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1.

F i d i b u s .

es ha nekem nagy örömet akarsz tenni, kedves
Bátyám, hozd el kis p
linbe, neki itt a’ mi
nünkben tetszeni fog, és
nem tudni
ösmeretség

T ö b b  nem volt a’ papiros szeleten.
Az atya ma reggel levelet kapván Ber

linből Generálisné ángyától, egy darabot el
szakíto tt belőle, ’s azt a’ szokott esteli pipa' 
gyútására íidibus gyanánt használta, es ez utol
sónak maradványa hieroglifiai töredékeivel, 
ki m enthetetlen  m ateria volt a’ kis Grófnécs- 
kának ezer meg ezer összekötésre és gya- 
nitásra. —

Egy gyakorlatlan asszonykéz5 karm olása’ 
m agyarázásának valóban neheV mesterségében 
még nem egészen lévén jártas , a' ttizből ki 
m entett fidibusnyiredéket , a’ nálánál több 
évekkel idősebb lelki b a rá tn é já ra , Tisztartó 
K risztinkára bízta, közölvén vele, hogy a’ le-
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n ev e z te te tt; de hogy a’ közben volt szavak, 
szép , nagy . felséges, szegény, drága, poros, 
vagy mások v o ltak , nem ité lte tth e te tt meg 
bizonyosan; nem is sokat te tt a’ dologra.

Eddig egészen derekasan ment a’ magya
rázás ; de a’ három utolsó soron törte  Tisz- 
tartó  K risztinka fejét. A’ nagy leány’ ügyet
lenségén való bosszúságban, ki ezen pár sor
ban sem tudott e ligazodni, nem is nevezte
te tt  most m á r , m int elein a’ segély’ és gyám
ság’ kérésekor * kedves , édes K risztinkának, 
ső tt még általában K risztinkának sem, hanem 
K risz tinának , ’s később , midőn minden fá
radság hasztalan leve, és a’ T isztartó  gyer
mek tisztán meg vallotta, hogy a’ három  utol
só sorban egy általában semmi értelem  sincs, 
osztóba K risztinának.

3.

A’ g y e rm e k ’ h á z i  á llá sa .

B ettina , anyja’ szobaleánya , találósabb 
v o l t ; — csak hogy semmit sem csinált in
gyen ; minden szolgálati készségét rendesen 
tiz \iszontszolgálattal k e lle tt m egvásárolni: 
azonban ki kelle t jö n n i, mi lappanga a* so
rokban ; tehát a’ titokba av a tta to tt, ’s azon 
Ígéret a la tt ,  hogy a’ legszebbett, a’ mit csak
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k iv an , fog neki Berlinből hozni, az a’ hat
hatós keres k ö tte te tt szivére , mesterkedje 
k i , mit fog lalhato tt magába a’ három utol
só sor. —

Semmi sem fontosabb a’ gyerm ekekre 
nézve mint legközelebbi köriiletjeik. Nevetni 
keli, mikor a” szülék gyerm ekeiknek charak- 
teri egész különbözésén csodálkoznak; egy 
atyjok, mondják, egy anyjok, egy nevelésök, 
’s még is a’ gyerm ekek, indu la tja ik ra , cha- 
rak tereik re nézve egym ástól úgy különböz
n ek , m int a’ nap és éj. Gondoljátok meg 
csak a’ cselédek’ , szomszédok’ , játszó társak’ 
cserélődéseit, k ik  mindnyájan segitnek gyer
m ekeinket fel és el nevelni. A’ nagyok’ gyer
mekeinél ezen együtt elnevelők’ befolyása 
még sokkal érezhetőbb ; a’ középrend'’ szülei 
sokkal közelébb állnak gyermekeikhez ; min
dennap, minden órában körültök vannak; 
magok azoknak nevelőik, ’s azért ha hívat
lan nevelni segitők ostoba te ttek e t miveinek, 
’s a’ gyermek’ fejébe oly dolgokat vernek, 
m ellyek nem belé v a ló k , mind azt hamar 
észre vehetvén, ’s a’ helytelent okos móddal 
ismét ki vehetvén , e7 szerin t az idegen, ’s 
nem mindig elkerülhető befolyásnak munká- 
la tjá t a ’ lehetőségig ártalm atlanfthatják . Nem 
igy a’ nagyok’ és gazdagok’ gyerm ekeinél;
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ezek csaknem rendesen egyedül eleintén a 
dajkák ', később a’ nevelő asszonyok’, udvarita
nítók’, korm ányozok’ kezeikre bízatnak. Mind 
ezek zsoldosok. A’ szülék azt hiszik, köteles
ségüket t e t té k , ha ezen személyeket el ég il
lően fizetik, elég emberségesen bánnak velők, 
*s minden nyőlczadik nap m egkérdik, m int 
vannak megelégedve a’ gyerm ekekkel. Többet 
tenni, foglalatosság, mulatság, társasági élet, 
örökös eltartőztatás , szóval környűlm ények, 
(szép mentségi k ité te l) nem engednek. Ha a’ 
héti kérdezésre nem ki elégitő a’ válasz, lom
haságon. m akacsságon, figyelési hijányon, 'g 
más erkölcstelenségen panaszkodnak ; igy za
bolázzák a\ kedves szülék kedves gyerm ekeik’ 
kényét először , másodszor , harmadszor már 
gzorosabban; de ha ezen panaszok ism ételtei
nek, bosszankodnak; komornyik és szobaleány, 
’s más személyek a’ házban, m ellyeknek az ud
vari tanító és nevelő asszony töviskek szeme
ikben , mivel ezek azt ta rtják , többek m int az 
első cselédek, az uraság’ b iztosai, észre ve
szik az alkalm at a ’ gyűlöltek alá áskálódhat
ni, az udvari tanító  komorkórságos szobatu
dós ; a’ nevelő a szony öneszíi, nádragörcsös 
személy ; mind kettő  igazi csapás a’ szegény 
gyermekekre nézve; ha a’ kicsinyek egykis- 
ség elevenek; m indjárt neveletlen torongyok-
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nak szidatnak; ha egyszer a’ száraz leczke1 
elmondása nem sinórocska szerint megy, mind
já r t  restségről és tanuláskedvetlenségről van 
sző ; ’s ha olykor olykor valami kis gyerme
k i tré fá t tesz a* szegény gyermek, Js virgoncz 
ing erk ed ést, m indjárt semmire valónak ne
vez te tik , kire híjában vesztegetik a’ szót, és 
kihűl semmi jó  nem leend ez életben. A’ 
szülék’ hiúsága, ’s term észeti szerelmük gyer
m ekeik irán t, az olyan adandó alkalmatosság
gal , ’s tö rténeti szándéktalanság’ színével oda 
vete tt á llításnak ajtó t kaput nyitnak. A’ szü
lék ily  nemű bizonyítást örömest halgatnak 
és hisznek , m ert az által a’ gyermekek vilá
gosra jönnek , mellyben örömestebb lá tják  
azokat, m int az árnyékban, mellybe udvari 
tanító  és nevelő asszony helyhették  ; most 
gyérebben kérdezősködnek a’ gyermekek’ vi
seleté után, mivel a’ kérdezte te ttnek  már elő
re csak félig adnak h ite lt; és ha akkor uj 
panaszt hallanak, ebben csak annak megerő
sítését hallják, a’ mit nekiök komornyik, szo
baleány 5 ’s hozzájok közelebb álló hasonló 
házi cselédek mondtak ezen örökös elége
detlenség’ forrásáru l; litkon  fel mentik a’ 
szegény sanyargatott gyerekeket a’ vádok 
aló l; ’s végre bele fáradván az örökös panasz
ba, utoljára a’ pedant emberektől, kiknek szer
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feletti szoros pedagógiai kívánságoknak egy 
gyermek sem tehetne e le g e t, ha m indjárt fel 
angyal volna is , szép móddal meg meneked- 
ni igyekeznek.

E z , nagyítás nélkül nemelly magasabb 
rendű ház’ eleiének és m íveletenek tükörké
pe. A’ figyelmes visgalódó , k i oly rossz ál
lapotnak term észetes következéseit egymásba 
tudja fű z n i, ezen nem örvendeztető láncznak 
végét, a’ rosszul nevelteknek érettebb korok
ban ú jra  fel találja.
sä« A’ mi régi grófi házunkban ugyan ezen 
rossznak meg vala tulajdonképpen k e z d e te ; 
csakhogy szerencsére a’ gondviselés az atyá
nak a’ ném et egyenességből elégséges részt, 
a* magában igen m i'velt, szeretetre  m éltó a- 
n yának , elegendő adat szelíd érze lm et, és 
a ’ sveiczné Mamsei Desinaraisnak igen mi
volt eszet, csodára méltó nyugodtságot, és 
tisz te le te t érdemlő álhata to t kőltsönözött, úgy 
hogy az ellensúly szü lék , gyerm ek , és neve
lőné közt ritkán  ingadozott.

Paulina a’ szüléknek bálványok vala; ki 
azoknak jó  akaratjokat m egakarta nyerni, egy 
utón sem érhette  el jobban c z é ljá t, m intha 
a : kis valaminek h íze lk ed ett, és elragadtálá- 
sát a’ Grófnécska’ talentom ain , kellemén , és 
szépségén ar szülék elő tt hangosan erősítő.
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G y ak ran , ha ily nemű furcsaságok Paulina’ 
jelenlétében te te t te k , k ért a’ vigyázó Desma- 
rais gondos inte'sekkel h a lg a tá s t; de a’ Gróf
né olykor rendesen azzal á lt e lő , hogy Pau
lina még gyerm ek, és azt nem é r ti ;  a’ kis 
leánykának kividult és titkon mosolygó ar- 
czácskája azonban megczáfotá az anya’ állítá
sát. Paulina igen jó l lá tta  és hallotta a’ mi 
körűlte tö r té n t , és mivel Mamsei Desmarais- 
nak igaza v o lt, ’s tovább lá to tt az anyánál, 
mindig úgy te tsze tt neki, m intha több tisz
te le tte l kellene Mamsei Desmarais , mint 
nagyságos mama irán t v ise lte tn ie , noha az 
utolsóhoz azon leirhatlan  szeretettel ragasz
kodók, mellyet a’ term észet minden jó  indu- 
la tú  gyermeknek kebelébe te tt.

De igaz h o g y , ha a’ kis Grófnécska ele
ven fantáziájával a’ vigyázatlan cselédségtől, 
melly a’ legközelebbi évtizedre nála már előre 
ostáblakarikát akart odébb m ozd ítan i, vagy 
más együgyű czuszó műszóktól csaknem 
minden nap ha llá , hogy egykor aJ felséges 
goldaui uradalomnak egyetlen örököse leend, 
és hogy a’ nagyságos atyusnak minden nap 
száz arany tiszta jövedelme vagyon ; ha más 
úgy nevezett iníveltebbek belé fecsegték, hogy 
a* Schlüsselburg Grófok’ nemzetsége már 
majd ezer esztendő előtt egy volt az ország-
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beli legelőkelőbb ’s gazdagabbak közű i, es 
mar ne'met Lajos’ udvarában egy Schlüsselburg 
Grófról van em lékezet, ki a’ hires ver- 
duni szövetségkötésen je len  v o lt; és ha ismét 
más gondatlanok egyszerű tréfából az t veték 
e léb e , hogy ki az ő arany Paulinácskájokat 
egykor az óltárhoz akarandja vezetni leges- 
legalább Fejedelem ’ lijának kell lenn ie ; nem 
lehet a’ kis valamit k á rh o z ta tn i, ha orrocs
ká já t feljebb tartá , mint O rsolya, a’ pásztor- 
le á n y k a , k i oda á lta l a’ nagy vártó’ tú lpart
já n  a’ gágogó ludcsordát éppen tarlóra haj- 
tá  ; k in e k , m inthogy földhöz ragadt szegény 
árva vo lt, L inka jótékonyos szivességgel az 
ebédről rendesen kalácsot és gyümölcsöt vitt, 
és ki most egy kevéssé várni kén y te te tt, mi
vel B ettinának elébb nyernie kele tt.

4.

U t a z á s i  r e n d e l é s e k .

„H iszen o tt van a’ mi tudós, szerfelett 
tanult Desmarais M am selünk,e‘ mondá B ettina 
hegyesen : „az én segélyűlhivatásom  nem le
het egyéb csúfolásnál, a’ mi pedig az aján- 

> dékot Berlinbül illeti, örömest lemondok róla; 
de ha Grófnécskám nekem ^Berlinben egy kis 
em lékeztetőt ajándékozna — “
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„T e magad akarsz eljönni44 viszonzá nyá
jasan a’ k icsiny : „jó ; ajándékozok, azt Ígé
rem neked ; de mond meg hát mi volt aJ le
vélben , Desmarais Mamseinek nem m u ta tn i, 
okaim vágynak.

B ettina rá tek in te tt a’ papirosra, ol
vasott, és szótagoít, ’s hangosan fel kaczagott. 
„ r  furcsa ,44 feleié gúnyolva : jobb volna bi
zony ha a’ nagyságos ángy inkább valami szép 
bábról gondolkoznék, mint olyan ostobaságrul.4

„Hogy ostobaság?41kérdé P au lina , ’s oly 
tekin tettel néze a’ le án y ra , m intha egyke- 
véssé kegytelen h a llan á , hogy a’ szobaleány 
a’ nagyságos ángy’ levelében vagy fejében 
ostobaságot akar ta láln i.

„A’ Kibitó szavakat betuszerint k i pótol
ni nem tudom44 folytató B e ttin a , „de é rte l
mük v ilágos; Generalisné asszony azt véli,, 
hogy magának Berlinben bizonyosan te t
szeni fog , ’s nem tu d h atn i, nem találkozón* 
dik e valami esmeretség, melly — nem, való
ban szégyenli az ember arról csak beszélni Ís»M

„A ’ huszár hadnagyot elvigyük Bettina4,4 
szavába vága L inka , a’ levélrő l, mellyriil a ’ 
leány’ bizonyítása szerint még csak beszélni 
is szégyenlenie kell az em bernek, szánt szói - 
dókkal elfordítván a’ beszédet; de nadrága 
h ib á s , azt már egy kissé meg kell foka-
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n o d ; a-1 szerzetes kissasszony is elpakoltatha-^ 
tik  vele ; annak nem fog ártan i ha a’ székesvá
rosban egy kis jeles viseletét tanul; haja mindig 
úgy függ fején mint a’ nyárs, tisztaságról pedig 
ezen személynél gondolkodni sem k e l l ; és 
ha a’ vastag kam araigazgatónak lajblijából ki 
vehetjük a’’ csúnya zsirpecséte t, az is min
den esetre úti társ  lehelne.

„M ég több utazási rendeléseket akart 
te n n i , de egy négylovas cséza éppen az 
udvarba érkezvén, mellyben Zabenhöven Baró- 
n é t, anyjának legbiztosabb fiatalkori barát- 
n é já t,  és tulajdon^ nagy partfogőnéját esmer- 
te  m eg , ki verte eszéből; nagy Örömmel 
elébe fu to tt ,  ’s elragadtatásának teljében azt 
beszélte nek i, a ty jának nagy bám ulására, k i 
most szintén le jö tt az udvarba a’ kedves lá 
togatás’ elfogadására, hogy Berlinbe fog utaz
n i , ’s k é r te ,  hogy a’ Báróné őtet és anyjat 
oda kísérje el.

A’ szép Báróné a’ kis vidám Paulinának 
gyermeki felszólítása á lta l kellem etlenül meg- 
ille tte tn i lá tszék , azért úgy sz ín ié , m intha 
nem hallaná csevegését a’ kicsinynek ; hanem 
aty ja  csodálkozva kérdé P au lin á t, ki m ondott 
neki a ’ világon csak egy szót is utazásról ; 
de a’ fortélyos fe jecske , elszédittetvén B et
tina’ állításától a szégyenlésre nézve, igen
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őrizkedett a’ ta lá lt leveldarabről csak egy 
szót is mondani. Könnyeden viszonzá, hogy 
hiszen atyja maga beszelt ró la Desmarais 
M am sellei, ’s további vallatás elől, m inthogy 
most anyja a’ Báró né’ idvezlésére az udvar
ba jö t t ,  el vonta m agát.

5.

F o g fá j á s.

Vacsoránál közelebbi világot vett Pau
lina arról, a’ mi egész le lket foglalatoskod- 
ta tta  , a’ Berlinbe utazásról. A tyja mondá a’ 
Bárónőhöz fordu lva, kis eszeskedőjenek, Pau
linának , azon k éresse !, hogy anyját Berlin
be kise'rje, valóban nein rossz gondolatja volt. 
A’ béke óta o tt minden fel virágzásban van ; 
minden sokáig szendergett keresetűzés uj e- 
rővel burkolódék k i , tudományok és m ester
ségek uj sarjadékot h a jtán a k ; az ottani 
é le t ,  ángyának , a" Generálisáénak levelei 
szerint, pompás udvari és szivemelő népünne
pek’ láncza. „M i m indnyájan,“ fo lytatá be
szedőnek elevenségében , a’ Bárónő’ madonna 
arczácskája’ színváltozásának észre vétele nél
k ü l, melly előbb a’ leghomályosabb kárinin- 
nal vonatván b e , lassandan egy gipszfejnek 
halálfejérségeig halaványúla, ,,mi mindnyá- 

Mulattató II. 2
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jan  a’ legtűrhetetlenebb barom iság’ békáiban 
ep ed tü n k ; azok most m ár szerte tö re ttek , 
azon súlyos békák. A’ német szív ism ét sza
badon v e r , most már oda akarunk, a ’ burkus 
leventés K irá ly ’ székesvárosába, ’s legeltetni 
fogjunk m agunkat tek in te tén  j örvendeni fo
gunk a’ vitéz néppel, ’s hirlepte hadakozók- 
k a l , k iknek  izmos kezeik álta l megsemmisítő 
a’ nagy Isten igazságos haragjában a’ pokolbeli 
se reg ek e t, mellyek egy száznegyedig fedék 
a’ földet vérrel és nyomorral. Jöjjön velünk 
B árónő, o tt vidám napokat éljünk; és szüretre 
ismét ithon vagyunk.“

A’ Grófné cologniai vízért k iá lto tt ,  Js fe l 
ug ro tt székérül a’ B áróné’ segelm ére, ki be 
hunyt szemmel össze rogyni kezde, és csak 
barátnéjának  fáradozasi álta l ta rtá  meg ú jra 
elreppenő életszeszeit.

Mind ketten  az ide utazás’ m egerőlteté
seire háríták  a’ kis szerencsétlenséget; a’ Gróf 
igen válogatott pinczedrágaságából a ’ legré
gibb rhénusi bort hozatván fe l, az ifjú igé
ző betegre egy pohárral rá  k ö tö tt, a’ m ellett 
ú jra  kedvenczthém ájára, aJ politizálásra men- 
vén, m ellyre igaz hogy az éppen leé lt évek’ te t
tekkel gazdag ideje szünetleni alkalm at adott, 
’s az vélte , hogy az agg német folyónak pa
radicsomi p artja ira , mellyeken ezen gondtöró
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nevekedett, soha, soha sem fog többé ellensé
ges franczia láb lépni.

Tovább ak art terjeszkedni azon iszo- 
nyűságok fe le tt, m ellyeket az egészen demo- 
rá lizá lt ellen utolsó táborozásakor Németor
szágban környesleg véghez v i t t ,  de nőjének 
kérő in tése , ’s azon általa fülébe súgott jegy
zés , hogy a’ szegény inbeteg Báróné oly 
rázkodtató je len e tek ’ le irásátó l igen meg 
ille tte tn i látszanék egy pillantatig  legalább 
meg gátolák beszédének folyását.

„Jó llehe t azt sem lehet tagadni44 foly
tató  tovább a’ beszédnek más fordúlatadás 
v é g e tt,  hogy a’ franczia , az ism eretség’ első 
pillanatjában sok ajánlóval , tetszővel bír, 
elevensége, vidám könnyelműsége, ügyessége, 
finom társasági tónja m indenütt kaput és a jtó t 
nyitnak, !s meg nyerik neki kivált a’ szép 
nemnek sz iv é t; de más ó ldalt, fájdalom azt 
sem tagadhatni, hogy asszonyaink és leányaink* 
minden nemzeti érzés’hátratételével,fenyítéket, 
e rkö lcsö t, ’s magokat elfeledék, és a’ számot- 
v e te tt csábítóknak , fonal hizelkedéseiktől el- 
bolondíttatván , karjaikba szaladtak , m intha 
szabadítóink , ’s jótévőink volnának. Hasonló 
elfogadást találtak e seregeink rhénusontul a, 
francziáknénál ?44 Desmarais Demoiselle kezd
vén beszélni, azt v é lte , hogy a’ Gróf igen is

2 *



20

* kémény, igen is sokat megtagadó' ilé le te ttesz , 
m elly közönségesen legfeljebb a’ kevésbé mí
velt rendre alkalm aztatható , e's bogy, ha 
eg y szer, m int kifogás a’ regula a ló l , a’ ma
gasabb rendek közt valami ily  nemű megté- 
vede's —  a’ Bárónénak feli ke lle tt állnia; a’ leg- 
rettenetesb  fogfájás —• ege'sz forró könnyi 
özön rohant k i a’ nagy úszó tüzszem ekből, 
‘s elönte az égő liliom arczokat — a’ Grófné', 
k i a’ legszemlátomástibb nehezteléstől gyö- 
tö rtetve , tüskén ü lt az á tkozo tt beszélgetés 
a la t t ,  a’ szenvedőt szobájába kísérte.

6 .

T i t k o s  B á b t a n á c s o s .

Paulina a ty jáv a l, any jával, B e ttin áv al, 
bábjaival, rem ényivel, vágyaival, es álm ai
val szerencsesén be u tazo tt B erlin b e , ’s alig 
volt füle e's szeme elég m indent hallani es 
lá tn i , a’ mi uj naponként elébe Ötlött.

Term észeti elmésség’, vagy az asszonyi 
érzék’ első felvillanása v o lt, hogy csaknem 
hangosan fel k e lle tt kaczagnía midőn a’ kis 
Pankrátius G róf, kinek szülei szinte B erlin
be jö tte k , hogy egyszer ismét a’ Schlüsselburg 
famíliával lehessenek, m int társalkodója és 
já tszó társa  á llíta to tt elébe.
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Nem mondta B ettina , hogy a’ le 
vélben bizonyos esm eretségről van valam i, 
mellyró'l nem tudni ha valyon jövendőben 
nem — ?

AJ kis Pankratius, öveinek köreben ked
velt rövidség végett rendesen Krácz, és Krácz- 
k a , hat hét esztendővel bizonyosan idősebb 
volt m int ő ;* ’s ő legalább egy hüvelyknegyed
del magasabb vala mint az ; a’ beteges, hala- 
vány arcz ; a’ veres felgyúladt szem ek; a’ 
köszvenyes rángatódzások szájszegleteiben ; 
orrából recsegve ejtő kimondása; a’ velőtlenség 
egész száraz te tem eben ; tartásában es vise
leteben a’ k im ért, a’ form ás, nem , az neki 
egy pillantásig sem te tszhe te tt. K rátzkának 
atyusa és mamája m ondák, hogy Paulina egy 
a’ korabeli leggazdagabb leányok közűi; a’ 
m esszeterjedt goldaui grófság, egy kis feje
delemséggel fel é r ,  és egy vén ángynak ha
lála u tán  még egy örökség v á ra tik , m ellyel 
egy K irá ly  sem szégyenelné meg magát. A’ 
kis K rá czo t, ki az egyszer eg y e t, és az öt 
spéciest igen jó l lá tszo tt tudni, mind ez va
lami szent tisz te le tte l borzadoztatta keresz
tül a’ goldaui arany gyermek i rá n t ,  úgy hogy 
az első bem utatáskor igen ékes magameghaj- 
tast m u ta to tt, Paulinának szerfeletti áhita- 
tossággal kezét akarta csóko ln i, együtt-
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lé tök’ első órájában , kezét szüntelen hátán 
ta r tá  a ’ harmadik positioban.

Paulina k i rakosgatván b áb ja it, tanácsot 
kére főudvari m esternéjére nézve, kinek az 
ide utazásban párisi cuja egykevessé megre- 
azelődö tt, és ki m agát uj öltözet nélkül va
lóban nem m u ta th a tta ; a* potrohos kam ara
igazgató elvesztette fe jé t; a’ szerzetes kisasz- 
szonynak ezer darabra szakadt koszorú ja , és 
a’ huszár hadnagynak term ete tenkre té te 
te tt. K ráczka majd nem érzékenyen mosoly
gott a’ neki szánt titkos Bábtanácsos szere • 
p en , je len té  m erészelt g y an ításá t, hogy a’ 
nagyságos Grófné o p e ra , conczert, játékszín , 
's  más ő tet i t t  váró m ulatkozások m ellett 
kedvenczei' ú jításának  gondját alkalm asint 
majd el fe le jten d i, ’s a’ beszédet G oldaura, 
az o ttan i vadászatra , e rdőség re , és mezei 
gazdaságra ford ítván , földesúri fontossággal 
beszélt tulajdon szüleinek b irtokaik ró l, job
bágyaiknak ki nem szabott szo lgála ta ikró l^ , 
az o ttan i ju h ta rtá s ’ nem esítésének előm enete
lé rő l, ’s más e’ fé le , P aulinát egy általában 
nem érdeklő do lgokró l, és kérdé végre ki ál
hatatlan  okostm uta tásában , mennyi vetése 
van G oldaunak; hányadik mag v e tte tik , mi
csoda idomzatban van a’ rétterm esztm ény 
a’ szán tással, 's be van. e o tt hozva a’ három
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vető vagy vetésváltó gazdaság. Paulina nagy 
kaczagó csintalan szemeivel vígan nézett a’ 
kis kilenczszer o k o sra , adósa m aradt a’ fele
le tte l ,  és sebesítettjeivel Bettinához futott.

