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E L Ö L - J A R Ó  B E S Z É D

A ’ MÁSODIK NYOM TATÁSHOZ.

T  Jóm  ^ munkámat első ki-adásában ti 
-l  kegyes Hazánk annyi hajlandóság

gal méltóztatott fel-venni, hogy ginek 
bizonyításával annak jeles Jzámú első 
nyomtatásbéli példái kevés efztendök alatt 
el-keltek légyen, valaminthogy ebből azt 
Ítélhetem, hogy á* máfodik nyomtat ás- 
ban-is a? Nemes Hazánknak tekéntete elei
be jönni méréfzelhet, úgy e* jutalmát

hogy nem külömben, mint valamelly fzép  
Magyar öltözetet néminémü ékefseggel, 
vagy him-varrájfal ki-várva kellemetefeb- 
ben a * tnojiani Világnak visgálődó Izéméi 
eleibe állítanám, újobban meg - olvaftatfi % 
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arra fordított fáradságomnak, és reá 
ІйШшЙЛшшпек vefzem örökös, J É f l H f r  
d ^ n a K B to fs  ággal. Mellyel -



imitt amott ítéletem fzerént icihímtdn job
ban tetfzendö magyarázatukkal meg-job* 
bitottam; az énekeknek tulajdonos nótáit- 
is Jiozzá tettem, áf a történethez illő 
tföwd" erkölf^ tqpítáf/al fijejztem-be fő  
rendre vitt fzerentséjét K Á R T íg A M - 
N A K . Tselekedtem ezt a’ köz mulatság
nak kedvéért, és annak-is, d  ki ezt-is 
fajtója alá vévén, Hazánkat naponkint 
annyi egyéb fz é p , hafznos, &r újságos 
nyomtatásival örvendezteti , ditséretes 
buzgúságaért. Tellyes reménységgel va
gyok, Kegyes Olvasó! hogy e májodik 
ki-adásában-is munkámat azon kegyef- 
ség%el fogod mértékilni, mellyel az elsőt, 

tapafztalom, úgy fogom más 
^'■ JKkejebb kéjz тжкаіттЩШЩШ- 

nek, és Jzerentsének engedelme Jzerént 
tovább-is kedvedet, és hafznodat ke

resni.
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E L Ö L - J A R Ó  B E S Z É D

A Z  E L So NYOM TATÁSH OZ.

Kegyes Olvasó!

t/alaki példás életet élt, vagy a' tűn- 
* dérkedö [zerentsének mofloha vál- 

tozáfi között meg-nem tantorodat, an~ 
nyjimHs inkább ha külömbözö próba-kö

veken jeles dolgokat el-követet, hogy hóit- 
ta után-is az emberek emlékezetében ma
radjon, meg-érdemli; méltán érkezet az- 

M Ц/bkaknak ferénysége arra, hdQ jJQ /j 
illyeneknek életek folyását fel-jegyeznék. 
Én azonba nem tsak igazságos} de 

hajznos dolognak-is találom, hogy életek 

rendi az olyanoknak, kiket az álhatatlan 
jzerentse kedve, ’j  tulajdon kénye j'ze- 
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rént küJömb külömb - féle , de nevezetes 

próbákon, és történetek között vifelt, Vi
lág eleibe ki-botsátafsék. Mert ugyan
is az Hlyeién példákból, mint egy rövi- 

debb úton kiki meg-tanulja, sőt mint 
egy tükörben nézi, miképen fzokta Ijien 

d  Világ előtt ugyan el - rejtetett, de ná
la tudva lévő dolgokat idővel-is ki-den- 

teni; a9 jó erkőltsöt, bár gyakorta ideig 

tartó üldöz éjekben probáltatik-is, végtére 
m g  - jutalmazni: azokat ellenben, a’ kik 

máfoknak kárával, vefzedelmével

fzerentséjeket vadájzfzák , minekutánna 
azt nagyra vihették - is , meg-fzégye- 

»и£ш, &  tzégérre tenni. Májúknak tud- 
jáÉHM^zerentsés, fzm n t s étien ^
шиЯткЬоІ mit kellejfen gyakorolni, 

el-távoztatni, alkalma/int meg-tudja kiki, 
hímet.yqrhat magának , hogy a9 mú

landó jókat Ijlen gyanánt ne imádja.. 
Ezen meg-gondolás, melly már májok

előtt



előtt elegendő öfztön vala , Jerkengetet 
engemet-is, hogy hivatali kötelefségeim 

között Buda kultws Várának Török 
hatalomból való vijzjza - vételekor példá

ján vitézkedő Kerejztényeknek, nevezete* 
fen Frantzia Nemzetü Andró Gróf Ur

nák fogságába ejett Natóliai Torok Baf- 

fa ritka Szépségű ( ú g y  tartatott) Le

ányának, Kártigámnak mind a* két fze- 

rentsén meg-fordúltt emlékezetes történe* 
tét magyar nyelvbe foglalnám. Mellyen 
Nemzetemnek mulatságos hafznára an

nyival-is nagyobb bátorsággal munkál- 
kodtam, hogy é* jelen-lévő Hifióm Jem 

botránkozásra vezérlő bejzédeket, fémэ 

mint némelyeknek fzép  fzinekkel Ф  

hazott trafiban lappangam Jzokott, m* 
lami al altomban való mérget nem fog

lal magában. Ahoz képejl múlasd ma
gadat bátrán eJ munkátskámban Ke

gyes Olvasó, és ha tatám tőlem na-
A  4 gtpb-



gqubbakat vártál, mintfem e könyvetské- 
ben nyújtok, leg-alább /szándékomat vedd 

jó  neven, és élj egéf%ségben.

Költt a’ régi Magyaroknál
Arany Kennelt n e v e z
tetett Tsalló - Közben , 
Fel vagy iiodó-Báúr névü 
helységben. 1772.
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KÁR TIGÁM  NEVEZETES IROJÁHOZ.

B a r á to m !

Egy Török Kis - Afzfzonyt Álgir rabságában 
Hallok fohajtozni eílvélj homályában,

Fefti gyáfzos forsát hárfája fzavában ,
’S tsak Sándor Hertzeget nevezi bujában !

Melly érzékeny eíet egy Szűz életében,
K i tsak fzerelmet tud pihegni fzivébeti:
’S dőlvén ízép tárgyának refzketö ölében , 
O lvad, ’s élied ujjra, mint Phénix tüzében!

Moft lántzok tsüggenek gyenge karjairól, 
$íem repülnek édes tsókok ajakiról,
Mellyeket Adonis Cyprus partyairól 
Látván, oda ízállott puha oltáriiól.

Oh ! hogy vérzik fzive emlékezetével! —  
Hogy íbkfzor fzép eftvélyt költött kedvesével; 
Meg-nem tserélt vólna Venus fzigettyével, 
Midőn az Clorisnak nevezte hevével!—-

Hát sétálván véle.Párifi kertében,
Hogy fzedett violát, ’s rosákat ölében,
’S meg-ferefztvén előbb fzáz öröm könyvében, 
Maga rakosgatta kalapja hegyében.

Mind e* bóldog napok el -tűntek egéröl!
Setét éjj borúit rá Erebus térjérol! —
’S moft tsak úgy &jnodoz volt fzerentséjéröl, 
Mint bús CleopátrS régi fzépségéröl! —  —-

Ne ürj fzép Kártigám! . .  . Szánom könyveidet! 
Hidd-el, littva az Eg tifzta erköltfidet! —  
Tartsd-fenn Sándorodhoz érzékenységidet, 
El-felejted karján minden inségidet! —  f



Nints nagyobb ereje fzerelem tüzének,
]yiintha végét érvén fok fzenvedésének, 
Érdemlett jutalmát velzi hivségének, —
Báldog ajakain tsügvén kedvesének.

Te pedig, Barátom, ki Buda hegyéről 
rOlly ízépen Kártigám irtál efetéröl,

Méltán ditsekedhetfz tollad erejéről,
Mert boroftyánt kaptál nemzeted fzivéröl.

Már fzép Leányzóink esmérik nevedet, 
Páíitos izéiteken olvaisák könyvedet;
’§ féltvén Enekjekkel érzékeny fzivedet, 
Áldják, ki tégedet ízűit, arany kertedet J

SÖtt Dátziának-is havas határában *
Látom már nevedet metzve fák héjjábaa; 
Mellyeknek i’zép Szüzek virágos allyábaa 
Számodra bokrétát kötnek árnyékában.. .

Oh! ha még Magyarok laknak Crimiában^ 
Vagy Scytha öfeink el-hagyott honnyában, 
Miként örvendeznek könyved látásában!
Hogy még fenn van nyelvek Mátyás udvarában*

Melly édes jutalom egy iró tollának!
Hogy ezer áldáíit hallya Hazájának,
’S ha már enyéízik-is fenekén Hrjának,
Még-is töményeznek bóldog árnyékának \

#0!  Irts
Dobokai Sárközi litván.

Arra tzéloz, vertében a’ Poéta, hogy m á r  Erdély
ben - is k.i - nyomtatutott Kártigám : Kolosvdrt 
177Ь-dik Efztendöbtn.
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E L S Ő  R É S Z .

A z  Irás-túdóknak Számláláfa fzerént 
Világ teremtésének 2840-dik Efzten- 
dejében történtt híres Trója-Városá- 

nak vefzedelme azért hagyott az emberek 
között olly nagy N evet, hogy az egéfz 
tagos Tartományú Gor.Ög Birodalomnak a’ 
hadi tudományban lég - elméfebb , és leg- 
eröfebb Vitézei vezérléfek alatt tartatott 
flzámtalan hartzoláfok, és oftromláfok kö
zött tiz Efztendökig magát védelmezte: Ha 
a’ Nemes Magyar Hazának-is az el -térj e- 
dett Török hatalom ellen ki-állott fok vé
res háborúi között Buda Várának kegyetlen 
oftromi raeg-visgáltatnak, méltán lehet ké
telkedni , Trója-é ama régi, vagy Buda ez 
átóbbi időkben keményebbeket fzenvedet,

é«



és nevezetefebb emlékezetet érdemlet? mert 
e z , az az, el-felejthetetlen K ö-fzikla, melly 
Urunk Születésétől 1529-itt  Efztendöben, 
midőn a’ fzerentsétöl meg - hatalmaíitatott 
TŐrökségnek ereje Magyar - Orfzágot, o- 
ftromlotta, fokáig ellent-álló védelmezésével 
a’ mohon rohanó Törököknek fzáinatlaii 
Seregét nem tsak vitézen tartóztatta , de 
tsak nem fzégyenséges kétségbe h o zta ; de 
minthogy az idő, és eröfzak mindeneket 
meg-fzoktak győzn i, kételeníttetett Buda 
Vára-is ugyan nevezett Efztendöben fzemé- 
lye fzerént jelen lévő Szulimán Tsáfzárnak 
gyözedelemiil esni; mellynek fzomorú em
lékezetű el-vefztésével valamint az egéfz 
Kerefzténységnek fzemei fel - nyilának, úgy 
Magyar-Orfzágnak-is Duna folytában tágof- 
fabb réfze a Pogány hatalom alá hódól- 
tattván, minémü fzorongatáfokra, és rab- 
ságos ínségre jutott, más fél fzáz Efzten- 
dön fellyül tartott keferves igája elégsége- 
fen tapafztaltatta. M elly húzomos idő jár
tában nem nyúgovának ugyan az fő elmék, 
ezen más Orfzágokat-is fenyegető veszede
lemnek el-távoztatására minden erejeket, és 
igyekezeteket úgy fordítani, hogy Buda, 
mint Magyar-Orfzágának Fő Királyi Várofa

hét
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hét ízben elő-vett hadi kéfziilettel, ’s via
dallal a’ Torokok körmei közzül ki-vájat- 
tathatott volna, de hafzontalanok, és fze- 
rentsétlenek valának minden íparkodáfok, 
méglen i6fc>6-dik Efztendöben egyet-érto Ke- 
refztény Fejedelmeknek fegedelmekkei ama 
híres Nevezetű Lotharingiai ötödik Károly 
Hertzeg (kinek bölts, és vitéz vezérléfe 
egyedül olly fzerentsés vala) nyoltzadfzor 
meg-fzálván, nagy eröfzakos három holna
pi oítromokkal az akkor Uralkodó Felséges 
Leopold Tsáfzárnak, és Királynak ismét 
birodalma alá vifzfza hozta; mennyi, fok 
ezer Pogány, és Kerefztény fejeknek kellett 
ezen fziklában törni, és halálig vérzeni, 
tsak abból könnyen el - Ítélhetni, mivel a’ 
Törökök ebben lég-nagyobb bizodalmokat 
álítván, ’s azért válogatott fzámos ezer né
pekkel óltalmazván, inkább utolsó tsep-vé- 
reket ki-ontani magokban el - tekéllették, 
hogy fém a Várnak, ’s magoknak megadá
sával életeket meg tartani; a’ Kerefztények 
ellenben kéfzebbek valának, végső erejeket 
előbb fel-á ld o zn i, mint fém-tovább ezen 
hathatós eröfséget a’ Pogányok kezeiben 
fzenvední, Melly képen mind a’ két réfz- 
íö l miüt egy végső vefaedelemre már ele-

jéntén
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jéntén fel-agyarkodott indulatoknak kemény
sége valamint magában nagy eröfsakot jö
vendölt vala, úgy valóban mind ennek egéfz 
Európában el-terjedett hire, mind pedig a 
Kerefz:énységnek réfzéröl nagy Nemű, és 
Vitézségü fö - vezéreknek Neve okozta, 
hogy a’ Kerefztény birodalmokból, valakik 
a’ Nemeffebb vértöl olztönoztetvén látfza- 
tofabb ditsöségre vágyának, vagy valamit 
tapafztalni, vagy vitézi tselekedetekkel ma
gokat külömböztetni mindenünnen Buda alá 
gyülekezének: Sokak volnának itt, mellye- 
ket e’ fzámofan öfzve - gyültt érdemes V i
tézeknek vérekkel-is petsételtt vitézségek
ről elő lehetne fzámlálni, de minthogy más 
vólna fel-tett fzándékom, mint tsupán hadi 
vitézkedéfeket írni, elég léfzen egy Gróf 
Andróról nevezetefen emlékezni, kiről mind 
a’ több hafonlóknak katonás téteményeit, 
mind kiváltképpen e’ történetes Konyvets- 
kének vett eredetét az Olvasó bőven fel
érheti.

Tulajdona az a’ Nemes indulatnak, hogy 
ollyanokban magát foglalja, mellyek ma, 
vagy holnap betsületére, ’s ditsöségére fzol- 
gáljanak, fzerezvén pedig magának e’ V i

lágon
t

іб  ....... .... . -~‘=ga

--------



lágoit elö-mozdkó fzükséges tapafztaláfokat, 
kap olly alkalinatofságokon , mellyekben 
vagy elméje erejével, vagy fzive bátorság
gal Nevének hírét botsáthatja; hafonlatos 
indúlatjának öfztünébol raeg-jelenvén Gróf 
Andró-is a’ fegedelmes Brandeburgiai Sere
gekkel Buda Váránál, főbb tz óljának álitót
tá , kotelefségének véghez - vitele m ellett, 
akképen magát minden alkalmatofságokban 
külömböztetni, hogy nem tsak eddig fzer- 
zett jó Nevének betsületét, hanem Nemze- 
tének-is ditsöségét jóval nevelhelfe. M elly 
ferénységgel azért a’ fö - vezérének paran* 
tsolatiban járt-legyen -el, valamint minde
nütt, holott a’ fzükség, és alkalmatofság ma
gával hozta, nyilván meg-mutatta, úgy lég* 
külonöfebb jelekkel ki-terjefztette akkor te- 
hetséges V itézségét, midőn e’ fokfzor em- 
létett Vár ellen utólfzori egybe-kaptsoltt 
erővel reudeltt Oftromlásban reá-bizott Bran
deburgiai népekkel bizonyos fzántzokat el
foglalni parantsolatja volt. Mennyire for- 
télyofabbak ezek az Öftromlottakuak, annyi
ra akadályofabbak valának az Oftromlók- 
nak; mert azon kívül, hogy a’ helynek mi- 
némüsége magában olly meíterseges v a la , 
hogy az egéíz Kerefztény tábort további

B elör



elö-mozdúlásában akadályoztathatta, ajcár a’ 
reájok Szegezett Ágyúknak Száma, akár a’ 
hozzájok állatott Törököknek Sokasága Sze- 
meSebben meg-visgáltatott, veszedelmesnek 
minden képen látSzatott imigyen helyhezte- 
tett sántzoknak el-foglalása. Gróf Andró 
mindazákal, kinek Szive Sem a’ veSzély- 
nek félelmétől ineg-retteni, Sem a’ magához 
való Szerelmétől meg-lágyúlni nem Szokott, 
illy parantsolatból Szükséget, Szükségtől pe
dig jeles tselekedetet tévén, olly eSzes, és 
egySzer ’s mind méréfz hadi meílerséggel 
tudta a’ Népét vezérleni, hogy az ellenség
nek lég-keményebb védelmezéSe ellen-is ö 
a’ sáutzokat utoljára nem tsak meg-hágatta, 
de győzedelmesen meg-is hatalmazta. Örö
meit még tovább nyomogatta volna itt ek- 
képen Szolgáló Szerentsés vezérlésének, és 
vitézségének kezdetét Gróf Andró, de úgy 
vala a’ felsőbb hatalomnak mindeneket meg
határozó rendelésében, hogy midőn az alat
ta lévő katonáinak elö-járó, és mindenütt 
jelen lévő Személyével a’ ditsöséges gyöze- 
delemre útat mutatott, egy Szerentsétlen á- 
gyú golyóbis által a’ jobb karja olly kép
telenül öSzve zúzattatott , hogy nem tsak 
azonnal a’ fegyverét el-ejteni, de az által

mind
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mind akkoron, mind pedig azután-is a’ ha
di fzolgálatokra alkalmatlanná tétettetvén, 
idővel a’ Tifzcségét le-tenni, és más fzerii 
életre magát fordítani kételeüitetett.

Szükséges itt tudni, hogy Gróf Andró 
ízületeit Frantzia, és ennek előtte fzerel- 
mes Grófné java i, és egyetlen Fiatskajával 
Párisban lakos vala, honnan bizonyos okok
ból Nemet-Orfzágba jővén itt elsőben a’ 
Brandenburgiai Fejedelmeknek Seregében ka
tonaságra adta életét, Buda Váránál történt 
fzerentsetiensége után pedig, nem találván 
tovább Németh-Orízágban mulatságát, ked
vét, és halznát, el-tekéllette magában ked
ves háza népével ismét Frantzia - Orfzágba 
vifzfza térni, életének, utóbbi napjait ott 
tölteni, ott vegezni.

Alig mutat A  magát annyira febes karjának 
gyógyúláfa, hogy abból fzármazható vefze- 
delmeíebb következeitől nem félhetne, mi
helyeit Berlinből tett hiv izolgálatiról ki-já- 
ró bizonyság levelét kezehez v e tte , első 
gondja vala, állapotjának ilíyen kornyül-ál- 
iáíiban el - tekéllect utazására mindenném'ú 
rendeléíeket meg-tenni, hogy pediglen rneg-

B 2 jed-
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jedzett karján kívül Buda Várának véres 
meg-vételérol még más emlékezetet-is magá
val hazájába vinne, mind mivel az alkalma- 
tofság úgy hozta magával, mind pedig tu
lajdon fzándékára nézve válafztott a’ végre 
egy iíiú, és még gyenge Török rab leányt, 
ki tudniillik, miut hogy még Török-Orfzág* 
bán némelly Frantzia rab aízfzonynak tár- 
falkodásában érthető képen a’ Frantzia nyel
vet meg-tanúlta, és fzó lotta , a’ Gróínéjá- 
nak mind fzolgáló leány fzolgálna.

Ekképen valamint kívánhatta, olly ízereu- 
tséfen, és akadályatlanúl minden hozzá tar- 
tozandóival egéfz Páris-ig folytatta az útját, 
alig nyúgotta itt ki magát, arra intézte 
azonnal több réfzét gondolatinak, miképen 
a’ magával hozott Török leányzónak, Kar- 
tigáinnak (?nert e’ vala neve) a’ Pogány té* 
velygésböl való ki-térítésére, és az egy igaz 
hitüek közé való fzámláltatására id őt, és 
módot találna; Kartigámnak nehezen eíett 
elsőben , fzületésének idejétől fogva fzin* 
tén a’ Dajkajának tejjével bé-fzopott tévely
gésében, és régi fzokáfiban változáíl fzen- 
vedni, ineg-is vette elejéntén mindennémü 
oktatáft i mert még fzüntelenül az előbbi

íza-
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fzabadságának meg-nyerésére fzámot tartott; 
de látván óránként minden réfzroi remény
ségének hafzontalanságát, napról napra pe
dig mind efztendejében, mind értelmében ne- 
vékedvén , kezdett laíían lattan mélyebben 
azon k'úlömbségekre tekénteni, mellyek a’ 
T ö rö k , és Kerefztény hit között vannak, 
megleli végtére fzép Iftenes oktatáfok, és 
példás bizonyitáfok által meg-világosítatván, 
meg-ismcrte , hogy a’ Törököknek Vallása 
helytelen, és tévelygő, fzánt- fzándékkal 
azért meg-kqrefzteltetni kivánkozot, Kriíti- 
na Nevet nyervén a’ Szent Kerefztségben,

Tsüdálatos dolog ! melly ízetlen vala ed
dig néki a Kerefztények között élni, és az 
Ö fzokáfokhoz magát alkalmaztatni , olly 
kéfz , és hajlandó kedvvel vifeltetett az 
után mind egyikéhez, mind máíikához, egy 
fzó v a l: maga meg-vallotta, hogy fzámtalan 
okai volnának állapotának meg-változásán 
fzivefen örvendezni, mivel akképen a kár- 
hozatos vallásának tévelygéséből nem tsak 
ki-menekedet, de egyéb aránt-is látná, hogy 
Párisban fokkal nagyobb vigafztaláffal, és 
kedv-töltéííel mulathatja idejét, mint fém 
Török-Orfzágban, holott az ACzfzonyi Nem

B 5 fél



fél annyi fzabadságban fém é l , mint Fran- 
tzia-Orfzágban.

Kriffina (melly néven ez után neveztetni 
fog) illyetén vid.ímitó elmélkedéfeire elmé
jében meg-nyúgodván, midőn a’ hrantzia 
Nyelvben úgy elö-ment, hogy azt már al- 
kalmaímt fzó lotta , de meg jobban meg-ta- 
iúlni kedve tartotta, kívánta vala a’ Gróíné 
tő le , hogy annak hamarabbi meg-tauúláfa, 
és helyefebben ejtendő ki-mondáfa véget 
állandóan környülötte lenne; melly kötele- 
sége fokféle hafznán ki vili arra-is fzolgált 
néki, hogy az által alkalmatofságot nyert, 
kiilömb külöinbféle fö-rendü Grófi fzemé- 
lyeknek esméretségekbe jutni, kik tudni-illik 
a’ Grófiiénak látogatására jöttenek: és mint 
hogy az Ittentöl olly drága erkőltsőkkel 
meg-áldatott, hogy az ö kelemes, difzes, 
és alázatos alkalmaztatásával kivált a’ maga 
INemebéli éknél felettebb tudta magát kedvel- 
tetni, azt következet, hogy a5 lég-több 
Afzfzonysúgok-is örömeit mulatoztak véle, 
és hozzá vifeltt hajlandóságokat nyilvánsá- 
gos jelekkel nyilatkoztatták.

22 -------------------
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M eg-kell vallani, hogy Krift,inának ren- 
defsége a’ fzerentsctul-is majd minden felöl 
tetéztetvén, valami különöít foglalt magá
ban, és az u fzépsége olly tekélletefséggel 
b irt, mellyen az ember méltán álmélkodha- 
tott; mert virágzó ifjúságának zengéjéhez 
alkalmaztatott termetének delisége, kerek- 
dék ábrázatjúnak tellyes épsége, de föké- 
pen ragyogó fzemeinek fris , de kedveltetu 
fzemérineteíséggel tartóztatott forgáíi, or- 
tzáinak mértékeltt pirosággal egyveles fe
hérsége , e’ mellett az igaz erköltstsel meg
egyező, és mind Neméhez, mind gyengye 
idejéhez illendő kegyefsége, és Efztendeia 
fellyul meg-érett elmés Ítélete tsak annak fzi- 
vét nem sérthette, a’ ki fzemélyét nem lát
ta. Nem tsuda tehát, ha egy Orfzágos Her- 
tzeg-is Kriftina fzépségének hatalma alá hó- 
doltatván, el-nyerésére tűrhetetlen igyeke
zettel fáradozott.

Annyi fo rendű Személyek k özö tt, kilc- 
nek kedvében Kriftina beilyebb állót, léve 
kiváltképen a’ Katénó Mark-Grófné, ki tar 
lám valami különöfebbet a5 kerefzteketett 
Kriftinán fzemlélvén , el-annyira kezdette 
ötét fzivelleni, hogy ennek már rabságos iW

B 4 gyét-
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gyét-is Örvendetes vigafz találókkal édefitette. 
Noha ugyan Kriltina ncniellyízer magános 
voltában meg-emlékezvén kedves vélt Szülei* 
röl, és Accyaíiairól, terméizeti hajlandóságá
tól vifeltetvéu, fájlalta azoknak jelenlétektől 
való meg> ío Oá tatását; ha mindazonáltal job
bra változott állapotjára ismét elméjét vetet
te, inkább érzette lelkében repdezö nagy vi- 
gafztalását, hogy a’ fel-vett Sz, Kereiztseg 
által az egy igaz Kerefztény hitüeknek fzámá  ̂
ba jutott, és jó l folyó dolga mellett a’ iübb 
Afóízonyoknak únalmatlan táríaságában fzi- 
vének nyugodalmát olly kedvelfen élheti,

A z  alatt az emlétett Márk-Grófné leg- 
gyorfabban gyakorolta látogatás képen An- 
dró Grófnénak házát, minthogy többnyire 
Kriílinát-is egyetemben véle találta: mellyel 
történt, hogy ezen ízép Török Személy (kit 
nem némellykor fzületesése nézve akkép ne
vezni tetfzik) a’ Márk-Grófnénak hajlandó
ságában mind mélyebb mélyebb gyökeret 
hajtőt, valamint hogy pedig a’ fzeretetbéli 
indulat akár melly jelekkel ki-fzokta magát 
jelenteni, úgy nem tűrhette a’ Márk-Grófné- 
is , hogy hajlandó öfztönéböl jobb mulat
ságnak neve alatt egy két napra , Kriftinát

An-
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Andró Grófnétól magához ki-ne kerté volna, 
és némeliy ízben vagy a’ Városban, v a g ya ’ 
V7ároíou kivül levő nyári házáh >z magával 
el-ne victe volna, nem más okból, hanem 
hogy alkalmatofságot leljen, vele kedve 
fzerént befzélgetni, és az o timos maga-vi- 
felésében gyönyörködését tölteni. Egyken* 
többi között fzivelebben mulatozó kettes 
létekben kérdezi vala tőle a Márk-Gró fiié; 
mint tetízene néki a’ házánál? és nem vól- 
na-é kedve ezutánn álhatatofan nála marad
ni? melly re hogy annál kéfzebb akaratját 
várhatra , utánna vetette egyfzer ’s mind, 
hogy, ha Ötét a’ házánál való maradásra 
bírhatná, közel magához tifztes, és magá
nos fzobába helyheztetné , és mint tulajdon 
gyermekét Anyai gond.vifeléíe alá fogadná; 
minémft nagy vigyázáííal, és tifztelettel vi- 
Teltetett Kriffina a’ Márk-Grófnéhoz, illy ke* 
gyelinefségu igéretire való álláshoz nem vala 
ugyan idegen fzivvel, azzal mentette mindaz- 
által magát, hogy ö a Kegyes Gróíaéjának: 
örökös köteles fzolgálója vóhia, ’s azért 
fém hatalmában, fém akaratjában nem álla» 
na, hogy a’ Márk-Gró ínénak ebbéli Kegyef* 
ségéhez ragafzkodni, ’s olly Kegyes tetfzé- 
sere magát fel*áldozni bátorkodhatna.

B 5 Ezen
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Ezen betses, és tifzteletes válafzával Kri- 
ftinának külön'}fen meg - vigaíztaltatott a’ 
Márk-Grúfné, könnyen éfzre vevén, hogy 
egyedül Andró Grófné volna az akadályos 
efzköz, melly miatt Kriftina hajlandó ízi
vének fzándékút nyilvábban meg-nem val
lotta, imigyen fzó Hot azért tovább hozzá: 
értem jó l Kriftina, miiiémü vélekedésben 
légy ; te azt gomb tlod, hogy mivel Andró 
Gró ínénak kötelefe vagy, annak fzolgálatjá- 
ból ki-lépni nem állana fzabadsúgodban: az 
én gondolatim fém arányzanak oda , hogy 
abbéli kötelességedtől, mellyel moftani fór-* 
fodhoz képed; tartozol, el-idegeniteni kíván
nálak, hanem ha a5 házomnál maradni ked
ved tartaná, én irántod elsőben a’ Grófnéd- 
nál a fzükséges engedelinet ki - fzerezném, 
azutánii pedig azon iparkodnám, hogy illen
dő férjhez-adás által tellyes Szabadságodnak, 
és e’ világi boldogságodnak elő -mozdítója 
lehetnék.

Hlyen húron pengő fzók igen kedvefen 
hangoztak a’ Kriftinának füleiben, mert úgy 
vélte eddig, hogy egéfz életében a fanya- 
rú fzolgálatnak terhét fogja vifelní, és tsu- 
pán a Grófnéjának tetfzésére kell néki él

nie;
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nie; hallván pediglen, hogy a’ Márk-Grófné 
nem tsak teabadságának meg-nyerésével, de 
az ideig való boldogságának-is megszerzé
sével bíztatná, nem tartotta tanácsosnak több 
féle mentségekkel illy fzerentséjének elő
mozdítását meg-gátolni; alázatos köfzönete- 
ket mondot a Márk-Gróíhénak hozzá vife- 
lö kegyefségéért, és az egéfz ügyét meg
változhatatlan Kegyelmefségébe ajánlotta , 
lég - boldogabb Afzfzonyi - állatnak állétván 
magát, ha fzerentséje lehet kegyes Parantso- 
latinak teljesítésében meg-halnia.

Kevés napok múlva meg-jelent Andró 
Grófné látogatás képen a’ Márk - Grófnénál, 
több ízolgai között Kriftinát-is magával el
vivén, mihelyt az olly, látogatáíi alkalmatos
ságokban fzokott elö-járó tifzteleteknek, és 
kerdezöskedéfeknek véget vetettek, a’ Márk- 
Grófnénak minden más közlendő befzélgeté- 
fei előtt első vala az, hogy meg-fzólitotta 
a’ Grófnőt, kinek nagy kedvében magát len
ni tudta, a’ Kriftináért, minden kigondolha
tó vifzonti tetfzéfeire magát le-kötelezvén, 
ha ezen kéréséhez barátságos engedelemmel 
fog járulni; a’ Grófné illyen kívánságát a* 
Márk-Grófnénak ingyen fe vélvén, igen ked



vetlenül hallotta, mert Kriflinának ckes Sze. 
mélye, és vií'elele neki-is kedves vala. Nem 
általotta a veget a’ Mark-Grobiénak inódo- 
fan ertésére adni, hogy ez egyízeri kíván
ságának nem kedveskedhetne ; minden ízet
lenségnek el-távoztatására pedig a’ Férjével 
Andró Gróllal mentette magát, ki tudni-illik 
Kriftinát azon okból hozta volna magával ki 
Magyar-Orfzágból, hogy ama nevezetes Bu- 
da-Vára meg-vételének élő bizonyságára, és 
emlékezetére néki fzolgálna. Mire nézve na
gyon kételkedik, ha, mégleu é l, a* házától 
el-botsátja-é ? illy kétséges feleletével a’ 
Grófnénak meg-nem elegedet a’ Márk-Gróf
né, azt válafzolván többi k özö tt, hogy ha 
ugyan Andró Gróf Ur Buda-Várának meg-vé
teléről emlékeztető jelt kíván maga előtt lát
n i, tsak a’ jobb karjára veti-is  fzemeit, 
elégséges emlékezetet láthat azon, és igy a’ 
Török rabotskáját könnyen oda engedheti, 
az alatt első adandó alkalmatofsággal igye
kezik maga e’ dologról véle fzólani, és Kri- 
ítináért meg-fzólitani, reménlvén, hogy fzép 
Kérésének nála, mind olly el-hírültt. Nemes 
indúlatú Úrnál helye léfzen.

A ’ Gróf.
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A ’ Grófnc erre úgy tettette magát, mint
ha a’ Mérk-Gróftiénuk jelentett fzándékában 
önnön réfzéröl épen nem volna ellent-alló, 
el-tekéllette azonba fzivében , hogy mihe- 
lyeft haza juthat, arra fogja a’ Grófját be- 
fzélleni, hogy a’ Márk-Gró fiiénak kérését 
valami jelefen fzínlö okokkal magától el-tá- 
mafzfza. „De fokkal fortélyafabb vala a 
Márk-Grófnó a' Grófnénál, és talám az ábra- 
zatjából-is ki-nézte, minémii alattomban va' 
ló gondolatokat forgatna: egy fzempillan- 
tásban azért meg - változtatván előbbi fzán- 
dékát, a’ helyett, hogy adandó alkalmatof- 
sággal maga akart a Gróffal fzólani, tüftént 
még a Grófnénak jelenlétében egy bizonyos 
esméretes ifjú udvamokat ( ki egyéb aránt 
régi Záfzlós Nemből való lévén, hafonló- 
képen a’ Márk- Gró ínénak látogatására meg
jelent vala) küldőt hozzá, ki által Ötét Kri- 
ftináért meg-fzólittatta, és kéretette.

Gróf Andró még eddig nem gondolkodot 
tovább Kriftina felöl, hanem hogy a’ Ke- 
refztényi tudományban oktattatta, és meg- 
kerefzteltette, egyéb aránt noha ugyan Bu- 
da-\ ára meg-vételének mint egy emlékezeté
re magával Parisba hozta, leg-iukább mind

az által



azáltal a’ Grófn ójának fzolgálatjára alkal
maztatta , kit mint hogy Kriftinán kivul több 
fzemélyekböl álló udvari fzolgálókkal bővel
kedni tudót, maga pedig különös okokra 
nézve a’ Márk-Groíné kérésének megragadá
sára leg-kiíebb tiizteíséges mentséget nem ta
lálhatót, minden további gondolkodás nélkül 
a’ hozzá küldetett Udvarnokat azon izenettel 
botsátotta vifzíza a’ Márk-Grófnéhoz, hogy 
Ö leg-íöbb fzerentséi közzé fzáralálja, ha a’ 
Márk-Grófnéhoz mindenkor vifeltt különös 
tiszteletéről moft örvendetes bizonyságot te
het, és értelmére adott kívánságát a’ Márk- 
Grófnénak tellyesitheti; önnön réfzéröl az
ért tellyes kéizséggel oda engedi a’ leáhy- 
z ó t , és örü l, hogy valaki találtatik a’ há
zánál , ki ö Méltóságának kedvében lenni 
erdemes, és a’ kit kegyelmefsége , ’s gond- 
vifeléfe alá venni kívánni méltóztatik; nem 
kételkedvén, a’ Grófneja-is hafonlatos érte
lemmel véle léfzen, kire, ha mit még talám 
a Márk-Grófnéval ez iránt végezni akarna, 
a’ többit bízza.

Előbb pedig, hogy fém a’ nevezet [Jdvar- 
nok vifzfza tért, már a’ G ró iné meg-egye
zet a Márk-Gróínéval; elő - hivattatott a’

véget
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Véget Kriffina a’ maiik ízobából, és meg- 
kérdeztctett, ha nem akarna-é ennek utAnna 
a Márk-óró ínénál maradni ? Kriffina vala
mint fzép, úgy furtsa-is lévén, másképen 
tettette elöfzör magát, hogy fém a? ízhfé- 
nek belső érzékenységé rendelve vala , és 
mint egy imízoltacta magát a’ fzabad ízó- 
lásra, nem más okból, hanem hogy az által 
a’ Grófnéját azon hitelbe tedje, mint ha 
nem örömeit lépne-ki a fzolgálatjából. íi ly  
hitelben eme kezdé ötét bátorítani , és a’ 
Márk - Gró ínénál nyerendő jövendőbeli jó 
napjaival biztatni; mellyre Kriffina imigy 
fzólamlott meg móljára, én kéfz volnék u- 
gyan az eddig való helyheztetéfemnek vál
tozását alázatos köízönettel fel-venni, de if 
mellett efedeznék, hogy engemet mindenko
ron vélem tapalztakatott kegyelmefségében 
tovább-is mcg-fzenvedni , és azon kegyes
kedő fzabadsággal vigafztalni méltóztatuék, 
hogy ez után-is nemellykor alázatos Udvar- 
láí'cmat mint Méltóságodnál , mint a’ Mél- 
tóságos Grófnál meg-tenni bátorkodhaifam; 
a Grófné azt néki fziveüen meg-engedte, 
cs egyfzer s mind fzép oktató tanításával 
emlékeztette, hogy a’ Márk-Grófncu.'i min
dennemű tselekedeteiben, és kő telelj égének

vég-



véghez vitelében olly jó l , és ditséretefen 
vifelje magút, hogy fém valami neheztelés
re, fém pedig ne talámtúu érdemlendö meg
vetésére okot ne adjon. Mellyekre Kriítina 
midőn engedelmes figyelinetefségét meg-igér- 
te , a’ Grólné által a’ Márk-Gr óinénak gond- 
vifeléfe alá adattatott.

A z  eddig v a ló , és következendő befzél- 
getéfekbül kinek kinek világofan elméjébe 
tűnhetik, hogy. Kriítina igen, fzerentsés órá
ban lépet Púris-Városába, mint hogy a’ Ka- 
ténó Márk-Gróftiéban olly hathatós, és ke
gyelmes gondvifelöt nv^rt, kinek nyilván- 
ságos jelekkel meg-esmertetett fzeretetében 
tellyes bizodalmat vethetet ; inellyhez ké
peit azonnal a’ Márk-Grófné tett igérette 
fzerént fzáraya alá vett Kriüinának magá
nos fzobát közel a’ magáéhoz üresítetett, 
fzolgálatjára egy fzolgáló leányt rendelt, 
külörnb külömb-féle ékes öltözeteket, mel- 
lyekben akár hol betsülettel meg-jelenthetet, 
néki tfmáltatott, sött afztalához- is ültette: 
egy fzó v a l: Kriítina felette nyertesnek tar
totta magát, a’ Márk - Grófilé pedig ebbéli 
kegyefségének jelefebb ineg-bizonyitására ez 
egéfz házi népe között ki-hirdettette *. hogy

valaki
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valaki Kriftinának leg-kifebben vétetni mér, 
az fzintén olly érzékenységes büntetéft vár
jon magára, mint ha önnön fzemélye ellen 
vétett volna.

Kriftina ekképen maga kényén élvén, és 
a’ Márk - Grófnénál femmi bizonyos foglala- 
tofságokra nem köteleztetvén, hanem hogy 
némellykor a Török Afzfzonyi rendeknek 
neveltetéíit, fzokáfit, és tulajdonságit el-be- 
fzélleni; és az által a’ Márk-Grófiíénak, ki 
ritkán vala látogatók nélkül, az idejét mú
latni kellet, könnyű módot nyert abban, hogy 
a’ lég - tekéntetesb ^Frantzia Afzfzonyokkal 
meg-ésmérkedhetet, és néha néha a’ látoga- 
táfokra ki-kérettetett. Minémü alkalmatof- 
Ságokban mind a’ Frantzia nyelven, mind 
pedig a’ tárfalkodásnak módjában rövid idő 
alatt olly tekélletefsé tétettetett, hogy fó
kák, kik még az eredetéről femmit nem tud-* 
tak , nem máit Ítéltek felöle, hanem hogy 
Paris bán fzületett, és neveltetett Frantzia 
fzemély légyen.

Midőn Kriftina illy örvendetes vigafetaláf- 
f&l idejét töltette, és minden dolgai akaratja 
fcerént fölyának, úgy hozta a’ véletlen tör-

C ■ ténet,

= = = = = = =  33



r;énet, hogy egyfzer ízek erében ki-sétálván, 
fzem közben találta teílvér Báttyát, Akme- 
te t , a’ ki póftán Parisba jö t , hogy ott e- 
gyetlen teftvérét, Kártigám húgát fel-kereíTe. 
Ezek mind a’ ketten a’ Natóliai Bafsának fo
gadott gyermekei valának ( mellyröl mindaz- 
által ok feminitfem tudtak) kiket ezen ne
velő Atyok jobb voltokra nézve Buda Vá
rába az ott parantsoló Vezérnek gondvife- 
léfe alá küldött vala, mint hogy maga hadi 
hivatalja fzerént a’ Török Tábornál tartóz
kodni köteleztetett. Akmet már az előtt 
egyfzer a’ Kerefztényeknek foglyok v o lt , 
kik Ötét többi között egy tsatában el-fogták, 
az után pedig más alkalmatofsággal, melly- 
ben a’ Törökök fzerentséfebb leífel a’ Ke- 
refztényekre ütöttek, önnön fortélyát lát
ván, maga magát ki-fzabaditotta, és tsak 
alig az e lő tt, hogy Buda Várának Viadal
ma elö-vétettetett, Kártigám húgával Budára 
érkezet, mellynek véres meg - vétele után 
ismét olly fzerentsés lév e , hogy alattomban 
a’ Kerefztényeknek kezeikből igen módofan 
magát ki - fejthette, és esméretlen fzinlés 
alatt mindenütt az édes húgát követte, mint 
a’ következendökböl bővebben ki - fog tét* 
fzeni.

Alig
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Alig fzemlélé meg Kriftina Akmetet az út
ban, el-nem vehette róla a’ fzemeit, úgy 
tűnvén azonnal előtte, mintha azon jöve
vényt esmérné , egyfzer ’s mind elméjébe jő 
vén, nem Akmet Báttya volna-é? Németh 
öltözetére nézve mindaz által, melly ötét i- 
gen meg-változtatta, kételkedet illy véleke
désének bizonyságán, kezdet azonban a’ fzi- 
ve belső titkos ingerléfek által buzgóbb in- 
dúlatoktól kifztettetni, és vonattatni , és 
mint hogy annak, és a’ Báttyának ábrázatjá- 
ban femmi éfzre vehető külömbséget nem 
tehetet, nagyobbadván vélekedéfe, hogy a’ 
kétségesben a’ bizonyofat ki-tanúlhaffa, kéfö 
akartva úgy járatta a’ fzekerét, hogy annak 
a’ jövevénynek kotsijához közel esne, ki
nek midőn mellette léve, nem állhatta, hogy 
meg-ne álitotta, és következendöképen meg- 
ne fzólitotta volna : Uram ! botsáffoh- meg 
egy Afzfzonyi-állat méréfzségének, a ki tu
dakozza, ha betsületes fzemélyét nem lát- 
ta-é valaha Budán, vagy nem esmérte-é Na
táliában '?

Akmet tsudálkozot magában ebbéli fzabad 
meg-fzolittatáfon, el-nem ítélhetvén, hogyan 
esmérhetné Ötét az az esméretlen ACfc-
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fzony fzemély, a’ végett ö-is hafonlatos erős 
fzemekkel nézvén Kriftinára, ;:zt feleié vifz- 
fza: hogy ö ugyan nem tagadja, hogy ez 
előtt mind Natoliában , mind Budán léve , 
nem emlékezhetik mindazáltal arró l, hogy 
azon helyeken valaha drága fzemélyét látta 
volna, hanem ha talám mint Kerefztény a’ 
Törököknél raboskodot volna. Ezen vála- 
fzára nem kételkedet tovább Kriítina a’ Bá
tyának valóságos fzemélyeröl, bizonyos o- 
kaira nézve mindazáltal hallafztani akarta ma
ga meg-esmértetését, és tsak azt válafzolta 
néki; Uram! éfzre vefzein feleletéből, hogy 
még-is rólam meg-emlékezhetik, ha azért ta
lám egynéhány napig Párisban múlatni izán- 
dékozik, tefsék magát a’ Katéno Márk-Gróf- 
né házánál jelenteni, ha ott tsak az után a’ 
fzemély után tudakozódni fog, kit nem ré
gen örökbefogadott, mind nékem, mind ma
gának/'igen örvendetes alkalinatofságot fog 
nyújtani minden féle kedves újságoknak egy 
máitól való meg - érthetésére. Akmet meg
ígérte fok bizonyitáíokkal udvarlására való 
jövetelét, jelentvén , hogy a* nélkül - is egy 
bizonyos fzemélynek fel-kereséseért fáradoz
na Párisban, kire talám az ö közben-járáía, 
és igazítáík által könnyebben reá fog akad

hatni,
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hatni. Erre illendő Udvarisággal bútsút vc- 
v é n , a’ kotíiifal Szent Antal nevii hoftátba 
hajtatot, minek utánna előbb még egyl'zer 
vifzfza fordulván, az esméretlen húgától en- 
gedelmeíen ki-kérte hogy holnap mindjárt
dél előtt a’ Katénó Márk-Grófnénál utánna 
kérdezkedni bátorkodhaffon.

Kriítina kedves Báttyának Parisban léte 
miátt nagy fzivbéli örömétől környiil vétet- 
tetvén , alig várta, hogy vifzfza térj én, é* 
a’ Márk - Grófnénak el-befzélje, miképen a’ 
fzerentse, és történet úgy hozták légyen, 
hógy sétáló útjában a Báttyára akadot, ki
tol holnap dél előtt meg - fog látogattatni: 
a’ Márk-Grófné melly kedvefen hallá egy 
réfzröl eme’ véletlen újságnak túdofitását, 
olly vélekedve gyanakodot , ne talám Kri
ítina Báttyának fzemélyében meg-tsalatkozék; 
Mert nem más jelből tartotta ötét Báctyának, 
hanem mivel képében tellyefen hozzá hason
lítana: azonban az által lég-inkább erösíte- 
tett gyanóságában, hogy Akinet mind Nato- 
liában , mind Budán vólt légyen, és mihe» 
lyeít ötét meg-fzemlélte, azonnal mint egy 
fel-buzdúlván , különös indúláfokat érezet 
fzivében. Mondá azért a’ Márk-Grófné Kri-
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ííinának , hogy egy kis ideig való várakozás, 
és a holnapi nap lég-jobban ki-fogják nyi
latkoztatni látományának valóságát, maga-is 
tehát fzemélye fzerént jelen lenni kiván, 
midőn Akmet meg-jelenénd. El-érkezet más 
napon Kriítinának öröm órája, mellybenAk
met a’ Márk-Grófné házában meg-jelent, és 
mint hogy el-jovéfe iránt már előre minden 
fzolgák, és fzolgálok meg-valának tanítva, 
meg-állván a* kapu alatt, alig mondotta-ki, 
kit keres, azonnal egyenefen Kriítinának a’ 
fzobájába vezettetett, ki már a’ Márk-Gróf- 
néval együtt óhajtva várakozot reá. Akmet 
a' fzobába bé-lépvén, a’ mint tudót, és men
nyire a’ Frantzia nyelvben fogyatkozott tu
dományától kikelhetett, fzokott udvariság- 
gal járó első köf’zöntését hogy m eg-tette, 
könnyen ugyan az ö lába vonáíiból, és meg- 
hajtáíiból ki - tüntt, hogy valamint idegen 
Nemzet vala, úgy a’ Párifi tántz * helyeken 
nem forgót; mindazonáltal még-is a’ Márk- 
Grófné igen kegyes ábrázattal fogadta ötét, 
Kriftina pedig kezét nyújtotta feléje, kér
vén , hogy ö ,  és a’ Márk-Grófné között 
tetfzene néki le-ülni.

A z



A z első egy más között váltott befzédefc 
után úgy teregette Kriítina azonnal a’ fza- 
vait, hogy igen fzép illendöseggel elo-hoz- 
ta Akmetnek, miként tegnap azt értette vo l
na tőle, hogy tsupán egy bizonyos íze mély
nek kedvéért, és fel-kereséséert fáradot lé
gyen Párisba; mire nézve bátorkodik tö k ' 
kérdezni, ha nem vólna-e fzabad tudni, ki,, 
’s mi volna az a’ kedves, és betses íze- 
m ély, hogy annak hol tartózkodásáról talám 
örvendetes hirt adhatna? Én éppen femmi tit
kot fein tefzek belőle, felele Akm et, éj? 
ha a’ Leány Afzfzony engemet valaha Na 
toliában , "vagy Budán esmért, a’ mint teg
nap emléteni tetfzett, kétség kivül azt - i« 
jól fogja tudni, hogy ottan nékem Kártigám 
nevű Húgom v ó lt , kivel az ellenkező iors. 
úgy moftohálkodot, hogy Buda Vára meg
vételének alkalmatofságával mint rab a’ K e
refztényeknek kezeibe került, és, a’ • mint 
alattomban ki-tudakoztam, némelly Fö-Tifzt- 
töl Frantzia Orfzágba hozattatott, ki után 
igaz vérséges Atyaíiságom, és fzeretetem im 
el annyira gerjefztettek, hogy éppen eddig 
jöttem nyoma után, hogy, ha lehetséges, 
itt létét ki-tanuljam, és Ötét ismét előbbi 
fzabadságába tedjem.

C 4 Midőn
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Midőn Akmet illy tekélletes fzeretetét elÖ 
terjefztette, és Kártigám nevet említette, 
Kriítiua nem győzhette-meg a fzivét, hogy 
annak a’ tüze az ábrázatjáu ki-ne ütőt, és 
el-ne pirult volna, melly gerjedelmét mind- 
azáltal hogy illendően el-fzinlené, kelletlen 
köhögésre kinfzeritette magát , és , hogy 
Akmet fzinének változását belső mozdulásá
nak ne tulaj donitaná, imigyen fzólot vala 
hozzá : Uram! ha el-gondolja, melly tagos , 
én népes hely légyen Páris, nehéz, és fárad
ságos léfzen a’ moíl nevezett fzemélynek 
fel - találtatáfa, annyival-is inkább, ha nem 
itt , hanem más ezen Orfzágban lévő Város
ban talál lenni: azon közben igen jól emlé
kezem még reá, hogy Natoliában való lé
temben az akkori Natoliai Bafsának egy Kár
tigám névü leánya va la , kit Akmet Bátyá
val együtt, midőn ö maga a’ Kerefztéuyek 
ellen hadba költözőt, fzánt-fzándékkal jobb 
gondvifelésnek okáért Buda Várába küldőt, 
ha tehát az Ur Akmetnek hivattatik, illy 
kömyül-áiláfokra nézve Úri fzemélyében Tő* 
rök Kártigámnak teílvér Bátyát fzerentsém 
vagyon előttem fcemlélnem.
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Nem tagadhatom, felele Akm et, hogy éa 

egy Muzelmán, és emlétett Natoliai Bafsá- 
nak fia vagyok, fzerentsétlen Húgomhoz 
vonfzó nagy hajlandóságom arra a vakme
rőségre ingerlet, hogy ama’ vér - ontó ero- 
fzakkal meg-vett Buda Váránál, látván min
dennek bóldogtalan végét, utolsó vefzede- 
lemnek fzorongatáü között magamat Németh 
hatzokába rejtettem, mellyet egy Kerefz
tény rabról le-vontam; és mivel valaha Na- 
toliában némelly rab fzemélyektol mind Fran- 
tz iá ú l, mind Némethül befzélleni, és e’ 
mellett a’ Magyar fzót-is egybéli fogságom
ban fzükségemre meg-érteni, és fzólani meg
tanultam , bátorkodtam a meg - vívásnak al
kalm asságával a Kerefztények közzé ke
veredni , kiktől öltözetemnek látfzatjából a’ 
magok nyájabélinek itéltettvén, olly forté
lyomat nyertem, hogy nem tsak fel-gyúltt 
haragjokuak forró mérgét el-kerúlhettein, de 
egynéhány napokig közöttök-is tartózkod
hattam , migien tudniillik ki - tudakoztam , 
hogy Kártigám Húgom (kit egy Katona áll
tai meg-fogattatni fzemeimmel láttam) vala- 
melly F ö-T ifztn ek  kezeihez adattatoct, ki 
Budán nyertt vefzedelmes febei miátt az ti
tán fzolgálatját le-tévén, Hitvesével, és Hú-*
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gommal együtt ide Párisba jött, hogy itten le
telepedjen, és további nyugodalmát itt élje. 
Ezeket hallván, de lég - bizonyofabban meg
tudván Efztergam Várában (hova vetemedtem, 
és holott azon Tifztnek a’ Vár-örzö Tiíztek 
között egy rokonya vala) indulóban voltam 
ugyan mindenütt minden mulatás nélkül 4Ötet 
nyomban követnem, hogy azon arannyal, és 
drága kövekkel teli ládátskát kezéhez adhat
tam volna, mellyet Baífa Atyám a’ végre 
reám bizot, h ogy, ha én, vagy az emlétett 
húgom a’ Kerefztényeknek hatalmába jut
nánk, azzal magunkat ki - válthatnánk; de 
m eg-gátolt illy igyekezetü akaratomtól re- 
ményletlenül reám támadott nehéz betegsé
gem, és kénfzeritett egéfzségemnek vifzfza-ál- 
litásáig a’ Kerefztény Tsáfzárnak lakó helyé
ben, Béts Városában maradnom: honnan tsak 
egynéhány hetek előtt indúlék-m eg, újabb 
túdóíitásból értvén, hogy ama fellyebb em
létett Tifzt egyenefen Párisba vette útját.

w Kriítina nem tartotta még alkalmatosnak 
lenni, magát meg - esmértetni, örvendezel 
mindazáltal fzivében hallván, hogy Akmet 
arannyal, és drága kövekkel tellyes Iska* 
tulyát hozot magával , gondolván, azzal

talán»



tálára jövendőbeli fzerentséjét hamarább elő 
mozdíthatni, és úgy tettette magát, mint 
ha Akmetnek, és Húgának fzerentsétlenségét 
igen fzivére venné, tudakozván a’ mellett 
t  le , Nem de ismét Török Orfzágba vifz- 
fza menni fzándékozna-é, ha a’ húgát fel
nem találná? vagy nem vólna-é kedve Pá- 
risban maradni, és Kerefzténnyé lenni'? Ak
met azt feleié erre, hogy o olly hamar él
ném tekélheti magát, mellyikét a’ kettő kö
zül mivelné, meg-kell azonban úntatlanúl-is 
néki vallani, hogy időnként az elsőhez ke- 
vefebb, az utolsóhoz pedig annál nagyobb 
hajlandósága volna, mivel a’ Kerefztényeknek 
tárfalkodásából igen helyefen ki-vette, hogy 
mind az Ö életeknek módja, mind pedig 
hiteknek dolga fokkal efzefebb, jobb rendű, 
és építőbb légyen a’ Törökökénél, ha azért 
tsak tudná, miképen ö a’ Kerefztények kö
zött életét el-tarthatná, igen könnyen meg
eshetne, hogy magát meg-kerefzteltetné: sőt 
önnön réfzérol el-nem mulatná, a’ húgát-is, 
ha valahol létét ki-tanúlhatná, reá befzélíe- 
n i , hogy hafonlóképen a’ Kerefztényeknek 
hitével változtatná-meg vallását.
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A ’ Márk-Grófné, és Kriítina igen örülé- 
нек Akmetnek illy jó  gondolati! fzándékán, 
hogy pedig a’ Márk-Grófné az eddig tartott 
befzélgetésnek ne láttattnék tsápán halgatója 
lenni, imigyen fzólamlot-meg Akm ethez: mi 
a’ kegyelmed életének el-táplálását illeti, arról, 
nem fz'úkség magának nagy gondokat tenni, 
ha a Kerefztények hitére állani igyekezik, 
mert a’ Kerefztényeknél, és kivált Frantzia- 
Orfzágban az a’ fzokás, hogy fenki élő fzük- 
ségében el-nein hagyattatik, ki Kerefzténnyé 
lett; ekképen, ha illyen fzándékának tellye- 
sétesére meg-esmért igaz öfztöutöl vonatta- 
t ík , és ineg-kerefzteltetiii kívánkozik, foga
dom , hogy mind azoknak, mellyekben fzü- 
kolkődését előre által-látandja, megszerzésé
ben magam fogok fzorgalmatoskodni.

