
Ének ébred bús panasszal, 
Olly szelíd , olly szelleti; 

O az , o a z ! engem hívnak 
Bájhatalmu zengzeti. 

Szívdobogva szállok arra. 
Ah de léptem' zajlatán 

Kémül a* dal és felettem 
Elröpül a' csalogány. 

Félig rejtve, illatajkkal 
Rám mosolyg egy gyönge kép , 

O a z , ő az ! nyájas arcza, 
Mint pirul, mi égi szép; 

Ot ölelni szállok arra, 
A h de vérzik hő kezem —• 

Rózsa volt , és képzetimnek 
Csak tövísit érezem. 

K I S F A L U D Y K A R O L Y . 

A ' G A Z D A G HÁZASULANDÓ. 

Százezer forint! kiálta össze az egész kávé
társaság, mintha egy bomba pattant volna köz-
zéje, és egészen lelkesült a' szörnyű vágytól , 
inellyet ezen bájszó gerjeszteni szokott. Kedves 
Szívdki asszonyság ! heszéllje el nekünk , unszolák 
valamennyeu ; és Puspányi Zsuzsi, egy igen fös
vény szűz , még tejfölös csókjával is sürgeté 
kérelmét. Beszélije csak el angyalom ! 

Szívdkiné váltig kiürítvén a* íinzsát, szónak
készült 9 mellyre csend lön, ámbár sok fejér sze
mély volt jelen. 

Azt tudják kedvesim ^ hogy Lényei* öcsénk , 
censurát adván , nagy örömmel egy gazdag me-
lancholicus Báróval utazni indult. Lényei szegény 
vala , a' Báró neki kedvező ajánlásokat tett 5 's 
így utaztak. Mennél tovább jutottak, annál szo
rosabban vonzódtak egymáshoz , és öcsénk* vidám 
kedve, szelíd szíve, jótévóleg hatott a' Báró* 
komoly érzetére. Három évet töltenek , Franczia, 
Angol és Német országban *s a* Báró szerette öt 
mint saját testvérét $ Nápolyban a* Bárót forró 
hideglelés lepé meg, Lényei mint hű, igaz barát 
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Nem! mi valánk lelkek! kiáltá Tini. 
Nem! mi valánk! viszonzá Tóni! 
Te megint disputálsz Tóni! 
Te disputálsz Tini* 
Azonban sem a' szeretet, sem a' sympathia 

olly nagy nem vala $ mert Lényeivel ezelőtt úgy 
bántak mint szegény rokonnal, az az hidegen •} ő 
pedig büszkébb volt, hogy sem magát feltolná, 
azért is ritkán jött. 

A' mi kedves jó öcsénk! folytatá tovább a' 
házi asszony, még' egy évet utazásban töltött, 
de a' honvágy' érzete, 's nem kétlem a' vágy 
utánunk is, kedves rokoni után 9 felébredt benne 
's azt irja férjemnek: hogy nem sokára megérke
zik, ritkaság végett is a' magnasi birtokot itthon 
költögeti, 's ha a' kegyes ég engedi, meg is há
zasodik. 

Mennyei szív! harsogá az egész kar, a' két 
testvér pedig újonnan a' sympathián czivódott. 

Este Szívdki bizonyos tanításokat adott leá
nyainak. Gyermekek! — mond -— ti ma holnap 
perfectumból, a' plus quam perfectumba léptek, 
azért forogjatok, hogy egyi tek Lényeiné lehessen, 
a' mód és eszköz a' ti gondotok, én csak a' con-
tractust teszem fel.Tegyetek lépést, mert még itthon 
maradtok; csak egy observatiom van : ha t. i. én 
Lényeinek magaviseletét a' Báró iránt megfon-

mindent elkövetett ápolásában. A* Báró nőtelen, 
magtalan volt, nagy birtoka a' Fiscusra nézett, 
Lényeit leginkább szerette e* földön , Testamentu
mot csinált, és Lényeinek százezer pengőt hagyott. 

Százezret! kiáltanak ismét mindnyájan. is
mét elbájolva azon szótól, melly mindég ujabb 
kellemekkel fejlik ki. 

A' Báró acquisitor vala, avitumából semmit 
el nem abalienált, ennélfogva a* testamentumot 
nem invalidálhatják. Libera disponendi facultas ! 
ekként támogatá Szívdki ur hitvese' beszédét. 

Kedves jó öcsénk! monda Szívdki 's hitvese; 
angyali rokon ! sohajtá Szívdki két leánya $ sze
retetre méltó Lényei! monda a' társasás* 

De kedveltem is őt titkon mindég, mint 
saját fiamat, mond Szívdki. 

Hányszor mondám édesem, hogy kívüled sen
kit ugy nem szeretek mint Lényeit, ha nem mu
tattam is neki. mert a' fiatalság hamar eltéved 
az édesgetés által. 

Köztem 's közötte mindég valami mély, tit
kos synrpathia uralkodott — szólt Tini, a* ház 
idősb leánya, aztán lesüté szemét— bár nem 
illett volna ezt tudatnom. 

Nem! köztem és közötte volt a'nagy sympa-
thia, monda húga Tóni; mi egy lélek valánk 
— együtt játszánk — 



tolom, azon ápolást, áldozatokat, szívbeli ha 
rátságot, tehát gyanítom, hogy ö — ollyan érzé
keny szívvel bír — ollyan — hogy is mondjam ? 
ollyan bizonyos érzés — ollyan szeretet — ollyau 
valami — teszem , a* mit az ember , felebarát , 
egymás ellen viszont gyakorol — úgy hallom van 
ollyas érzés — szóval érzést, szerelmet kivan. 
A* jó urnák ez a* defmilio nagy fáradságba 
került, mert maga mind azt nem ismerte , azért 
igen akadozva adta eló , hogy ók is valahol érzést 
szerezzenek. Ti — mond tovább — ti kedves 
anyátokra ütöttetek, egész nap pereltek egymás
sal , de ha ó extraneustól is szelídséget praeten-
dal, quanto magis inter sajigvinem. Szeressétek 
azért egymást, előtte ez motívuma lehet, hogy 
egyetikbe bele szeret; ti minduntalan nyelyhibába 
incurráltok, 's ollyan ember azon megütközik. 
Tartsátok fejetekben informatiomat és győzni 
fogtok. 

A* mi atyánk szörnyű pedant! monda Tini 5 
midőn Szívdki oda hagyá őket. 

Valóban az, feleié Tóni, 's ez volt az egyet
len pont, mellyben a* két testvér megeggyezett. 

'S ki tudja fog e* használni észrevétele ? neked 
mindég nehéz volt irántam testvéri szívet mu
tatnod. 

En jó valék, de te valál rosz, haragudott 
Tini., 

En szelíd vagyok, azért is szelíd ! kiálta fel 
Tóni. 

Látom, hallom —- felelt Tini — de mit is 
kényszeríted magadat tettetésre ? én úgy vélem az 
ember saját termeszetiségében leginkább tetszik. 

Igazság I — viszonzá Tóni — és igen helyesen 
tessz, ha saját szavaidat követed majd } 's így akará 
egyik a* másikat a' tettetésről lebeszélni, de alat
tomban mindenik eltükéllé magát, a' fortélyos 
atyától ajánlott lágyságot színezni, 's olvasztó 
érzékenység által a' százezret kihorgászni. 

Elvégre, néhány hét után eljött a* Lényeitől 
látogatásra kijelelt nap, 's ámbár vele hajdan 
hidegen bántak, felkérésé őket, nehogy őt ked
vezőbb sorsa miatt kevélynek tartsák. Reggeltől 
fogva pereltek a* leányok az öltözet miatt} min
denik azon szint és ruhát iparkodott a* másikra 
disputálni, melly legkevesebbet illett, *s az egészí 
dologban az volt legnevetségesebb, hogy a* ver
sengés , per, patvar közt mindenik azzal hizel-
kedett magának, hogy olly rosz természet, mint 
a* megbántóé, a* szelíd Lényeit soha el nem 
foghatja. 

Szívdki kétségbe esett. Az istenért! kiáltá 
félelmében — szelídüljetek; szeressétek egymást 



ha csak képleg is. Nem szánnálak összezuzni ben
neteket , hogy át nem látjátok, milly szükséges 
most famíliánknak pure pute szelídnek lenni5 fá
radhatatlan , de szinte fáradtam oltá intése' árjaival 
a' sustorgó harag' lángjait. Szívdki né asszonyság 
rendelé el leányai' öltözetét, és semmit el nem 
mulasztott tetszhető formájokat kiemelni, 's a' 
hijányokat kipótolni. Már közelgett az óra ; mil
lyen helyhezetben és foglalatosságban találtassák 
magokat ? Az illyesben járatlan Szívdki, tul csa
pongva a' mértéken, erővel azt akará : hogy le
ányai a' vártnak belépténél, magokat ölelve tart
ván megcsókolják , ő hasonlólag hitvesét átkarolva 
praesentálja magát. Az első benyomástól igen sok 
függ, azért a' legjobb oldalunkat tüntessük ki. 