7.

A’ c h a r l o t t e n b u r g i  v á r k e r t .

A’ székesvárosnak több néznivaloji közé, 
m ellyek a’ mostani benne tartózkodás a la tt 
szemügybe v é te tte k , tartozo tt a’ charlo tten
burgi várkert is.

Egy nyájas délesten az egész társaság k i 
m ene számosb kocsikon.

Paulina, ki egész idő a la tt a ’ nagy, mes- 
szeterjedt városban rejtekezvén , az emberek
nek utszai tolongásaiktól és keresetűzéseiktől, 
’s a’ feszes, unalmas társaságoktól, és örökös 
vendégségektől fejében és szivében egészen 
k ietlenné le tt, a’ felséges, igazán k irá ly i utón 
a’ vadaskerten k e re sz tü l, ism ét ú jraéledt , ’s 
hangosan u jongato tt a’ kék levegőbe , midőn 
a’ széles sétahelyű , szabad te rű , és elmésen 
rendelt alkatú nagy kertbe lépe. A’ vidám 
gyermek ugrált és tá n c z o lt; különösön a’ csó
nakokkal m ulatatta m ag á t, mellyeken több 
apró , a’ kerte t keresztül kígyózó csatorná
k o n , az ember maga által m eh ete tt; ’s a’
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nagy óriási, es csak nem közönségesen hitelt 
ta lá lt monda u tá n , mohhal benőtt potykák- 
kai a’ nagy tükörsim a tóban, m ellyek a’ bólt- 
hajtásos hídhoz csinált csengetjü’ hívására, 
mindenfelől elősiettek a’ látogatóktól mago
k a t e te tte tn i. Az e’ végre magával hozott 
zsemlye és tejeskenyér m orzsákat szives ada
kozással a' tóba hullatván, örvendezett, mikor 
a’ szelíd potykák előjövének, ’s az xíszó falato
k a t lábaihoz közel e lkapkodák , tap so lt, mi
kor minden el fogyott , és vizi vendégeinek 
nyájasan sajnálkozva k iáltá , , ,már több nincs1* 
's most felszólító K ráczkát, kapdosdit já tsza 
ni ; de K ráczka kalap já t szellőztette bizony
talanul mosolyogva , ’s udvaris vállvonogatás 
közben azon jegyzést engedé magának, hogy 
a’ m int ő h isz i, egy k irály i kertben olyas 
mi még is nem egészeiéi látszik illőnek ; s 
még eddig, jó llehet elébbeni ittlé teko r több 
ízben m eglátogató e’ k e r te t ,  ily nemű já té 
kot i t t  soha sem lá to tt  végre hajtatni.

8 .

Ha j j 1 az u r a c s k 1 asz  nem sz abad  tenni .

Paulina el nevette m ag á t, és atyjához 
ügorván , mind két kezével megragadó annak 
haló t, ’s óldala m ellett vígan szökdécselte



keresztül a’ fél kerte t. Krácz pedig maga ke
zére csinált magápak m ulatságot; éppen egy 
nagy pázsitrész’ hosszában vezetett az u t ; 
midőn aranygom bé nádpálczácskáját fogván, a’ 
réti virágszárakhoz tév é , h irtelen  felcsapta
to k  v e le , ’s igy több százakat lefejezett.

-H a jj’ az uracsk’ asz nem szabad tenni,“  
monda merész nehezteléssel egy utszállő,*} ki 
sokáig nézte ezen dolgot, és kárhoztatását to 
vább már nem látszo tt titko lhatn i, „ha rossz vi
rág is mind jó K irájunké, ha m eglátylyaaz ud 
vari kertész ur osztán majd a’ képire m ász.“ 

Krácz, annyira m egháborodott a’ kis ut- 
«zálló suhancznak vakm erőségén, k i bátorko
d o tt, nek i, honjának egyik legrégibb házából 
való Grófnak, i t t  mindenek elő tt oly ostobasá
got mondani, hogy a’ szónak legszorosabb ér
teimében , elakadt az esze. Első dühében bo
to t akart emelni, és a' fiúnak fülé megé vág
ni ; de a z , midőn a’ virágfejezőt egyszerre 
vaddá és berzenkedővé válni l á t t a , bátran és 
nyakasan á llo tt,  m intha csak az első ütésre

y) Minden fővárosban, de különösen Berlinben van a1 
pórnépnek egy meg vettetett rende, inelly igen 
szegényül és nyomorul tengődik ’s a’ legszilajabb, 
ki csapongóbb gyerkőczékből áll, kik örökké az ut- 
szákon kószálva, s pajkoskodva keresik sanyam 
élelmüket, és utszalloknuk neveztetnek.

3
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várna, hogy aJ piperés uracsot egy csavarí- 
tással a ' homokba vág ja , ’s igy a’ berlini ut- 
szálló ifjúság iránti tisz te le tre  illőleg meg ta 
nítsa. Kráczka azért a’ borzas nadrágtalant, 
kinek setétlángu szemei tüzkarikákként fo
ro g tak , meg ille tlenül hagyván , mérgében e's 
haragjában csak nem sirva fu to tt udvari tan í
tó jáh o z , k é rn i, az a la tt inig egész társaság 
a’ furcsa eligazításon szivből h a h o tá it , e's 
Paulina a’ szörnyű haragosnak apró repács- 
k ák a t vakart, hogy a’ rongyos gorombát m éltó
an bosszulja meg. De ez tréfáson magára 
bfzta a’ becsületben já ró  dolog’ elintézését, 
hanem jólgondolkozólag azt tanácslá neki, 
hogy inkább hagyja magán száradni, részént, 
mivel a’ gazember magaban nem igazságta
lan v o lt, részént mivel igen veszedelmes me
rész próba valakivel ezen kis ördög’ prédái 
közűi fe lte n n i, k ik  a’ város’ minden szugjai- 
ban m int a’ bo jtorjánok  egymásba ragadnak, 
’s oly hatalm as esprit de corps lelkesíti, hogy 
egyik a’ m ásikért á ll, ’s azért egyet az ő 
rokonságokból m egtámadni, annyit tesz, mint 
több száz pajkos, ’s legdühödtebb te ttek re  
képes vad suhanczok’ seregének hadat üzenni, 
melly m iatt, mint a’ legenda mondja, a’ nagy 
F rid rik  is a’ K atholikusoknak , kik tőle azon 
engedelmet kerék, hogy egyházi processiójikat
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nyilván tehessek , azon feleletet a d á , hogy 
egészben annak talán semmi ellene vetni való 
nem volna , de a' m ellett meg berlini suhan- 
czait is el nem felejteni meghagyja.

Ily  környűlm ények közt tanácsosabnak 
vélte Kráczka, az ostoba gorombát, m int most 
már fenn szóval szidalmazta, m inthogy az a la tt 
a' fiú elveszett szem elől, e le resz ten i; de állt
tá  Paulinának, kinek répácskái egészen le iké
be látszo ttak  menni, hogy a’ goromba szama
rat, akár hol találandja, úgy megfenyíti, hogy 
bizouynyal egész életében eszébe ju taad .

9.

A’ h o s s z ú  c s e n d e s  róna .

Mi után a’ társaság legérdeklőbb részeit 
a’ terjed t kertnek  Öszve j á r t a ,  egy hosszú 
széles ösvényre m ene, melly két oldalt ma
gas, igen setét zőldű lombos fákkal, fenyők
kel , veres fenyőkkel ’s más ily komor fane
mekkel volt beü ltetve; ezen komoly stillel 
a lko to tt róna’ végén egy kis kápolna forma 
épület vala, m ellynek ajtaji zárva voltak.

T itkostanácsos Hardegszen , a ' Grófnak 
régi b a rá tja , ki a’ székesváros’ és környéke’ 
jelességeit jó l ismervén , a’ társaságot vezet
te , gondos gazdak’ módja szerin t, vendégel

sz
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nek az egész k e r t ' legjavát u to ljára hagyta. A'; 
hosszú folyosóbeli hangtalan magány első belé
péskor azonnal valami tulajdonos, az eddigleni 
hangos vidámsággal egészen ellenkező indu
latba hozta a’ kis kört. Az estnap válásban va- 
la; csak a’ magas fák' te tő ji bársonyoztattak ve
ressel annak tűzi aranyától. A’m adarak a’ lom
bok közt már szenderegtek; csak halk esti szel
lők suhogtak még néha a’ leveles szinben,’s já t- 
szodoztak a" gyászfűz és remegő nyárfalevéllel.

„Amaz oszlopos kápólna o tt lenn a’ róna’ 
végén,*1 mondá a’ T itkostanácsos fél halkal, 
m intha nem akárná az itten i szent csendet 
m egháborítani, ,,aJ m ausoleum , o tt nyugszik 
dicsőűlt .Luise Királynénk.*s

Ezen egyszerű szavak minden szivet meg
ille ttek . Továbbm enet közben rén y eirő l; igé
ző kellem ének magas in g e ré rő l; a’ nép’ sziv- 
reható megboldogult irán ti s z e re te té rő l,’s éle
tének vég óráiról beszélvén, előadásának heve 
á lta l halgatóinak kis k ö ré t annyira m egillet
te, hogy majd egy szem se m aradt szárazon.

Csak a’ kis Gróf Pankratius tetszék unat
kozni , legalább ő az egész mulatságban nem 
részesült , hanem saját módja szerin t gyö
nyörködtette m agát , nádpálczácskáját kezén 
és orrán lebegtette arányzatban, vagdalt a ’ 
tánczoló empiszrajba , észre\étetlenűl Patt-
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línát m ajm olta, kinek egyik könnye másik 
u tán  gördült arczán.

Paulinának anyja kézen fogván leánykáját, 
egy kévéssé hátra  maradt a’ társaságiul, és sze
líd szavakkal igyekezett azt m egnyúgasztalni; 
de már azon kívül is ellágyíttatván a’ jám bor 
Hardegszen’ beszéde á lta l, mélyen megillető- 
dék, midőn a’ gyermek nyakába borult, erősen 
hozzá h a jlo tt, és gyermeki szívének teljéből 
mondá: „Szegény kis fejedelmi gyermekek. Ne
kik már nincs anyjok többé! Csak te ne halj 
meg nékem anyácskám, édes édes anyácskám !‘f 

Tovább akara még beszélni enyelegve, 
de anyjának karja iró l , k i őt magához fel
emelte és szivéhez szoríto tta , az alacsony bok
rok  felett keresztül megláta valami öreg em
bert egy Ióczán ülni, ki feléjük h á tta l vala, és 
m agát azon kis fiúval m u lató , k i az elébb 
Gróf Krácczal összebogyolodott, és most az 
öreg m ellett térdepelt; könyökével ölébe tá 
m aszkodott, és nagy eleven szemeit szájá
ra függesztvén, figyelmesen haígatta. Mind 
ketten  annyira elm erültek beszédükben, hogy 
a’ hátok m egett elm enőket észre nem vet
té k ,  és Paulinát ’s annak an y já t, k ik  mind 
ketten  m egálltak egy pillantatig  a’ beszél
getés’ meglesése v ég e tt, melly hasonlóul a’ 
m eghalt K irálynét tá rg y azá , meg nem látták .
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Az öreg ember alkalm asint csaknem oly 
szegény le h e te tt ,  m int a’ kis ifjancz , m ert 
az elkuszpitolt fejéres kaput fekete üveg gom
bokkal , es a5 fekete , utolsó szálig elviselt 
alsó ruha, éppen semmi különös jó állapotot 
nem gyanitta ttak . A* ritk a  hófejersegű haj 
hátul egy i t t  o tt  igen hibás selyem úgy neve
zett úti kis hajtáskába volt k ö tv e , es a’ fog- 
dosás koptatta kis háromszegű, hajdan fekete 
kalap , a’ régiség m iatt hamuszinűve le tt. De 
mind az által a* sovány em berkének fejér ru
hája j czin czipó'csatjának fén y e , ábrázatja, 
és keze a’ leggondosabb tisztaságot árulák el. 
A’ bánat’ és évek* súlya a la tt m eggörbűlt tes t
tartásban valami illőség, majdnem ékesség ra -  
la , *s beszéde nem alacsony miveltségíí férj- 
fiút áru lt el.

A’ kis utszálíó m ester urnák nevezte ót, 
következőleg annak aty ja nem le h e te tt ,  de 
ezen m ester ur a’ kicsinynek berlin i alsó né
m etországi beszédmódjátul egyenesen külön
böző külföldi módon is beszélt. Az agg em
beren hosszú életében sok nehéznek, sok ke
serűnek k e lle tt keresztül menni. M élyen ba- 
rázdolt ábrázatján  igen olvasható volt az epe
kedés, rneily ezen hajat m egfején 'tette, ezen 
jó l term ett tes tn ek  erőségét e lragad ta , ezen 
eleven szivnek fris vérét elem észtette. De a"
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szelíd es nyájas mosolyban, melly beszéde a la tt 
gyakran minden vonásain elterü lt, azon jó té 
kony kezesség feküdt, hogy a’ szenvedett sze
rencsétlenséget nem érdem iette, és hogy min
den üröm’ ellenére is,mellyel napjai m egkeserit- 
te ttek , lelkének nyugalma őtet el nem hagyá.

„De hát meg ke lle tt h a ln ia?“ kérdé a’ 
kicsiny oly hangal, mellyben egy részről mély *
illetődés hallatszott, m ellyet az öreg a’ gyer
mek’ szivében tudo tt okozni ; más részről pe
dig azon gyermeki meg győződés is lá tszo tt 
feküdn i, hogy egy oly nagy rangú, ily rényíí,
’s ily  az élet’ szépítésére és hosszítására sok 
módú asszonyon a’ halálnak semmi hatalma 
nem lehetne.

És az aggviszonzá nevekedő hévvel, hogy 
az ő lelke szeplőtelen, pályája égi tiszta, szi
ve keresztényi jám bor , és angyali kegyes 
volt indulatja ; ő az asszonyi rénynek remek 
példája ; a’ főid’ minden trónjain legszebb, a’ 
leg gyengédebb an y a , leghívebb nő, és mil
lióm jobbágyaitól példátlan ragaszkodással 
és hódolással szerete tt K irályné vala ; ’s egy 
olyan minden tekintetben tökéletes ritk a  lény 
már ide lenn inkább ama’, m int ezen világhoz 
ta r to z o tt ; ’s a z é r t , régi emberi tapasztalás 
sze rin t, itt csak ide kőltsönözöttnek tek in te
te t t ,  és rendesen korán vissza k iván ta to tt a’
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dicsőűltek’ honjába ; azonban birodalmának 
népéi még nehány esztendővel tovább b írhat
tak  volna őt a’ trónon látás’ szerencséjével, de 
é le te ’ utolsó éveinek szerencsétlen történetein  
volt fá jda lm a, ezen valóban király i szivet idő 
elő tt m egrepeszté , a’ honnan a’ hii nép di
csőéit L uiseját m int honanyai szeretetének 
áldoza tjá t, t is z te li ,  és igen kora veszteségét 
elfelejthetlenűl gyászolándja.

Az öreg embernek, kinek külföldi szólás
módja szives szavainak egészen saját lágysá
got a d a , könnybe borultak szem ei, a’ kicsiny 
pedig elford íto tt kézzel tö rölgette m agáéit, ’s 
a’ gondviselésnek igazságtalanságát akarta  ab
ban ta lá ln i , hogy a’ megboldogult nem érte 
meg az Isten’ e lé g té te lé t, a’ haza’ e llené t le 
alázva, meg győzve, és az országot gyaláza
tos rabságából ism ét k i vetkeztetve, szabadon 
és boldognak lá tn i ; de az agg nem hagyván 
kibeszélni , az isteni M egváltónak példáját 
hozta f e l , kinek szinte életével k e lle tt meg
fizetnie népének v é tk e it, ’s k inek  hasonlóul 
nem volt ö röm e, az igaz h itnek  helyre állí
tá sá t , és a’ keresztény szent egyházat a’ föl
dön tökéletesen megalpolva látn ia, ’s bebizo- 
nyítá azon a la p té te lt, hogy a’ szeretett K i
rálynénak fájdalmas halála népének elkesere
dését még inkább nevelvén, minden nemei»
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szív  a '  legégőbb bosszuállástól le lk esíth e te tt;
’s egész ezeredek fel szen te lt nevének harczi 
kiáltásával rohantak az ellenre ; azért az ő 
m illiomoktól meg sira to tt halála a’ győzedel- 
met előm ozdítá, a’ honnan a’ sze re te tt Ki
rálynénak em léke, mint valóban áldo tt haza
anyáé, örökön Örökké, Ízről izre élend.

„D e ugyan hun van mán az én anyára 
m ester u r ,44 kérdé a’ k icsiny, egész ország' 
közös veszteségéről sa já t állapotjának visgá- 
lására v ite tv én , hosszú néma halgatás után, 
lágy zokogásra fakadva ; bizony az is meg 
h ó tt, ’s asz se tora hová tem ették .44 —

„Az Isten minny ájunknak a t ty a , a’ te  
atyád is44 mondá az öreg , a’ fiú’ lágy gyer
meki kérdésére szántszándékoson ki kerü l
vén határozottabb fe le le te t, és kezeit áldva 
tevén a’ gyermek’ fejére. — „A ’ téged nem 
hagy el , inig csak ászt híven meg őrződ szi
vedbe’. Légy fethetetlen és jó ,  édes Friczein, 
úgy jó l leszsz dolgod a’ fődön egészsz életed
be’.44 Most, minthogy a’Grófnét és Paulinát ész
re vette, felállott, és Fricczel együtt kézen fog
v a , lassacskán elmene onnan.

Ama' kettő  pedig a’ társaság után sietett, 
melly éppen a’ mausoleum’ virág körűlviránv- 
lo tta előudvarán lépegetett. Paulina két
szer utána nézett Önkénytlen a’ szegény kis
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Feleznek ; annak panaszos remegő kérdése 
anyja után, szivet hasgatá n e k i ; ő a’ kicsiny
nek szerencsetlen állapotját legfeketébb szí
nekkel feste m agának; kérőé, mi tö rténhete tt 
szegény ifjonczal, hogy még azt sem tudja 
m egholt e’ az an y ja , ’s előre fe lte tte , hogy 
hihetőleg aty já t is e lkellett vesztenie, mive] 
azt nem is em lité , és k ívánta, hogy 
anyja m indenről közelebbi felv ilág ítást, — 
vagy, m inthogy jó l lá tá  ennek lehetlenségét 
legalább némii vigasztalást adott v o ln a , de 
azt, m egfejthetetlenűl, úgy el széleszté a’ j e 
le n e t, v ag y is  inkább oly különösen megindí
to tta  és i l le t te , hogy Paulina’ gyerm eki k ér
déseit nem is h a llo tta , és n ek i, midőn most 
a’ halottas kápolna’ lépcsőin felfelé m entek, fé
lig gondolatlanul azt súgta , hogy Paulina őt 
holnap a’ vén asszonyra emlékeztesse.

lü .

M a u s o l e u m .

A ’ Mausoleum’ érez ajtaji ki ny íltak ; a’ 
megváló nap nyájas esti sugárait veté be a’ 
nagy világos tűkörkarikákon a’ csendes nyug- 
hehrre , és Kauch’ remek mive je len tté  a’ di
cső ültet.

M ély halgatás lepé meg a’ belépőket;



eszvetett kezekkel áliák  körűi a' csendes 
halál szendergésbe m erű líet, midőn Har- 
degszen ur végóráiról, ’s azon keresztényi ma
ga feladásról, mellyel kedveseitől megvált, be- 
szélett, e's azon szivrehatő ragaszkodásról, mely- 
ly e l , a" világ minden fejedelmi házainak kö
vetésre méltó példájáu l, az egész famíliakor, az 
örökke fájdalm asm eghalásnapon, a’ kriptában 
oda lenn találta tó  sarkofágot fris koszorúkkal 
ékíté ; ’s azon jám bor érzésrő l, mellyel ezen 
körnek némelly egyes tag ja , nevezetes alkal- 
m okkal ide jö n ,  hogy it t  a1 kerengőbb éle t’ 
zsibongásaitól csendes elvonattatásban ma
gába száljon , és a’ háborgóbb világban nem 
ta lá lt égi békét fel ta lá lja , m elly az ő szép 
lelkében már ide lenn la k o t t ; és azon áldás- 
r u l , m ellyet rényeinek , szűzségének, kö- 
telességi szorosságának, takarékosságának 
p é ld á ja , az egész nemzet női részén ki te r

je s z te t t ; 's eleven beszédével k ife jteg e tte , 
hogy a5 dévajság, meily elébb tagadhatlanuk 
névszerint a’ fő és közép rendben, a’ napi 
rendhez ta r to z o tt , m int-tűnt el az ő erköl
csi tiszta  gondolkodásának’ világa e lő tt, ’s 
az istentelen szó és tettbeli könnyelműség 
m int engede helyet a’ fedhetetlen egyenes
ségnek , s mint enyészett el mindenütt dor
bézolás és pazarlás, helyettük a' nemes egy
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szerűségnek igazi boldogsága gyökerezvén 
m eg, és virágozván fel foganatoson; *s ily 
módon szerete tt házának, szinte m int hü nem
zetének szivében a’ megboldogult még min
dig tovább tovább é l; akkor az asszonyok és 
leányok térdre borulván , magokban csendes 
nyugalom ért, és a’ dicsőbb tu lnak  fényvilágá- 
bul áldásért könyörögtek a’ meg boldogultnak.

11.

V a k o n d o k .

A’ mausoleumből visszatéréskor az öreget 
és F riczet a’ virágos előudvar’ bem enetelénél 
egy kerti dolgossal heves szóvitában találta  
a’ társaság , k i mind k e tte jü k n ek , hijányos 
rubázatjokra czélzás a la t t ,  igen kemény ki
tételekkel tilalmazd a’ bem enést; különösen 
F riczet, szitkozá berlini u tszaczondrának , 
k iről egy általában nem foghatja m eg, mint 
csusszanhatott be a k e rtb e , mellybe rongyai
val teljességgel nem tartozik.

Fricz azzal á llt elő hevesen kikelvén : „én 
csak ojjan jó l szeretem  az én jó  K irálykám at 
m int akárki. Szegénység nem vétek. Iía  ron
gyos nadrágom van is , nem egésszen a \  A' 
berlini utszaczondrák m int a’ hogy ken szigy- 
gya, azok vótak a’ legeslegelsők kik a’ Kozá-
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kokhoz á llo ttak , m ikor a’ városba begyöttek ; 
osztán az egészsz háborúba’ verekettünk a’ 
Francziákkal, m int derék becsülletes ifjoaczok, 
osztán most egy ojjan goromba k erti vakon
dok mer egy ijjen embert m int én piszkol- 
n i , meg nekem nem hagyni jó  Kir Vynénkat 
lá tn i! énnyehogy az Isten nyil’ üssön meg.“ 
Ezen szókkal m egtám adás és az úgy nevezett 
kerti vakondokon ra jta  akart menni, de a* vén 
m ester nyájasan in te tt n e k i, és mondá : 
Hadd abba’ fiacskám. Az az ember tán úgy 
tesz a’ hogy parancsolik. Látod hogy jó  Ki
rá lynénk’ tem etőjének a jta it mán bezárták. Mi 
értünk nem nyitik  m egint ki. A’ mi halad 
nem marad el. Mászszor tán máj jobban el
sül.“

Ezzel egy szó ellen mondás nélkül, de fe le t
tébb bosszankodva tovább ballagott Ericz on
nan, m ert ő tet az lá tszo tt leginkább fu rd a lu i, 
hogy az idegen urak és dámák h a llo tták , m int 
juocskolá őt a’ k e rti m unkás, ’s mint vet« 
szemére alávaló rongyait,.

De Gróf Pankratius k iereszkedett a ’ 
munkás’ dicséretére, hogy oly kóldusczondrat 
nem tűr a k irály i várkertben , ’s azt gondo
la , ha ő azon em ber’ helyén le tt volna , az 
ifjoncz, hallatlan erőskedése m iatt, ne bosult 
légyen illendő megverésen. Paulina az érzőkts-
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lent igen haragos tek in te tte l bíinteté m eg, s 
örü lt an y ján a k , ki alattom ban kivevé erszé
n y é t, es az öreg m estert elérni igyekezett.

1 2 .

A1 m e s t e r .

Szembetűnő részvéttel tekinté az anya 
elejtől fogva a’ rongyfedte F r ic z e t; és ha 
Paulina kevésbé volt volna gyermek és kö- 
nyelmű, ezen különös részvételnek okait kön
nyen ki fogta nyomozhatni.

„Igen fá jla lá m ,“  igy kezdé a' Grófné az 
öreghez fordulva kedvező hangon , „hogy a’ 
kicsiny ide jövetelének  czélját e lh ibáz ta , és 
selejtes ru h áza tja , m ellynek pedig ő bizonyo
san nem oka , vissza igazittatásának oka le
ve. Fájdalom , csaknem m indenütt a’ ruha si- 
n ó rm érté k , melly szerint az ember’ értéke 
meg íté lte tn i s z o k o tt, és mivel az egész vilá
gon szokásban van, alsóbb rendnek a’ fejedel
mi elzárt alkatokhoz járu l ást meg tagadni , 
mivel különben minden bizonnyal némelly 
pajkosságtul lehetn i fé ln i; ne pereljen az ur 
együgyű kerti m unkással, ki csak kiilszin után 
tek in ti az em bert, akkor pedig kis Friczében 
nem az értelm es, derék gyerm eket kereshe
t i ,  k inek ő nekem , azon kevés u tán  lenni
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lá tsz ik , a' mit történetesen róla hallottam  es 
láttam . Hogy pedig szegény ifjoncz hasonló 
meg nem érdem lett biísitásoknak újólag ki té
tetve ne leg y en , mellyeknek őt vagy az em
berek irán t e lk ese ritn i, vagy tulajdon maga 
előtt le kellene aíázniok ; tegye az ur nekem 
azt az öröm et, és fordítsa ezen csekélységet 
(egy aranyat nyujta neki} alkalmassabb öl
tözet’ szerszésére.