Akmet meg-kofzönné nagy alázatofsággal 
ezen kegyes ajánlását a’ Márk - Grófnénak , 
fordulván ismét Kriítina felé, és hafonló en- 
gedelmefségii kérelemmel . tudakozván tőle , 
miképen jót légyen Natoliába, és Budára? 
mint hogy előbb azt emlétette, hogy fém 
a’ Natoliai, fém Budai Bafsák ne lévének 
előtte esméretlenek? Kriítina meg-ütközött el
sőben illy véletlen kérdésén az Akmetnek, és

té-
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tétovázó gondolatiban fel - nem találta mind
járt magát, mit válafzoljon: mellyre épen a* 
fzolgáló leánya lépett-bé a’ fzobába, jelent
vén a’ Márk - Grófnénak , hogy az Arbay 
Grófné volna jelen látogatására, alig halot- 
ta-meg azt Kriítina, bizonyos jel által ér
tésére adván a’ Márk-Grófnénak, hogy még 
kevés ideiglen Bátya előtt titokban lenni 
akarna, a’ tartozó felelet helyett illyen vá- 
lafzt gondolt vala ki Akmethez: hogy tud* 
niiUik fzivéből íajnalná, hogy moítani alkal- 
matofsággal az Arbay Grófnénak ide jöve
tele miátt kéntelen meg - fofztattni fzerentsé- 
jé tö l, tovább véle befzélgetni, és kívánsá
gára illendő feleletet adhatni, mindazáltal 
azon közben-is tudósítaná, hogy Kártigám 
Húga bizonyofon Párisban légyen, kivel ha 
talám ízemben lenni, és befzélleni kiván, 
terhül ne venné ismét dél utánn két órakor 
bála meg-jelenni, arra az időre hozzá fogja 
hivattni, kinek meg-jelenésén éppen nem ké
telkedik , mivel felette különös jó barátja 9 
és esméröfe, és fok időket fzokott egyve- 
les tárfaságában tölteni.

Akmet kedves Húgáról hallott Örvendetes 
hir-adásra el annyira raeg-örült, hogy tű

iként
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ftént kiíTebbik újján hordozott drága gyűrű
jét le-húzta , és Kriítinának néminémü hála
adás gyanánt ajándékul nyújtotta; ez nem 
akarta tellyefséggel tőle el-venni, jelentvén, 
hogy minden ajándék nélkül tsupán fzolgál- 
ni kivánó indulatjából tett ígéretét meg- áll
ja ; Akmet miitdazáltal gyakorlott kérésétől 
meg-nem fzünt addig, miglen utóljára aján
dékának hely nem adattatott; azutánii mind 
Kriftinától, mind a’ Márk - Grófnétól igen 
tifzteletes illendőséggel el-bútsúzváu, nagy 
vigafztaláffal haza-ment, feminit kivánságos- 
fabban nem óhajtván, mint azon órának kö
zelítését, mellybeu fzerelmes húgával ízem
be jönni, és befzélhetni alkalmatofságot re 
ménylet; mi ezen dologban leg-ritkább, a z , 
hogy Akmet Kártigámuak Kriftina fzemélye 
alatt való el-rejtezését leg-kiffebb gyanúba 
fe vette , vagy taláin különös torténetbül 
efett, hogy Kriftina meg-ne esmértefsék; a- 
vagy a’ Frantzia öltözet okozta olly mód 
nélkül való változását , hogy Kártigámhoz 
többé nem hafonlított ; azt ugyan helyén 
keli hagyni, hogy a’ ruhája leg-több okot 
nyújtót ezen esméretlenségéhez, és külső te- 
kéntetének nagyon meg - változott látfzatjá- 
h o z , mert valakik az előtt Kriftinát még Tö

rök
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rök öltözetiben fzemlélték, közönségeffen 
azt vallották, hogy a Frantzia ruha ötét 
nem tsak egéfz termetében meg - változtatta, 
de fokkal lzebbé, tetfzetefebbé tette; meg
lehet azonba, hogy tetfzett az Egeknek, 
ezen két hív fzeretö Attyafiak között egy 
ritka efetet rendelni, és Kriitin.it Bátya előtt 
mind addig esméretlennek tartani, még iie- 
lyefebben illene, váltatva annál nagyobb vi- 
gafztaláffal meg-esmértetni.

Kettőt üte dél utánn az óra, midőn meg
jelent Akmet, és bé-jelentette magát a’ Márk- 
Grófnénál, és Kriítinanál. Nem kellett néki 
femmit várakozni, mert már kéfzen várat- 
tatott. Előbb mindazáltal, hogy fém be
vezettetett, értelmére adatott, hogy Kriíti
na nem volna még jelen, tetfzene néki a* 
véget az alatt-is a’ Márk - Grófnénak fzobájá- 
ba menni, és ott addig való várakozáífal 
lenni, méglen Kriítina el-érkezik. Majd egy 
fertály óráig mulatót a’ Márk-Grófnéval, a* 
k i,  látván Kriítinának kéfedelmefíebb meg-> 
jelenését, kezdi vala ötét újjabb reménység*, 
gél táplálni, tudniillik: hogy Kártigám fokáig 
ki-nem maradhatna: erre a’ fzóra bé-lép v a 
la Kriftina a’ fzobába éppen azon öltözetben,

mel*
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mellyet Buda - Várának meg-vételekor teftén 
vifelt, és a’ Márk-Grófné előtt meg-haj tvárt , 
fzépen magát, igy kezdet fzóllani: Méltósá- 
gos Márk-Grófné, kegyelmes Afzfzoiíyom , 
méltóztatott kegyeffen hozzám izenni, hogy 
m e g-jelenjek iin kívánságára meg-jelentem, 
alázatoffan érteni óhajtván kegyes parantso- 
latját, és követni. Akmet alig pillantotta- 
meg Kriffinát, Török fzokás fzerént öröm 
kiáltáffal fel-ugorván, gyors lépéfekkel eleibe 
ment, és buzgó indulatjának ofztönéböl ma
gához kaptsolván, leg-fziveffebb öleléfek kö
zött m egcsókolta, nagy örömében konyvez- 
ni egyfzer ’s mind, és következendő képen 
hozzá fzólni kezdvén-. Oh ezerfzer ’s még 
ezerfzer ohajtott örömöm, édes Kártigám há
gom! oh minden vigafságnak órája, melly ben 
éln i, és jelen-lenni látlak, hálát adok a’ Ke- 
refztények nagy Iítenének, hogy olly Bol
doggá te tt , és nyomodra vezérlet; Kedves 
húgom ! de vigafztaltatoin jelen-létetden! már 
örömmel halok-meg, mivel fzerentsém lett 
még egyfzer e’ Világon kedves fzemélyedet 
láthatnom, és teílvéri fzeretetemet hozzád 
meg-bizonyithatnom.

Kar-
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Xartigám a’ Báttyával egyenlő fziv - iiuiú- 

І ufókat érezvén, netn tartóztathatta hafon- 
ló képen öröméből, és fzsretetéböl ki - gör- 
diiltt könyveit, imigyen fzólvún ö-is Bát- 
tyához: Oh kedves Bátyúm ! hafzontalan y 
és lehetetlen már, úgy mint tegnap, és ma 
reggel, előtted magamat tettetnem, és es- 
méretlenitenem, engedd inkább , hogy buz
gó hajlandóságomból hozzám kaptsollalak, 
és a Kerefztények három fzemélyü egy igaz 
Iftenének ki - mondhatatlan hálát mondjak , 
hogy ö minket fz'űlö, és nevelő hazánktól 
illy távúi lévő fö ld ö n -is egéfzségeffen , és 
fzerentséffeu egybe-hozot; fajnálom ugyan 

• különös képen, hogy érettem annyi fáradsá

gokra, és vefzedelmes útftzáíokra adtad ma
gadat: de azon kívül, hogy ebből igaz teíl- 
véri fzeretetednek. nagy voltát által-látom , 
talám a’ Mennyei Felség vezérlette elmédet, 
hogy Frantzia-Orfzágba jönnél, a’ hol mint 
már én , úgy te - is a’ Mahomét vallásának 
irtóztató tévelygései fzivedböl ki - irthaffad, 
és az egy idvezítö Kerefztény hitre tér- 
hefs, inellyre ma reggel nem kevés hajlan
dóságodat tapafztaltam, és a’ mellyml alkal- 
matoífabb időben bővebben fogok veled fzó- 
lani.

»  Mi-
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Midőn ekkepeu a’ M árk-Grófné, Akmct, 

és Kriítina meg tübb e5 íéle első örömből 
eredete beízélgetéfeknek végét fzakafztot- 
ták , Akm et, es Kriílina a’ Márk-Grófnénak 
engedelméböl elő kezdették egy másnak 
fzdmlálni mind azon eleteket, mellyek el
válásoktól fogva vélek történtének , ügy 
mint: mi módon mentek Ők el Budáról, és 
hogyan jöttek Frantzia-Orfzágba. Azután 
elö-hozatta Akmet a’ fellyebb nevezett At- 
tyától reá bizott Iskatulját, és Kriftinának 
a’ kezébe adta illyen fzó k kal: ím e ! kedves 
Hugóm ! valami ebben vagyon, légyen mind 
a’ te íajátod , tsak annyit hadj rélzemre 5 a’ 
mi a’ tettemnek ebtáplálására, és ruházatá
ra fzükséges: az emlétett Iskátulja Indiai 
fekete fából vala, Elefánt tsonttal meflersé- 
gel'fen bé-foglalva, és környös-köriil, alól ’s 
feliyül fa-levelek módjára igen ékefen arany, 
és olvafztott munkával ki-rakva, a’ fedélnek 
közepén belől látízatott egy fél hóid, melly 
alatt Arabiai Arany betűkkel ez találtatott 
fel-jegyezve : Ibrahim Beglerbég Natoliában: 
a’ benne lévő Kintsnek mennyisége tifzta 
Aranyban hufzon ott ezer Aranyokból ál
ló t, gyémántokon, és egyéb drága köve
ken , ’s gyöngyökön k iv i! , mellyeknek az

ára
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ára valamint nagy lommára hágót, úgy 
azoknak drágaságán mini Kriftina, mind a’ 
Márk - Grófné elegendőkében nem tsudál- 
kozhattanak.

Ezek igy lévén, a’ Márk-Grófné Kriftiná
ra tekintvén, imigy fzólut hozzá: látom 
már Kriftina ! nem fogfz ekképpen énnálam 
fokáig maradni, ha Parisban ki - tudódik , 
hogy illy nevezetes gazdagsággal birfz; mert 
azt vélem, majdan találkozik valaki, ki 
fzivednek birtokát fohajtani fogja; Méltó
ságodnak tetfzik alázatos Szolgálójával ek- 
képen tréfálni, felele erre Kriftina, jó l tu
dom éli a z t , hogy éli mint rab moftani ren
demben , és állapotomban maradnom küte- 
leztetem: Mitsoda? monda erre a’ Márk- 
Grófné, Rab vagy te? helytelenül fzó la fz , 
ha annak vallód magadat, lám tellyes Sza
badságban élfz te énnálam, ha pedig eddig 
azon gondolatban voltál, mintha én fzabad 
akaratodat határozva tartanám, moftanság 
éppen mondáfod ellen valót akarok mutatni, 
tellyes képpen meg-engedvén, hogy ennek 
utánna mindeneket önnön tetfzéfed, és aka
ratod fzerént mivelhefs, tsak arra minden
kor em lékezzél, hogy én valóságos jó  aka- 
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ród vagyok, ki mind állhatatos, és barát
ságos esméretséghen veled raeg - maradni, 
mind pedig minden egycb dolgaidban taná- 

tsommal és tehetségemmel íégedelmedre lenni, 
kívánok. Nagy Méltóságú Márk-Grófné (fele
le Kriítina) tudván érdememnek femmiségét, 
illy nagy kegyehnefségét Méltóságodnak ép
pen meg-nem érdemiem , hogy mindazáltal 
ingyen v a ló , és véle ízületett kegyelméből 
imigyen méltóztatik hozzám kegyeskedni, 
azért életem fottáig nem tsak örökös hála
adásai , és tifztellettel lenni, de minden 
iparkodáífal azon igyekezni fogok, hogy illy 
kegyelmefségéért Méltóságodnak olly hibát
lan ál fzolgálhaífak, mind egéfz tehetségem
ből ki-telyik, mellyre nézve óhajtók egye
dül úgy fzerentsésítettni, hogy kötelefsége- 
met tselekedetemmel inkább bizonyithaíTani, 
mintfem fzavárainál erősítem.

Minthogy azon közben a’ tovább gon
dolkodó Olvasó íllyen egy más közt foly
tatott fzóláfokban talám kevés kedvét tá
lalhatná , a’ többieknek tsendes el-halgatásá- 
val az emletésre való , hogy Akmet meg
fontolván homályos vallásának ellenkező 
rendetlenségét, a Márk-Grófnét kérte, mél-

tóz-
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tóztatik kegyes Intézője, és Segítője len-’ 
n i, hoi y  alkalmatoík'igot nyerhetue, mcliy- 
ben a’ Kerefztény hitnek ágazatiban meg-ok- 
tattathatna , mivel fzi vének nyughatatíansá- 
ga , és ebből fzármazott buzgó kívánsága 
igen ingerelnék ötét a’ Török tévelygéíéket 
az egy igaz Kerefztény hitnek viiágoían 
vezető tudományával meg-változtatni, és eb
ben magát a* húgához hafonlóvá tenni; a’ 
Márk-Grófné meg-igérte n éki, hogy il’y  id- 
vefséges fzándékának előmozdításában nem 
tsak örömeit, de egyfzer ’s mind minden 
idő hallafztás nélkül kíván fegedelmeskedni, 
és addig-is lakására Uresítetett néki a’ há
zánál egy fzobát, réfz fzerént, hogy annál 
közelebb kedves húgához lenne, réfz fze
rént pedig, hogy annál többfzor véle a’ 
hit - dolgairól beíxclgetlietne , és véle való 
fzüntelen tárfalkodéfa által a’ Kerefztény 
hitnek rend-tartúlit annyival hamarább meg
taníthatná , meg-fzokhatná.

Ezek után valamint fellyebb emlétém, 
meg - nyerte Kriftina tellyes fzabadságát, 
hogy már nem ú g y , mind eddig, majd 
em ez, majd amaz állapotban fzolgálni tar
to zo tt, egy fzóvtfl: meg-engedtetett néki
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tulajdon kedve, és akaratja fzerént élni, 
és a’ Márk-Grófné még arra-is ki-terjefztette 
magát, hogy a’ Királyi Udvarnál lévő Ük- 
baráti, és jó akarói által munkálkodni akar, 
hogy a’ Netnefscget- is néki meg - fzerezze. 
M elly tzéljára hogy m ódot, és fzert ted- 
jen, egynéhány hetek múlva bizonyos fog- 
lalatofságiban a’ Felséges Udvarhoz ment, 
melly akkoron Verfzáliabau mulatott, a” ho
vá társul Kriítinát-is magával el-vitte. Oda 
érkezvén, fok fő - rendű esméröfeinél meg
tett látogatásnak alkalmacofságá val Kriftinát 
mindenütt véle hordozta, és többi között 
ama hires meíterseg'ú, és gyönyörüségü Ki
rályi K ertbe-is e l-vezette, inellynek ritka 
fzépségén ezen jeles vidéki elegendő képen 
nem álmélkodhatot.

A ’ fzép nyári időnek kedveltetö vidámsá
ga olly gyenge fzellötskével mértékli vala 
a’ napnak sütését, hogy annak kedvéért ép
pen azon árában az akkor Uralkodó Nagy 
Nevezetű 14-dik Lafos Király-is bé-sétált lé
gyen a’ Kertbe egy Fő-Udvari, és belső tit
kos Tanátsosával, és egynéhány kesérö Ud
vari Neinefivel ; Történt azonban, hogy 
melly ielé véletlenül vette sétálását, útjában

е5У
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egy ékeíeli bé - árnyékozott lúgosnak a’ vé
gén ízembe találkozott a’ Márk-GróInéval, 
és Kriítinával, holott ezek néinelly különös 
meíbrségii faragott Képeknek álláfit néze
gették, és tsudálták. A ’ K irály, ki minden 
új halláfokon. és láfcifokon felettébb kapót, 
alig fzemlélte-meg Őket, túdósítattní kívánt 
azonnal az emlétett Tanátsosától mind a’ 
kettőjüknek mind Nevekről, mind Nemek
ről : Ez meg-befzéllette rövideden ö Felsé
gének , hogy Katánó Márk - Grófné volna 
egy Török fzem éllyel, kit Gróf Andró Віь 
da Várának meg-vételekor hatalmába keritet, 
és a’ Grófhéjának Szolgalatjára magával Pá
risba h o zo tt, itt pediglen az után az emlé-» 
tett Márk-Grófnénak ajándékozót vala.

A ’ tovább értekezni ingerlő kívánság, és 
Kriftinának fzép termete olly késértÖ Öfztő- 
nök valának a’ Király fzivében, hogy kö
zelebb létével meg-fzólitá Kriftinát, kérdez
vén tő le : mint tetfzerfe néki a’ kert ? Kriffi- 
na meg-tudván a’ Márk-Gróftiétól, hogy a’ 
kérdező fzemély a’ Nagy Lajos Király vo l
na , kirül annyi tsudálatos dolgokat hallott, 
alázatos térd-hajtáffal íllyenképen válafzolt 
kérdésére: Nagy hatalmú Királyi Felség,
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bár ez a’ Kert egy fetétes barlang, vagy 
ük pufzta vólna-is, Paraditsommá változik 
miiulazáltal, midőn Felséged fcenteltt í'ze- 
mélyének fénnyével tündöklik- Én ugyan 
eddig nem máskép, mint leg-föbb tsudálko- 
záífal annak ékefségeire elmémet, ’s fzeineb 
met fzegeztem; és noha fzámlálhatatlan, és. 
meg- betsülhetetlen Difzefségeket benne lát
tam, mind azok közzül lég-főbbnek, és 
drágábbnak tartom azt , hogy az Egektől 
fzerentsém adaték, azon Nagy nevezetű Ki
rályt benne láthatnom , kinek hatalmas, és 
ditsöséges tételei által el-terjedett Ilire, é& 
Neve fellyebb hatott, mindem minden em
beri nyelvek ki-magyarázhatják.

Illy  alázatofsággal, és efzes inagafztalaf- 
fal sózott felelete Kriítinának tetfzet úgy 
annyira a’ Királynak, hogy nem tsak ke- 
gyefebb fzemekkel tekéntet reája, de a’ 
földiül fel-keltet vén kegyelmefségének jeléül 
a’ kezét-is oda nyújtotta néki meg-tsókolás'- 
ra, paranösolván mellette, hogy a’ Márk- 
Grófnéval együtt kővetné ötét. Ekképpen 
meg-fzaporitatott tárfaságával a’ Király téri
tette útját egy igen kellemetes gyönyörköd- 
cetéffel fzökdözö tsorgó kút fe lé , holott

le-
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le-iilvén, tudakozni kezdé KriíHnától: Mi* 
némii történetek által fzakadot volna T ö 
rök Orfzágbúl Frantzia - Orl’zágba ? Felséges 
Király, igy kezdé illendő engedelmefséggel 
mértékeit! befzédjét ez a’ ízép Leányzó ■. 
Úgy tetfzet a’ Mennyei hatalomnak, hogy 
éli valaraelly Akmet nevű Bátyámmal Na
táliái Beglerbég Ibrahim nevezetű Atyámtól 
nemzettem, és Smirna Városában e Világ
ra fzülettem, édes Atyánk olly nagy Atyai 
fzeretettel vifeltetett hozzánk, hogy fohol 
vigafztalását nem találta, ha bennünket kör- 
n yü le, vagy előtte nem láthatott: Történtt 
a* közben, hogy a’ Nagy Szultánnak paran- 
tsolatjából Magyar-Orfzágba menni rendelte
tett, ottan tudniillik a Kerefztények ellen 
Kardjának élét forgatni; az Anyánktól már 
annak előtte meg - fofztattunk, az Atyánk 
pediglen más Embereknek kezekre bennüib 
két bizni nem akarván, hogy fzüntelenü! 
Atyai ízeméi előtt lennénk, el-tekéllette 
magában, bennünket a’ Táborban-is magával 
hordozni. Minthogy akkoron az Erdélyi 
Fejedelemség maga Sorsát a’ Török oltalom 
alatt kormányozta, az Atyánknak parantso- 
liltja v ó lt, hogy a hadi népével Olah-Or- 
fzágon által költözködvén, bizonyos dolog-
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bán az akkor Uralkodó Apaffy Fejedelem
mel levelével öfzve-fzólana, Akmet Bátyám 
itt tett elsó próbát alkalmatos voltáról , 
mert ötét küldötte az Atyám követségben 
egy Levéllel Erdélybe a’ nevezett Fejedelem
hez, kitöl-is kivántt válafzt hozot. Mi tehát 
ekképen minden útjaiban, és parantsolatiban 
az Atyánkat követtük, kivel alig jövénk 
Magyar- Orfzágba , Akmet Bátyám egy fze- 
rentsétlen hartzolásban talám három Efzten- 
dök előtt a’ Magyaroktól el-fogattatott, to
vább egy egéfz efztendÖnél lévén fogságban, 
és tőlem el-távozva, miglen más fzerentsé- 
febb hartzoló alkalmatofsággal maga magát 
ki-fzabadította, és hozzám ’s az Atyámhoz 
a’ táborba vifzfza jött. Minthogy pediglen 
a’ Kerefztények réízéről naponkint ütközet
re tzélozó környül- álláfokra nézve az A- 
tyánk a’ táboránál lévő maradáfunkat fém 
tartotta igen bátorságosnak lenni, el-végezte 
magában, az ö Ítélete fzerént győzhetetlen
nek tartatott Buda Várába, az akkori Abdy 
Rohaman Fö-Parantsolónak oltalma, és gond- 
vifeléfe alá bennünket küldeni; nem fokára 
azonban ezen erős, és nevezetes helyet-is 
a’ Kerefztények meg-fzállották, és minek- 
titáiiua nagy eröfzakos oítrommal meg - vet

ték
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ték volna, illy boldogtalan forsban kinek 
kinek a’ bolzfzútól gőzölgő kardjok által kel
let el-esni, valaki tsak első haragj oknak, és 
meg-melegedett mérgeknek eleibe került, vagy 
győzedelmes fegyvereknek ellent-állam meré
szelt , Akmet Bátyáin életben maradót még-is, 
mert fzerentséjére egy Kerefztény rabnak 
ruhájába öltözőt, és a’ gyözedelmefek köz
zé keverödzot, melly móddal nem tsak a’ 
Várból ki-menekedhetet, de tellyes fzabad- 
ságába-is juthatot; én hogy e’ féle vefze- 
delmekben halálomat el-kerülilém, egy fetét 
pintzébe búj ék, honnan mindazáltal mind a’ 
nehéz éhség, mind még egyéb fzenvedhetet- 
lenségek kénfzeríttetek máfod napon a’ Vilá- 
gofságra ki-jÖnnem. Alig jöttem a nap világ
ra, azonnal egynéhány Kerefztény katonáktól 
kőrnyül-vetettettem, és' mind rab az Elö~jérő
jükhöz , ezeres Kapitány Gróf Andró Úr
hoz vezettettem. Ezen könyörületes fzivü 
Ur, ki éppen akkor ágyú-golyóbis által öfz- 
ve-zúzattatott jobb kárjáuak a’ febét Orvo
sával kötöztette, Kegyes fzemekkel nézvén 
reám, elsőben el-befzéltette velem, ki vol
nék: azutánii avval biztatott, hogy mind 
életemet meg-tartja, mind a’ tápláláfomat - is 
meg-adja, ha a’ Grófnéjának mind fzolgáló

leány



leány izolgálni akarok; fzeretvén ifjú éle* 
temet, másképen pediglen magama» fegíteni 
jiem tudván , alázatos hálá-adáíial ragafzkod- 
tain illy kegyefségü Ígéretéhez , mellyet 
moít annyival kevefebbé bánom, mivel az 
által nem tsak Párisba jöttem , és JCerefz- 
ténnyé lettem , de minthogy Andró Gróf
né idő közben e’ jelen lévő Katénó Márk- 
Grófnénak örököfen által-botsátot, olly jó 
gondvifelés alatt lenni tapafztalom magamat# 
hogy azért végső pihenifemig el-tekéllett 
köteles hive vagyok, ég maradok.

A ’ mi még valamelly emlékezetet érdemel, 
Felséges Király ( folytatá tovább Kriítina 
•л befzédét) az a z , hogy talám négy hetek 
előtt sétálni menvén Párisban, egyedül a* 
vég re , hogy ezen liires Városnak fekvését, 
réfzeit, útzáit meg-tekéntsem, alég gyönyör- 
ködék kis ideiglen azoknak nézegetésében, 
az Egeknek különös rendeléséből az Orfzág- 
útján egyfzer ’s mind Akmet Bátyámra akad
tam , a’ ki azon fzándékban jött póflán Pá
risba, hogy ott engemet fel-kereffen, meg
értvén Németh-Orfzágban néinelly Tábori 
Tifztektöl Frantzia-Orfzág felé való jövete
lemet ; Nem esmére reám & tőlem azonnal

meg-
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meg - esmértetett Bátyúm mind addig, meg 
más nap a’ Márk-Grófnénak jelenlétében ma- 
gamat néki ki-nem nyilatkoztattam.

Ekképeii, Felséges Király! mi ismét öfzve- 
jottünk, és a’ Bátyám moít abban foglalatos
kodik, hogy példám fzerént ö-is a z  egy id- 
V e z í t ö  Kerefztény hitben meg-világösitafsék, 
okcatafsék, és meg-kerefzteltefsék ,• ki olly 
fzerentsés léve, hogy még az Atyánktól jö
vendőbeli tápláláfunkra hagyott, ’s gondvi- 
felésére bizott arannyal, és gyöngyökkel 
meg-rakott egy Iskátulátskát-is hofzfzas, és 
vefzedehnes útazáíiban magával ide hozha- 
tót. Minthogy a’ Katénó Márk - Grófné 
tellyes fzabadságomat mej* - engedte , ezen 
kívül a’ házánál mind addig, miglen az B* 
g e k , és a’ lzerentse másképen velem nem 
rendelnek, egy magános fzobát-is alkalma- 
tofságomra kegyefen üresítetett, légyen há- 
Iá a’ Mindenhatónak, olly jó l vagyon álla
potom , hogy femminémü fógyatkozáfomafc 
fém tudom, tsak a' fzerentse, és, Katénó 
Márk-Grófné kegyes, és fegedelmes fzárnyai 
alatt tovább-is változatlanul meg-tartani 
méltóztaffanak.

A ’ Ki-



Л’ Király minekutánna ezen tsinos be- 
fzcdét Kriítinának tígyelmetefen meg-halhat
ta , tetfzet Királyi kegyelmefségének követ
kezendő képen e’ fzép Török fzemélyhez 
meg-fzólainlani: Te ékes Jövevény! azokból, 
mellyek veled e’ Világon történtének, elég
ségeién el-itélheted, miként fzokik velünk 
emberekkel a’ Mindenható Iíteu e’ Világon 
bánni, mivel azonban a’ fzerentséd egyfzer 
virágozni kezdet, akarván azt nevékedésé- 
ben előbb mozdítani, Királyi fzavamnak 
erejével im tégedet moítanság valóságos 
Grófnénak nevezlek, élj ezen névvel ennek 
utálnia mindenek előtt, és bizonyos légy , 
hogy adandó alkalmatofsággal továbbá-is fe
lőled emlékezni fogok.

Ezen fzókkal le-húzót az újjárói egy 
drága gyémánt gyűrűt, és Királyi kegyel
mének jelenségére Kriítinának nyújtotta , a’ 
ki mély alázatos le-erefzkedéffel el - vévén 
a’ kezéből, olly difzes illendőséggel kö- 
fzonte vala meg, hogy a’ Király a’ végett 
különös tetfzését hozzá mutatta, és felet
tébb kegyes tekéntettel vált - el tőle : mel- 
lyekböl Katénó Márk-Grófné elég nyilván 
éfzre vévén, hová tzélozna a’ Király olly
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gazdag ajándékozásával, és nyilas tekénteté- 
v e l, mihelyeíl magánolían Kriítinával leve, 
nem álcallocta báeran, és fzabadon fzemébe 
néki meg-mondani, hogy a’ Királynak fel- 
lyül halladhatatlanúl meg-tecfzet Шу Nép
ségből ki-tündöklő módos maga vifelete, 
és nints bizonyofobb mint hogy ha ez u- 
tánn jobb alkalmatofsúggal eleibe kerülne, 
bővebben, ’s értelmefebben fzive fzándékác 
előtte ki-nyilatkoztatná. Kriítina el-hülc 
ennek értésén , és mivel a’ becsületét leg
drágább kintsének e’ Világon tartotta, re
ménykedőt tüíleut a’ Márk-Grófnénak, mél- 
tóztatnék őtet minden további kéfedelem 
nélkül ki - vezetni, és ismét Párisba vinni, 
hogy akkép minden vefzedelmes lefelkede* 
féktől annál mentebb leheffen. A ’ Márk- 
Grófné, ki már akkor Verfzáliaban minden 
dolgait el-végezte, őrömmel hallotta Kriíti- 
nának illy  erköltsos kérését, inellyre nézve 
nem tsak azonnal a’ Kertből ki-menének,, 
de rendeléfeket-is tett, hogy más nap mind
járt Párisban vifzfza-térének.

A z alatt még-is úgy vala a’ véletlen tör
téneteknek el - támafzthatatlan folyásában , 
hogy Kriftinának fzerelem fzerentséjére Ver-

fzá-
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fzáliaban az első kö tétettetett, és lég -o t
tan Szépségével fzivének az utánn követke
ző meg - vívására néki okot adni kellet , 
mert akkorban a’ Frantzia Udvarnál mulato
zó Tufzánói Hertzeg olly közel talált vala 
Kriítinának Szemeibe tekénteni, hogy Szive 
azokból ki-löveltt Szikráktól meg-gyulaSzta- 
tott, és tellyes lángra gyuladot: nem lehet 
ugyan azt bizonyítani, hogy ezen Hertzeg 
hajlandóságának első hevében mindjárt el- 
tekéllette volna magában, Kriítinát rendi 
fz' rént való házaSság által, magáévá tenni, 
nem lehet mindazáltal ötét azért meg-itélni, 
mivel minden környül-való dolgokból ki-tü- 
nend, hogy e’ két egy indúlatú Sziveknek 
Szövetsége az egekben köttetett, mellyek- 
nek rendeléséből eSett, hogy Kriftina Ver- 
Száliaba ment, de ezen kiviil-is Kriítinának 
hafonlithatatlan Szépsége olly hathatóságú 
va la , hogy attól maga a’ Király Szikrákot 
íogot; miért kellene azért egy Hertzegnek 
balra magyarázni, hogy ha ö-is egyenlő ér
zékenységeket ugyan, de Sokkal igazabb 
végre érzett Szivében. És noha bár e mo* 
ítani időben ritkán történő dolog, hogy 
ama’ fő rendú Személyek Halóknál alatso* 
ttyabb rendbéliekkel liázafsági Szövetségbe

ereSz-
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erefzkedjenek, hanem inkább hafznokra, és 
Nemzetségekre nézve magokhoz hafonlók- 
hoz tartózkodnak, mindazáltal ha velöfebb 
fontolásba vétettetik, úgy tetfzik , a’ fö- 
rendü Születés, és Méltóság az alatsonyabb 
nemi'i társ által meg-nem sértetödik, hogy ha 
olly hafonlatlan házafság tsupán az erkölcsre 
tzé lo z , és az erköltsben a hafonlatofságat 
kereíi, erre nézve Tufzánói Hertzegnek-is 
páros erkóltshez i’zivárkodott fzerelme fem- 
mi kifebbségnek , illetlenségnek , vagy rneg- 
felelhetetlen hertelenkedésnek nem tulaj lo- 
nittathatik.

De ez akár mint légyen-is, elég az: hogy 
a’ nevezett Hertzeg egyfzer mint ezerfzer 
el-tekéllete magában , Kriílinát, ha egyéb- 
kint indúlatjával m eg-egyez, hitvesének el
jegyezni. Melly végre még Verfzáliában 
volta képen ki - tudakozta, mind fzeinél- 
yén ek, mind pedig maga - vifelésének mi- 
néinüségét, és tulajdonságit; és midőn Ka- 
ténó Márk-Grófné úgy egyről, mint másról 
Kriüinának igaz erköltsü tekélletefségeihez 
fzabott bizonyságot tett, egyfzer ’s mind 
pedig a’ Hertzegnek füleibe jö t t , melly kü
lönös kegyelséggel a’ Király Kriílinát Grófi

E rendre



rendre emelte ,̂ annyival-is inkább meg - álla
podott lei-tett fzándékábau femmit kivánato- 
l’abban nem óhajtván, mint azt mennél előbb 
vedhez vinni.

M elly Uraságos, és vigságos hely magá
ban Yerfzália, hogy méltán földi Paradi- 
tsomhoz hafonlithatni, olly ízetlen pufzta- 
ságnak látfzatott a’ Hertzeguek, Kriílinának 
el-tá'vozáfa után. Kivántt alkalmatofsáei va- 
Iának válogatott fzebnél fzebb, és difze- 
feob Fö- Alzfzonyságokkal tárfalkodni, de 
azúlta , hogy Kriüimit meg - fzemléke, nem 
máskép timenek ezek a*' fzemei előtt, mint 
azok a’ Tsillagzatok, mellyeknek a’ Világo- 
ságot elsőben a’ naptól kell költsönözniek.
Ez okozta, hogy kedvében egyfzer ’s mind 
m eg-változván, u helyett, hogy máskép >
ч ig terméfzete Izerént a’ Frantzia Afzfzony- i 

goknak tárfaságában örömeit m ulatozott, |
: z utánn vagy egéfz nap a’ fzobújában töl- 
c ő t t e  idejét, v a g y , ha valahová tárfaságba 
meni-is, fenki fém tudta magát indulatjához 
likdmaztatnif mert femini nem tetfzet néki, | 

mindenek kedvetlenségére lenni látfzat- 
Liuiak , úgy hogy gyakorta mély gondolati- % 
b u li  el-merülvén, fokáig mozdúlatlan állott, »

és
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és ha valamelly t;'rfaságbau az-illendőségért 
néki meg- jelenni kellet, tsak idein ismét 
onnan el-bútsúzot.

Lóriink» Márk - Grófné, kinél a’ Hertzeg 
ielettcbb nagy kegyelemben állott, és a’ ki 
barátságnak fzine alatt titkon fzivelö  haj
landósággal vifeltetett a Hertzeghez, első 
va la , ki a Hertzegnek hertelen változását 
éfzre vette, és fzorgofabban utánna visgáló- 
dott, által-látván, hogy akár mi légyen a z , 
de igen különös, és titkos gondjának, és 
fziv fájdalmának kell lenni. Hogy azt annál 
alkalmatofabban belőle ki-tamilbatná, méré(z- • 
li vala ötét a’ véget mulatságos Kártja já
tékra magához hivattni , mellykoron úgy 
tzirkálta távúiról kezdett befzédének tzélját, 
hogy okot talált meg-kérdeznl *. mitől jönne, 
hogy nem olly v ig , és vidám kedvű vol
na, mint az előtt? Nem de talám a’ ízére- 
lem bántaná - é ? melly az előbbi eleven in
dulatját meg-másítaná. A ’ Hertzeg belsőké
ben meg - bofzonkodot magára, hogy fzivé- 
nek érzékenységet olly  jelekkel ki-esmértet* 
t e , mellyekböl kedvetlenségének oka éfzre 
V é t e t h e t e t t ;  Azonbá magában fzállot mind- 
járáíl, következendöképen felelvén a’ Márk-

i  a Gróf-

6?



Grófnénak: fajnálom Méltóságom Márk-Gróf
né ! ha meg - változott vifeléfemmel talám 
kedvére nem vagyo k , vagy valami kedvet
lenségére okot adok, melly bizonyára nem 
mástól, hanem a’ hazámból érkezett fzomó
ri tó leveleimtől fzármazik. Ha igy vagyon 
(válafzola a’ Márk-Grófné) kiváltképen ízá- 
nakodom én Hertzegségednek meg - Izom vi
tatott voltán, óhajtóm ízivem b ő i, hogy an
nak helyébe örvendeteíebb hírekkel ismét 
meg-vigafztaltafsék; ha pedig ellenben va- 
lamelly eleven kép okozná Hertzegségednek 
ebbéli fzomorúságát , ígérem , hogy , ha 
egyéb aránt hatalmomban áll, meg-vidúmi- 
tására , és el - aranyzott kedve - töltésére 
minden ki - gondolható móddal fegítségemet 
nyújtani kívánom.

A ’ Hertzeg a’ Márk-Grófnénak eddig való 
esméretségéhöl nyilván ki - nézvén, hogy 
minden jeleknek látfzatja fzerént beléje fze- 
relmefedet légyen, könnyen által-látta azt- 
is , hogy a’ Márk-Grófné e’ moíl emlétett 
befzédenek értelmével önnön maga fzemelyé- 
re tzélozot. Nem tetfzet tehát a’ Hertzeg- 
nek illy fzübiid ajánlálii a’ Márk-Grófnénak ; 
hogy mindazáltal meg-ne izetlenítené , vagy
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meg-vetni ne láttatnék, következendő tette- 
tes felelettel fzólot-vifzfza hozzá: Méltóság 
gos A lzfzony! valóban igen fokát itél fe
lőlem , ha azt v é li, hogy valamelly eleven 
képhez vonzó titkos fzeretetböl fzármazna 
tsendefebb vifeléfein. Jól tudom én a zt, 
hogy a’ Frantzia fejér rendnek netn légyen 
f/áiksége, fzivekuek el-ajándékozásával olly 
fokáig várakozni, miglen azt egy vidéki 
kérje, de ha ugyan találtatna-is egy koz- 
2lilÖk, ki hozzám tettetés nélkül való fze
retetböl hajlana, bizonyitom, hogy Méltó
ságodnak drága fzemélye előtt femminéraü 
titkot belőle nem tennék, minthogy az 
egéfz Frantzia Udvarnál egy F ö-A fzfzon yt 
feni esinérnék, ki indulatommal jobban e- 
gyezne, mint a fzép Lorindó Márk-Grófhé, 
kinek bizonyára mindeneket meg - vallanék, 
mellyeket kivülein fenki e’ Világon tudni 
nem merne,

A ’ Márk-Grófné nagy örömmel hallotta 
a’ Hertzegnek illy hizelkedéifel mézefitett 
fzavait, el-nein múlatván, azoknak jobb vé
lekedésbe vett fzines értelmét valamint kü- 
lönöfen meg-köfzönni, úgy annak ürügyével 
több nyájas beízélgetéfeket egy más koztt

E 3 elő-
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elő-mozdítani, mellyekre a’ Hertzeg vala- d
mennyire meg-vidulván, tovább, hogy fém fc
elsőben lzándékozott, a Márk - Gróíncnál ft
mulatott. Ez ellenben minthogy tsak azért ií
egyedül hivatta a’ Hertzeget magúhoz, hogy p
ötét gede, és tündéres ékeí’ségének kedvel- ti
tetésével fzerelmes érzékenységre indítaná, -n
úgy igyekezte minden befzédit, és maga-vi- e
felését alkalmaztatni, hogy azoknak hóditó 1 t
tőreivel a’ Hertzeget meg - kerítse , ’s utói- i
jára fzerelmének ki-nyilatkoztatására birja , 1
gondolván, az után a’ tártját a’ fzerént e- i
gyeiiteni , hogy abból kivántt nyereségét <
húzza. De valamint hogy változók a’ íze- ' 
rentsének íorgáíi, úgy ezen ékes F ö-A fz- ' 
fzonyság-is ámbár olly deli fzemély léve , ! 
kinek fzeretetre érdemes volta igen nagyra 
tartatott , még - is el - intézett ízándéká- j 
nak tzélját el-nem érhette. Egy vélet
len történet, mellyet itt rendi fzerént 
fel - jegyezni fzükségesnek állítottam , meg
fordította egéfz igyekezetét^ mert midőn a’ 
Hertzeg a Márk-Grófné mellett az ablaknál 
üli vala, történtt, hogy a fzoba menyézet- 
jéröl egy rettenetes pók épen a’ Hertzegnek 
ábrázatjára fzállot. Ezen otsmány bogarat 
pedig, mellytöl a’ Hertzeg terméfzete fze
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rént annyira irtózot, hogy majd nevezni 
fém halhatta, alig fzemlélte-meg, már mint 
fél hó Itt el-halványodván, cl-ajúkt , ’s le- 
ifzamodot. A’ Márk-Grófné látta ugyan a’ 
pókot le-esni, de nem v é lte , hogy a’ Her- 
tzegnek vaiainelly irtózáfa lenne tő le , erre 
nézve annyival inkább meg - ijedet véletlen 
életen, és első rémülésében nem tudta, mit 
tedjen? mihez kapjon? fzerentséjére elöfzór 
mindjárt nagy lármát kiáltot, mellyre a’ mel
lette lévő fzobából ki-fzaladtanak hozzá a’ 
Jzolgáló leányi, kik lég-ottan mindenféle 
ébrefztö , ’s erősítő vizeket hoztanak.

Szomoráságos vala valóban a’ Hertzeget 
majd minden életbéli jelek nélkül íze ml élni, 
de a’ hamar hozott fegétség, úgy mint a’ 
fzagos vizeknek bé-fzivárgó kenete, és ax 
orra alá tartatott igen finom balzamomnak 
illatja olly munkálódó efzkőzök valának, 
шеііуекпек elevenítő erejek által a’ Hertzeg 
nem tsak magához jő t , de laffan laífan ma
gát fel - is emelhette , arra első fzóval a’ 
Márk- Grófnét kérvén, hogy méltóztatnék 
ötét tsak egy fertály óráig nyúgodni enged
n i, mivel nem más volna a’ nyavalyája, ha- 
иега hogy a’ reá-efett útálatos póktól meg-
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undorodván, meg - irtozot. Illy Kérésére , 
azonnal egy igen fzép kárpitos fzobában ál
ló nyugovó ágyra vitettetett, holott a’ bád- 
jadáítól álmofodott fzemeit bé-húnván, edes- 
deden el-álutt. A ’ gondos Márk - Grófné az 
alatt úgy fzorgalmatoskodot a’ Hertzegnek 
izemélye körül, hogy egy fzempillantáfig 
fém távozott-e! mellöle, sőt inkább az ágya 
mellé ülvén, unatlan fzemekkel, és fülekkel 
reája vigyázott, hogy azonnal talpon lenne, 
ha talám újabb nyavalyája kerekedne.

A ’ Hertzegnek nem vala ugyan másként 
fzokáfa, álmában beizclleni, de a nehéz 
fzivbefi nyughatatlansága okozta, hogy ak
kor ki-veaccö fzózattal imigyen kezdet fo- 
háfzkodni: Oh í'zépséges Kriítina ! héában 
égicnek-é ízivemben az én hivséges lángjaim, 
mellyckei betmem a’ te tekélletes ékefségid 
fel-gyújtotuk. A ’ Márk-Grófné hallván e’ vá
ratlan álom-ízólását a’ Hertzegnek, fokkal na
gyobban mcg-rezzent, hogyfem előbb a’ pók 
miatt, minthogy ekképen az eddig való gya- 
nóságában meg-erösitetett, bizonyofsá tétett- 
vén, hogy a’ Hertzegnek fzomorúsága a’ titkon 
öldöklő fzerelemnek oítromitól eredne. De 
hogy valamiképen a’ Iíertzegböl még többeket

ve-
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vehetne-ki, azt tselekcdte, hogy látván a’ Her
tzeget mely álomban lenni, következendöket 
súgót a’ fülébe: Hertzegséged hafzontalauúl 
vetette bennem reménységét, az én fzive- 
met már más birja, méltúztafsék más érde- 
mefebb fzemélyt kedvesének válafztani, ki 
tekélletefebb, és kedvének tellyesítésére ná- 
lomnál méltóbb légyen. A ’ Hertzeg mély 
álmában nem képezvén egyebet , hanem 
hogy KriП:inával fzólana mélységes foháfz- 
kodálfal igy fzólamlot ismét álmodozva vifz- 
f z a : Miként Angyalom ? tehát már más rab- 
lotta-el előlem drága fz iv é t, és hafonlitlut 
tatlan fzemélyének birtokát! Oh kegyetlen 
efet! Oh fzereutsétlen Sándor! de Oh talám 
fokat-is fzól nyelvem, és helytelenül tsele- 
kefzem, ha az egeket valamelly igaztalan- 
ságért okozom , mellyék ha bár meg - nein 
engedik-is, hogy Kriílinát, mint Hitvefemet 
őlelheííetn, azt mcg-is nem fogják tiltani, 
hogy fzep fzemélyét útólsó pihenéfemig 
imádjam.

Ezen fzók után tsak hamar fel - ébredvén 
a’ Hertze, midőn öfzve-fzedett erejével egy 
kevefsc fel-emelte magát, első vala, hogy 
*’ Márk-Grófné kerdezte mindjárt ö té t, ha

E 5 job-



74 -------------------
jobban érezné-é magát '? mire azt felelte: 
Móltoságos Márk-Grófné az én nyavalyám- 
rak már feinmi jelensége nintsen , tsak ké
rem , méltó/tafsék meg-botsátani, ha vala
miben akaratom ellen terhere, vagy alkal
matlan ságára vóltum, és egyfzer ’s mind en
ged je-meg, hogy moítanság el - búcsúzzam , 
hogy oda haza fzokott alkalinatofságoinmal 
élvén, magamat tellyefen helyre hozhaíiam. 
Én е Ы л  Hertzegségednek nem kívánok aka- 
d'lyoskodni ( válafzola-vifzfza a’ Márk-Gróf
né bizonyos negédes udvarisággal) azonban 
az én jó , és igaz fzúndékú tauátsláfom vol
na , hogy ílertzegséged minden idő - hallafz- 
tás nélkül Parisba vitetné magát, hová tsak 
nem régen bizonyos Török Orvos érkezet , 
kinek fegítségével Hertzegséged nem tsak 
e^éfóségérc, de az előbbi fris vidám kedvé- 
re-is térítethetik*

Illy reményieden válafzára a’ Márk-Grófné- 
nak a’ Hertzeg meg-változtatta mind az egefz 
•állását, mind fzinét, gyanakodván azon
nal, hogy álmában fzóló nyelvével magát 
el-árú ka légyen. A ’ Márk-Grófné pediglen 
nem adván a’ Hertzegnek feinmi közbe-fzó- 
lásra való időt, igy folytatta tovább kez
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dett feleletét: Hát ezek azok a’ kedvetlen 
hírek, mellyeknek hazájából érkezett túdó- 
ütáfi Hertzegségedet annyi bús gondokkal, 
és fzomorúságokkal terhelték f nem mondáin 
elejémen mindjárt, hogy valamelly fzépség 
léfzen Hertzegséged fzomorodott változásá
nak o k a , m elly, a’ mint Hertzegségednek 
önnön fzájából hallottam, nem más, hanem 
a’ Torok Kriítina, ki nem régen a’ Kátém* 
Márk-Grófnéval itt lévén, a’ Királytól Gróf
né vú tétettetett? igen fajnálom, Méltó ságos 
Márk - Grófné ( felele erre a’ Hertzeg mint 
egy tréfáló ábrázattal) hogy illyen képze- 
lésének, és gyanós gondolatának hiteit, és 
helyt ád, nem tagadom, hogy én ezen fzép 
Tömknéröl álmodoztam, mintha véle fzerel- 
mes befzédeket tartottam volna, de nem kö
vetkezik ebből, hogy ébren-is ötét fzeret- 
ném , vagy meg-hitt esméretségben véle len
nék , mert ha mind a z o k , mellyeket a’ mi 
álomi képzeléfeínk bé-húntt fzemeinkuek az 
álomban elő állattnak, igaz, és valóságos 
dolgok volnának, hidje-el Méltóságod, hogy 
én Méltóságoddal álmomban már fokkal fze* 
rentséfebb voltam, mint a’ Kriítinával, a’ ki
ve l, Hertzegi fzavamot kötöm hozzá, hogy 
még éltemben foha egy fzót nem fzólottam.

A’ Márk-



A ’ Márk - Grófné ezen fzókra látfzatott 
mint egy meg-elégedni, és mivel a’ Hertzeg 
olly hiteles magyarázáfokkal bizonyította, 
hogy ö Kriftinával épenséggel esméretes nem 
légyen, tscndefséggel el-íziniette fzive-búját, 
hogy ne talám meg-átalkodott gyanóságával 
a’ Hertzeget magától el - kedvetlenítse , és 
el-pártolásra okot néki nyújtson, arra nézve 
tréfára fordította a’ dolgot, illy mentségét 
adván: hogy áin bátor való volna az, hogy 
ö Hertzegsége Kriílinát jobban, mint tsak 
kilisuképen, esmérné, azon fzép Török fze- 
mély mindazáltal meg-érdemlené, ha illy te- 
kélletefsegii Hertzeg valóságofan-is meg-ked- 
velné, önnön réfzérol a’ végett lég - fzeren- 
tséfebbnek tartaná magát, ha Kriítináuak a’ 
helyében álhatna, és tulajdonsági által ha- 
fonló nagy betsbe, és tifzteletbe léphetne.

Itt azt vélte bizonyofaii a’ Márk - Grófné, 
hogy a’ Hertzeg illy fzabad ki - nyilatkoz
tai Asára azonnal hafonlatos kintornán hango
zó  felelettel fog válafzolni, de ez meg-ne
heztelt inkább rajta, hogy a’ M árk-Grófné, 
mint már egyfzer férjes lévén, nem kétsé
gesedet illetlen hajlandóságút olly nyilván 
ki-jelenteni j mint hogy azonba súllyos okai

ra



ra nézve nem örömeit kívánt nála meg-izet- 
lenedni , következendő képen felelt előbbi 
befzédére: Méltóságos Márk-Grófné ! Való
ban nagy próbára teí’zi enged el meíségemet, 
mondván s hogy magát Kriítinának helyében 
lenni kívánná, akarván az által Ízivemnek 
gondolatit ki - venni, melly már annyival 
fzukségtelenebb , mivel előbbi igazságos 
mentségemben tifztán, és igazán a’ dolognak 
mivoltát meg - vallottam; E lég , hogy az éli 

 ̂meg-esmértt kötelefségem fokkal nagyobb tiíz- 
telettel von Méltóságodhoz, mintfem a’ Tö
rök Kriítinához, meilyet nyilvánságofabba» 
meg-fogom bizonyítani, ha jobb állapotomra 
jutván, olly erőben érzendem magamat, hogy 
udvarlására ismét m eg-jelenhetek, és fza- 
vaimnak valósággal meg-felelhetek. Enged
jen tsak annyi idötskét, miglen ismét tel- 
lyefen helyre állíttatom, tapafztalní fogja 
Méltóságod, melly nagyra betsülötn drága 
fzem élyét, és melly igen tifztelem. Mo- 
ítanság Hertzegségemnek jo v á t , és idves- 
ségét illető súlyos gondjaim lelkem esmére- 
tében - is álló fo'/lalatofsáíi'okra hívnak, és 
kinfzerítnek némelly fzükséges leveleknek 
el - kéfzíttetése végett Méltóságodtól bútsút 
vennem; ajánlom azért tekélletes engcdei-

mef-
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mefs éggel magamat kegyefségébe, ha az idő, 
és fzerentse bennünket ismét őfzve-hoznak, 
leg-iőbb iparkodáfom léfzen } hogy Méltósá
god velem , mint fém m a, jobban meg
elégedjen.

Erre a’ Hertzeg fel-kelvén helyéből, el
akart menni, de a’ Márk Grófné illy fzók- 
kal tartóztatta ötét: Hát tsak el-akar illy 
hamar Hertzegséged hagyni, és kedves fze- 
mélyének távozásával minden vigafztalárom
tól meg-fofztani, oh ne távozzon még, és 
mulaffon kis ideig. Drága Máik - Grófném 
(felelte bizodalmafabban a’ Hertzeg) moíl 
€Z egyfzer lehetetlen múlatnom, a’ kételen- 
eég kénfzerit el-mennem, holott egyébaránt 
leg-nagyobb vigafztaláfomnak tartanám, ke
gyes fzemclyével tovább múlatozhatnom. A’ 
Márk - Grófné ineg-nem határozhatván mér- 
tékletlen hajlandóságát, még azon erőtlen- 
séget-is el-követte, hogy a’ Hertzeget kőny- 
vezÖ fzemekkel tsak egy fertály órácskáig 
tartó múlatásra'^kérte. Ez mindazáltal el- 
nem ámíttatta magát, hanem meg -csókolván 
a’ Márk-Grófnénak kezeit, illyen fzó k kal. 
el-méne: Éljen fzcpséges Márk-Grófném, az 
én forfom nem enged ma nékem Méltósá

god-
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godnál nagyobb gyönyörűséget, azon köz
ben tartson álhatatofan kegyes emlékezet:- 
ben ; Éljen Hertzegséged - is (felele vifzont 
néki a’ Márk-Grófné) és minthogy meg-kell 
válnunk, nem léfzen nékem fzerentsétlennek 
nagyobb vigafztaláfom, mintha Hertzegséged 
tett igéretiröl ineg-nem felejtkezik , és men
nél előbb óhajtott látogatásával meg-örven
deztetni méltóztatik.