'S ime üt az óra;; néhány minutum után 
egy kocsi zörög az útszán fel 's a' ház előtt megáll. 
Mind az ablakhoz szaladnak; egy feketén öltözött 
fiatal ember ugrik ki a' kocsiból. 0 az í kiált 
Tóni, hamarjában még néhány tekintet vettetik 
a' tükörbe, melly elől futólag egymást eltolták. 
Léptek hallatnak a' lépcsőken, az kérdeztetik: 
itthon e az uraság ? az ajtó nyilik — A' kedves 
édessel mindenik első akar lenni, egyszerre az 
érkező felé rohannak. Szívdki is már ölelni ké
szül feleségét, 's ím akkor vevék csak észres hogy 
színjátszó, ki mint hazafiakat alázatosan megin-

stálta: hogy jönnének az üres theátromba. Esengve, 
kezdé fejtegetni szomorú állapotjokat de az aufe-
rat se Szívdki szájából elnémítá. Minek a' thea-
trum? — monda Szívdki haragjában hogy majd 
megölelte feleségét — ha még is mint nemes em
ber ingyen mehetne be az ember ; de fizetni kell. 
Appage 1 Szemtelen ember! harsogá az asszony. 
Hogyan neki rohan az embernek I szidják a' leá
nyok. A ' Szinjátszó , ki ámbár minden héten leg
alább kétszer bátran meghalt, itt még is megret
tent, 's olly gyorsan mint jött a' kaput kereste. 
Most kezdődött még a' fergeteg igazan. Te vagy 
oka Tóni — perelt Tini — te kiáltottad: ő az! 
Nem, atyánk az oka — felelt amaz — 0 paran
csolta azt a' gyáva szeretetet. 

Téged a' haszonkeresés vakká tesz, te pénz
paróka, már a' comédiásban is kérőt látsz. 

Azt véltem már elnyeled, ugy neki estél, 
te gyöngéd , szemérmes leány! villognak a' test
vérek. 

Semmi se marad büntetlen, mond Szívdki, 
a' félig ölelt feleségre pillantván. 

Tán még gúnyolsz —< fellázadt az asszony — 
óvd magadat. Silentium! mert — 

Itt már a' procátori büszkeség kitört. Asszony! 
— dörög — ki mér engem silentiariussá tenni ? 



En ! én! én ! kiálta a* kedves fél, 's igy csen
gett , zajlott, mindég hangosabban, mindég for
róbban, midőn egy másik kocsi odahajt, mellyet 
szerencsére a' társaság észrevett, különben a' 
plánommal ugyan ellenkező situatioban lelte volna 
Lényei. Szeressük egymást! háborgott még hir
telen Szívdki *s néhány pillantat múlva Lényei 
lépett be. 

Salve Sándor! kedves Sándorom! kiálta 
elébe Szívdki, 's a' mint csak lehetett magához 
szörf tá. 

Jó öcsénk! az asszony. 
Édes Lényeim! a' leányok. 
A* familiából egyik se hagyta a* másikat szó

hoz jönni, magát Lényeit sem. 
Hogy volt? mint élt ? minő jó színben van; 

hányszor emlegettük — mennyi gondot okozott 
távol léte, csintalan még is olly soká elmaradt í 
illy szavak zsibongtak Lényei körül, kinek alig 
maradt idő az üdvözlésre. 

Istenem ! — mond Tóni a* beszéd folytában ~— 
mi szép lehet ott, ama felséges Olaszországbaní 
de még se tudnám magamat útra szánni, mert 
ünnönimtől elszakadnék. 

Ki válhatna meg nemzetsége körétől! Néném 
hogy tűrhetném én távollétedet? mond Tini pá-
thosszal. 

Mi vagyok én neked néném! az én tufajdo-
nim csekélyek ; érző szív minden értékem. Min
denben felülmúlsz te engemet, csak a* szere
lemben engedd az elsőséget. Te vagy mindenem! 

Nem, te vagy mindenem néném! Mindenik 
fiatalabb akart lenni. 

Te vagy! 
Te vagy! 
0 kedves leányaim ! rebegé Szívdki, és min

denkép erőlködött hang és kép által érzést mu
tatni. Hadd öleljelek ti nemes lelkek! rajok ha
jolt, és elfojtott haraggal, melly annál nagyobb 
vala, mivel halkan kellett beszélnie igy szólt: 
Ne pereljetek, mert kitöröm a* nyakatokat. 

0 drága atyánk ? sóhajtanak a' leányok és 
hozzá simulván fülébe susogták: maga ügyetlen 
kitöréseivel mindent elront, egészen szétbontja 
képét, aztán íisztulál. 

Es engem el is feledtek, ti roszak ! ha nem 
tudnám hogy annyira szerettek — monda édesden 
Szívdki né. 

Jó hitvesem—édesanyánk! hangzott a*férj
től 's a* leányoktól. 

Ezen kölcsönös szeretet, ezen nem^etségkör-
ben — mond Lényei — az egyes tag* érdemének 
bizonyos záloga. 



Tán caiitio — vág szavába Szívdki, ki az 
illy pkrasisokhoz nem sokat érteit. 

Illy szülék* bírásában büszkeség járul az 
irántok való szeretethez. Nekünk üdvesség egymást 
szerethetni, 's lehet e nagyobb boldogság, mint 
egész létünkkel, az érzemény teljes hatalmával 
azon csügghetni 3 kivel maga a' természet olly szo
rosan egybefont. Részvéttel, szeretettel tartozunk 
mindenkinek; de kétszeresen sajátjainknak! így 
declamált Tóni. 

Valde bene! mintha nyomtatva volna! di
csérte Szívdki, szive* örömében* 

Tini ki húgának fehhejaző szavait írigylette, 
nem akarván elmaradni, sőt túlhaladni, igy ejté 
szavait: Mi édes , magunkat egészen a' mieinknek 
szentelhetni, érettük áldozhatni, magát az életet 
érettök oda ontani ! Kendővel takará el szemét. 

Most sir, csak nézze öcséin, most sir ! expli-
cálta Szívdki. 

Tóni megijedett e* fordulattól. Ne sirj édesem 
— kérte — tudod minő rosz szemeid vannak, me
gint meggyuladnak. 

Ah! kedves Tóniin — viszonzá Tini, haszta
lan iparkodván az ömledezés virágleplével fedni 
mérge vezuvját — mennyit sirtain már feletted, 
midőn örökös nyavalyád, a' főfájás kínzott. 

Tóni észrevette tévedését, és a* fő czélnak 
örömest áldozá fel a' keserű ellenbeszédet. Ked
ves néném I — monda öngyözelemmel — milly 
j ó , milly részvevő vagy te. 

Tini is" elértvén a* fortélyt ki akart fogni 
rajta. Te vágy jó , te vagy szelíd, te vagy az én 
előképem. 

Tóni. Nem! a* te felséges tulajdonid, nagy 
lelked, nemes szíved. 

Tini. Hallgass ! a* te miveltséged, ritka 
jóságod. 

Tóni — mindég tüzesben — Azért sem! a' 
te elkapó, elbájoló módod. 

Tini — égő tekintettel ki nézné — neked 
soha sincs igazad! a* te kellemes alakod — 

Tóni. Mit villogsz örökké ? a* te szépséged, 
lelked; te vagy tökélletes, én árnyékod sem. 

Tini — szinte remegve — inkább meghalok 
mintsem engedek ! te vagy a* legszebb, legjobb , 
legszeretetre méltóbb e* földön — 

Tóni — elharapott szóval — Nem illy ma
kacsság hallatlan — te vagy remek. 

Tini; Te vagy! 
0 mennyei disputatio ! o szerelmi per ! kiál-

tá Szívdki és titkon rángatta leányait. 



A* szerelem — mond Lényei — a* szerelem 
az a' kötél melly a' világot kürűlíűzi 's annak mil
liomjait. 

Helyesen Sándorkám — szól közbe Szívdki 
— az egész világ szeréti a* milliomokat. 

Lényei azt vélvén : hogy csak az szeretheti 
igazán férjét, ki övéit is szereti, kívánta vala 
megtudni: való e mind az a* mit hallott, 's eltö-
kélfé magát, az első alkalommal mélyebben meg
vizsgálni a* leányok szivét, kik azonban azon édes 
ségeket privátim sok keserűségekkel helyre hoz
ták. Minden tekintet mellyet Lényei egyre vagy 
másikra vetett, minden irányzott szava, irigy
ség 's szemrehányások' tárgya lön keményen vi
gyáztak egymásra, de a' czél nagysága nyújtott 
erőt nekik a* tettetésre. Hogy az ellenfél' cseleit, 
szándékát, eszközeit annál inkább kitanulhassa 
Tini , Lényeit bugával egyedül hagyá , de elővigyá-
zatból még is az ajtónál hallgatódzott. Tóni a' 
kedvező pillantatót használván érzésről, lágy
ságról szólt, de olly halkan , hogy Tini meg nerau 
értheté , azért is ez , meghatározott beszédet gya
nítván az ajtót kevéssé kinyitá. Lényei is igye
kezett szándékára nézve egyedüllétét használni. 