Az ör^g szerfelett meglepetvén az ide
genek váratlan jóságátu l, hangos köszönetre 
akart fakadni; de a’ G rófné, hogy a* társa
sági figyelmét magára ne vonja, melly a’ vár 
felé egy mellékösvényt választott, nem hagy
ván szóhoz jönni, a1 fiúnak neve és szülei után , 
ha az öregnek atyafia e , ’s több ilyekről 
kérdezősködött.

„Jó  asszonságocskám“ válaszoló a’ nyá
jas ö reg , „mind ezekre csak annyival szó- 
gálhatok egéssz alássággal, hogy én az egéssz 
ifjonczrul egy hott szót se tok többet annál, hogy 
ü te t Fricznek hijik. Kilencz esztendeje biz 
annak mán lehet, hogy ecczer o tt ülök a’ va- 
daskerbe’ a* cérespiaczon , és eszem falat dé
limet , kis kenyér hajacskát eggy darabka 
hurkával ; mikor a’ kis fiju oda gyön hozzám 
és sir hogy a'' kő is megszánta vóna a’ fődbe’, 
kérdem mi baja, de zokogásaiul eg^y szót j se
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tud kiéteni; a’ mint u tó jára rábeszéllem, es mon
dom, no mond meg csak kis pepejkém mond meg, 
mit sírsz ollyan nagyon, kát ahun az éség vöt a’ 
mi úgy kínozta. Az annya nem ád neki enni 
asz mondi, és hogy attain neki a’ mi vót, úgy 
hozzá lá to t t ,  hogy asz h ittem , nincs a’ sze
gény állatnak a’ hasába’ semmi. Az annya ne- 
vit nem tu ita , az apjárul meg éppen semmit 
se to tt. En magamho’ vettem. Eggy lélek  se 
tudakozódott u tánna; meg sugorgattam  szám
iul a’ nihán g arasocskát, és ki h irtettem  az 
É rtesítőbe’. Senki se je len te tte  m agát; akkor 
m egtartottam  m agam nal, hát igy élünk csen
desen és vígan eggyüt.“

„Az ur úgy látszik nem ide v a ló ,“  el
kezdd a’ G rófné, az öregről többet hallás vé
g e t t ,  k i maga is szükségben és h ián y o sság 
ban lá tszo tt sin lődn i, még is elég nagy s z í 
vű, v o lt, az éhes gyerm eket szegény házába 
fogadni.

„H ej ur Jézus K irisztus“  m o n d á , és a’ 
jobb hajdannak nyájas em lékénél egész ábrá- 
zatja fe lderű it; „én  asszonyom Lipcséből 
való vagyok.

En a’ Kervver u ttzába’ lak tam , és szépen 
vót mibul élnem.

A’ megbódogult Brehtkopp u rnái én, mi
kor m esterré le ttem , sokáig vótam corrector,
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es azután Lipcsébe’ annyit corigáltam , osz- 
tán meg órákat attain , bogy szép pénszt ke
restem . A kár hiszi akár nem jó  asszonsá- 
gocskám , de nekem esztendőrűl esztendőre 
több vöt kétszáz tallérom nál. Ecczer meg 
verik a’ hadat Jén án á l, és a’ francziák Lip
csének esnek. Gazdasszonyom , egy jó asz- 
szonka, ki kötözik a’ hegvekbe túl Bernén 
egy ángyáho’. Tudi hogy én egy pár garas
kát össze szerezgettem . i\ek i pénsz k e l l ,  ra  
fecseg hogy minden pénszecskémet aggyam 
oda; szép hétszáz negyven tallérra  meg ti
zenkét garasra m ent ; azJr minden drága
ságát zálogba adi nekem ; gyűrűket meg 
keresz tecsk ék et, — meg karpereczket, meg 
nyaklánczokat, mind jó kövecskéket, hogy 
még eczczer annyit é r t ,  m int a’ suminácska 
a’ m it én neki attain kőtsönn. A’ gyöngyáros 
Rehklamm ur ide Berlinbe való , ki mindég 
ini nállunk já r t  vásárra az egész hummit tizen
öt száz talléra  becsülte eczczer. íro tt  Contra- 
ctust csinálunk; hogy ha meg hal mig k i vá- 
taná a’ kövecskéket, akkor az eny iin , ha pe
dig a' békesség utánn megint vissza gyön , és 
ki váti a’ drágaságokat , hát nekem azér, 
hogy kisegítettem  , a ’ szükségből, tiz procent 
in terest ad esztendőre. A’ szerződés hat egész
b e n  jő  vöt magába’; de mi eiik  1 M ikor a’ 
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Francziák mán csakugyan a’ kapu elő tt van
n ak , asz m ondik , hogy m indenütt raboltak, 
az em berekrül az inget is lehűszták ; a’ házba’ 
fe iszaggatták  a’ padlázatot, a’ hó ttakat ki ás
ták  a’ sirbul a’ tem etőbe’ , es hogy „sem a’ 
fődön, sem a z a la tt  semmi sincs bátorságba’ tül
lek. Akkor halálosan ineg ijjedek , nem tóin 
hová legyek kövecske'immel. H át csak meg lá
tok egy jukacskát házunkba’ a’ kapu fe le tt, 
a’ mibe a’ madár szokott fészkelni. Éppen 
ollyan nagy vöt, hogy a’ kis zsacskő, a’ mibe’ 
nekem  jő  asszonkám a’ kincsét a’ kezembe atta 
bele ille tt, mint ha annak csinálták vőna. Oda 
fenn az ördög se kerese tt egy fél pénz’ se, 
nem hogy még olly drágaságot a' mi olly ke
gyetlen sokat ért. A’ m int be este led ik , be 
csúsztatom észrevehetetlenül a’ kis jukba 
zsacskócskáinat. A ’ v ereb ek e t, a’ mik benne 
lak tak , elébb k ih a jto ttam ; sok becsületes 
szüléknek gyermeke egy hőnapig se ment ak
kor ágyba; egy ollyan buta vereb is csak el
halhato tt egy octoberécczaka az Isten’ szabad 
ege alatt. Az igasságot szerető szánnya meg 
az ő m arh á já t, e’ van m egírva, és azu tán ; 
nem két filléren ád e el az ember öt v e reb e t; 
még is egy sincs azok közzűl Isten előtt el 
felejtve. Ezek a’ szentbibliai szók ki estek 
eísaémbűl a' hadi zsivajba’ édes asszonságocs-
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k á m ; az Isten* szavát elfelejtettem  , azér jd l 
esett hogy az Isten is e lfelejte tt engem. A’ 
meleg fészekből irgalm atlanul ki üsztem vere
bek árultak el. H alli csak tovább. ■— A’ mint 
alig tettem  őrizet alá az én depositumomat, 
be toppannak a’ hivatlan vendégek a’ kvárté j- 
ra, egy tiszt és ötven em b er, a’ többi közt 
eggy fedetlen osészátis hoznak; ászt, hogy az 
éczczaka szárazon m araggyon, a’ kapuut alá 
tolták. Eggy a’ katonák közzűl, a* tisz t’ le
génnyé, alkalm asint azér, hogy a’ csészét tül- 
lök el ne lopjak, hosszába belé fekszik. Más
nap , a’ mint m ondik , megint elmennek. Mi 
már előre szerencsés u tat kivántunk nekik 
m innyajoknak, és szívesebben lá ttuk  véna, 
ha man ma este elm entek véna. A’ hun a’ te
kincsed v an , o tt lessz a’ te szived i s , asz

/
raongy’ a’ szent irás. En egéssz écczaka nem 
alu ttam ; mindég eszembe’ vöt zsacskőcskáin 
a’ kis jukba’. Csak reggel felé hunyődtak be 
szemeim mikor mán elfárattam , és mikor meg
int felnyitottam , a’ Francziák mán minden he
gyen túl vőtak. Legelsőbe’ is a’ kapu alá men
tem. Asz tuttain hogy mingyán meg üt a’ 
guta. Az zsacskócska el tűnt. Hangos ja j t  or
dítok, töröm kezemet mind a1 négy ég felé. 
Minden szomszédok össze fu tnak; a’ szegén 
jó  emberek mind igen szerettek m indég, és

4*
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engem minden esm ert az egéssz Kervver uez- 
czába’ m int a’ tarka k u ty á t, m int a’ hogy 
szokik m ondani; elbeszéltem szerencsétlensé
gem et , és meg nem foghatom , hogy tu ttak  
k iku ta tn i a* kopó F rancziák  az úgy eldugott 
k in c se t; akkor átai gyón a’ mi jo szomszé
dunk Ufléder á ta le llen rü l, és meg magyara- 
zi a’ titko t. Az az egéssz comédiat saját sze
mével la tta  eleitü l fogva. Jókor reg g el, mi
kor még alig h a jn a llo tt, előgyöttek a’ vere
b ek , és jukacskájokba a k a rtak , de hogy a' 
be vét dugva, és be nem m ehettek , az egéssz 
vereb szom szédságot az egész K erw er ucczá- 
bul össze hiták, és osztán ollyan repkedés oly- 
lyan csirimpolás tám att a“ ju k acsk an ál, hogy 
a’ katona a’ csészába*' a rra  felébrett. Term é- 
szetesenn szemébe tű n t a’ különös lárm a, ha
ragosan néz a’ .jukacska felé, szembetűnő meg
ütközéssel meg lá t egy veres selyem pantli- 
k ac sk á t, inellyből egy kis szárnyacska leló— 
gotl. Evvel a* szerencsétlen pántlikácskával az 
én jó  gazdasszouyom a' zsacskócskát kötötte 
vót be. Kiváncsinn és fortélyosonn mint az 
akkori minden semmire kellők v ó tak , fel kél 
a’ legény a’ szekerbül. Egy benyulás , és az 
én k incsem , az én egygyetlenem és minde
n em , az én harminc/, esztendei tarkaritasom , 
az én reinénségem hátra lévő napjaimra , ke-
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zébe' van. AJ generálm ars felharsog az uez- 
e z án ; a’ katona zsebjébe teszi lelem énynyét, 
a ’ nélkül bogy meg n éz n é , és fél óra alatt 
F rancziák , zsacskócska, verespántlika kivül 
vannak a' kapun. — Az Ur azt parancsoli hogy 
a’ mi ellenségünket is szeressük, és imádkoz
zunk azokér, a’ kik m inket m egbántanak és 
üldöznek. Jó asszonyságocskám ászt én azon 
szempillantásba" nem tuttam , ha fejem’ elütöt
ték vóna is ; én máj hogy kéltségbe nem es- 
l.ein ! máj hogy meg nem hóttam  ; átkozot
tam , a’ menybeli Isten ne vesse lelkem re a’ 
feltámadás’ nagy napján — átkoztam  az isten
telent a’ csészaba’ minden kigondolható! nió- 
donn , ’s még asz nyertem  vele, hogy ostoba
ságom m iatt az egéssz Kerwer uccza kineve
tette Az utonnalloknak egészsz E utritsig  utánna 
futottam ; ki akartam , k i ke lle tt a’ tolvajt ke
resnem , és a’ lopott jószágot űzéssel vissza 
vettetnem. De az essőről csörgő alá mentem. 
Meg el nem értem a’ faluba, mikor tiz tizen
két fosztogató rám tám att, levették köpenye
gemet testem rő l, és ki húztak áram at a’ zse
bem ből, és még Istennek köszönhettem hogy 
épen haza mehettem.

Kárvallásom’ első napjaiba’ ászt tuttam  
hogy azt a’ kis eszemet is elvesztem. A’ hun csak 
jártam  keltem  verebeket hallottam  csirimpol-
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n i , a' szemem elő tt m eg , akár k i nyitottam  
akár be hun tam , éjjel nappal a’ verespántli
ka szárny ló g o tt , és keserűségem nek csor
dultig tő té sé re , ászt irta  gazdasszonyom a’ 
hegyekbül, kinek a’ pletykakom ák m indent k i 
fecseg tek , hogy én neki hót száz ötven ki- 
lencz ta llérra l, tiz garassal vagyok ad ó s, es 
hogy e lzárat ha mind egy batkáig meg nem 
fizetem neki. A J jó  asszonnak tökéletes igas- 
aága vót. M indenemet pénzé tettem  ; elkiit- 
tem neki az árát, ’s azt Ígértem , hogy becsül- 
letesenn meg adom apródonként a ’ mi hát
ra  m a ra tt , és hogy a’ töinlöcz’ gyalázattyát 
elkerüllyem , odább állottam , ’s it t  leteleped
tem m int magános tudós.

Mindennap tizennégy ó rá t ad o k , egy 
leczkét e g y , néha k é t garasér is ; igv osztán 
még is csak keresek annyit, szűkönn élés mel
le t t ,  hogy az én jó  gazdasszonyomnak hóna
ponként az én tiz tizenkét ta llé ro m at, adós
ságom’ lerovására elkűdhetem. H a a’ jó  Isten 
még csak egy pár esztendőcskével megáld, re- 
méllem hogy becsületes nevemet magammal 

sirba vihetem, és az én kis Friczem nek is 
marad még fenn valami — “

Gróf Pankrátius jö t t  m o st, a’ társaságtól 
küldetve , félig lélektelen  , és je len té  , hogry 
az a’ k e rte t régen elhagyta, és mar fel ült a’
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kocsiba, 's csak a’ Grófnera es Paulinára va
rakozik  hogy elindulhasson.

Az öreg m ester egeszsz alássággal enge- 
delm et kert, hogy fecsegesevel olly soká al
kalm atlankodott, es hamarosan aján lo tta ma
gát. Gróf Krácz pedig utána majmolá a’ jó  in- 
dulatu jám bor em bernek szó lásm ódját, es 
csufolódó mosolyában azon ne'tna csodálkozás 
fekvók, hogy találhatn i oly együgyű köz em
ber’ csacsogásában mulatságot, ’s hogy feled
hetn i el a’ m iatt az ország’ egyik legtisztele- 
tesebb társaságát.

Paulina bosszankodott az idvezetlen há
borgáson , 6 még egy óráig halgatta volna az 
öreg nyájas em b ert, ős e'ppen midőn Friczről 

„ kezdett beszeln i, jö tt  a’ k iálhatatlan  Krácz.
Fricz — a’ vár előtti térén  számosb jó l- 

óltözött gyerekek m ulattak laptajátekkal. — 
Egynek közűlök fulasztóhurutban k e lle tt 
szenvednie, vagy magát igen felhevítnie, hir
telen gyomorómelygés jőve rá , el hagyá a3 j á 
ték o t, ’s az o tt álló nyárfák1 egyikehez for
dulván , appellando előre h a jlo tt; alig vett© 
ez t őszre Fricz, midőn hirtelen elő ugorvón, 
’s jószívű indulattal mondván a1 kicsinynek: 
.,ifjoncz tán bizon bornyuzol ? várj ón máj ta r
tom a’ fejed’ ,“  az igórt szivesseget reszvevő- 
leg veghez v itte , ős azu tán , az ápolt’ küszü-
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netének várása n é lk ü l, vig szökdécselésekkel 
á llt odább.

Paulina, kinél ezen term észeti jó  szivűsé- 
get bélyegző vonás észrevétlen nem m aradt, 
m indenütt nézett hazakocsizás közben a’ külö
nös kis utszálló u tá n , ki olyannak tetszék 
előtte, m int a’ piros rubint aty jának ásvány 
gyűjtem ényében, de sehol sem vette észre.

13.

S c h n e lle r  A sszony.

Következő reggel em lékeztető P au lin a . 
tegnap kapott meghagyás szerin t any já t a* 
vén asszonyra, és kérdő , ki volna az tu la j
donként. De anyja kész akarva nem hallá kér
d é sé t, a' vén asszonyra gondolás á lta l kelle
m etlenül m egille tte tn i lá ts z é k , azonnal né
hány sort ira , bepecsétlé , ’s azzal vadászát 
a’ székesváros' egyik legtávolabb fekvő u t
azójába küldő , ki álta l azt a* fe le le te t vevő. 
hogy Schneller asszony holnap szerencsés le- 
•nd udvarlását tenni.

El távozásakor azon észrevételt engedte 
magának a’ vadász B ettina elő tt az előszobá
ban, a’ Grófné’ hallattára  , hogy Berlinben 
minden asszonyságnak csufoltatja magát. Az 
asszony csupa piszoktól és lisztátalanságíul
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tététő l talpig m eredt v o lt; a’ legutolsó fejő 
szolgálót othon, nehéz m unkája m ellett is jobb 
ízűn nézh etn i, mint ezen asszonyi sepredé- 
k e t ; de az egész szomszédság Schneller asz- 
szonyságnak titulázván, neki is már csak úgy 
kellett neveznie . ha tőle fegyverrekeléssel 
nem akarta magát szerencséltetni , mellyel 
nem igen lá tszo tt titkolődzni.

A’ Grófnő más nap reggel kocsijában, 
szántszándékkal vadász ős inas nőikül, a ’ sá
torokig m ent, o tt ki szá llo tt, ’s a’ cződulká- 
jában m egjegyzett helyen, nem messze a’ ko- 
ronaörökösi Bellvue mulató v á r tő i , fel ta lá lta  
Schneller asszonyságot, ki most egyszer ma
gát tisztán ki sikárlo tta ős igen tisztessége- 
sen vala ; a ’ Grófnénak ruhájá t ős kezet tu- 
longő áhitatossággal csókolta m eg, előm utatá 
az ő kedves jóféle fogadott gyerm ekét F ridri- 
k e t , dicsérte a’ kicsinyt példás szorgalma ős 
életmódja m ia tt, legjobb gyerm eknek nevező 
egész u íszájokban , magasztala édes módossá
gait, m ellyekről egyszerre láthatni, hogy nem 
alacsony, nem köz származású, ’s azon szem
lélődő kinyilatkoztatást vető hozzá , hogy ha 
meg csak öt hat évig nála leend a’ kedves 
édes Friczke, nevelésevei becsületet szerezni 
rem ényűiét.

Ugyan kelletlen ábrázat volt az a' kis 
Vlu!u!t«tú II. ó
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Fridrik  ! Betegesen, ábrándozott, halo tti hala- 
ványsággal álván o tt m ozdulatlan, csodálato
san forgó szemeit majd aJ Grófne'ra, majd 
sze re te tt gyám anyjára vető fel, kivel igen bi- 
zodalmas lábon te tsze tt állani.

A’ Grófné néhányszor meg győző magát, 
különbfele kérdéseket tenn i hozzá ; de a' 
mozdulatlan bámult rá  , egy szótag’ felelese 
nélkül, és álnokul vicsorgó pislogó tek in te té 
ben azon bizonyitás feküdt, hogy mind abban, 
a’ mit drága gyám anyja Schneller bátorta lan
ságáról , mellyel halgatását m entegette , 's 
vényeiről m ondogato tt, egy szó sincs igaz.

A’ nemes Grófné re szk ete tt belső nehez
telésében. Szerencsétlen barátnéja m iatt, ki
nek ráb ízo tt dolgában já ra  i t t , a’ fiú’ és tű r
hetetlen  Schneller asszonyság’ kellem etlen 
m egjelenésénél, m ondhatallanulszenvedett lel
kében , azért lehetőleg  meg rövidítő a’ titkos 
tanácskozást, által adá a’ kicsinynek a’ neki 
szánt a ranyat, és a’ gyám anyának több ilye- 
k e t ,  ‘s azon meghagyással eresztő e l ,  hogy 
az udvari vadászhoz menjen , hová kocsin ö 
is m enend, és egy kis fölöstökömről fog gon
doskodni. De e’ h e ly e t t , m ihelyt mind k e t
ten e ltáv o z tak , vissza sie te tt a’ sátorokhoz, 
felült a’ kocsiba, és csakhogy a’ kelletlen  
emberektől m egszabaduljon, lehető gyors»
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sággal haza hajtato tt. Saját^szmneivel kellett 
lá tn ia , mint kaptak mind k e tte n , észre nem 
vetetni gondolván m agokat sűrű bokrok me
gette egymás’ hajába a’ kapott aranyok m ia tt ; 
az ifjoncz hihetőleg még azokat is akarván, 
m ellyeket drága Schneller asszonyság kapott, 
a’ legalacsonyabb szitkokat szórta maga kö
rű i, és minthogy érdemes gyámanyja sem a’ 
legfinomabb k itételek  alatt, egy derék orbavá- 
gással m érsékelte, mérges dühhel ment az asz- 
szonynak. Ezen iszonyú je len e t’ k i m enetelét 
ehetlen le tt volna a’ lágy érzésű Grófnénak 

bevárnia, feltarthatatlan  könnyzápor ömlött ki 
szemeiből. Ö rült volt hogy lá tán d ja  a’ még 
ma is szeretetre méltó ifjúkori barátnéjának 
szép m ássát, ’s az árta tlanul elárvahodott 
gyermek’ szivében anyjának rcnyeit taiáland 
ja. M it mondjon már most anuak ! Az igazat 
volt kénytelen, és ke lle tt mondania. Ezen , 
testben léLekben elárvahodott gyermekben, ha 
csak még Isten csodát nem tesz, senki sem 
érend öröm et. Ezen kezek közül ki kell azzal 
minél elebb ! még ma! de hová!

T íz piánomot csinált, de szinte oly hamar 
ismét fel hagya velők, mert egyiket sem lehe
tett kiviuni, a’ titok’ leplének, melly ezen tör
téneten feküdt, és most legalább meg nem ille
tethetett, elszakítása, vagy felhajtása nélkül.
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A’ kis Fricz a’ vén m esterné l! Milly fris, 
életerős, derék ifjoncz volt a’ rongyos, sza
kadozott nadrágocskájában, az izetlen, „ eszte
lenül fe lp iperéze tt, lelki testi egészségtelen, 
és a’ gyámanyjával éppen m egert je lene t után 
ítélvén, bizonyosan gonosz lelkű F rid rik  mel
lett. H a a’ szem lélek’ tű k ö re , az eleven 
Fricznek fekete tüzcsillagaiból vidám indulat, 
egyenes becsületesség, és jő  szivű ártlanság 
olvastatott k i ;  de a’ szerencsétlen F rid rik ’ 
félénk szeméből nem foglácsolhatott k i az 
ember eg y eb e t, m int nyilványos alacsonysá- 
got, buta elm ét, goromba erkölcsöt, és kaján 
rosszaságot együtt. Bár csak cserélni lehet
ne, hozzá akará tenni a ’ b iísitott Grőfné szó- 
talan  egyesbeszédében, de nevetnie ke lle tt, 
m ert Fricz, a’ kis hűséges kölök, az utón ál
lo t t ,  levevé sipkácskáját midőn meg ism erte, 
örömében elragadtatván , hogy pártfogónéját 
ily véletlen ta lá lta  meg ism ét, és vig keresztül- 
kosul szökdécseléssel versenyt vágtato tt a* 
lovakkal, m ellyek nem rosszul járának .

14.

A 1 S a m a r i t a n « .

A’ szegény kis ifjoncz nem czéltalan erő- 
küdött úgy. Az asszonysággal gondola maga-
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\ ban nincsen inas ; egyik szokott keresetág a’ 
nemes berlini utszálló ifjúságnál, ily esetben 
inaspótlót já tszan i, es kocsiajtót ny itn i, 
m ikor rendesen nem szokott elmaradni aJ ki
szálló’ adakozási ajándéka,

, A’ Grófné a’ nyárfák a la tt egy palota
forma ház elő tt á llo tt meg.

Fricz izzadáslepetten és lélektelen ugor- 
ván elő, felszökve nyujtá ki kezecskéjét, hogy 
a’ magas kocsiajtó’ fogatját e lé r je , de a’ 
vadásznak egy lökése , ki a’ ház elő tt állo tt,, 
és a’ Grófné’ vissza jö v e te lé t v árta , goromba 
„nem  mégy el te pernahajdi44 — val úgy elhají
tó ,  hogy a’ gyermek, fejecskéjével egy gránit 
falbeli oszlophoz b u k o tt, ’s darabig a’ körös- 
leg álló cselédcsoport’ öröm ére, eszméletlen 
feküdt, de azután fe lp a ttan t, hom lokát mind 
két kezével eltakaró , ’s csendesen sirva a’ 
szegleten elsimult.

A’ Grófné nem lá to tt ezen je lene tbő l 
semmit, m ert Hardegszen ur álta l, k i vele egy 
falura kikocsizás irán t végezni jö t t ,  elfogad
ta to tt és be vezettetett. De P au linának , ki 
az ablakból látó a’ vadász’ ki - m enthetetlen 
roszbánását , csaknem meg hasadt sz ive ; 
elébe futa a’ vadásznak, szokatlan hévvel 
megtámadá, ’s azt kiváná, hogy igazságtalan
ságát ismét helyre h o zza , a’ kis fiút újra
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felkeresse , e's orvosról gondoskodjék , ki 
nézze m eg, veszedelmes e a’ sérelem . A’ va- 
dász m indazáltal nevetett , ’s az t vélte, 
hogy olyan poronty nem nagy k á r , e's igen 
jó  vo lna, ha a’ hóhér mindennap elvinne 
egy oly akasztófára v a ló t; ekkor Paulina hir
telen  vissza fo rd u lt, m ert könnyeit meg nem 
ta r th a tó , m ellyek a’ barbarusra haragjában 
szemeiből csordultak ; anyjához ak a rt, ennek 
fájdalm át panaszlan i; de o tt társaság  v o lt ;  
szivének szorongatódzásában alattom ban le 
lopódzott a3 lépcsőn ; repülő lépésekkel a’ 
szegletre ballagott , és az örökhosszu , em- 
bertolongásu útszába nézett ; de a kicsiny 
eltűn t. —

Megcsalatván szánakodó reményében, da
rabig o tt á lt késlekedve, nem tudván tovább 
m enjen e vágy vissza forduljon. Hiszen fáj
dalomtól elnyom atván valami házba be mehe
te tt, és ö sszerogyhato tt; ’s ha minden ember 
oly érzéketlen  dühös m int a’ vadász, meghal 
a3 fiú szabadítás és kÖnyÖrűlet nélkül.