A’ Hertzeg haza érkezvén, midőn maga- 
nofan a’ lzobájában léve, az utánn visgáló- 
dot jobban a’ Márk-Grófnénak dolga után, 
igen meg-ifzonyodot ellene, hogy lzerelmes 
hevefségét olly világofan, és fzemérmet- 
lenül előtte ki-esmértette, a’ melly tseleke- 
dete olly felette való gyülölségbe hozta 
Ötét a’ Hertzegnél, hogy ez el-tekcllette 
magában, ez után mindennémii táríalkodását 
a’ Márk-Grófnéval el-fzakafztani, avagy azt 
úgy intézni, hogy foha magánofan véle ne 
leheffen. Minthogy pediglen a Hertzeg 
ennek utánna minden gondolatit tsupán, és 
egyedül Kriítina után vetette, a’ Márk-Grúf- 
ué tellyefen emlékezetéből ki - efett; mert 
ezen jeles tifzta életű Török Leánynak tsu> 
dálatra méltó ekefségei annyira m eg-vették

Ízivét ?



fzivét, és elméjét, hogy lehetetlennek tar
totta, addig csak egy nyugodalmas órát-is 
e llökh etn i, míg láttatásúval nem gyönyör
ködhetik, és véle meg-nem esmérkedik. Ezen 
tzéli.'ra el - gondolván , melly (okáig tartóz
kodik már a’ Királyi Udvarnál , és hogy 
ottan tovább fernrni olly végezni való fzak- 
séges dolgai nem volnának, el-végezte magá
ban, Verfzáliatól vég bűtsűt venni , és a’ 
hellyett Parisban Kriítina felöl értekezni.

Ezen végezéfe fzerént más nap mindjárt 
rendelefeket té v e , mellyek fzerént mind a’ 
Felséges Királytól, mind az egéfz Királyi 
Udvartól, ’s Udvarnál lévő Fö-Méltóságok- 
tól tifzteletes illendőséggel el-bútsúzott, és 
Lovaíz - M ederével, ’s egynéhány Inafival 
együtt előre Parisba lovaglott, parantsola- 
tot hagyván, hogy a’ többi Udvarabéliek-is 
mennél előbb minden partékákkal, és egyet 
máífal ötét kövefsék: A ’ Hertzegnek Parisba 
jövetele látfzatott már abból-is jót jöven
dölni , hogy éppen a’ Katénó Márk - Grófné 
házának, holott Kriítina lakott, ellenébe ka
pót fzálláft, ki-is ugyaii azon fzempillantás- 
Lan, mellyben a’ Hertzeg fzolgáinak követő 
íerege .között lováról le-fzáilott, történet

ből-



búké, vagy az Egeknek titkos rendeléséből 
az ablakán nézett vala-le. A  fzolgáknak 
ízép, és gazdag ruházatjuk okot adott, hogy 
Kriftina a’ le-fzálló Hertzeget nem tsak fze- 
mefebben meg-tekéntette, de mint esméret- 
lent fzemélyében egy Fö-Urnak lenni icélte, 
melly Ítéletének valóságát rövid idő alatt 
büvebben-is meg-tudta; mert talám fél óra 
múlva hozzá jővén a’ Márk-Grófné , újság 
gyanánt hiriil adta néki, hogy Tufzánói Sán
dor Hertzeg tsak fél óra előtt érkezet vol
na Párisba, és épen ellenben által volna 
fzálva.

Kriftina ezt hallván , olly kifztetéft 
(mellynek okát meg-esmérte) érezet ízivé
ben, hogy a Márk-Grófnétól tudakozta, ha 
a5 Hertzeget fzemélyében esmérné-é? és val- 
íyon mit keresne Parisban? a Márk-Grófné 
felele erre, hogy minap elég alkalmatofsága 
Vala, ötét meg-esmérnie, midőn majd egy 
egéfz holnapig Verfzáliában m ú la to t , és 
elegendöképen nem ditsérheti, minémü fzép 
kedveltetö erköltsökkel bir; mert ízemélyé- 
nek ékes tekéntetén kivül ezen Urnák maga 
vifelésében olly különös vagyon valami, 
niellynek ereje által mindenektől fzeretetik:

F öröm,
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orom, és vigafság vala néha ötét tsak nézni* 
is (ioly-.atá tovább Márk-Grófné a’ belzédét) 
ha o a F5 -Afzfzony Személyeknek tárasá
gában találtatott, olly rendes , és tetfzetes 
befzédekkel tudta ö azokat tartani, és az ál
tal mindnyáj oknak fzemeit magára vonfzani, 
hogy némellyek örömeit ki-fakafztották vol
na néki s mennyi gyözedelmet vett légyen 
fziveken, ha tsak illy  fzabad fzájok vallásá
val a’ difzefség ellen véteni nem féltek volna. 
Ö az alatt jnértékletefen, és bizonyos illendő 
rá tartáffal inkább, mint fém fzerehnefen vi- 
felte magát, és éli bizonyofati tudom, hogy 
még egy Dáma fém vehette- meg fz iv é t, no
ha némellyek egyébiránt tündéres fzépségek- 
kel fok más fziveken győzedelmeskedtek. 
Nem de talám azért jöt Párisba, hogy itt 
magának kedvefet válafzfzon ? ez ugyan a’ 
következésből fog ki-tetfzeni, azon közben 
vigyázz magadra Kriítina, hogy fzemei elei
be ne kerítsen, mert talám Verfzáliában meg- 
fajditot, és egyedül éretted jött Párisba, 
hogy itt alkalmatofságot nyerjen veled meg- 
esmérkedhetni.

Kriítina e’ befzédét a’ Márk-Grófnénak 
tsak tréfára vette, meggondolván, meíly

k'u-
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külömbség légyen ö , és egy Hertzeg kö
zött. Tetfzet mindazáltal belsöképen néki, 
hogy a’ Márk-Grófné ö té t  egy Hertzeggel 
tsLÍloita. Mire imillyen nyájas feleletet g-m- 
dolt-ki a’ Márk-Grófnénak, tudniillik: hogy 
néki éppen femmi bo ízíz új ára nem esne , ha 
a’ Hertzeg az ö kedvéért jött volna-is Pa
risba, és el fem-is kívánna fzemei elöl bújni, 
ha reá akarna tekénteni; mert igen jól tud
ja , hogy az íetn bet sülét ének ártalmára nem 
válna, fém pedig az által a’ ízivét nem fze- 
rentséltetné, mivel midőn it
ten Kriftina okát akarta adni befzédének, 
közben fzólam lottV  M árk-Grófné, mond
ván-. Kriftina ne ízólj feminit ez ellen, mert 
valamit rólad, és a’ jlertzegröl mondottam > 
tiízta valóság, és hogy mondáfomat tréfára, 
Vagy kétségbe ne vegyed , im meg-kell je
lentenem , hogy a* Hertzeg mihelyeft ide ér
kezett , egy kimlöt küldőt a* hazamhoz, ki 
által alattomban tudakoztatta , ha Kriftina 
Grófné még nálam tartózkodik-é ? már gon
dold, nem elég erős gyanóság-é e z ,  ebből 
azt Ítélném, hogy ö  a’ ízivét néked fajútúl 
ajánlani fzándékozik?

ІПу



Illy  véletlen túdófitására a’ M árk-Gróf
nénak. Kriítina felette el-pirúltt , mellyet a 
Márk-Grófné éfzre vévén, annyival inkább 
meg-tözonyitani igyekezte azt, hogy a' Her
tzeg tsupán ö miatta jött legyen Párisba. 
Kriítina ártatlan gondolatával tuíakodván, 
valamint fel-nem érte, mire vélje mind eze
ket, úgy hafonlatosképpen azt felelte, hogy 
ö nem tudná mire vélni e dolgot, mellyet 
mint egy árnyékos álomnak eleibe való tün
tetését fzemlelné. De ha ugyan el-kell né
ki hitettni magával, hogy a’ Hertzeg fzives 
hajlandósággal vifeltetik h o z z á , azt tartja, 
hogy ö Hertzegsége az által nehezen fog 
rendi fzerént való házafságra tzélozn i; mi
vel az ö Afzfzonyi fzemélye hozzája ké
peit igén tsekély volna, és a’ Királytól tsak 
inoítanában nyertt minden jó fzág, és job
bágy nélkül való Grófsága nem máskép tű
nik előtte, mint az új fzita, avagy a’ kinek 
a Éatik tsillaga újra fel-tetfzik, és a mi 
több, Pogány vértöl vette eredetét: annak 
okáéit meg-nem foghatja, hogy egy ízüle
teit , és Uralkodó házból való Hertzeg ön
nön fzemélyének fajátúl adandó birtokára, 
ötét méltónak Ítélné.

Ki-
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Ki-tetfzik Kriítina Grófné ( iinigy felelt 

ismét néki, a’ Márk-Grófné) hogy még igen 
ú j, és ártatlan vagy a’ Világi dolgok fzo- 
kott folyáímak tudományában. A z Afzízo- 
iiyi állatot tsupán az az illendő ékefsége (ha 
mellette egyfzer ’s mind jó erköltsü ) mind 
azokra reá-fegitheti , valamik a’ Világi Bol
dogsághoz tartozandók. Minden hizelkedés, 
vagy fzinlés nélkül pedig meg-kell vallanom, 
hogy te mind a’ fzépségnek, mind a’ ditsé- 
rétes erköltsnek tekélletes példája vagy, ki- * 
hez hafonlót e’ Világ-kerekségén ritka talál
ni ; azt tartom tehát, hogy ugyan ez a’ 
drága kints léfzen egyetlen o k a , mért a’ 
Hertzeg fzemelyednek birtoka után vágyó
dik. Ö néki nem ízükség a házafságát ma
gának, vagy a Tartományának hafzon fza- 
poritásához fzabni, minthogy azon kívül 
nagy gazdagságokkal bővelkedik, és minden 
környül-álláfokra nézve e’ Világi fzövetkezŐ 
életben egyedül önnön vigafztalását, és fzi- 
ve meg-elégitését keresni láttatik, azért kön
nyen fzámot tarthatíz arra, hogy ekképen 
tégedet annyival bóldogabb élet vár.

Kriítina akár miket hozot ezek ellen 
e lő , a’ Márk - Grófné győzhetetlenül tsak ' *

F 3 azon



azon hitelben maradott, hogy a’ Hertzegnek 
nem másért, hanem az ö fzemél'yéért kellet 
Párisba jönnie. N em -is tudom , ha nem 
vaia-é a’ Márk-Grófnénak már akkor alat- 
tómban bizonyos tudtára a’ Hertzegnek tit
kos fzándéka, minthogy egyebaránt olly 
valóképpen nem beízéllet volna Kriítinával. 
Mindazáltal akár mikint léve a’ dolog, eleg 
az, hogy nagyon törte Kriftinának elméjét, 
éjjeli álomtalanságában-is fok féle nyugha- 
tatia;i gondolatok gyötörvén a’ fzivét. Nagy 
kívánsága vala ugyan a’ Hertzeget volta ké
pen meg-esmérni, de e g y fzer ’s mind annál 
fzükségesbnek állította lenni a’ betsületének 
oltalmazását, mellyet Frantzia-Orfzágban a’ 
rágalmazó nyelvek, és vakmerő lefelkedéfek 
miatt olly könnyűnek nem találta.

A z  időtől fogva, hogy a’ Márk-Grófné 
a’ Királynak minapi felettébb kegyes muta
tásáról való ítéletét ki-nyilatkoztatta, fzün- 
telen'ál búfongot Kriílina, hogy ne talám a’ 
Király alattoinban való töreket velfeu után- 
na, mellyeknek fzinlett képe alatt ötét is
mét Verfzáliaba, ottan pedig éppen hatalma 
alá kerítené, e’ miatt úntalanúl gyötrödöt 
magában, minthogy tulajdon erejéből nem

tar-
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tartotta magát elégségesnek minden történ
hető vefzedelineket magúról el-háritani. A’ 
Hertzeg azért mint egy alkalmatofságnak 
lítfzatott néki lenni, ki által magát minden 
ellenkező lefektöl meg - fzabadithatja , úgy 
elmélkedvén magában, hogy ha bár az meg- 
nem valófodnék - is , hogy a’ Hertzegnek 
hozzá való hajlandósága rendi fzerént való 
házafságra tzélozna , leg-alább még-is azou 
fortélyára fzolgálna, hogy hathatós neve, és 
pártfogáfa alatt Frantzia Orfzágából az Ö ha
zájába mehetne, és ottan az erköltsös indú- 
latjával ellenkező lefelkedéfektöl menten és 
fzabadjában tetfzéfe fzerént élhetné Világát.

Még több illy , és más gondolkozáfok 
után azt végezte-el utoljára magában, hogy 
valahogyan leh et, de nem marad fokáig 
Frantzia-Orfzágban, hanem Báttyával együtt 
máshová mégyen. Ebbéli bús gondolatitól 
el-annyira eméfztetik Kriítina, hogy-Jci-fara- 
dott elméje tsak éjfél után fzenderedhetett-
el az álomi nyugodalomban........................A ’
Tufzánói Hertzegnek azon közben bizonyos 
túdófitáfí jövének arról, minémü kivántt ál- 
tal-látáfa volna fzállásának ellenébe: Elsőben 
ugyan nem tetfzett néki az egéfz fzálláfa,

F  4 és
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és már más alkalmatofabb helyet akart né' 
zettettni, de hallván, hogy éppen a’ Katénó 
Márk-Grófné lakna ellenébe , es hogy még 
Kriftina Grófné-is nála tartózkodnék, nem ta
lált tovább feinmi gántsot az alkalm asságá
ban, süt olly nagyra betsülte, hogy fok 
pénzen másért el-nem tserélte volna.

Más nap el-érkezének Verfzáliaból a’ Her- 
tzegnek hátra maradott tselédi-is minden par- 
tékával, kik egynéhány parippákat vezetéken 
hoztanak magokkal; ezeknek meg-tek ént csé
ré ki-nyicván Hertzeg Sándor az ablakát, 
ki - nézet a’ Lováfz - Mederével. Kriftina 
Grófné hallván tsendes fzobajában az titká
ról bé-ható Zenebonát, ki-nyitván ö-is az 
ablakát, ki-tekéntet, és látván a Hertzegnek 
fzálláfa előtt fzorgalmatoskodó jövevény Em
bereknek tsoportját, könnyen el-gondolta 
magában, hogy azok a’ Hertzegnek udvará
hoz tartozandók legyenek, mivel a’ tegnap 
látott inafokkal egy formájú ruházatot vi- 
feléaek.

Imigyen mind Kriftina Grófné, mind Sán
dor Hertzeg egy másnak ellenébe az abla
kon állván, fzükségképpen egymáít meg-lát-

ták.
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ták. Hihetetlen a z , mincnni változáfokat, 
és titkos érzékenységeket okozott ez az 
egy vifzonti fzemlélcs e két fzemélyuek az 
ö fzivekben. Ha Kriítina fzivének meg-tar- 
toztathatatlan erővel való dobogáfa mellett 
egeíz vérének fel-forró hévségét érzette, 
Sándor Hertzeg nem kiilcimben elméjében 
egéfzen el-ragadtattván, el-vefztett érzékeny
ségit egyedül Kriftinára fűggefzteni látfza- 
tott; Mert valóban bálvány módjára mint 
egy mozdúlatlan á llott, illy  tekélletes Szép
ségnek fzemlélesén el-bámulván. Szüntele
nül befzélgetett ugyan mellette a’ Lováfz- 
Meítere a’ lovak felöl, de mind azokra vagy 
femmi, vagy éppen kevés feleletét vévén a’ 
Hertzegnek, végtére ö-is halgatott, az Urá
nak fejét más érdemefebb gondolatokkal fá- 
rafztattni gondolván, mellyek ötét az adan
dó feleletekről tartóztatnák.

Kriítina erre bé-voná magát az ablaká
ról , és fzemélyének el-távoztatásával a’ Her
tzegnek időt h agyot, első változáíiból is
mét magához térülni: a’ Hertzeg ekképen 
öfzve-fzedvén gondolatit, az után magában 
Kriítmának álmélkodásra méltó fzépségét 
fzivének, elméjének és fzemeinek ö fzv e- ta-

F 5 náts-
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rntskozásával bellyebben meg-fontolván, egy re] 
áltáljában mc^-vuüá, hogy Kriítina ekeíségé- ha 
hez fogható Aízízonyi állatot életének ide- e’ 
jében meg-nem látott, l líy  elmélkedésében, ha 
és azon ki-mondhatatlau vigaíztalásnak kép- ki 
zelésében, mellyet illyen íöldi ékefséggel te 
tündöklő fzerelmeces teremtménynek tellyes fe 
birtokában reménlhetni, el-tekéllete magában, d 
hogy minden ki-gondolható iparkodáíit, és ■ g 
fáradozást tsupán arra forditandja, hogy * 
Kriítilíáiiak fzivét magához hódoltaffa, an- n 
nak helyette a' magáét örökös Iájától néki 1 
adja. : ]

t
Kriítina azon közben femmivel fe vala 5 

nyugodalmaíabb fzivvel Sándor Hertzeguél, 1
mert ö-is fzokásán kivül úgy találá fzeme 
fényét aranyozni, hogy fzivének az ajtaját 
előbb bé-tenni meg-felejtkezet; mellyen egy 
vifzfza hatott pillantásnak fzikrátskája bé- 
fzökvén, olly hamarságos gerjedelmet oko- 
zot benne, hogy azonnal különös indúlatú 
tifztelettel kezdet a’ Hertzeghez vifeltettni, 
a’ kinek leg-elsö tekéntéséböl-is ábrázatjának 1 
tifz ta , és kegyes voltát, mind pediglen izé
méiből ki fénylő valamelly fzelid, és kedvel- 
tetö indulatját ki-nézte, melly miátt a’ fze-

relem-



У felemre kiíztetö gerjedehninek ellent állani,
'' hatalmában már nem lenni tapafztalta, sött 

e’ féle esméretlen fzózat látfzatott füleiben 
5 hangozni i lm ezen Hertzeg az a’ fzem ély,
* kit az Egek jövendőbeli Férjednek rendel-
5 tek , és kivel életednek efztendeit leg-ede- 
» febb vigafztalásban , és az ideig való Ból- 
i «tagságodat leg-nagyobb tekélletefségben i'o- 
:í j god élni. Minthogy pediglen a’ Tufzánói 
' * H ertzeg még Verfzáliaban fel-tette magában, 

minden fzorgalmatolságát arra fordítani, 
hogy a’ fzép Kriftinát mind jövendöbéli 
H itvesét magával hazájába viheífe : ezen el
telve llett igyekezetében Párisban-is eröfen 
meg-kötötte magát, fzokásban vévén annak 

, Utáima, hogy gyakortább az ablakin ki-néze- 
getne , sőt órákat-is azokban töltene, hogy 
az által kivántt módot nyerne, kedvesét 
annál tobfzer láthatni, és ékes termetének 
fzemlélésében telhetetlen fzemeit mind addig 
legeltetni, miglen fzemélyefen környülötte 
való léteiére, és hozzája járuló hajlandósá
gának néha néha meg-jelentésére alkalmatof- 
ságot nyereud. Kriítina, ki a’ Hertzeg fze- 
mélyére vigyázó figyelmét furtsa tettetélfel 
titkolta, hafonlóképen gyakor izben tekén- 
getett-ki az ablakából, és minden téteményi-

ben
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ben azon fzorgalmatoskodot, miképen okos, ^  
cs erköltsös maga vifelesének mutatásával a  ̂
Hertzegnek ö hozzá való hajlandóságát ne* {-C)1 
velje. Illy öfztönből gyakorlott ablaki mu* j • 
latsúgában nem történhetet neki nagyobb ö* -ag 
romé, mintha úl-pillantáíökkal, és alattom- ^  
bán való fajditáfokkal meg - leshette a’ Her- fcj 
tzegnek fzüntelen re áj a való vigyúzásút, q ] 
melly annyival alkalmatofabban meg-eshetet, n 
mivel a’ két háznak e g y  máitól való meiz- e|; 
f, esége az útzán által alig állott hu íz lépés- 
bői. A ’ mi ezen közben a’ Hertzegnek lég-' > 
jobb, és nyerteíebb fortélyára elü-adhatta ja 
magút, az vala , hogy Parisba jövetele u-  ̂
tánn egynéhány napokkal a’ Katénó Márk- - 
Gróf Spanyol - Orfzági követségéből vifzfza 
érkezet, kivel mint egy fél efztendö előtt • 
léve alkalmatofsága a’ Hertzegnek Hollandia-  ̂
bán meg-esmérkedni, a’ ki-is leg-tanútsofabb e 
elzkőznék láttatott lenni, hogy véle vetendő a 
közelebbi esmérkedéfe által egyfzer s mind 
Ki'iltinúval-is következendő esméretségre ú- x 
tat törhet magúnak. Hogy ennek el - kezdé- j 
seben lemmit el-ne múlatna, úgy foglalatos- 
kodot, hogy mihelyeit a’ Márk-Gróf hofz- j 
fzú útjúból ki-nyúgofzik, minden idő múla- ( 
tás nélkül fel-tett fzándekához kezdjen. K  .



jó Márk-Grófné ízerelmes Férjének meg - ér
kezésén Örvendező kedvében előbb, hogy 
lem az első ebédhez le-liluének, el-nem mu
lathatta, hogy már az előtt ki-gondoltt nyá
jas tréfaságát ki - ne jelentette volna : A’ 
Márk-Gróf még iemmit nem tudott Kriítina 
felöl, cs Kriítina ioha nem látta a’ Márk- 
Grófot, illy esméretlenségben a Márk-Gróf
né azt mivel t e , hogy Kriítinával előbb az 
ebédlő fzobába menvén, midőn a’ Márk-Gróf- 
is oda jött volna, kézénél fogván Kriftiuát, 
a’ Férje eleibe vezette, imilly módos nyá- 
jafsággal fzó Iván hozzája : Én kedvefem !
úgy elmélkedtem magamban, hogy vifzfea- 
jöveteled után nem fogok néked többé tet
szeni, ezen okból fzorgalmatoskodtam az 
idő alatt más feleséget helyettem fzerezni, 
kinek fzemélye kedvefebb lenne, mint az 
enyim: Nézzed Kiutsein! ime bátorkodom 
aztot itten leg-elsóben elődbe állitanom. Vis- 
^ 'i-m eg fzemefen, és valld-meg fzived fze- 
lúnt, hogy ha nem fellyebb betsiilendó-é a’ 
Katénó Márk-Grófnénár? A ’ Márk-Gróf illy 
váratlan tréfájára Hitvesének kezdet nagy 
ízóval nevetkezni, és egy újjával a’ Márk- 
Grófnénak ajakát nyájafau illetvén, monda: 
felettébb j ó ,  és kegyes vagy, Kintsem !



hogy kéfz aknrtva tulajdon juffodtól el- állA- 
n i, és helyetted elombe máft, és pedig illy 
hafonlitliatatlan ízepséget kivánfz állittani. 
b'rre a Márk-Gróf igen tifztefséges ineg-ha- 
joláiíal küízontötte Kriltiuát, kérvén egye* 
tembeu a’ Feleseget, hogy mondaná-meg, 
ki lenne e z  a z  ékes fzemeíy, hogy érdeme* 
fzerént tifztelhetné. Kriítina el-nem múlat-■ 
ta halonlóképen a’ Márk-Grófot igen fzép, 
és illendöséges le-erefzkedélfel köfzönteni, 
alázatofan kérvén, hogy közönséges Pzeme- 
lyének olly nagy ditséreteket ne tulajdoníta
na, hanem inkább meg-engedni méltóztatnék, 
hogy Meltóságos Úri házának mint leg-kö- 
telefebb Szolgálója kezét tsókolhaifa , a’ 
mellyhez tudniillik;, élete végéig minden 
ki-gondolható tifztelettel kóteleztetik. A ’ 
Márk-Grófné ezekre fetn Kriílinát , fém az 
Hitvesét nem hagyta tovább befzélleni, mig- 
len mind együtt az afztalhoz le-nem ülének, 
a’ hova a’ Márk - Grúfnénak kívánságára Ak- 
met-is hivatalos vala , arra tzélozván ez ál
tal a M árk-Grófné, hogy e’ két teftvérek 
az afztal felett mind az ö eredeteket, mind 
pedig ritka történeteknek mivoltát annál 

jobb rendben a’ Hitvesének el-befzéllenék* 
Mind ezek meg-is türcéucnek a’ Mark-Gróf'

nak

9 4



-----------------  95
nak nagy gyönyörködésére, a’ ki Kriítiná- 
nak fzép séget jobban jobban meg-visgálván , 
azon ditsérettel tetézte vala meg , hogy 
még igen kevés Afzfzonyi fzemélyeket látót 
légyen, a’ kiknek a’ jóságos terméfzet olly 
nagy tekélletefségeket adót volna, mint Kii* 
ltina Grófnénak: mire nézve éppen nem ké
telkedik, hogy majdan valaki ne találkoz
zék, a’ ki ékes fzemélye utánn foháfzkod- 
jon. Kriílina elméskedet ugyan minden ipar- 
kodálfal illy súlyos ditséretét magától el-tá- 
mafztani, és az utolsóra nézve nyomos el
len- vetéíl - is oda ragafztani, de a’ Márk» 
G róf, es a’ Márk-Grófné olly  fontos okok
kal tudták ismét elö-hozott mentségeit meg- 
vifzálni, hogy nem vala tőle lehetséges nu
gát elégségefen ki-fejteni.

Ezek utánn a’ Tufzánói Hertzeg felól 
kezdődött a’ befzéd, kinek Párisban létén 
igen örvendezett a’ Márk-Gróf, és örömmel 
értette, hogy éppen a’ házának ellenébe fzál- 
lot legyen, el-befzellvén felőle, miképen ö 
ezen Hertzeget ez előtt Hollandiában látta, 
és esmérni tauúlta, lévén fzerentséje né- 
mellvkor egy tárlaságban véle mulatnia, ho
lott valamint minden vigafztalását ö benne

találta >
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találta, úgy az 0 okos, ember-fzeretö, cs 
nemes indulata tulajdonságira nézve olly 
Hertzegnek lenni tapafztalta, kinek inái'fa 
Ítélete fzerént mái napon igen kevés volna; 
mert az ö fzép, cs udvariságos maga-vifelé- 
sével olly képen tudja a’ fzi veket magához 
vonlzani, hogy crzékenytelen, és ember 
gyűlölő fzivnek mondák azt lenni, a’ melly 
ötét tellyes tilztelettel betsülni ellenzené. * 
Minthogy pediglen az a’ Hertzeg moftanság , 
Parisban vagyon ( mondá tovább a’ Márk- 
Gróf) és olly közel hozzám lakik, köte- 
leCségem hozzá magával, hogy mennél előbb 
neki udvaroljak, es magamat lzolgalatira a- 
jáuljam, uein kételkedvén, lefzen az utánn 
uékem-is fzerentsem ötét a’ Házomnál tiiz- 
telnem: melly alkalmatofsággal k i-fog tét- ! 
fzeni, hogy az ö tulajdonsági valóban ol
ly  an ok, a’ mint tellyebb emletettem; De vi
gyázz jól magadra Kriítina, ha fzabadságo- 
dat fzereted, hogy fzemei eleibe igen közel | 
ne lépjél, cs fzives ajánlálira füleidet tágo- i 
fabban m e g -ne nyit'fad, mert azon kivül, 
hogy ö egy olly kelleinetes Hertzeg maga- ! 
bán, a’ kit az Aízfzonyi állatnak akaratja 
ellen-is kell kedvelnie, úgy tűnik előttem , : 
mintha virágzó lzcpséged ötét fzerelem rab- '

java I
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jává tehetné, és még könnyen kövctkezhe- 
t ik , hogy tégedet jövendőbeli Hitvesének 
válafzt, mivel Hollandiában barátságofabb be- 
fzéd közben azt vallotta-ki maga felöl, hogy 
ö e’ Világot tsak valamennyire látni, és ab
ban a’ lzerelem fzerentséjét egy olly fze- 
mélynek válafztásában keresni fzáudekozik, 
a’ ki bátor nem épen fö rendű, és nagy 
gazdagságú vólna-is, tsak fzép, és jó erkül- 
tsü lenne: és e’ két betsülhetetlen minémü- 
ségek benned leg-nagyobb tekclletefségben 
találtattnak.

Erre a’ Márk-Grofné el-fakadott nagyon 
nevetve, azt mondván: Nem jövendöltem-é 
én-és épen azt Kriítina Grófné, a’ mit moft 
férjem füled hallattára ki-terjefztett, Ítéljed- 
meg már magad, ha nintsen-é elégséges okod 
el-hinned, hogy a’ mi jövendölésünk nem 
Valamelly híjában való , és tellyefedhetetlen 
találmány; azért tartóztasd minden ellenve- 
tö mentségeidet, mert mind azok elégtele
nek a’ mi vélekedésünknek meg-gyozésére, 
és.a’ ki-menetel meg-fogja mutatni, hogy a’ 
mi mondálink nem valának pufzta tréfaságok. 
Még lehetséges dolgok: hogy az Egek , és 
a’ lzerelem téged Hertzegnéve teíznek. Lám
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tapafztaltad már az előbbi fór fáidból, melly 
tsudálatos kepén játfzott eddig veled a’ fze- 
rentse, midőn Natáliából Magyar-Orfzágba, 
onnan mint rabot ide Parisba állhatatlan ke
rekein forgatott, hocy itten az igaz.Kerefz- 
tyén Anyafzentegyháznak kebelébe bé - avat- 
taífon, és a' Grótí-reudböl talám epen Her- 
tzegi izékre ülteifen.

Illy  fzivre ható éles befzédekre el-annyi- 
ra meg-keferedet Kriftina fzive, hogy az Or- 
tzáján le - folyó konyhullatáImák , és egy 
máft követó mélységes foháfzkodálinak sű
rűsége miátt nem fzólhatott. A  Márk-Gróf- 
né, a’ ki minden fzine változáliru jó l vigyá- 
z o t , inihelyeft vévé efzre fzemeinek kóny- 
vezesét, kérdi vala tóle mint egy meg-efet: 
fz iv v e l: Mért fzoinorkodol, kedves Krifti- 
nám ? és mivel bántottalak-meg, hogy befzé- 
diinet tsendes kónyvezéíiel vifzfzálod ? 
mellyre Kriftina le-tórülvcn fzemeinek ned- 
vefségét, imigyen kezdé feleletét: A z  én 
fórfom olly tulajdonságú, hogy valóban min
den erzékenyseg nélkül kellene lennem, ha 
annyira fzivemre nem vennem, hogy róla 
fzemeim-is bizonyságot tennének; V aló , és 
ig a z : hogy én ifjúságomtól lógva fokiele

ele-
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eletek alá vetve voltam, de azt fém tagad
hatom f hogy moítani állapotomnak mi
volta-is meg mindenféle emlékezetes tör
téneteket elmémben tüntet , mellyeken e’ 
Világban által-kell esnem, és ugyan épen 
e’ jövendő, és tudatlan dolgok a z o k , 
mellyek illy nagy érzékenységeket , és 
íulyos gondokat inditnak ízivemben : A ’
K irá ly  tel- emelt ugyan Grófi -rendbe, de 
ha e’ Méltóságomat jó l meg-tekéntem, puíz- 
ta nevezetből á l l , mellyel én magamon feni 
nem légit hetek, íe hafznot abból nem hajt
hatok. Ezt nyomban követi azon elmelke- 
dés-is •• mitsoda véletlen történetek érhetnek 
engem még jövendőben ? Miglen ugyan e" 
Meltóságos Katéiio Háznak kegyelmében k - 
fzek , igen jó l tudom, hogy olly könnyen 
femmi ellenkező esettől nem kell tartanom, 
de hová lennék én, ha egy, vagy más v é 
letlen történet által ezen raeg-háiálhatatlau 
kegyelmeiségtöl meg-íoiztatnek. Az tog t;:- 
Mm ez ellen mondatni, hogy illy gondaimtól 
a’ Tufzanói Hertzeg meg- méntend ? de én 
ezen képzéfekböl nem egyebet nézhetik - ki, 
mint a’ íéle édes llinodozáfokből, a’ mel
lyek az álomban kedvefen tűnnek ugyan el
ménkbe., de fel-ébredve, mivel bé-nem tel-

G 2 lye-



lyefednek, annál nagyobb bánatot hagynak 
magok utánn. És légyen bár példának oká
ért igaz, hogy a’ H ertzeg, a* kivel tsúfol- 
tatom , valóban engemet el-venne, bizonyos 
volnék-é abban, hogy ö nagy gyálazatomra, 
és kifebségemre magától ismét el-nem vetne, 
ha idővel az eredetemet mélyebb fontolás 
alá venné, vagy pedig máskepen-is fzemé- 
lyem ellen valamelly gyülölség fzerkéfzne 
f z i v é b e O h  mind e ze k , és meg több ide 
tartozandó okok érdemefek bizonyára, hogy 
elmémben felette n y  ug li a t a t hm k o dj a in , és 
fzeineimet ke fér vés könyvekkel áfztaífam: 
mivel ám bátor egy refzröl a’ Világi fze- 
rentsémet meg - nyerném-is , más réfzröl 
leg-nagyobb fzerentsétlenségnek fzülemennye 
lennék.

Meg-botsáfs, kedves Kriftinám! kezde er
re a’ Márk-Gróf fzóllani) ha e’ dolognak 
fzer felett való fenun fogását, mellyel maga
dat gyötrőd, benned jóvá nem hagyhatom. 
Én ugyan helyén hagyom mind azokat, mel- 
lyeket inoít előttünk befzéllettél, de azt 
mondhatom, hogy ha tsupán merő képzéfek- 
kel akarod fzivedet keíeritem, és bizony
talan dolgokat mint biyonyos következése

ket



két elődben állítani, foha olly képen fzived
nek nyugodalmát el-nem érheted; A ’ mi Há
zunknak kegyelmén, vagy (a ’ mint inkább 
mondanod kellett volna) hozzád vonfzó haj
landóságán nints, miért kételkedjél, becsü
letemre fogadom, hogy Hitvesemmel együtt 
olly gondviíeléffel kivánom Pártodat fogni, 
és nyugodalmadat keresni , mintha tulajdon 
gyermekünk volnál. A ’ mi pedig a’ Tufzá- 
nói Hertzeget illeti , v a ló , hogy mi tsak 
vélekedés képen fzdlottunk eddig felőle, és 
idővel válik-meg, ha a’ gyanóságunk meg- 
nern bizonyodik - é ? De inindazáltal ha úgy 
rendelték az Egek, hogy elménkben tűnő 
gondolatink bé-tellyefednének, hidjed bizo- 
nyofan  ̂ bogy a’ Hertzeg előbb inkább éle
tét meg-röviditené, hogyfem egyfzer néked 
tett fogadását leg-kevefebben-is ineg-fzegné, 
nem hogy épen meg-máfolná; mert valakik 
ötét esmérik, egy arányú bizonyságot tefz- 
nek róla, hogy minden leg-kiffebb dolgok- 
ban-is egyfzer ki-mondott fzavát , és foga
dását töretlenül meg-fzokta tartani , femmit 
e’ Világon annyira nem gyűlölvén , mint 
az Embereknek gonofzságit, tsalárdsagit, és 
hitetlenségit.

A ’



A ’ Márk-Grófné, ki mind ezeknek tsak 
hallgatója, es bizonyítója vala, végtére a’ 
Hitvesének befzédjéhez azt tette, hogy tud
niillik , fk következendüket az lítenre, és a’ 
í'/evencsere kell bíznunk, és azoktól minden 
jókat várnunk. Erre meg-nyugtatta ismét 
valamennyire az elméjét Kriítina, és leg-kö- 
teleíebb küfzöneteket mondott mind a’ Márk- 
Grófnak, mind a Márk-Grófnénak minden 
kegyes ajánláfokért, és gondvifel élekért, efe
dezvén , hogy ötét Battyával együtt to- 
vább-is azon hathatos hajlandóságokban meg
tartani méltóztatnának, mellyel eddig érde
meken kivíil olly bövségefen hozzájok vi- 
feltetúek. Ezen fzókkal véget vetének az 
eddig tartott befzélgetéfeknek , minthogy 
fzintén egy udvari inas lepet-be a’ fzobába, 
a ki Akmetnek jelentette, hogy ama Lelki- 
A tya volna je len , a! ki eddig naponkint 
hozzá já r t , Ötét a’ Kerefztény Hitnek ága
zatira oktatni : ez okra nézve fejeket mé
lyen m eghajtván, Akmet a’ Lelki-Tanitó- 
jVleíteréhez, Kriítina pedig a5 fzobajába me* 
nének, a’ Márk - Grófot Hitvesével együtt 
magánofan hagyván, hogy külöuöfen egye
temben annál fzabadabban, és alkalmatoíab- 
bau befzélgethetnének.

Nem
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Nem fztikség eraléteni, minéinü képen ok- 
tattatott Akmet az előbb említett Lelki-A
tyától a’ Jierefztény Hitben, elég a z , hogy 
ez a’ Tiízteleudó Atya gyors fáradságát fem- 
miben nem kémélvén, kötelefscgének mint 
emberséges Lelki-Atya eleget tett. Fordul
jon azért beízédlink a’ Tufzánói H ertzegre, 
a’ ki bizonyos alkalmatofságban ez előtt mái” 
fzó Iván a’ Márk-Gróffal, nála nem fok idő 
múlva látogatás képpen bé-jelentette magát. 
A ’ M árk-Gróf, ki ezen hozzája való meg
alázását a’ líertzegtiek leg-nagyobb betsüle- 
tének állicocta, valamint leg-tellyelebb öröm
mel, és tifztelettel' látta, cs fogadta ötét a’ 
Házánál, úgy el-netn múlatta a’ Hertzeg-is 
ellenben fokféle tilztes , és jeles magyarázá- 
fokkal meg-esmértettni, melly nagyra betsüli 
a’ Márk-Grófnak lzeinélyét: erre nezve mind 
egyik, mind máíik különös örömöket egy 
máshoz mutatván, egy helyett hamar ezer 
befzélgetésre való okokat-is találáuak , mel- 
lyeknek egy máltai közlő múlatságos folyta
tására esineretes bizodalominal egymás mellé 
a’ párna fzékre le-üllének. A ’ H ertzeg, a’ 
ki egyebaránt eleven indulatjához képeit a’ 
fzép befzélgetésben unalmatlan vala, kevés 
kéfedelem utánn nem mértékelhette magát,
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hogy kedvében lankadni ne láttatott volna, 
midiin a;:on í/épségét, a’ kiuek kedvéért 
egyedül a’ Márk-Gróf hoz jött, nem láthatta. 
A ’ Márk-Gróf nem vigyázott elsőben annyi
ra reá, de midőn a’ Hertzeg felettéb keve- 
fet beízellet, sőt fzokáfa , ’s akaratja ellen 
gondolatiban némellykor olly mélyen el-me- 
rülni kezdett, hogy egynéhány izben a’ be- 
fzéd kőztt elö.kerültt kérdéfekre a’ felelet- 
tel-is adós maradna , akkor vette nyilvábbau 
é fzre , mi héjával, és fogyatkozáifal lenne 
a’ Hertzeg; Szükségesnek tartotta a’ végett, 
réfz ízerént újság, réfz fzerént pedig a’ be- 
fzédnek másra forditáfa gyanánt elő-hozni, 
hogy az idő alatt, miglen maga a’ Spanyol 
követségben járt volna, a’ Márk-Grófnéja egy 
idegen iíjú Gróínét, a’ kit Kriítinának hív
nak, vett légyen mulatozó tarsúl magához, 
a5 kivel együtt a5 Márk-Grófnéja majdan alá* 
zatol'iin iog udvarolni.

A’ M árk-Gróf, és a’ Márk-Grófné előbb 
már úgy befzéllének vala őfzve, hogy a’ Her
tzeget ebédnél meg-tartoztatják; annak okáért 
a’ Márk-Gróf igen fzép Udvarisággal ki-nyi- 
latkoztatta néki ebbéli kivánságát, mint egy 
különös nyereségül ki-kervén magának, hogy

kis-
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kisded táblátskájoknál rövid ebédetskével 
lenne fzerentseje ö HeitZegségét tií'zceliiecni: 
hozzá tévén, hogy ha o Hertzegs égének 
kedve ellen nem vólua, addiglan-is az idő
nek múlatságofabb rövidítésére a’ Hitvesét 
Kriítina Gróiueval együtt elö-hivatnú. A ’ 
Hertzeg az elsőre nézve kezdett ugyan né- 
melly mentségeket tenni , de nem kiválha
tott fok kérés a maga meg-ajánlására, mi
helyt a’ Kriítina Gróinéuak neve nevezte
tett. A ’ Márk - Grófnénak, és Kriítinának 
meg-jelenését pedig annyival inkább fetn 
akarta ellenzeni , sőt mintegy vidámabb 
i’zivvel azt mondotta, hogy nagyon óhajta
na, ha módot, és alkalmatofságot lelhetne 
Márk-Gróinevui meg-esmérkedni, és illendő 
köfzöntéliel ö Méltóságát tifztelhetni, és 
azért leg-több Vigaíztaláii közzé lzáinláiiii 
fo g ja , ha a Márk-Gróf azon nyeresegre 
módot neki mutatni mékóztatik.

A’ Hertzeg azonban olly fortélyos vala, 
hogy külső képen úgy tettette magát, mint
ha a’ Kriítina Gróínénak nevét> még foha 
nem hallotta volna, tudakozta a’ végett a’ 
Márk-Gróftól: Kitsoda, ’s mitsoda Házból 
Való volna» hogy a1 közlendő beízéd köz-
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ben neme, és érdeme fzerént magát alkal
maztathatná? Л’ Márk-Gróf, a’ ki nem tud
ta bizonyofan, ha a’ Hertzegnek Kriítina 
eredetéről léve-é tudosttáfa, következendő 
izerrel el-belzéllette néki rövideden az egéíz 
eletetlek iolyását, tudniillik: hogy a iSato- 
liái Török BaJ sáliak Leánya volna, a’ kit 
Buda-Várának vilzfza-vételekor Grót Andró 
fogságba kerítvén, magával Parisba hozta 
v o lt, a’ Kerefztéiiy Hitre tanitatta, és csak 
nem régen kereízteltecett-meg, az utánn: 
hogy Hitvesével Verízáliában lévén , a’ K i
rálytól Grófi rendbe emeltetett. A ’ kinek 
Akmet névii Báttyával együtt mind addiglan 
lzabad maradáfa vólna a’ Házánál, mig a’ 
fzerentse jobb gondviíelöje nem léfzen,

Es jóllehet a’ Hertzeg mind ezek et, mel- 
lyeket itt a’ Márk-Gróf el-befzéllet, már az 
előtt ki-kemlett tudositáfok által voltaképen 
tudta, mindazáltal még-is mindenekről tudat
lannak tetette magát, es tsak azt jelentette 
a Márk - Grófnak, hogy kívánná örömeit 
ezen új Grófnőt fzemelyében esmérni. A ’ 
ininémü tettetéseiiek hogy annál látlzatofabb 
ízint adna, tudakozá tovább-is a’ Márk-Gróf- 
t ó l , melly nyelven fzóllana Kriítina, és ma

ga
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ga vifelésébcn minémü tulajdonságú volna ? 
Az  alatt a’ Márk-Gróf tsengetett az első fzo- 
báüan lévő Komornyikjának, a ki épen mi
dőn eme kérdésére a’ Hertzegnek felelni 
akárt volna a’ Márk-Gróf, bé-nyitotta az 
ajtót, ki által mind a’ Hitvesének, mind a’ 
Kriftina Grófimnak által-izente, hogy mind 
a' ketten a* fzobajába jönnének Tufzánói 
Sándor ö Hercegségének tilztelésére.

A ’ Hertzeg elsőben láttatott ugyan azt 
Jiagyallani, hogy miátta a’ Mark-Grófné ma
gának alkalmatlankodnék, hanem inkább ma
ga akart hozzája menni, de a’ Márk - Gróf 
azon mentséggel tartóztatta ötét vifzfza, 
hogy bizony «Ja» maga lem tudná, ha a’ 
fzobajában találandó vólna-е У fordította azért 
befzédjét a’ Kriftina Grófuéra, a kinek az ö 
tekélletes Népségét, és erköltsös maga vi- 
felését olly nyomos ditsérettel, és valósá
gos feftékkel le-irta, hogy a Hertzeg alig 
várhatta meg jelenesének idejét ; mellyböl. 
következett, hogy máíodfzor-is e lő -h o zta , 
hogy néki kéfz kedvére volna a Márk- 
Grófné t a’ Grófuéval önnön fzobáikban-is 
koízönteni, és tifzteliib

Mi-
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Midőn epeit ezeket mondaná , meg - nyila 

az ajtó, és bé-lépének egy más után a’ fzo~ 
hába mind a’ Márk-Grófné, mind Kriítina 
Grófné; kiknek el-érkezéíekkel mesr-siátoka- 
tott a’ Hertzeg a' köízönteíekre íiető ízún- 
dekában, és egyfzer ’s mind meg-fzabadka- 
tott az eddig alattomban törő ízivbeli iiyúg- 
hatatlanságától. A ’ Márk-Grófné tette meg 
elöízör az ö módos le-erefzkedésehez al
kalmaztatott fzives látású, és tifzteletü 
köfzöntését, a’ mellyre vifzont olly betses, 
es tifzteletes feleletet nyert vifzfza a Her- 
tzegtöl-, hogy az által felette meg-elégitet- 
v é n , kénteíen vala ötét nagyra betsülni. A ’ 
ini Kriítina Grófilét ille ti, ez olly gyönyö
rűen fel-ékeíitette magát, hogy méltán, és 
Igazán hafoulithatatlan fzépségtiek neveztet
hetett ; A 1 Hertzeg első meg - pillantására 
nagy tsúdalkozásában fzinte meg - rezzent 
e lő tte , inkább Angyalnak, mintfem halandó 
Afzfzonyi állatnak vélvén ötét lenni: és 
mihelyeít ez tsak reá tekéntett, fzemeinek 
erős fényétől, mint egy villámtól meg-éle- 
tettni érezte a’ íz iv é t , egy fz ó v a l: olly 
tétovázásba kezdett esni elmeje, melly ötét 
tsak nem a’ fzólamlástól tartóztatta. Illy  ra
gadozó gerjedezeícinek mindazáltal meg-zabo-

lázá-
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lázására hamar öfzve fzedvén értelmének 
minden erejét, és meg-gyozvén pártos indu
latit , rendbe hozott ítélettel ezen igye
kezett, hogy azon Szépséggel beízélgetés- 
be eredhetne.

Azért közelebb lépvén, valamint előbb a' 
Márk-Grófnénak, úgy e fzépséges Grófné- 
nak-is bizonyos igen illő közöntéiTel kelie- 
meztetett Udvarisággal meg-hajtotta magát. 
A’ ki vifzontag olly ékes alázatoíságú le- 
erefzkedéíTel vifzálta vala meg-tetézett üd
vözlését, hogy az által a’ Hertzegnek buz
gó érzékensége annyival nagyobbra neveke- 
det. A’ ki-is, ohajtáfihoz fzövekedett al- 
kalmatofságou kapván meg-erefztc nyelvét 
úgy, hogy minden fzólásának értelmét arra 
egyedül intézte, miképpen egyfzer el-tekél- 
let fzándéka fzerént a’ Kriítinának hajlandó
ságát magához hódítsa. Olly változáít - is 
okozának Kriítinának melyében a’ közben 
közben kevertt hizelkedéfei, és fzép ditsé- 
retes befzédei a’ Hertzegnek, hogy már ma
gában meg-vallani kezdette, hogy Sándor 
valóban egy olly fzeretetre méltó U r, ki
hez igaz hajlandósággal kell vifeltettni. Mint
hogy pediglen Kriítina a látott jelekből elég

nyíl-



nyilván éfzre vette, hogy a’ Hertzegnek 
fzive tellyeskeppen fzépsége után hódúit , 
ke íz akartva azon fzorgalmatoskodott, hogy 
miiulentéle ékes befzélgetéfei , és tifztefsc- 
ges maga-vifeléfe által a’ Hcrtzeget még job
ban magához vonfza , és fzives hajlandósá
gáról, a’ mennyire lehet, bizonyofsá tedje 
magát, úgy elmélkedvén: hogy tudniillik, 
ha bár a’ Márk-Grófnak , és Márk - Grófné
nak jövendölő fék a’ következhető házafság 
cránt bé-nem tellyefednék-is, bg-alább a mi
napi fel-tett tzelja fzerént az ö hatalmas 
pártfogáPa, és fegítsége által annál alkalma- 
tofabban Frantzia Orfzágból ki-mehetne, és 
jnáfutt állandó fzerentséjére juthatna. Midőn 
imigyen az első köfzöntéfeknek , és fogadá- 
foknak vége lé v e , le-ülének , és miglen az 
ebédnek ideje el - érkezett , minden féle 
elő hozakodó befzélgetéfekkel magokat mú
latták, melly közben történtt, hogy Krifti- 
na, nem tudom mivel, okot adót kiilömb 
külömb féle Török fzokáíokról lzólani. A’ 
Hertzeg igen figyelinezve hallgatott minden 
fzavaira, é s , a’ mint a’ beí’zed hozta magá
val, egy izben kérdezi vala ötét, ha ugyan 
jnég több illy hafonlithatatlan izépségek ta- 
láltatnáuak-é Török Orlzágban, mint a’ mel

lyet
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Ivet ízem élvében tsudálna? Nagy Méltóságú 
Hertzeg ! felele el - pirúltt ortzával Kriíliua 
Grófné: Nem tudom, mi volna tsekélysé- 
gemben tsudálkozásra érdemes , ha ugyan 
ritka történetemet meg-fontolom, nem taga
dom, hogy annak ritkaságán tsudálkozni 
ne lehelten, de a’ mi együgyil ízetnélyemet 
külső termetemmel ille ti, méltóztaísék Her
cegséged erdemetlenségemet olly bő vés 
tréfától kémélieni, és a’ ízép Töröknék 

j  közzé épen ne ízámlálni, mert igen jól es-
І mérem én magamat, és miúlta fzerentsém
| vagyon, itt a’ Kerefztények között lennem,
í látva láttam, hogy a’ Toröknék előtt mél-
{ tán a’ K ere íztényn éket az elsőség, és főbb

betsület illeti.

A’ Hertzeg azt válafzolta erre, hogy az 
ö mondáik épenséggel femmi tréfára nem 
tzélozna, és ámbár Kriftina Gróíné okofsá- 
gától vifeltetvén, ellenzeué különös Népsé
gének ditséretét íel-venni, kinek kinek miud- 
azáltal, ki igazság ízeretö fzivvel bir, egyet 
kell abban vele vokfolni, hogy olly szépség
gel tündökiik, a’ mellynek tekélletelsege 
minden némü gánts nélkül vagyon; ö azon- 
ba nem kiválnia tovább az után visgálodnt,

a



і і з ---------------—
a’ mit molt a’ T ö rö k , és Kerefztény fejei 
nép felöl elő hozott, hanem inkább reméu- 
len é, hogy meg-fogja néki engedni, ha en
nek utánna azon állandó Ítéletben marad, 
hogy az adakozó terinéfzet Kriítina Grólne
mik fzemélyében az Emberi izépségnek egy 
tekélletes, hafonlithatatlan képét tette lé
gyen elönkbe, úgy hogy az méltán leg-ból- 
dogabbnak tarthatná magát e’ Világon, a’ ki 
illy gyönyörűségnek birtokához juthatna.

Ámbátor Kriítina Grófné minden efzefségé- 
vel azon igyekezet, miképen illy felette ma
gasra fel-emeltt ditséretét még tovább magá
tól el-támafztaná, és ellen vető okokkal azt 
meg-mutatná, hogy ö femmi féle képen nem 
volna olly köruyűl - állatokban , mellyekben 
valakit e’ Világon önnön birtoka által bol
doggá tehetne; a M árk-G róf, és a’ Márk- 
G rófn é mindazáltal a’ Hertzegnek kezere 
fzolvún, olly temérdek magafztaláfokkal töb- 
bitik; és erősítik vala a’ Hertzegnek fefzege- 
tö fzavait, hogy utoljára a’ Grófné el-f'zemér- 
mefedvén, nem tudót elegendöképen meg
felelni magáért. Ez által a’ líertzeg, a’ ki 
elsőben Kriltinának ízavaiban való meg-g/ö- 
zesén allatombaii örvendezet , végtere kö-

nyö-



nyorületefségre indíttatván, úgy kormányozta 
az eddig tartott befzédének mivoltát, hogy 
azt jó móddal másra fordította, és alkalma- 
tofságot nyújtott a5 Grófnénak, hogy el- 
fzélyedett gondolatit ismét Öfzve fzedhetce.