Kedves Tóni! — mond Lényei — mint örü
lök magával egy pillantatig egyedül lehetni. 

Tóni kedvesen mosolyga. Ritta-történet, 's 
tán illy hamar nem is következik, 's értésére adá 
hogy azt használja. Tini' szeme homályba borul. 

Maga olly jónak látszik. 
Ah nem! nekem is vágynak hibáim. Ábrándo

zásról vádoltatom. Azt mondják : hogy az ellen
állhatatlan érzés, kitörő szívömledezés, mellyel 
ember-társaimhoz viseltetem , egész lelkesedésig, 
önfeláldozásomra ragadnak, ezt érzelgésnek hívják 
— de nem ok nélkül vádoltatom lágyszívűségről. 

Illy vád dicséretté válik — én teljesen biz
hatnám szívében. 

Es méltán, bennem nem csalódik. 
r 

En valamit közleni akarnék, éltem* szeren
cséje forog fenn. 

0 közölje bízvást! szóljon 1 Minden tartóz
kodás kárhozatos. Az őszinte szó könnyíti a* keblet, 
a' közlés hoz segédet, vigasztalást. Szóljon 
kérem , nincs mitől tartani. 

r 

Es nem olvasta volna szememből ? éles elméje 
nem gyanítaná mondandómat ? 

Lényei ur engem meglep, megzavar — Kegyed 
szemei — valóban azok némák, semmit sem mon
danak. 

En kedvellem a* szerénységet, de mind a' 
mellett érzetein való és mély. 
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Szerénység: nincs utálatosabb mint a* ha
mis szerénység, az rettentő hiba , igazi vétek , 
mondom kegyednek. 

Es nem értette volna el szívemet ? 
Tini* képén éjfél borong, Tóni örömben 

úszik. 
0 szív! te forrása minden indulatnak! — 

mond Tóni — nyissa meg szívét, részvételt lel 
nálam, szörnyű részvételt — öntse ki , a' mi 
benne van. 

A* maga ítélete fogja érzetemet eloltani, 
vagv szebben éleszteni. 

Ah! maga ismeri lágy érzetemet, annak élek, 
halok — nyíljon meg. 

En szeretek — — 
Sándor! maga szeret! — szól Tóni ör(Jmtel-

ve szerencséjén, és nénje* irigységén } amaz pedig 
reszkete mérgében. 

Nénjét szeretem — mond Lényei —'% óhaj
tanám hogy annak belsejét ismertetné meg velem. 

Tóni dermedve álla, Tini lángolt. Mit! néné
met szereti, azt a* ^megátalkodott alattomos te
remtményt? a* ki minden embert gyűlöl és bo-
szont, ki örökké dörmög és perel ? holott én sze
líd vagyok mint a* jó óra— Azt a* rossz szivety 
éles nyelvet, hamis képet ? 
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Most bosszulángolva rohant be Tini rejte
kéből — Sándor — kiált — ne higyjen neki. 0 
maga a' kinzó kisértet, neki boldogság, más örö
mét elronthatni , kötekedés legfőbb foglalatossága, 
önség, önszereret *s ön tetszés a' grácziák melly ek 
környezik. Egy szót se higyjen , a' mi szépet előbb 
felőle mondék, atyánk parancsolá. Én vagyok sze
líd és gyöngéd. 0 kedves Sándor! én haliám sze
relmi vallását! — Sándor visszapattant, és távol 
kívánt lenni — Nemes ifjú, ki csendesen szeretett 
és hallgatott, légyen jó reménységgel, az én keb
lem is hajlandó iránta! feléje indul — 

Mentsen isten! gondola Sándor, míg a* test
vérek* fergetege a* szüléket is oda vonta. Nyújt
sanak áldást kedves szüleim, Sándor engemet 
szeret, monda Tini. 

Szeret! kiált Szivdki — Revera! azt soha 
sem hUtem volna ; csak igaz, fortuna audaces ju-
vat. O mi fili! és Sándornak esik. 

Engedjen meg, mondJLényei a* boldog atyá
nak, ölelésitől félig agyon nyomva. Kérem más-* 
képen áll a' dolog, én csak a* testvérek* forró 
szeretetét akartam kitanulni, külömben semmi 
keresetem. 

Hah ! fraus et dolus ! kiálta Szivdki, kinek 
most a* leányok nagy szemrehányással neki rohan-
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lak. Im! ez a' haszna annak az átkozott szelíd
ségnek. 

Kell neki — kiált mindég Szívdki — kell 
neki házasodni ad implementum dainni; kiilöm-
ben biz én nem csodálom , hogy tőletek reszket. 

Mi reszket ? miért reszkessen ! így kezdődött 
most a' zivatar, mellynek dühödése alatt Lényei 
csendesen kilopódzott. 

Képzelhetni hogy a' százezer forintos Lényeit 
nem csak rokoni szerették százezerszer jobban, 
hanem régi ismerősi is. Mindenik iskolába akart 
vele járni, mindenik 9 kit a* fogadóból vagy kávé
házból ismert, visszaemlékezteté a* régi szoros 
barátságra, némellyek jelenlétét annyira kedvelték, 
hogy még ebédkor, 's más mulatságban sem tud
tak tőle megválni. A* sok küzzül r\ándorfi volt 
egyedül, ki régi, szövetséget ujítá-meg, mint 
hajdani társalkodója. Rándorfy nagy miveltséggel 
birt, *s a* mi ifjainknál ritka, kiterjedett olva
sottsággal, azonfelül különös mulattató móddal, 
olthatatlan , vidám szeszéllyel, azért vala kedves 
társalkodása 's vidító, és mivel a' barátsághoz 
is a* charakterek különfélesége tartozik, ter
mészetes , hogy a* lágy 's érzékeny Lényei, és 

Rándorfy közt szoros frigy támadott, ámbár 
emezt kimivelt lelke mellett hideg, önségessziv 
bélyegzé. Rándorfy ismét Lényeihez csatlá magát 
lí elvégre, midőn egyszer onnan házul visszajött, 
azt az ajánlást tevé, menne ki vele Lényei szü
leihez , kik egy igen nagy jószágnak igen csekély 
részét b irták, 's maradna nálok néhány hétig, 
hol ő Vilii húgában, egyszersmind korábbi isme
rőst taiáiand. Az öregek örülni fognak ; te utaz
tál 's azért mint módiarticulus tetszetős vagy, 
és Viliinek is csinosnak kell lennie, mert minden 
üatal emberek szeretnek. Minthogy nem voltak 
ott két l e á n y t e s t v é r e k , Lényei ajánlását 
szívesen elfogadá, 's az első alkalommal oda 
rándultak, kíváncsi lévén a' kis Viliit viszon-
lálhatni, kit mint tizenkét évű igen szép leányt 
hagyott el. 

Lényei igen szívesen fogadtatott, iskola ko
ráról beszélgettek , és ő épen akkor emlegette a* 
kis Viliit, mint unté le egykor húsvéthétfőn olly 
kegyetlen sok vízzel, midőn az belépett. Ah ked
ves Vilii! akará Lényei régi szokás szerént őt 
üdvezleni, de bámultában ajkai tátva maradtak. 
Milly angyal! képe mint tavaszi reggel, olly fris, 
olly ragyogó; szeme minta' viola, arczán téliho 
és nyári hév. A* mi az ifjúság', egészség', vi
dámság' istennéje vonásain virágzó, mosolygó 



NYÁJAS, VONZÓ VAGYON , LÁTSZOTT E' KÉPEN , ÉS A* 
TELJES GAZDAG ALAKON BÁJOLÓLAG ELÖNTVE. SZEMEI 
ÉDES HÜLEDEZÉSBEN, SZINTE LEBÉKOLVA CSÜGGTEK E 
TÜNDÉRLÉNYEN. MOST LETT VOLNA IDEJE LÉNYEIRE 
NÉHÁNY POHÁR HÚSVÉTI VIZET TÖLTÖGETNI, HOGY FEL
ESZMÉLNE. KISASSZONY! — REBEGÉ IGEN NEHEZEN — 
TÁN NEM IS EMLÉKEZIK REÁM ? AKKOR OLLY KISDED 
VOLT, MOST UGY MEGVÁLTOZOTT, OLLY ANGYAL — —* 
NAGY! 