Lassan , és sa já t szándékával egyetértés 
nélkül tovább menvén, minden házajtón bené- 
ze. A’ harmadik m ellett hallo tt rém ülésére 
valamit nyöszörögni. H irtelen  közelebb lépe.

Fricz a3 szegletben ült vérző fővel, és 
keservesen sirt.
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„Szegény Friczem !“  kiíilta részvevőleg, 
és bújában ’s félelmében nem tudott hová 
len n i, midőn a’ véres hom lokot lá tá , de a’ 
fiú serényen fe lu g ro tt, erőltető magát nyájas 
mosolyra, és azt állitá, hogy a’ semmit se tesz.

„Istenem , hogy kell rajtad seg íten i,“ 
inondá Paulina leggyengédebb szénással ille t- 
tetvén meg, ki vévé patyolat, szépen hím zett 
zsebkendőjét, ’s a ’ kicsinynek fejére kőié, 
és kéré mindenek elő tt orvoshoz m enni; de 
Fricz , ki a’ jóltévő angyalnak , grófi gyer
mek’ képében , meglepő segélyétől már meg 
gyógyultnak érző m agát, azt v é lte , akkor 
ő te t a’ többi ifjonczok szépen k i nevetnék, 
ha oly csekélység m iatt m indjárt orvoshoz fu t
n a ; d e , ha csak pénzt nem lá tn á n a k , azok 
se tennék rá kezöket sem.

Paulina magán való h arag jáb an , hogy 
nála sem volt egy fillér i s , a’ legnehezebb 
szemrehányásokat tévé m agának; de mikor is 
gondolkozhatott volna mindenről siettében és 
ijedtében. Villámsebbel kapott mind két ke
zével jobb fülecskéjéhez , ki nyitá az arany 
kigyófejecskétj ’s örvendezve, hogy még is ad- 

4iat valamit a’ szegény ifjoncznak, azon meg 
hagyással nyomá markába , hogy azt a’ vala
mit adja e l , ’s árával kínálja meg az orvost, 
és e l tű n t , m ert a’ ház’ lépcsőjén , mellyben
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állo tt, több személyek jö ttek , m ellyektől meg
lá tta tn i nem akart.

Az embernek legboldogabb ö röm étő l, a‘ 
valami jó t  tevés’ örömétől vitetvén , könnyen 
leb eg e tt, m int az ég’ szárnyain , lakába visz- 
sza , és örvendezett azt venni i t t  észre, hogy 
nem nélkülezték.

15.

L o v a s  - K a p i t á n y .

Paulina a* következő napokban , ha csak 
egy szabad p illan tata volt, szűnetlen az ablakon 
á llt, Fricznek, gondola, egyszer csak erre kell 
jönnie, és magát mutatnia* neki azon megnyug
ta tás’ adása végett, hogy ism ét egészséges.

O nem jö tt.
T u d ta , hol lak ik  P au lin a ; m ert hiszen 

lá tta  anyját háza e lő tt  leszálni.
Beteg vo lt?  — m egholt? vagy kénytelen- 

ségből a’ kendőt is eladó , és az t gondolván, 
hogy azt csak kőltsönözöttnek kell néznie, ’s 
ism ét e lhozn ia , most már szegyenlé, azt nem 
tehetn i ?

Játékszinben , conczertben , és apró házi 
körben, m indenütt akárhová m en t, az a' k i
kerülhetetlen  aggodalom üldözte, m it csinál a ’ 
szegény ifjoncz.
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Hozzá küldeni nem volt k it;  legörömes- 
lebb maga ment volna; de tudta a’ kunyhót, 
mellyben lakott ?

Anyja volt a* váratlan k ö v e t, ki neki 
első h irt hoza róla. Ez a’ következő regek* 
egyiken némelly barátnéjival ki k o csizo tt, 
’s v isszatérté  után beszóló az asz ta lnál, hogy 
a’ Ceres piacz’ tá jékán  k i szá lo ttak , es a’ va
daskertet gyalog já r tá k  be. A’ Rousseau szi
geten egész utszálló fiuk’ csőcselékével őrle- 
kedett Fricz ur, papiros csákó lévén fején, 
egy pár veres gyapjucsomó epaulett gyanánt 
v álla in , és egy fa kard óldalán. A’ tábor va
lóságos előőrökkel volt körűi véve. Midőn 
közelebb jö ttek  , egy azok közűi rá jok  kiál
to tt ,  m ellyre azonnal az egész tanya fel szö
k ö tt ,  a’ zsineg kantáron készen á llo tt sövény
karókra fel pattan t , és Fricz elől lévén, 
diszmarsban elő lovagolt, Fricz, midőn meg 
állo ttak  a’ gyermeki vig já ték o t gyönyörköd
ve n ézn i, az ezredosztályt szembe előre já 
ra tta , és a’ fegyvert fel ta rta tta , azután pedig 
több kanyarodásokat és fordulásokat té te 
t e t t ,  m ellyekkel legfelsőbb megelégedésüket 
nyilván ki je len ten i nem m ulatták e l ; és tré 
fából Friczet Hadnagy urnák czimezték ; de 
ő egész komolysággal fe le ié , hogy ő az ez
rednek Kapitánya , ’s ő azt már régen gyüj-
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tögetven öszve a’ vadas kcrlben es Fridrik- 
városban , a' ven huszár káplár Eisensteinnal 
derekason ki tan ítta tta  ; ’s most it t  őrleke- 

. d ik , m ivel, mint kém jeitől h a llá , ezen na
pokban a’ voigtlandi ifjanczok rá  akarnak üt
n i ,  azonban ráh ag y h a tja  magát ezredére, és 
a ’ voigtlandiak, m int m ondá, ne búsuljanak 
j>okolbeli sujkoláson. A' ,Grófné azután k é r
dezte nem vett e még mester ura a ’ neki a r
ra  szánt pénzből más ru h á t ,  de Fricz viszon- 
z á , hogy ha jobban volna öltözve m int a ’ 
többi ifjonczok , azok csak ki .csúfolnák, és 
egy óranegyedig sem játszanának  tovább vele, 
ü zé rt 'k é r te  m ester urat, hogy neki télig tartsa 
meg a’ pénzt, a’ m ikor azért egy pattangyus al
tisztnél , ki sánczokat, b á s ty ák a t, és várakat 
igen szépen tud festeni, ó rát veend a’ rajzolásban.

. „A.’ G enerálisné44. fo lytatá a’ Grófné ,
,,és Titkostanácsosné , magokban 'gyönyörköd
vén a’ kis furcsa K apitányon , k i vevék erszé
n y e ik e t, és nek i, ’s derék ezredének valami 
csekélységet akartak  ajándékozni ; de azon 
pillanatban jö tt  egy kis nadrágtalan sebes nyar- 
galással érkezvén a* legszélsőbb végőrtől, és j e 
len té , hogy a’ voigtlandiak a’ gyakorlásteren 
gyors közeledésben vannak. M ost m ár nem 
volt késedelem ; a’ mi Kapitányunk bátran 
szökött sövénykaró almás szürkéjére , fülére

r
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nyoma papíros csákó ját, megsimitá szakálká- 
j á t  , parancsolta: m enj! m enj! és merő hajrá 
a la tt , diibügő vágtatással repült a’ hőssereg 
a’ veres csatába. A 3 Generálisáé, ki a’ hadked
velte ifjúság’ harcznes'én derekasan gyönyör
ködött, rá  beszelt bennünket u tán azn i, es a’ 
K apitány u r’ szava szerént, a’ sujkolást távol
ról nézni , de ki érkezhete tt volna a’ m adár
sebesekkel. Egy porfelleg , melly a’ viadalvá- 
gyu seregcsoport után égre keringődzö tt, el- 
elvoná őket szemeink elől.44

Paulina az utóbbi években húsz hadi tu
dósítást is hallo tt újságból olvasni és beszél
n i, de egyet sem oly feázes_ ü g y  elemmel, m int 
anyjának éppen előadott h íradását, m elly a’ 
kis asztali társaságnak nevetésre, és azután ezen 
erős utszálló ifjúság’ sorsán való komoly vis- 
gálatra sok okot szo lg á lta to tt, mellyben való
ban sok felséges fej ta lá lkozik , de nevelés’ 
hijánya, és rossz példa m iatt, a’ legelső gyer
mekségtől fogva elvadul, és töbnyire egész 
életére nézve elvesz.

Egy öreg orvos, ki szintén az asztalnál 
ü l t , és az ezen pőrnép’ alrendében uralkodó 
végtelen nyom ort, számos évi tapasztalásból 
látszék ism erni, ezen nagyobb részént pil- 
lan tati érzékkény által világba vetett, és azután 
a* szülék’ ki - m enthetetlen könnyelműsége ál-
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tá l jó  Is ten re , vagy ördögre hagyott szeren
csétlen gyerm ekek’ re ttenetes sorsán való ha- 
jag jában , azt a’ kegyetlen vélekedést nyilat
k o z ta tó , hogy legjobb volna, ha minden esz
tendőben egy döghalál tám adná meg ezen 
kis fajzatot , m elly azt m indjárt születése 
első havaiban elvenné a’ világról, legtöbben 
a’ nélkül is éhségben halnak meg, és ápolás’ —- 
szűkében , azoknak örök á tk o k ra , k ik  nem
zők és szülék ; de so k an , igen sokan m arad
nak még é le tb en , és százból k ö zű lök , ki- 
lénczven kilencz esik egész é lte ’ fogytáig, mint 
nyom orék, nyavajás terem tm ény , vagy mint 
haszta lan , hijábanvaló naplopó, kósza, és 
gonosz, a’ status’ terhére. Felülről ugyan 
minden té te t ik , ezen szánni való terem tm é
nyeknek állapotjok’ jav ítá sá ra ; de mind ad
d ig , inig a’ pórság, melly évről évre minden 
kapujin ömlik a’ székesvárosba , egymáshoz 
teh e ti magát, vagyöszve házasodhatok elegen
dő kereset’ m utatása nélkül; mig minden ösz- 
sze-kelést a’ közös özvegyi casszába idomza- 
ti részadási beírásnak nem kell meg előznie; 
és mind addig, m ig az  atya, k it rendesen min
dig az anya’ csábító jának, vagy legalább vét- 
kesebb résznek kell te k in te n i, egy házassá
gon kül nem zett gyerm ek’ szám ára sokkal 
nagyobb, a’ nélkülezhetetlen élelem’ jelen
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értekéhez szabott táplálási pénzre nem szo- 
r i t ta t ik ;  mind addig csekély kinézése szerin t, 
semmi tehetségét nem lá tja  ezen kegyes ja 
vítás kívánság’ folyamatba hozásának, és mind 
addig szerencsétlen leend ezen, fájdalom, min
den nagyobb városokkal közös ily  gyerm ekek’ 
nagyobb számának so rsa, kiknek jobb volna, 
ha ezen szép világot soha meg se látnák.

A’ társaság ' indulatja a’ jám bor orvos’ - 
jó  véleményű taglalása áltál komolyba ment 
által, ’s beszédének ném elly’ helyein a’ Gróf
n é , távol lévő ifjonti baratnéjának lelkében, 
mélyen sértő szúrásokat kapott szánako- 
dó szivébe.

16.

K i gyó fe j ec s k e.
. ' . * > ■ 'j. » r? ;•.
Lágy anyai részvéttel jővén vissza a’ 

Grófné szegény Friczre , azt vélte, hogy ezen 
fűiből, kinek nyílt arcza, talentom ot, és min
den jó ra  tehetséget árul e l ,  valami okos ve
zérléssel, minden bizonnyal hasznos ember lc- 
hetend egykor; neműképpen azzal vigasztaló 
m agát, hogy b ecst lefes öreg m esterénél ed
dig ugyan még igen jó l látszik nevelve ; de még 
is azt k ívánta, hogy jövendőben neki teh e t
ségeihez m érsékelt nevelés ju th a tn a , ’s azt
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vos , vagy valaki más eszközt es utat mutat
tak volna neki, mint lehetne azt legjobban 
kimunkálni, de ezek, kik sok oldalú mun
kás életűkben már több szegény ifjonczokat is 
láthattak szükölködés’ terhe alatt semmivé 
lenni, és az emberi nyomorúság’ megszokása 
által azon alkalmas alaptételre, hogy sokat 
kellene az embernek tennie , ha minden sze
gény ördögöt ki akarna az ínségből segíteni _ 
részvétlenebbíillátszának támaszkodni, nem hal- 
iák kívánságát, és csak egy ifjabb dáma, ki 
magát a’ Grófné’ elbeszélése által igen von- 
szódni érzé, egyezett meg vele, ’s tudakozó
dott, talán félig meddig annak kivitele’ te
hetségét el látván, a’ kicsinynek neve és la
kása után; de fájdalom a’ Grófné egyikről 
sem tudott bizonyos útbaigazítást adni; a’ 
vadaskert körűi, vagy ebben magéban , gya- 
nítá egész helyesen, hogy mentora, a’ lip
csei mester lakik ; és a’ magában egészen helye* 
hozzávetésben , hogy a’ kis vad ember szün
telen az ottani tájékon forog, leirá azt talál
kozás’ esetére, fekete kondor hajától egészen 
gyengéden formált kis mezeden lábáig. „Tar
kán össze fóltott rongyok“ folytató szeinély- 
leirásának hevében, „fedik a’ testet, mellye
nek szép idomzata, mellynek tetszőn folyó



63

külrajza, mellynek ifjúi testereje a’ hires 
agesanderi márvány képcsoportbeli Laokon’ 
legkissebb fijára emlékeztetnek ; a’ büszkén 
domborodott melly, nyílt homlok, az égő tüzes 
szem, a’ finom mosoly a’ kis rózsa ajak’ szeg
leteiben— én minden ismeretse'günkbeii gyer
mekek közt szebb, meghatóbb gyermekar- 
czott nem ismerek, a’ mellett a’ gyorsaság, 
a’ kellem minden mozdulásaiban ; beszedőnek 
elevense'ge — ege'sz viseletének merőse'ge — 
nem, alaesony származású ő nem lehet; szív
re ható nekem az ő megelégedése. Egy feje
delmi fiú sem lehet hermelin köpenyegében 
istenileg megelégedettebb, minta'kis gazember 
^óngyocskáiban ; virányló arczán az egészség’ 
legszebb elevensége díszük, és a’ legkeserübb 
szegénység’ inázsaterhétől lenyomatván, még 
is marad elég ereje a' világi hiúságról egé
szen le nem mondania ; bal fülében egy csi
nos arany kigyófejecskét I ord , mint a’ ti—44 

Paulinához fordult, ki nyílt szájjal hal- 
gatá, és kérdé, ennek jobb fülében nem lát- 
ván a’ kigyófejet; a’ különös történettől meg 
lepetve, hol van kigyófejecskéje.. ,

Paulina , ki magát a’ beszéd’ ezen szár
nyas fordulására el nem készítő , meg retten
ve mind két kezével jobb füléhez kapott, ’* 
úgy teve, mint ha még csak most r é̂lkülezné

/
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az el tü n te t ; hiszen i t t  mind a’ világért meg 
nem m ondhatta egész társaság e lő tt, hogy 
azt ő adta n e k i , sebjei’ gyógyíttatására, mely- 
lyeket tulajdon szolgájok irgalm atlan e jte tt 
ra jta . A’ nem ember anyjának széke m egett 
állt, neki álta l ellenében, és egész beszélgetés 
a la tt ra jta  volt szeme, hogy ha egyszer reá 
nézend , je l  által tud tára a d ja , hogy m int 
akkor m indjárt m ondá, az ördög’ prédája meg 
nem holt a’ . gránitoszlophoz kis ü tte té s tö l; 
de egy századig o tt á lh a to tt, és sóbálványa 
válhato tt volna inig Paulina rá  fogott tek in 
ten i ; ő meg sokkal inkább haragudott reá.

Az anya term észetesen kérdezé, hol és mikor 
veszett el a’ fiilön függő , ’s ha nem vette e 
elébb észre a’ vesztést, és ezen esetben mi
é r t nem szólott ró la  sem m it; de az éles el
m éjű a tya n e v e te tt , és ha csak most veszi 
még először észre a’ v esz tést, nevetséges 
tö rténe tnek  nevezé, hogy m indjárt jobb fü
léhez k a p o tt , ’s P au lin a , a’ legégetőbb bi
zonytalanság’ lángoló pirosságával égvén, még 
rosszabbá tévé a ’ bajt', most mind két kezé
vel a’ balhoz is kapván.

Gróf P ankra tiu s, k inek az anya’ á llítá sa , 
hogy minden ism eretségükben gyermekek közt 
egy érdeklőbb arczot sem lá to tt, a’ darab dió- 
to r tá t ,  m ellye t éppen köszvényes rángatod-
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zásu szájához v it t,  ürömmel czukrozá b e , és 
kinek a’ dicsért Friczre már charlottenburg- 
ból igen fájt aJ foga, az orvos’ elebbi állításá
b an , hogy az itten i iljonczok mind semmire 
való konokok , nyefegő bangal egyezett m eg: 
‘s azt vélte, Fricz ur hihetőleg egy a’ Doctor 
ur által em lített kilenczven kilencz közűi, és 
a ’ hibitó fülönfüggőt lo p ta ; csak, szuszogd, 
és nevete tt nyihogva hozzá, ötvenet kellene 
számolni valami hathatós drótkorbáccsal a’ 
friczkóra, akkor majd meg vallaná. A' Doctor 
m egrettent a* mérges gonoszságon, melly ezen 
kis nagyinqvisitori szívben ü lt ,  és kére eről
te te tt ’s neki keserűvé való m osollyal, a’ to r
tú rá t, azon esetben, ha a’ gondviselés az igaz
ságosztó m iniszteri nagy bii ó kardot valamelly 
német statusban kezébe adandná, újólag be 
nem ho zn i; és P au lin a , ki u tálattal fordult 
el a’ neki ki m utatott já tszó tá rs tó l, köszöné 
Istennek, mi lón Hardegszen ur fogá fel a’ szót, 
és, ha a’ karika Fricz’ fülében valóban az , a 
mit Paulina e lvesz tett, tiz esetet is felhozott, 
hogy ju th a to tt a’ fin egészen ártatlan utón 
ennek birtokába. Paulina elétől fogva mindig 
igen jó volt az öreg úrhoz. M ost még egy
szer úgy meg szerette. Egyszer’inind leirha- 
tatlanul jó l esett ravaszságának, és Fricz i- 
rán ti jó  akaratjának , de a’ mire nézve még 

Mu la t ta tó  / / .  b
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nem volt magával tisz táb an , hogy van valami.. 
a : m it csak ő es Fricz tu d o tt, es min mások 
törők fe jő k e t, ve'gre abban hogy Fricz inkább 
egykisé tovább vérzett és szenvedett, mintsem 
az ő kigyé fejecskéjétől megvált volna oly 
figyelmet é r z e t t , oly gyengédséget, rnillyet 
a" szilaj ifjonczban korán t se h itt volna. A’ 
másik fülönfüggő, az úgy m ondott elveszettnek 
ik e r te s tv é re , most neki semmi á ré rt sem lett 
volna eladó.

Azon álhatatossággal, m ellyet anyjaFriczen 
m ondott észrevenni, kigyőfejecskéjét bizo- 
zonyosan egész éltében bal fülében hordta. 
Isten tudja milly formában találkozott ismét 
egyszer vele életének folyásával későbbi évek
ben , ifjúvá virágozván f e l , ifjú emberré er- 
vén , de akarm int m egváltozott, akár merre 
já r t  k e l t ,  a’ kigyófejecskéről balfülében min
dig ismét meg akarta  ism erni; annak k e lle tt 
jegyének maradnia mind addig , mig csak él. 
A’ k igyókarika , monda még aJ minap anyja, 
örökkévalóság’ példázatja, a’ tö rténe t különö
sebben , elmésebben nem —

„Jegedet egészen elhagyod olvadni , Pau
lin a , egyél csak gyerm ek,“ inondá aty ja nyá
jasan  mivel lá tá , hogy a’ drága panachéet, 
kedvenczételét, m egilletlenűlhagyá maga előtt, 
és azt hívé, hogy a ' fülönfüggő vesztés* tör-
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té n e te , ’s a’ szemrehányások m iatt, mellyek 
ez alkalom m al, könnyelm űségéért és vigyáz- 
talanságáért té te tte k , oly érzékenyen meg
ille te te tt , hogy evése ivása elmulék. De mik 
voltak neki panachée, bonbon, és baiser, 
a '__csendes öröm’ édességéhez képpest, mely- 
lyel neki a’ fantázia kis szivét czukrozgatta.

17 .

P a t y o l a t k e n d ű .

Következő nap Titkostanácsos Hardegszen 
ur fényes dinét adott a’ tegnapi társaságnak a’ 
Jágornál. M int ily nemű körökben tö rténn i 
s z ó k , századikrul ezredikre jö t t  a’ s z ó , ’s 
többek közt Paulinát a’ gazda azon kérdéssel 
lepé m eg: nem találkozott e még a’ tudomá- 
sos fülbevalókarikáról közelebbi felvilágodás.

Paulina nemezé elpirulva.
„Csaknem azt hittem  ,i4 folytató nevetve 

„hogy valami második vesztésedért is kell té
gedet szánnom.“

„Ah le a’ patyolatkendőt gondolod,“  sza
vába vága nője, és Paulinának ijedtében meg
állt a’ harapás szájában.

„Patyolatkendő ?“ kérdők többen ujság- 
k iv án v a , és felszóliták Hardegszen u r a t , a 
dolgot elbeszélni.

6*
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„ N o ,“ viszonzá az, Paulinát vigasztalva, 
kinek egy pillantás a la tt háromszor változott 
sz ín e , „egyik kendő olyan m int a* m ásik: de 
első pillanatban valóban fogadni mertem volna, 
hogy az a ' kendő ugyan a’ v o lt, mellyel te 
minap , azon re g g e l, mellyen anyád jókor a' 
vadaskertben vala, es én vissza jövetelét szo
bádban vártam , a' már oly korán elhatalm a
zott hőségén panaszkodva, hivesitést legyezel 
m agadra: legalább a’ himzet egy szálig hason
líto tt ; azonban, igaz hogy a’ m ellék környííl- 
inények, az ellopásnak ugyan azon órában 
kellett tö rtén n ie , mellyben én aJ kendőt a' te 
kezedben láttam  ; egészen tele volt v é rre l,------

Paulinának leke lle tt kezéből k ést és vil
lá t ten n ie , és kezét asztalaié dugnia, m ert a 
m egfoghatatlan felfedezésTélelm étől oly erő
sen re sz k e te tt , hogy semmi tag já t nem ta r t
hatta csendesen.

„Beszélje el csak , beszélje ,“  elkezdé 
K ráczka’ anyja hathatósabban, ki úgy látszott 
az igen vastag vérengző történetekben mu
latságot ta lá l , és a* T itkostanácsos elbeszél
te azután, h o g y  valami sikárlo asszony, ki 
olykor házában inunkat és kenyeret ta lá l ,  
azon reggel a' F rid iik  u tsza’ hosszában men- 

* vén, ebben , nem messze a’ nyárfáktól, egy 
iíjonc/.ot é rt utói, kinek feje egy igen finom,
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felettébb ékes himzetű patyolatkendóvel vala 
bekötve. U tána menés közben ,44 folytatá az 
öreg Hardegszen, „meg szólítja, és egyenesen 
kérdi: ifjoncz hol vetted azt a’ kendő t?íí4;
de az egész röviden és durczásan fe le l , hogy 
a’ reá nem tartozik, ’s tovább megyen utján ; 
a’ goromba felelet m egharagítja az asszony t; 
egyenesen rá  fogja, hogy a ’ kendőt lo p ta ; 
akkor feléje fordul a’ f iú , és öklével orrba 
akarja ütni. Most az aszszony szitkozódik és 
k iá ltja : „„Zsivány! segítség!44,4’s i. t. azonnal 
tiz húsz ember össze j ö n ; egyik elől, másik 
hátul fogja be a’ fiút ; a’ kis dühös kölök if
jú  oroszlánként védé m agát, de a’ sokaság 
meg győzi, a: sik 'r ló  asszony lerán tja  fejéről 
a ' k en d ő t; az ifjoncz ki s ik lik  mint egy án- 
golua a’ sokaságáu l, m rllynek szeme inkább 
a’ drága kendőn mint az ifjonczon van : ez fu
tásnak ered, és sebesebb lévén mint mindnyá
jan  , szerencsésen el illan onnat* minden kö
rül állók azt gondolván, hogy a’ kendő magá
tól ezen asszonytól o iozla to tt e l ,  békével 
annak bírásában hagy ják : de az ifjoncznak 
még más valamit is kellett el csennie, m ert 
akarm illy szüksége lett volna is jobb kezére 
védelem v ég e tt, a’ körül állókkal volt viadal 
alatt, még is mindig erősen össze szorítva tá r
ta. és igy hihetőleg valami aranydarab . vagy
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értékes drágaság volt benne, m ellyet nem örö
mest akart el szalasztani ; és a’ frisen vérző fő, 
m ellyet a’ csodaszépségíí kendővel kö tö tt be, 
kétség kül m egerősíti a’ gyanút, hogy a’ ke
reskedő lopáson kapatván derekason megütle- 
keltetett,; és csak ügyességének ’s gyorsaságá
nak köszönheti elszaladásának szerencséjét.“ 

„E jnye por sep redék!“  szuszogd Kráczka. 
„Egy m áglyára kellene az egész fa jzatot tenni, 
és egyszerre ki égetni a’ világból. H a én i t tp o -  
liczia praesidens volnék, becsületemre mon
dom, aJ berlini íiczkőkat, m int a’ lipcsei pacsir
ták a t , mind nyársra hozatnám , és forró olaj
ban süttetném  ; meg lássák, u to ljá ra  még nem 
más volt a’ kendős gazember m int Fricz ur, 
ha a’ fülbevalót lophatta , éppen úgy — “

— „L á tta  Nagysád a’ k en d ő t?“  kérdé 
Paulina’ an y ja , hogy K ráczka’ gyermeki ba
safecsegését tovább ne h a llja , a’ T itkosta- 
nacsostó l, és ez igen lé, ’s azt á llitá , rég óta 
nem volt kezében nagyobb mivészségű é* 
ízlésű ezen nem ben; „k é t szárnyát“ monda 
m ég, ,,a’ ra jta  lévő vér m iatt nem lehe te tt 
visgálni, de a’ harm adikon, fe jé rt fejérbe hí
mezve, könnyű emlény tekervényben egy éke* 
kalitka függött, fogai közt kukucskáló pa- 
pagályal , negyediken pedig egy hálóval kö
rül fogott him szarvas, melly magát szarvai-
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val az előtte k ite ríte tt hálóba k e n te ', e's ki 
szabadulni törekszik.44

„Az a’ te kendőd, P au lina '4 k iá ltá  anyja 
kellem etlenül lepetve m eg5 „m ellyet neked 
Desmarais demoiselle utolsó születésnapodra 
hímezett. L eán y , hogy ju to tt  az ifjoncz a’ 
kendőhöz ? e's te azt nem nelkülezted ? es 
nekem elebb arról semmit se szólál ?4,

P au lina, ki egész tö rténet a la tt a’ to rtú 
rának minden hét m érsékletét ki állo tta  , es 
most világosan érze', m int lövelt minden vére 
forva arczába, magának is csaknem megfog
hatatlan  lélekcsendel tagadta. Maga magának 
utálatosnak te tsz e tt , hogy kedves anyját ily 
merészen meg hozudhatta, de — ha m indjárt 
életébe került volna is , nem fogott neki le
hetséges len n i, i t t ,  minden ember e lő tt, az 
átkozott története t a’ kendővel elbeszélnie. 
Az össze szoríto tt kézben a’ kígyófejecskét 
tarto tta  Fricz erősen. — A" masában érték- 
télén drágaságnak igen kedvesnek és becses
nek ke lle tt előtte lenni , mivel a"1 heves 
viadalben sem eresztette prédára, rs minthogy 
a* m iatt csak egy kezét ta rtá  szabadon, bi
zonyosan nehány jó  puffal többet kap o tt; —  
de ha az magát oly derekason ta r to t ta , ő 
sem akarta eszét el veszteni; liánom ma este, 
ha magában vela anyjával mindenről becsű-
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szat nem te tt.