Midón efféle befzélgetéfekben foglalatos
kodnának, el-jöve az az ó ra , hogy a’ meg- 
kéfz'dlt ebédhez ülni kelletek. A ’ Márk- 
Gróf valami tsak a gazdálkodó lehetségétül 
ki-telhetett, nem kéméllette, hogy a’ Her- 
tzeget fö neméhez képeit mennél jobban, 
cs tífktefségefebben meg-vendégelné; Nem 
láttatott a’ végett fém a’ drága ételekben, 
fein minden féle jó  italokban femmi fogyat
kozás az afztalánál, a’ mellyeket Kriítina 
Grófné ékes maga v ifelésével, és kelleme- 
tefségével annál izefebbekké tette, mivel 
éppen a* Hertzegnek jobbja mellett ült. 
Akmet, a ki akkoron, mikor a’ Hertzeg a: 
Márk - Grófnak házába bé-m ent, valahová 
ízekerén ki-méne, fzintén alkalmatos idő
ben érkezet vifzfza az ebédhez, a’ ki az 
afztal felett igen mulatságos okot nyújtott, 
külömb külómbféle nevezetes dolgoknak, 
mellyek mind Török Orfzágban, mind Buda 
Várának meg-viváíakor történtének, el - be

l i  ízéi-
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fzélgethetéfekre. E ’ képpen töltött vég 
kedvii múlatozáfok után a’ Hertzegnek na
gyobb mulatságára elő hivatutta a’ Márk- 
Gróf egy rendes, és nyajas törpéjét, a’ kit 
magával Spanyol Orfzágból hozot, ennek 
kellet minden nevetséges tántzait előttük 
el-járni, és egyéb játékos mellerségeit, meg
mutatni. De mind azokra a’ Hertzeg nem 
igen nagy figyelinezéffel vigyázot, fordít
ván inkább fzemeit Kriftinára, kinek kelle- 
metes ékefségének nézésével valamint hogy 
meg-nem telhetett, úgy történtt az-is, hogy 
egyfzer el~tekellett fzándékában titkofan an
nyira meg-átalkodot, hogy tudni illik in
kább Párisban meg-haíand, hogy fém Kriiti- 
nának birtoka nélkül óimét el-távozzék.

Midőn illy  mulatságos afztali ülésben 
mind az ételből, mind az italból vett elég- ' 
séges rcfzezüléfek után alkalmas időt foly- > 
tatának , és az alatt a’ kedves nyári napnak 
mértékletes melegsége mint egy kínálkozó 
vidámsággal mutatta volna magát, minek előt
te fel - kelnének, a' befzédeknek változáfi 
között elö-hozakodott a’ Márk-Grófné az 
időnek kellemetefségéröl - i s , kérdezvén a’ 
H ertzeget; ha nem tetfzene-é ö Hertzegsé-
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gének o lly vidámságos időre nézve a’ Vá- 
rofon kivül lévő Kertjekben fris fzellön sé
tálni» Kedvére vala a Hertzegnek illy 
helyes gondolatja a’ Márk-Grúíiiénak, azért 
könnyen reá hajlott* £ ’ végre azonnal pa- 
rantsolatok adattattak, hogy a’ hintókbaü 
be-fogattafsék , és minden kéfzen tartalék . 
M elly alkalmatofsággal Kriftina ismét olly 
fzerentsés lé v e , hogy a’ Hertzeggel egye
temben egy fzekérbe jutott. Nem ok nél
kül mondomj hogy fzerentsés léve , mert 
jövendőbeli fzerentséjére fólia válafztottabb 
alkalmatófsúga nem adattathatott, mint ez 
az égy fzekérben lőtt sétáláfa; Minthogy ez 
által a’ Hertzeg kivánt módot nyert Krifti- 
nával inaganofan ’s bizodalmaíabban befzél* 
getni, és fzive fzándékát néki nyilvábbait 
ki-terjefztenii A ’ k i-is  tudván, miképpen 
kell a’ fzerentse alkalmatofságát az időhöz 
f^abni, nem kéfedelmeskedet, Fe-nem kétsé- 
geskedet fokáig, fzive titkát ki-fakafztani. 
melly eddig elrtiéjét, és fzivét olly fzörnyen 
Hyughatatlanitotta^ H ogy azért mind á’ 
Kriftina Grófnőitek tsélozását meg-hallaná 
mind pedig ki-tanulhatná, mihez tartsa má** 
gát fel-tett fzándékában ? és ha reménlheti- 
é vifzont fzere te té t?  annak okáért igen

H a külö-



különös tifztelettel, és alázatos kegyes te- 
kéntettel feléje fordulván, imigyen kezdi 
vala véle a befzédét: Szépséges Grófném, 
ha ellenség fegyvere között kellene ineg-es- 
künnöm, nem mondhatnám másképpen, ha
nem hogy íoha femmi nem eshetett nagyobb 
vigafztaláfotnra, mint ezen fzerentsém, hogy 
hafonlithatatlan fzemélyét, a’ mellynek te- 
kélletes ékefségét, és erköltsös vifelesét 
lenki tsudálkozás nélkül nem nezheti, ma
gánórán mellettem fzemlélein, de Vaih ! men
nyivel boldogabbnak, és vigafztaltabbnak 
tartanám magamat, ha fzemélyét mint Hit- 
vefemet tifztelhetném, és válhatatlanál bír
nám ; de fe lek , ne talám illy buzgó ohajtá- 
fomat hafzontalanúl őröljem fzivembeu, ha 
fzépséges Grófném , ne talántán már más
nak valakinek el-fzánta volna magát; M elly- 
re Kriítina jobban jobban kelleineztetö fze- 
mérmetefséggel azt felelte: Hertzegséged új
ra ismét meg-fzégyeníti köz fzemélyemet, 
olly felette való ditséretekkel fel-magafztal- 
v á n , egyfzer ’s mind pedig olly késértö 
tréfával próbálni méltoztatván; az elsőre 
nézve nem adhatok egyéb feleleteket, mint 
a’ mellyeket már ina tsekély értelmem fze- 
rént adtam, a’ máfodik tzikkelynek értetéfe

aránt
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aránt pediglen nagy alázatofsággal kérem 
Hetzegségedet, egy illy fzerentsétlen Afz- 
fzony állatot, mint én vagyok, olly fulyos 
késértéstöl méltoztafsék kéinélleni , mint 
hogy egyébaránt, elégtelennek találtatnám 
lenni, azonból magamat illendő tifztelettel 
ki-fejthetni.

Oh az Egek akaratjáért! fel-kiáltot erre 
nagyobb fzózattal a Hertzeg: Szépséges
Grófném; tedje-le felőlem illyetén vélekedé
sét , és Ítéletét, mintha e’ moll jelentett 
tellyes fzándékú fzavaimmal tréfára, avagy 
késértetre tzéloznék. Itten a’ b izo n yság o m , 

hogy efzem ágában fe tűnt a’ tré fa , vagy 
késértés, sott mondhatom, hogy femmi 
egyéb oka nintsen Párisba való jövetelemnek, 
hanem egyedül hogy végére járják, ha lehet- 
é reménységem kedves Személyének meg
nyeréséhez ; méltó valóban a’ fzépséges 
Grófné, hogy egy valóságos Hertzegnének 
a’ nevét, és méltóságát v ifa lje , mivel a’ 
jóságos term éfzet, és ama rajtunk uralkodó 
mennyei Felség minden ehez tartozandó, és 
illendő erköltsökkel felette meg-áldotta. Ha 
pedig talám kételkedik fzépséges Grófném 
illyen ízándékoinnak valóságán, tsupán, és

H 3 egye-
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egyedül azon á ll , hogy magát ki-nyilatkoz* 
tatui mcltóztafsek, ha az enyim kiváu-é 
le iw i'? azonnal olly rendeléfeket téendek, 
lio^y ezentúl Tufzáuói Hertzegnének, kö
vetkezendő képpen az én leg-kedveíebb Hit- 
veí'emiiek nevezteísék. Hertzegscged igen 
nagyra kötelezi magát (felele vifzont Kri- 
ítina) hogy tsekeiységemet fzemetes pora- 
bv>l olly magasra fel-emelni, és épen Her* 
tzegi ízekére melléje helyheztetni kívánja; 
bizonyos vagyok az alatt benne, hogy má  ̂
futt fokkal érdemefebb Hertzegi Személyek 
találtatnak 5 és talám Hertzegségedre vára
koznak, a’ kik Hertzegségednek birtokához 
juttató fzerentsére, és elsőségre méltábbau 
fzámát tartnak. Én ugyan egy olly tulaj* 
donságú Hertzegnek tartom Hertzegségedet, 
a’ ki egy illy  alatson Afzfzony állatnak, mint 
én vag yo k , fein tsal-lépet ve tn i, fém áni- 
gató kalitkákat eleibe rakosgatni nem kiváu, 
azon okból el-hihetem, hogy Hertzegséged 
igazán vélem befzél, de ha kegyefen meg  ̂
fontolni méltóztatik azt, miíiémü egyenett 
len forsban én é lek , és fzületéfemböl ki le
gyek, világofan ki-tünik, hogy fenki érdé- 
nietlenebb uálamnál nem lehet ajánlott ke- 
gyelségének fel*vételére; Engedje a’ végett

inkább
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inkább Hertzegséged, hogy maradjak az , a’ 
ki vagyok, és az időtől várjam az Egek' 
nek rajtam bé-tellyefedendö rendelését.

Ezen utolsó fzókat o lly fziv-fzaggató ke- 
feredéffel magyarázta vala k i , hogy titkos 
keferüségében a’ könyhullatáíit meg-nein tar
tóztathatta, mellyeknek gyenge Ortzátská- 
ján le-tsorduló tsöppei a’ Hertzeget leg-ko- 
nyörületefebb érzékenységre mozdították. A ’ 
ki látván imigyen meg-lágyult fzivét édés 
ízereimének, noha egy réfzröl fzánta, más 
réfzröl mindazáltal fortéllyára akarta fordí
tan i, gondolván, hogy a’ vafat tüzes lágy
ságában, és melegében kellene verni : E ’ 
végett kedves Kriftinájával el-kezdett befzé- 
dét tovább-is következendőképpen nyomta: 
Meg-botsáífon fzépséges Grófném, hogy én 
adott mentségeiben, és ellenbe tett okaiban 
elegendőséget; nem találok; én réfzemröl a’ 
Mennybéli Iftent hivom bizonyságiil, hogy 
igaz, és tellyes fzándekkal drága birtokai 
után óhajtozom, és hogy én hafonlithatat- 
3au í^emélyét az egéfz világon minden Her
tzeg Kis - Afzfzonyokén fellyül bets'ólöm , 
tifztelem, és kedvelem. És légyen ámbátor 
a z , hogy Neme, és Vére után fzületettT<>

H 4 rö k ,
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ró k , mindazáltal пещ alá v a ló , k o z , és 
meg-vetendő rendből fzármazot, mivel egy 
olly Baii’a ,  mint az Ura A ttya, a mi Or- 
ízáginkuaii már majd annyinak, mint egy 
Hertzeg tartathatik: ezen kívül Iáin már 
eg yto l, e’ világon lévő leg-hatahnaíubb K i
rályok kozzül Gróíi rendbe em eltetett, 
teílvéréuek pedig hivsége által annyival 
meg-jövedelmeiittetett, hogy a’ fzegénység 
ellen nem panafzolkodhatik. De ámbátor 
mind ezek e’ fzerént nem vólnáuak-is, fzép. 
sége, erköltse, értelme, fzeléd, és bolts 
maga viíelcfe valóban o lly  érdemitek, hogy 
azokat egy okos Embernek minden más 
Afzizony állati tulajdonságok felett betsül- 
n ie, és óhajtania kelletik. Szépséges Gróf- 
ném, ne légyen tehát érzékenytelen hoz
zám , és hiteífe-el magával, hogy egéfz te
hetségemet arra intézni akarom , hogy 
minden búsitó gondjait, és képzeléfeit álha- 
tatos fzivbéli nyúgo&taláíTal, és vigafztaláf* 
fal fel-vákhaífam.

Illy  nyilvánságos maga ki-nyilatkoztatáfa 
a5 Hertzegnek annyira meg-zavarta Kriítiná
nak fz iv é t , hogy illendő feleletet mindjárt 
$eá nem adhatot,  hanem meg-tsendefedet,

és



es egy kis idő vártáig elméjével tufakodot, 
imigyen kezdvén móljára meg-fzólamlani: 
Hlyen képen el - hifzem, Nagy Méltóságú 
Hertzeg! hogy Hertzegségednek hozzám já
ruló fzives fzándcka valóban úgy hajladozik 
érdemetlenségemhez, a’ mint bizonyítani 
niéltóztatik, tudni i l l ik , hogy engemet 
magához hafonló tekéntetre, és betsületre 
teándékozik emelni, de ha kevefsé fordí
tóin gondolatimat azokra, a’ miket külőmb- 
féle elmélkedéfeim erőtlen elmémben forgat
o k ,  úgy tűnik előttem, mintha én tellyef- 
seggel ez illyetén boldogságra nem fi: ül et
te in volna, és én arra magamat leg-kifobb 
reménységgel fe biztathatnám. A ’ Hertzeg 
e’ fzókra tovább-is kéri vala a Kriítina 
Grófnét , hogy illy  helytelen velekedefek- 
йек, és képzelcfeknek fefzket ne engedne 
fzivében, jelentvén, hogy ó nem volna az 
első, kit az Egek véltt alatsonságából ki
emelvén , magas poltzra ültettek. Azért 
Meg-ujitván ismét az előbbi befzédét, ujjabb 
ajánlati tett vala neki, hogy tudni illik azon- 
*al minden valósággal Tufzánói Hertzegnének 
U-hirdeteudi, tsak ki-terjefztett igaz házafsá- 
{ i  fzővetségre tzelozó akaratjához egy fzi- 
^ü, és értelmű akaratját ő-is oda tekélleui ne 
terheltefsék. H 5
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Kriítina réfz fzerént igen bátortalan va- 11 
la , kéfz akaratját mindjárt ki-nyilatkoztatni, l '
réfz fzerént pedig örömeit látta volna, ha 8
a’ Hertzeg még jeleíébb bizonyításokkal 1
ki - magyarázta volna meg-vallott hajlandósá
gát , mivel még-is valamennyire kőtelkedet, 
ha ugyan tett ajánlását változhatatlan tel- г
lyesitésre épiti-é ? hogy mindazáltal a’ Her- ;
tzegnek ne talám valami meg - ütközésre *
okot nyújtson, igen illendő tifztelettel ineg- 
köfzönte elsőben néki érdemetlen fzemélyé- 
nek illy  kegyes betsben tartását, az után 
azt függefztette hozzá, hogy mivel ö Her- 
tzegsége önnön fzavával bizonyítaná, és fo
gadná azt, hogy minden tréfa nélkül há- 
zafságra tzélozván, magát vele el-jegyezni 
Szándékozik; tehát nem tsak tellyes hitelt 
ád Hertzegi fzavának, de illy meg-betsülhe- 
tetlen kegyefségét leg-engedelmefebb köte- 
lefséggel tifzte li, előbb mindazáltal Ö Her- 
tzegsége méltóztatnék illy  fontos dolognak 
érdemes, és fzükséges meg-fontolásán még 
tovább gondolkodni, és magával tanátskoz- 
ni, hogy, tudni illik , ha történet képen re- j 

fzcrol egy értelmű akaratját magától ki adni | 
neki kelletik , ne talántáu ö Hertzegsége í 
hirtelen válafztását annak utánna valaha

meg-
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meg-bánja, néki pedig jövendőben fok iéle 
türcentt példák lzerént a meg-ízünhetö ke
gyelem nek,’s abból következhető meg-vetés
nek nehéz bújától íziikséges légyen tartani,

A ’ Hertzeg iparkodott erre ismét ez utol
só gát-vetö gondolatját-is a’ Grófnénak el
méjéből tellyefséggel ki-verni, és a’ helyett 
?l-hitetni, hogy ö el-tekéllett fzándekát elég
ségeién meg-íontolta, es minden környul-ál- 
láíokkal által látná, hogy ezen válafztúsát 
foha életében meg-nem bánhatja. Itt talám 
ki-nyilatkoztatta volna a* Grófné fzivének 
hajlandó kéfzségét, mert nem gondolhatot- 
ki már több okokat , mellyekkel egyező 
akaratját tovább tartoztathatta vo ln a , de 
épen ezen befzclgetcfek között a’ kerthez 
érkezének, a’ hová a’ M árk-Gróf előbb ki- 
jutót, melly végett kénfzeritettek e’ féle 
befzédiket félben h agyn i, és alkalinatofabb 
időre hallafztani. A ’ Hertzeg elsőben íz ál
lott-ki a’ fzekérböl, és a’ Grófnet fzokott 
kelletes gyorfasúggal ki-emelvén, karján fog
v a , egyetemben a’ Márk-Grófnak 5 és Márk- 
Grófnénak tárfa ságában a’ kertbe egy kisded 
doinbotskára épitetett Filegoriához vezette; 
holott már mindenféle fris italokkal, és

válo^



válogatott izes tsemegékkel, és snittekkel 
kéfzre várattattak, mellyeknek kóítolgatáfi 
kozott, a’ környal levü fzép zöldelö kert
béli ékefségekkel mind az id ő t , mind a 
fzemeket gyönyörködve múlathatták. Egy 
fzóval: akár mire, ’s akár merre néztek, 
találhattak valami vigafztalásra valót, mert 
az egéfz kertnek rendes volta már magában 
ollyan vala, hogy akár a’ ritka difzefsége , 
akár a’ földi termékenysége meg-fzemlélte- 
te t t , elég okot adhatot mindenféle vidám
ságra, és vig-kedvli múlatásra: Mind ezek
ben mindazáltal a’ Hertzegnek, es Kriítina 
Grófnenak fzivei nem örvendezhettek , sőt 
vigan tettetett ábrázatjok alatt leg-nagyobb 
nyughatatlansággal gyötröttettek ; Sándor 
Hertzeg jó l éfzre vette, mi tartóztatná a’ 
Gró ínét leg-inkább fzivének meg-adásától. 
М еііу az Ö velekedéie fzerént abban állott, 
hogy tudni illik K riítina, Grófné volna 
ugyan, de fzegény, ügye-fogyott, és jö 
vedelmeden, ezen kivül fzületett T ö rö k , 
következendő képen egy Orfzágos Hertzeg- 
hez nem hafonlatos, e’ mellett pedig na
gyon kételkedne, ha a’ Hertzegnek fzere- 
tete állandó lenne-é ? és annak állandóságá
ról bizonyos lehet - é ? Hertzegnévé lenni

egy
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egy olly dolognak látfzatott ugyan előtte ,  
a’ melly valóban meg-érdemli, hogy két 
kézzel kapna rajta, mert az által nem isak 
e’ Világi betsületére, «és boldogulására utat 
nyitna magának, de Akmet Teítvérének-is 
táplálására bizonyos módot, és fzert tehet
ne. Mindazáltal mind nagyobb, és nagyobb 
nehézségek adták elő magokat a’ Kriítinának 
elméjében, mellyek felette nagyobiták az 
akadályt, hogy tsüggedezö indulatját meg- 
°e nyugosztalhatná : leg-iukább forgottauak 
pediglen azon fzomoritó Vélekedéfek fzeme 
előtt, ne talámtán a’ Hertzeg idő múlva vá
lafztását meg-bánná, vagy irigy, és fondorló 
nyelveknek intselkedéfei által a* fzemélyét 
ttieg-útálná j és éppen magától el-vetné.

Meg-kell engedni, hogy Kriílinának okai 
^oltanak hafonlatos gondolatokkal elmejét 

í ^rhelni, mert mind a’ régiebb, mind pedig 
e moítani idobéli történetek egynéhány pél- 
öákat adhatnak a’ Nagy Uraknak illyetén 
bázafságiról, a’ kik tudni illik hertelen fze- 
relmeknek vak lángjában alatsonyabb rendii 
í^emélyekkel erefzkedtek házas életbe, idő
vel pedig meg-bánván , nem tsak alább ha* 
Eyának az első fzeretetekkel,  hanem utol

jára



jára még a’ bünnél-is inkább válafztott fele* 
ség eket meg-utálták, sött minden ki-gondol' 
ható bofzfzúságokkal , élet ruvid itö , ’s 
epefztö keferves fzókkal, és tselekedetek* 
kel-is illették. Mindazáltal nem volna még
is helyes, közönséges Ítélettel azt álitani, 
hogy minden fö Urak fzegény forsú fze* 
mélyekkel való házafságának illy bóldogta-* 
lan ki-menetele volna, mert ha lehetséges 
vólt vo ln a , hogy Kriftina a’ Hertzegnek 
fzivébe láthatót . vo ln a, bizonyos, hogy 
vetekedő gondjaival nem törte volna olly 
fzörnyen elméjét, és nem fokáig kőtelkedet 
volna, meg-kért fzivét tellyes engedeleminel 
a’ Hertzegnek oda engedni.

I
A ’ M árk-G róf, és Márk-Grófné könnyen | 

él-gondolták ugyan, hogy a’ Hertzeg Kri-j 
ftinát az úton nem kedvetlen beízédekkel j 

tartotta, nem Ítélték mindazáltal , hogy j  
azon első alkalmatofsággal, a’ fzerelemröl | 
tsak valamelly jelentéft-is, nem hogy tellyes 
ki-nyilatkoztatúft tedjem Azon közbeii pe
dig, hogy a’ fzem-legeltetö külömbféle ѵй 
rágokkal, és zöldséggel vidáinitú térségnek^ 
nézegetésével a’ múlató épületben alkalmai 
ideig magokat gyönyörködtettek , k&des

efett,
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efett, ha nem tetfzenék-é a’ Kertben sétál
ni ? kedvére vala a’ Hertzegnek •. a’ végett 
mindnyájan le-jövének, és mind egy űtzáts- 
kák formán rendbe rakott gyümöltsözö Na- 
rants fák közzé vették útjokat , különös 
meg-elégedéífel öfzve járván elsőben azokat, 
az után a’ külömb kulömbféle mulatságos 
sétáló helyeket.

A ’ H ertzeg, ki mindenféle látott és hal
lott dolgokról fzerzett nagy tudománya 
fzerént a’ Meíterséges kerti difzefségekhez-is 
jó l értet, olly illendő ditséretekkel tudta 
a’ kertnek fzép rendben, ’s virágzásban lé
tét magafztalni, hogy a’ Márk-Gróf az ál
tal titkon érző örömét külsöképen-is, hogy 
ki ne mutatná , meg-nem álhatta, minthogy 
magában olly terméfzetü Ur v a la , a* ki 
gyönyörködvén ritka különöfségeken, vala- 
núuthogy költségét azokra nem fzánta, ügy 
azon Őrvendezet, ha azokat érdemek fze
rént ditsérni hallotta: tetézte pediglen mind 
annyifzor örvendező kedvét a’ Márk - Gróf
iak Krifíina Grófné-is, valahányfzor a’ Her- 

' tzeg ezt, vagy amazt a’ kertben magafz- 
talta; Mert ö - із  közönségefen a’ Her
cegnek Csáváit egyes Ítéletével meg-bizo-

nyi-
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nyitotta, ámbátor mind a’ ketten kepeien 
intézett, és mértékekt ditséreteket iemini* 
némü hizelkedéfekkel nem egyelhették; Mert 
valóban a* kert valamint ékes, úgy költse- 
ges leven, Paris körül méltán a’ leg-pompá* 
íabb kertek közzé fzámlákathatott: kivált- 
képen a’ külömb külömbiele rendes, és drá
ga vizi - inetterségek mindenek felett valami 
különös állapotot foglaltak magokban, és , 
ha a’ Márk-Gróf a Hertzeghez olly íö  tifz* 
telettel nem vifeltetett volna, nyájaíUgnak 
okáért meg-tapafztakatta volna vé le , melly 
nevetséggel lehefien egy valakit azoknak 
tsinálmánya által meg-tsalni , és véletlenül 
ináfoknak nagy katzagására artzúl íetsken* 
deni. Hogy mindazáltal példában azt Пѵкі 
meg-mutatná, egy utánna járó inasán tett 
próbát: el-ejtette tudni illik kefz akartva i 
bizonyos helyen a’ kei'ztyüjét, parantsolváil 
az után azon inasának, hqgy lutna viízíza ; 
é rte ; A z inas vifzfza - íutamván , midőn 
a’ nevezet helyen a’ ineg-talált kefztyüért 
le-bukot, a’ Márk - Gróí leg-ottan, a’ hol 
állót, m e g -nyitott egy tsapot, és a Viá 
minden réfzröl * mint a’ febes eső ki - fzök- 
vén , egy fzempillantás alatt úgy meg-áfztat* 
ta azt a2 in ait, mintha a’ \  izböl huízták

volna
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volna k i, éfzro fe vévén a’ fzegény hamar* 
jában, honnan kerekedett légyen olly hir- 
telen az ö nagy zápor.

Könnyen el - gondolhatni, nynémü nevet* 
ségre fakadtanak a’ nézők, látván eme Le
gényt, mint egy Kátsát olly vizefen elejek- 
be jönni. A ’ Tufzánói Hertzeg nem győ
zött eleget nevetni rajta, és kiváltképen 
az tetfze* néki, hogy a’ jám bor, hói lé
gyen, és mi történt v é le , meg-nem foghat
ván, mint az örült mindenfele tekingetvén,  
éfzre nem vehette magát. Ellenben mindaz
által nem kevefsé rágta a’ Hertzegnek fzí- 
v e t , hogy az egcfz sétálásnak ideje alatt 
nem leihetet alkalinatofságot Kriftinával ma- 

j. gánofan befzélgetni, és egyfzer ki - nyilat-
| koztatott igyekezetét véle tovább-is közöl

ni, A ’ M árk-G ró f, és M árk-G rófné hogy 
I Gazdai kötelefségeknek eleget tennének, és

a’ Hertzeget múlató befzédeikkel annál illen- 
^öségefebben tartanák, fzüntelenül kornyülc 
Valának, melly miátt minthogy gátoltatott 
óhajtásában, meg-felejtkezvéu magáról, egy
néhányszor el-nem  fzinelhette kedvetleusé- 
gét-is. Azért rövid idő mulatás után végét 
terelte a’ kerti mulatságának, és igen kiilu-

1  nős



nos illendőséggel meg-köfzönte a’ Márk- • 
Grófnak minden hozzá mutatott udvariságát, 
és igy köz akarattal el-tekélték, útjokat is* 
mét vifzfza Paris felé venni.

*

Kedvefebb vala a’ Hertzegnek minden 
kerti gyönyörűségeknél, hogy újjolag alkal- 
matofságot nyert, Kriítina Grófuéval kette- 
fen egyedül egy fzekérben öfzve jutni, a’ 
kinek óhajtott tárfaságában hogy Páris-ig 
tartó [útját kedvére, és fortélyára töltené, 
azon mefterkedet, hogy ismét ugyan azon 
befzédét kerítené e lő , mellyet a’ kertbe 
menetelekkor egy máífal kezdettek, és for
gattak. Annak okáért nem-is tsavargatta fo
káig befzédének mivoltát, hanem okos mód- , 
dal űj fzivbéli ki-terjeíztélTel elö-hozta hív j 
hajlandóságának öfztonét, úgy kormányoz- ! 
ván minden fzavainak magyárázását, hogy ’ 
a’ Grófnénak fzivét külomb külombféle édes
gető ajánláfokkal hafonlatos hajlandóságra 
indithaffa. De ámbár ugyan mind ezeket a’ 
Grófné lég-jobban értette-is, magát meg* 
tartóztatta mindazáltal, vigyázva, és fon
tolva felelgetvén mindenekre, és femminémi 
hajlandóságát nem mutatván, azon okból, 
hogy fok rendű módjai által a’ Hertzegnek

hív-
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hivségét annál jobban meg-próbálná, és teli 
lyefebben ki-venné, és arra nézve mint egy 
keményebb ábrázattal következendő képen 
nyilatkoztatta-ki magát: hogy tudni illik ö 
mind a’ Hertzegségének kegyes ajánláfit, 
mind önuün árva forsát egy látban tévén , 
azokat leg-fzorgalmatofabban meg-fontolta , 
és meg-visgálta, de azt találta , hogy lehe
tetlen magának állandó ízerentsét a’ Her- 

, tzegnek házafságában reménlenie, erre nézve
e’ Világi fzorongató búknak, és ellenkezé
seknek el-távoztatására el-tekéllete magában, 
további életének idejét inkább Apátza Kla- 
ftromban tölteni, és végezni.

i Ezeket mivel minden valtozáfa nclkül 
j Vagy fzavának, vagy ábrázatjának fzólotta

Kriftina, nem Ítélte másként a’ Hertzeg, 
hanem hogy e’ váratlan ki - nyilatkoztatáfu 
tifzta valóság, és fzántt-fzándékos el-tekél- 
léfe légyen. M elly végett mennyire meg
döbbent légyen fzivében, elég jele vala az, 
hogy meg-némúlván, tétovázó gondolatiban 
mit fzóljon ellenbe, alig találta-fel magit, 
miglen kevés halgatáfa után, Szomorúságba 
öltözött tekéntettél imigyen fzólamlot-meg 
hozzá Kedves K is-A fzfzony! ha el annyi-

I a ra
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ra kegyetlen hozzám, hogy olly óhajtva 
ohajtott birtoka után indúltt td lyes remény
ségemet femmivé tefzi, engemet valóban e' 
Világon leg-nugyobb boldogtalanságra tafzit, 
én életem napjaiban minden vigafztaláfomtól 
meg-fofztattván, ideinkorán el-kezdek mind 
halálig gyötrődni.

Kriftinának igen tetfzettek e’ féle fopánko- 
dáíi a’ Hertzegnek, és igen kedvefeu hallot
ta , hogy annyi hatalmat vett a’ fz ivén ; Sze
rette volna a' végett, hogyha még több 
panafzkodáfokat vehetet volna - ki belőle. 
M ellyekre hogy okot nyújtson, illyenké- 
pen válafzolt : Nagy Méltóságú Hertzeg ' 
fajnálom felette, hogy el-végzett fzándékom 
Hertzegségednek kedve fzerént nintsen, de 
én feegény Afzfzony állat miként fegitsek 
máskép magamon ? Való ugyan az , hogy 
még eddig nem panafzolkodhatok, mert a* 
Katénó Márk-Grófné nein külömben mint 
faját gyermekét kedvel, és mindennéma fzük- 
ségeimre Anyai gondot v i fe l , mindazáltal 
ki tudja, meddig tart ez? reményletlenül 
történhető halála, vagy irigy nyelveknek a- 
gyarkodáfa ezen kegyelmektől egyfzer ’s 
mind meg-fofzthat. Mit tennék, és hová

lennék
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lennek én akkoron, egéCs Paris Városában 
nem lévén egy olly pártfogóm, kinek jó  
tanácsához, és jó  akaratjához bizakodhat- 
nám? Bizonyos tehát, hogy ezemi búk, és 
bajok alá vettetném. Arra nézve nem lá
tok előttem jobb módot, mint ha további 
életemnek folytatására még annak idejében a5 
Klaüromat válafztom, és többi napjaimat 
az ott lévő bútalan magánofságbaa élem.

A ’ Hertzegnek meg - esvén erre % fz ive , 
nem tartóztathatta magát, hogy tellyes ke-4 
ferüségét világos panafzokra ne botsátotta 
volna, igy fzólván: Oh Szépséges Grófném! 
melly fzerentsétlen órában kellet énnekem 
fziiletnem, hogy a’ kaján, és ellenkező fze- 

I tentse minekutánna elegendő képen meg- 
fzenvedtetett, utoljára a’ mellyre egyedül 
tzeloztam, azon vigafztaláforaat-is meg-akar- 
ja gátolni! miként lehet az , gyönyörűséges 
Grófném! hogy mind ezekre nézve leg-ki- 
íebb fzánakodáffal fe vifeltetik hozzám'? va- 
lóban igen irgalmatlan fzivünek kell lennie, 
ha keferedett ügyemet fzánakodás nélkül el
nézheti. A ’ Klaftromba zárandó kemény 
fzándéka bizonyára egy ollyan dolog előt
tem, a’ melly nékem idő előtt életemet. Ön-

I  |  nőn
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nőn magának pedig e’ Világon mindeirked* 
vét el-fogja lobiam; Mert ha a’ Klaílromi 
életnek tulajdonságát fzemefebben meg-te* 
kéntjük, világoían ki - tetSzik, hogy azzal 
fetnmivel fe válafzt jobb életet magának a’ 
kemény fogságnál, minthogy aképen mindenr 
nemű élefztö világi örömöktől, és vigafzta* 
láfoktól ei-zárattatván, a’ komor magánofságr 
bán idő előtt k^telenittetik el-enyeSzni,

A ' Grófné engedelmes tsendefséggel hal- 
gatta ezeket, és nem kivánt leg-keveSebbetr 
is ellene mondani, hogy a’ Hertzeg a’ Klar 
ítromi idvefséges életről o lly  sérelemmel 
íVólot, mellynek boldog, és nyügodalmas ! 
áliapotjáról már Ö néki jobb túdoíitáfa vala - j 
De legnagyobb oka vala a z , mert nyilván I 
által-látta, hogy a’ Hertzeg tsupán a’ mér* 
tékletlen fzeretetének ingerléséből feóiott 
aképen, és az által a’ Klaílromi élettül mint 
egy fóm őrléft igyekezet néki okozni. Mint» 
hogy pedig Kriítinának efze ágában fém va- 
la arany Szabadságát a’ Szokatlan Klaílromi 
zár alá rekefzteni, annyival inkább Szükség
telennek tartotta af Hertzegnek imillyen el
lenző mondáik meg-viSzálni. TetSzet maid- 
azáltal néki kéSz hajlandóságát még tovább |

a
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’d« a' Hertzeg előtt rejtegetni, és az alatt a’
mi Hertzeget következendő felelettel táplálgat-
e* ni* Hertzegséged ne nevezzen irgalmatlan-
al яак, és kérem, ne nézzen ollyannak, mint*
a’ ha idein való halálomnak okozására terem-
ir tettein volna, mert valamint hogy az elsőre
ír nézve igen fokát mond felölem , úgy a’ má-
jr íodik éppen távúi vagyon tőlem; Hanem

méltoztafsék az elméjét meg-nyugtatni, és 
mindeneket a’ kénfzerithetetlen végezéfekre 
hagyni: A z  oda fenn való hatalomtól füg- 

r nek minden változhatóságok, még úgy ren
delhetik az Egek, hogy Hertzegségednek fok- 

1 kai tetézettebb vigafztaláffal meg-jöhet fzive
nyugodalma, mintfem moítanság képzi.

|
| Ezen gyámolitó feleletre kezdet a’ Her

cegnek reménysége ismét újulni, a’ Grófné 
pedig hafonlatos bátorításával annyira ki-ta- 
«álá adni magát, hogy a’ Hertzeg éfzre vet* 
te > hogy a’ Klaítromi életről tett ki-nyilat- 
koztatáfa tsak olly ürügy vo ln a , mellyel az 
*gaz fzeretetét, és hivségét késérteni kíván
ta. Meg-tsókolván azért kezét, imigyen fzo- 
lot vifzfza hozzá a’ Hertzeg: Szépséges 
Grófném! egyedül akaratján á l l , ha engem 

| boldoggá akár-é tenni? én azt vélem , hogy
I 4 . állaa-



állandóságomat próbálni niéltóztatik; nem ta- j 
gadom, nehezen esik illy győzelmes késér
tésnek áldozatja lennem, mindazáltal hites 
hizonyitáffal petsétlem, hogy nintsen o ka, 
bennem leg-kifebb változástól tartható két
séggel-is tzirkálodni; Mert valamint még 
azon eljö  meg-fzemiéléfemtül fogva, midőn 
elofzör Verfzáliában látnom , ща pedig Pá
risban fzóval-is tifztelnem fzerentsém ada
tott, el - tekéllettem magamban, drága fze
mélyét híven, tifztán, mint önnön lelkemet ; 
fzeretni, és házafsági fzövetség által maga
mévá tenni, úgy meg-mutatja a’ ki-m enetel, 
hogy orömeftebb Hertzegségemet, sőt éle
temet el-vefzteni kéfz vagyo k , hogyfem 
kedves fzemélyének egyfzer fel-ajánlott hiv- I 
ségemben tsak egy fzempiUantásig-is meg- 
tántorodjam.

Ezen aikaimatofsággal többet nem befzél- 
hettek, mert fzinte a’ M árbGrófnak Házá
hoz értek. A* Márk-Gróf gondolta ugyan, 
hogy a* Hertzeget vatsorán-is nála marafzt* 
hatja, de Emez illyen fzivefségét a Márk* 
Grófnak meg^köfzőnvén, más napi Póítával 
Tartományába küldendő némelly fzükséges 
leveleknek el - kéfzitésével mentette-ki ma-

I 3 6  --------- --------- —
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gát; íg y  mind Kriftina Grófimtól, mind a’ 
Márk-Gróf, és Márk-Grófnétól igen tifztele» 
tefen el-butsúzott, és máskorra kérvén-ki ma
gának azt a’ fzerentsés el-ment fzállására.

A ’ M árk-G róf, és a’ Márk-Grófné időt 
nyervén magok közt való befzélgetésre, igen 
óhajtották tudni, miként múlatta magát Kri- 
ftina a’ fzekérben? A ’ végre nyájafan tuda
kozok vala tő le, ha a’ Hertzeg irántt jelen
tett vélekedéfek bé-tellyefedett-é ? és fzerel- 
méröl valami nyílatkoztatáft a Hertzeg néni 
tett-é ? Kriftina n a g y  kedvetlenséggel hallot
ta ezeket, mert el-tekéllette m agában , azt 
a’ titkot mind addig rejtve tartani, miglen 
clegendöképen magában ki-nem fő z i, mi té
vő légyen o lly nagy dologban-, de mint 
h o g y  igen kétségeskedet, ne talám már a’ 
Márk-Grófnak, vagy a’ Márk-Grófnénak fü
leibe valainelly fzo-fzellő hatott légyeu, ké
seien vala inkább fzabadon, és vpltaképen 
jíi-terjefzteni, és meg-vallani, mi történt lé
gyen az útban kettőjük között: folyamod
ván alúzatofan hozzájok, hogy méhóztatná- 
nak ötét bölts fanátsokkal igazgatni , mi 
módon kellefsék néki magát ki-nyilatkoztaN 
ni, ha a Hertzeg ismét vifzonta való fze*

I  5
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retetre fzorgalmatoztatná, és adandó egye
nes válafz eránt meg - ízólitaná.

A ’ Márk-Gróf magára vévén a’ válafzláft, 
következendöképen felelt Kriítinának: hogy 
tudni illik különöfen Örvend, hogy néki illy 
fontos állapotban fzolgálatjára leh et, meg
kell ugyan ( úgy mond) vallanom, hogy a’ 
Hertzegnek ki-jelentett igyekezete e’ Világ
nak kordéra ki-tanúltt Praktikái között nem 
tsekély fontolásra m éltó, de ellenben jó l 
tudom, hogy az a Hertzegnek réfzéröl már 
m eg-történt, nem látom a5 végett okát, 
miért hallogatná a’ Grófné-is önnön hajlan
dóságát $ Hertzegnek öroköfen oda tekéi
b e  i. Ha azért a’ tanátsomat követni akar
n á , fziikségesnek Ítélném, hogy ez után a’ 
Eertzeghez olly hofzfzas ellen-álló tufako- 
dáliái ne vifeltetnék, ne taláintáu a’ Hertzeg 
o lly  meg-átalkodás miátt másra forditsa hab
zó gondolatját. Majd e’ féleképen fzólot a’ 
M árk-Grófiié’ is , é s , hogy rövideden egy 
tsomóban vedjein, mind a’ ketten javaslot- 
ták néki, h o g y , ha azon kivül-is hajladoz
na a fzive hozzá, bizváíl reá állana, és el
ső alkalinatofsággal a” Hertzegnek Iílenes 
fzivbol hajualott fzándékára, ’s meg-kéré-
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sére fz ó t, és kezet néki minden tétovázás 
nélkül adna, azon oda vetendő pontommal 
mindazáltal, hogy 4’ Szüléi helyett lévő 
Gondvifeloivel közöltetnék, és úgy alkalmaz
tatnék a’ dolog, hogy abból íel-bonthatat- 
lan bóldogságát várhaií’a,

A ’ mi a’ Hertzeget ille ti, ez megkötette 
magát, hogy utolsó fáradságát-is oda for- 
ditandja, hogy Kriítina Grófnénak birtoka- 
hoz juthaffon, minekelötte más valaki illy 
drága zákmányt előle el-kapja. Erre hogy 
egy olly alkalmatos fortélyt találjon, melly 
néki közelebb való bé-járáft a’ Grófnéuak 
fz iv éh ez  nyiífon, azt gondolta-ki magában, 

I hogy a’ Házánál 3 végre egyedül, hogy
! Kriílinával alkalmatofságot nyerjen végezni,

és múlatozni, tántzat (Baait) tartat, a' melly- 
ге-is egynéhány napok múlva rendeléfeket 
tett, és fok fö  vidéki, és Páriíi Méltóságo
kon kívül elsőben a’ Katénó M árk-Grófot, 
F eleségével, és Kriftinával együtt hivatta.

Kriftina jól vévén éfzre, ki miátt téfzen 
a* Hertzeg olly jeles költségeket magának, 
és hogy bizonyofan foinét új ajánláfokkal, 
és kérelmekkel fogja magát nála jelenten^

egybe
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egybe fűzte már, mikép fog a’ Hertzegnek 
minden kérdezéfeire válaszolni. Közelítvén 
eképpen a’ nevezett vigafságnak ideje, által
ment a’ Márk-Gróf Feleségének, és Krifti- 
nának tárfdságában a’ Hertzeghez, a’ ki men
nyire rifztelve, annyira meg-ütközve fogad
ta Őket, látván Szokott öltözetekben meg
jelenni , Akmetet pedig, Kriftinának teftvé- 
rét éppen jelen nem lenni. Azért első kér- 
défe v a la , ha nézők akarnának-é tsak lenni 
a tántzban ? minthogy minden ál-ortza, és 
ál-öltözőt nélkül jönnek? M elly vélekedését 
mindazáltal hamar el-ofzlatta a* M árk-Gróf 
következendő feleletével: hogy ok éppen
séggel nem nézők, hanem a’ rendeltt vigaf- 
ságban valóságofan réfzefek Szándékoznak 
lenni, de minthogy még el-nem érkezet vol
na az el-kezdésre rendeltetett ó ra , azon 
közben-is befzélgetésnek kedvéért Ö Her- 
tzegségének egyedül udvarlására jöttek, az 
alakos fel-Öltözködéfeket addiglan halafzta- 
jii akarván, miglen más Vendégek*is meg- 
jelennének, mivel akkoron-із elég idejek 
léfzen , mint fzomfzédoknak, haza menni, 
kéfz alakj okban fel-öltözködni, és alkalma
tos időben meg-jelenni.

Nem



Nem vala-é ezen ál-öltözet nélkül való 
meg-jelenésnek más ока-is , azt hofzizas 
volna visgálni , hanem tsak azt jelentem, 
hogy alég múlatának a’ Hertzegnél egy fer
tály óráig, már a’ hivatalos Fii A fzfzonyi, 
és Úri Méltóságok külömb külömbféle képű 
ál-ortzákhoz alkalmaztatott rendes öltöze
tekben ízámofan gyülekezőnek Öfzve, Lát
ván tehát, hogy majdan körmökre ég a’ 
dolog, a’ Hertzegtöl bútsút vettek , és a’ 
H ázokhoz áltál-mentek, olly ígérettel, hogy 
egy fertály óra alatt ismét meg-jelenni, és 
a’ mülatságnak víg-fzámosítói lenni fognak.

A 5 meg-jelenö Uri-Aflzfzonyok, és Férj- 
fiák között ki-túdodván a z , hogy Kriílina 
Grófné-is, a’ kit még közönségeién Török 
Kriftinának neveztek, a’ tántzra hivatalos 
légyen, mindnyájan nagy kívánsággal gerje- 
dezének ezen gyönyörűséges Grófnét látni, 

fzemélyében esmérni; mert az Ö kelle» 
nietefségnek hire el-annyira el-terjedett egefz 
Paris Városában, hogy minden helyeken, ki
vált az Afzfzonyságok többnyire felöle h • 
fzéllettek , okozván ezt^az, hogy Kriíli ' . 
igen kevés tárfaságokba járt, és azokba-:', 
nem máskép, hanem ha a* Kát énó Mán,-

-------------------------  141



H a  ===============

Crófíiénak akaratjára kételen volt el-menni* 
M elly ritka maga - mutatásától fzármazot, 
hogy még leg-több Aíkfzonyságoknál esmé* 
rétién v ó lt , a' kik kívánva kívánták ötét 
fzemlélni, és esmérni, a’ kik pedig a’ tántz- 
ban valának, mind egy vidámabb örömmel 
lenni láttattak a’ Kriftinának léendö meg-je- 
lenésén, és a’ TuPzánói Hertzegnek kötelef- 
séggel hálálták, hogy illy vigságos tántz- 
tartáía által alkalmatofságot nyújtót nékik» 
Kriítina Grófnét meg-esmérhetui.

A ’ Muíikáfok már pengetve pengeték, és 
Öfzve fzó ló hangozásra igazgaták a’ hege
dűiket, midőn Kriítiiia Akmet Teítvérével, 
a’ Márk-Gróf pedig Feleségével egyetemben 
fogadáfok fzerént ál-ortzáíhn a’ tántz fzo- 
bába bé-lépének*, mennyivel rendefebb, és 
difzefebb öltözetekben jövének, a’ jelen-lé- 
voktöl annál nagyobb tekéntetet vonfzának 
magokra. A ’ Márk-Gróf Lengyel * a’ Márk- 
Grófné Török ruhában jelent - meg , melly 
miatt mindnyájan a’ fzép Töröknének tar
tották lenni. Ez ellenben mint ama va- 
dáfzó Iíten Afzfzony Diana vala felköltöz
ve.- Akmet mint valamelly Velentzei Ne



mes: a7 Tufzánói Hertzegnek pedig egy Va- 
dáfznak öltözetében tetfzett fő - fzemélyec 
el - rejteni,

A’ tántznak rendeltetett fzép tágos Palo
ta fzámos tükrökén kivül több miut ezer 
égő Viafz-gyertyákkal volt meg-világosítva , 
úgy a’ kárpitos falaknak melléke minden 
réfzröl elegendő ülő fzékekkel meg-rakva 
a’ tántzofoknak nagyobb alkalmatofságokra, 
mellyeken tudni illik magokat ki-nyugofztal- 
hatták, és egyfzer ’s mind a* fel-váltó tán* 
tzofokat nézhették. A’ Hertzeg e’ mellett 
egy más fzobában két felöl fris fa-levelek
kel ki-rakott kis rekefzeket kéfzitetett, mel- 
lyekben imitt amott helyefen, és meftersé- 
gefen el-rendeltt fetskendökböl a’ fris viz ki- 
fzökdözöt, és más tsüvéken le-fzürödött; 
Ezt pedig azért, hogy e’ hivesitö helyeken 
a’ Vendégek magokat ki-hüveskhetnék, a- 
Vagy azokban az Alakjokat alkalmatolfabban 
változtathatnák.

A’ Sándor Hertzeg ámbár ugyan vigyá- 
zókat rendelt légyen, a’ kiknek fzemefsége 
altal a! Kriftina Grófnénak öltözetét előre 
ki-tanúlhatná, meg-nem tudhatta mindazáltal

fém

4 3



feni azoknak, fém magának gyors vigyázáfa 
•által: Külső tekéntetre nézve tehát több 
fzámofokkal ö-is ügy vclekedet, hogy kei'1 
vesének fzemélye bizoiiyofan a’ Katénó 
3VIárk-Gr<Jfiié Török öltözetében rejtve lé
gyen. Kriítina pedig annál inkább lem es- f 

mérte-meg a Hertzeget, ítélvén, hogy ö 
még mindnyájoknál tekéntetefebb pompában , 
fog meg-jelenni, és nem gondolván, hogy 
egy Vadáfznak öltözne képébe. Az alatt j 
még-is valamennyiek közzül leg-jobban tét- ■ 
fzet néki a’ Vadáfznak fzemélye, mivel ezen ; ' 
öltözet igen ékefen állott vala rajta; sőt 
első meg-fzemléléffel bizonyos kivánság je- 
lengette magát nála tudni, ki lenne annak a’ | 
Vadáfznak öltözetében el-rejtve?

Öfzve gyülekezvén ekképen mindnyájan a’ 
hivatalofok, minden Ízetlenségnek > és zűr
zavarnak el-távoztatására közönséges érte
lemmel azt találták magok között * hogy 
forfolnának, ki-ki az Urak közzül melly 
fzemélynek, vagy Afzfzouyságnak táutzofa 
légyen. Nein vala a’ Hertzegnek kedve fee* 
rént, mert félt, hogy illy végezés fzerént 
a’ fzép Törökuéjét kezére nem nyeri, ho
lott ötét buzgó Cseréiméből feukinek fém

akar-
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i akarta vólna engedni. De meg-kelletec a*
Tzerentsének folyását hagyni, és attól vár
ni » kinek mit ád a* fors: Katénó Márk- 
Gróf nyerte a’ Monkádó Kis-Afzfzonyt, a’ 
Márk-Grófné a’ Villoróza Grófot, Akmet 

! a’ Króton névü Normandiai Grófnét, Tu
fzánói Hertzeg pedig minden reménysége 
felett kedves Kriftinaját, mellyre mindazál
tal nagyon meg-fzomorodot, nem tudván 

; elsőben) kit ofztott néki a’ fors; fzüntele-
\ Hűl azon hitelben lévén, hogy Torok öl-
| tözete miatt a’ Katénó Márk - Grófné lé

gyen a’ Kriftina.

| Ezen kívül úgy efett, hogy a* Hertzeg
forsolás fzerént az első fzert-is meg-nyerte,

' az az! o néki kellet az első tántzot el-kez-
deni. A’ kik itt ez egy elevenségü párnak 

-üézöi valának, nem máskép állának, mintha 
■a’ nagy álmélkodástól fzármozott hirtelen 

* meg - tseudesüléfekre nézve a’ fzóláft} és 
a’ halláít-is el-felejtették volna: mindnyájan 
mint egy el-ragadtatván, nem tstidálkozhat- 
tak eleget tetfzetes tántzhoz való alkalmaz- 
tatáfokon. Kiket nézve minekutánna visláko- 
dó fzeirteiket valamennyire meg-elégitették, 
az után pezdültt-fel bennek a’ fusogásra ger-

K jefz-
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jefzto Kívánság: Kiki a’ mellette valójától 
tudni kívánta, ki lehetne az egyik, ’s ki s 
maiik ? ha nem esinémé-é őket ? de mivel 
fenki fém tudhatta, ki volna az a’ jeles két 
első tántzos, tsak válvonó nemmel feleige* 
tét kiki a’ fzomfzédjának kérdezkedésére.

Tudta volna tsak azt a* Hertzeg, míoÜ 
fzépséget adót a’ fzerentse ofetálja az ö ke
zére, nehezen mulatta volna-el a’ fortélyt, j 

hogy a’ vig fordúláfok, és alkalmaztatható ; 
kéz-adáfok közben buzgóságáról Kedvesének I 
új jelentéfeket ne tett volna • De bé-fedte 
azt fzemei előtt a’ titkoló alak, a’ miért 
fzive annyi fájdalmaktól sértegettetett; és i 
azon gyönyörűség, a’ melly eddig annyira 
örvendeztette, moftan tsak a’ kedvetlensé
gét nevelte. Vékony, és meüerséges áll- 
ortzája ugyan Kriítinának ámbátor olly for
más vala, hogy az távúiról a* valóságos 
áb rá za tjá tó l alig válafztathatott-meg, £zéj- 
sége még-is alatta el-annyira el-vala rejtve, 
hogy vélni fe lehetet, ha Kriítina Grófné 
légyen-é.

Valamint pediglen minden környúl-álló 
jelekből ki-tetfzik, hogy a’ Hertzeg eddig

ízive



fzive óhajtáfiban nem vala olly boldogtalan, 
mint magában gondolta, úgy az idő, és a’ 
fzerentse moft fe engedték, hogy fzives fo- 
háfzkodáíi előtt még tovább titokban légyen 
az, a’ miért olly álhatatos indulattal epedet; 
mert történt, hogy egy izben a’ kéz-adás
ban tovább találván magától ki-nyújtani a’ 
Kezét Kriftina, kifebb újján vifelni fzokott 
gyűrűjét fzem-fényre botsátotta. Alig pil
lantotta azt meg a’ Hertzeg, meg-esmérc 
azonnal, hogy azt utolfzor együtt tartott 
befzélgetéfeknek alkalmatofságával Kriíliná- 
nak az úján látta. Ki vidúlt-meg jobban itt 
a Hertzegilél? a’ ki hogy első tekéntetében 
meg-ne tsalattatnék, fzoi'galmatofan lesgette 
fzemeivel, és minekutánna femmiben fe ta- 
pafztalta külombőzni attól, mellyet mina
pában az úján fzemlélt, némelly fontoláfi 
után ollyan Ítéletet tett magában, hogy vagy 
még több hafonlatos gyürük-is adattatnak, 
Vagy a véle tántzoló fzemélynek bizonyo- 
fan a’ Kriftina Grófnénak kell lennie.

Illy kétséges gondolati k ö zö tt azonban a* 
H ertzegnek értésére adta a’ ffel-öltözött Diá
na, hogy örömeit fris fzellöre menni kíván
na. Víz vala ez a’ Sándornak malmára, a’

K 2 ki
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ki mihent a’ kezdet tántzot el-végezte, kü
lönös illendőséggel, a’ hol leg-frifebben, és 
alkalmatofabban vette éfzre fúdogálni a’ fzel- 
löt, azon ablakhoz vezette. Azonba vala
mint tsak a’ tifztelet hozhatta magával, meg- 
fzóllitá a’ Hertzeg, engedelemmel kérvén, 
hogy méltóztatnék a’ nélkül-is hévséget oko
zó alakját le-tenni, hogy tudhatná, kinek 
rendelte a’ reményieden fzerentse Ötét fzol- 
gálatjára. De bátor minden édes, és ékes I 
feólását Öfzve fzedte-is, hogy kérésének ' 
foganatjára indíthatná, a’ fortélyos Grófné r 
mindazáltal nem akart femmiképen ízóba » 
eredni, olly okos , és rövid fzóval tudván 
magát ki-fejteni, hogy a’ Hertzeg által-lát- 
ta mindjárt haszontalan igyekezetét, és nem 
méréfzlette többé kérelmével terhelni.

Midőn pedig eme földi Diana mellett ezer 
elmélkedéfekben törte az elméjét, el-nem 
múlatta ugyan az egéfz termetének állását 
mennél figyelmetefebben meg - visgálni, de 
az egy gyűrűn kívül femminémii jelt nem 
tapafztalhatot, mellyröl (Személyének valósá
gára esmérhetet volna. Éfzre vévén pedig 
Kriítina Grófné, hogy a5 Yadáfz közelebb 
való esméretséget keresne, a’ Hertzeghez
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titkon vonfzó tifzteletétöl vifeltetvén , an
nyival inkább mind fzóban, mind raaga-vife- 
lésében magát ki-adni nem akarta; hogy ne 
talám a’ végett jövendőben ízemre hányha
tó Okot kerítene a’ maga nyakára. Azon 
közben éppen nem tudta, hogy a’ felette ba
rátságos Vadáfz Sándor Hertzeg vala, hanem 
®gy Báró Bernokotinak tartotta lenni, a’ ki 
Pedig akkor Kengyel-fútó ruhában tántzolt.