D E BIZONY EMLÉKEZEM ARRA A' CSINTALAN SÁN
DORRA: DE MAGA A' MINT HALLOM MESSZE, MESZE 
JÁRT, EGÉSZEN ANGLIÁBA, OTT TUDOM NEM GONDOLT 
REÁNK. 

M I ANGYALIT LEHETNE LÁTNI, A'NÉLKŰL HOGY IDE 
NE GONDOLKOZNÁNK, AZONKÍVÜL A' BARÁTSÁG IS NE
KEM OLLY KEDVES BÁTYJA IRÁNT — 

KÖSZÖNÖM SZÉPEN — MOND RÁNDORFY, ÉLESEN 
SZEMLÉLVE A' BENYOMÁST, MELLYET ÓHAJTOTT — TE 
NAGY LELKŰ VAGY MINT AZ ANGOL, UDVARIAS MINT A 9 

FRANCZIA ÉS ŐSZINTE MINT AZ — OLASZ. 

VILII BÁTYJÁTÓL ELÉGGÉ MEGTANÍTVA SEMMIT EL 
NEM MULASZTA, A9 M I ÁLTAL LÉNYEI ELŐTT ESZÉT KI
TÜNTETNÉ. EN IS OLVASTAM ÁM SOKAT A' KÜLFÖLDRŐL, 
TUDOM HOGY A' FRANCZIA KÖNNYŰ INU , AZ ANGOL P E -
4IG NAGY SPECULANS — TUDÓS KÉPPEL — A* FRANCZIA 
EHNÉS, AZ ANGOL JÓ LOVAS, MINAP IS A 9 VÁROSBAN 

LÁTTAM OKÉT DÉLTÁJBAN — ANGOL LOVASOK — VERES 
RUHA, NAGY FORGÓ — 

HUGÓM , TÁN BARÁTOM EL SEM ÉRTI HOGY EZ GU-
NYOLÁS — MOND HATOTÁVAL RÁNDORFY, 'S LÉNYEI
HEZ FORDUL — VILII NEM SZENVEDHETI AZ ANGOLOKAT 
MERT OLLY HIDEGEK. D E MELLÉKEST IGEN KOMOLY ÉS 
INTŐ TEKINTETET VILLANTA VILIIRE. 

TUDOD ÉN VIDÁM VAGYOK ÉS ESKÜDT ELLENSÉGE 
MINDEN OLLYAS KISZABOTT FESZES DOLOGNAK— MENTÉ 
MAGÁT V I L I I , GYANÍTVÁN HOGY NEM VALAMI KÜLÖNÖS 
ITÉLETERÖT HOZOTT A' VÁSÁRRA. 

MOST A' TÁRSASÁG SZAPORODOTT AURELIE, EGY 
IGEN SZEGÉNY FRANCZIA KISASSZONNYAL, KI NAGYON 
CSEKÉLY DÍJÉRT A' RÁNDORFY HÁZNÁL TARTÓZKODOTT, 
HOGY A' KISASSZONYNAK NÉMI NÉINÜ NEVELÉST ADNA. 
ALKOTÁSA FÉLIG MEDDIG A' MOST IGEN NAGY DIVATBA 
JÖVŐ GIRAIL'HOZ HASONLÍTOTT — ÉKTELEN MAGOS ÉS 
VÉKONY. SZÉPSÉGÉT NEM KÖSZÖNÉ EGYEDÜL A* SERDÜLŐ 
IFJÚ KORNAK, MERT M Á R , HUSZONHAT TAVASZT SZÁM-
LÁLA, ÁMBÁR MÁSOK , BARMINCZNYOLCZAT EMLEGET
TEK. ARCZAI BEESTEK UGYAN, DE A' RÓZSA SZÍN NEKIK 
SZINTE BOLTOZATOT ADA. KARJAI TÖBBNYIRE LEPLETLENEK, 
NEM VOLTAK KÖVÉREBBEK ORRÁNÁL, 'S HA SZIPPANTOTT 
KELLEME CSAK AKKOR TÜNT KI EGÉSZ TELJÉBEN, NOHA 
EGYIK KARJA NEHEZEN HAJLOTT. SZÁJA, NEM LEHET 
TAGADNI, KEVÉSSÉ NAGY VOLT, DE HA MOSOLYGOTT 



olly csintalanul sötétlett ki az üres foghely ; szava 
egy kicsinyt nyiíogott, de ha engedé hurutja, egy 
könnyen el nem állott. Szemében j kivált a' na
gyobban , érzékeny szivet áruló tüz ragyogott, 
e' tűzben tökrözé magát a' hamar égó szív 5 a' 
szerelmet áhító szív. 

Monsieur ! — kezdé szavát, tartós hajladozás 
közt 9 mintha theatroini süllyesztőn állna — je 
suis ravie d' avoir 1' honneur; vous venez de 
Paris, vous avez vu la capitale du monde , vous 
avez vu les Parisiennes ? 

Lényei, kimenten a' sok szinü majmolástól, 
bár leginkább szerette házai nyelvét, még is helyt 
álla, nehogy durvaságról vádoltassék. Aurelie 
Ítéletét kérte a* franczia szépek iránt, 's midőn 
Lényei távoldadVillire czélozva azoknak kellemeit, 
kecses hajlékonyságát festegeté , Aurelie nem győz
te a' sok deprecálást, mert szerénységében min
den szépet hiven magára vett. Vous avez trop 
debonté, vous étestrop galant, Monsieur! vous 
we confondez , így hangzott Lényei* minden sza
vánál, és midőn ez Vilii' rozsahevélől és li
liom havától elragadtatva a' franczia szépek gyön
géd , bájos sziliéről szólt, Aurelie' örömé határ
talan leve, mert ő is fejér volt. Monsieur! le 
teint des Parisiennes se conserve mérne a la cam-
pagne! így kiálta diadalmasan. 

Quant et moi — cserregte Vilii mézajka, hogy 
franca*a nyelvével Sándort meglepje — a cause 
de 1' été je suis nőire comme un cziganois. 

Sándor még a' cziganois felől nem tudja az 
anekdotát, mond Rándorfy, és hogy buga nyelv
hibáját eltakarja , egy hamarjában koholt törté
netet beszéle. 

Sándor mindég mélyebben nézett a' szép Vilii 
mágusi, igéző szemébe. Mit tesz, ha mingyárt, 
mezei élete' következésében , némelly tudományok
ban szűkölködik is — gondola, midőn Vilii né
hány rést mutatott — a* természetes ész azt első 
alkalommal kipótolja ! Saját körében ő .szeretetre 
méltó, de még akkor is kellemes és vidám, ha tu
dóst akar játszani. Szív itt a' fő dolog, ő leg
mélyebb , legtisztább , legnemesebb érzettel birhat 
a'nélkűl hogy a' Conversatiói-lexicont kivül tudná. 

Lényei Viliihez mind inkább közeledett, 's 
ezért Aurelie' kétségbeesése reá féltékeny tekin
tetet lövelt; de egy szép szó , egy meleg pillanat, 
melly gyakran rászállott ismét vigasztalá; mert 
Lényei, a' szerelmesek' módjára, Viliire nem 
mervén nézni, zavartábanAureliebe ütközött, és 
ez azt szerelmi vallásnak nézte, melly iránt ah! 
olly igen lágy vala. 

Vilii kötekedett Lényeivel, mennyi ismeret
ségbe jutott utazásiban? Nemde mint a' Don 



Jüan, mellyet én láttam , — tudja még Sándor 
én igen kedvelem a' muzsikát, magam is a' klavirt 
verem; Olasz földün száz ötven , franczia or
szágban ezer és három. 

Maga játszik Vilii ? 0 ne tagadja meg tőlem 
ezt az örömet! esdeklett Lényei i} de sokszor kér 
az ember és nem tudja mit. Vilii' művészhangja 
is kelletlenebb volt Tini* Tóni* persivításinál, 
mert bal és jobb keze szint olly öszvehangzólak 
éltek, mint a* két testvér. Vilii nagy készséggel 
leült a* klavirhoz, de azon gy'ónyQr'ú újak ször
nyű hangokat doboltak ki abból a' dülöngő szer
számból — egy németet kelepelt, de jaj lenne 
a' lábnak ki azon indulna, se tempó, se tactus , 
se kereszt se Be dur, se moll, hanem csak neki 
futtában a' mint jött. Hát ha még accordra nyomta 
g&mbolyii kis újait, a* seregélyek' nótáját zengé. 
Elvégre, mint jó hazafinak elverte a' fáj! fáj ! 
iáj! a* szivemet is — gerjedt is fájdalmas érzés 
mint mikor a' fogfájás kínozza az embert. 