Szerencsére Generálisné ángy ezen ma
gával tanakodás alatt, rövideden előadá, hogy 
a ' kérdéses k en d ő , a' Paulinájához töké
letesen hasonló , még is más lehetne , m int
hogy i t t  több mivészeti kereskedésben szerfe
le tt  csinos himpe’ldányok áruitatnának, mely- 
lyek után a’ közép rend’ leányai dolgozni, és 
m ester mi veiket, apró status szükségeik’ győ- 
zésére elszoktak adn i; igy em lékezik például 
egész bizonyosan, hogy az em lített szarvast 
egy isineretségebeli dámának karácsonyra 
ajándékozott kendőben , már egyszer látta.

De a" Grófné nem hagyta fejéből ki ver
n i, hogy aJ Paulina’ kendő je , mivel a’ papa- 
gály is különösen össze jön vele , és azt ál- 
litá  , hogy sem ehez , sem a’ szarvashoz, nem 
ta lá lta tnék  az itten i kereskedésekben himpél- 
dany , mert Desmarais demoiselle mind a’ két 
tá rg y h o z , m ellyeknek a’ Paulina’ ifjantabbi 
korából apró történetekre vitetésök vo lt, ma
ga rajzo lta  a’ him példányt; harmadik szár
nyában a’ nemzetségi cziiner van hímezve , 
negyedikben Paulina’ neve , — és bátran  fo
gadni m erne, — —

..Itt nincs szükség fogadásra ,“  szavába 
vága Hardegszen ur. Paulina* rém űlésére: ..én
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oda k ü ldök ; tiz minutura alatt itt az inas a' ken
dővel: akkor m indjárt e lvan  döntve a’ dolog.“ 

A’ beszed az a la tt más tárgyakra fordult; 
csak Paulina ü lt mintegy puskaporos hordón, 
a* szerencsétlen követ" vissza jöveteléig.

Anyja néhányszor különös visga tek in te t
tel nézett által fe lé je ; de Paulina erővel ösz- 
sze szedte magát , hogy haboritatlan nyuga
lom’ szinét erőltessen; evett, iv o tt, csevegett 
a’ szom szédokkal, sőtt néha még tréfás mo
solygást is csikart ki magától

T izszer nyilt az a j tó ; tízszer Iátá az 
inast kendőjével b e lép n i, és most már az 
egész fényes társaság’ je lenlétében vallatást 
k ezd en i, mellynek ha v a ll, egész életebeli 
szégyent kell reá huzni maga után.

Nem, ő semmit se v a llo tt; el ismeré a’ 
kendőt magáénak, de^ hogyan vesztette azt el. 
arról egy általában semmit sem akart tudni.

M inél gyakrabban nyilt az ajtó , annál 
inkább meg erősité magát a’ legmakacsabb 
tagadas’ szándékában, ’s az által oly álhata- 
tos és nyugodt leve, hogy, mikor végre az 
inas csakugyan be lép e , a’ világosit ás után 
mellyet hoz , éppen oly kiváncsinak tetszék, 
m int a’ több társaságbeliek.

Az égi háború elvonult. A’ k*»:ida mosás
ban vala. Holnap akarta azt az asszony el- 

ilu la tla ló  II. 7
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h o zn i, és Hardegszen ur meg igére , az asz- 
szonyt , a’ biinbizonyitó patyolatkendővel 
együtt a’ Grófnőhöz küldeni.

18.
K e 'r iy te le n h a z u g sá g .

Egyetlen egy szó m indent elrontott.
Az anya legjobb utón volt; és Pauliná

n a k , a’ F ricz’ vérével meg áz ta to tt kendő 
elő tte lé v é n , az egész összeszövődés’ kival
lása nyelvén fo rg o tt; de anyja elő terjesztése’ 

- fo lyam atában  azt találván ki e jte n i, hogy 
azon esetben, ha a’ kis G róf Pankrátiusnak va
lóban igaza volt, és az utszálló ficzkó Fricz va- 
l a ,  kinek fejéről az asszony-leragadó a’ ken
dőt, m indent elkovetend, őt fenyitő házba ad
ni, m ellyre kettős köteleztetése van, egyik, az 
ifjonczot ezen komoly büntetés á l ta l , ha még 
most nem késő , a’ javu lás’ ú tjára vissza 
vinni; ’s azután, az emberi társaságot oly ve
szedelmes gonosztévő ujoncztul meg óvni.

M illiom okat leh e te tt volna most Pauliná
nak Ígérni, a’ szegény ártatlan F riczet, kivel 

\  az ő házi embereik oly ferlelm es m éltatlanul 
b án tak , k i oly csendesen és keservesen sirt, 
és ki az o fülbevalócskáját oly nagy becsben 
tartó  , ki nem fogta adni.
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„Az ifjonc/.44 feleié könnyű m osollyal, 
„akár ki v o lt, de a’ kendében ártatlan. En 
most magamnak egész term észetesen magya
rázom a5 dolgot. Midőn te korán a’ vadaskert
ből jö v é l, Hardegszen úrral én az ablakban 
valék. A’ párnák nem egészen tiszták  lévén, 
rájok térítőm a’ kendőt, H ardegszen nr, midőn 
téged jönni lá t, ki siet a’ szobából, téged 
lenn a’ kocsinál elfogadni. A’ szobaajtó' nyí
lásakor , meddig én őt kísérőm , léghúzam 
tám ad. A* kendő tolikönnyű : én azt a‘ ván
koson hagytam ; a* szellőzet k i fiija az abla
k o n ; valami ifjoncz m egleli; és beköti vele 
m agának, pajzán veszekedésben éppen meg- 
vérezett fejét —  ez az egész tö rténe t ; és 
hogy én annak m indjárt nem valék fiijával, 
nem csoda; hiszen a’ lármás B erlinben csu|ia 
lá to g a tá s tó l, ünnepléstő l, k én y tő lté s tő l, és 
m ulatástól magához sem jön az ember. Mi 
legjobb e’ dologban a z ,  hogy a’ kendő meg- 
én t it t  van. —  Még csak a' vesztés á lta l le tt 
igazán kedvessé előttem ,4t hozzá tevő vala
mivel lassabban, és ö rü lt, hogy anyja’ nehez
telését meg lág y itá , ’s valamit m ondot, mit, 
ha Fricz azt hallo tta volna, bizonyosan egé
szen más értelemben fogta venni, m int anyja 
vehette.

7



76

Ű9.
L u ise  S z i g e t .^

P ankratius’ szülei adtak ma del előtt a’ 
Teichmann’ virágkertében diszes villás fölös
tököm et ; a’ Schlüsselburg Gróf’ szállásán 
gyűltek össze , a’ kapuig kocsiztak j és a 
szép regben gyönyörködés, meg étvágy hozás 
végett, onnan a’ vadaskerten keresztül gya
logm entek.

Paulina örült a ’ sétamenésen. Valami 
egészen saját érzés , melly bal keblében tá- 
mada, ’s oly különösnek te tsze tt előtte, hogy 
valahányszor rá  gondola, mindig mintegy ma
gán nyájasan k e lle tt nevetnie , mondá neki, 
hogy hihetőleg a’ kis F riczet látándja a ’ va
das k e r tb e n ; azért meg nem tartha tá  magát, 
minden ró n á b a , minden kettévágó vonalba, 
minden ösvénybe benézn i, a ’ meddig csak 
szeme h a th a ta ; de sehol sem ta lálta to tt.

Úgy Össze vágták minap a’ voigtlandiak 
kis zászlóaljával, hogy egy tag já t se mozdít- 
h a tá ?  Vagy m ester uránál ült és tanu lt?  Vagy 
ismét valami kocsi m ellett fu to tt, egy dalim
nak ki szállásakor szolgálatjat a ján lan i?  Az, 
gondolá, nélküle is ki fogna szá ln i, ’s mi ju 
talm at hozn.* hivatlan mó^ossága , eléggé
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m egtanulhatta volna a’ g rán it oszlopon nem 
messze házoktól.

Az alatt a‘ társaság a’ Luise szigethez e'rt.
Kétség kiil egy az egész birodalmi leg

szebb helyek közűi.
Lágy illetődéssel m ulattak mindnyájan a’ 

dicsőűlt Luise K irályné’ egyszerű kis emlé
kéné l, és Hardegszen ur, k i ,  m int rendesen, 
a’ Cicerone vala, az beszélé , hogy megbol
dogult Iffland a’ vadaskert’ lakóihoz in téze tt 
körirás által adott okot ezen emlékkő’ eme
lésére ; hogy e’ kellem es sziget a’ főerdő- 
mester Schenk’ elmés rendelésének köszönheti 
viránydiszét, és hogy jelenleg ezen k i diszesí- 
tésre  Fintelm ann fó erdőlőnek van szemes 
szorgalommal és találós Ízléssel gondja.

„M artius tized iké tő l, tudomás szerin t a’ 
dicsőűlt’ születésnapjától’, az első télfagyig“ 
folytató Hardegszen ur, „mindig frisen virány
ié virágszőnyeggel van borítva ez id illi szi
getke ; nagyítás nélkül, minden héten más ké
pet m utat az. A’ mi szépet csak az évszak’ 
folyta a la tt ajándékoz a* virág Istenné , i t t  
mind csinnal rendelve ta lá lta tik , és,“  hozzá tévé 
tréfásan, .,ha az egész földön minden foltocs
k a , czélja’ m ilétéhez és helyhezeti fekvésé
hez képpest oly jő l e lrendeltetik  , m int ezen 
kis sinőrm értéki sziget, akkor leend pláné-
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tankon tökély és a’ miveltség ’s emberi nem, 
érettségének czéljánál. A kár mikor jö jjön az 
em b er,“  igyen végzé komolyodva, „m inden 
napszaka vándorolnak ide minden rendű sze
m é ly ek , és örömest mulatván i t t ,  könyörög
nek fedhetetlen K irálynéjok’ csendes nyugal
m áért; vagy k i sírják  búsongó sziveiket; vagy 
m egújítják az öröm telen elm ét egy tek in te t
te l ezen némavidor virágözönre. De a’ szeren
cséseknek is kedvenczhelyök lévén ez , minap 
én i t t  egy fiatal házas párra találtam  , m elly 
bizodalmas beszédben azon házi boldogságot 
fagadta például venni, m ellyet a ’ dicsőéit al
ko to tt maga k ö rű i , és —44

„V eszett k u ty a ! veszett k u ty a !44 harso
go tt a’ társaság’ háta m egett közel menő tö l
tö tt útról. —  Merő ijedésrikóltással szalada 
szedte m egrettenve m indenki, és egy fekete 
erős mardosó rohanván, farkával labai közt, 
és szájából messzire nyúló ónszin nyelvével, 
az utón k eresz tü l, gyorsan a’ társaság fe lé , 
a’ szaladókat sa rk a lta , ’s Paulinának lábai
hoz kapott.

„G yerm ek! — Uram Jézus! —■ Paulina! 
— az Is ten ért! — Grófnécska! —44 k iáltának  
mindnyájan k ö rö s leg ; a’ kutya Paulina’ bo
kájához k a p o tt; egy m arkolás , és a’ levegő
ben függö tt, az ég és főid között.
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„Xe fejjen a’ kisasszonka,“ mondá Fricz, 
ki háta megett állt, nevetve ; „én  mán nyakon 
csíptem űkeinit.“

„F iczkó , el ment az eszed4* k iá ltá  Har- 
degszen ur egy fa m ellett rejtekezve, „hiszen 
az a’ kutya veszett.44

De Fricz nem fe le lt;  m eresztett ke'zzel 
távol tartván magátol fo g ly á t, m ellyet erő
sen nyakszirton kapott, egy szomszéd kertbe 
fu to tt , ’s csalitjai m egett eltiint.

Három  nyugvó pad volt nem messze a’ 
Luise szigettő l; de mind háromnak hosszá
ban három dáma feküdt ájulva. Paulina’ anyja, 
a ’ Generálisné, es Hardegszenné asszony; az 
utolsónak padja m egett pedig Krácz volt el
nyúlva, görcsöktől es invonaglásoktól megle
petve, négy kéz lábbal az égfelé.

Az ájultak, és viczkándozó K ráczka any- 
nyira foglalatoskodtatták az egész társaságot, 
hogy első pillanatban senki se jö t t  igazán 
magához. Még Paulina i s , ki anyja’ padjánál 
té rd e lt, elfeledd a’ köz rém ülést, és halálve
szedelm et, ’s össze kulcsolt kezekkel várta 
a’ p illantato t, mellyben a ty ja ’ és némelly kü
lönös barátnők’ iparkodó fáradozásaiknak kö
vetkezésében , anyja ismét lélekzetet és élete t 
nyerne ; s csak, midőn e’ szemeit felnyitván, 
m indenkitől azt az erősítést hallá, hogy gyér-
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m eke, kedves egyetlen P au linája , sérte tlenül 
m arad t, és a’ fenyegető , re ttenetes szeren
csétlenség nem érte , ’s jám bor égre szegzett 
tek in te tte l a’ szerencsés anyakebelhez szoritá 
az édes leán y k á t, jö t t  ism ét oly elevenen a ' 
báto r Fricz ta jtéklepte veszett ku tyát erős 
jobjában tartva, Paulina’ lelke’ elébe, m intha 
ezen fogható k ép e t, mig csak él, változhatat- 
lanul szivébe nyomná.

„H ol az ifjoncz?44 kérdek több hangok 
mi u tán  lassanként a’ meredtségből felüdál- 
te k ,  és Paulina maga ment volna legörömes- 
tebb a’ kertbe u tána, mellybe az veszedelmes 
foglyával s ie te tt , meg köszönni a’ merész 
fiúnak, ki neki iszonyú tettével egészségét és 
é le té t m egszabadította.

M indnyájan m agasztalák a’ merész ve
szélyes p ro b a t, csodálván a’ feltaláló elmét, 
gyorsaságot, és nemes magamegtagadást, mely- 
lyekkel m agát a ’ kis ficzko ki tü n te tte ; és 
Paulina’ szülei nagy kívánságokat mondák, a’ 
derék Fricznek halajokat teljesitni.

Paulina hizelkedve k ért engedelm et, őt 
fe lkereshe tn ie ; de G enerálisáé ángy azt vél
t e ,  a’ még is nem egészen fogna ille n i; ha
nem Pankrátius barátjok bizonyosan meg te- 
endi kedvükért, hogy a’ Paulina áltál muta
to tt  kertben körül néz, hol maradt a’ fiú ; de



K ráczka nagyon engedelmet k e r t ; féltében 
felig sírva nyefegé , neki senki sem álhat 
jó t ,  hogy a’ kutya ki nem harapta magát, ’s 
az utszalló bunyikon erőt nem v e tt,  e's igy ő 
egyenesen szerencsétlensége’ karjaiba futna, 
a' kertbe ált menve'n. Ha a' pernahajdi élet
ben m arad, majd fogja ő magát borravaló
já é r t  jelenteni.

20 .

S z e r g o l y o .

M int rendesen a’ k iá llo tt veszély után 
csak hamar vidámságra hajol az indu lat, ’s 
neinelly egyes je le n e t , melly a ' félés^ pilla- 
natjaban remülést o k o z o tt, azután nevetsé
gessé válik ; úgy leve most fölöstökömnél a ' 
társaság’ szeszeivé is mindig vigabb, es a’ 
három ájult ijedekenysege , és padi attitűd 
j e ’ furcsasága m iatt derekason használtato tt.

K ráczka is elméncz akart lenni. Anyjá
nak rid iküljét messze ki nyú jto tt job jába 
vette, ’s azt Paulina’ háta m egett csóválta, és 
F riczet majmolva dunnyogá, k e lle tle n , ma
gának tetsző vicsorgással: „ne féjjen a’ kis- 
asszonka ; én mán nyakon csíptem űkem it.“

Paulina igen haragos tek in te te t vete te tt 
h á t r a : az öreg Hardegszeu ur pedig m onda:
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„jobb fogott lenni édes G róf, ha maga te tte  
volna a’ leventei te t te t ;  ne tegye m osta ' s z e 
gén y  becsületes íiczkót nevetségessé ! O magát, 
es m indnyájunkat meg szégyenitett. A5 mit f> 
te tt, valóban senki sem teszi utána. Ha á  Isten
től küldetve nem érk ez ik ; most aJ mi kedves 
Paulinánk szám talan nyomornak lenne ki té
tetve. Mi m indnyájan az ő adósai vagyunk.“

Gróf Krácz érzékenyen m osolygott; aJ 
rid ikü lt egy szegletbe veté, és szörbölé findzsa 
cso k o lád é já t, hogy a’ keserű szergolyót le 
moshassa. Generálisné ángy egy igen kárhoz
tató  tek in te tte l száguldott el m ellette, mellyel 
azt lá tszo tt neki m ondani, hogy ezen utón 
Paulinának és szüleinek hajlandóságokat ne
hezen fogja m egnyerni. De Paulina’ aty ja 
megfogó Hardegszen u r’ jo b já t, szivéhez nyo
m a , és mondá G enerálisné’ ángy nem hall
ván: „lelkem ből szólott b ará to m ;“  Paulina 
a* legközelebbi tüske bokorhoz s ie te tt, m ert 
a’ tiszta  világos vizet nem akarta lá tta tn i, 
inelly szemében ú szo tt, nem tudó miért.

21 .
H a b t e m e t ű .

Az a la tt a’ lipcsei m esternek, ki a’ Hon- 
óltalmi vagy juh  pataknál, egy szegény sorsú
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viskóban lak o tt, és tanítványának éppen egy 
tuczet kidolgozásaikat nézegeté által, nem cse
kély ijedsége volt.

Fricz fekete mardosójával a’ kertbe sie
t e t t ,  mellyben Paulina őt eltűnni lá t ta ,  és 
most izzőveresen, ’s lélektelen a’ szobába 
rohant. —

„V eszett kutya m ester u r“ k iáltá , és elé
be ta rtá  a’ dühödő á l la to t ; de ez irtőzatos 
hörgéssel , vadon ta jték o zv a , a’ levegőbe ha- 
rapdált maga körűi ; mind a’ négy lábával 
v iczkándott; veres tűz szemeit mérgesen veté 
vissza zabolázőjára; csikorgatta fogait, ’s úgy 
nyüzgö lődö tt, hogy egész bőrének szőre ser
iéként felberzenkedett.

„Az Isten’ szerelm iér!“  sikőlta a’ mes
te r , „fijucska*, bődogtalan ! mi csináltál ?“

De Fricznek nem volt ideje magyarázga- 
tásra. K érte az őnterhet a’ fali őrárul levágni, 
’s a’ ra jta  lévő sinőrt hurokra k ö tn i; ebbe 
dugván foglyának hátulsó láb a it, most kére 
a’ m estert, huzza össze h irtelen és keményen 
a ’ h u rk o t, ’s őtet a' sinőron függő őnteherrel 
a’ házacskához közel folyó juh patakhoz k i
sérje ; azon rimánykodván az öreg urnák, hogy 
csak mindenek előtt gyors leg y en , m ert kar
ja  m ár kezd meredni.

A’ mester úgy te tt m int meghagyatott.
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Az em lített patakban egy mosb pad vala. Erre 
sie te tt le Er^cz m esterevei, magasra ta rtá  a’ 
veszett k u ty á t, e's most kére az álm ot, egy, 
kettő , három számolása után a’ patakba vetni.

Legfelsőbb pontig feszíte tt erejének lá t
szó fogyásával k iá ltá  vezér szavait , és a’ 
„bárom “ k iáltásakor kutya, sinár, és ón patak
ba ro h an tak , ’s a’ hullámok eltem eték a’ fer
de szörnyeteget. Fricz pedig , halálig ki fo- 
gyasztatván ere jéb ő l, hosszant hátra bukót a’ 
mosó pád o n , és a* m ester félholtan vivé visz- 
s z a , a ’ nagy szivű f iú t , k i többet te tt  m int 
te h e te t t ,  szegény viskójába.

Egy pohár hig ser volt minden erősítése, 
m it az öreg a’ szegény gyerm eknek , mikor 
az egy kissé m eg ú ju lt, nyújthato tt. N ehány 
óra’ múlta u tán , m ellyek a la tt a’ felhevíilt 
vér lecsilapndott, az árokba ugorván a’ kis 
gazember m egfördött, ’s ujá születve szált ki 
a3 hi'vesitő habokból, és most elbeszéld atyai 
barátjának hosszasan szerencsésen k iv itt me
rész te tté t.

„O  bár csak tudnák,“  k iá ltá  szerény é rte 
sítés’ végével a’ mester, „hun lakik  a’ jó  kis- 
asszonka és szülei; a’ mamája ollyan szives jó  
asszonságnak lá t tz o t t ; a’ minap szabad tecz- 
czésébtil ollyan szép fényes aranyot adott, hát 
mos még mit nem adna köszönetbül?“ -----------
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„Én nem azér tettem “ szavába vága Fricz 
m egsértett becsület szeretessél; és a1 mester 
mélyen megilletődvén azon tiszta kötelesség
érzés , és gyengéd maga megtagadás által, 
melly e’ ritka szívben lakott, mind két kezé
vel körűlkarolta a' fiú’ fürtös kondor f e jé t ,  ’s 
jám bor, néma hálaim ádságot mondván, a’ vén 
ember’ könnyei áldva peregtenek a' gyerm ek’ 
fejére. —

22 .
S e m m i .

Fricz igen örömest m ent volna már más
nap a’ nyárfák a lá , ha tán nem vesz e észre 
valamit a’ kisasszonkárul a’ nagy házban , ’s 
úgy magyarázá m agának , hogy osztán igen 
lehetséges lehetne k itapogatni, nem árto tt e 
neki a’ rettenés ; de eszébe j u t o t t , a’ mit, 
m ester ur a’ köszönetről mondott. Az embe
rek  bizonyosan azt h itték  volna, azért jö tt, 
hogy serrevalét kapjon. M ár csak a’ csupasz 
gondolat is elfordítá szivét keblében. A’ fél 
világot lehete tt volna neki ígérn i, egy lábát 
se fogta a’ nyárfák alá tenni.

A’ Luise szigetet, mindennapi játszó he
lyét is, mellynek közelében ifjú bajtársai ren
desen portyázni szoktak , kerülte , attól tart-



van , a’ kis kisasszonka megint o tt talalna 
le n n i, ’s ászt gondóná, szánszándékkal gyön, 
hogy csinos móggyával köszönettételt gyut- 
tasson eszébe.

De később, a’ kis kisasszonkát egyszer 
m ár ismét lá tn i vágyása, ki neki az arany fü
lönfüggőt ajándékozta, ki neki a’ szép patyolat 
kendőt sa já t kezével fejére kötötte , és ki oly 
kedvezőleg, ’s égi nyájassággal bánt és beszélt 
v e le ,  még is erősebb leve, gyengéd becsület 
szeretés dajkálta szerénységénél; ’s alig  múlt 
el egy h é t, midőn már tovább nem tartha tta  
m agát; neki a’ városba kellett.

