a gyermek fejénél, a'

szegény Givrynek erét megnyitották, ő

tet kiszívták, és mélj álomba hozták. Nem

kevés fáradtsággal költhették fel a halálos

álomból. – Tizenkettedik Augustusban

viszsza jöttek a vadászok , de a Tigrist el

nem ejthették, jóllehet az tsak ugyan rá

akadt halálára. Egy folyón által menvén,

és a tulsó parton egy Krokodilussal ösz

sze akadván, a két bestiák öszsze kaptak *

és haldokolva a vizbe hengeredtek.

15-ik August, egy szeretsen Aszszony"

nak akarta Pitou mosás végett adni a'

Deputatusoknak szennyes ruháit. A ruha

egy táskában volt, de annyira öszsze volt

rágva, hogy inkább tsipkéhez, hogysem

vászonhoz hasonlított. Ez kiss, fehér, és a'

bolhákhoz hasonlító hangyáknak gonosz

munkájok volt, a mellyek a fehér ruha

után olálkodnak, mindent öszsze rágnak,

és lakásokatgyakran változtatják, a' melly

a legmagasabb ágakon lévén épitve, az

után a' Publikánok kitsinyeinek lakhelyül

4.
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szolgál. A hangyaboly mézgából vagyon

összve raggatva, néha olly nehéz, hogy két

Feketék alig emelhetik el, és olly erőss,

hogy tsak kalapátsal lehet széllyel zúzni.

Ezen hangyákon kívül hasonló romlás vé

gett sok száz kiss világos barna szarvas bo

garkák (Raveknek hijják) telepedtek meg

a táskában, a mellyek mindent megrág

nak, és magok után egy édes pézma for

ma szagot hagynak. Pitou a szennyes ru

hából lett rongyokat félre dobta, és még

harmadrendű vendégeket is talált a táská

ban, mellyeket eleinte észre sem vett. E

zek némelly pókok voltak, a' mellyek há

1óikat ott kiterjesztették. A szeretsen asz

szony azt mondá néki, hogy ezek a pó

kok a leghasznosabb őrrállók, a' mellyek

halálos ellenségeik lévén a fehér hangyák

nak, és Ravekeknek, tsak ezeket üldözik,

sött még a hangyabolyba is bé furakosz

- nak. Tsudállatos, és bölts elintézése min

dennek e világon, a hol a kártévőket

nyomban érik azoknak ellenségeik, és ha

tárt vetnek dúlásaiknak! – Ezen kedvet

1en mulatság közben egy vastag hasú légy

tsipte meg Pitout, és a' tsipésre felpuffadt ,

keze. Ez egy Adrague volt: ezek azAdraguek

tsak akkor rosszak, ha felingereltetnek,

Ok a Levegőben egy kedves rózsa szagot

terjesztenek el. – Pitou most már a fe

hér ruhát is visgálni akarta, de azt a szere

tsen Asszony kirántotta kezéből, és maga

bontotta ki; mivel, a mint mondá, sem

*
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mihez sem kell előre való látás nélkül nyul

ni. Es valósággal egy sárgásbarna, új

nyi hosszú, gyürűs, sok lábú nyű esett ki.

Ez a scorpio nemű a Feketéknek állítása

szerint megmarásával hideglelést néha ma

gát a halált is okozza.
*



Némelly rövid Anekdoták.

→9-O-9–

Livius D ru su s.

Egy mesterember azt igérte Livius

Drususnak, ennek a Római Fő ember

nek, hogy öt Talentomért úgy helyre hoz

za házát, hogy senki sem fogja látni, mi-^

vel ablakjainak sokaságán szabad tetszése

szerint kiki bé nézhetett. Erre azt mondá

Drusus: Barátom! inkább még tízet a

dok • ha, úgy, intézed el, hogy az egész

város népe láthassa tselekedeteimet.

A d i a t o r ix. -

Az Actiumi ütközetben Adiatorix Ga

latziának kiss Asiában Tetrarchája mind a

két fiaival fogságba esett. Octavianus Au

gustus azt parantsolta, hogy tsak az Atya'

és az öregebb Fiú ölettessenek meg. A

hóhér ezen parantsolattal a börtönbe men

vén, és mellyik légyen az öregebbík, kér

dezvén, edszer is mind kiáltának mind a'

ketten: ,, én vagyok, engem ölj meg!**

hoszszas nagy lelkű vetélkedés után végre :

megegyezett abban sűrű könnyek között

Dylantus az öregebbik testvér, hogy a fia

talabbik az Atyával megölettessen. Meg

tudván Augustus ezt a nagy lelkűséget,
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örömest viszsza hozta volna őket az életre,

a' mellyre olly érdemesek voltak. .

A g i s. - -

Agis az Antipater ellen Megalopolisnál

történt ütközetben több sebekbe esett :

katonái tehát vállaikra vették, de az ellen

ség már körül vette őket. Ekkor Agis azt

parantsolta nékik, hogy tennék le, ők

pedig a szaladás által tartanák meg élet

jeket a Hazának, jövendőbéli szolgálatjára.

Ok engedtek. O egyedül hartzolt térden

álva és több Macedonokat ölt meg: végre

egy nyíl által lökte, és térden álva adta

ki lelkét.

A n ax i m e n e s.

/ Nagy Sándor Lampsakus városát el

pusztítani akarván, Anaximenes az ö At

tyának Tinítója jött hozzá A Király gya

nítván elérkezttének okát, megesküdött,

hogy kérését nem tellyesíti. ,, A kegye

lem, a' mellyért esedezem, úgy mond A

naximenes, nem más, hanem hogy Lam

psakust elpusztítsad." Ezen elmés fordítás

sal megmentette Hazáját.

- A p e l l e s. (

Egykor Ephesusban N. Sándor Apel

lestől festett tulajdon képét nem ditsér

te, és ugyan ekkor egy ló Apellestől

festett lóra , nyerített: Ez a ló, úgy

mond Apelles Sándorhoz, a festés mes

terségét jobban érti náladnál. – Ptoló

mäus Aegyptomi Király nem nagy barát
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ja volt a híres Apellesnek. A midőn ez

egy hajótörés után Alexandriába vetődött,

tehát az Udvarnál nem tsak semmi meg

tiszteltetésre nem talált, hanem még né

melly rossz szivüek tőrbe is akarták ke

ríteni. Ezek egy Udvari szolgát megvesz

tegettek, hogy a képirót a Király nevé

ben ebédre hijja. Apelles megjelent. A'

Király, ezen szemtelen vakmerőségre an

nyira felfortyant, hogy ötet kemény sza

vakkal megtámadván, kérdezné, ki hívta

légyen? Apelles semmit megnem indul

va egy holt szenet vett, és a szolgának

képvonásait olly helyesen rajzolta, hogy

a Király azonnal reá esmérne. Ezen szem

pillantattól fogva Ptolomaeus a Nagy Mes

terrel Királyi kegyelmeinek bő jeleit ta

pasztaltatta. - - -

A r is tipp u s.

Azt mondotta egykor Aristippushoz

Diogenes: Ha te káposztával, és répával

megelégednél, nem járnál a Királyok u

tán. Aristippus felele: és te, ha a Kirá

lyokkal társalkodni tudnál, tehát meg nem

elégednél káposztával, és répával. – Egy

Athenai kérte Aristippust, hogy fiának ne

velését válalná magára; Aristippus , ezer

Drachmát kívánt. Ennyiért, úgy mond az

Attya, rabszolgát is szerezhetek. A Bőlts

így felele: sőtt kettővel fogsz bírni; a te

fiaddal, és azzal a' rabszolgával, a' kit mel
léje rendelsz. - • " * * *

Aris
* •
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, A r i s t o t e l e s.