Elég alkalmatofsága lehetne itt egy ű- 
kám ló iró to lin ak  fok fzámtalan efetekre-is 
ki-terjedni, ha mind azon fzabadabb nyelvel, 
fzemmel, és maga-vifeléffel véghez vitt tán- 
tzokat, mind pedig némellyek közt imitt 
amott fzött enyelgő barátkozáfokat vólta- 
képen le-akarná rajzolni. De távúi légyen 
gondolatomtól-is valaminémii fzemtelenség- 
gel e’ tifzta f ü le k n e k , és fzemeknek fzóló 
Hiftoriátskát meg-fzeplöfiteni: Leg-tanátsosb- 

nak tartottam afféléket inkább a feledéken- 
ségnek fetétségében hagynom, és tsak abban 
foglalatoskodnom, miként e’ két fo-fzemé- 
lyek közt folytt történetet mentül tökélle- 
tefebben elö-beízéljem.

K 3 Jelen-
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Jelentem a’ végett, hogy a’ Hertzeg, ki 
az ö kellemetes tántza miátt Dianával együtt 
minden jelen-lévőktől tsudáltatott, nem tsak 
az első dicséretet mindnyájoktól meg-nyer* 
te ; de utoljára annak tellyes bizonyságára- , 
is jutót, hogy Dianának képében a’ valósá- , 
gos Kriftina Oroménak fzolgálni í’zerentséje ' 
volna. Mert valamint a’ Hertzeg, a* mint 
már az elebbi befzédből ki-tetfzet, nagyon 
fcorgalmatoskodot tántzosának fzemélyét va- j 

lami módon meg-esmérni, ügy vifzontt Kri- j  
ftina Grófhé-is, ámbátor igen kevefet fzólot, j  
de minden fzavára, állására, lépésére, 'és fzo- i 
kott maga-viljslésére a’ véle táutzolónak fzo- 
kott fzemefséggel figyelmezvén, mind fzó- 
zatjából, mind más tsalhatatlan jelekből ki
vette', hogy a’ melly Vadáfz eddig olly 
tetfzetes kéfzséggel udvarolta, az a’ Sándor 
Hertzeg lenne. Ha igaz, a’ mint kőzőnsé- 
gefen tartatik, hogy a’ tsendes indulatok 
(mellyel Kriftina Grófhé-is birt) mind az Ö- 
rőraet, mind a’ bút fcivefebben fzokták 
éreztetni, melly érzékeny kedvel Őrvende- 
zet titkon Kriftina Grófhé-is azon meg-es- 
méréfen, abból lehet által-látni, hogy lehe
tetlennek tűnt néki, .  tovább a’ fzemélyét a’ 
Hertzeg előtt titokban tartani; hanem el-te-

kéllete
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kéllete magában véletlenül meg-esmértetni, 
várván erre illendő alkalmatofságot •. melly 
tsak hamar elö-adta magát, midőn a’ Her
tzeg gondolván már a’ fzellöztetésnek idejét 
elegendöképen el-töltetettnek lenni, a tán
cosát ( ha kedve tartana) újonta tántzra 
kérte. Ezt várta tsak az okos Kriítina, ki 
tellyes kéfzséggel azonnal fel-kelvén, miko
ron fzokás fzerént balkezét a’ Hertzegnek 
jobjába nyújtotta, le-erefzkedve egyízer ’s 
mind következendő felelettel árúlta-el magút: 
Hertzegséged igen fok fáradságot méltózta- 
tik magának tenni Kriítina Grófné miatt, hogy 
méltán tarthat Hertzegségedaek annyi fáradó- 
záü meg-köfzönésére való elégtelenségtől,

Illy fzirénes fzózattal elő-pillantó várat
lan esméretés által annak valóságára jővén

Hertzeg, a’ mi után eddig olly fok efises 
meíterségekkel, mint valamelly rejtetett pufz- 
tában fáradozó hajtókkal vadáízot, mitsoda 
örömtől, ’s minden erejében fzivéröl olva- 
dozva el-futamodott vigafztalástól vétette- 
tett környül, könnyen által-láthatni. Öro* 
meíl vifzfza-tért volna ismét az ablakhoz, 
hogy ottan tekélletes Örvendezését, és ko- 
fzöntését a’ Kedvesének* meg - tette vólna 9

K 4 de



de nem javaslotta többé az illendőség; mint* 
hogy mihelyt a’ tántzofok rendébe állottak, 
már minden fzem rajtok vala, tsupán az el* 
kezdendő tántzokra várakozván, Ekképen 
fém fzóval, fém jellel nem lévén módja, 
hogy kötelefségének meg - felelne , miglen 
ehez jobb alkalmatofságot nem nyert, ked
vének kí-terjedtt repdező vitorláit más-felé 
fordicotta. Azon pillantástól fogva, hogy 
Kriítina magát ki-jelentette, a’ Hertzeg mint
egy újra fzuletvén, eddig difzes, és könnyű 
lépéfekkel járt tántzát nem tsak duplán tet- 
fzetefebb elevenséggel járta, de egyfzer ’s 
mind a’ tántzosához járuló le-kötötétségét-is 
éfzre vehetöképen nyilvábban ki - mutatni 
kezdette. És ez új tsudálkozáft okozot is
mét a’ jelen-lé^ök között, a’ kik közönsé- 
gefen azt Ítéltek, hogy bizonyofan a’ fel-Öl- 
tözött Dianának igen nagy nemii Czemélynek 
kell lennie, mivelhogy a’ Vadáfz olly kiváltr 
képen való tifztelettel vifeitetne hozzája.

Ez után a’ melegség, és izzadság okozták 
üjonta, hogy aZ el-végzett tántz után Kri- 
Шц» Grófné ismét az ablakhoz menni ki- 
vánkozot, nagy hévségét hivesiteni, Sán
dor Hertzeg a’ végett kéfz vala azonnal

*5*
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mennél kedveltetőbb becsülettel a* tántzosát 
az előbbi £zeliös helyre vezetni, örülvén 
igen az alkalmatofságon, melly ben kedves 
Kriílinajának meg-esmértetéséert kőteles kö- 
fóünetet mondhat. Holott-is alig helyhez- 
tette illendöképeu le, imigy kezdette vele 
a> befzédét: Gyönyörűséges Grófném! melly 
különös fzerentsével áldottattam-meg ma, 
hogy minden jelen-lévő férfiak között én 
iévék az a’ nyertes, kit a* könyörületes 
ÍZerentse e’ fzép Dianának fzolgálatjára ren
delt. Noha ugyan mint egy közönséges; Va- 
dáfz nem valék illendő illy tetézett ékefség- 
gel, és emberséggel tündöklő Itten. Ai'z- 
fzonyi fzemélyhez, valamelly belső öfztön 
mindazáltal ízünteienül levegtette indulato
mat, hogy álhatatofan mellette legyek, melly- 
böl azt méréfzlem következésül ki - hozni, 
hogy a’ fzépséges Kriftiua Grófné nékem 
mindenkor kegyes Uralkodóném fog maradiai.

Kriftina gyönyörködöt alattomban illy hi« 
ZelkedÖ kötelezéfekben, el-itélvén azokból, 
melly mélyen álljon a’ Hertzegnek kegyel
mében , mindazáltal ki-nem adta mindjárt 
magát hafonlatos édes fzókkal, hanem a’ jó
zan, és tovább néző okofsághog fizabta
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efzét, következendő emlékeztetéffel felel
vén: hogy tudni illik Ö Hertzegsége ne ad
na néki okot a’ gyanóságra, mintha érdeme- 
felett olly bövefen hozzá mutató kegyélmef- 
ségével tsekély fzemélyét tsak meg-fzégye* 
niteni kívánna. De ez ellen a’ Hertzeg (a* 
mint felettébb ékes befzédii vala) annyi hite
les bizonyitáfokat tudót elő - hozni, hogy 
Kriítina azok által tellyefen meg-elégittetett, 
6Öc magában meg-gyözettetett, hogy a’ Her- 
tzegpek valóban minden igyekezete az vol
na, mikép ötét vifzonti fzeretetre hajlithaffa.

Mivel pedig imigyen áll-ortza nélkül egy 
máfíal befzéllenek, a’ Hertzeg mintha újabb 
kellemetefségeket Kriílinának ábrázatján ta
lált vólna? nem nézhetet eleget rajta, ha
nem telhetetlen fzemeit fzüntelenül reá - füg
gesztette , folytatott befzédi között illyen 
magyarázatra fakadván: A’ vak Pogányok 
bizonyára igen helyefen gondolták, hogy a* 
ditséretes erköltsü, és tifzta ékefségü Dia
nát Iften - Afzfzonyoknak válafztották , de 
nem üt nálam bé ama felöle kbhirültt inon* 
dáfok, hogy tudni illik ezen líten Afzfzouy 
egyfzer aluva látván a7 fzép, de nagy álmú 
Eudimiont, meg-kedvelte. Nem vagyok éu

ugyan



-----------------  155
ugyan Endim ion, de a’ miatt még-is felette 
kedvellem az én fzépséges Grólnéinot, kit 
itt Diana képében tifzte lem , fokkal buzgóbb 
fz iv v e l , mindéin valaha az ked velh etet, 

ellenben még-is o lly  irgalmatlan hozzám  a’ 
drága Grófném, h o g y még nem-із reménl- 

hetem , ha fzeretetre érdemes legyek-é.

Ezen újon ki-terjefztett fzerelem kinyilat
koztatására a’ Hertzegnek következendoké- 
)?en válafisolt Kriítina: Nagy Méltóságú Her
ceg , ha én ama moft említett Diana vol
nék, meg-vallom, hogy valósággal femmi 
okot nem találna ellenem való leg-kifebb pa- 
nafzkodásra - is , de minthogy az Egeknek 
meg-foghatatlan végezésébol az előtt rabnak 
ugyan, de nem Illeni Afzfzonynak ízület- 

‘ tem, nem vádolhat Hertzegséged valami né- 
n>ü irgalmatlanságoniról , illy allapotú fór
omban rajtam nem állván, Hertzegségednek 
kívánságát tellyesitenem, nem alázza olly 
uiélységefen meg magát drága Grófném (feleb 
erre a’ Hertzeg) és ne kételenitse előbb meg
haló, hogyfem változó fzivemet keménysé
ge ellen panafzkodni, ha ugyan nem tréfa , 
hogy még azon háborgó gondolatokkal tu- 
fakodik, mintha moft-is rabságos életet éín«̂

im



іш ezen pillantásban tellyes Szabadságába Й* 
licani magamat kötelezem, tsak tekélleteS 
fzivbéli Szeretettel Szépséges Személyének 
birtokát nékem örökül adni méltoztuSsék.

Ezt azonnal igen Szép móddal imigyen vi* 
Szontozta-meg ismét Kriítina: Ha rendem, 
és állapotom Hertzegségedével egyezne, niuts 
annál bizonyosb, hogy Soha nem elienked- 
ném, életemnek egéSz idejéig Hertzegséged-, 
nek mint hív, és holtig való rabja Szolgál
ni , mert gyenge, és tsekély Ítéletem Sze-: 
rént egy olly nagy, és kegyelmes indúlatií 
Hertzeg valóban Sokkal többet érdemel, j 
mint illy Szolgálatot, de ha tsekélységemet, 
haSonlatlanságosnot, és kiváltképen azt meg- 
visgálora, hogy noha egy Grófnénak nevéé 
Szabadon viSelem, mindazáltal magam feni 
tudora, ki, és mi legyek, ez , és még több 
elmélkedésemre nézve forfomhoz lég - illen
dőbbnek , és tanátsoSabbnak lenni gondolom, 
hogyha én [ízándékomban alatsonon járok, 
hogySem ha Hertzegségednek magaSan há
gok , és faetonnok Siralmas Sorsára jutok.

A’ Hertzeg egéSzen el-kedvetíenült erre 
feleletre, Szivére vévén, hogy Kriítina még :

Szüli-
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fzüntelenül buzgó kívánságának engedetlen*
S kednék, és birtokához majd leg-kifebb re

ménységgel fe reméntetné. Melly miAtt na
gyon meg - ütközvén, tovább egy fzút fe 
ízólhatot. Melly el-némúlását látván Kri
ftina, el-hitte magában, hogy a’ Hertzegnek 
fokkal nagyobb, és hevefebb fzeretettel kell 
hozzá vifeltetni, mintfem eddig vélte. Az- 
ért alkalmasképen kezdvén ö-is már alázato
sabb engedelmefségre gerjedezni, hihető do
log, hogy akkoron kétség kivül mind vi
szont fzeretetét, mind egyenlő értelmét ki
nyilatkoztatta volna, ha véletlenül egy kü- 

| lönŐs efet által leg-jobb fzándékában meg- 
nem gátoltatott volna. Tudni illik éppen 
azon időben jött-be a’ tántz-fzobába egy áll- 
ortzás Pófta-Legény öltözetben, és a’ Her
cegtől nem mefzfze a’ fal-mellé állót, egy 
ideig oda támafzkodván, mintha tsak néző 
akarna lenni. Kriftina alig pillantotta-meg, 
ámbár más dolgokat forgatót elméjében, va
lami győzhetetlen ÖfztÖntÖl mindazáltal ún- 
tattatván, kérdezé a’ Hertzeget, ha nem 
tudná-é, ki lenne az az alakos Legény? a’ 
Hertzeg azt feleié reá néki, hogy ö nem 
tudná, és nem-is em lékezn ék , hogy a’ tán tz
nak kezdetén jelen vólt volna, idegennek

tarta-
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tartaná a’ végett, és vélné, hogy az Ö meg* 
jelenésének talám a’ látni ingerlő kívánságon 
kivül más oka-is volna* Hafonló vélekedcf' 
fel valának felöle a’ többi jelen-lévök-is, a 
kik ötét tetőtől talpig, mint az új pénzt, 
meg-visgálták. Emez azonban egy kis fef' 
tály óra múlva fzép betses illendőséggel a’ 
Hertzeg eleibe ment, nagy tifztelettel meg' 
hajtván előtte magát, és egy pár tántzra, 
engedelmét kérvén. • s

A’ Hertzeg, a’ ki teli léve emberséggel, 
fel-kelvén erre, és az esméretlen vendégét 

a’ kezénél fogván, Kriftina halattára követ- ? 
kezendö barátságos válafzfzal illette : Bará
tom ! fém én, fe más e’ jelen-lévők közziil 
nem kívánja kéréfedet ellenzeni; mert kiki 
itt a’ tántz kedvéért vagyon, hanem el-neut 

titkolhatom előtted, hogy im e’ Diana né
kem, mint leg-hivebb Vadászának értéfemre 
adta, miként felette kívánná fzemélyedet 
esmérni* mutasd hozzá azt a’ fzivefséget, 
és nyilatkoztasd-ki néki magadat, hogy a* 
tántzra termett könnyen járó lábaid meder- 
Bégében annál jobban gyonyörködheffen. Saj
nálom (felele vifzfza az az esméretlen Veü' 
dég) hogy nintsen hatalmomban illy fő p*-
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:g« rantsolatnak engedelmeskednem, mert azon
öli kívül, hogy bátor a’ nevemet, és rendemet
;f- ki-jelenteném-is, igen kételkedem, ha Diana
a Izeinélyemrol esmérné-é, úgy azon tellyes
t, bizodalommal tápláltatom, hogy az alakof-
r- Ságnak fzabadsága meg-fog engedtetni, a’ ki
a mindazáltal fogadom Hertzegségednek, hogy
5' még ma tudni fogja , ki legyek, és ki lé-
•a, gyen ezen öltözetben el-rejtve.
* !

Ezen fzók után a’ Hertzeg, és Kriítina 
t előtt meg-hajtván ismét magát, a’ tántz-hely-
t re ment, ottan egy esméretes fris tántzban
-p a1 lábainak tanúságát meg - mutatni. Minden

fcem rajta vala, mihelyt tsak egynéhány lé- 
1 péfeket tett; mert a közbe vegyelitett kü-
i lömbséges ugráfi, termetének, járásának, ’s

lépésének hibátlansága , tettének tetfzetes 
tartáfa, és kezeinek módos mozgáfi olly 
dolgokat jelentették benne, mellyek tsak a’ 
leg-jobb tántz-mefterektöl fzoktak ki-telni, 
a’ midőn kéfz*akartva meílerségeket a’ Világ 
eleibe tenni fzokják. Arra nézve úgy vé
lekedtek ízámofok a’ jelen-lévök közzül, 
hogy egy tántz-mefter léfzen, a’ ki a’ vé
gett jelent volna meg, hogy a’ fzép fzámú 
gyülekezet előtt tsinos könnyűségét, és ta

núit*
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núltt forgó dáfit fitogaffa. Némellyek ellenben 
egy fii fzemélynek leimi tartották, a’ ki. a 
Hertzegnek kedvéért jütt volna, vagy mint 
jó esmérofe, vagy véle meg-esmérkedni kí
vánván, a’ minémü vélekedéfek mindazáltal 
helyt nem állottak, mivel fen ki a’ maga vé
leményét valami bizonyoffal meg-nem erő
síthette.

El-végezvén a’ tántzot az az esméretlert 
Vendég, ismét az előbbi helyére állót ma
gát ki-nyügofztalni. Sándor Hertzeg még 
akkor-is a* Kriftina Grófnéval múlatozot, 
fokféle beszédekkel ötét tartván, és együtt 
tanátskozván, kinek kellene még-is azon Pó- 
fta-Legénynek lennie ? Melly közben tifzte- 
let-é, vagy a’ hajlandóság kifztették a* Her
tzeget, hogy a" Grófnénak kezét az ajakáhoZ 
vévén, meg-tsókolta. Erre az alakos Pófta- 
Legény nagy gyorfan a* Hertzeg eleibe top
pant, módos illendőséggel egy be-petsételtt 
levelet következendő fzókkal nyújtván a’ 
kezébe: Hertzegséged méltoztafsék e* jelen 
lévő-le veikét, mellyet itt kezébe fzólgálok, 
fel-zárni, m eg-íogja ennek rendéből érteni, 
ki léve az írója, és ki a’ hozója.

Ezen



Ezen fzóknak el-mondáfa után tífzteletefen 
ismét még-hajtván a fejét, egyfzer ’s mind 
el-tünt, a5 fokaság közzé keveredvén, és 
azon Zűrzavarban olly hamarsúggal a’ tántz- 
helyröl el-orozkodván, hogy fenki éfzre 
nem vehette. Sándor Hertzeg tett ugyan 
akkor mindjárt, mikor kérdésére nem akarta 
magát meg-esmértetni, jó rendeléfeket ki-tu- 
dakozáfa végett, két inasának parantsolatot 
adatván, hogy egyike a’ tántz-fzobának, jná- 
fika a’ ház-kapuuak ajtain vigyáznának reá, 
és mindenütt nyomban követnék. Az inafok 
parantsolatjok fzerént femmit el fem-is mulat
tak az ö fzorgalmatos vigyázáfokban, a’ fur- 
tsa efzü alakos mindazáltal már előbb által
látván mind ezen tehetendö lefeket, és kém- 
léfeket, Ö-is fel-tekergette az efzét, és a* 
Hertzegnek házától hufz, vagy harmintz lé
pésnyire egy lovas legényt már el éve el
rendelvén nyergeltt parippával, éfzre vévén, 
hogy valakik utánna jönnének, arra frifen 
fel-ugorván, febefen el-nyargált, úgy hogy 
a’ Hertzegnek inafaí femmiféleképen fém kö
vethették; hanem kételeuitettek vifzfza-tér- 
ni, és az alakosnak illy praktikás el-futamá- 
sát a Hertzegnek hirül vinni. Ez még ak
kor a’ bizonytalansággal kötődőt, ha ügyen

L a’
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a’ kezében tartott, és külső írás fzerént 
néki fzóló levelet fel-nyi(Ta*é, minthogy 
ki * nem gondolhatta , kitol lehetne az, 
és az egéílz történet mit jelentene. Krí- 
ílina-is kezde mindenféle gondolatokat for
gatni, és ha módját ejthette volna, örömeft 
a’ Hertzeget a’ Levél fel-nyitásnak fáradsá
gától meg-kémélleni, és azt magára válalní 
kívánta volna, hogy ágy a’ dolognak mi- 
vóltát meg-értvén, magát a* kétes gondola
tiból ki-fegitenéde fe nem illett, fe nem 
lehetet ezt mivelui. Az alatt pedig a’ kifz- 
tetö kívánsága mind nagyobbra nevékedet, 
mellynek űntatóbb nyughatatlansága végtére 
bátorította ötét, hogy a’ Hertzeget emlékez
tette, hogy leg-alább meg-nézni méltoztat- 
nék, ki irta a’ Levelet, az el-olvasását pe
dig más alkalmatofabb időre halafzthatná. 
Foganatja vala a’ Hertzegnél illy kellemetes 
emlckezetésnek, a’ ki egy közel függő vi
lágló ezi'ift gyertya tartóhoz fel-állván, fel- 
fzakafztotta a3 Levelet, és fzóröl fzóra kö
vetkezendő alagyában foglalva találta t 
Hertzeg!

Ha még benned él fzives Kegyelem?
Buzog az irgalmas hajlandó fzerelem?
Emlékezz: melly fzókat hitettél-el Velem?
Kiknek moft-is gondját fzivemben vifelem.



' ................... ....  *68
Hittem: ki feeretö ne hinne olly írónak ? 

Melly jön a’ kedvestől az hiv imádónak, 
Véltem-, nem kell ügyét félnem a’ gyanónak, 
Tartottam mind eddig idő váráíl jónak.*

De érzem-, híjában biztattad fzivemet, 
Homályossá tetted kedves nap-fényemet, 
Mert másnak áldoztad édes reményemet, 
Hivtelen fzive ddel meg-tsalván engemét.

Oh melly nehéz dolog illy igában élni! 
Szeretni mint Filis, (a) és el-hagyáft félni, 
Égni, foháfzkodni, várni) és reménlni, 
Mind ezekből végre femmi jót nem vélni.

Még-is abban bízom, hogy Hertzegségedhez, 
Nem Ülik egy Török-Leány életedhez, 
Inkább léfz hajlandó hiv KerefztényedheZ* 
’S-mindenben haíonló fényes Nemzetedhez*

Tartja ugyan Sándor nap-fény fzépségéhek, 
Áldoz néki temjént mint egy Iftennének, 
De! ez tündér tünet kettőző fzinének, 
M úló tsillámláía fél-hóid fejérének.

Az én ortzámnak-is lehet olly difZsége, 
Kellemeztetheti azt tetfzetösége,
Ragyog fzemeimnek tüZ elevenségé,
Van egéfz tettemnek annyi deliségí*

(*) Phylí?. L 2 SÖt



Sőt efztendeim-is miglen nem fzántofok, 
Nemzetem, ’s fő-rendem régi Nagyságotok, 
„Vóltanak Eleim hirefek, magafok,
Szüleim Orfzágban támaízok, ’s hafznofok.

Mind ezeket még*is keferii türéffel,
Nézem, ’s tapafztalom titkos eméfztéíTei, j 

Mert futja házomat Sándor meg-vetéffel, [
’S-nem néz fzemélyemre hódúit tekéntéffel.

Itéld^meg jó Hertzeg1 hol van okofságod? 
Midőn Török vérhez tartod vágyódáfod, 
Nem Iefz végtére-is abból vigaságod,
Hanem betstelenség, es nagy meg-bánáfod.

Valamint az arany ólomhoz illetlen, 
Gyémánttal az vas-ék öfzve férhetetlen,
Úgy Hertzegi vérhez rab Török betsetlen, 
Gyalázat világon élete fzünetlen.

Krónikák irattnak a’ nagy Hertzegekröl,
Jó példák, ’s vircufok egéfz életekről,
Mint kell Téged Sándor ditsérni ezekről ? 
Illetlen, ’s betsetlen rofz-történetekről'?

Múlandó a’ Szépség: ha ki tsak azt nézi, 
Gond, betegség, idő hamar meg-ígézi,
De! ki párofságát hafonlón intézi, 
örök ditsérettel Nemzetét idézi.

Ko-
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K oronákhoz a zo k  tsak éppen illendők,
A’ kik piros bibor tzimer vííelendök,

 ̂agy atyafisággal ollyakhoz kötendők,
A’ kik uralkodó fzékeken illendők.

Azért-is nem téfzen talám kifebséget 
Sándor jó hírében; és olly vétkefséget 
Nem okoz magának, sőt mint ellenséget 
El-idegeniti a’ Török fzépséget.

Kriftína fzereline nintsen az Egektől,
Nem-is fzármazhatik Itteni Kedvektől, 
Mert tsak hafonlót kell várni a’ Mennyek

től,
Nem égni híjában illetlen tüzektol.

Grófnévá Király-is híjába nem tette, 
Jóltudhadd, mi okért azt néki fzerzette ? 
Azért: bár fzivedet annyira vefztette?
Illő hivségemet meg-ne vesd érette.

Én tsak egynek vagyok igazán áldozó ,.
Soha nem fzokáfora, hogy legyek változó, 
Jöj hozzám; mert híven reád várakozó 
Vagyok, és légy. nálam hónomig lakozó.

Meg-ne tsaljon annak fzinlett mézes lépe, 
Bár tetfzhetö, de tsak Pogány Anya feépe, 
Vízre viíz, de fzomjún hoz vi(zföaj*b képe, 
Bánom, hogy íziveden már-is £o£ kért tépe.
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ЗШ т oka fém vagy magad illy efetnek, 
Sándor! elmét vefztö vétkes történetnek, 
Mert Lidértz, ’s föld pára olly fzenbfényt

vefzthetuek, 
Hogy okos föbeu-is nagy botláft tehetnek»

lm e’ levelemet erről már veheted,
Mellyböl fzerelmemet bőven meg-értheted, 
Meg-olvasván, fzintén akkor el-teheted, 
Midőn kedvefen áll Kriftina melletted,

Ha talám, ki legyek? kérdezné nevemet, 
Kitől vefzed bátran küldött levelemet ? 
Mond^meg hozzád való hiv fzeretetemet, 
És olvaftasd véle meg-valott tüzemet.

Tudom, hogy végtére hátra fog állani,
T Te-is fogfe, bár késön, magadba fzállani, 

Kedves Személyedet nékem ajánlani,
’S engemet örökös hívednek vallani.

Te vagy, te léfz az én fzlvemnek Báránnyá, 
A’ Törökné bizony fzerelmét meg-bánja, 
Ki, ha fzerelmemet gátolni kívánja, 
KéfzüljÖn, hogy éltét elöre-is fzánja.

Elég kemény boflzfzát állok én íképségén, 
Ha mérgem véget tefz ö vakmerőségén, 
Kérlek én Hertzegem, adj-ki fzegénységén, 
ártatlan, tudatlan kéfz együgyüségén,

Fufs



Fufs hozzám: terjefztem már-is kezeimet, 
Fuffad a’ Kriílinát: nyitom kebelemet, 
Kedvednek kéfzitem minden kedveimet,
’S meg-Öleléfedre, nyújtom tetemimet.

Moft jön a’ végső fzó! még bennem a’ Lélek, 
Szeretlek, oh Hertzeg! és hiv ízemmel

nézlek,
Ha te vifzont föeretfz ? én bútól nem félek, 
Mellyért-is áldalak, valameddig élek.

lArindó Márk-Grófné.
Melly fzörnyen meg-bofzonkodot a’ Her

tzeg ezen levélnek illy fzemtelen, illetlen, 
és irigy vakmerőséggel tetézett mivoltára, 
a’ nehezteléstől fel-dagadott erekkel meg- 
teltt homlokáról, fzemeinek, és ábrázatjá- 
nak változásáról, ha valaki úgy reá vigyá- 
Zot mint Kriftina, könnyen éfzre vehette: 
kevés hija vala, hogy leg-kifebb 'darabokra 
Öfzve nem fzaggatta, leg-fájdalmafabban bán
ván, hogy azon vakmerő alakos Levél-hor- 
dc*zót az egéfz tárfaság előtt ki-hirdetendő 
gyalázat nélkül el-távozni engedte. Azon
ban a’ mennyire, lehetet, mértékelte külsöké- 
pen bofzfzúját, de fel-tette keményen magá
ban, hogy akár mikép afféle fzemtelen bátor
ságát boízfcú-áliás nélkül nem fogja hagyni*
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Ez ut::n fordította ismét magát Kriffina 
Grófné felé, tudakozá tőle, ha jó hírt ho- 
zot-é, és ki léve az az alakos Póíla-Le
gény? Mellyre a’ Hertzeg meg-nem tsende- 
síchetvén még egéfzen képe változását, imi
gyen válafzolt: Meg - botsáffon Szépséges 
Grófilém, hogy moít e” drága kérdésére 
tellyes túdosítáfíai nem fzolgálhatok, tart
ván attól, ne talám az által a’ vigadó mu
latság kozott zavarodás támadjon : elé ve 
azonba jelenthetem, hogy az áll - öltözetű 
Pófta-Legény a’ Lorindó Márk-Grófné vala, 
a’ kinek fzeles kevélysége, gőzölgő nagyra 
vágyáfa, és efzelös gondatlansága olly vét
kes botláíl tett, hogy, ha azt minden kör- 
nyül-álláfokkal el-befzéllendem, Gyönyörűsé
ges Grófném elegendöképen nem tsudálhatja.

Hlyen felelettel a’ Grófné még nagyobb 
kívánságra gerjedet fel a’ dolognak mivol
tát ki-taniilni, ügy annyira, hogy a’ Hertze
get kérte, ha a’ dolog magában titok nem 
vólna, méltóztatnék nyilvábbaii néki meg
magyarázni. Midőn pedig ezt fzólotta, kö
zelítvén hozzá a’ Katénó Márk-Gróf, tántzra 
kérte. A’ Hertzeg azért nem tellyesithette 
ш ' kívánságát, fogadta mindazáltal néki,

hogy
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hogy következendő napi meg-látogatásával 
I mindenekről voltaképen túdósitani fogja, és 

a Levelet-is véle közleni, sőt tanátsló gon- 
dolatj At el-várni, hogy hogy kellefsék egy 
°Иу fzemtelen Afzfzonyi állatnak méréfzsé- 
gct meg-bofzrzúlni.

Kriftina ez által még mélyebben rnerük e’ 
történet felöl törekedő fok-féle vélekedéíi- 
ben, gondolván, hogy alkalináíint közel az 
!gaz körül inotozot, Ítélvén elejéntén, hogy 
az alakos Pófta-Legény taláin fzerelmes le
velet a’ Hertzegnek hozot; várván várta a’ 
végett a’ következendő napot, mellykor a’ 
Hertzeg az egéfz titkot néki meg-befzélleni 
ígérte, tudni óhajtván egy réfzröl, hogy 
mennyire a’ gyanósága az igazzal egyezet, 
más réfzröl pedig, miben annak a’ Márk-Gróf« 
ttéuak a’ kevélysége, nagyra vágyáfa, és 
®fztelensége úllana.

Azon közben tántzolt a’ Hertzeg-is a’ 
Katénó Márk-Grófnéval. Kriftina ellenben 
az el-végzett tántza után ismét ahoz az ab' 
iákhoz ment, holott előbb a’ Hertzeggel bo-v 
fzélgetet. Alig állapodot ott meg, és itn 
az ablak között ízemébe akadt egy levél*
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melly a’ Hertzegnek fzólván, épen az a* 
Lorindó Márk-Grófhétól irott titkos levél 
Vala, melly eddig annyi gondolkodáffal fe- 
fzegette vala az efzét: ezt a’ Levelet a’ 
Hertzeg nagy bofefzútól okozott gondatlan
ságtól vifeltettvén, az ablakban le-tette, és, 
midőn a’ Katénó Márk-Gróí'nét tántzba vit
te , ott felejtette. Ki örült - meg jobban a’ 
Kriftinánál, kezében nyervén azt a’ titkot, 
mellyet gondolta, hogy a’ Sándor Hertzeg 
foha olly valóságofan néki le-nem ábrázolta 
volna. Zsebébe dngván a’ végett, hamarság- 
gal egy melléki folyosón által más ablakhoz 
ment, honnan ötét a’ Hertzeg tántzolásában 
feüntelen láthatta, azon okból, hogy igy 
a’ Hertzeg előtt gyanóságot magára ne ven
ne, mintha ö vette volna a’ Levelet magá
hoz; jóllehet a" Hertzeg olly gondolatban 
léve, hogy a’ levelet bizonyofan* a* zsebé
be tette.

A’ mire Kriítina ez által leg-inkább tzé- 
lozot, az vala, hogy tapasztalni akarta, ha 
a’ Hertzeg befzéllésében tifzta bort fog-é 
néki tölteni, és ha a’ Szavainak tellyes hi
telt adhat-é'? gondolván, hogy ha a’ leve
let előbb, hogyfem a Hertzeg néki meg-be-

fisélli,
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fzélli, maga el-olvaffa, a fzóbéli befzélge- 
tés közben könnyen ki - nézheti, ha vala
melly környül-álláfokat a’ dologban, vagy 
a’ dolgot magát nem fogja-é takarni, vagy 
könnyíteni. Kívánva kívánta a’ végett a* 
tántznak hamarabbi végét, hogy annál előbb 
alkülmatofságot nyerne oda haza a’ Levél mi
voltának meg-olvasására, és meg-értésére.

Előbb azonba, hogy fém magának képzet
té, íllyen óhajtását meg-érte Kriítina, A’ 
bé-fzakadott éjféle idő, és a’ fáradtt Afz- 
fzonyi fzemélyeknek édes nyúgodalomra tzé- 
lozó ásítozáfi, mint nz álraofságnak bizo
nyos jelei kéfz kedveskedésre indították a 
férfiakat, hogy mindnyájan egy értelemmel 
el-tekéljették magok köztt, elégséges mulat
ságok után a’ tántznak végét ízakafztani, 
haza térnj, és a’ gazdát tsendes békeíség- 
ben hagyni. A’ Hertzeg igen örömeit látta 
volna, ha kedves vendégeit még tovább ná
la tartóztathatta, és mulatozni tapasztalhat- 
ta volna; illy végezésre mindazáltal fzokás 
fzerént kiki a’ máfikától bútsút vett, és ha
za fietet, hogy meg-tsökkentt erejének egy 
izes álom által éleflstö nyügodalmat adna.

Mi-
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Mihelyt Kriftina háza érkezvén, le-vet

keztette magát, ki-húzta a’ zsebéből az el* 
dugott levelet, és le-ülvén hozzá, lég - na
gyobb figyelmetefséggel el-olvaíta. Nehezen 
eílek mindjárt néki, és mind a’ hegyes torok 
febesítették vala a’ fzivét azon rágalmazó 
kifebbitéfek, mellyekkel alatson reudii, de 
a’ mellett betses fzemélyét illettetni olvafta: 
de a bú, bofzfzú, fzomorúság, fájdalom, 
és fzeraénnetefség el-futották minden erets- 
kéit, mikor ártatlanságát, es betsületét kö
vetkezendő fzókkal motskoltatni látta:

Grófnévá Király-is híjába nem tette,
Jól tudhadd: mi okért azt néki fzerzette?

Illy gyalázatos betstelenités rettenetes 
ifzonyodásra fel-buzditotta Kriffinát a’ Márk- 
Grófné ellen, hogy miátta az egéfz ejtfza- 
kán fém nem nyughatot, fém nem alhatot, 
és fisak fzüntelenül óhajtotta a’ napot, mel
lyen a’ Hertzeg Ötét meg-látogatni, és tel- 
lyesképen a* dolgot meg-befzélleni Ígérte, mi 
történt légyen Ö, és ama fzemérmetlen Márk- 
Grófné között*

A* mi a’ Sándort illette, ez hafonlatofati 
nyughatatlan mérgelödéfek között ébren töl



tötte az éjtfzakát, ki-nem verhetvén fejé
ből, hogy az efze-vefzett Márk-Grófné Kri
ítina Grófnénak betsületében olly litálatofaa 
gázlódot: azt a’ buja gyanoságot költvén 
felöle, mintha a’ Királynak azért, hogy 
Grófnénak nevezte, fzerelmes nyájaskodáft 
engedet volna. És, minthogy a* Hertzeg a’ 
gyönyörűséges Töroknét tiízta fzivébol fze- 
rette, ér, ugyan e’ miátt Hitvesének venni 
meg-máfolhatatlanúl fzándékában fel-tette, 
el-kell hinni, hogy egy tseppel fe háborodot 
kifebb gyötrelemre, és bofzfzúságra a’ Ked
vesén tett gyalázatért, mint Kriítina maga, 
el-tekéllvén magában, hogy á’ nevezett Márk- 
Grófnénak ortzátlan Írását emlékezetes bofö- 
fcü-álláiTal fogja megtorolni.

Hogy más nap a’ Hertzeg fogadáfa fzerént 
*ieg-jelent a’ fzerelmes Grófnéjánál, alig 
tevének az első köífcöntéfeknek véget, kér- 
dezé vala Kriítina mindjárt, ha nem emlé- 
keznék-é Ó Hertzegsége a tegnapi ígéreté
ből, és uem méltoztatnék-é a’ Lorindó 
^Urk-GrÖfnéról jelentett Meséjét ki-nyilat- 
koztatni, és véle közleni. A’ Hertzeg azt 
felelte vifcfza, hogy azt a’ kötelefsége hoz- 
ná magával, mivel egyedül a’ végett jött

lé-
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légyen, hogy mind kedves parantsolatjánafc 
eleget  ̂ mind önnön igaz fzándékáról bizony* 
Ságot tenne, a melly onnan fog leg-világö* 
fabban ki-tünni, hogyha menitél valóságofab*, 
bau az egéfz állapotot meg-fogja vallani. s

I
Erre a’ Hettzeg le-üívén a4 párna fzékre | 

Xriüinának balja mellé, következendöképen \ 
kezdette a* történetét befzélleni i Szépséges \ 
Grófném! az Atyám, moft uralkodó Tufzá- \ 
női Hertzeg igen hafznosnak tartván, ha 
egy Ifjú Hazaján kívül más Orfzágokat- is, 
és Udvarokat látót, el-rendelte magában, 
kevés ideiglen a Frantzia Udvart velem meg
oktatni. El-jővén erre való ído, illy A-
tyai fzándéka fzerént fel-kéfzittetet minden 
fc'úkséges, és illendő séges kéfcületekkel, és 
*’ fzerentsének Öblébe ajánlott; a’ m e lly - is 
engemet Hazámból ez Orfzágba, és Verfzá- 
liába mindén akadék, és fzerentsétlenség nél- 1 
kül Vezérlet. I t t , a* mint illet, mind a 
Királyi épületnek, mind egyéb emlékezetre 
méltó ritkaságoknak látásáért elsőben-is a* 
Felséges Udvarnál meg-jeíenvén, minthogy 
magámat rendem, és nevem fzerént mutat
tam, és vifeltem, hamar a* fö Frantziai, ét 
Vidéki nagy Uraknak esraéretségébe ellem»
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leiknek táraságában alkalmatofságöt nyertem, 
az udvarbéli A fcfzo n y sá g o k k a l-is  meg-esmér- 
kednem, a’ kik ott femmi vigaságból, és 
múlatságból nintsenek ki-zárva. Eleven, ’s 
tarfaságban örömeit vigadó teméfzetem oka 
vala, hogy a’ többi Dámák között Lorindó 
Márk-Grófné nyájaskodó befzédi között ba
rátságos tekéntetet reára vetet, és a’ já ték- 

bán, vagy más m úlatozásban velem egy tár
aságban lenni annyira igyekezet, hogy az 
elsőséget másnak nem-is engedte, némelly- 
kor bátorságofabban-is reám katsongatván, 
és több felé magyarázható fzókat ejteget- 
vén. Én ezekből könnyen éízre vettem, 
mire tzélozot; kezdettem azért egyenefen 
ellent magyarázó kotán fzavaimmal hangi- 
tsálni, úgy vifelvén előtte magamat, hogy 
femmi reménységet magának nem tehetet 
hozzá való hajlandóságomról. A’ fortélyos 
Márk-Grófné értette mindjárt, hogy itt bek* 
kenőnek kell lenni, a’ melly engemet tar
tóztat az ö fzándékától; másképen vetette 
azért a’ keleptzéjét, és iparkodot, kemé
nyebben fzinlö fzép-mutatáffal magához von- 
n i; de itt-is elejét vettem, minden alkalma- 
tofságokat el-kerülvén, mellyekben magáno
sán véle találtathattam volna. Azon közben
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nyilván láttam, hogy belém fzerelmefedet» 
és zabolátlan indíttatja abban foglalacoskfl- 
dót, mikép engemet keleptzés tárfalkodáfa 
által meg-ejthetet volna. Mind ezek álnok és j 
tifztátalan fzivéböl, mint vas fzeg a’ zsákból, 
ki-tetfzvén, ellene fel-komorodott, kedvet
lenségemet nem kevefsé nagyobbitották.

Tapafztalván imigy a’ Venus Leánya, a* 
Márk-Grófné ( folytatta tovább Hertzeg a" 
befzédét) hogyne’ meíterséges intselkedésé- 
vel-is tárgyát el-nem érhette, fokféle haló
kat vetet utánnam, mellyekkel hatalma alá 
keríteni kivánt, és el-hifzem, még máit-is 
valamit próbált volna fzemélyeinnek önnön 
akaratja feerént hajlító meg-hatalmazására, 
ha a’ jóságos Egeknek rendeléséből egy vé
letlen efet áltál katzér fzándéka minden gon
dolatom felett fzerentséfen meg-nem gátol- 
tatott volna. Történt tudni illik, hogy 
midőn Kedves Grófném Katénó Márk-Gróf
ilévai együtt Verfzáliában a’ Felséges Udvar
nál lévén, gyönyörűségével, és tekélletefsé- 
gével nem tsak minden fzémeket tsudajára» 
de a’ Királyt-is hafonlithatatlan dífzével azott 
Királyi kegyelemre vonfzotta, hogy fzép 
fzemélyét Grófi rendbe emelte, a’ kedvező
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f2ereritse úgy íz o lg á lt , hogy é n -is  akkoron 
Szépséges Grófnéinat meg - fzemléltcm, és 
iiieg-tekéntettem. Melly első tekéntec, iriel- 
iyet ott reáin, mint esméretlenre venni mól- 
kóztatott, olly hathatofan fzivemre hatot, 
h°gy fzivem tőle égő lángra gyuladván, ok- 
hatatlan tüzet fogot, mellynek fzenét az 
óránként nagyobbodó fzerelein tűrhetetle
nebben fuvalván, okozta, hogy még akkor 
változhatatlanúl fzáudékoinban f e l - tettem, 
minden gondomat, és iparkodáfomat oda for
dítanom, miképen rendi fzerént való Házaf* 
6ág által Szépséges Grófnémmal ofzve fzer- 
kefztettethetném*

Ezen gondolkodáüm ánnyirá bé- vettek a’ 
fzivemet, hogy az előbbi fzokáfomat, és 
vidámságomat egéfzen meg-változtattam, es 
egy bús kedvetlenségbe * és tétovázó gon
dolkodásba eftem el - annyira, hogy a’ kik 
előbb esmértek* nem álntélkodhattak eleget 
Rajtam* és eúnem Ítélhették, mi bajom, és 
mi lehetne váltözáfomnak oka. tJtóljára 
még-ís kinfzeritettem volna magamat vigabb 
elevenségre, de meg-tudván Szépséges Gróf- 
némnak Párisba vifzfza-térésé t, új érzékeny
ségekre fakadtam, tartván, ne taláin valaki

M  más
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inás hafonlithatatlan fzemélyét előlem el- t
kapja. Midőn ekképen magamban gyötrőd- : r
ném, egyfzer a’ Lorindó Márk-Grófné, a' ! 1
ki fzorgalmatofan reám vigyázot, hozzám j  > 
küldőt, és ebédre hivatot: én meg*ígértem ? 
néki magamat, gondolván egynéhány esmé- 
retes vig kedvüekből álló táblátskához hi- 
vatatni magamat, azonba tsak kettetskén li
lénk a5 terített afztalkához. Az ebéd, a' 
mint illet, tifztefségefen ment véghez. Az 
afztal után kezdet laffan laffan barátságofod- 
ni, és több félékről elÖ-hozakodván, kér
dezgetni , hogyan, és honnan jönne, hogy 
moftanság nem olly vidám, vig és eleven 
kedvű volnék, mint egyébkor? tudakozván 
mofolyodva, nem de talám a’ fzerelem bán- 
taua-é ? én azt adám mentségül néki, hogy 
onnan hazúl igen kedvetlen leveleket vet
tem volna. E’ mentségemnek láttatott vala
mennyire hinni, az alatt még-is egy más 
után annyit befzéllet a’ fzerelemröl a’ füle
imnek, hogy a vak-is által láthatta, mic 
forpatot fzándékában. Hafonlatos iutselke- 
défe által már fzörnyen meg-bántattam, de 
még jobban, midőn értéfemre adta, hogy 
Hitvefemnek venném. Illy vefzedelmes tár- 
faságától hogy meg-föabadúlnék, úgy tettet
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tem magamat* mintha kívánságára hajladoz
nék j azt mondván néki: hogy ha egyfzer a’ 
fzerelein hatalmat véfzen. raj tani) és egy lite
res Kedvefeí válafztani mgerlend, a* Lorindó 
Márk-Grófnéról föképen fogok emlékezni.

Meg-állapodván itt egy keVefsé befzédé- 
beu a’ Hertzeg, kérdezé azonnal Kriítina 
tőle, miként mutatta légyen magát ezen 
mondására a* Márk-Grófné í  Egy igen külö
nös dolog történt itt velem ( kezdette újon
nan befzédét a* Hertzeg) melly a’ Márk-Gróf* 
nénak az egéig titkomat, hogy én Szépsé
ges Grófnémnak birtoka után fohajtozom, 
el-árúlta, mert, holott a* Márk - Grófnévaí 
egy afztalkánál lilék > lég ott a’ fzoba me» 

'• hyézetjéröl egy nagy pók efet-le az áhráza- 
tomra!, a’ melly okozta> hogy, mivel illye- 
tén undor állatoktól terméfzet fzerént ki
mondhatatlanul irtózom * azon fzempillantás- 
bán él-ájultam-, és mint fél-hóltt a’ fzékem- 
röl le-dűltem* A* Márk-Grófné illy vélet
len efetemen el-fivalkodván * rettenetes lár
mát inditot: igaz ugyan * nem vala az a’ 
fzorgalmatofság j és hatalmában lévő fegít- 
ség ̂  mellyet reáin nem forditot, önüön ke
peiből fzagolcató erős vizekkel, és balfamo*
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mokkái ápolgatván, mellyeknek ereje által 
kis idő múlva ugyan ismét magamhoz jöt- \ 1
tem: erőtlenségem, és bádjadságom miatt s '
mindazáltal látván magamnak a’ nyugodalmat !
fzükségesnek lenni, kételenittettein kérni, I
hogy a’ fzobajában álló ágyán kevefsé nyu
godni engedne, E’ kéréfemre karomon fog
va maga azon ágyára vezetvén, aliglan hely- 
heztetet - le, én mint álomtól el-nyomatta- 
tott, minden fzó nélkül el-aluttam. És mi 
történt'? mivel ébrenten fzüntelen Szépséges 
Grófnémról gondolkodtam, álmomban-is fe
lőle álmodoztam, és fzokáfomon kívül vi
lágos magyarázattal befzéllettem, a’ mi több, 
drága nevét - is neveztem. Én fém erről, 
fém pedig arról femmit nem tudtam ; De a’ 
M árk-Grófné, mivel virrafztóm vala, kör- 
nyülöttem fzorgalmatoskodú vigyázáfa által 
mindeneket hallót. Fel-ébredvén, hát tsu* 
dálkozvá tapafztaltam tőle, titkos fzeretete- 
met néki tudva, és el-árulva lenni, és min
den fzókat fzememre vettetni.

öfzve kelletet itt mentségemre egéfz el
mém erejét fzednem , hogy illy bofzfzontó 
kerengésböl betsülettel ki-menekedjek, nem 
tagadván előtte, hogy ugyan Szépséges Kri
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ftina Grófnéval álmodoztam, bizonyítván 
mindazáltal, hogy életemben foha vele még 
egyet fém fzólottam légyen; egy fzóval: 
meg-hagyta magát tettetéfemmel tsendeüteni, 
és engefzteltetni a’ Márk-Grófné. De illy 
róka ravafzsággal béllett báráuy fzelédségé- 
ben arra várakozot, hogy én fzerelmes haj
landó ságinak meg-adtam volna magamat. A’ 
mi abból ki-tiuldöklöt, hogy, midőn talpra 
állván el-akarék tőle indúlni, kezemet fog
ván tartóztatott, és lankadó fzózattal kért, 
h ogy el-ne hagyjam; Én pedig egyfzer el- 
tekéllett fzándékomban tántorithatatlanúl meg
maradván , meg-követtem, hogy tovább nála 
nem múlatozhatnék, el-kerülhetetlen fzüksé- 
geimre nézve, a’ mellyek holnap Parisba 
hívnának, és ma az útazásra rendeléfeket 
tenni hallafzthatatlanúl kételem'tenének; e* 
jelentéfemre a’ Márk-Grófnénak fzemei sárii 
^önyhull3táfokra fakadtanak.

Szépséges Grófném! ha már akkoron gyö
nyörűséges Személyéhez fzivem tekéilete- 
fen nem hajlót volna, lehetetlen vólt volna 
az illy fzomorúságos forsban lévő Márk- 
Grófnét érzékenység, és konyörületefség nél
kül néznem; De a’ mindeneket elöl - látó
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Fgek. bizonvságim, hogy az első pillantás- ; 
tói fogva Szépséges Grófnémnak iel-úldozott 
hivsegemet nem tsak meg-nein sértettem, de 
ink ibb illendöséges meg-követéfem, és rövid 
bÚLsűzáí'oin után azon helyről el - liettein , 
meg az nap a’ fö Udvarbéli Uraktól el-bú- 
tsúztam , és más nap egy Lováfz-Meíterem- 
ni el, és egynéhány inasimmal a’ pompás Ver- 
fzAliAt el-hagytam, ide jővén Párisba, mó
dot és alkalmatofságot keresni, hogy lia- 
fonlithatatlan Grófnémmal meg-esmérkedbet’ 
nék, és rendi fzerént való házafságra tzé- 
lozó fzándékomuak végere járhatnék,

Itt elvégezte a’ Hertzeg a’ békédét, és 
Kriftina Örvendezet fzivében, tapafztalván , 
hogy a’ Hertzeg a’ Márk - Grófilévai lőtt 
történetét olly igazán meg-befeéllette, ki* 
esmérvén minden jelekből, hogy valóságos 
fzándéka, és akaratja lenne, hitvesül el-ven* 
ni. De hogy az alatt öfzinteségét még to- 
vább próbára teuné, kivánta tőle tudni, a 
tegnapi levelében mit irt légyen a’ Márk- 
Grófné? és adot-é néki reménységet fzemé- 
lyének birtokához, vagy mit máit egyebet 
kivánt tőle? igen jó l emlékezem Szépséges 
Grófném (feleié erre a’ Hertzeg valamelly

meg-
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meg-piroíodáffal) hogy tegnap meg-Ígérten» 
azon levélkét közleni, de hogy tett ígére
temet moft nem tellyesíthetem, meg-ne ítél
jen , mintha a’ levélnek mivoltából titkot 
akarnék tenni, sőt inkább hidje-el, hogy e’ 
Szempillantásban kezébe nyújtanám, hogyha 
a> tegnapi mulatságban a’ nélkül, hogy ara
nyozhatnám, hol, vagy hogyan, el-nem té- 
vefztettem volna.

Tapafztalván ítt-is Kríílina a’ Hertzegnek 
igazságos véle bánását, örömmel halgatta 
illy egyenes, és tifzta fzivii vallását, fzi- 
vében az által mind jobban jobban lángo- 
dozván. Fel-tette mindazáltal magában, hiv- 
ségét a’ Hertzegnek még tovább próbálni, 
meg-újitván az elébbi [kérdését, mit foglalt 
légyen magában a’ Márk-Grófnénak levele ?

A ’ Hertzeg itt fém tétovázván egyenes 
befzédében, tzikkelyenkint mindeneket el- 
befzéllet n ék i, hogy a’ Márk-Grófné Ötét 
ígéretére emlékeztette volna, intvén, hogy 
■Kriítina Grófnét el-ne venné, a kit-is elég 
betstelenséggel illetet, és véle meg-útáltatnt 
igyekezet, nem általlván halállal-is fenyeget
n i, ha általa fzemélyét fzenjélyemnek bír*

M  4 toká-

183



tokától meg-fofztattni tapafztalja, egy fzú- 
va l: feramit fe halgatot-el, a’ щі a’ levél
ben irva vala,

Illy hamisíthatatlan befizédére a’ Hertzeg-- 
nek Kriílina mofolygó ábrázattal követke-> 
zendoképen fzólamlot-ineg: Nagy Méltóságú 
Hertzeg! magamnak kell bizonyságot ten
nem, hogy Hertzegségednek kegyefen érté-- 
femre adott fzúndéka igaz, és valóságos, 
é s , ha a’ nemes indúlatú fzive Hertzegsé
gednek állandóan úgy vagyon rendelve, mint 
eddig az igazsággal egyező fzája fzólot, 
Hertzegségedet méltán egy olly Hertzegnek 
hirdethetni, kit ritka erköltsi miátt a’ Vi
lágnak fzüntelen tsudálni, és bets'úlui kelle* 
tik. Oh! hálákat kiáltak az Egekbe! fele-̂  
lé erre a’ Hertzeg, hogy hafonlithatatlan 
Grófném felieden fzivemet meg-esmérni mél- 
toztatott ! élni ’s halni kéfz - is vagyok 
úgy mint örökös fajátja, és fel-ajánlott ál
dozatja.