Hasztalan.
Paulina sem nem lá t ta t ta ,  sem nem hal

la tta  magát.
Tovább egy óránál a’ nagy házzal csapi- 

nóson á lta l ellenben , egy agg nyárfa m egett 
re jtezk ed e tt, és olykor nlykor az ablak felé 
kancsalkodott, mellyben v a la , midőn akkor 
az anyjának kocsit ak art n y itn i;  de minden 
várakozása sikeretlen  volt és maradt.

Félszeg kedvel sullogott h aza , sem já t 
szani semmi kedve, sem m ások’ lárm ajiban és 
esztelenségeiben semmi öröme nem vala.

Másnap ism ét a’ lesen ált. K ét ó rá t töl
tö tt k i az agg nyárfa m egett.

Sem asszonsag, sem kisasszonka.
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Kedvetlenebből m int tegnap hagyá el 
végre leshelyét, magában károm lá az egész 
világot, még maga kedves vén m ester ura sem 
csikarhatott ki egész nap tó le egy nyájas 
szócskát sem.

így űzé fáradhatlanul csendben kezdett 
já ték á t majdnem tizennégy nap; de mindig 
komorabb és zavarosabb leve, minél gyakrab
ban meg csalatva lá tá  magát mindig lángolób
bá való reményiben.

H a a’ féltó m ester kérdé mi baja, minden 
felelet csak egy rövid, durczás „Semmi“  volt.

•• /  ' -

23 .

É l e t m ó d .

Béketűrésének minden fonalai elszakad
tak . „M ost mán egy tapo tt se többé az osto
ba nyárfa alá“  mondá magában ; de még nem 
egészen mondá ki fe lté te lé t; már a’ branden
burgi kapu elő tt vala. M intha lánczon vona
to tt  volna a’ városba. A’ régi győzedelini lo
vak a’ reggeli napon felségesebben tündöklői
tek  ma mint m ásszor; az őrálló ar fegyver 
-előtt fütyölé vig darabkájá t, és a* csendes 
éjeli esőtől megújult pompás nyárfák legfri- 
sebb zöldjükkel idvezlék.

„H a ma nem látod , soha sem“ monda
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neki egy belső valam i, és az mintegy tüzes 
fulánkal űzé fel az utszáu biztos barátja’, az 
agg nyárfa megé.

Paulina’ ablaka zárva volt. O megint 
nem vala; de a’ kapu a la tt á lt C harlo tta , a’ 
takaros szolgaleány , kinek arczvonásaiban 
ember ismeretével annyi szivességet vélt Fricz 
találn i , bogy vele szóba fog á ln i , ha azt 
szépen m egszólítja.

K özeledett a’ leányhoz; elhárító bokros 
gyűrüfiirteit szem éről, módosán köszönté , és 
k é rd é , ithon van e az asszonyság ki itt 
lakik . —

C harlo tta , szemében egy elparádézó lo
vag’ kalapján ingó toliforgó lévén, nem hal
lá  a’ k é rd és t, és F ricz , feleletre áhítozván, 
m egrántó kötényét.

„M it akar a’ gyalázatos konok“  epéske- 
dé a’ m egharagított ujjára ütve. De Fricz az 
által nem hagyván magát elszédíttetni, sze
rénykedve ismétlő kérdését.

„A sszonság, asszonság“ viszonlá a’ leány 
bosszankodva ; „ i t t  sok asszonság lakik !“

„E n ászt asz asszonságot gondolom“ vá
laszoló Fricz hüszivűleg, „avval a’ szip kis 
kisasszonkával.44

Ekkor C harlo tta köz hangos kaczajra fa
kadt , mondván „no még én járom  m eg ; ha
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még a’ kódusvezetők kezdenek ablakparádé
kat tenni, és szép jányok után nézni, mi ma
rad még osztán aJ katona uraknak. — Szamár 
liu , i t t  kocsma van, vendégfogadó ha tód mi 
a’. Te úgy sem akarsz egyebet aJ te asz- 
szonságodnál a’ szip kisasszonkával csak kó
dúink De csak m erjed , és próbáld egy lábo- 
d a ta ’ küszöbön be tenn i; a’ kapus pozdorjává 
tor. A’ lompos czondra! —  Takaroggy min- 
gyán szemem elől. A ’ k iket te keresel tán 
man régen hegyen vőgyön túl vannak. — A’ 
kódus, gyalázatos. Az a’ fijú ollyan m int egy 
zsiv án y /4

Fricz már régen tú l volt a’ szegleten, még 
is mindig hangzott fülébe a’ kemény szivű 
leány’ kissebbitése.

Csak az oda fenn az ablakban sem m it se 
hallo tt volna. M ost k íván ta , Paulina elu
tazo tt légyen , hogy az ocsmány C harlottával 
ne beszéljen ; e’ bizonyosan tudá, k it gondolt 
ő ,  m ert mig beszélt vagy kétszer fe ltek in te tt 
az ab lakra , mellyben Paulina vala.

Életében más becsületes ifjoncz , és első 
nevelőnéje már derekason ki szid ta; de akkor 
hasonló fegyverrel védte magát, ’s igen klasz- 
szikailag vissza szitkozódott, ’s hol a’ nem 
használt, ököllel vágott közé. De i t t ,  azon 
ház e lő tt, hol a’ legboldogabb álmokat álmo- 

M ulattaló II. 8
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Ha, hol ő titkos epedésében oly felettébb sze
rencsés vo lt, hogy az egész világot magasan 
fellengző kebléhez szoríthatta  volna ; hol o, 
hogy az önhaszon’ legtávolabbi színét is ki 
kerü lje , hetekig  elm aradt; it t  közel az ablak 
a la tt ,  m ellyre ő az óta nevezhetetlen vágyó
dással százszor is bám úlgato tt, meg nem er- 
dem lett szegénysége m iatt a* legnyersebb szem
rehányásokai, és bizony becsületes képet egy 
zsiványabrázatra lealacsonyitni k e lle tt hal
lan ia , — nem , e sok volt; ez igen sok \o it.

Ajakába harapván , el akarta  nyomni a’ 
könnyeket, m ellyeket a* leányra fenekedés, 
és a’ szegények’ re ttenetes sorsán való harag 
szemébe hajto ttak  ; de azok fe ltarthatatlanál 
rohantak  a’ fájdalmasan m egszaggatott szív
ből , és lángoló arczán tisztán  ’s melegen 
ömlöttök.

Egy valamellyik bajtársával találkozás
tó l ta rtv án , ki asszonyi bőgése m iatt bi
zonyosan csúfot fogna belőle ű z n i, közel vo
nult a* házakhoz; s ie te tt ,  vissza tekintés 
nélkül ki a kapun ; fel kérésé a’ íegfélréb- 
bi s ű rű t , és o tt egy árnyékos tölgy ala veié 
le magát.

Soha sem érzette magát szerencsétlenek
n ek , mint ezen pillanatban. A* szép kis le
ányka, ki ót oly lágy szavakkal szegény Eri-
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czének nevezte, ki neki sajgó fejsebet sajat 
gyengéd kezével kötötte be. ki neki szánako- 
dását és részvétét nyájas szívességgel bizonyí
to tta , és ki őt kegyes leereszkedésével magá
hoz felvonta, el ment, hihetőleg örökre, örök
re elment. O azt nem látándja bizonyára 
többé. —

Akár m erre te k in te tt ,  egyedül lá tá  ma
gát, és egész víiágtul elhagyatva. Egy boszor
kányos vén asszony nyilván tolvajnak mocs
kold, ’s lerán tá fejéről a* kendőt, megfizethe
tetlen drága zálogát ama’ kedvező gyermek’ 
szerelmének. .Nincs az egész földkereksé
gen egy embere is kinek fájdalmát panaszol
j a ,  ki neki igazságot és elégtételt szerezzen. 
A* szolgaleány a’ vendégfogadóban — min
denek előtt szamár fiúnak piszkolá, gyalázatos 
konoknak , zsiványnak egyre m ásra ; és a’ 
lompos czondrakhoz , kóldusvezetőkhöz veti : 
’s orozástól féltében m egtiltja n e k i, házok
nak küszöbén belépnie; és senki sem pártfo
golja a’ nap a la tt árta tlanságát; és senki sem 
szárítja  fel könnyeit, m ellyeket a’ méltatlan 
bantas szemeibe gördít. A ’ durva vadasz grá
nit oszlophoz hajítja , hogy orrán, száján, és 
homlokán bugyog a’ vér. Húsz ember áll a’ 
m ellett és la tja ; csak egyetlen egy mondott 
volna egy kárhoztató szót a’ vadásznak! Bo

s ’
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dító fájdalmában félholtan ballag el onnan, 
és nyerítő kaczaj követi ege'sz a’ szegletig. 
Mind, mind azért, hogy ő szegény!

Maga a’ szegénység könnyen tűrhető  sze
rencsétlenség , de az emberi szörnyek megé
lesítik  azt az irgalm atlan keménység által, 
m ellyel a ' szegénnyel bánnak.

Fricz ezen magavisgálás’ komoly órájá
ban nem lá tta  világosan saját helyhezetét és 
össze k ö tte tését a’ polgári világgal, de a’ ra j
ta  elkövetett minden bosszúságok’ felszámo
lá sa , m ellyeket, csak azért hogy a’ földhöz 
ragad t szegény ifjoncz védelem és segély nél
kül vo lt, halgatva k e lle tt tű rn ie , azon szán
dékot té teté  fel v e le , hogy maga’ részéről 
m indent tegyen , a’ köz megvetés’ prédájára 
hagyott helyhezetet egy más jo b b a l, késés 
nélkül fel cserélni. Szemlélődésének több pá
lyák nyilának. Némellyek hajdani játszcítár- 
si közűi p. o. a’ m onbijou i, ’s a ’ város’ más 
negyedjebeli kapuk előtt, oly helyeket foglal
tak, m ellyeken esős időben gyalog, a’ hüvelyk- 
nyi sár m iatt nem leh e te tt já rn i;  a’ sihe- 
derek, m int ők nevezők „ángol já ró t“  sepret
t e k , s azért az elinenőkkel egy kis gyönyö
rűséget fizettetvén magoknak, lágy időben szép 
tallér pénzt vettek be. Egy az ily  nemű leg- 
jövedelmesebb helyek közűi . kétség kül a’
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brandenburgi kapunál volt. *) Rég óta szá- 
inosb ifjonczok a’ messze fekvő Koepenikki 
m ezőről, kik tehá t ide teljességgel nem ta r
to z tak , birtokba vevék ezt a’ vámja m iatt 
szerfelett fontos keskeny á ltjá rá s t; Fricznek 
m int a’ vadaskert’ lak ó ján ak , tagadhatlanul 
közelebbi joga volt ah o z , m int a’ Koepenikki 
mezei sihedereknek. A’ minapi nagy ütközet 
után a’ vo ig tlandiakkal, mellyből ő akkor 
m int győzedelmes té rt m eg, a’ győzettekkel 
á  la Napoleon óltalmi és támadási szövetsé
get k ö tö tt,  *s magának többek közt adandó 
esetben, ar Koepenikki hadcsapat ellen egy 
kis segítő sereg* ki állítását fogadtatott velők. 
E zze l, és régi testőrizetével könnyű le tt vol
na neki az ellent kiverni a’ sá ru tb ó l, és az 
angol já ró t maga szamára sep ren i; de — hi
szen végre a* sem volt semmi egyébb, mint 
szinte koldulás.

Kzen kolduló keresetág jelenleg eltiiiöltett. A1 ka
putól a1 vadaskert1 korlátozásáig valami 30 lépés
nyi távolság van. Évtizedekig millióm embereknek 
bokáig kellett itt sírban gázolniok ; ’s el fogtak., 
benne akadni , ha a1 berlini utszálló ifjúság, a’ 
szenvedő emberiség iránt nem érdemesítette vol
na magát, ángol járó1 seprésével. 1828-ik évi ta- 

■ vászon a" pocsdámi uralkodás1 gondoskodásából 
ki kóveztetvén ezen ut. most a1 szép városból a 
szép vadaskertbe száraz lábbal mehetni.

/
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L ajk ó , egy hajdani ba jtá rs , ki a’ vergő
désbe bele fáradván , az uiszálló ifjonczi 
rangnak pályájá t elhagyá, és a’ babérkoszo- 
ruzta  harczi kardot föveny eqvipageal cserél
te fe l, régi bajtárságból nyereséges kereske
désének tá rsáu l ünnepélyesen fel és el akar
ta  fogadni, ha lóért és to lig á é rt, az érték
nek fe lé t, húsz garasban leteszi. Fundus nem 
hibázot volna. Hiszen a’ drága asszonysá- 
gocska, Paulina’ an y ja , egy F rid iik  aranyat 
ajándékozott neki, nielly m ester urának gond
viselése a la tt még hozzá nem nyúlva vala. De 
a’ fövénykereskedés — igazi kedve nem volt 
ahoz. A’ csupa vak, köszvény, geher, szopor- 
ny ika, tüdő ro tliadás, inpókosság, folyó és 
száraz keh lepte hosszú bojhos kozák öszvér, 
melly éjszaki Szibériának sivatagságaiból mesz- 
sziről k e r íi l t , Európának öt hatodrészét a’ 
büszke Párisig  b e já r ta , és onnan , gazdag- 
zsákm ánynyal terhe lve, idáig té rt vissza, i t t  
pedig gyógyíthatatlan sebek m ia tt, szolga
latjából kegyelmesen e le resz te te tt, a’ földi vi- 
lágzsibongással felettébb jó l lakva, ’s a’ csen
des nyughelyecske után az oránicnburgi kapu 
elő tt szivéből látszék kívánkozni. Szintén oly 
elevenen em lékeztetett a’ toliga is minder, 
terem tm ények’ rom landóságára a ’ nap alatt. 
H a pedig az idő pusztításdühe a' kikészíílet-



nck ezen két főistápját le ron tó , a’ Lajko’ ég 
ta rsa’ fövényháza m enthetetlenül beomlott, ’s 
a’ hetett tőkepénz mindenha és örökre el
veszett.

T ehát a’ kalm árt szemlélődés sem ért 
semmit.

Fricznek fentebb já r t  elméje.
Nehány nap előtt egy csinos lokajt lá 

to tt. A' halaványkék ángol ujjas, fekete bár
sony g a llé rra l, és arany borítással; a ' fekete 
rövid m ancheszter nadrág, borsó szinű harisnyás 
czipőkkel; a’ kerek 1  ̂lap, fényes borítással, 
és magas pántlikabokrétával; e’ mind igen 
gyönyörűen ille t a1 suhancznak. Kszreveheí- 
lenűl szövődött a’ tisztaság’ és finom ékesség’ 
kepéhez a’ lehetség’ ideája , tán egykor azon. 
asszonyságnál hasonló szolgálatba lép n i, ki 
neki az aranyat ajándékozta; ’s azon gon
do la t  , akkor az 'tán mindig a’ kis kedres 
szép lány körűi leh e tn i, annak kívánságait 
szeméből ki. lá th a tn i, és ragaszkodását, ma
ga óda adását gyengédebb figyelem, és próbái- 
labb hűség által, te tte l bebizonyíthatni, egész 
ábrázatjat kividárnítá. Oly sietéssel ugrott fel, 
m intha még ma elkellene mennie Paulina’ 
anyjanak szolgálatját ajánlani; lerázván, mert 
már borsőszinű harisnyás czipőiben, és fekete 
mancheszter nadrágában látta  m agát, mézét-
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len lábáról es rongy nadrágáról a’ port, gyors 
leplekkel lépegetett haza , ezer édes fantázi
áktól körüllebegve, mester urat uj életmód
jával megismertetni.

24.

G y a 1 o g-K a p i t á n y.

„Ostoba fiú“ rá  támada az öreg Eisenstein, 
ki éppen mester urnái, iutimusánál ’s egy fe
dél alatt  lakójánál ülvén, vele egy békés pi- 
pácska stadtlandit füstül gete, „hogy j u t  eszed
be az a’ pór gondolat, hogy lelketlen teste
det libériába dugd? Katona légy nem más; az 
a1 becsület’ mezeje. O tt  teheted szerencsédet; 
háború mindig van a’ világon ; ha nem i t t , 
másutt. Háború a’ katona* e lem e; és csak 
ott keresd te szerencsédet a’ hun van mit üt
ni. Te szabad ember vagy; sehol se vagy 
kötve; mehetsz a ’ hova akarsz.A ’ derék faty- 
tyu sehol sem feles. De vitézséggel még nincs 
mindennek vége. Tanulnod kell mi a’ mester
séghez tartozik. Már azt mi mester úrral 
mind elvégeztük és rendeltük. Legelsőben az 
én Speciálom, főpattantyus ur vesz keze alá. 
A’ derék professor a’ maga körében. Becsüle
tes ember, mert ingyen teszi. Ha egyszer 
Gyalog-Kapitány vagy , megfizetheted neki



97

vagy gyermekeinek tanításbéredet, Olvasni, 
Í rn i ,  rajzolni és számolni ő tőle tanulj. Ha 
abban tökéletes v ag y , azután a’ tűdós íuiség- 
re megy a’ s o r ,  a’ mihez én nem é r te k ,  de 
mit te a’ te fejeddel meg fogsz aprózni > 
és ha utoljára franexiául, án go lu l , meg ola
szul, meg oroszul tudsz; szolgálatba mehetsz 
akár az ó akár az űj világba ; neked minde
nütt Kapitánnyá kell lenned, és még feljebb 
avaneiroznod, mert te született katona vagy, 
’s hogy a’ vagy, még a’ minap is megint nyil
ván megmuítad 5 a’ voigtlandi sihedereket ol
dal megtámadásoddal, a’ remek volt. A’ t« 
csalóka hadforduiásid az ellenség’ jobb szár
ny ára ,  nyomulásod és hátrálásod a’ közép
pontra! én a’ vadallat sátor illegett állván 
mindent láttam. Eleinte elhűitem erődnek szét 
haSgatódásan, ’s kezdtem miattad rem eg n i, 
mert a' voigtlandiak számmal felesebbek vol
ta k ,  jó l  elrendelték m agokat,  ’s lelkemro 
mondom, úgy verekedtek mint a’ iratai orosz
lánok. De a’ mint láttam, hogy te főerőddel, 
markodban kardal.  a ’ bal szárnyoknak estél, 
és az ellent felgöngyölgetted; e’ pedig aJ tő 
elébe indított sereged miatt be nem kanya
rodhato tt ,  és homlokot nem fordíthatott ne
ked ,  azután egymásra nyomatván , elkezdett 
zavarfutásra iramlani, cs akkor, a’ llerz-

kUiíullutú II. 9
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beer’ kertje megöl tartalékod ki törvén, a ’ 
minden oldalról hirtelen megtámadt ellennek 
hátára  rohant, akkor kiáltám az én vad állat 
sátorom megett: victoria! es magamban tége
det tábornokommá tevelek.“

Elfordítatlan szemekkel néze Fricz öreg 
harczmesterének szakálas a jk á r a , hogy egy 
szót se veszítsen el. Egy esett neki különösen 
jól. A’ Kapitány! Lelkében általellenben látá  
magát Paulinával, ’s össze számitgatá magá
nak, hogy annak egy ragyogó kevély Kapitány 
bizonyosan jobban fogna te tszen i,  mint egy 
szegény sorsú lo k a j ; és leginkább azért —  
mindnyájan gyermekek va lan k , és álmodtuk 
álmainkat — és leginkább azért felemeld mind 
két kezét, ’s az öreg Eisensteinnak egyszerű 
beszéde által fe ltüzeltetvén, annak jobjába 
vágá , 's kiáltá bizonyos szentül fogadásnem- 
jael „jó , káplár uram, én katona leszek.“  

Mester ur nevetett a ’ ké t  ábrándozó»; 
inesélőknek és uj meg uj tanácsadóknak ne
vezd ő k e t ;  tiz ujján tiz tudományos tárgyat 
számlált elő, a’ miben Fricznek alaposan j á r 
tasnak kellene lenn ie ,  minek előtte a’ gon
dolatot csak mérné is ,  zászlótartói visgálato 
tenn i,  ’s kérdé jó ra  czélzó csufolassal, k 1 
fogná kettejük közűi a’ pénzt ,ad a i , n’ drága 
tanítás’ megfizetésére.
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De a’ káplár viszonlá csaknem bosszan
kodva : „azon meg ne búsuljon ma édes mes
ter. A' mi kell, a’ találkozik.44 „Talá lkozik44, 
ismétlé a’ mester mosolyogva. „Aggy’ az Is
ten hogy ászt higygye ,44 ragasztá fél guny- 
nyal hozzá; „már ma nem történnek csudák, 
’s illyen nélkül nem látom , hol vennétek a’ 
szűkült monétákat.44

Ekkor a’ káplár megharagitva csattant 
fel: „Mi volt Ney M ihály? egy szegény fiú 
Saarlouisban ; egy fillérrel sem gazdagabb 
mint a* mi Friczünk. Mi lett belőle ? Elchin- 
geni Herczeg, Moszkó’ Fejdelm e, ország’ fő
vezére , és Pair Francziaországban í Vagy 
elfeledte kigyelmed Jo ák im o t, a ’ Cahorsi 
korcsmáros fiút? Mint nápolyi Király úgy 
parádézott az kigyelmetök’ varga utszájo- 
kon végig! Oly fennséghez csak a’ kard nyit 
utat. — Kigyelmetóknek nyomoru ludtollok 
soha sem.44

„Káplár uram, igen, én katona leszek,44 
ismédé Fricz ürvendezőn felhevűlve, és, mint
ha szabadon elhatározott választását élte’ pá
lyájának hittel akarná megeró'si'tni, jobját a* 
vén huszárszivére tette, ’s halával körűlkarol- 
ta a’ görbére lőtt kőrkatona’ nyakát; e pedig 
bajuszát a’ virányié gyermek’ homlokára nyom
ván komolyan" inondá: „Isten véled! Vetve

9*
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van a* nyil! Mától fogva bajtáráak vagyunk! 
Öcsém, bátyám , te és te.“

; A’ felettébb boldog ifjoncz ölébe rohan
ván nagyon felindulva mondá: „úgy káplár 
u r ,  bajtársak élet ha lá lig ,“ ’s azt a k a r á , 
hogy mester ur egy íivegecske bort hoza
to t t  volna, mert ilyes mire mindenkor inni 
k e l len e ;  de a’ káplár mondá: „holnap , baj- 
tá rs  , az én ünnepem van. A’ huszonharma- 
dik. Akkor vesztettem el kezemet a’ Grosz- 
beeri vérmezőn. Punctum hat órakor ma este 
elvárlak a* hallei kapu előtt. Hívesben egy 
éji marsot te szünk , és a’ harczmezőn szabad 
ég alatt  hálunk. Mikor megvirad, a’ tö t t  he
lyen az egész ütközet’ rendét megfogom ne
ked m utatn i, és veled nyomrul nyomra köve
tem ő királyi Fennségének, a'' svédországi 
Koronaörökös urnák hadi forgásait; és az én 
Hessen - Homburg Fejedelm em ét, kinek had- 
csapatjánál a’ 6ini ezeredünk ál lőtt, ’s elfogom 
neked a’ hős te t teke t  beszélni, mcllyeket 
Thüm en, Borstell,  és Kraflt ,  meg Oppen, 
H olzendorf, Dobschütz, és Lindenau, meg 
S tram p f , Wobeser és Hirschfeld válogatott 
seregeikkel tettek. Aekünk mind nyájunknak 
próbált mesterek állottak ellenünkben. Ber
t ra n d ,  Reynier, Oudinot, Gerard, és Pádua’ 
Herczege — szegény bűnös lelkemre, minden
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katona Önkénytlen tisztelkedik , ha e’ neve
ket hallja, és a’ mi táborokat il le te ,  az első 
embernél mint az utolsónál Berlin volt a’ fő
gondolat. Úgy is csak nehány órányira feküdt 
a’ széke:*áros. Egy merész megtámadás, egy 
pár kartács lövés, ’s lobogó zászlóval, és do
bolva tartá  diadalpompáját a’ győzedelemben 
részeg százezer ember, merő vive 1’ Empe- 
reur ujongatás között Berlin’ kapuiban. —  
De várj csak egy k ic s i t , gondolok, és a’ 
jó  ur Isten is úgy gondolkodott; ma este 
többet. Punctum hat órakor a’ kapitány’ szál
lása előtt. 25

25.
R e g g e l i  ü n n e p ,

Ugyan azon hely, mellyen a’ káplár, Hei- 
nersdorfhoz közel, az ütközet előtti éjszaka 
szabad ég alatt há lt ,  volt most hálószobája 
mind a’ két uj bajtársnak. A’ reggeli napnak 
első sugárai alig villantak fel k e le te n , min- 
dőn mind ketten felkeltek szarukő pehely- 
ágyokról, és az öreg huszár, arczai nap felé 
fordulván térdre borulva Istenhez, mint ura
hoz fohászkodott. Hü katonatársi közűi szá
zak feküdtek itt környesleg a’ hideg főidben. 
Ezer fájdalmas , és ezer örvendetes emléke-
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«etek vonultak el szemei előtt. Barát e's ellen 
i t t  a’ főidet verőkkel i ta t ták ;  minden fűszár- 
b ó l , melly fris harmattól briliántok’ miriád- 
jáva l ékesítve, es könnyű reggeli favalomtól 
szeliden lengetve, némán in te tt  fele, az el
nyugodt bajtársaknak nyájas győzedelmi kö
szöntését vélte hallani;  ’s a’ napnak h ire ,  
es harczdics, ’s ezen ütkö'zetnyerés’ idve _ 
mellynek áldással teljes következeseit nincs 
halandó ki felszámíthassa, ’s aJ büszke gon
dolat , hogy mind azt ő is úgy nézheti mint 
saját munkáját, oly nagygyá tevék szivét, ’s 
oly tá g g á , hogy kezét össze téve emelé é g 
re  , a ’ könnyeke t,  mellyek arczán és szaká
ién pereg tek ,  nem akadályoztatta tovább, és 
szó nélkül, de talán még ékesebben, mint 
némeily nagyon tanult udvari p a p , köszöné 
Is tennek , a’ mit ez az ő honszeretetében 
i t t  nagyott te t t  a’ k irá lyért  és honért. Akkor 
az egész mező’ madarai magasra szállottak az 
arany bársonnyal bevont regi levegőbe, és 
vidoron magasztalák a’ te re m tő t , mint uro- 
k a t ;  ’s a’ környesleg fekvő faluk’ tornyaiból 
távolrul hangzott a’ szent ünnepi h a ran g ; 
Fricz is leomolván atyai barátjának óldala 
m elle tt ,  arczal főidre boru lt ,  ’s kebelét az 
i t t  megvert had’ rettenetes Ínségének, az it t  
ki vívott győzedelmi örvendezésnek , ’s a"
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mindenható Isten' nagyságának és felségének 
eleven érzésé dúlá.