Aristoteles olly telhetetlen volt a ta

nulásban, hogy aludni menvén, egy go

lyóbist vett kezébe, és azt egy medentze

felett tartotta, hogy azt kezéből kiejtvén,

a zörgésre felotsódnék. – Egy nagy tsa

tsogó a legtsudálatosabb elöbeszéllésekkel

terhelte Aristotelest. Nem álmélkodol e'

ezeken ? kérdezé végre a tsatsogó. Igen

is álmélkodom, felele Aristoteles, hogy le

hetnek fülei a hallásra annak, a kinek a'

tőled való eltávozásra lábai vagynak. –

Egykor kérdezték Aristotelest: miért lát

ná olly örömest a szép Asszonyokat? Ez

egy vaknak kérdése, felele ő.

- H i e r o.

Plutarchus illyen példáját említi az

asszonyi ártatlanságnak, a mellyet ma

talán – egy tréfás elme – szüleményé

nek tartanának. Hiero a Syrakusai Király

szó közben öszsze kapván ellenkezőjével,

ez felhevülttében azt hányta a Tyrannus'

szemére, hogy büdös leheletű. Maga Hie

ro sem tudta ebbéli testi hibáját, és az

ért az ő szeretetre méltó feleségének azt a

szenırehányást tette, hogy miért néki

azt soha nem említette ? – Mivel azt hit

tem , felele a tiszta erköltsü Aszszony ,

hogy egy rosz szagú száj minden férfiak

nak tulajdona. *

° C 1 e o p a t r a. "

Antonius egykor Nilusnak partjain

halászott, semmit sem fogván: mivel önm

Tavaszi Virágok. 1 2
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szeretetének nehezen esett, hogy nem tün

hetett úgy Cleopatra szemeibe, mint a'

szerentsének mindenkori kedvelttje, tehát

egy Matróznak megparantsolta, hogy a

víz alatt ússzon hozzá, és egyet a legna

gyobb halak közül akasszon horgára. Ezt

tehát, örvendezve kihúzta. A tsalárdságot

megsajdította Cleopatra, mellyet titkon

udvari embereinek is kijelentett. Máskor

esmét megvetette horgát Antonius. Cleo

patra már úgy rendelte, hogy egy rabszol

gának a víz alá kellet bukni, és egy nagy

bésózott halat horgára aggatni. Antonius

a horgot felhúzván, egy megszégyenítő ha

hota támadott a Nézők között. Cleopatra

boszszontó tsalfaságát az által akarta hely

rehozni; hogy így szóllott a büszke Ró

maihoz: Barátom ! hagyjad nékünk a'

horgot, nékünk Kanopus , és Pharos kiss

Urainak, azok a halak, mellyeket néked

fognod kell , a' világnak Városai, és Or

szagai. . . . . .

C i c e r o.

Egy Római Dáma azt mondá Ciceró

nak, hogy 4o esztendősnél nem korosabb.

Cicero felele: nagyon goromba volnék,

ha ezt nem hinném, holott az Aszszony

ság ezt nékem 5o esztendöktöl fogva foly

vást bizonyítja. /

D y o n i s i u s.

A midőn az Alattvalók az öregebbik

Dionysius Sitziliai Tyrannus ellen átko

kat szórnának, nem kevés álmélkodással
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értette, hogy egy öreg aszszony Syraku

sában minden reggel az Istenekhez imád

kozott, hogy ezen Királynak halálát ne ér

je: kérdezte tehát iránta való jó indulat

jának okát. Gyermekségemben, felele az

aszszony, mindenek panaszolkodtak az el

len,a ki akkor rajtunk uralkodott. En tehát

halálát kívántam, és ő megölettetett. Az u

tánna következő úgy viselte magát, hogy

mi az Előttevalót visszakívántuk: mi kértük

az Isteneket, hogy az új Uralkodótól szaba

dítsanak meg, kéréseink meghalgattattak.

Utánna te jelentél meg,és te több rosszat o

koztál a két utolsóknál: azt gondolom tehát,

hogy a negyedik még kegyetlenebb lessz ná

1odnál, és ezen okból imádkozom minden

nap a te megtartásodért. * -

4 L a i s.

A szép Lais olly nagy vélekedéssel volt

kellemeinek hatalma felől, hogy nagy som

mában fogadott,hogya mértékletes és tiszta

erkőltsű Xenokratesen győzedelmes lészen.

Azon ürügy alatt, mintha a gyilkosok

tól üldöztetnék, annak házába tért, és éj

jeli szállást kért. Ott meghált és –a Bölts

mozdúlatlanul ülve maradott könyvei mel

lett. A midőn más nap a pénzt le kelle

ne tenni, így szólla: én tsak azt fogad

tam , hogy emberen fogok győzedelmes

kedni, nem pedig köbálványon.

P e r i k l e s.

Periklest egykor egy goromba gazem

ber egész nap gyalázta. Ezen megbántást
1 2
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tsendesen szenvedte, és a törvényszék e

1ött dolgait folytatta. Estve felé haza men

vén, követte ötet ez a rossz ember, és

külömbféleképpen szidalmazta. Perikles

mindúntalan halgatott, és házához érvén

megparantsolta inassának, hogy ezt az em

bert, mivel setét volt, fáklyával haza ké

sérje. -

P h i l o x e n e s. .

Az öregebbik Dionysius Sitziliai Hi

rály Philoxenes Filosofust a köbányába

küldötte, mivel verseit nem dítsérte; de

az ö jó barátjai nem sokára kimentették

onnan. A midön Dionysius esmét kíván

ná tudni, hogy mit ítél versei felől, a Hi

rálynak nem felelvén, azt mondá a test

őrzőknek Philoxenes: a kö - bányába vi

gyetek.

* P i n d a r e t o s.

Mennél útálatosabb a Bőltsnek a sze

meiben a kérkedő, annál betsesebb elöt

te az érdemekkel jeles, de alázatos, és

magát mérsékelő. Ez érdemei miatt nem

kevélykedik, nem pufadoz, azt gondolván,

hogy mások talán nagyobbakkal birnak,

és ő még talán sok hijján vagyon, a mi

szükséges arra, hogy az legyen, a mi len

ni kivánkozik. – Illyen volt Pindaretos ,

a ki Latzedaemonnak legokosabb , 's leg

jelesebb Férfiai közé tartozott, de a ki nem

volt azon 3oo közül, a kik a' Hazának Igaz

gatására választattak. A helyett, hogy ez

-

*
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ért bosszonkodásra fakadott volna, inkább

örömmel eltelve így kiáltott fel: „Melly

szerentsés az én Hazám ! három száz Fér

fiak vagynak kebelében, kik minnyájan

okosságban, és tapasztalásban megha
ladnak engem !** v

P l a t o. " "

Plato, egy híres Görög Filosofus So

kratesTanítványa Dionysius Király'hivásá

ra Syrakusába ment. De ezen Fejedelem

nek gondolkodása módja, és szabad kényű

uralkodása annyira visszatettzettek a Fi

losofusnak, hogy Syrakusát nem sokára

elhagyta. Ezen Diónysius annyira felin

dult, hogy távollétében üldözni kezdette,

és elfogatására holmi módokat gondolt.

De végre megfontolván, mennyit árthat

nának néki az okos világ előtt egy illyen

nagy embernek, és híres Írónak méltó pa

nasszai, tehát hibájának helyrehozása vé

gett egy hízelkedő kifejezésekkel, és a tör

téntteknek mentegetéseivel tellyes levelet

írt hozzá. Plato nemes büszkeséggel így

válaszolt néki: „Tsak rabszolgákhoz illik

a Tyrannustól félni, a ki őket bésókban

tartja. En szabad vagyok, tehát a Despo

tismustól nem félek; azonban hiszem, hogy

az igaz bölts a busszúállást útálja, és már

tsak az elmélkedésnek, és tudományok

nak ingerlő szeretete is elegendő, hogy ő

tet illyen alávaló érzésektöl, a' mellyek

tsupán gyenge, és köz lelkekben lehetnek,

tisztán tartsa.“ – Ugyan ez a Plató egy

*
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kor Olympiába utazott, hogy az ott tar

tatni szokott Innepléseken jelen legyen.