Szent Caecilia ! —sóhajtá Lényei titkosan—mi 
boldog ki néha süket; de szemlélvén megint a' 
szép alakot gondola: A' jó szív, engem akar gyö
nyörködtetni , — 's szükséges e, hogy ő épen nagy 
mesterné legyen ? 

Hogy füleit kímélje, Lényei ismét az előbbi 
besjjédet fogta fel, En sok szépséget láttam — 

mond — de hidegen hagyának. Most Viliire vil
lant, és annyi kellembájtól szinte lelkesülten így 
felleng: egy megfoghatatlan valami, melly a' 
szivet a' szívhez kiszti, mint ha más létben már 
láttuk volna egymást, 's itt csak viszon találkoz
nánk , mély vonzat, 's belső harmónia költheti 
csak a' szerelem' kényeit. 

Igen — monda Vilii szinte fellengni akarván 
— 0 én sokszor haliam hogy a' harmónia igen 
szép ha az emberek úgy össze illenek, mint a' 
sípok — én már hallottam harmóniát, egy banda 
ment erre, ollyan szépen összefőj tak. 

A' legfentebb poesis fekszik a' szerelemben 
— folytatá Lényei mindég buzogva — az érző 
sziv gyújtó sugara, a' földön túl emel, nemesít, 
és az ember kebléből, minden szépet, dicsőt, 
fénykoszorura rajoztat és tökélletességre ébreszt, 
felhajnallik a' sötét élet és szinváltozva színpom
pában repes fel. 

Lássa Lényei — monda Vil i i , nem sokat 
értve az elkapottnak szavaiból — lássa csak a* 
szerelem mit nem tesz ? és még is a' szerelmesek 
rosz színben vágynak. 

Lényei látta ugyan, hogy szép Vilii a' sze
relem poesisában fel nem leié magát, de gondola 
magában: ha érzetének nincs is olly magas röpte, 
ha indulatok felől nem gondolkodott is annyit 



mint Mad. Stael , azért még is gyöngébben sze
rethet, mint a' ki fellengve arról értekezik —-
azért megváltoztatom a' stílust, 's tudom érzete 
szebb valóságban tűnik fel. Es tudna e szép Vilii 
— monda — részvétre fakadni, ha szeretőjét 
halványon és küiiyiiJcben látná ? 

Azt nem tudom , még nem valék olly álla
potban — monda Vilii nevetve , már elértvén őt 
— mi itt nevetünk, vigadunk, és legfeljebb ha
lálig tánrzoluiik. Azonban a* mi a' könnyet 
illeti, azt a' szem határozza meg. 

£s millyen szem legyen az? 
Millyen — tehát kék, enyelge Vilii. 
Kék! sóhajtá a* fekete szemű Lényei. 
Nos kék, sötét kék — csak nem barna, vagy 

is fekete — korom fekete. 
Angyali Vilii! kiált Lényei ismét derülten. 
Csak ugy mondom — hisz kedves bátyámnak 

is fekete szemei vágynak. 
És igen szereti a' bátyját ? 
Felette. 
Es csak magát bátyját? 
Édes istenein, még vannak ugyan rokonim, 

de alig láttam őket — szólt Vilii, de magában 
gondola : bohó emberek ezek a' tudósok, mindent 
szeretnének tudni — 

Egi ártatlanság ! gondola Lényei, ha a' sze
relem* szikrája ezen kebelbe gyújt, milly isteni 
kény lehet, annak ébredtét, első sarjait kémlelni l 
kéjelgni , mint ömledez szive nem sejtett érze
tektől 's mint csudál kőzik a* még nem ismert 
vendégen ; ezen öröm felülmúlja az üres ismere
teket 's az álmadozó érzelgést. 

En bátyjának legjobb , leghívebb barátja va
gyok , mond tovább Lényei és Vilii* hattyukezét 
ajkaihoz szorítá. 

Hát csókolja meg bátyám* kezét! enyelge 
Vilii , kezét elvonva. 

A* maga keze liliom, arczáji rózsák, és a* 
esók Zephyr, melly illy virágok felett leng. 

Hisz udvariságból már ezt a* kezet csókol
ták , de a* rózsa tövises, megszúrhatná, ha va
laki olly igen utána esengne. A* liliom is segít
hetne a* rózsának, monda *s olly kedvesen suhint-
gata kezével, hogy szinte csapásra való ingert 
gyaníthata az ember, de ő szinte örült magában 
szép kifejezéseinek. 

Tehát még semmi szellő sem érínté ? 
Istenem ! mit beszél az érintésről ? az hibázna 

még! tán a' külföldön szoktak ehhez, mi nálunk 
nem módi ; én a* földbe süllyednék szégyenemben, 
utoljára még bajuszt is kapna az ember. 



De lia valakit szeretünk, illy csekélységet 
mint tagadnánk meg tőle ? 

Csekélység! istentelen ember! szinte el
rettenek. 0 ne gondolja hogy én nem olvastam, 
mi az illendőség* rendé; tudom én azt, mi az az 
érintés — aztán kit szeretnék én ? 

Vilii! 's maga annyi kellemek birtokában, 
minden érző szív hódolatáuál, maga nem sze
retne ? legyen őszinte. 

De kit szeressek? én szeretem szüleimet, 
bátyámat a* mint illik; a* mi azt a' másik sze
relmet illeti, melly nincs megparancsolva, senkit 
sem szeretek , egyéb pipiskémet és mókusomat. 

*S egy férfi sem lehete még olly szerencsés? 
Mi közöm nekem a* férfiakhoz, kiváncsi 

uram! 
0 hát nem tudja milly eget oszt a' szerelem. 
'S olly édes volna az ? 
Édes kin! ah ha tudná mit érez a' szív. 
Valóban különös lehet — alig rejthető kaczaj-

jal — szinte kívánnám megismerni ezt a9 csodát* 
Ah ha sejtené milly üdvesség a* kedvest lát

hatni , milly tüz, milly kény árad el a* kebelben 
— ömlcdezve tekint Viliire —- Ha tudná mint 
változik akkor a* lélek, mintegy varázslattól 
ihletve milly üres az előbbi élet, milly hosszú, 
milly lassú és holt, milly kéj telén a' legvi-

dáinabb mulatság , milly édes a' szeretettek jelen
léte , egymás* néztébe merülve bár némán is milly 
édes szavak ömlenek. 

Már az igaz ! mond Vilii elfogódva szinte a* 
hiv rajzolástol. 

Mi igaz ? — kérdé meglepetve Lényei — 
Hogy — hogy maga olly szépen beszél — de 

mindég mondta bátyám. 
Ha tudná milly szépen fejlik ekkor ki min

den tehetséglink; félszó, legkisebb mozdulat, 
egy tekintet, értelmet, fényt ád. 

Lehetetlen! tehát a* szemmel is lehet be
szélni ? ah mi szép ! tehát a' szerelmes mindent 
észrevesz ? soha sem hittem volna. 

Mért nem tudom lefesteni, milly hirtelen 
tüz özönlik keresztül egész valónkon, a* legki
sebb érintésnél! — Vilii* kezét fogja — milly 
égbe ragadtatunk egy kézszorítás által — meg
szorítja kezét — 

Sajnálom hogy meg nem foghatom — panasz
kodott Vilii , és nem akarva mosolygás lengett 
ajkain. 

Hol vegyek színeket azon érzeményt ké
pezhetni , ha egy csókban lelkünk kiomolhatik 
— e* képet létesítni akarja. 

Már ezt épen nem hiszem — mond gyöngéden 
magát védelmezve iPÜli ^ mert Rándorfy minden 



illyes kedvezést megtilta neki, nehogy könnyel
műnek láttassák — tán csak nem akar meg
bántani ? monda kérő tekintettel. 

Nem ! nem ! angyal, tiszta , ártatlan, ági 
lelek! monda Lényei j még e* kívánattal sem 
akarlak meghántani, nem akarom megrabolni ön 
magamat, nehogy szép hitedet lerontsam, melly 
véteknek tartja ez ártatlan kedvezést; o galamb 
ártatlanság te csak a' falun virulsz még. Azonban 
ezt csak magának monda, aztán Viliihez fordult. 
Megbántottam ? haragszik ? sértve van ? bocsásson 
meg bánatomért ! 

De többé így nem szomorít ? nemde soha soha ? 
Nem , soha nem! fogadá Lényei nagy ünne

plésen , *s titkon ön magát vádolá hogy illy tiszta 
lény előtt magát úgy elfelejtheté. 

Ej Sándor -— mond nem sokára Rándorfy — 
te nagyon változol, alig szólsz, és ritkán felelsz. 

Ah hadd azt barátom í jó vagyok én így. 
Aha tehát a* hatalmas győző egyszer'smind 

fogoly is ? halld Sándor ! te veszedelmes ember 
vagy, te ragyogóbb diadalt nyertél, mint nagy 
druszád5 egy szív ég érted, mint Persepolis. 