2.6.
Ü t k ö z e t .

Most kart karba fűzve az erdó'végnél fek
vő, ’s a’ háború’ történetében híressé lett  
Groszbeer falu felé mentek. „Mi elfoglalók 
a’ falut44 beszéíé az öreg Eisenstein kimerít
hetetlen édességgel, ’s hű emlékezettel. „A’ 
mi Majorunk Sandrart az elősereget vezeté- 
k e l te ; három seregcsapat gyalogság, mi ren
des huszárok, és a’ 19 számú sánczálgyuság’ 
négy álgyui , ennyiből állott az egész. Dél
után négy óra tájban kezdődött a’ eseté paté. 
Reynier 23000 emberrel egyenesen a’ falunak 
ment. A’ sász Sahr osztály o tt az erdő előtt 
négy vonalban j á r t  táb o r t ;  a’ szász Bőse had
csapat jo b ra ,  a’ Ryssel hadcsapat balra; két 
sánczálgyuság halált és romlást okádott. A’ 
faluban egyszerre több helyen kezdett égni. 
I t t  hol az ut az erdőszögtül a’ fuluba visz , 
támadák meg a’ szász Sperl granatérosok 
iszonyú vitézséggel a’ falut. A’ Szász Király 
ezered követé őket mint gyámok Mi elvesz
tők a’ falut, ’s kénytelenek voltunk a’ Bű- 
lowi fő seregre Heinersdorfba vissza vonulni.



Ide érkeze tt ,  a’ Koronaörökqstől a’ berlini 
szőlőhegyekbe hátrálást parancsolása; De Bii- 
low Generális röviden ezt je len te tte  neki:  az 
ellenség szerfeletti vakmerő vigyázatlanság
ból a’ leg alkalmatlanabb helyezetet válasz
to t ta ;  előtte nagy , csak egyetlen egy pont
ján  Groszbeernel által mehető l á p ; jobra bal
ra  csupa mocsárok, e's egy egészen já rha ta t
lan ingovány, háta megett az én legjobb bátor
ságtól lelkesített seregosztályom. Én az ellent 
megtámadom, e's meg verem. Ezzel a’ Gene
rális parancsot adott a’ megtámadásra, a’ Ko
ronaörökös pedig helyben hagyá ily alkalmas 
környűletek közt a’ szánde'kot. — Mi ege'sz 
nap tábort já r tu n k ,  ós egy harapást sem et* 
tü n k ;  az eső záporke'nt szakadt. De midőn 
az ütközetparancs m eg jö tt ,  es a’ hadriadó 
kerengni kezdett, az egész tábor egy akarat
ta l  örvendetes ra jta  kiáltással kapott fegy
verh ez .— Ifjoncz! olyas mit magának kellett 
az embernek látnia. Az nagy szempillantás. Én 
kívánom neked az örömet azt egykor elérni.

Fricz szem és fül vala. Szopta 'a’ szava
kat az öreg’ ajkáról.

„Reynier u r“  folytató a z ,  „az t  a3 bakot 
lő tte ,  mellyet mind azok lőnek , kik a‘ sze
rencsében elhízzák magokat, és azért dölyfö- 
sükké lesznek. O bennünket ; mint azután a»

I
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fogoly tisztek beszelek , igen kicsinyeknek és 
tehetleneknek tartott. A’ seregecskétől nem 
hitt lehefse'gesnek m egtám adtatást, és neve
tett  a’ híradáson, hogy közeledünk. Ma, 
gondola, Groszbeerenbea ki nyugodja magát, 
és holnap Berlinbe men. A’ mi házak it t  a’ 
faluban hamuvá nem é g te k , és még lakhatók 
vo ltak ,  a’ szállás csinálóktól a ’ nagyobb ve
zérlő tiszteknek kiürítettek. Az est lassan
ként már felszürkölt,  midőn mi magunkat a’ 
thé és kardtánczra jelentők. Ot porosz sáncz- 
álgyuság és egy orosz nyiták meg a’ bált. 
300 lépésnyire tőlök já r t  tábort a’ gyalogság. 
1800 lépésre a’ falutól köszöntő először egész 
pattantyusság az e l le n t , és most a’ tüzelést 
előmenve folytató; igy nyomultunk 600 lé
pésnyire elő,, és akkor 64 darab pattantyn 
mulatta magát a’ francziákéval, melly eleinte 
nem maradt adós fe lelettel,  később pedig mi
kor az orosz és svéd pattantyusság is hozzánk 
csatolta m agát, 82 tűz okádó. Az olyan be
szélgetés, édes Friczem, igen mulatságos. A ’ 
beszédre felhordott okok mind czáfolhatatla*- 
nok abban , és ki utoljára szól, annak van 
igaza. Mikor az ellenséges álgyuk halgatób- 
bak kezdének le n n i , a’ vitéz Bülow ur bag- 
ne'tos megtámadásra adott parancsot. Most a"* 
dolog bátran előre haladt. Balrul ment Bor
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teli Generális, es a' falu egy heves fel őrá 
alatt elfoglaltatott. Az ellenség kétségbe esett 
védelem után mindenfelől körűi vétetvén és 
megveretvén, végre hátat fordíto tt ,  nagyobb 
reszént elhányta fegyverét, ’s legnagyobb 
rendetlenséggel futásban kereste szabadulását. 
Két franczia seregcsapat Mediterrane és Val- 
chern, meg a’ szász granatéros seregcsapat Sperl 
az éj’ homályában odalenn a’ nagy mocsárba 
k e rü lt ,  és csak kevésnek sült e l ,  ki inondha- 
ta tlan  erőködéssel életét megszabaditnia. Az 
alatt  Hessen-Homburg Fejedelem urunk alatt 
nekünk is jő l  folya dolgunk a’ jobb szárnyon. 
Mi, elől lévén a’ bátor Fejdelem, az ellenség’ 
bal oldalára csaptunk, hátra  vetők kemény 
viadal után , és az éj” setét homályáig üldöz
tük ; akkor előttünk még ama’ cserje feküdt. 
Azt az ellenség e lfog la lta , ’s oly dühhel ol
talm azta, mintha a’ világ’ boldogsága abban 
az egy pár bokorkan állna. A’ keleti porosz 
g ranatérosok , és a’ harmadik keleti porosz 
ezred’ harmadik csapatja sebes léptekkel rá 
mene. Mi rendes huszárok utána istápul. Már 
oly se tét vo lt ,  hogy ké t lépésnyire se lá to tt  
maga előtt az ember. Megtámadás közben 
jobb oldalunkra véletlenül egy ellenséges lo
vagtömeg rohant. A z , mint azutan meg- 
tadtuk, a’ Fournier osztály volt a’ páduai Her-



ezeg’ lovassága búi. A' mi Majorunk Sandrart 
lövész ezrediinket külde annak elébe ; de ez 
vissza v e re te t t ; most az egész ezred , és a"' 
nyugoti porosz ulánok mentek rá. Az elleni 
lovasság két vonalban ugratott elő. De a’ Ma
jo r  nem veszté el eszét; a’ két ezreddel bal
ra a' második vonal ellen kampót alkottatott,  
a' többi három ezreddel sebes nyargalással az 
első vonalra szökött. Most kellett serény lő, 
éles kard ,  erős k a r ,  és bátorság a’ szivben. 
Még most is hallom orditni a’ vitéz Majort 
„„menj, menj“ “ a’ trombiták harsogták halál 
je lad áso k a t; mind a’ három ezred meg eresz
te tt  kantárral, iszonyú rajta kiáltással repült 
a’ páduai Herczeg ur’ lovagjaira. Az öldöklés 
irtózatos volt a’ merő setéiben ; utoljára azt 
kellett a" páduaiaknak gondolniok , hogy 
minden ördög ki szabadult pokolbul ; to
vább nem tarthattak össze, és minden oldal- 
dalről szakadoztak egymástul. Egy ember 
sem menekedett meg: ki az ulánokbol és gya
logokból el nem fogatott, darabokra vagdal
tuk. Legesieg utoljára, mikor a5 mészárlással 
csaknem készen voltunk, egy a’ páduaiak kö
zűi elvágta ezt a' balkezemet. A’ vágást ő 
életével fizette , én a‘ kantár t  csonkámra te- 
kergetém. A’ győzedelem közönséges volt. A’ 
csatapiacz miénk maradt. Miénk a’ hir. Iste-
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né a’ dicsőség. Csak midőn környesieg giin- 
den le volt vágva, és a’ setét, négy ezer holt 
tetemmel bonto tt  vérmező csendesebbé kez
dett lenni, vettem észre, hogy fájt az én cson
kám. A’ kórházba mentem , és egészséges va
gyok. Te p ed ig ’régi katona bajtárs a’ béke
időben, mulasd magad itt a’ Lilő patakban rá
kokkal, és fogj mester uradnak egy tál étket. 
En az alatt  ama’ bokor alatt nyugszom, és 
gondolatomban még egyszer az egész ütköze
te t  végrehajtom. De ne soká mulass. Négy jó  
órányira vagyunk othonró l,  pedig“ ragasztá 
hozzá magába nyomva: „én ma Kempfernél 
eszem a’ vadaskertben.

27.

P é t e r 1 h a l h ú z á s a .

Fricz e l  szökdécselt , ’s térdig gázolt a’ 
Lilő patakban, és az öreg Eisenstein e’ vég
re elkért zsebkendejében majdnem harmincz 
nagy és kis rákja vala már együtt; hogy azt 
még nehánynyal szaporítsa újólag a’ patakba 

* inene, és egy szilfa’ gyökerei közt kaparászott 
mellyek a’ partról mélyen a’ viz alá kunko- 
rodtak. Tudomás szerint a’ rákok, ezen szárny
falán nyólczlábu vizi bogarak, olyan gyökér 
lyukakban legörömestebb tartózkodnak. —
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Történetből valamit fogott meg, a’ minek t a 
pintása egészen csodálatos vo lt ;  a lak ja ,  a ’ 
mennyire érzékéből Í té lh e tte , majdnem olyan 
vala mint egy igen vas tag , alól a’ végénél 
gömbölyített nagy karalábénak, iszonyú nehéz, 
’s nagy szemű , mintegy egészen apró kő ke
ménységű borsóval belepett bőre volt, mellyet 
eiébb odább lehetett  vonogatni. Az a’ furcsa 
izé ,  mellyet csaknem valami nagy kövesedet! 
vakondoknak kezdett ta r tan i ,  egy erős ,  sza- 
kithatutlan sinóron függött,  melly egy gyc- 
k erszá l’ végén össze fonódott,  és szabadon 
lógott a’ vízben , de oly m élyen , hogy azt a’ 
patak’ tükörére fel nem hozhatta , és igy kö- 
zelebről meg nem nézhette ; további tapoga- 
tás közben , legnagyobb bámulására egy ka
rika jö tt  u jjába , melly a’ sinórba kötve lenni 
te tsze tt ,  's akaratja ellen valami átkozott va
kondok’ vagy megigézett vizi patkány’ hiú 
kecsegtetésével kerülte meg fantáziája. — Ily 
nemű mesetörténetekről kora ijuságában  hi
hetetlent h a l lo t t , ’s utoljára még a’ végzé* 
a’ találmány’ igézetének feloldására ide ren
delte volna. —

Hogy a’ kar iká t ,  vagy mi volt, a’ kerék, 
egy kis tetőlappal felkészített izé ,  el ne ve
szítse, nem szaggatódzott tovább a’ sinóron, 
hanem kettőztetett erővel a’ gyükérszálan
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dolgozott;  de ez enyekesebb volt a’ legerő
sebb kicsáváit elefántbőrnél. El csak nem 
ereszthette  fC különös vizi á l la to t ,  mellynek 
halva kellett  lenn ie , mert kezében vala ón 
nehézségével, a’ nélkül, hogy mozdulna vagy 
mozogna. Egész erejéből k iálto tt  tehát az 
öreg Eisenstein u tán ,  hogy jöjjön elő és ad
j a  oda neki kését. Ez azt vélvén , hogy leg
alább is egy tuczet, igen nagy hatalmas rák  
ollójával csipő módon alkalmatlankodik a’ sze
gény ifjonc/ láb ikrá jának , megeresztett fék
kel, mint ő nevezé, ugratto tt  elő segélyre, hogy 
ifjú bajtársá t ki vág ja ;  de Fricz erősen állt
t á ,  hogy lábitója rákszabad ; ’s hathatósan 
ismételve kérte a’ k és t ,  erősitvén, hogy i t t  
mélyen a’ viz alatt egyJhalat fogott,  mellyen 
bajtárs ur felettébb csodálkozni fog.

Végre elfíírészeltetvén a’ s z í v ó s  gyökér- 
gzál a’ káplár’ tompa kenyér késével, Fricz 
egy nyálkás, szürke iszappal be vont kövese
dé it  patkányt —  nem, egy ezen szürke iszap 
által sikos tapintású , gyöngyei szövötözött 
nagy dohányzsacskót hozott fel , mellynek 
sinórjára egy arany pecsét gyűrű volt kötve.

„Az a’ te Liló-Halad ?4í k iá llá  az öreg 
huszár vidor sajditással; „szegény bűnös lel- 
kemre , azt jobban szeretem mint a ’ legjobb 
rügenwaldi spékelt ángoluát.44
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A’ legközelebbi bokorhoz s ie t te k , az ár
nyékba ültek, ’s most ki nyitván a ’ zsacsköt, 
elkezdek tartalmát a’ káplár* sipkájába szá
molni. Ezüstben legfeljebb négy öt tallér volt 
benne ; de napóleonokat tizen nyólcz száz, 
és húszon kilencz darabot számoltak.

Még egyszer számoltak. Sem nem több, 
sem nem kevesebb.

„Ifjoncz te duzsgazdag kölök vagy!4'  ki- 
áltá az öreg huszár nyakra főre , felvidulva; 
pénz folyamatban az tízezer t a l l é r , és még 
valami azon felül. E ’ már Pé ter’ halhúzása.

„Fele nyereség44 viszonzá Fricz, szeren
cséjének nagyságát, és állapotjának földhöz 
ragadt szegény utszálló sihederből gazdag Kré- 
sussá szapora fordulását még éppen fel nem 
foghatván.

„M i44 folytatatá gyermeki jó indulattal, 
„ezt három egyenlő részre osztjuk; te káplár 
bajtárs u r ,  mester u runk, és én.44

Éppen nem44 viszonlá az öreg Eisenstein 
nagy szivűleg. „Oszd el egyszer kettővel az 
összeséget. Oszd el hárommal. Nem oszlik sem 
k é t , sem három egyenlő részre. Abból la t
hatod a’ végzés’ akaratját. A’ pénznek egé
szen és osztatlan együtt kell maradnia. Te 
vagy törvényes találója. Egyedül tied a’ hal. 
Nekem van a’ mi kell ;  és a’ mi mester urunk
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meg keresi a’ mi eleimére szükséges. De ne
ked semmid sincs ; semmit sem kereshetsz 
magadnak, és jövendődre nézve még felettébb 
sokra van szükséged. Most már tanulnod és 
egész kölökké kell lenned ; victoria ! A’ jiénz- 
ről Ítélve ez a’ kincs valami francziának tu
lajdona volt. Az elébb beszéltem neked, hogy 
a’ falu’ vissza foglalásakor több seregcsapat a’ 
közelgő éjszaka’ homályában, ide a ’ mocsár
ba nyom atott,  és nagyobb részént abban el
veszett, akkor valami t i s z t ,  — m ert a’ szép 
gyöngyös zsacskő u tá n , a’ tulajdonos nagy 
rendű ember volt —  a’ patakon keresztül 
akarván szabadulni; hihetőleg felkapaszkodá
sa közben esett el erszénye. Az Isten’ rende
lése által a’ fa’ gyökerén maradt függve; a’ 
gyöngyök a’ sinőron és erszényen, a’ mint lá
tod, ldszőrre vannak fűzve; azért függhetett 
mindenik oly sok esztendeig a’ vízben elrot- 
kadás nélkül. Felté te lednek , katonává lenni, 
köszönheted azon gondolatomat, hogy teg
nap magammal ide hoztalak. Ha balgatag 
szándékodnál maradtál volna libériát magad
ra  h u zn i ; tegnap egy lépést sem fogtál ve
lem tehetni. Gyermeki szeretetednek köszön
heted az eszedbejutást mester urnák a’ Lilő 
patakban egy tál rákot fo g n i , és te a’ mel
le tt  egy tiz ezer talléros halat fogsz: ládd,
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igy kellett mindennek meg esni; e's úgy esett 
meg. így van a’ világon természetesen min
den össze függésben, csakhogy mi a’ láncz 
szemeket nem mindig igy látjuk  egymásba 
kapcsolódni, mint i t t.  Ha él még az az em
ber. kié a3 pénz volt, adjon az Isten ma neki 
jó napot! Nézd őt második a tyádnak , mert 
az , azon eszköz á l ta l , mellyhez j u t á i , igazi 
tudós kölökké len n i , rád nézve a’ nevelés’ 
tekintetében, atyádat pótolja k i ;  ha pedig 
már nem él ; minden esztendőben ezen na
p o n , mellyen azoknak nyugalmokért könyör- 
günk, kik i t t  a"* nagy zöld halálnyoszojában 
szenderegnek, jámbor könyörgésünkbe őt is 
befoglaljuk. Amen! —  De íiu most ideje, el
keli mennünk; mert én ma Kempfernél eszem 
a" vadaskertben.“

28.

H a z a t é r é s .

Azzal a’ gondosan ismét össze kötött ne
héz aranyerszényt zsebébe té v é ; Fricz vigan 
ugrált elől rákjaival; az öreg pedig felettébb 
fáradságosán és csak lassan czepelte terhét 
utána; de alig mentek nehány lépésnyire, mi
dőn őket most egy leírhatatlan kedves, úgy 
nevezett charlottenburgi szekér érte utói, mely- 
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iyen , nehány garasért ,  ké t  ütést vettek. E l
ső haszna a’ Lilő-halnak! Ha Friez azt nem 
fo g ta , augustus’ déli hőségében gyalog kel
le t t  vándorolgatniok.

A’ hazavivő ut berliniekkel volt lepve ,■ 
kik gyalog, lován, és kocsin Groszbeerenbe to
lu ltak ,  az isteni t isz te le tre ,  melly az ütkö
zet óta, ennek emlékezetére, évenként ezen 
napon , o tt ünnepélyes pompával tartatott .

Fricz a' káplártól intést kapott, hogy az er
szényről, figyelem gerjesztés' elkerülése végett, 
egy szó említést se tegyen. Azért hogy eleven
ségében valamit talán ki ne ejtsen, inkább egé
szen némán ült charlottenburgi kinzópadján.

A' kis kisasszonka, kit az ütközet’ tör
ténetén , meilyet tegnap este és ma reggel, a’ 
vér áztatta dicsmezőn hallo tt ,  egy pillantatig 
egészen e lfe le jte tt ,  most egyszerre újólag 
•lő tte  állott. Édes.álmodozásba merülvén,mint 
a ’ tábor’ legjelesebb tisztjét lá t ta  magát Pau
lina előtt. Generálisánál díszes társaságban 
ta lálta  ; nagygyá és széppé l e t t ; emlékezett 
az ifjúsága’ idejebeli [korábbi isméretségre ; a’ 
patyolat kendő’ történetére jöttek. Paulina 
kérdezte, meg van e még az nála, ’s örömmel 
látszék hallani akarni, hogy neki ezen emlé
keztető semmi árért nem volt eladó ; hogy ő 
az t  még nagy becsben tartja. De neki pirulva

«
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kellett  szeme't lesütnie . Js megvallania. hogy 
egy vén boszorkány — áh, ezer örömmel fog
ta  most 1829 napóleonának e.<?yikét oda adni, 
ha az utálatos asszonyt fellelhette , és azzal 
tőle az igazságtalanul elragadt kendőt ismét 
vissza válthatta volna.

A’ hallei kapunál leszállóit a’ társaság; 
de az öreg Eisenstein alattoinban azt súgta 
Fricz’ fülébe, hogy szemsziírás nélkül, egé
szen az öreg mester' lakáig nem czepelhetné 
a"' terhes aranykincset; nehány garaskát te
hát még költeni ke lle tt ;  a' kis Krésus annál 
készebben hagyá helyben a' ja v a l la to t t , a’ 
charlottenburgit egészen a’ vadas kertig ki 
bérleni, hogy i t t  aJ kapunál több utszálló su- 
hanczok, kik őt ismerték, gyülekezvén ossz« 
a*' szeker körűi, durva gúnnyal neki azon csu- 
folődő kérdést te t ték ,  mióta szerezte magá
nak az eklepást, és gondolja e, hogy az ördög 
elviszi, ha mint ők gyalog járna. Szégyenlé a* 
nyers társakat, ’s halát adott Istennek, midőn 
a* charlottenburgi elvivé szemeik elől.

29.
A z  a s s z  o n y i  é a l e á n y i  e g y e s ü l e t .

A ’ mester ur nevetlen örömtől ragadtat
ván el „Ur Jeminé“ re fakadt ki egyre másra,

10 *

4
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mikor az öreg Eisenstein nehéz tehertől 
fél csípejére sán tán ,  az arany Lilő-halat asz
ta lra  tette. Fricz eleven tűzzel beszélte el 
halhúzása’ történetét, és a’ mester örömsirás- 
sal áldá jámbor könyörgésében az urak’ urát, 
ki mindenhatóságában a’ világtól elhagyatott 
gyermekről oly atyailag gondoskodott.

„ N o ,  kinek hite erősebb most?** keidé 
a’ káplár diadalmasan , „kigyelmedé e vagy 
enyém ? Menjen Írástudás kalmárságával. Még 
tegnap este tréfát űzött bizodalmomból, hogy 
a* mi kell találkozik , tréfát űzött kigyelmed 
mester az én hiedelmes reményemből az ur 
Istenben. Ha az öreg huszársziv arra nem 
épitne, kinek lenne bátra vig hajrával a’ 
csatazajba rohanni! — Most m ester ,  vigyáz
zon a’ pénzre. Ma este többet arról. Egy pil
lantásom sincs több veszteni való. Főzesse 
meg magának a’ rá k o t ,  mellyet Fricz a’ Li- 
lő patakban fogott kigyeliuednek. En Kem- 
pfernél eszem a’ vadaskertben. B ajtá rs ,  te 
velem jösz. Ott tanuld meg milly becses a’ ka
tona nem zetének, ki Királyáért, honjáért di
esen önte vérét.44

Életében legelőször érzé Fricz, hogy nem 
ünnepi ruha van. rajta. Szégyenlé, hallván 
hogy ott sok előkelő ember leend együtt,  
rongyait ;  és csak a' kecsegtető leírás.mellyet
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mentora a‘ fényes vendégségről tett, határoz- 
tathatta el azt követni.

Oda menet közben elbeszélte az öreg Ei
senstein , hogy az asszonyi e's leányi egyesü
l e t , melly magának háborúkor, a’ beteg e's 
sebesi'tett honvédők’ ápolása által felejthetet
len érdemet sze rze tt ,  mind azoknak , kik a’ 
groszbeeri és dennewiczi ütközetekben kórka
tonákká levének, és a’ székes városban laká
nak, havi gyámolitást n y ú jt , ’s évenként nekik, 
mind a’ két ütközetnapon egy egy nagy ven
dégséget ad Keinpfernél a’ vadaskertben, hogy 
ahoz különbféle udvari tisztek’ pinczéiből ne
vezetes mennyiségű üveg jó  bor kü lde tik ;  
hogy az egyesület’ tagjai személyesen magok 
szolgálnak fel és vendégük vendégeiket; hogy 
szokásként az udvarból igen sok nézők tola
kodnak ide ,  kik ezen hazafiui szeretettel tel
jes vendégség’ tekintetében gyönyörködnek; 
hogy elől aJ Kempfer’ helyezete’ bemenetelé
nél persely van ki téve, melly mellett két dá
ma ü l ,  a’ látogatók’ önkényes adakozását a’ 
kórkatonák’ jav á ra ,  elfogadni; hogy a’ déli 
asztal után kávéhoz hosszú szárú pipák adat
n ak ,  ’s mindenki egy egész pake't dohányt 
kap ; és hogy az együttlétel’ egész ideje alatt 
válogatott hubojos banda — de most ide zeng
vén a’ vendégség! gyüléshelyről teljes hangú
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musikában Spontini’ felséges ünnepmarsa, — 
mind ketten siettetek léptéikét, mivel a’ káp
lá r '  azt vélte, a ’ vendégség már kezdődik.