Itt egy vendégfogadóban némelly idege

nekkel jött össze, a kik őtet nem esmérték.

Tsak hamar megnyerte tiszteleteket, és

hajlandóságokat társalkodásának tettzetös

sége, és értelmes beszédjei által, a mel

lyekben a tudósságnak, és Filosofiának

minden jeleit kerűlte, semAkademiájáról,

sem Sokratesről nem szóllott, úgy, hogy

az Idegenek, a kiknek kérdésekre nevét

megmondotta, éppen nem gondolták, hogy

ö légyen az a Plato, a kinek híre egész

Görög Országot bétőltötte. Az Inneplések

végződésével véle együttAthenába útaztak,

a' hol őket önnön házánál barátságosan -

fogadta. Ok felettébb örültek, hogy il

lyen betsületes emberre szert tehettek, és

kérték, hordozná meg őket Athenában, és

a város nevezetességeit mutogatná meg

nékik. De mindenek előtt – úgy mondá

nak – mutasd meg nékünk Sokratesnek

azon híres Tanítványát, a' ki a' te neve

det viseli, és azokat az esméretes, derék

könyveket írta. – En vagyok az, felete

Plato mérséklett mosolygással, mellyet az

ö vendégeinek meglepése, és tsudálkozá

3a gerjesztett benne, -

P o l i k l e t. " * _

Poliklet azon egy tárgyra két álló ké

pet tsinált, az egyikét titkon tsupán tulaj

don elméje, és a Mesterségnek szorgal

matosan tanultt rendszabásai szerint; a'

\-

*
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másikát az ő közönséges műhelyében, a'

hol a sok féle tanátslásokhoz képpest szün

telen jobbítgatott, és változtatott. Elké

szűlvén, mind a kettőt kitette. Az első

köz tsudálkozást, ez hangos nevetést ger

jesztett. Látjátok, úgy mond, ez a ti mun

kátok, amaz az enyim.

- T h e o k r i t u s.

Egy nyomorult kőltő verseinek egy

részét Theokritus előtt elolvasta , és kér

dezte, hogy azok közzül mellyek tettzet

tek néki legjobban? Azok, úgy mond,

mellyeket elhagytál.

T r a j á n u s.

Trajanus eleibe egykor az ő legna

gyobb ellensége kerülvén, így szóllítá azt:

Barátom ! most már bátorságban lehetsz,

mert Tsászárrá lettem. –

P r o t o g e n e s.

Protogenest, egy Rhodusi híres kép

írót tsak híréről esmérte Apelles. O tehát,

hogy tulajdon szemei által győződne meg

remek munkái felöl , Rhodusba útazott.

A midőn elösször Protogeneshez menne,

tsak egy öreg Asszonyt talált othon, a'ki

a Mesternek mühelyében volt. Ott egy

tábla állott késszen, a' mellyre még semmi

sem volt rajzolva. Az Anyós nevét kérdez

te. Ide leírom, felelo Apelles, egy etse

tet vett festékbe mártva, és a táblára rend

kivül való finomsággal némelly vonásokat

rajzolt. Protogenes megérkezése után a'

történetet elbeszéltetvén magának, tsudál
. *
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kozva visgálta a rajzolt vonásokat, de tsak

hamar azoknak szerzőjét is eltalálta: ,, O

Apelles, úgy mond, tsak ő rajzolhat il

lyen finomsággal, és könnyűséggel." –

•

O más színnel még szebb, és finomabb

párkányozatot rajzolt a vonások körül,

és meghagyta Gazdasszonyának, hogy ha

az Idegen esmét megjelenne, tehát a táb

lát mutatná meg néki, és mondaná meg,

hogy az annak a férfiúnak munkája, a'

kit keres. Apelles látván, hogy vetélkedő

társa meghaladta, elszégyenlette magát;

ő egy más festéket vett és azzal a már í

rótt vonások közé még egynehányat raj

zoit , a' mellyekben a képirásnak egész

finomságát kimerítette. Ezt látván Pro

togenes, így szóllott: „ Most meggyözet

tettem : fel kell keresnem meggyözőmet,

és által ölelnem.“ Azonnal a kikötő hely

hez sietett, ott találta Apellest, és véle

meghitt barátságot kötött, a' melly halá

lig tartott. – Valóban ritka példa két e

gyenlö érdemekkel jeleskedő Férfiak kö

zött, a kik azon egy pályafutáson össze

találkoznak! Meg érdemli ez, hogy a ta

nult Mesterek azt gyakrabban megújjítsák

á szép Mesterségeknek tiszteletére. –

Z e n o.

Egykor azt hányták Zenónak szemé

re, hogy a szerelem nem illik egy Bölts

bez. Ha ez így vólna, felele ő, tehát a'

» szépek szánakodásra méltók volnának,

mert így tsak a bolondok szeretnék öket,

\
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és

N a g y S á n d o r.

Halván N. Sándor, hogy Demokritus

számtalan sok világoknak lételét állította •

igy szólla: én nyomorult, még egyet sem

hódoltattam meg. – Egy Filosofus aján

dékot kért Sándortól leányának kiházasí

tása végett; ő 5o Talentomokat adott né

ki, a Filosofus tudtára adta, hogy 1o elég

volna. Sándor felele; igen is, néked, de

nem nékem. – Egy Matzedoniai egy ösz

vért vezetett aranyal megterhelve, Sár

dorhoz tartozandót. Az öszvér annyira el

fáradott, hogy már tovább nem mehetne: –

a vezető tehát könyörületességből levette

róla a terhet, és nagy czipelődéssel egy

- darabig vitte, A Király látván ezt a szá

nakodó embert az ö terhe alatt tsüggedez

ni, így szollítá ötet: Rajta Barátom! vidd

házadba azt a terhet, néked ajándékozom!

– Megértvén Sándor, hogy némelly Ve

zérei ellene zúgolódnak, és felöle rosszul

beszéllenek: Királyhoz illő, úgymond, má

sokkal jót tenni, és a kissebbítőkkel nem

gondolni. – Egykor Sándor előtt egy va

laki bévádoltatván, egy fülére könyöklött:

ezt , úgy mond, a bévádoltatottnak szá

mára tartom. -

~ H a s a n.

Az Arabiai Kalifa Has a n az ebédnél

ült, a midőn egy rabszolga egy tál forró

ételt reá döntött. A megrettent rabszol

ga térdre esett előtte, és a koranból eze

ket mondotta: „ A Paraditsom azoknak

\ A *
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rendeltetett, a kik haragjokat megzabo

lázzák.“ Hasan felele: én nem haragszom.

A rabszolga folytatta, a koran szavait:

,, Es azoknak, a kik az embereknek meg

botsátanak.“ Hasan felele: én néked meg

botsátok. Azonban a Rabszolga az egész

verset elvégezte: „Mert az Isten szereti a'

jótéteményt.“ Hasan mondá: Tehát meg

ajándékozlak a szabadsággal, és négy száz

ezüst darabokkal. -

II. M a h o m e t. " -

II. Mahomet, a ki Konstantzinápoly

nak 1453. e. lett elfoglalásával véget vetett

a Görög Császárságnak, a' ditsősségre fe

lettébb vágyott. Meglátott egykor egy

fiatal Görög személyt Irene nevüt; annyi

ra megkedvelte azt, hogy az Igazgatásnak

legfontosabb dolgait Ministereire bízta.

Ezért a Jantsárok zúgolódásra fakadtak.