Hertzegséged légyen hozzám olly kegyes 
(vifzontozta erre ismét Kriílina) és ne aláz
za előttem annyira meg magát, engedje in
kább, hogy hafQnlatos Ifjúságii fzem élyek -

nél

184



nél ritkán találtató igaz fzivefségében gyö- 
■ i uyŐrködjem, melly et a Márk-Grófné Le

velinek öfzinte való meg-befzélléfe által te-
I kélletefen vélem meg-esmértette. Erre ki- 
! vévén az iró afztalkajáuól a’ Márk-Gróínénak 

levelét, a Hertzegnek nyújta , moudván ■ 
íme Nagy Méltóságú Hertzeg! itt vagyon 
az a’ gy'úlölséges levél, mellyet teguap, mi
dőn a’ Katénó Márk-Grófnéval tántzba ment, 
az ablakban hagyot, én pedig előbb el-vé
gezvén a’ tántzomat, hogy ismét az ablak
hoz vifzfza tértem, ott találtam, és olly 
méréfz vóltara, hogy azt magamhoz venni, 
és el-olvasni bátorkodtam: Kérem Hertzeg- 
ségedet, botsáffon-meg vakmerőségemnek , 
ha azzal talám meg-bántottain, és indulatját 
ki-tanúltam. Az únfzoló kívánság, hogy 
^eg-érteném, mi légyen irva a levélben, 
mellynek írására fzemélyemet okot adni éfz- 
íe vettem, és meg-tudnám, ha valóban olly 
kegyefsegében állok-é Hertzegségednek, mint 
eddig magát hozzám mutatni méltóztatott, 
öfztönözöt, sőt ragadot e’ bátorságra. Szép
séges Grófném! igen helyefen tselekedte (fe
leié reá a’ Hertzeg) de ha imigyen fzivem- 
üek jámborságáról bizonyos, miért még-is 
olly érzékenytelen, és irgalmatlan hozzám?,
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és miért buzgóságomat hafonló tekélletefsé- 
gü hajlandósággal vifzontozni tufakodik ? ha J 
nem vagyok arra méltó, és talám terhére . 
betslem Szépségét, kinfzeríteni fogom ugyaii j  
magamat, jelen létemmel, és kerelinimmei 
fzemélyének többé nem alkalmatlankodni, ’s 
nem unalmaskodni, sőt azonnal Páritt - is 
el-hagyni, de az után akár hová e’ Világon 
tévelyedjem, Szépségéuek egyfzer fel-áldo- 
zott fzeretetem, és tifzteletein foha én fzi- 
vemben el-nem oltódik, és hafonlithatatlan 
fzemélyét mind addig az órámig halgatva 
tifztelni fogom, migleu a’ minden gyötrel
meket meg-fzüntetö halál az örökké-való- 
$ágra ki-nem fzólit*

Kriílina a’ Hertzegnek illy nyomofan ki
nyilatkoztatott fzereline által lágy indulatjá
ban olly zűrzavarba hozattatott, hogy této
vázó , és fzemérmetes gondolatiban le-fzege- , 
zett fzemekkel mint egy érzékenytelen ült 
a’ helyén, egy fzót nem fzólhatván. A’ 
Hertzeg ez alkalmatofságot fortélyára kíván
ván fordítani, és gondolván, hogy a’ bá- 
trokat fegíti elő a’ fzerentse, bátorkodot 
közelebb erefzkedni, és Kedvesét kezének 
gyenge megszorításával és egy tsók adáiíal

fel-
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fd-ébrefzteni. Mellyre Kriítina fel-vetvéu 
izéméit, meg-mdáltt ábrúzattal, vakmerő 
H ertze6 ! kiáltot r e á , ki bátorítja Hertzeg- 
ségedet, hogy engemet illetne ? Angyalom! 
Válofzolá a’ Hertzeg, nem állót hatalmomban, 
el-múlatnoin ezen alkalmatofságot: a’ fzeretet, 
a> ízépsége, és kelleraetefségei azok a’ vezé- 
r$k, m ellyek azon bátorságra vezérlettek. 
Es ezen tettemet ne nevezze Szépséges 
Grófném vakmerőségnek, hanem inkább pár
tomra ki-nyilatkoztatandó fzivén ek  el-jegy- 
Zéíe által vigafztaljon-ineg a zza l a’ fzabad- 
sággal, h o g y ez után mint örökös faj átómat 
meg-is ölelhelfem,

Efféle érzékenységes fzókkal Kriítina új
ra meg-illettetvén, végtére mélységes foháfz- 
kodáiial imígy fakadtt-ki: Oh Hertzegi mi* 
íiu állapotba téfzen engemet 'fzegény Afz* 
ízony-állatot! fzáuakodjon habozó fzivemen, 
*’ melly már meg-erötelenit, hatalmas kérel* 
mének illendően tovább ellent-állanom! gon
dolja-meg efztendöimnek kevés fzámát, a’ 
melly még, mi légyen a’ fzeretet, meg-esmér- 
ИІ nem engedi! tekéntse tsekély eredete
met, és rendemet, visgálja-meg fogyatkozó 
tulaj donságimat, és fontolj a-meg nagy nemű

íze-
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fzemélvéhez hafonlatlanságoinat; ezekre ma
gának Hertzegségednek meg-esmérni, és meg' 
vallani kelletik, hogy nem áll tehetségemben, 
Hertzegségednek betsulhetetlen hajlandóságát 
elegendő kepén meg-virzálnoin, és üiága bir
tokára érdemesnek magamat tartanom.

A’ Hertzeg fzorgalmatoskodot illyetcn el* 
len-vetését-is meg-oldozni, és meg-halladni, 
és a’ Gróínét, ki már ennyire magát ki-je- 
lentette, fzúmtalan ajánláfokkal, és fogadá- 
fokkal tellyefen réfzére hajlítani, de Ez, aZ 
Afzfzonyi-állatoknak tulajdona fzerént gyö
nyörködvén alattomban azon, hogy a Her- 
tzeget olly hites, és hivséges kötelezéfek- 
kel befzélleni hallotta, réfz fzerént pedig az 
állandósága miatt még jelefebb bizouyitáfo- 
kat kívánván belőle ki-venni, a’ fzó, és 
kéz-adástól meg-tartóztatta magát, sőt úgy 
tettette, mintha a’ fzivének birtokát Sándor
nak oda nem engedhetné, imigy fzólván: 
Hertzegségednek nemes, és tökélletes erköl- 
tsei valóban olly érdemüek, hogy azokat 
kinek kinek fzeretni, és tifztelni kell, és 
ugyan ezekre nézve nem tagadhatom, hogy 
én Hertzegségedhez tifzta fzivii hajlandóság
gal viíeltetem, és Hertzegi fzemélyét e’ Vi-

lá«
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lúgon mindenek felett tifztelem, k ivánék-is 
olly állapotban lenni, hogy meg-jelentett ki*

| bánságának kedve, és tetfzéfe fzerént enge- 
[ delmeskedhetnék , mindazáltal méltóztafsék 

tovább a’ közelebb való nyilatkoztatúfom 
aránt kémélleni, miglen állapotomat jobban 
meg-fontolom , és magamban azt ki - nem 
cirkálom , ba lehetséges-é? hogy Hertzegsé- 
ged engemet élete fottáig változhatatlanúi 
Veretne.

Midőn erre ismét a Hertzeg újabb, és 
•eg-nyomosb’ bizonyitáfokkal, mint hiv ál
landóságának jegyeivel a’ Grófnét fcándékára 
befzélleni, és bizonyságul az Egeket-is hivni 
kezdette volna, hogy minden Világi hatalom 
erötelen légyen , leg-kifebb változáft-is hiv 
Szivében okozni , váratlanúl lég * nagyobb 
bofzfzúságára bé-lépet a’ fzobába a’ Katénó 
Márk-Grófné,- a’ kinek jelen-léte akadály 
Vab ,  hogy bizodalmas befzédjeket egy mát
rai tovább nem folytathatták; elsöben-is Kri- 
ftba fzakafztotta-el a’ befzédet, értésére 
adván az által a’ Hertzegnek, hogy vigyáz
va fzólana, hogy a’ Márk-Grófné fzerelme- 
tes foglalatofságokról idő előtt femrait éfzre 
ие venne.

A ’ be-



A* befzéd az elütte való napi inúlatságról 
kezdődött köztök * kérdezkedvén tudni illife | 
a’ Márk-Grófné a’ Hertzegtöl, ki léve az a* \ 
rendes Póíbt-Legény, a’ ki olly ékefeii, é3 j 

meftefségeíen túntzolt vala '? E’ kérdésre egy 
fzemhiel Kriftina meg - vágta a’ Hertzeget * 
hogy a* Múrk-Grófnenak a’ titkot ki-ne nyi« 
latkoztaflfa: ez jó l meg-értvén a’ Kedvesének 
fzeme-jelét) azt gondolta-ki hirtelenséggel * 
hogy az a’ Pófta-Legény egy Német Oifzági 
Tántz-meftér vala, a’ ki valaha neki letz- 
két adót, és azzal a’ kézbe nyújtott leve
lével utoljára magát meg-esmértetni akarta* 
A’ Márk-Grófné el-hitte, mint a’ Hit ágazat* 
ját e’ találmányát a’ Hertzegnek, Kriítinának 
pedig nevetett állatomban a’ fz iv e , hogy a’ 
Hertzeg olly helyes, és hamarságos gondo
lattal tudta el-igazitani a’ Márk-Grófnét* E t 
után még több-féle dolgokról befzélgettek 
együtt> miglen a’ Hertzeg az illendőségnek 
mértékét által-hagyni nem akarván, és által* 
látván, hogy azon kivül-is az alkalm asság
gal többé Kriftinával fzándéka végett nem 
befzélhet, el-bútsúzot.

A* Hertzegnek lévének ugyan többfzör-is 
alkalmatofsági a’ Gróínéval egy túrfasúgbftfl

inú-



II mulatozni, és elegendő bizonyságokkal meg*
)& | esmértetni, hogy az ö fzerelme mind job-
i’ í bán jobban nevékednék, de más emberek
s f mindenkor előtte akadályoskodtak , kik mi-
jf j ^tt kinfzerittetett a* fzavában módot, és a’
> maga vifelésében mértékletefséget tartani: ezt

felette fájdalmafan, és gyötrelmefen nyögte 
í *’ fz iv e , hogy a’ melly fZemélynek e’ Vilá

gon mindenek felett kedvezet, és a’ kinek 
birtoka után ki-magyarázhatatlan óhajtáffal 
sóhajtozot, azzal kivánsága, és akaratja 
fzerént nem tárfalkodhatot.

Illyképen akaratja ellen-is fzükségesiiek 
Utta a’ Hertzeg, a’ békefséges tiiréft fege* 
beimül venni , azzal vigafztalván időre váró 
forsát, hogy fenki tudtára nem v a la , kitől 
volt volna oka félteni Kedvesét. Valamint 
Pediglen ritka az az igaz fzeretö, kit a’ fe* 
ne-féltés gyanó berzengetés nélkül hagyna, 
llgy a’ Hertzeg fém léve fzabad ettől* U- 
&yan azért fzorgalmatofan a’ Grófnéra vi* 

| gyázot, és v igyáztatot, bogy tudni i l l ik :
ha talám valakit véle barátságofabban tárfal- 
kodni tapafztalna, ö a’ kiírnunk ált t végezé- 
fe fzerént dolgát idején el-intézhetué. És 
une! midőn illyeuekben foglalatoskodot, nem

íb-
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fokára keferü fájdalommal tapafztalta , hogyJ 
bizonyos Venezini nevű Gróf felette gya* j 
korta a’ Katénó Márk-Gróf Házához járúbia» 
és majd egy nap íem múlna-e!, hogy a’ fzer 
kere a’ Ház elütt nem várakozna, de legr 
nagyobb ökleletet adót az néki , midőn egy- 
fzer az ablakon által fzemeivel látta, hogy 
a’ nevezett G róf egy ablakban Kriltinával állr 
ván , igen különös kötelezéífel, és alázáítal 
Véle befzéllet, és ámbátor azt-is nyilvátí 
fzemlélte, hogy a’ Grófné igen hideg füllel» 
és fzinnel halgatta a’ nevezett Grófot, mind' 
azáltal okot nyújtót már ez néki a’ gyanó 
göndolatokra, és eméfzto nyughatatlanságra, 
mellyekre nézve a’ Hertzeg el-tekéllete ma
gában , mennél elébb alkalmatofságot keres
ni , mellyben Kriítina Grófnéval magánofa» 
beívelhetne, tekélletes fzeretetét még egy* 
fzer néki elő - hozná, és utolsó fzavát ki* 
kérné , akár minémii vége lenne - is azután 
állapotának»

Azon közben való a z , hogy Gróf Verte* 
2ini-is egy hajóban evezett a’ Hertzeggel, 8 
ki hallván Verfzáiiábah Kriítináuak Széps^' 
gét kimondhatatlan ditséretekkel magafztal- 
tatni,  előbb , hogyfem látta volna, meg-fze^

rette i
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j rette; Párisba jővén pedig miatta, midőn fok •
j kai több kellemetefségekkel, mind mtllyekec 

az Udvarnál felőle hallott, bővelkedni ta- 
pafztalta, lehetetlennek álitoeta, hogy élhef- 
feu, ha illy tekélletefséget magáévá uem te- 
fzi. Okot, és alkaímatofságot kerefet a’ vé
gett a’ Katénó Márk-Grófnál a’ ízabadon bé- 
járásra, mellyben virgontz efze majdan mó- 
dot-is talált, úgy tudván kéz alatt a’ kártyát 
keverni, hogy kriítinán kivül fenki fzándékát 
éfzre nem vette; Ez pediglen bé-zárta fzivét 
8 Grófnak késértö kívánsága előtt, meg- 
Пещ hallgatván ötét mind azért, mivel már 
fzive hajlandóságát a’ Tufzánói Hertzegnek 
áldozta, mind pedig mivel a’ Venezini Gróf 
fziiletett Frantzia vala, melly Nemzetséget 
felette utálta, Czámtalan undokságokat hall
ván felölök, hogy a’ fzerelemben igen illet
len mértékledeuségeket fzokuának el-kö vetni,

Elsőben ugyan Gróf Venezini az új fze- 
reteteben fzerentsés folyamotot igért magá
nak, nagyra , és fortélyára magyarázván azt, 
hogy Kriítina véle fziiletett módja , és fzo- 
káí'a fzerént vidám, és kegyes ábrázattal fo 
gadta ö té t ; bátorkodot a végett egyfzer az 
ablakban egyedül véle találkozván, módo- 
йщ, és okolan a’ fzerelinét néki elő-hozni, 
de Kriítina egyenlő vidámságú íziunel egy 
átallyában meg-tagadta a5 kérését, azt vet
vén közbe, hogy még éppen nem ízándé- 
Kozna férjhez menni: uem hagyta azonban

N e’
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e’ felelettel mindjárt el-melloztetni magát a’ 
G ró f, gondolván, hogy ezt Kriílina tsak 
udvariságból mondaná, avagy a fzerecetét 
próbára tenni akarná. Erre nézve ki-nyilat- 
koztatott kívánságát leg-buzgóbb könyorgéf* 
fel magyarázta, de a Grófné egyfzer adott 
válafzán álhatacoí'lan meg-állván, azt felelte 
ismét, hogy fzeinélyében ugyan lég - kifebb 
^yántsot fém találna, férjhez menni mindaz- 
altal kevés, vagy éppen femmi kedve fém 
volna, követné a’ végett, hogy a’ moítaui 
fzabadságában változáft tenni nem fzáudé- 
kozván, kiváutt feleletet néki nem adhat.

A ’ Gróf bár miket fzóllot-is ez ellen, de 
fzándekára lég-kifebb fortélyt fém nyerhe
tem E ’ 'bizodalmában fzerentsétlennek kellet 
neki lenni, és fzerentsétlennek maradni; hi- 
xelkedet még-is fzüntelen magának jó  re
ménységgel, mert Kriítinának a’ Szépségét 
nem olly tunyán visgálta-meg, hogy birto
kához reménytetu hajlandóságát egyfzer ’s 
mind, és egéfzen fziveböl ki-verhette volna; 
és bátor moft egyfzer reménységében meg- 
tsalattatott, állandó maradót mindazáltal ab
ban a’ fel-tett tzéljában, hogy a’ Grófné még 
reá fog állaní a’ fzándékára;ha pedig nem, illy 
kemény meg-általkodásában próbálni fogja 
eröfzakos el-ragadáíTal magút fzerentsésíteui.

Történt az alatt, hogy a’ Grófnak füleibe 
ment, minü akadályos vetekedő tárfa vólns»

néki
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! néki e1 dologban a’ Tufzánói Hertzeg. Nem
! tagadhatta ugyan, ezen Hertzeget lókkal

méltóbbnak lenni nálánál a’ Szép Kriítinának 
I birtokára; mert azon kivül, hogy tó nem

inél, és tekéntettel ötét igen meg-halladta, 
i külső termetre nézve-is fokkal tetfzetefebben
f Vala ábrázolva; de mint e’ két nyomás aka-
\ Súlyok mellett - is azt gondolta, hogy nem
[ tartozna néki engedni, és abuan kötotte-

*neg elm éjét, hogy Kriítinának nem másé- 
| Dák, hanem az övének kell lennie.

Azon közben a’ Tufzánói Hertzeg gondos 
elmélkedései töltötte az idejét, a’ mint fel- 

j  lyebb emlétettem, fel-tévén magában, alkal-
matofságra fzert tenni, mellyben Kriítinaval 
magáuolan fzólhaífon; de nem látta jó  mód
ját, hogy ez a’ Gróhiénak fcobajúban alkal- 

! matoiau meg-törtéuheífen, mivel a’ Káté nő
Márk-Grótne közönségeién tárfaságában vólt, 
bg-tanátsolabbnak talalta tehát fzive gondo
ltja it  pennába foglalni, és következendöké- 
pen papirosra tenni.

a lehetne, hogy fzivemnek indúlatjác annak ele
vensége , és belső vólta fzerént fzeinei eleibe 

teijefzthetném, bár atzél volna-is a’ fzive, rajtam 
meg-esne: melly nehéz légyen fzeretni, és kétséges
nek lenni, tsak a z , a’ ki igy fzeret, és f'zenved, 
tudja. E z  az a’ fu lly , melly alatt miut hiv rabja

É kes, és Kellemetes Grófné!
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régen nyögök, foháfzkodom, gondolkodom, és ipav- 
kodom gyönyörűséges Gróínémnak kínos ügyemet 
egynéhányfzor panafzlanom ; de mintha minden él* 
tető állatok gátláfomra támadtak volna, íem mód, lein 
idő, íem alkalmatokig e’ fzándékomnak Izolgáhíi ed
dig nem akartak. A ’ fzukség, és várhatatlanság l(é- 
tekintettek ime más utat törnöm, és halommal fzi- 
vemnek tzúliát tudtára adnom, hogy én, ha még to
vább kedve;. Ilitvefemmé lenni ellenkedik, hogy lem 
a’ kétség, és reménység kÖztt fziintelen lebegjek, iil* 
kúiil* Pánit el-hagyni fzándékozom. Tudja, Szépségei 
Gróiném ! melly igaz imádója legyek , érdemeljek 
konyöriiietefséget , és fzánja-meg állandóságomat, je
lentse örvendetes végzését, hogy örökké az епуіш 
kíván lenni •, ez után a’ bóldogság után foháfzkodom 
iziinetlen , ezért a’ vigafztalásért efedezem végetlen: 
im bátorkodom még egyfzer, és utolfzor mindea 
lzóbéli fogadálimat megújítanom, és e’ Levelembe 
foglalván, Hertzegi nevemnek ide jegyzésével erő
sítenem, hogy femmi más, hanem tsak a’ halál fog
ja fceretetemnek , hűségemnek, és állandóságomnak 
végét vetni. Táplál végtére irgalmaskodó, ’s ditsé* 
retes tulajdonságiban méltán helyheztetett olly re
m énység , hogy ha e’ hiteles bi/.onyitáfoin ékes fze- 
mélyénél foganatot nyerend, idővel önnön magát 
bizonyságomnak állíthatom, hogy utolsó pihenélemig 
változatlanul voltam.

Ékes, és Keilemetes Grófnémnak

Tekélletts hiv imádója
Tuszá»\úi.Nándor He k t z íg .

Be-
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Be - petsételvén e’ levelét a’ H ertzeg, a’ 
Lováfz-iVlefterére bízta, kinek a’ fzeretetét 
titok alatt meg-vallota, meg-hügyván neki, 
minden okkal móddal melterkedne, liogy a’ 
Gróínénak önnön kezebe adhatta. Alkalma
tos , és fzorgalmatos lévén e’ hivataljában 
a’ Lováfz-M eíter% nem fokáig kémlelődet', 
akadván módra, magút bé-jelentetni akkoron, 
«likőr Kriítina egyedül maga vala, és imigy 
minden akadály nélkül a’ néki adott paran
csolatot végbe vinni. Kriftiua kezébe vevén 
azt a’ levelet, a’ mellyben egéfz világi bol
dogságát állani vélte, rettegve nyitócca-tel, 
liliom ot, és rösát mutatván az ábrázatja, 
jeget, és tüzet erezvén a ízive.

És valamint vélekedet, ügy a’ Levélnek 
olvasásában valónak tapasztalván a’ véleke
dését, könnyen el-itélhetni, mitsoda érzem- 
ben habozot a’ fz iv e : valamiket a Hertzeg 
irt, mind azokat helyen hagyni, és magában 
meg-esmérni néki kelletet, hogy eddig a 
Hertzeggel felette keményen bánt. Kivált- 
képen ízivére fzállot az, hogy a’ Hertzeg 
levelében ki-magyarázott hiv fzeretetéhez 
bókáig való állandóságát Hertzegi neve alatt 
oda eskütte. Kriítina illy  kétségtelen bi
zonyságra idejének tartván lenni, kemény
ségében alább hagyni, és fzivét a Hertzeg 
kérelmeinek tárházul engedni, el-tekéllette 
magában,többé femmit nem ellenkezni: hogy 
mindazáltal az Afzizonyi-állatokba tennéfze-
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tefen be-öntött rá-tartó tulajdonság fzerént 
olly könnyen, és hamarságofan ne láttatnék 
fzot adni, gondolta elégségesnek lenni, ha 
az alatt következendő nyilatkoztatású fele
lettel reményteti a Hertzeget :

Kegyelm es, és Nagy Méltóságú 
Hertzeg!

H
ogy méltatlan fzemélyem , és fzivem hajlandó- 

táginak ki-nyilatkoztatásában lőtt kéfedelmes- 
bedéfem Hertzegséged fzivbéli aggódálmak oka lehe

tet, kiváltképen fájlalom; kinek azonban elméje 
Ifjú , ’s gyenge, és magának tanáts-adásra elégtelen, 
botsánandó annak a’ vétke; nem-is kell ide Hertzeg- 
séged böltseségének több mentség, fóképen ha Afz* 
fzonyi rendemet illető fzemérmetefségemnek sértődé* 
fe nélkül meg-vallhatom, hogy eddig-is nem ide- 
p,enyí taö , hanem tsak illendő tartózkodáfom , for« 
főműik ügyes, ás hafonlatlan vólta, és Hertzegsé* 
gtdnek nagy fzületésü Méltósága gátolták légyen 
bizonyság tételemet érzékenységem arántt, mellyel 
Hcvtzegségednek fzives indúlatihoz, és hozzám le« 
hajlott fzeretetéhez vifeltetni eleitől fogva magamat 
kötelesnek esmértem. Betsülem fzép, és kegyefsé* 
ges fogadáfit Hertzegségednek, egyfzer 's mind re
ményiem , hogy, ha e’ moftani nyilatkoztatáfom ör
vendeztetni fogja, tellyefebb vigafztalásának meg-nye« 
résére drága fzenié'yét minél elébb fzobátskúmbau 
fogom tifztelbetni, holott bővebb magyarázatokká 
is kívánom meg-mutatni, hogy élni óhajtok. 

Hertzegségednek
Engedelmes biv fzolgálój* 

JÍRISTINA.
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Ezen felelettel vifzfza-erefztvén Kriítina 
&’ Lováfz-M eílert, midőn ismét magánofan 
a i'zóhajában léve , akkor vette újra elül a’ 
Hertzegnek k e z e -írá sá t ; örömében, hogy 
első fzerelmes levelet nyert, és vigafztalá- 
sában, hogy a’ Hertzeg örökös hivseget né
ki ígért, töbhfzör, mint tizfzer el-olvaíla, 
azon fortélyával a’ Hertzegnek, hogy vala- 
bányfzor el-olvaíta, mind annyii'zor indúlat- 
ját jobban vonfzódozni hozzá tapafztalta. 
A’ mi a’ Hertzeget illette, ez a’ vett válafz- 
Ш  meg-eröfittetett abban a’ gondolatjában, 
Ь  így Kriílinát nein más, hanem tsak a’ véltt 
tsekélysége, és hafonlatlansága tartoztatná 
a’ véle való meg-kötéstöl, a mint világo- 
fau-is a Levelében im á; Hogy eddig-is for- 
foinnak ügyes, és hafonlatlan volta, és Her
tzegségednek nagy fzületésü Méltósága gá
tolták legyen bizonyság-tételemet érzékeny
ségem aránt: Fájlalta innen igen, hogy,KrU  
itina (a ’ kit már fzóval elegendöképen bizo- 
nyofsá tette, hogy ö fzemelyére egyedül, 
és nem az eredetére tekéiitene) hafzontalan 
képzeléfeitöl még fe távozna; gondolta a’ 
végett, h:»gy vagy más különös oknak kel
letik az alatt a’ hallafztás alatt lappangani, 
melly miátt Kriílina a* tudva lévő tzélhoz 
közelebb nem lépne, vagy talám a’ Venezi- 
ni Gróf hányna közzikbe tzölön köket, és 
tenne néki gátláfokat : melly gyauóságát ki« 
verte mindazáltal ismét a fejéből, meg
emlékezvén , hogy minek előtte G róf

N 4 risba
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♦
risba jöt volna, Ö már a’ Grófhéval estné 
retséget fzovöt volna.

Midőn a’ Hertzeg illyetén gondolatokban 
foglalatoskodot, előbb fel-jegyzett levele az 
alatt Kriítinának a’ fzivét egéfzen meg-kör- 
nyékezte, és olly nyughatatlansáeba hozta,

, hogy nem bátorkodot öfztönözö indulatit a’ 
Katénó M árk-G róf, és Márk-Grófné előtt 
tovább titokban tartani, hanem el-tekcllette 
magában, nékik meg-hinni, elsőben pedig i 
állapotjának jobb meg-fontolására fzabadsá-

- got kért a’ kertbe sétálni ki-menni, hogy 
ottan gondolatjaival tanutsot tartana és vé
gezné, hogyan, ’s mikep vifelje ö magát a 
Hertzeg előtt, ha egyedül véle fzemben, 
és befzédben fog lenni. A ’ M árk-Gróf, és 
Márk-Grófné minthogy akkoron éppen né- 
melly látogatókat váltanak magokhoz, kik 
miatt Kriítinának nem kelletet jelen lenni, 
annyival inkább fém kívánták ötét sétáló 
ízándékában tartoztatni, sőt tetfzet nékik , 
hogy az alatt mulatságára a’ Kertben való 
sétáláít válafztotta magának.

Ha a’ nagy dologhoz nagy kéfzülés-is kell, 
látfóatott itt a’ Nap-is gyönyörűséges fényé
vel, és kellemetefségével arra az időre mint
egy íel-kéfzülni, és fegedelmeskedni, mel- 1
lyen az Egek Krillinát egy o lly Férjfiúhoz !
kötni rendelték, a’ ki ötét betsülhetetlen [
t d l i ,  és lelki erköltseiert mint tulajdon lel- \

két
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két kedvelte. Illy  kedveketö fzép m p -fé
nyen hogy Kriftina fzerentséfen Ki-érkezet 
a' Kertbe, fzekerébol ki-íizálván sétála vala 
egy hofzfzü árnyékos Kerti fzin alá, melly- 
nek közép táján egy igen ékes tzipros, és 
ttarants fákkal elegyesleg környül-rakott rej- 
teketske vala, ebbe bé-ment Kriftina, gou- 
dolatjainak mindenfelé ajtókat nyitván, és 
maga mint Biró figyelmetefen tufakodván , 
mit ítéljen a Hertzeggel teendő m eg-egye
süléséről.

A’ gondos, és fzemfüles Olvasó fzerettié 
talám itt tudni, vallyon minémü gondolatjai 
lehettenek akkoron a* Kriftinának? de ez ha 
az eddig folytatott befzédinkre kevefsé az 
elméjét vifzí'za futtatja, maga jobban el-gon- 
dolhatja, mint azok néki vélekedéli fzerént 
meg-fejtegettethetnének. Tsak azt hozzuk 
e lő , hogy Kriftina hofzfzú gondolkodáfi 
után utóljára kezébe vévén az író tábláts- 
kaját, következendő Verfekkel rajzolta be
lé titkos elmélkedéíit.
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Én árva Sorfbmban tündér ditsöséget 
Tőletek nem várok , hanem kegyességet:

Mert



M ert k e v é ly  tzedrufokra,
És magas kö - fzálokra 

Hlébb a’ villámló nyilaitok feálnak.

3*
Alatson boroftyán biztosbban nyugtathat, 
Tövéből kit dühös fzél ki-nem forgathat, 

Bár fzörnyü harfagáffal,
’S rettentő Ég-nyilátfal 

Csatázzon felette hideg a’ meleggel,

4*
Gyámoltalan ügyem ! de még-is a‘ Napnak 
} ényével pillog rám tüze egy tsillagnak,

Oh ha ez nem távozik ,
’S Égektol adattatik 

Segédem ! reményiem még bóldog forfomat.

5.
ІЩ azért akár mint már Egek rendeltek,
Az tzélom, a’ mit ti fugarló intéftek,

Nem tsal-meg reménységem,
. Ha tsak bennetek vetem:

Szerentse, ’s fzerelem válafztom jntalmit.

Midőn Kriftina imigyen meg - békéltetett 
gondolatit bé-irta a’ tablátskajába, le-tette 
azt eleibe azon kis kö-afztalkára, mellyen 
irt, és fel-kelvén, egy közelebb épített nyá
ri házhoz ment, hogy ottan valami hüvesí- 
tö itallal, mellyet fzamára kéfzíttetet, fzoni’ 
jóságát, éa melegségét oltaná, E* közben,
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hogy a’ Grófné a’ Kertben illy foglalatofsá- 
gokkal magát törte, a’ Hertzeg fzintén olly 
gyötrelmes nyughatatlanságokban ásítozot. 
A ’ v íg , és eleven Paris akadályosnak látta
tott neki fok fzámtalan gondolatinak helyei 
meg-fontolására, azért tsendefebb alkalmatok 
ságot kerefet elméjének: alkalmatofabb he
lyet pedig nem tudván a’ Katéno Mark-Gróf
nak Kertjénél, mellybe fzabad be-járála va
la , egy könnyű í'zekérben abba indúlt, gon
dolván az ott lévő tseudefségben rendeletien 
indulatját rendbe hozhatni.

Ö nem tudót femmit benne, hogy akkoron 
Kriítina Grófné a’ Kertben lé v e , mindazáltal 
oda érkezésével tudakozódot még-is fe lö le , 
de fenki fém akart róla valamit tudni, mert 
meg-hagyta Kriítina, hogy ha valaki törté
netből iránta kérdezősködne, jelen-létét feli- 
kinek meg-né mondanák, akarván ez által 
minden alkalmatofságot el-távoztatni, melly 
Ötét fulyos foglalatofságiban, és múlatásúl 
vákfztott magáuofságában háborgatná. A ’ 
Hertzeg látta ugyan Kriílinát onnan hazül 
fzekcrben kj-menni, azért elsőben vélte va
la , hogy talám a’ Kertbe ment: de'hogy ot
tan femmit fe tudtanak felöle mondani, azon 
vélekedését ismét tellyefen le-tette, és egye- 
nefen a’ Kertbe bé-sétált. Holott sétálgat
ván elöfzör ide ’s tova a’ fzép árnyékos iák 
a latt, végre be-tért az alá a’ síim árnyéklat 
alá-is, mellynek egy felöl első rejteketské-
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jében Kiüti na mely .gondolatokban merülve 
ült. 6  előbb halálát, hogy lem Kriftinút ott 
lenni gondolván, midőn nagy elmélkedélek- 
ben tsendes lafsúsággal a’ felé ballagot, egy
ezer ’s mind meg-pilíantotta Kriítinának íze- 
mélyét, bal kezét könyökölve a’ homloká
hoz tartván, máfikával pedig könyvetskéjé- 
be irdogálván: M elly öröm, vigafság, és 
vigafztalás lepik vala el fzerelmetes fzivét ! 
könnyű el-képzelni, de hogy reménytelen 
jelen-létével meg-ne rettentse, és egyfzer ’s 
mind meg-kémlelje , ha nintsen-é más valaki 
a’ tárfaságában? lafsú lépéfekkel vifzfza von
ta magát, és láb-hegyeken környül kerül
vén , oldalaslag egy bokrofabb fa mellé lép- 
degélt, visgalodván, mi fog Kriítinának a’ 
fej-tÖrésébol ki-sülni? és mit fog les-álláía. 
ízemeinek elö-állatni.

Egy kis fértály óra múlva hogy Kriílina. 
hó-táblátskáiát betette, és fel-ke Ív eu , a’ 
nyári ház felé indúlt, a’ Hertzeg tellyes lé
vén kívánsággal tudni, mit jegyzegetet fze- 
relmefe a’ táblátskajába o lly tufakodve, a’ 
*a mellöl hallaíztatlan a’ helyére fzököt', 
altal forgatván hamarsággai a’ könyvetské- 
1]ek leve le it, és fzórúl fzóra el -olvasván 
műiden belé rajzoltt betűknek mivoltát, 
jutván pedig tzikkelyenként az előbb fel-jegy- 
2ett verfeket benne irva lenni, ö-is azonnal. 
4)ai közzé .vévén iró-vefzotskéjét, amazok* 
Jjak nyomába következendő rendeket rajzolta, 
kapóra, és találmúnyos gondolatjábúd*'

Ária



N e k é -te l  - kedj

rr-^T'-fr !•■" “• I---щ  jj-- ~j— f=f
-  fe — — H 

j\a - vas s á — "— r 1- Ш - Pű)/,
tízi

N e

- v t - £ :  • * _ * .

Л0& -

s^-=jz=^z
______ ■ _ ___ V - '  . A . __________ I ____

4j

mon
-P— t

*T" £
^wí- iaft , Д і - ѵвгм Aa-jól

Egsg^gf
Ді - ѵе̂  - A^;

Ö - E №

íJ/  У«( a ’ ДІ?* - /e - les.



;
2 0 7

—— * — — - —  
Ki - ben tfak a\

-и—-— —i—

*éy * -

3 3
í

* =
-f a£, L a  - AiA, ’í  ki vántt

5 = 3
r*

í r r

a/ - ián -d ó  - súg, ys hi - íe

: £ = = £ =1=
-ь- ‘22 :

s

re gond-vi - fc  - /ár,

- í — - — — . — t— p = -

3
’j  At - íé - re gond VI

--- A---- *-

Je  - les.

2.
Vesd félre a’ gvanóságot,

M elly fzivedet em éfzti, 
M elly az édes vigaságot,

Epetséggel meg-vefzti.
Min*



Mindenek hízelkednek.
Áinor gyenge mofolygáfi.
Ártatlan fzép nyájafsági 

Szolgálnak tetfzéfednek.

3*
Már Egekre meg-esküdtem,

Hogy tőled el-nem állok.
Sokat-is érted fzenvedtem,

Ha jó l fzivembe fzállok.
Szánd-meg kínos ügyemet'

Adj válafzt igaz Hívednek;
Mond: enyim vagy, igy kedvednek 

Szentelem mindenemet.

Ezeknek fel-jegyzéfe után, valamint vala,' 
be, és le - tévén ismét a’ Hertzeg az iró- 
könyvetskét, aliglan takarodot-ki abból a’ 
hajlékotskából az előbbi bokorja mellé, Kri
ftina Grófné már vifzfza tért, és meg-lehet, 
hogy vagy még több Verfeket írn i, vagy 
talám a fel-jegyzetteket akarta e l-o lvasn i, 
egyenefen a’ nevezett afztalkához ü lt , ke
zébe vévén, és meg-nyitván elsöben-is aZ 
iró-táblátskaját, de! hogyan el-réinült, és 
el-hült, látván a’ Hertzegnek k e ze-Írását, 
fzivének meg-döbbenéfe, és pirofságának 
meg-haloványodáfa tagadhatatlan jelek villá
nak. Nem tudta ügye - fogyott, mit ítéljen 
az egéfiz történetből: törekedet, tuíakodot, 
és a’ Hertzegnek haláttára következendöke- 
peu fel-kiáltaiú, és magában befzélleni keií*

20Ь



det: Oh Egek! mi történik itt velem? bo- 
fzorkátiyság-é, vagy fzem-fény vefztés ez 
az efet? melly lélek hozta ide a’ Sándort, 

j Vagy melly Angyal vitte hozzá a’ táblámot? 
különös, és meg-foghatatlan titkos dolog 
elmém elötté

Erre valamennyire meg - tscndefedvén , 
itnigy folytatta ismét befzéllését: Ugyan itt 
lehetet-é valóban a Tufzánói Hertzeg'? hi
szen lehetetlenség olly parányi id ő  alatt, 
ínhit én kinn valék, ennyi rendeket iru i'? 
Uem nem, K rifona, ne hidd, hogy az ö 
Személye ezeket m ivelte, az ö lelke járt 
itt, melly tégedet mindenütt k ö v e t, és min
den tselekedeteidre v igyáz; de mint tetfze- 
ftek az ide jegyzett Verteknek értelmi ? 
akaród-é még tovább Szivednek tartóztatásá- 
val hiv fzeretetét jutalom nélkül hagyni ?

Hertzeg Sándor, ki a’ bokor mellett min
den Szónak figyelmetes halgatója vala * örült 
lelkében, hallván Kedvesét üiyenképen fe
löle fzó lan i, öröineft felelni k íván t. volna 
héki, hogyha még több fortélyára, és ked- 
Vére ki-fakadó és magyarázható fzóláfokat 
tőle várni tanátsofabbnak nem tartotta vol*
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na; mi végett mind addig mozdulatlan hall' 
gatódzott, miglen nyilván ki-vehette, hogy 
már birtokára bizonyos fzámot tarthat: melly 
Után, gondolván idejének lenni, hogy a 
Grófnét végeden tufakodáüból fzemélyéneK ! 
meg-mutatásával ki-fegítené, köruyülötte egy í 
réfzröl ismét az alá a’ Leveles-Kerti fzin alá 
fzökellet, melly alatt, mintha mefzfzebröl 
sétálva jött volna, lafsú lépéfekkel közel- 
getet ahoz a’ helyhez, holott Kriítina ma
gát mulatta.

E z jöttében azonnal meg-pillantván a' 
Hertzeget, egynéhány lépéfekkel eleibe ment, 
meg-tett mélységes tifztelete után követke- 
zendöképen fzólván h o z z á : Nagy Kegyel
mű , és Méltóságú H ertzeg! Ma már máíbd- 
fzor tette Hertzegséged fzivemet lég - na
gyobb rendeletlenségbe, talám nem más ok
ból méltóztatik meg-jelenni, hanem hogy 
okát akarja adni okozott kétségemnek: A’ 
Hertzeg erre hafonlatofan meg-tévén fzives 
köfzöntését, menté vala magát, miképen né
ki tudtára nem volna, hogy ö valami Ízetlen
ségre, és rendeletlenségre okot adót volna, 
ha mindazáltal akaratja ellen valamit ollyaft 
el-követet volna , kérné bizodalmafan, mél-

toz-



áztatnék meg-engefzteltetni , bizonyítván, 
bogy foha fzúndéka nein léve , valamiképen 
ttieg-bántani.

Én nem nevezem azt meg*bántásnak (fe
lele vifzfza a’ Grófné) a’ mire Hertzegséged 
nékem okot nyújtót, de bizonyofan jelent
hetem , hogy mind mái L éveiével, mind pe- 
%  iró-táblátskámba jegyzett rendeivel fe
jt té  meg - nyúghatatlanitot, ki - tanátstalan 
eSyúgyaségemet nem tapafztalom elegendő
nek, azoknak mivoltára tartozandóképen vá- 
lafzolhatni. A ’ Hertzeg kívánta ugyan a’ 
Grófnéval el-hitetni, hogy ö tsak moft ér
kezet légyen a’ K ertbe, kővetkezendöképen 
azt iró-táblátskája felöl éppen feininit nem 
tudna; de Kriftina legyezőjével meg-vereget- 
Vén mofolyogva a’ Hertzegnek egyik vállát, 
«kképen fzólot tovább hozzá: Hertzegséged 
moft ez egyfzer nehezen fogja mentségét 
bóldogithatni, mért bizonyos vagyok ben
ne , hogy az iró-táblátskám kezében v ó lt , 
és abban olly nyilatkaztatású rendeket raj
to lt , mellyeket foganatotoknak kell tarta
lom . Ha Szépséges Grófhém (monda erre 
a’ Hertzeg) illy áldott Szándékkal vifeltetik 
hozzám , mi Szükséges egyéb, hanem hogy
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nyilatkoztatáfoinnak foganatjáról elégséges 

bizonyitáffal örvendeztelTen , régi bé - vett 
rend, és fzokás fzerént kezet fogván velem, 
es fogadván , hogy örököfen az enyiin ki
van lenni. Oh Hertzeg ! imigy válaízolt is
mét a’ Grófné : Én a’ fzeretetet ollyan in
dulatnak fzemlélem, melly nékem fzenved- 
hetetlen fájdalmakat okozhat, ha fztintele-- 
niil hozzám hajlandó nem marad, ne kíván
ja a végett tőlem , hogy bizonytalan gyö
nyörködésre magamat el-tekélljem , kérem 
inkább Hertzegségedet, fzánja-meg gyarló
ságomat, és ne ingerelje meg*adásra a’ fzi- 
vem et, melly egyéb-aránt erőtlenné tétetik 
az untató kívánságának tovább váló ellen- 
tnvr^ára: Hafonlithatatlan Grófném! feleié 
odú sí H ertzeg, ha mi egyetemben a’ dől- 
: * fvökerefebben meg-visgáljuk, nyilván 

.laiztalkatjuk, hogy mi eddig az Egeknek 
;.-ud 'latos rendeléfe által egy-másnak fenn- 
•..rtattunk, és láttatik a’ Mennyeknek meg
cáfolhatatlan végezéfe lenni, hogy fzer el' 
’.ietes G rófném  Tufzánói Hertzegné légyen. 
Tedje-le azért minden ollyan vélekedését, 
mintha buzgó fzeretetem nem állandóságra, 
és fogadáfim nem tartandó valóságra tzéloz- 
nának: én tovább-is az Eget, és földet hí

vom



vöm bizonyságul, hogy femmi más tzélom 
Hintsen, hanem betsülhetetlen fzemélyét éle
temnek utolsó pillancAíig táutorithatatlan hiv- 
séggel fzeretni, és előbb minden fzerentsét- 
bnségeket, és vefzedelmeket fejemre buri- 
tani, hogyfem jövendőben lég - kisebben-is 
tett fogadáfimat meg-fzegni; egy fzóvab  leg- 
kedveíebb Hitvefem léfzen, és esküfzem, 
‘logy annak életével kell adózni, a’ ki Sze- 
rettemuek leg-kifebb Ízetlenségre okot adni 
bátorkodik; Illy  folyamom végsöfzer, jelen
tse örvendetes voksát, hogy tudjam, melly 
Izéire oldozzam fzándékomnak vitorlájá, en
gemet abban határozot-meg a’ keferü kételen- 
ség, hogy ha reménységemnek iftápját ha- 
fzontalauúl kerefem, holnapi nap, bár ke
serves ja jra , Párisból távozni igyekezem; 
^ert attól, kinek Szépségét, és erköltsét 
minden Hertzegnéknél e’ Világon nagyobban 
Qfztelem, és kedvellem, meg-vettetve lennem, 

tovább itten élnem éppen lehetetlen.

Illy  fzivre ható befzédi, és hitéles í^izo- 
nyitáfi a’ Hertzegnek annyira meg-lágyítot- 
iak a’ Grófnénak fzivét, hogy fzemei könyv
be fordulván fzemérmetes ortzátskáján dara
bos tseppekkel könyveztek, és Ö maga a’
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nagy tétovázásban, mint a’ ko-fal, ingado* 
zatlati á lló t, egy betűnyi feleletet fém ad- ! 
hatván; A ’ Hercegnek fájdalmas volt édes 
reményét illyen állapotban lzemlélni, ápol* 
gatta a’ végett, és ’zebéböl ki-húzott tifz- 
ta kefzkenöjével törolgette fzemeinek köny
veit , efedezvén mellette, hogy ugyan mél- 
tóztatnék néki örvendetes nyilatkoztatáffal 
kedvezni, és tekélletes hiv fzivét m eg-ne 
vetné, mellyet már örökül néki ajánlót.

Végezetre meg-fzüntetvén könyveinek zá
porát , tsendefedett lélekkel, de mélyen pi- 
hegö lélekzettel imigy fzólamlot-meg a’ Her
ceg h e z : Oh Sándor! melly örömeit kiván- 
nek kérelmének kéfz tellyesítöje lenni, ha 
nem tartanék, hogy talám valaha nékem ál
dozott fzeretetét meg-bánhatná, és idő fo ly
va e’ Világon leg-fzerentsétlenebb Afzfzony- 
állatcá tehetne; gondolja, fontolja-meg ma
ga, minémü fel-hányáfokat, és meg-fzóláfo- 
kát kell a Világtól Hertzegségednek hallani, 
ha egy Töroknét, és valaha rab - Afzízonyt 
feleségének, és Hertzegnéjének válafzt. A* 
Lorindó Márk-Grófné bizonyára nem hely* 
telenül vetette levelében ízemére, és ez 
a leg-nyomofabb tzikkely, melly tartóztatja,
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és bátortalan)tja hajlandó fzivemet, hogy azt 
elegendő raeg-fontolás, és bizonyítás nélkül 
el-tserélnem, és el-tekelnem kételkedem.'

A ’ Hertzeg minekutánna ezen ellen-veté- 
sét-is a’ Grófnénak hathatos biztatáfxval, új 
fogadáíival, és esküvéfivel meg - hatalmazta 
volna, el-jóve az az óra, mellyben az Egek 
a’ tiízta fzeretetet meg-jutalmazni, és e’ két 
hív. fzivét egye-tenni rendelték, midőn a’ 
Hertzeg határatlan fzeretetének tüzében azt 
a győzedelmes alázatofságot-is el-követte, 
hogy Kedvefe előtt egyik térdére erefzked- 
Vén, végső fzententziaját, ha Hitvefe akár- 
é lenni, vagy nem, kellemetes fzájából hal
lani , és tudni kivánta, K riítina, a ki el
felejtette akkor a’ fzivét védelmező paisával 
bé-takarni, leg-ottan a’ tifzteletnek, és haj
landóságnak ijától által, és által verettet- 
v én, el annyira meg-gyozettetett, hogy mint 
a’ két kezeivel a’ Hertzegnek Karjai alá ka- 
P °t, imillyen fzólaláffal ötét fel-em elvén: 
^agy Kegyelm ű, és Méltóságú Hertzeg! ha 
nékem Tufzánói Hertzegnének kell lennem, 
nem illik hozzám, hogy jövendöbéli Hitve- 
femet térdepelve előttem fzemléljem, im 
sieg-adom, és által-adom Hertzegségednek
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öröküfen Örökké hiv fzivem et, mint fziin- 
telen íLeretetemnek zálogát, engedje a’ Miit" 
deuható , hogy hathatós legyek Hertzeg se
gédnek úgy kedvére lennem, a’ mint nagyra 
íziiletett fz ive , és tekelletes hivsége meg* 
érdemlik , mellyeket koporsóm zártáig min
den ki-gondolható betsüvel tiíztelni íogom, (

Illy  régen vártt nyilatkoztatásra a Gróf- 
nénak ininémüképen meg-vidámitotta a’ Her* 
tzeget, ki-tünt abból, hogy örömében majd 
nem tudót hová lenni, és nagy kedvében 
fzeretetét, hivségét, és állandóságát nem s 
vala az a’ bizonyitás, és esküvés , mellyek- 
kel nem erősítette, arra hajlitván ez által a’ 
G róínét, hogy tett fogadáíiban tovább fem- 
mit nem kételkedet, sőt tellyes hitelt, és 
bizodalmat vetet; M elly végből mint a’ ket- 
ten bonthatatlan tsomóra kötött fzövetsége- 
két buzgóságos kéz-fzoritáfok között fzám-- 
talan édes tsókokkal petsételték, és egy
másnak mind azon fzóbéli kedves uyájaísá* 
gokat el-nem halgatták, mellyekkel meg-egye- 
sültt fziveiknek örömit ki-magyarázhatták.

Ezen kivül meg - ajándékozták egy-máft 
drága jegy-gyürükkel,  és tulajdon élő vól- j
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tok fzerént le-rajzoltt képeikkel. A ’ Her
tzeg a’ magáét ugyan Parisban, a’ Grófné 
pedig az üvét meg Natoliúban tsak az előtt, 
h o g y  a’ véltt Attyával a’ Törők táborhoz in- 
dúlt, egy Velentzei Kerefztényböl lett Török 
által kéfzitette, a’ melly minthogy mind a* 
íáradságot-is, az olvasáft-is, meg-érdemlené, 
аіш к  kedvéért, ki talám tudni kívánná, an
nyit jegyzek-fel ide fe lö le , hogy a’ kép

I  magában, hoízfzabb mint kerékded, hofz- 
fzúságra egy izn yi, és fzélefségre egy hü- 
Velknyi mértékhez illendő vaítagságú leg-fi- 
fiomobb aranyra vala ábrázolva, és a’ tok- 
ja-is, mellyben igen helyefen alkalmaztatva 
tartatott, hafonlóképen tilzta aranyból ki
munkálva, olly külömbséggel, hogy az egyik 
feléli külömb külömb-féle ki-metzett fa-leve- 
iekböl, és virágokból álló mefterség látta
tott , a’ máük felén pedig, holott a’ kép- 
ttas fzemléltetett, igen különös fzépségli to- 
pafz-kö léve foglalva. M elly az ö tifzta 
által-világláfa miátt a’ Kriftályhoz, ritkasága 
nűátt pedig árában a’ gyémánthoz hafonla- 
tofan betsültetett. Ezen kö ismét fzebbnél 
fzebb apró Gyémántokkal, és Smaragdokkal 
ki-rakott arany-karikával környül vólt kari 
ínázva, mellynek felsőbb réfisén, úgy mint
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a’ képnek feje felett egy bé-markóltt kéz 
állot-ki, dupla arany-lántzot tartván marká
ban, a’ mellyen fogva ha a’ nyakába akafz- 
tatott valakinek, úgy vala el-m érsékelve, 
hogy a5 kép éppen a melyére függőt; ho- 
lott-is, hogy ennek utánna a’ Hertzeg azt 
hordozná, módos értelmefséggel értésére 
adta néki Kriítina.

Illy  drága, és meíterséges ajándékon ki* 
irhatatlan örömmel vigafztaltatott-meg a’ Her
tzeg, annyival-is inkább, mivel a’ Grófnénak 
e g y fz e r  meg-vallott, és örököfen hozzá-íze' 
gödott fzeretetét meunél későbbi vigafztaláf- 
fal vette-meg, annál tekéiletefebbnek tapafztal- 
ta. A’ kik hogy ott egyetemben a’ kerti ma- 
gánofságban annál Örvendetefebben múlatnák 
el-jegyzett fziveket, és kellemetes idejeket, 
mindenféle fzives fogadáfokat egy másnak 
tettenek, miglen latianként a’ napnak bé-hú- 
nyo fén ye, és az eítvének bé-lopó homálya 
kételeuítették a’ Hertzeget édes Jegyesének 
kezei meg-tsókoláfa után, nyúgodalmas ejt- 
fzakát mondani, és ismét Párisba vifzfza 
térni. Ö ugyan kivánta, és felette örömeit 
látta vo ln a , ha a’ Grófnét haza vinni fze- 
reutséje eshetet volna, azon vigafztalására

gon*.
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gondolván ez úti tárfaságát fordítani, hogy 
az el-kezdett vidámságos befzélgetéfit még 
tovább véle folytathatta volna, de mint
hogy a’ Gróine meg-hagyta oda haza, hogy 
azon éjtfzakát a’ Kertben fogja tölteni, egy
néhány váltott bútsúzó fzorongatáfok után 
meg - kellet nékik egy mástól válni, minek 
előtte a Hertzeg fzentiil meg-igerte, hogy 
holnapi reggel minden okvetetlen meg fog 
ismét nála jelenni, és haza térésében figyel- 
metes hiv késéröje lenni.

Ki-mondhatatlan az, melly fájdalmas, és 
gyötrelmes vala a’ Hertzegnek Szerelmesétől 
akkor el-bútsuzni: a’ Grótnéris egyenlöképen 
fzokatlan lziv búfongáfokat fzenvedet magá
ban, a’ nélkül, hogy el-gondolhatta volna, 
mitől fzármaznának azok, jelentette-is a’ 
Hertzegnek, hogy nem tudná, mi okból, de 
rettenetes | gyötrelmeket érezne fzivében , 
^ °gy  moílanság tőle meg-kell néki válni: 
félne, és tsak nem abban a’ vélekedésben 
v °ln a , ne taláui Ő Hertzegségének vifzfza 
tértében fzerentsétlensége történjen. Kérte 
a végett igen, hogy vigyázna magára, mint
hogy egyéb-aránt kétség kivül a’ halál érni 
fogja, ha meg-efett fzerentsétlenségéuek vé~ 
Jetién hírét hallandja.