Az ünnepi diszmarsnak beható hangjai 
voltak e; vagy a’ hosszú, levelezette l , virág
gal, es a ’ leventés Király’ koszoruzott melly- 
képével ékített asztalnak terepély lombú fák’ 
árnyában látása e ;  vagy az aJ megható lát- 
m án y , hogy az egyesület’ kormányozója, egy 
illő külsejű szép asszony, egy Öreg össze meg 
össze lő t t ,  fejér ezüst hajjal, nehéz sebekkel 
és fényes rendjelekkel diszesített kórtisztet 
karon fogván, az ünnepi menetelt a’ vendég- 
ebédhez meg nyitva ki lépett a’ teremből, 
és az egyesület’ minden leányi ’s asszony], 
vitéz vendégeiket, hasonló módon kisérve kö
vették a’ r i tka  p á r t ;  vagy a’ könnyek voltak 
e ,  mellyek a.’ nézőknek hosszú fénylő sorai
ban , a’ maga nemében egészen tulajdonos 
diszmarsnak tek in te tén é l , néiuelly szép sze
mekből felfarthatatlanul ki csordultak; vagy 
az egész ünnep’ azon istenes értelme volt e, 
hogy , a’ nép’ nevében , nemesebb része által 
a’ hölgyek által képeztetve, a’ honi tábor
n a k , melly ide a : sebhelyboritott hősökben 
küldte képviselőit, az örökké nevezetes nap
nak nagy tettei hálaitassanak; vagy a’ ven
dégelő asszonyi szelídség volt e ,  melly a’
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derék vendégek’ icLrezlésében és elfogadásá
ban oly leírhatatlan gyengéden fejeződött ki; 
— Fricz nem tud ta ,  mint van, mind azokat 
látván és hallván; de azon pillantatban, hogy 
egy Kemjtferi biliárdlegény az ide nem tartá
si ó rongyos utszálló íiczkóknak, jő formán kéz
zel foghatőlag akart utat mutatni, ezüst pén
zébe nyúlván , ki vett egy t a l lé r t , ’s a’ be
menetelnél állő perselybe vetvén , legelőször 
érzé életében az adás’ boldogságát. Most érté 
az eddig előtte homályos, és valami kis aján
dék szerény kérésének némelly hideg elutasí
tásánál megbocsátható kétségbe hozott he
lyét a’ szent írásnak , ’s örvendett a’ vevő’ 
örömén, kinek ezen tallér jutand. A’ biliárd
legény, ki Fricz által éppen észre nem vett 
oldal megtámadást akara tenn i,  félig meredve 
állott a’ koldus ifjoncz’ pazarló nagylelkűségé
nek csodalásán, ’s el beszélé a’ különös esetet 
az asszonyi szolgálóságnak a' konyhában ; de 
•z őtet derekason ki nevette , ’s bámulását 
azon gyanítással nyugasztalá meg, hogy az 
ifjanez’ vélt ajándéka hihetőleg csak valami 
nagy ólom gomb lehetett. Fricz pedig bajtár» 
urának altalellenében a’ fűbe keveredvén , ki 
▼eve fekete kenyérhajacskáját, mellyet mint
hogy tegnap dél óta egy harapást sem evett, 
a legkivánóbb éhségtől gyötörhetvén éppeu
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szegény lakából hozott magával,’s az ember
nek legédesebb k ö n n y e i , az örvendetes meg- 
hatás' könnyei, mellyek a’ jelen volt papolónak 
jámbor asztali könyörgésére buzogtak a’ gyer
mek’ tiszta szivéből, drágalátos mannává fű
szerezték a’ hajacskát, és midőn aJ Király ' 
egészségére ürittetvén a' pohár , minden hős 
nyomorék a’ híven szeretett leventés ur’ bol
dogságáért , k it legdrágább vagyonának, vé
rének és egészségének feláldozásával véde 
mint derék ember, magas érzésű lelkesedéssel 
kocczantott ,  ’s minden környűlállók vidor 
kebelből ujongatták a’ sokáig é l je n t ; és trom
bitaharsogás , dobdörgés magasra keringődztek 
a’ levegőbe; akkor fel ugrott az i l joncz, vil
logtatta s ipkácská já t , és to rka’ szakadtából 
k iá l to zó , örvendezd ijju-ját.

De most észrevéve a’ szép hölgyet,  az 
asszonyi egyesületből, ki bajtárs urát az asz
talhoz vezette ,  és most annak nyájas kináU 
gatás közben szorgalmasan innia töltögetett, 
vendéglőleg szolgálta , ’s minthogy az egy 
kezű az ételek’ felvagdalásával nem egészen 
ügyeskedhete tt , ékes kivántatóssággal apró 
falatokra szeldelé az eledelt. Úgy te tsze tt  
neki, mintha Paulina volna előtte. Úgy, éppen 
úgy kellene neki ki néznie, gondoló, ha egy
kor oly nagy leend, mint ez itten. A’ selyem-
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ragyogásu fürtös haj ; világos, beszélő tuz- 
szem; vakító fejérségű nyak; halkpiros göm
bölyű arcz; gyöngyfogak a’ picziny mosoly
gó szájban; kedvező angyali jóság a’ virány
ió arczocskában ; finom hófejérségü kéz ; a ’ 
deli felséges alak ; a’ gazd'asszonyi já tsz i  
kötény —

„Jöszte kicsiny44 kiáltá a’ rózsás hölgy, 
Friczhez fordulva, ki a’ hódító lény’ kelle
mének csendes bámulásában elmerülve, sip- 
kácskáját mind két kezével méllyé’ elébe hajt
va álla o t t ,  ’s az ingerekkel teljes hölgyet 
majd el nyelte szemeivel. „igyál egyszer 
káplár urad’ egészségéért. O mondta nekem, 
hogy te derék ifjoncz vagy, és te is katona* 
akarsz leendeni.44 Azzal a’ szerfelett boldog 
Fricznek nyújtván a’ po h ara t ,  a ’ fejedelmi 
pinczebeli bor aranyként pezsgett a’ szépen 
metszett kristály pohárban , és Fricz három 
hajtással ivott,  ’s mondó lelkesült elragadta
tásában félig magában az első hajtásnál: „av 
mi gyó Kirájunkér ;44 a’ másodiknál : „az én 
káplár u ram ér;44 és a’ harmadiknál: „a ’ kis^ 
asszonka" egészségéért4

A’ szép hölgy javalló térdhajtással köszö
n ő , ’s monda mosolyogva : „ejnye nézd csak: 
minő módos;44 de sokan a’ kőrűlállók közűi: 
tréfát akartak űzni a’ rongy ifjónczbol ; hw- 
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nem Fricz pirulva voná el magát hideg elmén- 
czes fulánkszavaik elől;  megsértet becsület- 
vágy’ keserű érzésévé! foltos lajblicskájának 
feltürődzött gomblyuka alatt, suhanván el on
nan , egy magányos árnyékos hel.yecskére ve
tő le m a g á t , nem messze kedvelt Luise szi
getétől , ’s részegűit fantáziája’ elébe Pauli
nának képét helyheté azon kedvező hölgyé 
m ellé , ki neki a’ felséges fejedelmi bort po- 
hárnokolta ; ’s az édes álom Isten szelíden 
hizelgő esti fuvallatok’ puha leplét vető a’ 
virányié gyerm ekre , ki ezen pillanatban ron
gyait és kincsét elfe ledő, mert mint legbol
dogabb kó/katona Kempfernél a’ virág koszo- 
ruzta vendégasztalnál ü l t ,  és Paulina, a’ 
földkerekségnek legcsinosabb játszi kötény
kéjébe öltözve volt, mint a' tiszteletre méltó 
asszonyi egyesület’ becses t a g j a , gyönyörű 
Tendeglőnéje-

30 ..

ß o r s z c s x e l  y..

Eisenstein apa ma estve mester úrral 
Fricz’ neveléséről, és életmódjáról akart ta
nácskozni ; de midőn a’ vendéglősből haza tért, 
oly szétvetett lábakkal ment, mintha a’ gyors 
litvániaija le tt  volna nyerge a la t t ,  mellyen
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Groszbeernél lovagolt. Mar messziről e harc i
dul’ első versét dalolá vidor örvendezéssel:

A’ király szolt; és mind-mindnyáján eljöttek, 
és fejér bajuszát simogatva, beszélte a’ mester
nek, milly derék ember Kempfer ur az ő bámu
latos ételeivel, ’s milly tömérdek palaczk sétált 
elő a’ fejedelmi pinczékből, és a’ képszépségű, 
asszonyok és leányok, miként le jte ttek  az asz
tal körűi, serényen mint az őzek, ’s milly tisz
teletadással különböztetett ő meg férjfiasan 
minden kórkatonákkal együtt. Azután ma
gasztaló beszédet tarto tt  a ’ katonai rendrő l,  
mint legelsőről a’ nap a l a t t , mellyben nem 
mindenkor a ’ legkéméilőbb óldalvágásokat en
gedő magának a’ munkás, és kivált tanuló rend 
ellen, ’s végre hosszas fecsegésével és borsebes 
nyelvével inagasérdémű ezrede’ nagy tetteinek 
történetében veszté el magát. „Kérdezősköd
jék  csak“ mondá értékének érzésében, és sze
mei csillogtak mint az izzó szé n , „kérdezős
ködjék csak egyszer a ’ maga lipcsei mester se
regéről , senki se tud arrul sem m it; de min
den gyermek tud kigyelmednek az első feje
delmi huszár ez redrő l, a’ fekete huszárok
ról a’ halalfejes csákóval, és a’ fekete Sas
rend csillaga tőltéstartóval. A’ kigyelmed’egész 
diák kalmársága nem ér fel azon két emlék
mondással , mellyel a ’ fekete huszár az ellen

i t *



sieg előtt megjelen. Annak memento mori-ja 
a ’ f e jé r , vicsorgó kaponya alatt., es nagy lel
kű suum cuique-je a’ csillagban. —  U ra m ! 
L ehe te tt  a ’ világ’ minden nyelveben rá  illőb
bet a’ fekete huszároknak ki találni ? A’ mi 
a ’ görbe ke's alá jön  le vele, a’ porba! De más
nak mindennek barát’ vagy ellen’ főiden, az 
övét. A’ mi másé' ne nyúlj hozzá. Az annyit 
tesz igazi huszároson: suum cuique. És mivel 
a ’ mi vitéz ezredünk ezt a’ két emlékmon
dást  szentül meg tartotta , az ur Isten mindig 
vele volt, és mindenütt h irt  és becsületet arat
tak  a’ fekete huszárok, első vitéz tettöktől 
P rága’ ostromlásánál, utolsó ütközetökig Sois- 
sonsnál és Compiegnenél.“

A’ mester , ki számos évi társalkodásból 
ismérte m^r az öreg’ borszeszélyét, bizonyít
gatni hagyá , a’ bőven le hullott hegyzeteket, 
szergolyókat pöszmétéket, jó  indulattal és hal- 
gatva teszegetvén el a’ ház előtti lóczára ült, 
melly mellett a’ honóltalmi köz, embertől juhpa- 
taknak neveztetett csermely, lassan folydogála.

A’ káplár ugyan őt odáig is követte : de 
midőn darabig ott ü l t , és lassandan homályo
sodé szemei a’ hullámokon nyugodtak, mely- 
lyek folyvást, mindig halkal 's némán vonul
tak  el m elle tte ,  csaknem szédelegni kezdett ;  
a’ lócza úszni telszék a la t ta ,  mindig lejebb
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az udvari vadász felé , és mélyebben lejebb a’ 
Spree felé. Tovább nem nézhetett a’ juhpa- 
takra, mert úgy tetszett, mintha tengeri kor- 
nyadozás’ rájövése fenyegetné ; azért babér- 
koszorújának súlya a latt  elfáradván be hunta 
szem eit,  és szunnyadozott, míg az éjharmat’ 
hivessége felébreszté, melly ezüst haját *s ba
juszát meg nedvesité , és a’ borgőz’ füzét 
eloszlatá. Akkor a’ békés kalibába sullogván, 
inellettmenés közben meg csókolá szerencsés 
kedveltjét, ki, szépen mintegy tökéletes Ado
nis , utolsó éjszaka szendergett silány szal
ma ágyán, egy szőrderekalyra feküdt, és aludt* 
mint a* groszbeeri hősi ü tközet után aludt volt.

31 .

P a u l i n a .

Paulina mintegy mássá válva jö t t  haza.
A’ hajdani bábjátékról már semmi szó 

nem volt;  a’ viszszáján egy kissé hijányos fő 
udvar m esterné t , a' fejetlen kamaraigazgatót, 
a’ szerzetes kisasszonyt elszakadt koszorújá
val, és huszár hadnagyot tenkre lett termeté
vel vendégfogadósok’ házi leánykájának hagy
ta em lékezetül, ’s most meg nem fogható, 
hogy foglalatoskodhatott oly sokáig a’ néma 
hüvelykekkel.
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H a a* termeszét legfelségesebb adomá
nyokkal ’s legszerencsésebb gyengédséggel 
ajándékozta is meg a’ gyönyörű gyermeket; 
már a’ kezdet megtételt , részént az ostoba
ság ,  részént a’ körűletek ' haszonleső csapo- 
dársága által az Isten’ mivét a’ lehetőségig meg 
ro n ta n i ; ha egyszer leült tanítójától kapott 
feladásait nagy szorgalommal ki do lgozni, 
azonnal h a l l á ,  hogy éppen nin s szüksége 
magát annyira gyötrenie ; ő csak a* marad , 
a’ ki m ost,  ha ezt vagy amazt nem mind egy 
hajszálig tudja i s ;  szegény leán y o k ,  hogy 
kenyerüket kereshessék, nevelőnék akarván 
lenn i ,  kénytelenek oly dolgok’ tanulásával 
szép fiatal napjaikat elvesztegetni ; de ő min
den tekintetben méltán igazi jó  véleményű 
szemrehányást érdemlene v ha mind azon tu- 
dákos bolondságokkal életét csak egy órával 
is aggasztaná. Az-embernek könnyebségre ter
mészeti vonattatásánál Paulina oly észrevé
teleknek igen is örömest fület n y i to t t , ’s ta
nítójának és JDesmarais demoiselleuek nagy ag
gódásokra, mindig restebb leve maga iránt.

Virgonczságának gyakran igen hosszas 
vala ,  a’ cselédek’ apró szolgálatira sokáig 
várn i;  azért nem ritkán ezt vagy amazt maga 
hozta magának, arra nem gondolva, hogy ma
gának az által le húz tekintetéből; azonban



több oldalról kellett ha llan ia , hogy az való
ban nem igen il l ik ;  számtalan szolgálatkész 
lelkek vannak a’ várban , kik mindnyájan 
nem tudják mit csináljanak unalmokban , es 
furcsának látszik , ha ó maga hordja öszve 
magának apró fogyatkozásait, az a la tt ,  mig 
a’ cselédszobában a’ naplopók , egyedül ásí
tástól fáradtan kezeiket öszve teszik], és idő
töltésre egy darabkát alusznak. Hasonló jegy
zéseknek ismétlése nem sokára azt tévé, hogy 
Paulina egy gombos tőhöz se nyúlt, mágának 
egy hurkot se k ö tö t t , ’s a’ nagy dáma’ sze
lepjében oly virtuositást n y e re , hogy őltözés- 
kor és vétkezéskor tagos bábkaként állott, 
kezét se mozdítván.

Szives jó  indulata gyakran fél óráig 
letartóztatá , ha gyámoltsziikölők szóliták 
meg, mindent elbeszéltetett magának környűl- 
allásosan ve lők , azután jó órában az atyára 
nyajas szószóllás által m unkálkodott, ’s igy 
némelly gyámolitást okozott, néhány könnyet 
leszárito tt ,  némelly bánatot csilapitott. De 
mivel mindig és örökké azt kellett  hallania, 
hogy a’ szegények szivgyengesége'vel vissza 
é ltek ; krokodil könnyeikkel gyermeki indu
latjá t  meg lágyítók , azután a’ megcsalt jó 
tevőt alattomban kineveték , ’s általánosan 
neki nem igen jó l  illik, magát ezén rongyfed-



132

te koldus csőcselékhez, mellyv ha igazán gyá- 
molitást érdemel, más utat is fog az atyához 
találni tudni, éppen annyira lealáznia; kezdé 
a’ könyörgőkhöz személyes kézét kerülni; 
mindenütt ki tért utjokból, ’s a’ jótékonyság’ 
gyönyörével idegenebbé kezde lenni.

Természetesen mind ez észre vétetett las- 
sandan, és Paulina egy kis nagy rangú, igen 
elbizott, hideg szivű személynek tar látott, ki
nek csak rangja’ magassága, ’s házok’ gazdag
sága iránt lévén érzése, mind azokat, kik ala
csonyabb ranglépcsőn állanak, s nem örülhet
nek hasonló értékben, részvétlen nézi vailain 
keresztül.

Mind ez , mintegy varázsilletésre , meg 
változott most. Paulina vissza jötte után egé
szen más lénnyé leve; és csak a’ tudhatta 
volna, ki a5 székesvárosbeli napjainak törté
netét szorosan ismerte, aJ mit akkor maga 
sem tudott igazán, hogy a’ varázsló, ki ezen 
felötlő elváltozást okozta, a’ kis rorigyfóltoi 
Fricz volt Berlinben.

Eddig az úgy nevezett pőrságról mindig 
a’ legnagyobb megvetéssel hallott beszélni. 
Az, a’ számosb jól értesítetteknek látszó sze
mélyektől fülébe jött állítások után ? a’ leg 
hasztalanabb , vétekben született, gonoszság
ban uevelt embertöweg vala. És most ezen
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megvetett rend’ kikiáltott seprejéből, mocs
kából tanulta ismerni a’ kis Friczet, ki ha 
csak tizedrésze fordittatott volna rá azon ne
veles költse'gnek, melly évenként az ĉTkülön- 
böző nagy bátya uraira,’s más idejekori ismerő
sökre fizettetett, mindnyájoknál feljebb álna. 
A’ kiálhatatlan Pankrátius ellen használt köz
bevetése a’ charlottenburgi várkert’ virágjai 
miatt — mi volt más, mint a’ termeszét’ szép
sége , köz alkatok’ becse iránti érzés; észre
vétele , hogy a’ virágok királyi tulajdonok, 
’s ugyan azért se'rthetetlenek, mi volt más, 
mint hongyermeki hűség. A’ setet lángtekin
tet, mellyel Gróf Kráczot merte, midőn ez 
ábrázatot csinált a’ botot ellene felemelni; 
igen jól állott neki, ’s félénktelenségét mu- 
tata, mellyel igaz ügyét akarta védeni. Re
megő kérdése anyja után, fájdalma, annak 
még sírját sem tudni, — volt e gyengédebb 
bélyege fedhetetlen gyermekiségének ? A’ ker
ti munkás elleni dühében szoros becsűletér- 
zés feküdt; a’ mester’ okos előterjesztésére 
azon pillantásban következett felgerjedésének 
azelidétésében magán uralkodás. — Vágta* 
fásában anjya’ kocsija mellett, a’ legfigyel
mesebb szolgálatkészség; fájdalmának elhal- 
gatásában a’ vett fejseb után, a’ részvevő ba
rátság’ kéméllése. — Meg nem jelenésében a’ 
Mulattató II. 12
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kigyófejecske’ ve vese után dicséretes bátor
talanság. Fülének ezen karikával ékesitésé- 
ben, mellyet Paulina tulajdonként sebjeinek 
gyógyításáért az orvos fizetésére adott, oly 
valami, a’ mit éppen nem tudott nevezni. Ha 
ő közönséges f-ju ifjoncz vala , el fogta adni 
a' kigyó fejecskét, és ha a’ pénz nem kellett 
orvosra , elnyalánkoskodta volna. De Fricz 
— ő a’ karikácskát Paulina’ kezéből kapta, 
’s akármilly szüksége lehetett talán a’ szerfe
lett szegény ifjoncznak kész pénzre, meg nem 
válhatott az emlékezettől. Volt finomabb hó- 
dolás csak gondolható is? Milly kedvesnek 
kellett ő előtte lenni a’ magában oly keveset 
jelentő csekélységnek, a* karikácskának. — 
Minden oldalról megragadtatvánj erősen öszv® 
szorítja markát, ’s a’ feles erő ellen a’ nél
kül védi magát, hogy a’ neki mindennél drá
gább emlékjelt zsákmányra eresztené. Elébb 
kezét mint a’ karikát. Hogy nevezze azt a’ 
bátor nagy tettet, mellyel neki egészségét és 
életét meg menté. A’ helyes szó egyszernél 
több ízben ajakán lebegett; de a’ gyermek’pa- 
radicsomi ártatlansága nem engedé hangzani; 
hanem mélyen a’ szívbe sülyesztve maradt, s 
azért nem törlődött ki a’ szép fiúnak képe so
ha többé emlékéből, idő és távolság, hála 
meg szerelem szorgalmasan dolgoztak ezen
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kepei mind inkább ideálisálni, annyira, hogy 
ha ő azt későbben értelmesebb szemmel vis- 
gálva tekinté meg, ennek tökélyét maga is bá
mulva csodálta magában, ’s a’ titkos jól esést, 
mellyet mivészkészségű fantáziájának remek 
mivében talált, azon erősítéssel sujtá le, hogy 
fiatal istenkének kellene lennie, ha csak félé- 
nyire oly szeretetre méltó volna is, mintő 
magának feste'. De, ha bár évek után, maga 
is még annyit nevethetett is gyermek korá
nak döre álmain ; minden ezen pontot megé
rintő maga visgálásainak középlánczszeme min
dig és örökké az az igazság vala, hogy a’ 
merész próbára, a’ mit Fricz ő érette tett, 
egy harmadik sem lett volna kész ; haszonle
sés ezen vakmerő tettnek rugója nem lehe
tett, mert ő magát, noha tudta hol laknak 
szülei, 's hálájolíra bizvást számot tarthatott, 
azon naptól fogva soha sem mutatta; igy te
hát valami magasabb érzés ösztönözte az if- 
jonczot, kinek ő magát örökös adósának val
lotta , érte vérét és életét koczkáztatni.

Most szégyenlevén az előítéletet, mellyel 
ez előtt az alacsony néprend iránt viseltetett, 
elébbi igazságtalanságát a’ legjobb akaratú le
ereszkedéssel igyekezett férjíiason helyre üt
ni. Adakozó kézzel adott a’ szemérmes sze
génynek, kiben Fricznek szenvedő társát la-

12*
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tá; közbe veté magát kezetlenül a’ valódi 
gyámtalanokért mivel úgy tetszett neki, mint
ha adóssága’ egy részét róvná le Fricznek, ha 
a’ szűkölködők’ ügyet munkásán fogja fe l; 
meglátogatá a’ betegeket es erőtleneket Gol- 
dauban, azon jótékony érzéstől indíttatván, 
melly akkor lepte meg, midőn Fricznek seb- 
jeit beköté; vigasztald azokat; gógyitó ét 
erősitőszerekről gondoskodott, ’s rá birá aty
ját egy külön szegény orvost állitni a’ hely 
ség’, és környesleg fekvő birtokához tartozó 
faluk’ számára. — Valahányszor Friczre gon
dolt , soha sem tarthatta meg magát egy kis 
bosszankodástól miveltségének teljes hijányán 
’s mintha kora és környülményebelieken kel
lene vissza pótolnia , a’ mi Fricznél mind ed
dig elmulasztatott, anyja és Desmarais demoi
selle által örömmel segittetvén, mindent el
követett, hogy atyja jószágai’ lakóinak gyer
mekei ’ számára, nem csekély költséggel taní
tó intézeteket állított, mellyek által egósa 
környékben nevet szerzett magának, és miie
den részesíílteknek áldásait aratta. .Azért, 
hogy Paulina adta az első ideát, mellynek ki
vívásé magának atyjának is kellemes foglala
tosságot adott, jutalomul, a’ leányi ifjúság’ 
oskoláinak Főügyelő méltóságát nyerte, és 
minthogy csak hamar érzé, mit kell még ma-
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gának is tanulnia , hogy azon példány való
ban lehessen, mellynek atyja a’vezérlése alatt 
tanítandó ifjúság’ elébe állitotta; maga a’ fi
gyelem és szorgalom leve. Majdnem egész 
nap könyveinél, rajzainál, kótáinál, ’s asszonyt 
miveinél ült; ’s elszéledését és ujulását a’ vi
rág , gyümölcs, és veteménykertben, a’ fejé- 
ritő és száraztó téreken, a’ nagy aprómarha 
udvaron, majorban, szövő és mosóházban, 
vagy konyhában, talalta, mind példányintéze
tek, mellyek bizonyos ékességgel rendeltet
tek el, és mellyeket atyja hozott létre, hogy 
Paulina’ nevendékjeit az arra rendelt tanitó 
asszonyok által minden tudni valójokban ta
nirtathassa.

Magától értetődik, hogy Paulina, kétség 
kivűl leggazdagabb leány a’ tartományban, 
mind ezen foglalatosságoknál nem nyúlt ren
desen maga kezével a’ dologhoz, de még is 
mindennel tudott bánni, mindenről a’ legpon
tosabb isméretet szerezvén meg magának, ’s 
kevélységét keresvén ezen részekben minden
ütt úgy othon létében, hogy a’ gyakorlat
lanokat azokban taníthatta légyen.

Az esztendők úgy repültek el neki mint 
hetek,foglatosságainak tolakodásában; a’ gyü
mölcsök , mellyeket alkotásai szemlátomást
hoztak, megujiták szivét; a’ nevetlen szere-

#



tét, mellyel egész Grófság’ határaiban öreg és 
ifjú ragaszkodott hozzá, legédesebb jutalma 
volt. Birtokaiknak határain kivül meszszire 
elterjedt hire Paulina1 jótévő munkálatának; 
mindenütt elragadtatva beszéltek ezen kecses 
leány’ ritka érdeméről ; kinek szűz keblében 
legédesebb ártatlanság, legtisztább jámborság, 
legszorosabb kötelességérzés, legszentebb sze
relem lakott, ki világos elméje, szelídsége, 
vidám indulatja, és nyájas kegyessége, s 
egész lényének ki beszélhetetlen kelleme ál
ta l, az egész világot meg bájolta, és ki az 
általa miveit ifjúság közt úgy álla, mint egy 
angyal jó emberek között.

f Többié a’ harmadik kötetben.)
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