Mustapha annyi bátorságot vett magának,

hogy Mahometnek a zúgolódást béjelen

tette. Erre tüstént kiadta a parantsolatot,

hogy másnap reggel a Jantsárok ütközet

rendébe áljanak. Azután Irenéhez ment,

több szeretetet mutatott hozzá, hogy sem

az előtt, és meghagyta néki, hogy a leg

szebb, 's legdrágább ruháiba őltözködjön:

így vezette azt kéznél fogva az ősszegyűltt

Jantsárokhoz. Az ö szépsége minnyájok

ra egy formán hatott, és megvallották,

hogy egészsen méltó a Tsászár szereteté

re. Erre így szóllott Mahomet: Ugy értem,

hogy szerelmemet gyalázzátok : de tudjá

*
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tok meg, hogy a ti Tsászártok nem tsak

az egész világnak Ura, hanem önnön ma

gán is tud Uralkodni. – Alig mondotta

ezt ki, hogy Irenét hajánál megkapta, és

kardjával egy ütéssel fejét eltsapta.

- Ma h o m e t B ey.

Mahomet Bey Tunisi uralkodó kintset

gyüjtött az által, hogy a földmívelést elő

segéllette, e mellett a Chemiával is fog

lalatoskodott, és mivel hajlandóbbak az

emberek a meggazdagodást a szerentsé

nek , hogy sem a jó rendtartásnak tulaj

donítani, tehát arany - tsinálónak tarta

tott. Es mégis ez a jó Uralkodó áldozatjává

lett ellenségeinek, letétettetett, az Algieri

Deyhez szaladott, és tőle segítséget kért.

A fösvény Algieri az aranytsinálás tit

kát kívánta tőle jutalomul. Mahomet meg

igérte ezt, és meggyőzte azt a felekeze

tet, a' melly az uralkodást magájévá tette.

A trónusra esmét fellépvén, háládatosan

megemlékezett ígéretéről, és más egyébb

drága ajándékokon kívül nagy számú

ekéket , boronákat és más főldmivelő szer

számokot küldött Algierbe: Ezek a szer

számok, ezt kellett a követeknek mon

daniok, teszik a Böltseknek igaz kövét, az

Országoknak szerentséjét, és az uralkodás
nak hatalmát. – • -

u i n.

Ez az Anglus Actor egykor Sommer

sethshireben elvesztette lovát, mellyet

egy réten legeltetett. O egy mezei embert
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kerdezett, ha nem volnának e itt a szom

~ szédságban gazemberek, és lótolvajok ?

Nintsenek, felele ez: mi minnyájan be

tsületes emberek vagyunk, hanem egyné

hány napoktól fögva tartózkodik itt egy bi

~zonyos Quin,a Londoni Játékszínnek tag

ja, talán az lopta el. –
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E c l o g a:

– vagy

P á s z t o r i D a 1 1:

még 1789. e. sietve készűlt Pozsonyban

egy jó Barátom neve napjára.

*



– Ubi plura nitent in sarmine, non ego paućis

Offendar maculis. -

Horat. de art, Poet.

*

f * *

A mikor a versben több szép vagyon, akkor iránta

Én nem morgok, ha kis szenyre találni fogok,

*
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#*, • *

U*: légy Méris; gödölyék hív pásztora, 's Attya!

Újságot mondok ; melly nékünk tellyes örömmel '

Innhol természet tsendessen kél fel előttünk, "

Virrad szép hajnal, szekfü szépíti mezőnket,

Torkokat éneknek készítik előre patsirták:

Tellyes mozgásban van minden, tellyes erőben

Itt, nézd, minden örül, zöld színre kikelnek

Fűvek, Fák, Bokrok: ződülnek az erdei bikfák,

Nyájunk is frissebb, tsak nyers legelőre ki véle, •

Gazdagon új fűvel rétünket Flóra bé hinti. - -

Kedvre ma minnyájan, mert erre Komáromi térek :

Késztnek. – – – – – – – –

M é r i s.

NIond, magyarázd Melibée okát ez örömnek!

Meszsze elhagyta talán Országát nyájas Apollo , -

'S kedves Pásztorinak meg avultt kunyhóiba szállott?

Vagy követet küldött hozzánk örvendetes hirrel?

Vagy ma talán született ragyogó nagy disze hazánknak?

E nélkül nem volna okunk illy bokros örömre.

M e l i b é u s.

Sem nem Apolló, sem követ égből érkezik hozzánk »

Magzat sem született régen várt fénnye. Nemünknek«

Drága barátunknak méltó neve Innepe van ma :

Méltó tiszteletét szivünk örömére zenegjük. *

Rajta, siess, hozzad meg Méris! pásztori sipod ;

E mellett ne felejtsd több hangú kobzodat othon,

Phaebus ajándékát, mellyel versekre fakadhatsz,

Még én hitványabb nádamba kapok, te azonban

Tavaszi virágok. 13

* *

**
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Lantodat érzékeny mélj hangozatokra szoritsad»

Adja tehát Lantod folyamatját pásztori versnek,

Hangját nádamnak meg törve ereszteni kezdem,

M é r i s. *

Fejtsd ki magad', ki lehessen ezen mi drága Barátunk?

Hit mind eddig nem lehetett ki tanulni szavadból,

M e l i b é u s.

Emlékezz tsak az el múltt esztendökre, meg érthedd.

Miketten, tudod, olvastuk szép verseit ennek,

Ifjú Papságot mikor ott – elmentte Sz. . . . /

Szív-fájdalmában vég nélkül hagyta epedni.

Láttad, melly méltán árját öntötte szemének –

És melly gyászosan ö vele hiv paptársai sirtak. \

| M é r i s. r– -

Úgy vagyon olvastuk, maga adta kezébe Apollo

Kaitsos arany lantját, mellynek szép hangja ketsegtet.

• Muzsák szoptatták nagyságos kasztali téjjel,

S igy Pindus minden titkát fel fedve találta.

- M e l i b é u s.

Méltó, e napját hogy Hazánknak töltsük örömmel.

- M é r i s.

Sőtt kötelességünk, hogy sátoros Ínnepet üljünk.

Gyenge Gidáink is ma borongjanak erre, amarra,

Menjenek önn tettzések után jobb rétre, 's mezőre,

M e l i b é u s. -

Szent közttünk e nap, mert érdemes erre Barátunk,

M é r i s.

Erdemi terjednek lám napról napra felesbben,

Már is meszsze ki ment tisztes, szép hire nevének,

M e l i b é u s.

Tsak taval olvastam bús versét sirva, epedve: :

Ollyan után jajgat, noha,későn, 's bánva sohajtoz,

-

#
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Kit még most is ohajtva ohajt szép nyelve Görögnek.

O! de tsudáltam szép versének tiszta folyását!

Illyeneket bővebb mértékkel szülj te Komárom!

Messze elesni fog így nyelvünktől durva parasztság »

'S olly nyelvé válik, mellyben bizvást ki ki szólhat,

M é r i 's.

Úgy van szép Nyelvünk ö által többre mehet még:

Nem rég olvastam zokogó Műzsája keservét,

A midön egy némelly készülne ki menni Pozsonyból -

Láttam, nyelvünknek bús ázva tsurogtak.

Oh ditsőült föld, melly illy szüleményeket adhatsz!

Ingadozó, vékony melly most, és gyenge fa vessző,

Majd gyökeret vervén illő jó földbe magának,

Nőni magasra fog, és erdönknek tzimere lészen. *

A Duna is, melly most Magyar Ország fő vize, ime *

Keskeny forrásból ered, hét ágakra sokitja

Habját folytával, 's úgy foly tengerbe zuhanva:

Ugy leszen ő is, tsak várjuk, egy fénye Hazánknak.

M e l i b é u s.

várhatsz kedves Hazám! nyomorúlt üdőben segéllőt,

Es ki tovább vigye már kiderült szebb nyelvedet, eszközt,

Tsak kezdett útján ezután folytassa tovább is , , , ,

Járását, nem hibáz, hidd várakozásod iránta, - - -

Oh Méris! mit akar? Nézd ott jön Tzintzia Húgod.

T z i n t z i a.

Jó reggelt Bátyám! mit látok? vajmi szerentsés,

INap, mellyben felesen szomorúság fellegi mulnak! -

1Mond meg Bátsi okát e nem vártt pásztori kedvnek, „ ,

Ime egész szivből kész Húgod véled örülni. . . . . .