2 H J



A’ Hertzes arabánr іа. 'і.'Л ö-is hafonla- ;
" í 

tofuii mindeutél# fcaL'uíH crzokenységeket ta- i
pafztalc, nem tart nca ő még-is tanácsosnak, } 
a Grófuénak azokat ki-jelentet», cs az ál
tal ŐfzcöuŐs bujáit tsak nagyobbítani, hanem 
tsillapítotca inkább, fogadván néki, hogy ke
gyes emlekeztetéfe fzerént mennél fzorgo- 
fabban fogja magát Őrizni, és Iíten fegétsé- f 
gével holnap virradóra kedves fzemélvét 
fzerentséfen, és egefségefen ismét a’ Kertben t 
fzemiélni.

|
A z Egek ugyan úgy-is vezérlették a’ Her- ; 

tzeget jámbor járásiban, hogy ó azoknak • 
a’ magas oltalmok alatt minden vefzély , és f 
akadály nélkül haza ment, tellyes bizoda- i 
lomban lévén, hogy fzerelmes Grófnejának- 
is magános létében egyenlő védelemmel fog
nak a fzerentse , és nyúgodalom fzolgálni. 
Látfzattak-is elsöben alkalmafint kedvezni, í 
mert Kriftina midőn fzokott órájakor pihes I 
nyofzolyajában az elme-törésnek emberkedö j
habjaitól el-tikkadtt tagjait le-nyugtatfcr, ál- j

mos fzemei előtt alig a' gyertya világot el- ,
oltotta, tsendes, és édes álomba fzendered- j
vén, majd egy óráig nagy vigafztalátfal nytí- i
godot, álmodozván tudni illik a Hertzegnek
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feives befzélgetéíiröl, és igen tifztefséges 
ajánlatiról. Illy  rövid , és tsak alig meg-iz- 
ieltt álom-vigafztalásának lélekzését mindaz
z a l  midőn leg-gyönyörködtetobb tsendef- 
séggel erefzgctte, leg-ottan el-fzakafztotta 
azt egy reménytelen lárma, mellyet éjféli 
idő tájban egy nyargalva jött Katona a? Ker
ti épületnek kapuján tsattogató zörgetéffel 
üdítőt. A ’ Kertéfz, a’ kinek hivatalja, és 
ébren álmii fzokáfa-is úgy hozták magokkal, 
kg-elsö rezzenvén-fel olly fiettetö Zenebo
nára , első fzaladot-ki tudakozni - ki lenne, 
s mi kerefetben jön n e, a’ ki o lly  kemé

nyen zörgetne'? a’ ki kivülrül n yers, és sür
gető fzóval azt válafzolta-vifzfza : hogy ö 
a' Katénó Márk-Grófnénak embere vo ln a , 
és olly fzomorúságos izenettel jönne, hogy 
a> Márk-Grófnét a’ nála tartatott eftvéli tár
aságban a’ gúta ütötte légyeiwneg, és éle
dnek minden reménysége nélkül bizonyos 
halálának bizonytalan óraját v á r ja , halála 
előtt pedig kiván még egyfzer Kriítina Gróf
iéval fzó lan i, és utolsó bútsút tőle venni, 
e miatt nyakra főre küldettetett, hogy eze
ket a’ Grófnénak meg-jelentené, ámbátor leg- 
flielyebb álomban fekünne-is , hogy tudni 
illik minden késés, és hallaíztás nélkül men

nél



tiél előbb haza fiettie, ha a* Márk-Grófnét 
még életben látni kívánja. Ezzel el-nyar
galt ismét a Katona, okúi adván, hogy a’ 
M árk-Grófnak parantsolatjából még több 
helyekre-is kelletik néki hirt vinni.

A’ Kertéin illy fzomorú újságnak hallá
sára jajt bajt kiáltván az egéfz udvarban, 
valamint v a la , fel - futamván a’ Grófné- 
h o z , a’ hálo-fizobajának ajtaján mind ad
dig zörgölödöt, míg a’ Grófnét izes nyú- 
godalmából fel-ébrefótette , és fzabad ságot 
nyert az ajtót fel-nyitni, bé-inenni, és a* 
véletlenséget fzórúl fzó ra , mint a’ Katona 
befzéllette, el * befzélleni. Ö ugyan bátof 
előbb meg-elözte a’ Grófnét, hogy a’ várat
lan Póftaján meg-ne ijedne, Kriílina mindaz- 
által lá g y , és hálá-adó indúlatjához képeit 
igen fzivére vévén a z t , hogy herteleniil 
egy olly drága ífeemélynek tárfaságától el- 
válafztafsék, as ki ötét mint faját gyermekét 
fzerette, táplálta, és oktatta, ifzonyún meg
rettent, konyvezni, ’s zokogni előbb , hogy 
fém fzólhatot, kezdvén» Meg - fzlinvén a£ 
alatt első fel-buzdúlásának özöne, hogy ай 
Ö fzoros kötelefségének, és a’ Márk-Grófné 
kívánságának meg-feleljen, mennél gyorfab*

ball
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zzs ,
bán a' hintójába be - fogadtatott, maga pe
dig minden múlatás nélkül fe l-ö ltözködöt, 
tag-fzentebb fzándékkal be-ülvén a’ fze- 
kérbe, és fietséges ügettetéffel meg*iudúlván 

; Arisba.

I Alig egynéhány fzáz lépésnyire hagyta 
hátra a’ K ertet, im az ö álhatatlanságában 

[ állandó fzerentsének moítohaságából mi kö-
I Vetkezet! Hat áll*ortzás Legények parippá-
\ kon egyfzer ’s mind meg-támadták, harsagó
| Parantsolattal egyike közzülók m eg-fzólit-
s Ván a’ kotsift, hogy meg-álljon. Ez nem

tudván, mit jelentene illy bátor parantsolás, 
fzép fzóval meg-követte valá azon vakmerő 
parantsolot, hogy meg-nem álhatna, mert 
ttémelly halálos betegségben lévő fzemély- 
hez fzükséges kötelefségböl néki fietni kel

nie. Erre a’ vártt felelet helyett ketten 
meg-tartóztatták a’ Lovakat, a’ többiek a’ 
kotsift az ülésből le-vonták, és kefzkenövel 
be-dugván a’ fzáját, egy közel-álló  fához 
kötözték; egy pedig ki-uyitván a’ hintóuak 
ajtaját , minden köfzöntés, és engedelem 
Nélkül a’ Grófné mellé a’ hintóba bé - ü lt, 
a kotsisnak meg - kötéfe után ( melly egy 
Szempillantás alatt meg-efet) egy ismét köz-

zü-



Zülök a’ kotsís helyére fel - ugrót kotsis* 
kodni, a’ többiek a’ fzekeret az útból ki» 
és a’ Párifi helyett egy más járatlan útra 
térítették , a’ mellyen óhajtott ragadó* 
mányokat , mint farkafok a’ bárányt, he
g yen , völgyön egy arányos febefséggel ra* 
gadták.

H o va , merre*, és kiktől ragadtatott lé- 
£ yennel Kriítina Grófné, mivel ezeknek meg- 
befzélléfe igen fzörnyü efeteket, és Kriítí- 
nának tsekély vigafztaláfa után olly moíto» 

ha forffal fel-váltott élete folyását fog
lalná magában, annak folytatására 

következik.
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MÁSODIK RÉSZ.

T\/jTelly igen m eg-ijedet volt elébb a* 
X v J l  Grófné a* Márk-Grófnénak megsértett 
Veszedelmes nyavalyáján b annyival nagyobb 
rémülésbe efet akkof, mikor annyi esméret- 
leíi emberektől az útját latrok módjára be
vágatni , magát el-ragadtatni, és a kotsisát 
ineg-kötóztetni látta. A z ijedség, és kétség, 
toellyek az Afzfzonyi fziveket hamarább 
toeg-ízokták környékezni, o lly  fóorongatá- 
íokra hozták a’ fz ivé t, hogy egy ájulásból 
a> máftkába lankadozván, elébb éfzre nem 
Vette, hogy valaki mellette ülne, hanem mi
dőn már alkalmas útat bátra hagytak; akkor 
látta elöfzör  ̂ hogy egy férjfiú ülne mellet-* 
te j ®gy kézzel a’ dereka körül által kaptsol- 
Va tartván ötét. Oh E g e k ! és Egeknek la-



kófi! így kiáltott-fel annak látására a’ fé
lelmes Grófné, oh mi történik éti velem! ki 
vagyon mellettem! és hol vagyok , ’s hová 
vitettetem en fzerentsétlen! mellyekre,, en- 
gefztelo fzózattal íg y  felelt az, a’ ki a' 
Grófné mellett ü lt : Nem tagadom, Szépséges 
Grófné! nagyot hibáztam, és fzörnyü dol
got követtem-el, liogy azon ízín alatt, mint
ha a’ Katénó Márk-Grófné halálos voltában 
hivatta vo ln a, drága fzemélyét hozzám ke
rítettem ; o lly bizodalomban élek azonba, 
hogy e’ bátor tselekedetemet meg-fogja en
gedni, ha m eg-vallom , hogy a’ Tufzánói 
Hertzeg miátt máskép nehezen tehettem vol
na reménységet fzemélyének birtokára, ha 
e’ jelen lévő móddal vigafztaláfomat keres
ni nem igyekeztem volna : Máfokat másra,
engemet erre vitt a’ határozhatatlan fzeretet, 
engefzteltefsék-meg , és botsáffa-meg buzgó 
fzerelemböl el-követett vakmerőségemet, mel
lyel ha meg - bántottam, légyen bizonyos , 
hogy illy  sérelmes botláfomat véghez vitt 
házafságunk után tekélletes fzivelléfemnek 
Örvendetes jegyeivel helyre hozni fzünteleo 
fzorgalmatoskodiii fogok.
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A* Grófné illy erofzakos el-ragadtatáfa ál* 
tál idegen hatalomban lenni látván magát, 
üem bátorkodot ú gy, mint örömeit akart 
Volna, i'zólni, imigy fzólot azért a ragadó
jához : Uram, néni esmérem , kitsoda, de ha 
egy emberséges Úri fzemély, el-hifzein, hogy 
feinmit ollyaft el-nem kezdend velem, a’ mi 
Vagy a* maga emberségének, vagy az én he
vületemnek kilébbségére esne. Gondolja 
pedig talám, hogy valami kereshető igaz
sága vagyon fzemélyeinuek birtokához, je
len, se e’ végett magát a’ Katénó Márk-Gróf- 
Uál, a’ ki elég nyilván megfogja mondani, 
hogy a’ Tufzánói Hertzeg miátt bal véleke- 
déffel vifeltetik felölem: ha pedig talám mind 
izekre nem hajtván, tilalmas tzéljának el
követésére eröfzakkal kinfzeríteni igyekezik? 
íme tudja-meg, hogy én egy átallyában el- 
tekéllettém magamban, előbb életemet el- 
yefzteni, hogy fém valami illetlenséget el
követni, a’ mire tzélozni minden jelekből 
láttatik*

A ’ ragadó a’ helyett, hogy ezekre valami 
ttehezteléft mutatott Vólna, inkább leg-fzebb, 
és hizelkedöbb fzókac adöt, azt mondván? 
hogy ö a’ Katénó Márk-Gróffal különös
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barátságban állatta, és hogy az 6 jóvá
hagyásával méréfzlette, ekképen fzemélyét 
meg-keríteni, egy bizonyos kaftélyig akar
ván tsak vinni, holott elég ideje ’s alkalma- 
tofsága léfzen régen fzándekozó házafságát t 
véghez vinni, a’ nélkül, hogy a* Tufzánóí ; 
Hertzegtöl fzerzendö akadálynak, vagy el* 
len-állásnak miátta félni néki kellefsék. Kri- 
ílina Grófnénak fzerentsétlen fzive illy  újsá
gos hir adásra újoslag ki-mondhatatlanúl fe l' 
háboritattatott, meg-nem foghatván fzegény* 
h o g y , ’s mikép légyen a’ Kártja öfzve ke
verve, hogy ótet ismét a’ fzerelmes Hertze- 
gétol el-kivánnák válafztani; mindazáltal 
meg*kötötte ö magát abban az el-tekéllésé- 
ben, hogy előbb akár melly irtóztató ha
lálnak leánya akar lenni, hogy fém a* Her
tzeshez egyfzer hittel petsétlett hivségéü 
leg-kífebben meg-fzegni: minekutánna pedig 
gyakortábbfzor kérdezte, és tudni kivánM 
volna a’ Grófné a’ Tagadójától, hogy k i, ’s 
mi lenne, esmértetné-meg magát? utoljára 
meg - vallotta, hogy ö az az esméretes Ve- 
nezini G róf volna, a’ ki eddig nem lehetet 
o lly  fóerentscs, hogy vifzonti fzeretetét a’ 
Grófnénak minden iparkodásával-is meg-ér
demelhette volna* Iílentelen G róf! fellyebb

fzó-
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Ceóval imigy fzólott erre hozzá Kriítina, 
minémii vakmerőséget követ-el? hogy mé- 
réfzkedik egy gyenge Afzfzony-állatot fegy- 
Verefen í»Z Orfzág-útján meg-tartóztatni, és 
eröfzakofan el-ragadni? nem fzennyezi-é 
meg ez által a’ betsületét, ha a’ Világ előtt 
ki-világofodik, hogy egy Aízízonyi-állatnak 
fzeretetét illendő móddal magához vonfzani 
nem bizik ? bizonyára illy képtelen tseleke- 
detével olly billegés fzégyent süt Gróf l í 
rain a’ homlokára, melly a’ betsületes világ 
előtt foha le-nem töröltetik.

A ’ Venezini Gróf ezeket hallván, úgy tet
tette magát, mintha egy fzót fém értet, a- 
vagy hallót vá ln a , és tsak tellyefséggel 
azon igyekezet, mikép tsendesítheife - le a 
Grófhét külömbb külömbb-féle hizelkedéfek- 
kel, és ajánláfokkal. Ez pediglen el-búsúltt 
fzivének kefervében a’ fogát-is némellykor 
magában tsikorgatván, ezernyi gondolatok- 
bán foglalacoskodot, miképen a’ gonofz ra
gadójának hatalmából magát ki-fzabadithatná, 
és ismét Párisba, vagy vifzfza a’ Kertbe út
ját téríthetné.

Midőn két orfzágos mély-földet meg-hal- 
ladtak v a la , kéfz fris lovakra akadtak, mel-
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lyek a’ változásra már eleve el-rendeltettek, 
hogy futamos útjoknak ki-jegyzett pallyáját 
annál akadályatlanabb hamarsággal el-érhef- 
sék , mivel a’ Gróf hogy kedves ragadó Hiá
nyát minden leiektől annál félelmetienebben, 
és fzabadabban birhaffa, a’ Grófnét Delfinútus 
Tartományba vinni fzúndékában fel-tette.

Azon közben a’ fához kötözött kotsis 
reggel felé némelly arra kelő utafoktól meg- 
oldoztatvAn, Párisba ment, Katénó Mark- 
Grófot a’ Grófnénak eí-ragadtatáfa aránt vól- 
taképen tudósítani. A ’ Tufzánói Hertzeg 
azon reggel fzokáfan kivül idejébben kelt 
vala-fel, tett ígérete fzerént tudni illik jó  
korán akarván a’ Grófnénál a’ Kertben meg
jelenni: Hounan történt, hogy midőn a ne
vezett kotsis fietve a’ háza előtt ment vol
na, már fel-öltözve a’ ki-nyitott ablakában 
állo tt, és febes menésében meg-fajdította a’ 
kotsift, ‘ kinek azonnal egynéhány pefzfze- 
getélTel jelt adót, hogy közelebb az ablaka 
alá jönne: holott le-kiáltván, kérdezi vala 
tő le , nemde talám már Kriítina Grófnét 
haza - is hozta '? a’ kotsis fáradva, fopán- 
kodva azt válafzolta erre jámbor együgyű* 
seggel: igen örvendetes dolognak mondhat

nám,
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nám, (úgymond) Nagy Méltóságú Hertzeg! 
ha tudnám, hogy a’ Grófné Parisban volna; 
»gen-is e’ moft múltt homályos éjtfzakán egy 
bizonyos lovas ember által izentetett sürge
tő okból bé-akartain ide hozni, de alig jar- 
tunk-ki a K ertből, egynéhány lépésnyire 
hat áll-ortzás lovai ok el-fogták az utunkat, 
Egemet elsőben az ülésről le-húztak, és 
egy fához kötöztek, a’ Grófnét pedig önnön 
Szekerében el-ragadták, a’ nélkül, hogy tud
ó in ,  h ová, ragy jnerre mentenek véle : 
minthogy én tsak ma némelly utalóktól ol- 
doztattam-meg a’ fá tó l, és moft jövök  Pá
rásba, hogy illy  fzörnyü véletlenséget a’ 
Márk - Grófnak, és Márk - Grófnénak hírek
ké adjam.
*

E ’ váratlan, és felette febesítö túdófitásra 
a’ Hertzeg tsak alig, hogy a’ lábain marad- 
hatot j a’ fzivét mintha hegyes t.91* verte 
Volna által; melly okra nézve a’ kotsisnak 
leg-kifebb feleletet lein adhatot, hanem bú- 
i'a fordúltt fzemekkel bé-vonván magát az 
ablakból, a’ fzobajában álló Lováfz-M elle
d n ek , ki tsak a’ parantsolatra várakozot, 
imigyen fzólot -. Arlindo, hirdefs patantsola- 
to t, hogy minden tselédeim lóra üljenek,
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és jó l fel-fegy vetkezzenek, Az alatt a’ ko- 
tsis a’ Katénó Márk-Gróf házát-is be-toltöo 
te halbulatos lármával, és minthogy a’ Márk" 
ürülné tulajdon magzat nélkül lévén, nem 
máskép, mint önnön maga gyermekét ked
veibe a’ Gró ín é t, fzerentsétlen el-ragadását 
annyira ízivére vette, hogy fel-buzdúltt fzi- 
vcu-jk fzomorúságában ürni, jajgatni, és 
panaízkodai kezdvén, fém mi féle enyhitélTel 
mc.;-iicm tsendesíthettetett; Oh EgekJ buz
gó í'zivvel lel-kiáltván, oltalmazzátok az el- 
ragadtatott boldogtalan КгіЩпа Grófnét, egy 
kedvemet, egy vigafztaláfomat miuden sé* 
relmcs és betsülete ellen viaskodó efetektöl* 
és juttafsátok Ötét az előbbi fzabadságábtt

Midőn e’ könyves firánkozáfokkal a’ K #  
télió Márk - Gróf házának minden fzeglete 
zeng va la, által ment a’ Hertzeg-is illy  kel-, 
lenieden efet miatt támadott fzánakodását a 
Márk-Grófnénak íjelenteni; de o lly  háboro-- 
dott va la , hogy a fzokott Úri rendtartás 
ellen mipden bé-jelentés nélkül ment-bé a* 
Márk-Grófnénak fzobajába, a’ kit bús, és 
vigafztalhatatlan fopáukodáfiban még fzepeg- 
ve fzemlélvén, el-nem titkolhatta előtte, 
hogy a’ közlött panafekodáfok között ökle-

ló
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lö kefergését ö-is ki*ne fakafztotta vo ln a , 
következendöképeq fzólvúu: Nagy Méltósá
gú Márk-Grófné.' meg-nem ítélhetem Méltó
ságodat, ha a Grófnénak fzerentsétlenségét 
°Uy kémélletlen fájlalja, mert abban való
ban egy tekélletes fzivü barátját, és mula
tozó tárcát yefztette-el, de el-fogj a hinni s 
hogy nékem fokkal fulyofabb okaim vaunak 
keferegni, és fzomorkodni, minthogy tsak 
teguap eftve kötöttem vele el-bouthatatlan 
irigyet, és el - válafzthatatlan fzövetséggei 
jövendő béli Tufeánói Hercegnének válasz
tottam,

E ’ menyegzőt jelentő uyilatkoztatásra a’ 
Márk-Grófné, és a’ Márk-Gróf még nagyob
ban meg - háborodtanak , iparkodtak ugyan 
egy réfzröi illy  tárfaságos kötésért a’ Her
tzegnek Örvendezni, de ez más réízröl o lly  
reudeletlenséggel tétettetett tö lö k , hogy
^agok fein tudták, mit fzólnak, A ’ Н еь
tZeg 5 a’ kinek leg-kevefebb gondja vált* ak* 
kor az ollyan örvendéfekre, meg "követte 
ükét, hogy betses üdvözléfeket illendőké-, 
pen el-nem fogadhatná, kérvén, hogy alfélé 
Ceremóniákat inkább akkorra hallafztauák, 
aikoron a3 Grófnét a’ könyörületes Egek
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ismét vifzfza-hozzák, egy végben hozzá té
vén , hogy ö el-tekéllette légyen magában, 
a’ Grófnét, bátor a’ világnak minden réfzeit 
Öfzve kell-is néki járni, fel keresni, és meg* 
fzabaditani; melly okra nézve, minthogy 
minden kéfzülettel kéfzen lenne, feinmit 
fém akar késni, hanem mentol előbb utánna 
indúl. El-bútsúzot a’ végett tölök tellyes 
betsülettel, ajánlván magát emlékezetes fzi- 
vefségekbe, és kívánván, hogy a’ fzerentse 
vidámobb fzivvel Őket ismét egybe hozza, 
mintfem moft egy mástól el-válnának. Vé
gezetre arra kérte egyedül még a’ Márk- 
G ró fot, hogy némelly hátra hagyott jófzá- 
git gondvifeléfe alá venné, és , ha talám va
laki utánna kérdezkedne, azt mondaná: hogy 
ö Spanyol Orfzágba Madritba ment légyen, 
az ott lévő pompás Udvarnak fényességét 
meg-fzemlélni. A ’ Grófné teftvérének Ak- 
metnek pedig azt mondotta, hogy fzorgal- 
matoskodnék magát tovább-is úgy, mint ed
dig jó l vifelni, és mind addig a’ Márk-Gróf- 
nál tartózkodnék, méglen ö a’ húgát, mint 
jövendöbéli Tufzánói Hertzegnét fel-találja; 
akkoron magához fogj» vitettni, és afféle 
képen gondját vifelni, hogy még él, meg
fog fzerentséjével elégedni.

Siet*



Siettető fzándéka nem, hagyta ötét többet 
feólani, kéfzen váró Lováfz-M efterétöl, és 
tíz tselédköl késértetve, fel-ült tehát a lo- 

| V:'ii'a, és melly felé a Kotsis, hogy a’ Gróf-
| ragadtatott, arányzotta, a’ felé térítette

meg - erefztett fris Parippájának a’ fzáját, 
fenvén, a mint leg-frifebben mehetet, és 
nem kémélvén fe magát, fe lovát, fe far-
kantyúját, úgy történvén, hogy igen keves

alatt ama nagy roppant, és tágos Pá«
fzeraeik elöl el-vefztették.

A ’ közben pedig, hogy a’ Hertzeg el-ra- 
gadtatott Grófnéja nyomdokát, és tártózko- 
dásátiak helyét tsak ki-gondólható fzorgal- 
buitofsággal minden helyeken , é s v minden 
emberektől tudakozta, e’ hafonlithatatlan 
Szépség annyira jö t t , hogy lég - nagyobb 
Vefzedelmekbe keleptzézve lenni látta ma
gát; Mert a’ Venezini Gróf fohol meg-nein 
ttllván, éjjel nappal üettette a’ futását, ám
bár a’ Grófné fzámtalan izben térdre esve 
kérte tőle a’ fzabadságát: Ö mindazáltal 
mind azon kérelmekre meg-nem engefztelte- 
tett, sőt a’ Grófnénak nagyobb bofzfzúsá- 
gura Avénio nevű Városba lett érkezéfekkel 
fel-tette magában, hogy Mafz&ilia Város^

bán
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bán Gallyára fog ijlui, és Szitzilia Orfóágba 
véle evezni. Minek okáért Avenióban la
kozó bizonyos barátjának ki-nyilatkoztatta 
egéfz fzándékát, úgy végezvén v é le , hogy 
emez minden ingó, és ingatlan jófzágit el
adja, és a’ pénzt; Szitziliában utánna (küld
je ,  holott ö ez-után lakni, és le-telepedni 
fzándékozik. Ezen esméröfe tudván, hogy 
a’ köztök ki - rendeltt utolsó alkuban meg* 
nem fog károfodni, maga vetette reá a1 fe
jét a’ nevezett el-adandó jófzágnak meg-vé- 
telére, és azon végben fizetet mindjárt a 
Grófnak negyven ezer forintokat tifzta a- 
ranyban, húfz ezer forintokra pedig egy 
gazdag Pénz-Váltónak Mefzfzinában kezes 
levelet adót magáról. M elly úti költséggel 
t  Gróf meg-indúlt Mafzfziliába.

Ide érkezvén épen kiváusága fzerént 
talált olly h a jó t, melly a’ Rév-Parton  
már minden fzükségefekkel fel - kéfzü lve, 
és fel - vitorlázva indulóban vala Szitziliá- 
ba. Nem kéfedelmeskedet itt a’ G róf, ha
nem azonnal a’ hajós Kapitányhoz ment» 
meg-alkunni, mennyiért v ifz i-e l ötét egy 
társával, és egynéhány tseledivel : előbb 
pediglen, hogy fém ezeket mivelte, olly

ál
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álnoksággal é lt ,  hogy a’ Grófnét nagyobb 
esméretlenségnek okáért férjfiú ruhába öltöz
ni kénfzerítette, és Báró Bojardónak nevez
te'- és hogy a’ hajóba menvén, valakibe^ 
fenn-fzóval ne fzólhaffon , előbb valami 
Syengitö orvofsággal meg-bádjafztotta, a* 
gallyán pedig egy különös helyet bérlet né
k i, és magának. Alig helyheztették imi- 
gyeti magokat a hajóban rendeltt helyekre, 
hát egy jó  félről fúó közép fzéllel a’ vi
torlák meg-erefztettenek, inellyekben meg
ütköző fzeleknek erejével, és fzámtalan eve
ző legényeknek egy-arányos vonyafikkal olly 
febefen elő - tolódtanak , hogy tizenkét óra 
alatt már a’ fzabad tengerre jutván, nem 
éppen hufzon négy óráig fokkal mefzfzebb 
érkeztek, mintfem feámot tartottak. Ez- 
után a’ fzé l, melly eddig nékik iuyekre 
V o lgá it, egyfzer ’s mind meg-kezdet for- 
dúlni, és kegyetlenebb zugáffal más réfzröl 
tigy fúni, hogy kételenítettek az útjokból 
^ a io rka j ’s Minofka Szigetek felé térni* 
lSVekezvén a’ tájon vagy az egyikének , 
Vagy a’ máfikának partjához ragaízkodni, és 
ottan a’ félhető fzerentsétlenség elöl mago« 
kát bátorságba tenni. B e illy idvefséges 
fzándékjokat tsak hamar gondos kétségre

fór-
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fordi torta a z , midőn a’ ineg-fordúltt fzél 
után következett rettenetes fzél-véfz*és Egí 

;• háború miatt egyfzerre minden jó  remény' 
ségtől meg-fofztatva lenni látták magokat.

Előbb hogy fém a’ hajós Kapitány e’ je
len lévő veföedelmet m eg-jövendölte, lát- 
fzatntt a’ tenger mint-egy meg-tsendefedni > 
‘távúiról pedig egyfzer ’s mind, mint ama 
vaítag fű it, egy olly rettenetes fekete felhő 
tornyozni, a’ melly rövid idő alatt- az egéfó 
Eget bé-buritotta, nem másként, mintha az 
akkori dél tájban a’ fetét éjtfzaka fzakadot 
volna-bé, melly félelmes látomány legtöb
beket a’ tulajdon ifzonyúképen meg-rémített.

A ’ Gróf Ѵепегіпіпек felett vert a’ fóive, 
femmi jó  követkézéit nem néz vén-ki a’ ve
szélyes fergetegböl, Ö örömeit minden nála 
lévő pénzét érette adta volna, ha tsak akáf 
melly partra k iválhatott volna, de nem lé* 
ve mód benne, a’ verzedelem elöttök bu' 
borékozot m ár, hat vagy vakra meg-kellet 
azt álni, a’ mennyire lehetet, kinfeeritve-is 
bátorította ugyan magát, azon lévén, mi' 
kent a’ belső rettegését külső képen takarja § 
biztatván a’ Kriítina Grófnét, hogy ne fél

ne,
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«е, ne jajgatta: ki mindennek Ura, az a’ kö
zelítő égi - háborúnak hatalmazúja léízen, és 
toeg-fogja a ízéinek mértékletlenscgét, és a’ 
ingernek kegyetlenségét tsillapítani, és vál
toztatni. De ! midőn ezeket ízólotta, egy
ezer ’ s mind mintha minden ízelek ellenek 
keltek volna, irtóztató súgás, és zúgás tá
madót, a’ habok mint a’ hegyek emelkedtek, 
^  minden felöl a hajóhoz tsapadoztak: az 
%> melly a’ íetétsege miatt a fekete, pofz- 
tóhoz hafonlitot, fzüntelen nyiladozót, egy 
Villámás után a’ inálikát, mint ama tüzes 
kígyókat fzórván, meg-nem fzünt egy tsat- 
tanáfa, már máffal fokkal harfagóbbal zen- 
dült-meg, és valahány fzörnyebb dörgéfeket, 
ennyi látomos menyko ütéfeket tett, a’ mel
le k r e  mind annyifzor a mélységes tenger
e k  feneke meg-rezzent, és a’ hajóban a7. 
Emberek meg-fiketültek. A ’ ízéi ezek kö
pött mind nagyobb nagyobb iízonyatoíság- 

fivöltgetvén, egyfzerre o lly erővel lövel
l t  reájok, hogy egy taízitásra az árbótz- 
ât ketté törte, és a’ hajó födelén által a* 

tengerbe vetette, el-fzaggatváti a’ vitorla kö
teleket mint a’ leg-vékonyabb tzéma-ízaló- 
kat, a’ vas-matskákat pediglen ki-rángatván
* kötéfeikböl, és veízeudökké tévén : egy

fzó-
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fzóval a’ hajó úgy annyira öfzve rontatott, 
hogy a’ hajós Kapitány, látván a’ lehetet* 
lenséget emberi fegítséggeí a’ vefzedelemböl 
ki-menekedhetni, intette mindnyájokat, hog? 
ki ki véle együtt az egy mindenható Te* ; 
remtÖjének, hivja könyörületefségét, és * [ 
Fzem-látomi halálra magát kéfzítse.

E lőbb , hogyfem várták, olly fzoríiyü ha* 
bök közzé vetemedtek, mellyek a’ hajót ки 
ínoiidhatatlan- eröfeakkal majd fel tsak neifl 
az Egekig, majd alá az örvényeknek mély 
fenekéig hanták, vetették> úgy látfzatváö 
fzünetlen, mintha minden fzempillántásbafl 
ezeknek a’ nyiláfiban el-temettetnéüek * a’ 
fel-fuvalkodó habok mindazáltal fel-tafzitof 
ták ismét a’ hajójokat, nem máskép, min* 
a* könnyű laptát, ide ’s oda fel és alá h* 
gyigálván.

K i ki látván itt , hogy feínmi emberi fc* 
gedelemre fzámot nem tarthatnak, könyve* 
zö fzemekkel kezdettek egy mástól bútsút 
ven n i, töredelmefséget tenni, és íbrfok»c 
az Itten irgalmafságába ajánlani. Kriftin* 
ifzonyú rettegésében nem esmérvcn magát 9 
faegény már mint fél-holtt bádjadozot, &

talám
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talám úgy mozdúlatlan-із maradót vo ln a, ha 
a’ halállal alküvó embereknek firáfi, és jaj- 
gatáíi által hafonló érzékenységű keferüség- 
fe fel-nem ébrefztetett voltra. il ly  kGr- 
ny'úl-állúsban a G róf Venezini bútsúzó 10- 
háfzkodálíal a Kriítina Grófnéhoz fordul
ván, ki-terjefztett kézzel imigy fzólott hoz
mát oh éti kedves de fzerentsétlen Grófném! 
bútsút vefzek én-is drága Szem élyedtől, és 
azt az Egeknek véghetetlen kegyelmébe aján
lom. Erre m eg-akarta ölelui, de Kriítina 
el-tafzította magától, kemény tekéntettel kö- 
vetkezendöképen válafzolván n ék i: Ne kö
zelíts hozzám, te az egéfz földnek kerek
ségén leg-iftentelenebb ember! Te vagy az, 
a’ kinek meg*felelhetetlen gonofzságáért mi 
ártatlanok mindnyájan moít életünket el- 
vefztjük: az Iíten , ki ífemmi gonofz tételt 
előbb vagy utóbb büntetlen nem h agy , nem 
űzhette tovább fzivedben fzilajkodó fene 
Szándékodat: M i hafznod benne, hogy un
dok álnoksággal az Orfzág útjáról el «ragad
tál, és illy  fcerentsétlenségbe hoztál? az át
kozott igyekezeted, mellyet te femmire kel
lő zabolátlan indúlatodnak enyhítésére fzi
vedben forraltál, ime elég gyötrelines érzé
kenységedre femmivé tétetik> és noha ugyan
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fzörnyü fájdalmomra efik, ifjú efztendöimet*! 
illy  korán, és keferüségefen végeznem, ésj 
ártatlan életemet a’ sós tengerben ehezö hí' 
laknak eledelül adnom, ezerfzer inkább még'! 
is igy  kívánok meg-halni, muitfem eröfza' 
kosképen a’ te búja karjaid között fzorofl- 
gattatni. Azért távozz fzemeim elöl te 
iftentelen, és fordítsd azon kevés fzempil* 
lantáfokat, mellyek még hátra vannak , in- 
kább arra , hogy a’ meg-haragíttatott Iftent 
töredelmes fzánáffal, és bánáffal meg-engefz- 
telheffed, és hagyj nékem-is id ő t, hogy bű
nös lelkemet a végső órában leg-jobban in- 
tselkedö sátánnak késértéfi ellen fel-fegyve
rei) em , és előbb idvefséges bizodalomba ad" 
jam , hogy fém fzerentsétlen tettemet a’ ten
gernek fuiafztó habjai el-nyéljék.

Ezek után a’ Grófné el-fordúlván tőle, mi
dőn térdre esve, öfzve tsapott kezeit a’ men
nyek felé fel-emelte, a* G róf hafonlóképefl 
előtte le-térdepelvén, nagy fziv-fájdalommal 
kérte, hogy el-kövelltt goromba tselekede- 
tét meg - botsátaná ; minthogy nem vala ott 
idő a’ hofzfzabb befzélgetésre,  a Grófné * 
botsánatnak fzokott jegye fzerént kezét nyúj

totta néki, m ondván: Én Kerefzténnyé let-



[
j tem, és moít-iá mint Kerefztény, minden
| harag, és gyülölség nélkül kívánok meg

halni, meg-botsátok mindeneket, mellyek- 
' kel meg ■‘ bántottál, tsak vifelj a’ lelkedre
1 gondot, és femmit ezután hozzám ne fzólj,

inért már egyedül az Itteni elmélkedélek- 
kel akarom életemet, fzi vemet, és lelke
det táplálni.

Alig mondotta-ki ezeket a* Grófné, egy
ezer ’s mind, mintha az egéCs Ég le-akart 
Volna fzakadni, a’ két felé nyiltt felhőkből, 
rettenetes tsattanáffal villamlö tüzes menny- 
kö tsapot reájok , melly a’ hajójokat fzám- 
talan helyeken által meg által lyuggatván, 
fel-gyújtotta, a’ flzél pediglen leg-ott a’ ten
gerből ki-tsüggö fziklához olly fzörnyüség- 
gel fojtotta* hogy több mint fzáz darabokra 
töredezel*

Ámbár a2 eddig Való fzélvéfz között 
ifzonyú Vala a’ kefergés, fokkal ifzonyúbb 
v ólt mindazáltal, melly ezután a’ tsapás u- 
tán következet. Bizonyára a’ ház-inagafsá- 
gú haboknak tsattogáfi, fzeleknek zúgúíi, ir- 
tóztató • menny-köves viílámláfoknak fzünet- 
buséte# é i , . halállal, kötődő embereknek.

ö  Ü ki-



ki-mondhatatlan keferiiségü kiáltáfí a’ követ- j 
is fzáiiakodásra indíthatták volna. Néniéi* | 
lyek láttattak darab defzkákon úfzkálni, né- | 
mellyek egyenefen a’ tenger mélységébe te- 
mettetni. A ’ tűz, és viz tellyefséggel fzol- 
gáltak egymásnak, egy fz ó v a l: e’ két élte
tő állatok úgy öfzve tartottak, hogy ezek
nek kegyetlenkedését lehetetlen fzóval, lehe
tetlen pennával ki-magyarázni.

•

A ’ G róf Venezini egy darab égő áfzokat 
kapót a’ kezébe, azon gondolván magát a 
vefzélybÖl ki-menteni, mellyrol mig lehetet, 
fziintelen kiáltozot Kriítina Grófnéra, hogy 
ö-is 1 valahogyan hajó-töredékhez ragaszkod
nék , és igyekezné az életét meg -tartani, 
hogy halála miátt az Iíten előtt ne kellef- 
sék néki fzámot adni. De midőn ezeket 
fzólotta , és még egyfzer kiáltani akarta, 
a’ fzél egy ifzonyú habot vetet reá , melly 
ötét egéfzen bé-takarta, és a’ tengernek 
mélységébe temette, Kriítina még árnyékát 
fe látván többé néki.

Elm élkedésre, és tsudálkozásra méltó 
dolog, hogy melly fzempillantásban a’ h*' 
bök a’ Grófot nedves fiijokba zárták,

Ég- |
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Égnek, és tengernek azonnal fzemlátomáít 
nvás látfzatja le tt, a’ fzelek kezdettek meg- 
tafsúdni, a’ felhők erre-is, amarra-is el-ofzol-

5 a’ menydörgés meg-fzünni, és a’ nap-is, 
niinekutánna néhány órákig bé-buritva v a la , 
®éha néha ismét fugarlani, és ragyagni.

A’ Grófné az alatt a’ fzerentsének, és a’ 
baboknak könyöriiletefebb munkálkodáfa ál
tal valamelly kézbe akadtt defzkátskának fe- 
gétségével egy kofziklára vettetett-ki, melly 
a’ hajó-töréshez közel a’ tengernek közepén 
állót vala. Erre jutván hálálta ugyan egy 
réfzröl az Egeknek, hogy ottan magát a’ 
viz-koporsótól mentnek lenni látta, de más 
réfzröl firalmafan búfongot ismét, által lát
ván, hogy ott a’ fzukséges eledeleknek va- 
gyontalansága miátt kétség kiviil azután-is a’ 
keferves éhségnek áldozatjává kell lennie.

E ’ közben az Ég kezdet jobban jobban 
derülni, és a’ Nap kellemetes fényével K ri
snának fzáritására a felhők közzül telyefen 
ki-terjedni, mellynek meleg világánál Kriíti- 
йа egéfz gyengére le-vetkezödvén, meg-ázott 
ruháit rendről rendre a’ kö-fziklára k itere
gette, és fzomjas éhséggel fzárogatta*

Q 3 Mi-



IVlidon ekképen a’ napnak bizonyos órá- j 
Jíig tartó ragyagását nyugtató homályával a‘ < 
tscüücs éjtfzaka lel-váltotta, fajdalmafan t-íét S 1 
a’ Grófnénak, hogy fzokott pihes ágya he* j ] 
lyett к ш еп у  köízikláu kelletett táradtt tag- [ 
jait le-helyheztetni, a’ nélkül, hogy leg-ke* | 
vefebb étellel, és itallal Üres gyomrának 
émelygését enyhítette volna, Egyéb - aránt 
melly haragos vala nappal az É g , olly tifó" 
táváj és kellemetefsé lón az éjtfzakún; mert 
mennél fetétesb felhőkkel ifzonykodot nap* 
p al, annál fzámtalanabb tsillagokkal tündök
lőt éjjel. Mellyeknek pillogó világához 
alkalmas világofságot hozót a z , hogy már 
a’ tovább, mint félig bé-tellyefedett hóid 
jnás fzélén a’ tengernek mind magafabban ’s 
jnagafabbaij emelkedvén , gyönyörüségefeo 
fzolgált; melly kételkedés nélkül az ö fzép 
világofitásával a* Grófnénak fzemeit tetfze- 
tefebben gyönyörködtette vo ln a , ha fze« 
rentsétlen maganofsága Csivét annyira nem 
busította volna*

Azon fzikla, mellyen nyugodot, a’ ten
gernek közepén állott, azért annál fzabadab- 
bán minden felé láthatót, de minémü kefe* 
rliséges gondolatokat a* felett elméjében for

gatót,

»4б
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gatot, az Egek leg-hitelefebb bizonyságok. 
Ó nem tartotta azon fziklát másnak, hanem 

| halálos ágyának : a’ mellett, már azt fájlalta,
| hogy több mint más-fél fzáz 'üti tárfait olly

teerentsétlenül el-vefzni látta , már a’ jelen 
f lévő boldogtalan voltán aggódot, már a’ Tu-
| ízánói Hertzegrol gondolkodot, eleibe te

vén magának, el-ragadtatáfa miátt a’ Hertzeg 
toelly bús kedvetlenséggel, és vágyódállal 
^°g utántia óhajtozni. I lly  gondolkodáfok- 
kal addig töltötte az idejét, miglen a’ fá~ 
J adság a’ fzemeit el-álinosította, és nyugo
dalmas fzenderedésbe hozta.

És ámbátor gyenge teftetskéjét azon a* 
kemény kofziklán nyújtozgatta, a’ bádjadság, 

álinofság okozták mindazáltal, hogy jó l 
Byúgodot, hanem hogy még-is némellykor 
íettegtetö álmaitól fel-ébrefztetett, mellyeket 
tudni illik még ama kegyetlen Égi háborúk
nak füleiben zengő dörgéfi félelmes képzé
sekkel álomban néki elő álítottak. Imigyen 

keltt éjtfzakának homályofsága után mi
dőn a’ fényes hajnal hafadni, és a’ nap-is 
Utánna lattan laffan a’ tengerből ki-kelni kez
det, fel-ébredvén K riítina, fel-ápolgatta ma
gát: de valahány lélekzetet, annyi dupla fo- 

I Q 4 háfz-



háfzkodáfokat erefztet búfongó m élyéből, 
mellyeket keferves. nyomorúsága, nevékedu 
éhsége, és fzomjúsága belőle ki-faj toltak, 
kok télé elmélkedéfe, és gondolkodás után 
vcgtere azt végzette-el magában, hogy mi
vel azon fzereiitséden helyen nem máft, 
Imiiéin bizonyos halálát várhatja, azoknak, 
kik talám jövendőben arra a’ fziklára vete
mednének, az Ö ízerentsétlenségéröl túdofl- 
táít hágy. Le-ülvén a’ végett, elő vette is
mét az iró-táblátskáját, és igen könnyen ol
vasható betűkkel következendő rendeket 
jegyzette belé.

Meg-állj Jámbor!
Ki e’ fzikla mellett mégy,

Tsak bár egy fzemmel nézz 
E’ üromuak helyére.

Tudd: hogy az üldöző bal fzerentse 
Engem fzerentséfsé téve;

Midőn a* gyilkos habokból ki-mentet,
És e’ halálos ko-fzálra ki-vetet.
Tűz, és fegyver meg-engedtek,

Halál, ’s boízízu kegyelmeztek; 
Mikor Buda Várában 

Magyar Orfzágban 
Meg-vivattattam, 

fogattattam:
Itt
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Itt a’ viz-is könyörült rajtam 
Szeuvedett-is hajú-törés u.táa 

És élni hagyot.
De az éhség 

E ’ kopafz köböl halálos ágyat, 
Koporsót, ’s temetőt teltemnek Ízérzet;

Oh Keferves halál!
Midőn egéfséges telttel kell meg-halni, 

Holott még tovább lehetne élni !
De ki álhat ellent a’véletlen eleteknek, 
Kivált ki, mint én, tsak ritka történetekre 

Születet,
•. Én Török, és Kerefztény,

R a b , és Hertzegné 
V agyok,

Egyikére a’ Kerefztség,
Máiikára a’ fzeretet 

Bóldogitot,
M oít nem vagyok egyéb mint, árnyék: 

A z én nevem-. Kriítina!
Vezeték nevem: Boldogtalan!

Mert Frantzia Orfzágban alig izlelém 
^gafztaláfomat, a* tengeren ismét el-veíztém; 

Iíten tudja, *
K i az oka:

Kérlek, kegyes Olvasói 
Ha talám valahol 

Sándorral,
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Tufzánói Hertzeggel ízembe jönnél, 
Befzéld-meg néki, mit ízem lékéi!

M ond:
Hogy én ugyan meg-hóltam,

De fzeretetem hozzá mindenkor é l : 
Magad-is pedig emlékezzél 

A z Halandóságról,
Mert ki könnyen törtenhetö dolog ?

Ma én ,
Holnap Te 

Fizetfz adót a’ halálnak 
Menj békével.

Midőn a’ Grófné ezeket a* rendeket, mel- 
lyek néki kö-koporsóján gyáfzos Verfei len
nének , meg-irta, az iró-táblátskáját egy ki
váj ott kö alá tette, és magát már tellyefen 
a’ halálra kéfeíteni akarta, hát látót mefz- 
fzimnen két nagy gállyát ki-erefztett vitor
lákkal febefen feléje jönni, mellyeknek Játá- 
fa mint egy újra meg - elevenítette ötét, és 
ki-mondhatalan kívánságra, és várakozásra 
fel-kifztette, ha nem jönnek-é közelebb hoz- 
zá ja , hogy reájok kiákhaffon, és emberi 
könyörüléfek által életének zengéjébe már 
belé akafztott kafzajától a’ halálnak meg- 
menekedheííen.

Nem-
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Nem-Ь hijába tetfzet-fel e’ reménységének 

fénye , mert rövid idő alatt azok a’ két ha
júk olly közel erefzkedenek hozzája, hogy 
a benne lévő emberek Kriítinának kiáltását 
jól meg-érthették, kik-is a’ kiáltásnak hal
lására azonnal,egy ladikot küldöttek érette, 
a mellyen Ötét magokhoz hozatták: de melly 
Szörnyen meg-ijedet vala Kriftina, látván a’ 
feléje jövő  hajófokat török öltözetben len- 
bi » könnyű el-gondolni; Ö meg-nem foghat
ta, melly réfzéu légyen a* Világnak, és u- 
tóljára nem itélhetet máft, hanem hogy két
ség kiviil a’ török birodalomnak határában 
kell néki lenni, minthogy a’ néhai hazafiait 
fzemlélné. Szomorú környül-álláfi mindaz
által nem hagyták ötét fokáig gondolkodni, 
azon okból búval tellyes elméjének kapdos- 
kodásában ott felejtvén könyvetskéjét, melly- 
ben elébb említett koporsói Verfeit fel
jegyezte, bé-hágot bátran az érette jött ha- 
jótskába, és hatra vagy vakra el-evezet a’ 
Qagy hajókhoz, holott minekutánna történé
s t  > és fzerentsétlenségét mindnyájok elitet 
el-befzéllette, végre kérte őket, hogy enni, 
és íqqí néki adnának, minthogy máskép bád- 
Jadsága,  és erőtlensége miátt tovább nem 
feólhatna, melly kérésére a’ Kapitány azon

nal
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nal minden fzükségefeket néki adatot, a 
kinek jó  vékából éhségét, és fzomjúság^ 
alkalmasint le-tsendesítette.

Ezek a’ két török hajók pedig tolvajko- 
dó hajók vo ltak , mellyeket az Algéria* 
Bafía bizonyos Syanyol Orfzági gazdag ke
reskedő hajónak rablására ki - küldötte , e 
mellyröl tudni illik kimlöi által tudóíitáö 
v e t , hogy Kartagenából a’ tengerre botsát' 
kozot légyen: ezeket ki-tanulta Kriítiu3 
egy Frantzia rabtól, kit a’ törökök vélek 
hordoztak, és a* ki még többeket-is nék* 
meg-vallot, úgy mint ininémü otsmány, és 
garázda fzokálfal éhlének azok az emberek»

és miként tartatik tölök az ember, ha ha
talmokba esik. Ezekre újoslag meg-ízomö- 
rodot Kriftina, látván ekkép magát mindeű 
reménységétől meg-fofztatni, h ogy, a’ mini 
bizakodot, azokon a’ hajókon ismét Fran- 
tzia Orfzágba juthaííon.

E* közben történt, hogy egy más rabló 
hajó-is Natoliából a’ Meízfzinai utón kóbo
rolván, majd nem azon fziklába ütközőt» 
mellyen Kriítinának éhséggel kellet vólfl* 
el-vefzni: kiknek közelről a’ fényes napnál j
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fóemekbe akadván azon fziklának Üregében 
fekvő egy könyvetske, kapván az újságon, 
tagokhoz vették, és Natoliában alkalmatok
i g  képen a’ Bafsának kezéhez adták.

Az alatt meg-tartotta Kriítina a’ G róf Ve- 
üezinitöl vett Bojárdó nevét, és egy Páriíi 
Kalmár fiának adta-ki magát, a’ mi mindaz
által femmitfe fegitet rajta, mivel egyenlő 
forííal a’ többi Kerefztény foglyokhoz hafon- 
ló rabbá tétetett, és dolgozni köteleztetek.

Ezek a’ tengeri tolvajok azon Spanyol 
Orfzági terhes hajúnak kézhez kerítéséért 
addig hajóztanak ide ’s tova kerefztül kosúl 
^  tengeren, miglen két Frantzia hajókra 
akadtak, mellyek Tulonból Indiába eveztek: 
A ’ T örökök, a’ kik rablásra, és vér-ontás- 
ra terméfzetek fzerént kéfzebbek, nem itél- 
t^k őket békével mellettek el-erefzteni; mi 
végett fzokáfok fzerént fzerentse próbálás
á t  reájok ütöttek, gondolván, hogy őket 
könnyű erővel meg-birják, de a’ Frantziák 
Па&Уэ és jó l épített hajójoknak, ’s nem erőt
len kéfzületeknek vagyonságában bizakod
ván, védelmezésre állottak, és mutatni kez
dették v hogy ö nékik-is fz ive k , kezek, és

fegy-
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fegyverek légyen ? raellyböl ki-tetfzet, hogy 
vér-ontás nélkül egy mástól el-nem válnak*

Mihelyeft a’ Törökök a’ vörös záfzló* 
ki-tették, réfzekröl egyfzer ’s mind az ágyú 
lövöldözéít-is el kezdették tizen két ágyii- 
sütéffel, mellyeknek a’ Frantziák hafonlato* 
bátorsággal egéfz fór ágyúikkal olly fizeren- 
tséfen még-feleltek, hogy az első tűzre aí 
egyik Toruk hajónak arbótz-fáját ketté löt* 
ték. E z  a’ Törököknek igen veízedelmeáj 
és rettenetes bút fzerzet, rcellyre ezek fe
lette bofzfzonkodván , a’ Frantziáknak ha
jóikhoz akarták magokat kapcsolni, hogy 
akkép azokat tüzes efzközöknek bé-vetésé- 
vei fel-gyújtsák, de midőn abban foglalatos
kodtak, a’ Frantziáknak máfodfzor-is ki-sU- 
töt fór ágyúik melly hajónak a’ vitorla-fa
ját már meg-tsonkitották, azt újra * fzámta* 
lan és orvofolhatatlan lyukakkal úgy annyi* 
ra meg-rongálták, hogy az a’ víznek min
den felöl bé-folyó özönétöl előbb, hogy 
fém vé lték , és a* hajóban lévők magokat 
idvez/thették, keferves tapafztaláífal el-til* 
lyedt, és el-merült.

Lát-



Látván pedig a’ Frantziák, hogy a’ Törö
kök életeknek meg-tartására tsuportofan a’ 
*náfik hajóba fzökni, kapafzkodni, és a” 
feerentsétlenségböl ki-úfzni iparkodnának, 
puskákból írtóztatóképen tüzeltek reájok , 
®2zel okozván, hogy fzámtalan Pogány o k ,
* kik már tsak nem a’ vefzedelemböl ki
gázoltak, ismét a’ tengerbe eftek, és tiz 
vagy tizenkettőnél többen meg-nem mene- 
*edhettek, a’ többiek vagy agyon lövettet
e k ,  vagy a’ hajónak el-íillyedésével nyo- 
dorúságofan a’ vízbe holtak.

Kriftina, avagy inkább Bojárdó, a’ mint 
«lár ezután neveztetni fo g , kételeníttetett 

újra egy hajónak vefzedelmét látn i, és 
bátor a’ ' vizbe haló emberek a’ Kerefzté- 
öyeknek eskütt ellenségeik valának, fzána- 
lo d va, és fájdalmafan nézte még-is Őket , 
!l°g y  a’ tengerben mind az ide ’s tova úfz- 
ktló vízi madarak a’ Frantziáktól Toronként 
öfzve lövettettek. A z  alatt köfzönte ma- 
Pban a* hatalmas Iftennek, hogy a" fzeren- 
öétlenség nem azt a’ hajót érte, af melly- 
ben ö v a la , és hogy nem kélletet néki má« 
fodfzor-is hajó-tőréit föenvedni, e’ mellett 
^hajtotta pediglen kivánságofan % hogy a*

ha-
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hajójok a’ Fratitziáktól el-fogattatott vol
na 9 tellyes reménységgel tápláltatván, hogy 
akképen annál hamarább az előbbi fzabad- 
ságába jutna : De a’ Török Kapitány neffl 
hagyta a’ dolgot annyira menni , hanem 
e lő b b , hogyfem meg - fogazatnának , ki' 
fzéllefztetvén a’ vitorlákat, futamáffal ke* 
refte idvefségét. A ’ Frantziák kezdették 
ugyan őket egy kevefsé nyomozni , 
minthogy a’ hajóik réfz fzerént igen terhe- 
fék vnlának, réfz fzerént pedig tartottak) 
ne talám a’ Kapitánynak valahol közel fe* 
gétsége légyen, meg-állottak, és tsak addig 
agyúztak utánnok, mig a’ golyobifokkal el* 
érhették, az után ismét rendbe fzedvén ha* 
jó jo k at, bé-kötözték a’ febefeket, és tO' 
vább Gibráltár felé vették az útjokat.

A ’ Török Kapitány hafonlatqfan meg-elé' 
gedvén el-futatnható fzerentséjével, és tállá- 
tsofabbn ak ítélvén magát, népét, és meg' 
maradott egyik-hajóját meg-tartani, mintfeni 
vefzedelembe botsátani, a’ fzélnek felette 
jó , és kedvező fuvallásával úgy kormányoz' 
ta a hajóját, hogy mús nap eftvére, a’ h »fl' 
nan кі-meut, Algériába vifzfza-érkezet: &  
melly ^kedvetlen ábrázattal fogadta ötét »’

Balfa з



Baffa , egy okból, mivel ama óhajtott, és 
bizonyofan reménylett ’zákmányt meg-nem 
Nyerte, más okból, hogy egyik hajóját 
feerentsétlenül el-vefztve lenni hallotta, 
abból ki-nyilványodot, hogy hertelen harag
jában a’ hajós Kapitányt minden kegyelem 
beikül meg-íinóroztatta volna , ha más érde- 
toes jó-akarói magokat erette közbe nem 
Vetették;, és életéért nem efedeztek volna.