Igaz tehát í 's volna reményem ? 
Remélj bálran ! ő kitörő hévvel, szemérem 

's szűzi zavarral szól felőled, kedvesnek, szere-

tétre méltónak talál, ott áll édesen mosolygva 
a' tükörnél és piperézi magát. 

0 azon angyali vonások, azon gráczia kép 
mindennek kellemet kölcsönöz. 

Én nála szebbet is láttam, azonban degusti-
bus 

Te igazságtalan, érzéketlen, kemény vagy 
iránta, hadd róla az idegent itelni. 

Hisz én idegen vagyok hozzá, és nyugtat-
ványt adok, hogy az is maradok. 

Idegen ! te ! kihez ? 
Azon angyali képhez, Aurelie kisasszonyhoz, 

ki majd beteg miattad. így Rándorfy, ezen té
vedés által akarván Lényeit nyíltságra kénytetni 
Vilii iránt. 

Arról szóltál ? szerencsétlen tréfa ! 
Ugy ! és ha szabad kérdeznem, kiről szóltál te ? 
Én — igen — én kit értettem ? ha te nem 

mondod hogy szeret, azt gondoltain volna hogy 
Vilii. 

Vilii ? kinek te városi miveltséget akarsz 
adni! Lényei meghökkent. 

Ki t te kézszorításra tanitál, kinek a* csók* 
tudományát magyaráztad, és mingyárt példával 
is akartad felvilágosítani. Lényei* arcza égett. 

Én lecsillapítani, de barátom, engedd a* 
leánynak szép nyugalmát $ ínég ő fél gyermek, a* 



falun neveltetvén , virágok, madarak, 9s néhány 
könyvek mind az, a' mit a* világról tud, hagyd 
őt illy boldog tudatlanságban, és a* tapasztalat
lan, együgyű falusi leánnyal ne bánjál olly csábiló 
írivolilással, melly egy városi koketta iránt is 
alig bocsánandó. 11a nem ismernélek, e9 komoly 
dolgot komolyabban venném, de így tudom a9 

pillantat elkapott 9s hogy magad is vádolod tettedet. 
Lényei nagy tűröd elemmel hallgatá. Barátom 

— mond — pirulok magam előtt, de ezentúl még 
lehellet se homályosítsa ártatlansága tiszta egét. 

Lényei naponként jobban a9 hálóba került, 
Vilii őt' inkább keresni látszék, figyelmesebb, 
szivesebb lön iránta ; néha vidámsága elhagyá 9s 
gondolkodó volt, ezt a' boldog szerető andalgás-
nak 9s csírázó érzésnek képzelé, 9s már egészen 
boldognak tartá magát kivált midőn egyik este, 
vacsora felett, hol a' patvaristán kivűl idegen 
jelen nem vala, néhányszor gyöngéd lábnyomást 
érzett. Ez Vilii, örüle Lényei, mert a9 körüle 
forgolódó Aurelie, kire azt foghatta volna, szo
bájában maradt. Vilii az — gondola — félig 
enyelgés, félig érzelem , ártatlan ösztön, habár az 
asztal alatt mutatkozik is. Már a9 házasság öröm
napjai lebegtek előtte 9s csak .azon tusakodott 
mint kezdjen hozzá. 

Egyik nap az egész Rándorfy ház látogatóba 
ment, Viliin kivűl, ki főfájás miatt elvoná ma
gát. Lényei nyugtalankodva, csak barátja9 9s az 
öregek unszolásának engedett, de az egész idő 
alatt lelke a9 sinlődő kedvesnél lévén, zavart, 
egyszerű vala , ha szólt is , többször magának ellen-
monda. Rándorfy titkon örült a9 gazdag sógornak. 

Megérkezvén a9 szomszéd faluból, még e^yik 
compossessorhoz is beköszöntének, de Lényei a9 

versenyes üdvözlés 9s czeremonia között elillan
ván egyedül Viliihez szökött. Az első előtalált 
cselédet mingyárt nagy forrón kérdé: hogy van 
a9 kisasszony? Hát jól — felele az— egész isten 
adta nap itt kinn dőréskedett. 

Vannak ollyan szeszélyes nyavalyák , mellyek 
hamar jönnek és megválnak, gondola Lényei és 
örömtelve lesben álla, őt meglepni akarván. Már 
estellett, 9s a9 mint Vilii szobája előtt ellappangna, 
azt félig nyitva leié. Bedugja fejét, senkit nem 
lát. Bemegy , 9s őt a9 mellék szobában gyanítván , 
elrejté magát az olaszfal mellé; alig vonult oda 
a* szobába lép a9 patvarista is, nagy léptekkel fel 
9s alá járt, hol magában dörmögött, hol felneve
tett. Lényei tüskén álla. Kevés vártatva belép, 
vagy inkább röpült Vilii is egyenest a9 patvarista 
karjába. A 9 hézagon kandikálónak száz tőr akadt 
szivébe. 
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Ne itt a' kivánt haj — mond Vilii — nézd 
ebből a* szép fürtömből metszettem , de okos légy 
és ne, duzzogj , ha Lényeivel enyelgeni látsz. 

Es hozzá mégy, a* nélkül hogy szeretnéd ? 
kérdé a* patvarista igen bátran ölelgetve az ár
tatlan Viliit. 

Mit tegyek ? szüleim akarják, de leginkább 
bátyám, ki rég az előtt már mindenre megtanított — 
aztán százezer forint. 

Mit ér az nekem ? én alig látlak, és ha az 
abrosz alatt adsz is néha szerelmi jelt, a* mint 
mi állunk, az már még sem sok. 0 lábnyomás! 
sóhajtá Lényei és boszankodott, hogy a' sarkan
tyúval nem adta vissza. 

Majd találok én illyen alkalmat mint ma — 
mond Vilii hozzá simulva — de légy okos. Hahaha ! 
ma holnap én adok leczkét mi az érzés. Juj bi
zony már késő! fuss, fuss, Andris! ha rajta kap-
Lényei vagy bátyám — mingyárt itt lesznek, az
zal beugrott a* mellék szobába. Andris pedig ki-
szöktében a' jövő Aureliebe ütközött — Ah lelkem 
kisasszony! — monda, a' nevendék Themispap—» 
maga nem lát, nem hall, 's hálául 's örömben 
meg akará ölelni. 

Vissza! — harsogá a* nagyszivü — Je suis 
egy hív! 

mókus! bajszkapás! o nyíltságom! o bolondságom 
— dörgé Lényei kirohanva a* vászonfal mellül 
— Aurelie kisasszony! maga jó nevelő — 

Ah jó — rebegé Aurelie — ha jó , itt a' vi
gasztalás! V kitárja karjait. Lényei ettől még in
kább elrettenve futott a* szobából, *s olly hamar 
mint teheté a' Rándorfy házból is. 

Lényei maga előtt nevetségessé lön, midőn 
a' kivánt csók miatt ön magának tett szemrehá
nyásokra , és azon pirongásra visszagondolt, mel
lyel Rándorfy erkölcsi predicátióját nagy bánattal 
hallga tá, és ezen történet Viliivel úgy hatott ér
zetére, hogy magát eltökéllené, ezen nemmel 
csak játszani, melly vele is csalfa|játékát űzé. 
Alkalmat talála , midőn finomabb körben Júliával 
megismerkedett, ki részszerént szépsége, kedves 
maga viselete, és tetszetős idomjai miatt, rész
szerént vagyonos szülei miatt is dísze vala a* jobb 
társaságoknak. Fekete haja gazdag fürtökben om
lott el a* szépen boltozott homlokon; barna 
szeméből lélek 's vidám önérzet sugárzott ki , ma
gos kellemes alakján, és minden mozdulatin olly 
graczia és könnyűség látszott, melly azon körök
ben, hol Júlia gyermeksége óta forgott, könnyen 



elnyerhető. Társalkodása sok oldalú iníveltséget 
's ismereteket mutatott; minden jártossága mel
lett a* literaturában , a* honi 's idegen mestermü
vekben , minden festési ügyessége 's a' klaviron 
szerzett müvészsége mellett is, beszédben olly 
unom fogással élt, melly által, a* nagyobb tár
saságokban megjelenő asszonyok olly kellemessé, 
olly tetszetősökké lesznek, 's magát az ügyetlent 
is éleszteni tudják. 