M é r i s. * * * * * *

E tájon napját, Húgom! most ülli Barátunk. * *

T z i n t z i a. * * *

Légyen ezen nap szent, 's azután felajánlva az égnek, ..

13 *
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És minthogy bizonyos, forró is köztetek a frigy,

Számláljátok elö Károlytok tetteit:

- M é l i b é u s

- 0 4 - 9 - Értsed i

A miket hallani fogsz, az mind tsupa finom igazság.

Nem bomlott nálunk még fel törvénye igaznak; •

'A' külső szinlést népes Palotákba keressed

A sereges Muzsák már rég Helikonra vezették

*S közlé verseivel szép Gratzia tiszta szemérmét:

Mellyhez Pán is adott szükséges tréfa enyelgést.

Igy ha vagyon játék itt, vers ott többre igyekszik,

Méltóbb dolgokat üz, és többnyire könnyeit önti.

Egy valamelly rendes méltóság tetteiben van,

Melly szeretést gerjeszt, gerjeszt mindenbe tsodállást•

Több jeles erköltsit most szóval el halgatom itten,

Másképp kis Muzsám számosb szakaszokra dagadna.

M é r i s.

Mennyei áldások közt éljen örökre Barátunk.

M e l i b é u s.

Hátra vagyon még egy égő szikrája tüzünknek,

"Mellynek is hogy tennénk eleget, kivánja szerelmünk.

Kérjük az Istent ép voltáért áldozatok közt,

M é r i s. ,

O be igen Melibée! esik kedvünkre ma minden,

Illy segedelmit az ég ezután is nyújtani fogja –”

A kire bízva vagyon nagy tisztel az áldozat, ott jön.

Majd oltárt készít terepes zöld myrtusi ágból,

Ketske, Tchén, Bárány egy riska tsomóba verődnek,

Mellyeknek szépét a Pap választani szokta. -

Gyülnek utánna hamar nyájassabb pásztori Szüzek,

És koszorút kötnek, rakván szarvokra azoknak,

E koszorús Seregét azután oltárnak ereszti

A Pap, alája tüzét maga rendesen hinti kezével

A fa rakás pattog, kis bárányt lángja emészti.

4.



M e 1 i b é u s.

Isteu hozott, kérésünket meg nem veted, hiszszük.

Áldozzál! - az egész nép ezt esedezve ohajtja.

A z á l d o z ó P a p.

Ez kötelességem, lám rengő lángja tüzemnek,

Már lobog, ösztönt ád nékem is vigságra Komárom:

Itt az idő, kegyes áldozatunk emeledjen az égnek,

Öljük nyájunknak legszebb gödölyéit örömmel,

A mi vagyon, mindent önkint áldozzunk Urunknak.

M e 1 i b é u s. -

Nem lévén kedvesb javam e nagy boglyos ökőrnél,

Légyen egeknél olly kedves, mint szíves ajándék.

M é r i s.

Egy kedves fiatal Tulkom légel ott az hegyetskén;

Aldozatúl készen van, foljon vére ki tseppig. #

T z í n t z i a. –

Tseplye között vagyon egy göndör bárányka, vigyétek – "

Mennj kedves Bárány! éltemnek párja, kegyesse,

A kivel hajdan igen gyakran töltöttem idömet.

Menj! késszen vár már tüze egybe rakott fa rakásnak,

Á 1 d o z ó P a p. -

Jól van: most minden Pásztort ide gyüjtsetek hozzám :

Szomszéd társink is felesen tóduljanak erre,

Hik számos nyájat visznek legelőre Tatánál.

Ennekutánna szorúltjúh nyájat gendos akolba,

Vagy zárott tsordát alatsony jászolra iminnen

Hajtani fogjátok tova nyirkos rétre legelni.

* * * - -

Fö Pap ezen szavait végezvén, minden azonnal

El készült rendel, kezdettek is egybe verödni

Szomszédink minden részröl ezen áldozatunkra. - - --

A tsordák szabadon járának hol erre, hol arra » •

A Levegőt szabados vig bögésekkel hasítva.
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Itt már a Fő Pap járulván népnek eleibe,

Tiszta könyörgését illy képpen az égnek ereszté:

Égnek, 's Földnek Urát kérjük le borulva Barátim,

Hisded ajándékunk legyen hasznos, 's kedves előtte?

Ime szelid bárányt tüz majdan emészteni fogja,

A tulok is retteg, félvén e tüzi igától.

Kötve virággal van már görbedt szarva ökörnek,

Oltárhoz ballag, 's én tiszteletére le vágom.

Tsillagos égen még nap fogja le futni az utját,

Cinthia vagy meddig veri éjjeli durva setétet:

Lakják még földet sok népes Nemzetek, és még »

Tengernek vizeit látjuk megrakva halakkal;

Árnyék még testet követéssel fogja hazudni,

Még Hold földünket szép rendel fogja követni:

Mind addig frissen, kivánom tartsa az Isten.

4* * 49

Én kisded Muzsám! mennj már te sietve – – hez, s

"S hiv szolgálatját te Uradnak néki mutasd bé.

Félni okod nintsen, bizvást hozzája be térhetsz.

És ha tsekélységed meg akarná vetni, azonnal

Mentse pirulva magát kiss versed Révai szókkal: *)

,, A bő természet még jobban véti el útját

,,Sokszor, 's még tetszősbb, hogy szeleménye hibás

» Gyenge szömöltsötskét sokszor látsz tiszta kis artzán »

» Kit szépségében szinte miatta tsodálsz,

„És gyakran a Mester munkát az kelleti inkább,

»» Hogy kis restséget ritka hibája mutat.

Edszersmind ezt is modjad meg néki nevemmel,

Hogy rejtett, és válogatott mondásokat ótam.

Mert gögös versek, mellyek származnak erőből,

És mellyek gyakran versben tsak kéntelen állnak ; —

Mondjad meg bátran, soha sem tetszettek Uradnak,

4

• - - - *

*) Bévai Alagy. III. Könyv
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Hogy ha pedig vigyázatlan meg botlana lábad:

Máshoz menvén bé, mardosna fogával az irigy

Rút Zoilus, 's jutnál te kevély hebehurgya kezébe :

Mind ezeket már most te elöre nevetni tanuljad. *)

Mert tsak erõ nélkül minnyájan bőgnek, ugatnak,

"S nyertesnek vélik magokat sültt kába bolondok,

A mikor illy formán legyalázták földig az embert. |

*

/

*)_Tu cave, defendas, qvamvis mordebere dictis, Ovid
L- 1. Trist. El. I.
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E gy jó B a r á t o m'

neve napjára készült 1790. e,

Méltó, hogy elmédet régi járására

Botsásd, vándoroljon Parnassus tájára,

Hagyd , akadjon ottan kútak forrására,

Mellyekből vers foljon Virgil notájára,

O. Ls

* 3,9 *

Testünk érez erőt, sziv indulatokra fel indul,

A mikor ezt is, amazt is már izgatja elózmény,

Sziv, szeretetnek emelt köve! itt láttzatnak az igék,

A mellyekkel hevét néked magyarázza barátod –

Erröl hát, úgy mint érzésünk fõbbik okáról,

Szent Györgynek napján feltettem szóllani versben.

Meg fejtem szivnek nagy, 's drága Királyi tagunknak

Ágra fel osztott több részeit sok féle nevével,

És kötelességét, mellyért testünkbe tevödött,

Érdemes haszna miatt, ha lehet versekbe szorítom,

4 ©

* * *

Embernek szívét meljünkben rejtve találjuk,

Egy formán mellyet mind férfi, meg asszonyi Nemben

Hátra szedett tiz, és két háti gerintzek övedznek.

Mind a két oldal feleit pedig örzik huszon négy

Oldal tsontok, elöl egy melj tsont önti magát fel:

**tet alól inas, húsos edény választja az hastol,

V* -
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- Orvosok ezt az edényt a gyék h á rtyán a k (a) is hijják

Mind ezeket gondos kézzel m e lj h á rty a (b) boritja:

Ez formál meljben kettős zatskókat egésszen

, A melj tsontig, 's itt lekötödnek rost a szövettel. (c)

Mellyek egész meljet nagy két üregekre fel osztják

Ugy, hogy az egyikből másikba be semmi se folyhat.

És innen kapják külső hártyájokat önnön

Védelmekre, mi hogy frissülnek gyenge tüdőink!

A melj hártya alatt ki terül egy tágas üresség,

Ebbe magát a sziv zatskó el rejteni széltta.

E szív zatskónak külsö hártyája fejéres,

Edszersmind de erőss, áll többnyire rosta szövetből :

És ha egésséges, soha több hártyákra nem oszlik.

Egyet, vagy kettőt fordulván, viszsza megint tér »

Es minden részét a szívnek bé fedi kivül.

E Sziv zatskóban szabadon mozgatja magát sziv;

Mert nagy ereknél tsak szemléihedd össze fogódzva :

Máshol egyébbkint ő majd erre, meg arra hajolhat.

Sziv h egy e (d) a mondott zatskóbann éppen előre

Fordulván, jobb részre magát érdekli tö v é n él, (e)

A szivnek külső hártyája után vagyon egy nagy

Messze kiterjesztett tzellás szövet, ebbe telel zsir.

E szállás szövetet követik több szálak omolva ,

Mellyeket in, 's húsból rend nélkül szőtte Teremtőnk,

E szálakba siet H o r o n á nak rendes e r ö b ő l (f) \

Meg dagadott vér ér, és számtalan élet eretske,

Test bontók szivnek k e t t ö s gyomrára akadtak, (g

Egyik az elsö, (h) mellj jobban terjedve kinyúlik:

Másik az h á t u l só (i) 's ez már valamennyire kissebb.

Mind kettöt inas, húsos fal választja, rekeszti.

Utat az egyikből másikba találni te nem fogsz. -

Sziv két gyomrában kettős ki nyi lás ra (k) akadni;

(a) Diaphragma, (b) Pleura. (c) Tunica cellulosa, (d) -

Apex (e) Basis Cordis. (f) Vasa. Coronaria. (g), Ven

triculi: (h) Anterior vel dexter, (i) Posterior, vel sim

mister. (k) Ostium, s -
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Mind egyikbe külön láttzatnak fügve az hártyák •

Mellyeket annyi tsekély ajtóknak (1) mondhat az ember

Elsö véres eres lyuk elött vagy egy k e b e l » (m) ennek

A tetején áll egy inas húsos ritka fül et ske: (n)

Igy az utóbbi nyilást is azon kebel (o) álja körül, 's fül.

Igy hát a vér sziv Koronának véres eréből,

És a két nagy erek böl (p) úgy szedi öszszefolyását,

Hogy szívnek kebelébe elöl, de fülébe is hasson. "

Innét a szívünk első gyomrába igyekszik,

Honnan gyenge tüdőnk eriben folytatja az útját:

Mellyekből azután sziv hátulsó kebelének,

És sziv fülnek ered, még egyszer végre azon nagy

Élet erében megyen: –

- Már mondott hártya tokotskála

Ugy alkattak, hogy a vért éppen vissza ne hagyják

Folyni, elöre pedig bizvást kényére eresszék.

Ebböl már bizonyos, 's kiki által látja eszével, *

Hogy mindég tsak előre folyik már útra megindultt

Vér, és hogy többé ö addig vissza se térhet,

IMég kerülése után a véres erekbe, ezekből

Edszersmind a sziv elsö kebelébe be nem foly.

A mi egész vér forgásnak már illeti módját:

Félvén, hogy ne talán kiss versem töbre dagadna,

Most elhagyom, minthogy láthadd ezt R á t zb a (q) is irvai

Minden részeiből testünknek szivbe hozódik,

Mellyből ime megint minden vér vissza tsatornáz.

Igy hát vér forgásának legfőbb oka szivünk.

Ebből már kötelességét jól észre vehetjük,

S hasznát edszer'smind, úgy tettzik, látva tanuljuk –

# # 2k

*

Láttad már H . . Szivünk', e gyenge tagunknak

Számosabb részét magyar új sok féle nevével.

(1) Valvulae. (m) Sinus dexter, vel anterior. (n) Auri

cula. (o) Sinus sinister, vel posterior. (p) Vena cava:

(q) L. Á, Physiologiának rövid Sommája, mellyet ki

adott Rácz Sámuel 's a' t. Pest. 8, 1789,



•~ 2O3 –

sziv kötelességét itten te meg irva találod,

's hasznát is kisded Múzsám neked egyre rebegte,

Nints hát hátra egyébb, áldásokat égnek Urától v:

Most már kérni vagyok köteles: kivánok azért is

Tiszta egésséget, 's bő áldást mennyei égből.

Miglen elö számláltt sziv részei helybe maradnak **

Rendes erövel avagy még vért sziv forgat erinkben;

És még éltünknek szivünk főbb eszköze lészen:

Téged az Istennek szent égi malasztja meg áldjon,

És épen tartson Magyar édes Hazád örömére –

Es ezzel marad hiv szeretetbe Barátod ajánlva, - -

*
*

~~
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A

A Fiú kesergi Attya halálát,

Ms éltél, én is töltöttem bóldog időket,

Állapotom most már kinos halálod után.

Semmi öröm nintsen többé e terhes üregbcn,

Tsak bú, bánat, halál, életem édes Atyám !

O be hamar butsút vettél erkölcsnek edénye!

El tüntél, nem vagy - jobb helyen éled időd, s

Vedd végsö szolgálatját e' versbe Fiadnak,

A kinek e nap tsak bús szomorúra derült,

Az Atya fe l e l.

Szűnj meg sirástól, hagyj békét sirban Atyádnak,

Illyen igától nints senki kivéve Fiam!

Árnyék, és hitvány por lévén, pornak el oszlunk

Még tsak az egy erkölts betsbe's divatba maradt

Nem betsület, vagy arany, sem Élöid vére segithet,

Vedd ki az erköltsöt; többi gödörbe való. -

Henkeliusnak Vratisláviai Kanonoknak

1539. e. tétetett koporsói írás.

Mi innen meg halva megyünk, majd tiis utánnunk

Jöttök, kikben még élet vagyon, elme erövel,

Ebben követni hamar fogtok ti kedves utóim !

A természet imigy rendre fogyasztja magát.

H o p o r sói versek,

Hasztalan a sirás , az halált lehetetlen elűzni:

Éltünk – igy minden sirba omolva rohan.
-
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- M á s.

A kiszabott végzés gyávább természet akarja: -

A mi vagyon, vesszen : muljon mind egyre jövendö

- *

~ M á s. ~ -

Voltam, nem vagyok , . igy vagytok . . nem lésztek e

- - - - zentúl : ,

Álj meg halandó! im senki örökre nem él.

^ \ - M á s.

Mondjad te utazó! nyúgodjál békével -

Jó keresztény volt ő, jámbor is tettével.

Egy iszonyú tereh nyom, de le nem nyomhat,

Testem egy mázsája helyett nyom huszon hat.

R e j t e t t Á 1 o m. –

Már szemeim gyengébb mély álmodozásba merültek,

Már érzékenység tagjaim hagyta tovább.

A mikor egy otsmány ijesztö ime Pokolból

Sunda kevélységgel, nézd tsak! előmbe kitér,

Ijesztget, mondván: már régtől engem az Isten

Emberi ördögnek tett ki világra azért:

Hogy fene mérgemmel rontsám, veszthessem az embert,

És mint hóhért. úgy egyre szaladna kiki, -

Tökkel ütött fejemet látnád hijjába tsömörrel , *

És azután mért áll illy töpörödve pofám?