Lényei most álérzést mutatni, csalni akart 
miként ő csalatott, hideg belsővel érzést színezni, 
azt nyerni, de semmikép sem osztani. Júlia ragyogó 
thema volt, ezen szívet csak tréfából is akará 
megindítani, a* magáét megőrzeni. E' czélnak 
indult Lényei, de mi hisszük, hogy Júlia' kecsei, 
tündöklő, lelánczoló megjelenése már hatott reá
ja, 's ön bizodalma' öncsalódás vala, átalván 
elismerni, hogy ollyan tapasztalások után is érzé
keny lehet még az asszonyok iránt, 0 többször 
mulatozott vele 's meg nem tagadhatá , hogy Júlia 
tudományt szerénységgel párosít, hogy saját gon
dolkodás, szerzett ismeretekkel testvéresül. Más
kép szól mint Vilii, azt meg kellett vallania ^ 
egy gazdag nemes, ki hazai nyelvét szégyenlé, 
angolul 's francziául folytatá a' beszédet, Júlia' 
jártosságát e' két nyelvben is meg kellett engednie : 
hogy ez csak ugyan más, mint cziganois és az 

angol lovaglók. A' társaság klavirhoz kérte} 
Lényei elragadtatott az érdeklő játékon} az igaz , 
ez más mint a' fáj ! fáj! de ébredő gerjedelmét ki 
akára magából beszélni. Üres tudákosság, mecha-
nismus, más semmi -— mond Lényei — kelleme^ 
ugyan , de ki hagyná magát illyestől elvakíttatni ? O 
mélyebb beszédbe ereszkedett vele, Júlia az élet
ről és annak jelenéséről olly tisztán olly szép 
érzeménnyel s z ó l o t t ő az érzésre is fordítá be
szédét, és Júlia olly nemes, olly asszonyi gyön
gédséggel fejezé ki magát, a'nélkül, hogy csapon-
gásba 's romános ábrándozásba esnék. A' felette 
érdeklő szűzi szemérem, melly e' tárgynál szinte 
félelemmé vált , Júliát annyival kellemesbbé 
tevé, minthogy a* nagy világban 's a' tudományos 
asszonyi míveltségen ritkábban tűnik fel. 0 igen 
ártatlannak látszik, de azért óvni fogom maga
mat őt a' szerelemre oktatni, sóhajtá Lényei. 
Szépen beszél az érzésről, de tud e érezni ? 
De mi gondom arra! engem csak annyira érdekel, 
mennyire mulatni fog; nem keresek én össze-
hangzó szivet szivemnek, nem rezzenti fel ezt 
senki nyugalmából. 

Lényei hivságának hfi&elkedett, hogy Júlia 
magát vele örömest mulatá. Mért ne keresnék 
kellemes időtöltést, mért ne szólnék lelkes 
leánnyal ? — demonstrálta magának Lényei — 



nincs mitől tartanom. 'S ugy történt, hogy ő azon 
társaságot leginkább kereste hol Júlia is megjelent, 
verseny beszédbe töltötte vele többnyire az estét, 
unalmat érzett Júlia' távollétén, örömmel vette 
észre ha játéka, táncza 's ma£a viselete köz ja
vallatot nyere, őtet a' társaság' középpontjának 
tartá 's elvégre kedvetlenné lön, ha más valaki 
Júliának hódolt. Miattam habár minden fiatal 
gyerkőcze, egészen elolvadtán édességtől tele be
széli is szépséggel, azzal én annyit törődöm mint 
magával, csak az bosszont, hogy illy okos leány 
előtt olly hitvány, üres holmit összehabarnak; 
fatális szokás Ujainknál hogy illy pulya hizelke-
désekre adják magokat, nekem az kiállhatatlan 
unalmas, 's bizonyosan Júliának is. 

Júlia' jelenléte Lényeinek mindég kellemesb 
lön, utóbb szükséges; ő illendőnek tartá Júliát 
meglátogatni, gyermekség lenne úgy vélé, minden
kor csak idegen helyen találkozni vele ^ ő gyakran 
hozzá ment, J minek is kerülte volna a' házat, 
hol annyi derék ember összegyűlt. 0 Júliának mind 
inkább tetszeni vágyott, mind azon tűnődött, 's 
el nem mulasztá figyelem, szép szó 's hódolat 
által táplálgatni hivságát, melly e' ragyogó lény
nek gyöngébb oldala 's út szivéhez, mellynek el
nyerése planumában feküdt. Hogy ő helyesen 
számol; mivel hidegen *s indulat nélkül okos 

feltételek szerént cselekszik, azt megmutatá a' 
következés , mert vagy minden megcsalá őtet, vagy 
Júlia tüzet fogott} de nem lappang e itt, vagy 
nem lappangott e már egy más Andris ? ennek tudása 
neki igen kívánatos vala ; keményen szemben tartá 
— semmi nyom — ügyesen, elővigyázattal búvár
kodott azon személyeknél, kik vele összeköttetés
ben éltek , mindenütt dicsérete hangzott, még az 
irigység sem tudott homályt vetni hírére } szólt 
ö néhány kávénénikékkel is, 's még ezek sem 
mondtak semmi roszat felőle. Ez fogott. 

A' ház* körében kell őt kémlelnem, nem jövök e 
ott is Tini Tóni scenához P nekem uavan mind-
egy, de akár hogy van, Ítéletemben nem akarok 
csalatni, a' legidegenebb ember iránt is. Már 
e' czélnál fogva még többszőr 's más más időben 
kell meglátogatnom, mert szerezhet e a' fiatal 

* ember nagyobb kincset a' tapasztalásnál ? az em
berszív' ismerete legnemesebb tudomány, tehát 
megyek. így okoskodott Lényei, vigyázott a' 
legkisebb vonásra, mint viseli magát szülei, 
testvéri, ÍMuerősi 's a* cselédek iránt? megvizs
gálta különböző állapotiban , keresett tulajdono
kat, mellyeket neki vétkül róhatna, hasztalan, 
semmit sem lelt vádra méltót ; csak olly balul 
ne járt volna már, azt hinné, Júlia csupa töké
letesség. Belsejére nézve Lényei még folyvást így 



csalá önmagát, telteinek még mindég hamis okot 
koholt, inig ezen ünalkotott köá^ egy érzem élíjp 
tüzétől szétoszlott, mellynek fényében e;Iégrie 
magát megismeré. 

Lényei, nem tudva ismét hálóba kerülvén, 
észrevette, hogy egy férfi Júliát kitűnő figye
lemre méltatá, ki ellen neki semmi kifogása 
nem lehetett. Rétéi tetemes birtokkal, ajánló 
külsejével, nem m í v e l e l l e n elmével, a'nélkül 
hogy valami különös talentumot mutatna, jó 
szívvel és hírrel, alig közeledett J ú l i á h o z , Lényei 
már a* féltékenység legrettentőbb gyötrelmei kö
zött általlátta hogy ő Júliát szereti 's rég szerette 5 
a' mi eleintén tettetés vala, legforróbb indulattá 
vált, és fájdalmain ismeré meg szerelme' hatal
mát. Mint előbb hideg vérrel Júlia* elnyerhetésén 
dolgozott, ugy most csak belseje' szavát hallá 5 
elég soká vizsgálta Júliát és minden tekintetben 
érdemesnek találta , s z é p s é g e ' hatalma elbájolá, 
mért ne adná magát teljesen azon szerelemnek, 
mellyet feje igazol 's szive olly forróan érez ? 

Az udvariság nyelvét, most az indulaté válta 
fel, és Júlia, ki a* lelkes, férfias szép Lényei
hez ugy is vonzatott, örömmel szemlélte győzel
mét , 's mind inkább gyuladozott szíve, annak 
mindég nevekedő indulat-lángjain, 's midőn egy
kor Lényei szerelmétől elragadtatva megvallá mit 

érez 's kérte, határozná meg egy szóval, élete 
hosszú üdvösség legyen e, vagy viszonérzés nél
kül nem mulandó fájdalom, Júliának fellobbanó 
arczain , édes zavart tekintetein, 's reszkető, de 
nem szólható ajkain sejtheté szerencséjét. O kétsé
gekkel ostromlá Rétéi miatt, Júlia őszintén meg
nyílt : hogy Rétéi ada ugyan jelt szülei előtt, 
hogy kezét óhajtja, ezek mindeddig kerülték, de 
még váltig meg sem is tagadták. 

Es maga Júlia! rebegé Lényei reszkető vára
kozásban. Nem mondhatom hogy vissza taszítana, 
én tisztelem nemes charakterét, de azon közön
séges emberek sorába számolom, kik engem egé
szen hidegen hagynak. 

Júlia ! ezen meghatározott pillantatban esdek-
lem, szerété? és Juiia, látván, milly erős Lényei 
indulata, mint hullámzik feléje, keble szép tit
kát édes csendes igennel ajkára lehellé. Sándor 
teljesen boldog volt, ő szeretett és viszon sze
rettetett. Minden kétsége elosztott, Júlia min
den figyelemmel jutalmazá. Ezer olly pillantatok , 
mellyekben a' könyörü égtől e' földi létnek adatott 
édenkéj villana keresztül, olly édes pillantatok 
hirdetek, hogy Júlia őt szereti. Vizsga szeme 
semmi gyanúra méltót nem lele. 