Orromnak voltát rút ilIy horgasra faragták *

Volna tsekely okból Cerberiába Sasok, /

Annak alatta terül nagy omolva nyilásá ki számnak,

Bűze de mellynek tsak gyomrokat egyre kever,

Nyelvemtől örizze magát jól minden halandó ;

Mert kibe uyelvem akad, mételye arra ragad,

A mikor hig torkom rozsdás hörögése kiterjed,

Több ártatlannak betsteleniti nevét.

Embert borzasztó, tsipás forgása szememnek;

A ki reám nézett, undorodàsba merült –
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Mind ezeket látván, 's halván rémülve előtte,

Bálvány módja szerént állami kezde tagom.

Egyet fordulván még képe pokolnak előttem

Púppal tornyosodott ellenem háta esett,

Mellyen lajstromját hordozta magával ezen csúf,

Kit le gyalázott,, lám erre le írta nevét.

Erre meg ijedt vér útját nem tudta az érben,

Ilykor Lélek is elszokta felejt'ni magát.

Kérd ötet; mert nints más hátra hagyatva segitség :

Még ezen egy uton boldogulásra mehetsz.

Kértem is, öt" mindjárt, nékem kedvezne ma tsak meg,

És ne haragjából irja fel árva nevem'.

Nints, mondá fennyes göggel: nints semmi kegyesség,

Általam hiredtől válnia kell ma neked –

Mint hijják, ha talán kívánnád tudni Barátom!

Most még azt mondom; van neve, 's nem tudatik.

Egy jó. Barátomnak neve napjára.

Mit féltek versek ! bátran ti útra mehettek,

Tölem származtak, vedd kezeidbe Homám !

Drága Komám! régtől fenn áll a régi barátság

Közttünk, 's a' szives jó szeretetnek heve.

Nintsen ugyan jeles Innephez készítve ruhátok,

Bú , 's szégyen de ezért sziveteket ne egye.

Tudva Komámnál van szivatag, tsupa puszta Hazátok!

Árva vidékünk egy mostoha kézre jutott.

Semlyékes földünk be nagyon Parnassus hegyétöl }

Messze vetett! eltünt zöld Helikonnak hegye.

El gyengült inaim meredeknek félve erednek,

Kiss domb is tüstént elveszi minden erőm'.

E keveset mertem remegéssel mondani versben,

Ugy vagyon , e keveset, többre erőtlen inam

Ebbe is hogy mertem magamat be avatni, tsodállom ,

Pejjem holott keveset még Pegazusban ivott, … |

Nints is szép vers szerzéshez szükséges erőm még »

Isteni hanghoz sints kasztali lelkem elég.

* ~
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Mertem még is ezen noha gyávább versemet irni,

Ékes versednek szép folyamatja után – - *

Drága Homám ! engem neved' innepe napja ma késztett

- Erre, mivel tudom, a verseket hogy szereted

Millyen ajándékkal lennék mélj tiszteletedre?

Egy titkos szó, hogy verseket irjak, hagyá.

Melpomenét szereted, versek kedvessek előtted

Ugy van , Muzsákkal néha mulatni szeretsz. -

Verseket hát küldök, nézzél könyörülve azokra, r

Légy kegyes ebben is régi barátod iránt. \ * :

Éljél számos idöt, terjedjen meszsze ki hired,

'S áldott országunk szép hivatalba legyen. -

Magzatidat tartsák az Egek, kivánom ohajtva –

Lizika öttseivel bö örömedre legyen. »

A tudomány, példás viselet, jeles érdemek, erkölts **

E rövid élet után őket egekbe tegyék,

Ekkor is úgy fénylen közttök kegyes Attyok, Erö ss Ur,

Mint oda fenn a nap délbe ragyogni szokott.

Kadmus Thébát fel építi. Társait a Kígyó

meg öli. Ovidiusnak a Formák változási

ról írt 3-dik Könyvéből.

Jupiter elvetvén szin képét tsalfa Bikának,

Már kimutatta magát, Krétának elérte vidékét.

Nem tudván a gondos Após hol lenni leányát:

Hadmust hijja elő : te keresd fel szerte világon,

E nélkül, tudd meg, nem juthatsz viszsza Hazádba.

*S igy szent is, gonosz is tettére tekintve Agenor. –

Vártt foganat nélkül bujdosván (mert ki akadna

Arra, mit el rejtett ezen Isten búja szerelme ?)

Fel mérgült Attyát ö, egyre szaladta Hazáját:

Élete sorsáról Fébusoak kéri sanátsát.

Egy ökröt fogsz látni gyöpös nagy puszta mezőben,

Mond Fébus; melly még nem görbedt senki igáján,
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Szántani sem járt még ugarakra ki szarvas ekével, ,

Ö leszen úti vezér: hol meg telepíti magát, ott

A gyöpön falakat Baeotzia néven: • \

Még Hadmus le se ment jó formán Hasztali hegyröl,

Hogy pásztor nélkül meg lát egy gyenge tinótskát

Lassú lépéssel ; mentt volt ez szolga jegyektöl.

Nossza utánna ered, lassan lépdelve követte,

Illy útjának okát, Fébust könyörögve imádja.

Cefissó ki kötő révén, 's Panopesnek határin :

Túl estek : meg toppanik itt, 's magas égnek emelvón

Homloka egy pár szép szarvát, az eget teli bögte.

Állapodása után követőire vissza tekéntett,

'S halkal görbedvén lehajolt a sárga kükörtsbe.

Hálát ád Hadmus, tsókját új földre botsátá,

A vendég hegyeket 's tsemetéket rendre köszönti.

Jupiter Istennek kivánt áldozni, ki küldé

Társait e végett vizért gyöngy tiszta patakra. . .

Régi mokány erdö állott, ment fejsze fokától,

A közepén egy mélj barlang volt tsendes homályal,

Bgybe növött apró gallyakból, 's fűz fa ereszböl.

Hol kö szirtok üres bolt formán össze fogództak.

Benne elég víz volt, itt egy mellékes üregben

Mársi kigyó feküdött arany, ékes tzifra taréjjal,

Szikrákat szórt két szeme, testét mérge el állta;

Hármas nyelve pereg három rendbéli fogakkal.

E Szent helyre midön Hadmusnak társai jöttek,

Nem vélték, tudom, hogy sirjokra akadjanak ők itt.

3Merték már vizeket kerek, öblös kézi vederrel,

E zuhanásra fel áll hosszú barlangi lyukában

A kék Mársi kigyó: nagyot hörgő torka süvöltött.

Mindenek üsszetörött, a vér is el álla erekben, ,

Tagjaik elfásultak ezen véletlen esetre, -

Sok kerekekbe tsavartt sima testét nagyra ki nyújtja,

'S félelmes képben fél hold tsuszamással elő kél.

Igy több, mint fél része szabad Levegőhe fel álván

Göggel nézget alá: nyüló tar testje temérdek : *

Mek
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Mekkora a két medve között a mennyei sárkány,

JEllene vagy nyilakat fogtak, vagy előtte szaladtak,

Vagy mind a kettöt a félsz velek abba hagyatta;

Mert tsak hamar környül veszi őket mérges haraggal:

Ezt harapással, amazt hoszszú öleléssel emészti, |

Ezt mérges leheléssel, hogy azt öli farka hegyével.

*

Tavaszi virágok, - 14



*

*

**

A Magyar Nyelv ditséretére.

Virgilius'rendje szerént.

*

|
*

&

E szomorúlt Magyarok, 's ti, kik még sirtva epedtek?

Félvén, hogy ne talán Nemzettel nyelvetek árván ,

* S e mellett rogyjon le üregbe nagy hire Mbagyarnak

Buslakodó eszetek félelmét nossza felejtse,

Félretegyétek már büs aggodástokat egyszer.

Ime hozok jó hirt: nyelvünk kel halotti porából,

*S már is villámját szépen mutogatja egekből.

Nem lészen szükség már vendég szóra tanulni,

És idegen nyelvet köz szóllásunkra be hozni.

Frantzia Anglussal , kimehetsz már Német Olasszal,

Hangotokat többé Magyar in nem fogja tsevegni.

Eljött boldog idönk, melly tilt idegenrerohanni.

A majmok seregét káros voltára tekéntve

JLáthadd vig szemmel felesen már mulni Hazánkban.

Szolni Magyarnak már nem szégyen, 's durva parasztság:

"Öltözetét, nyelvét, nagyságos drága nemével,

JA' mint illendö, valahára betsülni tanúlja.

O Szent Istenség ! melly érzésekre fakaszthat

Közjóért mutatott hiv fáradozása Magyarnak!

Látom előre ditső nagy fényét kédves Hazámnak,

Utat mellyre nyitott szép Nyelvünk vissza hozása.

Minden igaz Magyar, oh melly indulatokra buzoghat

Mátja midőn szomorú bús fellegit ennyire esni!
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Lészen idö, mellyben még fogsz örömedbe te sírni,

A mikor a tsetsemős keskeny tudománya hevétöl

Meszsze ragadtatván , magyarúl böltselkedik othon.

Fognak adatni tovább ékes szóllásra szabások:

Mellyek után C i c e r ó k majd Scytha beszédeket öntnek.

Ügye fogyott illy módon el érsz törvényes igazra!

Ékes szollókkal jön ime D e n o s t h e n e s ottan,

S sérti az új Maczedót érdeklő zájja szavának.

Itt tódul sokaság és nagy tsapatokba verődík :

Minthogy Fő Udvar magyarul törvényeit osztja.

T e rp si k o re, E ra tó, készülnek C a 11 i o p é v e 1

Lantját mind egyik gyönyörű magyar hangra tanitja.

Nem mulatoz, 's már is veszi útját erre H o m é r u s. -

Tartja kezébe dalos versbenn új Trója! veszélyét. :

Léptet V i r g i l i u s , 's fel zendült dalja tsodára

Majd énekli magyar vér É n é á s it ezentúl,

Hát ti zöld Ligetek, mit mondjak róllatok! ime

Pásztori versekkel bétőlt M o p s z ussal A m i n t á s,

Nagy N ev t o n ! természetnek tsoda titkait oldod ,

Már szemlélem, el érsz te helyedre királyi porok köztt..

Gyógyitó szereit könyvekbe szorítja G a l e n us

Bontzol sok testet, magyarúl tudománya kiterjed.

Nagy méljségbe esett E u k l i d e s is újra tudákos

Számait itt veti fel, kerekeknek számos ívével.

Önteni ott P h i d i a s keze fogja az oszlopot értzből *

Itt Pá rh á s í v a 1 a Zeux is vetekedve igyekszik,

Égi lakost tsalt ez termett szőllője tövével,

A' mikor ime magát annak karpitja tsalatja. *)

Fogja Hazánk minden más mesterségeit űzni,

Hogy kis pénzünket gyülvész markába ne adjuk.

Többi seregbe valók híres Történetek Irók:

*) Esméretes lészen olvasóim előtt ezen két hir es Cö

rög Képiróknak vetélkedések.

v 14 *
• •
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olvashadd kikben ditsekedve nagy Attila vérét.

Öszsze tsatolt lélekkel azon lessz minden igaz szív,

Hogy született nyelvén tudományos könyveit írja,

O Haza ! édes Hazám ! látod, mint jönnek öledbe

A sereges Múzsák hét ágú római hegyről:

Vedd, kérlek, kebeledbe szelid vendégedet, úgy lessz,

Hogy terjedjen szép nemed híre ki meszsze világon.
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Tek. Erős Jósef Urhoz,

több N. Vármegyék Tábla Bírájához

Üdvözlő A lagya.

•-/\_\
/\-*

- M, kibukott a nap tengerből, 's útra megindult,

Súgáros fővel tüz szekerébe beült.

A nagy Fold ujult, hajnal rózsái kinyiltak •

Zefirnek könnyű lengedezése között,

Éjjeli álmom után kapván új testi eröre, …"

Hálát Istennek melj köszönettel adék,

Ime jelenti sebes repüléssel M áj a Szülöttje,

Kedves Erősömnek hogy neve napja ma van;

Ezt mondván, gyors szárnyra kapott, nyil módra el is

tünt,

E nem vélt látás volt örömemnek oka.

Rajta tehát, mondám, mindjárt versekbe köszöntsed,

Lantal kell ma neked szollani Fébus elött.

Q be meghökkentem kobzomnak gyáva szavára,

Hallom, 's szégyenlem, melly töredezve retseg!

Most veszem észre hibam, hogy nem járt útat Apollo

Istennek téres szent ligetébe török.

Már régtől keresem, mindég hijába kerestem,

Fel se lelem többé zöld Helikonnak hegyét.

Mindenkor fösvény volt a vers istene hozzám,

Hippocréne vizét meg se mutatta soha.

Kapdosom arnyékát érdemnek tsalfa haszonnal,

fébe! borostyánod nem fedi homlokomat,
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A minap azt végzék a Muzsák Kasztali hegynél:

Hogy szent titkokból légyek örökre kizártt.

Es igy Szüz Klió, Eu terpe, Talia Caménák *)

Háttal fordultak többi sereggel együtt.

A vers szerzéshez bírván illy gyenge erővel,

Engedj meg, ha talám érdemid ára szerint

Nem fizetek, tehetetlen erőm itt bátran okozhadd,

E tehetetlenség szivem epesztve öli.

Szép Lélek! melly mélj élmét adv néked az Isten,

Néked is eljárhat messze világra neved.

A mit ezer nem bírt, egyedül bir azzal Erős Úr »

Úgy van, az égnek legszebb adománya tied.

Fébus arany lantját régen maga adta kezedbe,

Mint maga, olly gyönyörű hangozatokra vered.

Szüz Erató nyájas voltát kebeledbe nevelte

Mézzel 's nem téjjel szoptata édes Anyád.

Hangja derék versednek elhat szívembe egésszen »

Melly gyakran nem véltt új habozásba merit.

Pallás titkaiban bé lévén régen avatva,

Tettzős szó hangod kedves erőre mutat,

Nossza tehát égnek jelesebb adományival éljél,

Ekképp általad is jó Haza nyerje javát.

Vedd ezután gyakrabban elő a pásztori sípot, •

Töltsd bé versekkel puszta lakásom helyét.

Erre felesleg örül majd Ersekléli vidékünk,

Ez majd új örömet nyáj seregünkben okoz.

Irjál gyakrabban verseket édes E r ö s ö m !

A régibb, 's jobb ízt gazdagon írja kezed.

Már régota reád várunk, mind arra taníts meg,

A' mit élöbb hires R ó m a, 's A t é n a tudott.

Igy várhat nyelvünk sok számos boldog időket,

Nem rohan így gyülölt német eröszak alá. –

*) A Múzsákat az Etrusciabéliek a világ énekesséinek tar

tották: innen Camenáknak, vagy Canenáknak az ének
lésről (a canendo) nevezték, # Macrob. in Sem**

Seip. – L. 2, C. 3. p. 154.
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Bár hát már egyszer te li o r á t z lantjára hevülvén, *

Szülnél nékünk is mélj örömünkre Ti b u l l t.

A mihez hozzá fogsz, szép rendel végre is hajtod,

Mindenben kedvez ritka szerentse néked,

Mintha ditsősségnek mennél bé Temploma zárján.

'S' látnám zöld ággal békoszorúzva fejed'!

Oh! engedd ekkor lennem nem messze nevedtől,

Engedj kiss pihenést nagy neved hire alatt.

E mellett élted sok számos idökre haladjon, s

Tégyen boldoggá a kegyes égi malaszt.

A szeretet késztett alagyás versekre, ajánlom

En is ezentúl hiv, 's jó szeretetbe magam.

v É G E.
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