De olly kártékonyán hat az emberek' csalárd
sága a'nemes, a' lágy érzetre, hogy kiirthatatlan 



gyanúskodás vert ott is gyökeret, liol nyíltság 's , 
nyugott hiedelem virágzott. Lényei is azon el
mélkedett : mint találhatna valami kelletlen okot, 
Júlia* cselekedetiben. Meg nem csalódott sem 
ártatlanságában, sem hűségében, még azon kép
ben sem, mellyet jóságáról, 's érzetéről ön 
maga olly ékesen festett magának: erről meg
győzte saját vigyázata *s mindazoknak Ítélete, 
kik Júlia* egész életét ismerték 5 hol rejtezik te
hát a* kigyó ezen rózsa alatt ? Haszon kiszti 
hozzád , értéked ada neki ösztönt ? így rágódott 
benne a' kétkedés , de a' szív 's az ész ezt su-
gallá: nem gazdagabb Rétéi ? nem láttam tettei
ből , nem értem szavaiból hogy ő Júliával sze
rencsét reméli ? Egy tekintet tőle 's ő Rétéi 
hitvese. Nem ugy bánik vele a* miként megér
demli ? de hidegen *s egykedvűen. Nem tünteti 
ki előtte értem égő szivét, hogy minden kétséget, 
minden reményt benne elfojtson? önség az, ha 
megvetve a* gazdagot, a' kevesebb értékűt választ
ja? Ez nyilvános, azért eltökéllé magában Júliát 
megkérni. De meg újra így tűnődött: bátrabban 
megyek , a' gazdagabbat áldozza fel, mert neki a* 
gazdag bizonyos, de a' szegényt tudná e szeretni ? 
ezt kell kutatnom} feltette magában hogy Júliát 
megpróbálja, de szégyen lepé meg 5 nem meg
vetendő e kétkedésem, hogy illy gyanúval vétkezem 

ez angyal iránt, hamis szóval őt megcsalom ? 
mint leszek lealázva tettemért, de áldoznom 
kell e* gonosz geniusnak. 

Júlia! — kérdé ollyan órában , midőn ma
gunkat szebb világban álmodjuk — Júlia, szeret 
engemet, igazán, híven ? 

Minő kérdés magától ? 's képzelheti hogy illy 
bizodalmas kedvezésre leereszkedtem volna, ha 
változhatatlan nem szeretném ? 

r 

Es bizhatom szavaiban ? 
Rendületlen. Hazudni nem tanultam. 
Hallja tehát a* titkot, mellyet fel kell fedez

nem , melly annyiszor már ajkaimon lebegett, 
inellynek közlésétől eddig a* félelem tartóztatott, 
nehogy éltem* boldogsága süllyedjen általa — a' 
maga szeretete 1 Majd az egész plánommal fel
hagyott, olly szégyen és pirongás önté el hazug
sága miatt a' kedves előtt, de épen e' zavar, 
ezen belső harcz tevé hitelessé szavait. Tehát 
igazán szeret ? kérdé még egyszer. 

Szinte elrettent. Igen, egészen, örökké— 
Hallja tehát, megcsalni nem akarom, ha 

mingyárt szerencsém oda dűlne is •> *s nagy nehezen 
monda el ezen mesét; Kegyed tudja , milly forró 
barátság kötött engem a' Báróhoz, értékein alko-



tójához ? Előttem nem vala titka 's eií valék az 
egyetlen kinek megvallá: szerelem csatlá egy 
szívhez, kinek ritka szépség, nemes lélek jutott 
ősök helyett, ki mindene lün , csak dönthetetlen 
gatok miatt hitvese nem. A* világ előtt rejtve 
maradt a* szeretők* szerencséje, *s így maradt 
titok egy fiúnak születése is, kinek sorsa barátom 
betegágyát kétszeresen terhelé } még halála utjjji 
sem volt szabad e* titkot fényre hozni. Berniem 
talála legjobb eszközt fia sorsán segíthetni, azért 
is testamentumában nekem százezerét hagyott, 
de baráti lelkemre köté , hogy én a* summát csak 
fia* érett koráig vegyem gondom alá, és azután 
csekély részét fáradságomért lehúzván neki által-
arijam. Az úton tett szerzeményem segített eddig 
*s egy kis hivatal is igérve vagyon, melly gazda
sággal , ha nem is fényesen, de szükség nélkül 
kitart szerető hitvesemmel. Szorgalom, iparko-
dás még iiikábh elősegít, és így nem hibázik 
egyébb, mint állhatatos szeretete , melly engem 
boldogítson. 

Júlia láthatólag megdöbbent. En magát sze
retem , — minekutána nmgát rendbeszedte — én 
igazán szeretem, ugy mint senkit, de maga miatt 
rettegek hírétől. Sajnálom hogy maga, a* vélt 
gazdag annyi gondnak, munkának ki lesz majd téve ; 
engedjen időt eszméletre. Most hagyjon el , el-

tökéilelt szándékomat a', meggondolásnak 's ne a* 
pillantatnak köszönje. En magát szeretem, és 
meglátja, nem vagyok képes megcsalni. 

-* Másnap megakará Ítéletét hallani, de Júliával 
nem lehetett beszélni 's jövő reggel ezen levelet 
kapa: En magát szeretem 's nem is átallom azt 
megvallani. Tiszteletem az ur iránt őszinteségre 
ösztönöz. Hogy e* sorokkal vissza nem él , re
ménylein cliarakterétől. A' csalást megvetem. En 
saját eszem* valamint szüleim* szavát haliám; 
ítéljen* maga $ én az urat megszerettem, és sarjadó 
érzetemet nem gátiám , mert összeköttetésünket 
lehetőnek véltein , ha képzeltem volna illy aka
dályt , levívám a* legforróbb indulatot. En magát 
mindenek előtt, a' gazdag Rétéi helyett is válasz
tani , mivel az hidegen hagyott, és magát szeret
tem , az fényesebb sorsot igért de maga is fényeset. 
En a' valóságban születtem, valóságban élek j a* 
költést igen szép olvasni, de az igazi világban 
Árkádia nem virágzik ; mélyen érzem én, kisded , 
szűkölködő életet nem bírhatok, a' nagy világ 
az elem, a* hol én lehellek, fiatalságomtól fogva 
ott vagyok honos; az létem és szerencsém, 
melly versben üres csillámnak tar tátik. Arról le 
nem mondhatok, a' mire születtem és neveltettem; 
érzem hogy éltem* virágát nem tudom alacson 
körben, szük polgári életben elélni. Ha azon 
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splmeraban el tudna tartani, melly hozzám illik 
életét szépítettem volna. Legkisebb közeledést 
sem engedtem volna , ha illendő házasság, hasonló 
állapotra építve nem kecsegtet. Szüleim soha meg 
nem engedik. Így tehát felébredtem szép álmám
ból , de nem akarók újba merülni uraságod' kezén, 
nehogy néhány év múlva rettentőbb legyen ébredé
sem , 's ngy fogna magának is . ha gondok terhelnék 
és az álmodott rózsák helyett csak tövist találna. 
£ 1 1 magát szerettein, a'nélkül hogy magamnak 
határt szabnék , míg érzetemet okosnak tartam 5 
ezé Italán indulatot, le tudok győzni 's zaját ész 
által mérsékelni. En megcsalhattam volna, szü
leim' ellenkezésével menthetvén magamat, de ha 
költői görcsüket nem vár tőlem , tettemet ja val
lani fogja, én magamat az időre bízom. Most 
csak az a' kivánat van hátra, ítéljen igazán felő
lem , és legyen boldog. Júlia. 

Fiha! kiált a' varázstól ment Lényei — a' 
pulyaság és prosa illy gondolkodásban, valóban 
zsidói. Jaj nekem ha őt elveszem, 's bár vétket
len szerencsétlenség által, szegény, vagy beteg 
lettem volna. Nem! hány nemes asszonyok a' 
valódi világban nyomorúságot, fogságot, szám
kivetést osztottak férjeikkel, nem ügyelve pipe
rére. 
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0 csak röviden jelenté Júliának, hogy az 
egész csak próba volt, és ő valósággal ÍOOÜUO 
forinttal bír. 

Ez volna tehát a' tanúság minden tapaszta-
lásimLól, hogy csak Aurelie kisasszony szeretett 
igazán, kihez én olly hálátlan vagyok— valóban 
nincs nagyobb szerencsétlenség, mint százezerrel 
bírni! Senki sem fáradoz a' Szegényt megcsalni, 
de a' gazdag házasulandó hol lel igazságot? 

Mi nagyon sajnáljuk a' szegény Lényeit, 
hogy jó csillaga nem hozta e' jelenvaló Aurora 
olvasonéjához , ez bizonyosan megezáfolná vélemé
nyét , és szerencséssé tenné. 