Midőn a’ többi rabokkal együtt Bojárdó- 
18 a’ Ballá eleibe vezettetett, mindnyájok 
közziil ez tűnvén jobban a’ Bafsáuak ízemé
be e’ felöl elsöben-is egy közzel álló hajós 
l'ifztétol tudakozódot, hogy ki volna? a* 
ki el-befzéllé a* Bafsának az efetét, miként 
tudui illik a tengernek közepén ki-tsüggö 
Sziklán találták , és magokhoz vették volna, 
tobiéinü tűdőíitáshoz Bojárdó igen alázatos 
t^ztelettel meg-hajólván, ’s meg-fzóiamlván, 
^antzia nyelven azt tette, hogy ö egy Pá~ 

Kalmárnak F ia , és Szkziliába menni 
kételetiítetvén, azott fzikla mellett hajó-tö- 
reft fzeiivedet ѵо1па4

Ámbátor a* Balta a* Frantziákra ilem ke- 
^efsé fel-háborodoc azon kárra n ézve , mel-

R  lyet
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lyet néki okoztak, mindazáltal még-is olly 
tetfzetefséget talált a’ Bojárdónak fzemélyé- 
ben , hogy kegyefségét tőle nem mellözhet- 
te , parancsolván tudni illik a’ rabok gondvi
selőjének, hogy véle ne o lly keményen, 
mint más közönséges rabokkal bánjon, és 
bánaifon; mellyet Bojárdó igen jó  jövendö
lésnek magyarázta, és ugyan azon okból 
nem kis reménytetö vigafztaláífal ment-el * 
Bafsának fzemei elöl.

Ez a’ BaíTa, ki Ibrahim Szultánnak hivat* 
tatott, ámbár Török vala, a’ kiket közön
séges Ítélettel kegyetleneknek tartanak, még
is irgalmas lzivvel b irt , mellyröl eleveü 
példát adót a’ Bojár dón, kit ingyen való 
hajlandóságából, fogságának kevés idejére, 
könnyebb tartásai meg-vigafztalni akarván, 
kertjének örizöjévé tette, mellyet lakó épü
letének tövében építtetett vólt. Illy  hiva
talában Bojárdónak nem vóltanak egyéb 
dolgai, hanem némellykor a’ Kertben ide 
’s tova járn i, és az el-fzáradtt virágokat, 
és füveket az útokon ki-gyomlálni; melly■ 
kötelefségének minden ki-gondolható fzorgal' 
matofsággal eleget tenni iparkodot, és ha 
történt, hogy véletlenül a’ Baiía a’ Kertbea

sétál-
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У sétálván eleibe került, különös alázatofságot
'  mutatott hozzá, melly által annyira kedvébe,

és kegyefségébe ajánlotta magát, hogy nem va- 
la elég, hogy minden лар az afztaláról ételt,

> és italt klildettetet néki, hanem élet veJz-
s tés alatt ineg-parantsolta, hogy fenki ne mé-

réfzeljen Bojárdónak leg-kifebben-is véteni.

Mind ezeket előbb, ’s jobban meg-tudta 
Pedig Bojárdó a’ Bafsának fzájából, hogy 

néki meg-tolmátsolták , amivel mint né
hai Törökné a’ török nyelvet még jó l értet
te, mellyet mindazáltal felette vigyázva tit
kolta, és feininiféleképen magán meg-nem 

1 ismertette, különös gyorfasággal fülelt azon
sa minden fzótskákra, inellyeket a’ Baffa 
Valakinek felöle befzéd közben fz ó lo t , de 
leg-tágafabban fel-nyitotta akkor a’ fü le it, 
didön egykor a’ Balí'a egy jó  akarójával a’ 
kertben sétálgatván, mellette menteben bi- 
2°dalinas beí’zéd között imigyen fzólot fe
lőle : Xm én ezt a’ Kerefztényt a’ nélkül, 
^ °gy  az okát tudnám, és meg-moudhatnám, 
nagyon fzeretem , és öfztönöztetem fzeret-
111 s és femmit nem kivánnék jobban, mint 
ha a’ Mahomet hitünkre állana, igyekezném 
a> birodalmunkban nagy emberré tenni.
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Bojárdó a’ Bafsának illy  hajlandóságos be- 
fzédéböl elég nyilván által-látta, hogy ö 
a’ Törököktől kétség kivül a’ hitének meg
változtatására f og-untattam!; gondos nyug- 5 
hatatlanságba merült azért a’ fz ive , és éjjel j 
nappal tanátskozot gondolatival, mi módoű 
menthetné-ki magát a’ rabságából, és ho
gyan juthatna ö ismét az előbbi fzabadságá- 
ba, minémü kívánságának véghez vételére 
azonba fém ideje, fém alkalmatofsága n e® 
láttatott lenni. A zt gondolta tehát, hogy 
a’ Bafsát fzemélyéröl naponként jobb bízóm
ba fogja tenni, és alázatos, ’s hivséges mu
tatásával arra hajlítani, hogy ötét fzabad 
lábra erefzfze: minek okáért annál látom ofabb 

hivséggel fzorgalmatoskodot a' kerti kötelef- 
ségében i mellette fenkit leg-kifebb tsekély- 
séggel-is meg-nem bántot; hogy fenki okot 
ne találjon, a’ Bafsánál ellene vádoló dili.

Midőn így foglalatoskodik vala Bojárdó, 
egyfzer tsak tudakoztatea tőle a’ BaíTa, nem 
volna-é néki kedve Törökké lenni? ö mivel 
az eddig való h iv , fzép , jám bor, és fzor- 
galmatos maga-vifelésével igen meg-elégedet > 
örömeit nagyobb tifztségre fegíteni kívánja» 
Miellyre pedig máskép nem emelheti, hanei»

ha
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ha a’ Kerefztény hitét a’ Mahometével meg
cáfolja. Bojárdó nagy köfzönetet mondot 
a’ Bafsának illy  kegyes ajánlásáért, kérvén 
alázatofsággal, hogy a’ hitében, mellyben 
ízületet, és neveltetett, hagyattairon, és 
ha bár e’ miátt nagy tekéntetre, és fzabad- 
ságára nem juthat-is, meg-elégfzik a’ Bafsá- 
l'nk eddig hozzá járúló kegyelmefségével, 
m ilyet fzintén olly nagyra betsüli, mint 
е8У leg-föbb tifztséget, femmit annak oká
ért nem óhajt kivánatofabban, mint alázatos 
hivs éggel fzolgálatiban meg-halni.

Bár melly engedelmes, és alázatos léve-is 
ez a’ felelet, a’ Baffa még-is örömeftebb lát
ta volna, ha Bojárdó el-tekéllette volna ma
gában a Pogány fzer-tartáfokat fe l-v e u n i; 
mwt mint Kerefzténnyel bátorságofan tár- 
ftlkodni nagy gondnak álította, tudván, 
h °gy már-is fok Fö-Urak morognának, hogy 
ЧУ  rab olly különös kegyefségébeu állana, 

mindenefe volna. E rre , és még több más 
fkokra nézve azt találtadéi magában, hogy 
édesgető Ígéretekkel, és vakító ajándékokkal 
% ja  Bojárdót a hitének raeg-másítására von
hatni, és ekkép a* kedve eilen fenn-álló aka
dálynak el-távoztatásával a* többi fzándékait- 

tellyesíthetni. R  3 Ezek-
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Ezeknek koholáfa alatt Bojárdó, ki in ég 
Natoliában a véltt Szüléimül egy KerefZ' 
tcny rabtól alkalmafmt meg-tanúlt vala lan- 
to ln i, Algériában egy rab-társától lantot 
nyert ajándékul, mellyen némellykor rend' 
ben tartott foglalatofsági mellett, ha kedve>1 
és ürefsege engedték idejének rövidítésére» 
és fzivének vidámitására mafát mulatta, olly 
időt keresvén mindenkor Muíikálásához» 
mellyben bizonyofan gondolhatta, hogy 
Baifa meg-nem hallja, olly tájban egyfzef 
éjtfzakán egyedül magát Ítélvén lenni a Kert
ben, és vélvén, hogy az álom líten mindeö 
embereknek a’ fzemeit mély fzunnyadáíTal 
m eg-fzállotta, le-ült egy pálma-fa alá, és 
az alatt következendő Verfekbül álló éneK 
fzóval kezdette fel-kéfzített lantját pengetni»
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Ki bánkódni,
Szánakodni,

’S  meg-fog esni hivségen,

3 *
Niutsen, a! ki fzánakodjon: hafetalanok

pauafzim,
N intsen t a’ ki vlgafztaljon, neveltetne^

kínaim ;
Titkon vagyon mert febem,

Szem nem látja,
Tsak fziv tudja,

M elly íz álka van fzivemben,

4*
Kegyes E g e k ! tsak bennetek vetem min

den reményem,
Setét felhők bár bi-fedtek, vagytok vezérlő

fényéin.
Néktek minden búms bajom 

ínségemmel,
Kefervemmel 

á ld ozom , éa ajánlom.

Itt elvégezte Bojárdó az énekes munká
já t, de! hu tudta volna, ki léve a’ figyel* 
m ezője, valóságos, hogy fokkal nagyobb 
vigyázáífai, és ízorgalmatofsággal alkalmaz
tatta, ’s egyeztette volna a’ lantjának, és 
havának hangját, AbdeUa, Bafsának a’ L e'  
ánya, azon éjtftakárat későbben álmofod- 
Y<*n-el, hogyfem más időkben ízokot, réfo

íze*



í'zerént ki-fzellöztetéséért, réfz fzerént a’ 
tsillagos Égnek fzemléléséért, éppen 

ókoron a’ háló fzobajának ablakában (melly 
kertbe fzolgált) könyökölve ki-nézegetet, 

midőn Bojárdó a’ lantját énekelve pengette.
a’ Török S z ű z , kiben az Afzfzonyi- 

^latokkal fzületett mufikára hajlandó fzere- 
tec tetéfebb mértékkel Öntettetett, élteben 
,n̂ g foha hafonlatos mufikát nem hallván, ki
mondhatatlan tsudálkozáfíal, és örvendezéffel 
halgatta; Mellyetén mulatságában minekutánna 
Bojárdó a’ kedvét meg-elégitvén, meg-tsende- 
fedet, Abdella kívánván tudni, ki légyen a’

, Kertben az az új inufikás, arra fordúltt ar- 
tzal, honnan a’ mufika fzót hallotta, le-ki- 
áltot az ablakából kérdezvén törökül ; ki 
Vagyon a’ kertben? mellyre Bojárdó meg
döbbenvén elsőben, azután nem akarván 
Ceg-esmértetni, hogy Ö a’ török nyelvet 
értené, nem adót mindjárt feleletet, hanem 
kevés vártatva frantziáúl fzólamlot - meg, 
kérdezvén egyenetlenül, ha be-akár-é valaki
*  Kertbe jönni ? Minthogy pedig Abdella 
ennyíra értette, ’s fzólotta a’ Frantzia nyel
v e t, hogy fzükségben a' gondolatjait meg
magyarázhatta, kívánta, hogy Bojárdó kö
zelebb az ablakához jö jjö n , és^még tovább

R  5 lau«

, .  --------------a  265



lantoljon: a’ ki könnyen éfzre vévén, hogy 
л hozzá fzólamló fzemélynek fő -  rendbeli'! 
nek kell lennie , annál kéfzebb fzó-fogadáf' | 
Ы  a’ parantsolatnak engedelmeskedet, men-j 
iiél nagyobb kötelefségének, és fzerentséjé' 
nek állította; az láttatott egyedül idegen- > 
nek e lőtte , hogy a’ fzemély Frantziáúl fzó- 
lót vifzfza hozzá. M elly okból bátorkodót 
kérdezni, nem de talám egy földijének lé- 
gyen-é fzavát fogadni fzerentséje , minthogy 
a’ fzózat azt Ítéltetné vé le ?  Abdella feleié 
erre : nem Bojárdó! esméretlen nékem az a2 
Orfzág, mellynek nyelvét moíl a’ fzámban 
forgatom, de tanulom azt naponként egy 
néhai Kerefzténynétöl, a’ ki rabságba ke
rülvén , a’ Mahomet hitére á lló t, és az A- 
tyámnak inoft leg-föbb ágyáfa, a’ ki az Or- 
fzágodból való légyen-é, azt nem előbb, 
hanem holnap tudhatom-meg.

Erre kérdi vala Abdella a’ Bojárdót, mi lel
né, hogy olly bús, és gondos éneket énekelt 
légyen ? mellyre Bojárdó imigy felelt n ék i: 
az én környül-álláftm ollyanok, hogy való
ban méltó okaim vannak gondjaimat valami- 
néinü múlatsággal enyhítenem; rofzfzúl fzól- 
nék ugyan,, ha dolgom, és tartáfom arántt

pa-
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Pauafzolkodnúm , mellyekben kegyelmes At- 
tyának hozzám járuló kegyefsége a’ fzüksé- 
gemet bövséggel, egyéb fzerentsétlensége- 
met - is tűrhetőséggel úpolgatja. De mint
hogy Szüleim től, Atyámfiaitól, és barátim
u l  olly mefzfze távozva legyek , sőt azo
kat halálom előtt még egyfzer láthatnom, 
Vagy vélek fzólhatnom olly könnyen re
ménységet fém tehetek, ezek igen fzivemre 
hatnak, és fzünetlen búíitnak: melly fzomorú- 
ságos gondolatimat iparkodom az Egeknek ál
dozott énekes foháfzkodálimmal türtetnem.

Abdella illy  fzavaira igen, meg-fzánvan Bo
járdót, vigaíztalni kezdette, jó  bizodalommal 
táplálván, hogy az idő a’ moftaui köriiyül- 
álláíit még véletlenül meg-változtathatja, hoz
zá tévén, hogy következendő reggel bőveb
ben kiván véle befzélleni, és történetének mi
voltáról tudakozódni, moft ideje lévén a’ nyu
godalomnak , nem akarná tovább tartoztatni.

E zzel, egy másnak jó  éjtfzakat mondván, 
Abdella az ablakát bé-tette, Bojárdo pedig 
még egy álmosító tsendes nótát pengetet a’ 
tomboráján, azután látván már az Egeken 
azokat a’ jeleket, mellyek az éjfélt jelentik,

le-
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Ie-nyugodot ö-is külömb-féle, ’s többi kö
zött következendő gondolatokban: ez a Fő- 
Személy biyonyofan a’ Bafsának Leánya, ha 
az Egek akarják, az Attyánúl mellette teendő 

kérelme által talám a’ fzabadságát ki-nyerheti> 
és még egyfzer Frantzia Orfzágban mehet.

Reggeledö időre midőn a’ Nap tsillamlú ЙѴ* 
gárinak világával a* jövetelét jelentette, fel
ébredvén Bojárdó, el-végzett reggeli imádsá- 
gi után elsöben-is azért folyamodot az I(le
néhez , hogy a’ Török rabságból Ötét fzaba- 
ditsa, és a’ Kerefztény földre fegítse, ez után 
fogván a’ fzokott foglalatofságihoz, munkával, 
és föorgalmatofsággal töltötte az óráit. Ab
della az alatt el-befzéllette az Attyának az 
el-múlt éjtfzakán melly rendefen, és ékefefl 
Bojárdó a’ Kertben muükált légyen. Azért 
a’ Baffa hafonlatos hajlandósággal vifeltetvén 
a’ mufika fzóhoz, más nap magához hivatta’ 
Bojárdót az ebéd felett, parantsolván néki» 
hogy jelen-létében játfzana a’ lantján. Bo
járdó tekélletes kéfzségét minden parantso- 
latokban meg - bizonyítani igyekezvén, olly 
jó l ,  mint tanulta, és tudta, meg-mutatta a 
tudományát 3 a’ fzerentséjére olly tetfzetefeö 
pengő nótát talált verni, hogy a’ Baffa nagy

kedv-



kedvvel, {és meg-elégedéffel halgatta, ki tudni
illik etfele muíikát foha még nem hallót vala.

Abdella látván Attyának jó  kedvét, je^ 
lenté Bojár dónak, hogy a’ múltt éjtfzaki 
énekléffel lantolna; Bojárdó, ki már belső 
Ösztönéből Abdellában különös bizodalmat 
tet ,  hogy kegyefségében valaminémü érdem
mel bé-ajánlhaffa magát, azonnal a’ fzavát» 
és lant-húrjait egyezőbb hangra igazgatván» 
fennél nagyobb figyelemmel, és ékefebb 
Zéngéffel el-kezdette a’ parantsoltt nótát 
pengetni, ’s énekelni olly mozdító ének fzó- 
Val, ’s öfzve hangozó pengetéffel, hogy a* 
Baffa meg-indúltt fzivének nagy vidúlásában. 
fel-kiáltott hozzá: Kérjen akár mit? kéfz néki 
kedvezni, tsak Algériából ki-menni, ne kíván
jon. Bojárdó elsőben meg-Örült, hallván a’ Baf- 
sát igy fzólni, és már kéfzült vólt a’ fzabad- 
ságáért efedezni I de meg-értvén tovább a’ má- 

tzikkelyét-is fzózatjának, azt adta felele
t i»  hogy ö a’ hozzá kegyefen kinyilatkoz
tatott kegyelmét igen alázatoían köfzönné, és 
Semmit nem kérhetne, mivel már a’ miért fo 
lyamodót volna, néki meg-tagadtatott légyen*

Ekképen Bojárdó nem fzólván a’ Bafsá- 
Hak inye ízerénc, kérdeztetek tőle : MTo-
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kokra nézve örömeftebb hazájában, mint- 
feni Algáriában lakni fzeretne ? kivált nri' 
velhogy Ötét az Orfzágban, ha Törökké 
lenne, egy fo hivatalra, és emberségre emel' 
né. Mellyre Bojárdó az elébbiekhez ké
peit kovetkezendoképen felelt: Nagy hátai' 
mű Bafía, hogy ama határatlan tehetsége, 
és hatalmafsága által fzerentsétlen forfomat 
jobbal meg-változtatni kegyefen fzándéko- 
zik, éli azért foha elegendő köfzönetet nem 
mondhatok, az alatt még-is ebbéli töleni 
meg-nem érdemlett kegyefségét fokkal tekel- 
letefebbnek tartanám, ha abba a’ bóldogság- 
ba tétettetnem, hogy ismét a’ Szüléimhez 
Frantzia Orfzágba mehetnék. Lennék ollyan 
bóldog, fogadom a’ Mennyben Lakozóknál, 
hogy abbeli kegyefségéért örököfen kötelefe 
maradván, hálá-adáfom helyett fzüntelen aZ 
Egeket állandó egéfségéért kérni, és egyfzer 
’s mind minden helyemben hirdetni meg-nein 
fzünnék, melly kegyes, és kiváltképen való ke
gyelmes Uram léve , kinek tudni illik ritka 
erköltsét tsudálni jobban kell, mintfem emberi 
nyelvvel lehellen elegendöképen magafztalni*

Efféle ditséretes befzédekkel, mellyekbeu 
*’ Törökök különöfeu gyönyörködnek, fe j

letté
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*ette meg-illettetett ugyan a’ Baffa, mindazál- 
lal nem állót meg-is reá, hogy Bojárdó Al
gériából ki-menjen, hanem hogy az óhaj
tott fzabadságáért új kéréft ne tedjen, el- 
Vagta a’ Török hitről való befzédét, azt 
^lafzolván n ék i: hogy ötét pénzzel, ruhá
u l ,  étellel, és ittallal fzükségén kivül-is 
bővebben, fzebben, és jobban fogja táplálni, 

mennél illendőben tartani, sőt egy ékes 
kerefztény rab-fzcméllyel el-házasítani, hogy 

után Algériában még nagyobb meg-elége- 
déffel, és tifztefséggel, mint eddig, élhet* 
fen. De mind ezekre fzomorú fzemekec 
Vetvén Bojárdó, a’ fejét rázta, jelentvén, 
hogy ö az utólsó pontomra igen nyomos 
°kokból foha nem álhatna. Melly felelete 
a> Bafsát, és kivált a’ Leányát k ífztette, 
k°gy az akadályos okokról tőle tudakozód
i k ,  és az egéfz életének folyásáról túdósí- 
tatni kivántak.

Valamint pedig Bojárdó eléve által-látta 
íeUyebbi feleletének illyen kívánsággal ki
menő végét, úgy elébb ki-gondolt vala olly 
módos találmányt, mellynek fzínléfe alatt 
mind az igaz l’zületését, mind egyéb tör
ténetes állapotját titokban tarthatja, ' imígy

kezd-
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kezdvén meséjét befzélleni: Ha valaki rit
ka forfomnak állapotját fzemefebben meg- 
visgálja, nyilván ki-láthatja, hogy én egy 
tsudálatos égi jegyben fzülettem, és gyer
mekségemtől fogva különös dolgoknak pél* 
dája vóltam , mert alig a’ Világnak fzinét 
fzememnek első fel-nyitásával meg-pillantot
tam, már véletlen efeteknek kotzkája let
tem; az Anyám tudni illik egy dajkát refl- 
delt fzolgálatomra , a’ ki egy bizonyos 
Grófnétól el-hódíttatott, hogy engemet alat- 
tombau hozzá vidjen. Ez a’ Grófné az A* 
nyámmal egy nap jutót gyermek-ágyba olly 
külömbséggel, hogy ö Izerentsétlen hóltt 
gyermeket fzült, a’ mit nem méréízlet fent' 
mi féleképen a’ Grófjának ki-nyilatkoztatni > 
mivel ez egy vad, és kegyetlen indúbtfú lé' 
v é n , ha hat nem fzülne, lövéffel feü^eget' 
te ; a! félelmes Grófné életének megtartásá
ra pénz, és ajándék által arra hajlította a 
dajkámat, hogy fzületéfem után máfodik éjt' 
fzakán ki-fzökvén velem a’ házból, el-vit) 
és a’ Grófnénak öblibe adót. Minémü ké
pen az igaz, és kedves Szüléim reményiét- 
len el-vefztéfemen törekedtek, és keferegv6 
keresgettek: könnyű el-itélni} de úgy vala 
a* világi praktikák álnokságának Kártyája

tit-



titkos mefterséggel öfzve k everve, hogy 
az én hol-létem ki-nem túdódot, és én 
el • vefztem.

A ’ Grófné az alatt valamint önnön maga 
p erm ekét, o lly fzorgalmatofsággal, és 
S°ndvifeléííel fel-nevelt éppen tizenkét efz- 
tendös koromig, mellyben nein tudván az 
ahokságnak mivoltát, mint valóságos A- 
nyámat tifzteltem. Végtére a néhai dajkáin 
folyós betegségének gyógyithatatlan nya
valyájában az Orvofoktól el - hagyattatván , 
Magába fzállo t, és egy Afzfzonyságnak ki
hallotta, hogy ö rajtam rofzfz tselekedetet 
követet légyen-el, és én nem volnék a’ 
Grófné F ia , hanem egy Kalmárodé, kinek 
l̂int édes Anyámnak öröineíl vifzfza - kiván- 

adattatui, a’ ki-is azonnal tagadhatatlan 
^nak esmérne, mihelyt a’ jobb karomon a’ 
vörös fél-holdat meg-látná, melly jelt ma
im m al a’ világra hoztam, és a’ mellyen 
fzületéfemkor felette tsudálkozot.

Az a’ betsületes Afzfzony a’ nélkiil-is jó  
barátságos esméretségben lévén a’ Szüléim- 
^ l , illy  jó  , és kellemetes hírrel egyene- 

az Anyámhoz futót, kí-nyilatkoztatváa
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néki, a’ miket hallott, cs rejtekes létemnek 
helyét. Az Anyám fzülötjéhez vifelü nagy 
fzeretetétöl ingereltetvén, azon ízempillan- 
tásban érettem & Grófnéhoz akart iiidúlni> 
és mint faját gyermekét tőle vifzfza kíván
ni , de az Atyám el-gondolván az olly her- 
telenségnek izetlen gyüm öltsét, meg-tartóz- 
tatta ö té t, eleibe-terjefztvén, hogy a’ Gróf* 
né akképen ellenzeni fogja a’ ki-adáfomat. 
Hogy mindazáltal Atyám jó  fzerrel ízemé- 
lyemet hatalmába kerítse, úgy fortélyosko- 
d ot, hogy késő eftvére bizonyos múlatság- 
riak n eve, mint ama mézes lép alatt a’ há
zához édesítet, holott különös vidámságü 
ábrázattal kezeimet fogván , előttem ki-je- 
lentette, hogy ö az én édes Atyám , és éfl 
az ö fia vo ln ék : én hallván ezeket, és ta
pasztalván, hogy az az emberséges ember, 
és a’ felesége tellyefséggel Szüléimnek nyi
latkoztatnak-ki magokat, elsőben arra vél
tem , hogy tréfát, és nyájafságot űznek ve
lem , tudtam -u gyan , hogy ö a Városban 
egy híres, és nevezetes Kalmár léve , d« 
ellenben én as Grófi nevemmel olly fenn* 
tartottam magamat, hogy utoljára tűrhetet
len fzókra fakadtam , meg-követvén Őket, 
hogy bolondjoknak ne tartanának, és eresz

tené-
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tenöaek haza, mivel jól tudnám , hogy nem 
égy JKalmárnak, hanem egy Grófnak fia 
volnék.

A z Anyám erre a' nyakam korul etet, 
deg-ölelvén > meg-tsókolván, édes el-vefz- 
*ett, és ismét fel-talált fiának nevezvén, 
és o lly ki-inondhatatlan vigafztalálfal rajtam 
örvendvén, hogy nem valék magamnak ele- 
gendöképen okos, elítélnem , mi akaratja, 
és fzándéka légyen velem. Azok az Afz- 
feonyságok, kik a’ fzületéfemen jelen va
jának , és azok az Emberek , kik fzületéfem 
Után látának, tüílént öfzve'hivattattak, meg
nézegettem, meg-visgáltattam, és mindnyá
joktól egy értelemmel a’ jegyes karomon az 
Anyám fzülötjének esmértettem, és mon
d ta tta m , egy fz ó v a l: én a’ G rófhoz, és 
a> Grófnéhoz többi vitefza nem botsát- 
tattam.

Ezután a’ történet után a’ G ró f, és az 
Atyám kemény, és bajos pörbe erefzkedtek 
egymáffal miattam, de a’ hiteles valláfokból 
ki-eredet az igazság, és a’ Gróf az itélö 
izéktől ellenkező végezéft v e t , én pedig 
a Biráktól a’ Szüléim fajátjának Ítéltettem;

S % melly



melly p őrnek vége fzakattával úgy történt 
ismét, hogy nem fokára az Anyámat a’ ké- 
mélletlen halálnak moftohálkodúia által aZ 
élők fzámából el-vefztettem.

Ezek után kevés idő múlva (folytatta 
tovább befzédét Bojárdó) az Atyám Kai* 
márságának Szükséges foglalatofságiban Né
met Orfzágba menvén, látván nagy Kedve
met e’ világban más Orfzágokat-is, és fzo- 
káfokat meg-nézni, fzüntelen való kéréfemre 
el-vit magával. Alig léptünk a’ Német föld
re , a kóborló katonáknak kezekbe ellünk, 
azoktól fzerentsétlenül m eg-fofztattunk, ’s 
rabokká tétettettünk. Az Atyám általok ho
vá vitettetett, mind eddig ez óráig ki-nem 
tanúihattam, mert el-fogáiunk után azonnal 
egy mástól el-válafztattunk, én egy esméret
len Várba vitettettem , cs az ott lakozó 
Méltóságnál * komornyiki Szolgálatba állatii 
kételeníttettem, onnan egy Frantzia Orfzági 
Grófhoz kerülvén, a’ ki, nem tudom, melly 
titkos fzivellésböl! gyermekének fogadot, 
és ingyen való kegyeskedését olly bövetf 
velem tapafztaltatta, hogy kegyelmeiről ele- 
gendöképen nem ditsekedhetem. Történt 
akkor hogy fzereiitsém vala, egy fö-rendit

Kis-
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Kis-Afzfzonynak kedvébe esni, kinek fzép- 
*ége, és hozzám vifelo h iv , és állandó 
hajlandósága; arra vittek , hogy fzivemet 
^eg-eskiitt hivséggel örököfen néki áldoz
om. Alig fogtunk egy máffal kezet, én egy 
^kelletlen Olafz Grófnak ( ki a Kis - Afz- 
feonnyal hafonlatos, de kelletlen fzövets^- 
get kötni, keresvén, a’ fzerelinünket meg
adta) irigy és eröfzakos keze által el-ra- 
Sadtattam, a’ ki hogy fzándékának reménlhe- 
több folyamotjára Frantzia Orfzágból engem 
cHávoztalfon, Szitzilia Orfzágba vinni, és 
ott nem tudom, mit velem mivelni akart, 
hová-is véle együtt hajóra ülni kénfzeríttet- 
tem; az E g e k , mellyek az igazságtalanságot 
íoha büntetlen nem hagyják, nem nézhették 
a' Grófnak az egyé-lett két fziven el-kovetett 
bök tételét, hanem kegyetlen, és fzerentsét- 

bn fzélvéfzfzel, és hajó-türéffel meg-oftoroz- 
én egyedül a’ hajón lévők kozzül tar- 

Jottam-meg életemet a’ tengerből ki-álló egy 
^ófziklán, honnan mind rab Algériába hozat
t a m  , már annyi időtől fogva ebjegyzett 
Kedvefemnek jelen-lététől nékem, és 6 né
ki leg-érzékenyebb gyötrelmünkre el-zárva, 
és meg - fofztatva élvén, mindazáltal el-te- 
kéllett fzándékom, éltemig változhatatlan
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híve, ’s jegyefe maradnom, és előbb halált, 
’s annak keferves kínait el-fzenvednem, 
mintfem hozzá eskütt hivségemtül, ’s ál
landóságomtól gondolatomban-is el-állanoffl, 
ha bár valóban tudnám-is, hogy foha többé 
íze int immel nem láthatom.

É s : iine Hatalmas Bafía (fzola tovább 
Bojárdó alázatos tekéntettel, és meg-hajóláf- 
fal a’ Bafsára nézvén) ez az egéfz folyamot- 
ja az eddig tengődő életemnek. Vagyok 
o lly bóldog, Nagy kegyelmi! Bafía, hogy 
fanyarú boldogtalanságom fzivére hat, hatal
mában á ll , ha attól meg-fzabaditani kíván-e 
kegyefen'? eddig hozzám , és minden folya
modókhoz tapafztaltatott különös irgalmú 
indulatja reménységgel táplál, hogy ritka 
történeti! állapotomhoz tálára olly könyörü- 
letefséggel járulni méltoztatik, melly az eléb* 
bi fzabadságomat maga után vonhatja.

I lly  hizelkedéfekkel meg-mézeltt ditsére- 
tek annyit gyümöltsöztek a’ Bafsánál, hogy 
kegyes abrázattal imilly valafzt ada magátok 
Bojárdó, nékem éppen nem fzándékom, hogy 
életed fottáig Algériában maradj, ha a’ Le*' 
pyomat láutolní meg-tankod, mellyben nek1

nagy
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!,agy kedve, és nékem nem kiiebb tetfzéfem 
vagyon, meg-igérem , h o g y , mihelyeít meg
tanítod, kivántt izzadságodat meg-nyered.

Mit tehetet, és mit fzólhatot Bojárdó illy 
meízfze néző, és végre-is kétséges ígéretére 

Bafsának? rab va la , és olly hatalom 
ab tt , inellynek ellent nem mondhatot, ké- 
telenitetett engedelmeskedni , és még ked
vet mutatni, hogy a’ kegyelmeket el-ne ve- 
fcefzfze, és bizodalmatlanságra okot ne ad
jon. Hozzá fogot a végett az új kötelef- 
ségéhez, és még az nap gyenge Tanítványá
nak az első fogáfokat mutogatni kezdette.

M elly rejtve, és kemény őrizet alatt tar
tatnak egyeb aránt a’ Török Afzfzonyi-álla- 
t°k , kivált a’ fö-rendű Uraknak L eán y i, 
hogy o lly könnyen femmi féle más férj fiák 

heréltteken kívül nem erefztetnek hozzá
jön , még-is hogy ez gondolkodásba véte
tett volna, Bojárdónak a’ Balfa nem mefz- 
*2e az Abdella fzobajától egy magános fzo- 
bát üresíttetet, és tellyes fzabadságot udot 
^etfzéfe. fzerént fzabadon mindenkor a’ Le
ányához mehetni, hogy annyival hamarább 
a nevezett Lantolásra meg-tanithaffa, fzol~
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gálatjára két fzeretsen rabokat rendelt, kik ne
ki minden féle fzolgálatokat, és mulatságokat 
tenni köteleztettek, egy átallyában olly jós 
és helyes dolga lett, hogy inkább egy fza- 
badoshoz, hogy fém rabhoz hafonlittatott.

Illyeiiképen látfzatott az áll-oltözetü Bo- 
járdó a’ fzerentséuek öbliben ü ln i, mert ha 
uémellykor meg - fontolta , mikép bántak 
a Törökök az Ö rabjaikkal, nem mondhatoc 
elegendő hálát a’ jóságos Egeknek , hogy 
Ötét az olly nyomorúságtól meg-kémélték: 
étele, itala fzintén az vala, a’ mi a’ Bafsá- 
nak, és ha valamiben fogyatkozáíl látót, 
egy hafonlatos fzava az Abdelláuál minde
nekben bövséget fzerzet néki, imigyen nem 
leve egyéb baja, és gondja, hanem hogy 
a Tulzánói Hertzegröl femmi hirt nem hall
hatót , nem érthetet,

Minthogy erről a’ ritka erköltsii Hertzeg- 
röl ísméc meg-emlékezénk, fzükséges tudnb 
hogy ez az el-ragadtatott fzerelmes Gróf- 
néja miátt fzüntelen, és ki-mondhatatlan búk
ban, és fopánkodáíbkban nyughatatlankodot > 
és minden ki-gondolható igyekezettel fzoi" 
galmatoskodot, valahol-létét annyiba ked"

veltt
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né- veltt Jegyesének ki-tudakozni, de hafzon-
зкаС ! íalanok lévének minden fáradság!, és kér- 
jó ,  , dezkedéfí, végre majd a’ jó  tanátsból-is ki- 
fza* ^ g y o t , mire kellefsék magát leg-okofab-
t. а̂ц el-tekélleni.

Bo- Illy törekedi'), és fáradságos útazáfibafl a’ 
ha kapnak déli órája felé többi között bé-fzál-

tak b t  vala a’ Hertzeg egy útban lévő neveze
tet tes vendég-fogadóba ebédelni, holott több
így Шпеп onnan utazó főbb rendű emberek-is
k : bé-fzállottak, kikkel befzédnek okáért egy
sá- i t a lh o z  ülvén, kezdet to lok , a’ mint fzo-
>t, kás , új hirekröl, és történetekről tudajco-
le-̂  zódui, kiki a’ mit hallott, és az útban ta

tóm ön maga-is látott, vagy tapafztalt, kuz- 
y Jötte véle. Egy kozzülök, ki Párisból jiöt,

il- es még fenkinek a befzédébe nem fz ó lo t ,
Nagyobb valóságot, és figyelmetefséget jelen
tő homlokának kevés rántzosításával azt be

ír' kellette, hogy ámbátor már vizen, és fö l
dön fokát járt légyen, kefervefebb fzeminel 

1- egy efetet nem tekéntet, mint tegnap ал
Orleáni erdőkben a’ sűrűbb, és levefebb fák 
között, holott egy méltóságra akadot, ki 
fe llett a’ hintóbán egy olly fzemély ül va- 
U , kinek Szépségéhez hafoulót fzemei foha
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nem láttak, ezen fzépség alig vette ötét 
éfzre, lírástól egéfzen nedves ábrázattal, 
öfzve-tett kezekkel tellyes erejéből reájs 
k iáltot, kérvén mindenekért az Égen , és 
földön, hogy a’ mellette ülő rablójának 
kezeiből fzabadítaná-ki, ki Ötét Párisban egy 
nyári kertből el-ragadta, és akaratja ellen 
el - venni akarja.

I lly  fzépnek, és ügyefogyatnak állapot
ba mennyire Ízivemre hatot ( befzéllette to
vább az a jámbor útás) örömeit fzabaditá- 
sara minden erőmet, és tehetségemet ods 
fordítottam vólna, hogyha azt jó  véggel, 
és hafábnnal meg-tselekedhetni láttam volna, 
de egy fegyvertelen kotsifomon kiviil fenkí 
velem nem léven, azt a’ Méltóságot pedig 
hat vagy hét fegyveres inafoktól (kik hogy
ha az oldal-tégy veremhez, vagy pifzto lom
hoz tsak a’ kezemet tenni bátorkodnám-is, 
reám tzélozo pifztolaikkal agyon lövéífel 
fenyegettek) oltalmaztatni fzeinlélvén, ké- 
te le n ittettem egyes voltom miatt a’ hata
lomnak engedni, és hátra maradván azt a 
gyönyörűséget íegedelem nélkül hagyui.



A ’ Hertzeg magában bátortalanságért vá
dolta azt az útaít, hogy az ollyan fenyege- 
(éfekre hajtőt, de ismét jobban meg-fon- 
Mván a’ dolgot, meg-esmérte, hogy igeu 
tsekély reménységet tehetni a’ gyözedelem- 
re, midőn egynek annyiakkal kell meg-ütkoz- 

Az alatt útekezet tő le , ha nem tud- 
Па-é le-irni az ábrázatját, és ruházatját a 
látott fzeinélynek. M ellyre azt felelte, 
hogy igen uehezen esne néki voltaképen va* 
ló képét le-ábrázolni, annyit mondhat mind- 
m áltai, hogy idejében tizenhét, és tizen- 
ttyoltz efztendo közben lé v ő , termetében 
fzép fz á l, tifzta fekete fzem ü, ’s felettébb 
gyenge fe jér, és piroskás kerekdéd ábrázatú 
vala, egy fzóval; az Ö fzemeiben egy tekél- 
btes fzépségnek lenni tűnt, kinek azt a di
cséretet az egéfz világi irigység-is kételenít- 
tetik meg-adui,

A ’ Hertzeg erre elő-vévén  Kriítinának 
kis tokotskában vifelö képet, meg-mutatta 
néki, kérdezvén, ha nem hafonlitot-é ehez 
a rajzoláshoz'? alig vetette emez a’ fzemeit 
reá , látván a’ nagy hafonlatofságot, azt vá- 
lafzolta: Uram! ha meg-kellene eskiinnom, 
üem valhatuék egyebet, hanem hogy ez a’

kép-
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kép-irás valóságos kepe annak az el-ragadott 
fzemélynek, tsak hogy az ábrázatjából olly 
barátságos kegyefség, és vidámság nem mo* 
ío lygot, a mi mindazáltal fzerentsétlensége 
miatt fel-háborodott méltó bofzonkodásától> 
és belső nagy búsúlásátój okoztatliatott; 
egyéb-aránt, bizonyithatoin, hogy mindefl 
rcfzekben hozzája hafonlatos, és éppen nem 
kételkedem, hogy az a’ fránkozó, és aZ 
erdőben reám kiáltozó fzépség ennek eleven 
képe ne légyen?

Hallván ezeket a’ Hertzeg, egéfz fziné* 
ben meg-változot, és egy tufakodóhoz ha- 
fonlóvá le t t , meg-fzólitván tovább az átallj 
ha nem volna - é fzabad tudni, ki légyen 
Ö ? pn, feleié emez, máskép ugyan Száfz nem
zet vagyok, de eddig az Uralkodó Tufzá^ 
nói Hertzegnek fzolgálatjában állottam; Sán
dor íneg-ütkijzvén illy  feleletén, meröbb 
fzem m el nézet re á , és, minthogy meg-nem 
esmérhette, vélekedet, ne talám mondáid 
álnoksággal légyen meg-bélelve. Az igaz
ságnak ki-vételére tehát tudakozá ismét tő
le , mit mivelne, ’s mint volna az öreg Hei’- 
t-zeg? és hogyan, ’s hol mulatná magát az 
ifjú Hertzeg? Éppen azért fáradozom, vá-

la-



bfzólá vifzontag az útas, hogy a’ nevezet 
ifjú Hertzeget valahol fel-találjam , és néki 
a buldog emlékezetű Attyának halálát hírül 
adjam , és eleibe terjefzfzem, hogy gyáfzra, 
s kormányozására maradtt Hertzegségébe 

fennél előbb, vifzfza térni gondolkodnék. 
Minthogy a’ 'Verfzáliai Udvarnál tudva léve 
harisba költözéfe, oda mentem utánna, hogy 
°tt fejemmel járó kötelescgemet le ‘-tehet
tem volna néki, de egy Nagy Méltóságú 
Katénó nevű Márk-Gróf Urtól úgy tudófi- 
tattam, hogy onnan már jó  idő előtt Spa
nyol Orfzágba , az ott lévő potnpás Udvart- 
is meg-tekénteni, ment légyen. M oíl oda 
követem őtet olly reménységgel, hogy Ma- 
untban fel-fogom találni.

Igen ellenkező, és fzomorú hírek valá- 
nak ezek a’ Sándornak, kinek fzive a’ nél- 
^Ül-is a’ tenger búknak féfzke lévén, annyi- 

meg-nehezedet, hogy a’ halványító fáj- 
kilástól fzemei könyvbe lábbódtak: a’ mi 

esméretlen útasiiak fok féle gondolatok
ba okot nyújtót, de föképen a z , midőn a’ 
hertzeg fel-kelvén, kívánta vala tő le, hogy 
e£ynéhány fzókra egy más fzobába jönne 
v<ile: holott négy fzem között iinigy fzóli-

tot*.
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totta-meg ötét: esméretlen jámbor! én kö' 
Jüelröl való Attyaíia vagyok a’ Tufeán# 
Hertzegnek, kérlek , tudósíts igazán, és 
voltaképen, hogy ha meg-hólt-é ? és mikor? 
és melly nyavalyában'? illy jelentésre, és 
kívánságra, az utas ki-vet a’ táskájából egy 
bé'petsételtt leve let, és azt bizonyságnak 
okáért a’ Hertzegnek mutatta. A ’ Sándof 
meg-esmérvén mindjárt a’ kéz iráft, és a 
fekete petsétet, és látván a’ fellyül való 
iráft: néki fzóllani, minden további kérdés 
nélkül fel-törte a’ levelet, bár mikép ellenzi 
az útas, és következendő méltóságofabb 
magyarázatban foglalva találta.

F ö - M é l t ó s á g ú  H e r t z e g !
Kegyelmes Urunk!

P

Á rva ügyünknek fzomorú voltában-is fogyatkozó 
nem fzehvedhetö hivségiink, *s ahoz képeft taf* 

tozó alázatos kötelefségünk hozván magával, fáj dal' 
más érzékenységgel Hercegségednek tefzfzük ezért 
jelentért , hogy a ’ Mindenható Ur Iftennek, a’ k* 
meg-foghatatlan végezésébol, mindennek az É g alatt 
határt fzabot, tetfzet légyen Felségefen uralkodó 
Hertzegüuket, Hertzegségednek nagy kegyelmű A*' 
tyát ma reggel h ét, és nyoltz óra között (halálos 
fzegezéfek tűrhetetlen fájdalmának végét fzak afztván ) 

egyenként mindnyájunknak, úgy az egéíz Hazának
ki-
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Ьі-mcmdhatatlan fzomorúságára ebből a’ Világi mú
landóságból az örökké valóságra ki-fzólitani. Melly 
feörnyü efet légyen ez minékünk, külömben-is, kik 
6 Hertzegségében egy igaz, jó ,  fzeléd , kegyes U- 
rUnkat, és fzerentsés bölts Vezérlőnket esmértiik, 
'k annyival-is inkább, ha míg - gondoljuk, hogy 
betegségednek kedves édes A ttya  véletlen halálo
k a  leg-fzörnyebb, és bé-hatóbb érzékenységgel fog 
fzivére fzálni, valóban nagyobb mértékben érezzük, 
^intfem ki-magyarázhaffuk. Valamint azonba nagy, 
^ meg-mértékelhetetlenek fzivbéli bánátink ügy Her
cegségednek nagy fzületésü Személyéhez tellyes 
*zon buzgóságunk, mellyel nem tsak hofzfzú élerét, 

közöttünk léendö Uralkodását, és Iftenben el- 
*yiígodott kedves A ty a  Ura böltsesége fzerént való 
Vezérlését, fzerentsés igazgatását, e’ moítani vélet
len fzomorúsigában pedig meg-vigafztalását óhajtva 
hajtjuk, folyamodván egyfzer ’s mind alázatos ké- 
léflel Fö-Méltóságához Hertzegségednek, hogy a‘ 
hazának , és Hazabélieknek bánatos környül-álláfira, 

fö-nélkül fzomorú tétovázására tekéntvén , tulaj- 
0̂ri örökségének birtokára , és igazgatására vifzfza- 

^l'ését fiettetni , ’s Hertzegi fzékébe ülvén , örven- 
***» Uralkodásával mindnyájunkat meg-vidámitani 
^éltoztafsék. E z léend réfzilnkröl első alkalmatof- 
*̂5 > mellyben tel'yes tehetségünkből kéfzültt, ’s 

elégségedhez mutatandó kéfzségünk nyilván bi- 
*°nyitani fogja, hogy valamint bóldog emlékezetű 
éleihez mindenkoron fegyhetetlen hivséggel vol
tunk, úgy ezt Hertzegségedhez-is ízüutelen fen*

t«r-
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tartani, sőt javainknak, ’s vérünknek fogyafztásávsl' 1 
is petsétleni kéfzek vagyunk.

Hertzegségednek

Alázatos engedelmes hitei 
Tufzánói Hercegségnek egjí* 

be-gyiiltt Rendei.

H ertzeg Sándor nem kevés könyves tsep* 
peket hüliogatot e’ levelre, miglen egéfzeö 
ákal-olvashatta, melly után az afztalra le' 
tévén , fel-emeltt, és fejére kúitsoltt kezek' 
kel hnigy kezdet magában fzólani: Oh 1* 
ílen ! hát tsak tsupán fzerentsétleiiségekre 
teremtettél engemet! el-vonfzad tőlem fze- 
relmes Atyám at, és egyfzer ’s mind azt, 
a’ mi e’ Világon leg-kedvefebb előttem! oh 
gond ! oh bú ! oh fájdalom ! melly fzörnyeö 
m eg-környékeztetek, és parányi vigafztalá- 
főmért, melly fulyofaii fujtogattok! az én tf* 
römöin el-temettetett, nyúgodalmom el-ra- 
gadtatott, és minden kedvem örökös gyáfó- 
ba öltözőt i mofi aJ tartományojnnak jóváért 
Hertzegi fzékembe ülni hiv a’ kötelefségem, de 
oh ! melly nehéz, melly fzomorúságos ,  *  
unalmas iga léízen az énnekem, hogy b® 
annyi keferü fziv furdaláfok, és bús gondo- 
latok köztt kell igazgató hivatalomat vifel*
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il* I Sem! 'melly fzerentséfebb, és boldogabb 
í Volnék, ha bóldogúlt édes Atyám után meg

halnom, és a’ világi búktól akképen őrüle
té  meg-fzabadúlnom lehetne.

Figyelraetefebben fülelvén ezekre az a* 
Jámbor, kit eddig útasnak neveztem, és 
feemefebben visgálodván a’ fopánkodónak te- 

1 ö e , és képe formájára, végre reá esmért, 
hogy az valósággal a’ Hertzeg Sándor lé
gyen-. mély alázatofsággal a’ végett nagy 
Éifzteletü, és fzanakodó befzéddel a fzó-

* béli izenetet-is el-mondotta e lő tte , a’ mel
lett meg-esmértetvén magát., hogy ö a’ ból- 
áog emlékezetű Hertzegnél, egy fertály efz- 
tendötöl fogva udvari Kamarás va la , előbb 
Pedig a’ Hadi-feregében fokáig Kapitány volt 
volna: Arlindo , Sándornak Lováfz-Meftere 
bafonlatofan reá esm ért, kiváltt hallván, 
ötét Bóllyiónak neveztetni; imigyen Sándor 
nem kételkedhetet mind azoknak bizonyos 
voltáról, mellyeket a’ követségben jött hir- 
h°zó  néki befzéllet.

Mit tedjen, és mit koveffen Sándor? ha a* 
hazájába vifzfza térjen-é, és az el-ragadta- 
tott Grófnéját keresni moft abban hagyja- ’̂?

T nem
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nem tudta magát femmiképen fel - találni, 
az utolsót tselekenni annyival-is inkább le
hetetlennek hittatot néki, mivel el-hitette 
magával, hogy melly fzemélyt Bóllyió ku* 
vet az erdőben lá tó t, az a’ Kriítina Grófné 
vala, kit hogy még valahol fel-nyomozhatja, 
bizonyosnak hitte : kinek-is hogy haza indú- 
láfa előtt nyomára találhaífon , psrantsolta, 
hogy a’ lovai meg-nyergelteffenek, kiki a 
parippájára üljön, Bóllyio pedig azt a’ kör- 
nyéket meg-mutaffa, hol az erdőségben az
zal a firánkozó fzeméllyel fzembe találkozót.

Illy  rendeléfek fzerént ismét útra indul
v á n , midőn addig a’ környékig egy napi 
járó földet raeg-halladtak, elö-találának a’ tá

jon némelly pórokat, kiktől Bóllyió tuda- 
kozodot, ha az útban nem, láttak-é egy Mél
tóságot egy ékes. fzeméllyel, és egynéhány 
sárga, és veres ruházatú inafokkal négy 
lovas hintóbán menni? a’ pórok azt felelték 

néki, hogy az ollyan hintót tegnap, midőH 
Orlean Városából k i- jö v é n e k , fzemléltek 
volna3 és le-irták mind a’ ben-iilo Urnák) 
mind a’ fzemélynek képét, és ruházatják 
azt tévén h o z z á , hogy húfz lovas Katonád 
késérték légyen.

2yO



A’ Hertzeg a’ fejét rázta erre, e l-n eif. 
gondolhatván, mit kellefsék néki illyes tú- 
dófitásról tartani, és mit jelentenének azok 
a> késérö húfz lovas Katonák'? de minthogy 
álhatatofan abban a’ vélekedésben maradót, 
hogy az fellyebb emlétett, és Bóllyiótól lá
tott fzemély nem más, hanem Kriítina G róf 
né léve , Sarkantyút adót a’ Parippájának, és 
hé-futtatót épen Orleánba, vóltaképen a’ do
logról értekezni, holott egy fogadóba be
válván , gyors kérdezösködésére úgy tudó- 
fittatott, hogy néhány napok előtt egy eze- 
redes Kapitány bizonyos Láagi névü Hadi 
fejedelemnek egyetlen Leányával el-fzököt 
Volna, kiket tegnap az utánnok küldött kíin- 
lök, és hajháfzók, kik .húfz, könnyű lova
ik b ó l állottak, utói érték ,v és vifzfza hoz
ták. Minémü tudóíitásból. el-érthette a’ Her
c e g ,  hogy hafzontalan reménységet tett 
Magának Kriítina Grófnénak ki r tudakozásá
é i  melly meg-tsalattatott bizodalm ának fzi- 
^ére vett nagy kefergéfe miátt annyira 
meg-nyavalyáfodot, hogy egynéhány napig 

ágyat nyomni kétel^nitetett.

I lly  fzive n y a v a ly á já b ó l bölts, és magá
ban fzálitó elmélkedéfek által ismét fel-gyó-
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gyúlván, midőn üres, és markába fzakadtt 
reménységgel vifzfza térni fzándékozot, 
előbb hogy fém útra kéfzül va la , történt, 
hogy egy Olafz, mindenféle aprólékos, és 
ékefséges partékáknak árofa bé-jelentette 
magát a’ Hertzegnél, gondolván a’ partékéi
ból valamit el-adhatni: a’ HertZeg nem tsak 
eleibe erefztette azon partékéit, de némelly 
arany efzközök iránt, úgy inint ó ra , óra* 
lántz, fü gö k , gyürü, és fo g-vá jó  tartó 
aránt alkuba-is botsátkozot véle, és fommás 
pénzen tőle vásárlót. M elly közben aZ 
Olafz többi ékefségei között egy pár gyé
mánttal ki-rakott tzipello tsatokat-is muta
tót a’ Hertzegnek, jelentvén mellette, hogy 
azok a’ leg-újaBb módra lennének el-kéfzít- 
v e , és bizonyítván, högy attól a’ m eftertöí 

Gróf Venezinin kívül még fenkinek hafonla- 
tos tsatjai nem volnának, ki Avenióban lég' 
első oUyifokat tőle vett volna.

H ogy lehet e z ?  feleié ezekre a’ Hertzeg# 
holott én jó l tudom, hogy G róf Venezin* 
mind eddig Párisban mulatozott ; igen-is •• f®* 
lette helyefen mondja Nagyságod (válafzol® 
vifzontag az Olafz, kinek a’ H ertzegn ek  № 

neme esméretlen vala) de nem tudja-é hogf
már



már jó  ideje, hogy Parisból el-ment, és egy 
halonlithatatlan fzépségü Grófnét, ki fzüle- 
tett Torokné vólna, es Buda-Várának meg
vételekor fogságba került v a la , el-ragadot 
Цйуеп? illy  befzédre a Hertzeg újoslag él- 
annyira raeg-döbbent, hogy hamarjában egy 
ftót nem feielhetet, és kevés ideiglen nagy 
tsendefséggel hallgatót, kérdezvén tovább 
az O lafzt, ha azon G rófot, és el - ragadta
tott Grófnét látta-é? az Olafz vifzontozá is
mét, hogy Ö Avenióban nem tsak mind a* 
kettőt fzemeivel látta, de befzéllet-is vélek, 
ámbátor ugyan akkor még nem tudta, ha
nem azután értette^ hogy yalóságofan Páris- 
ból el-ragadott Torok Áfzfzony-fzemély lé
ve a z , kit a’ nevezett G róf férfiú ruhában 
Báró Bojárdó név alatt magával hordozot, 
befzélvén tovább, hogy hallotta, hogy 
Gróf Venezini Avenióban minden jóCságit 
el-adta, és pénzé tette, és a’ véle lévij 
Grófnéval Mafzfziliában egy GáUyáfa ü lt, 
onnan egyetemben, nem tudhatni bizonyo
san, S z itz ilia -é , vagy Nápoly Orf^ágba 
bajózván; az alatt hallotta azt-is némellyek- 
töl befzélleni, kik a’ Grófot a’ Mafzfziliai 
rév-partól el-botsátkozni látták, hogy ki
tudódván a’ rabláfa (mellyet Bojárdó, noha

T  3 min-
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minden alkalmatofságtól máfokkal fzólhatni 
meg-íofztattot, valami módon még-is ki-nyi
latkoztatta) könnyű febes fajkák küldetet- 
tek vala utánna, mellyek ha utói érték-é, 
és vifzfza hozták-é ? nem adhatná hiróL» 
mivel éppen akkor Avenióból Liou (Lugdu- 
num) felé kellet néki útazni,

Illy  túdófitásra fokáig kételkedet a’ Herr 

tzeg, hitelt adjon-é az Olafznak , vagy nem? 
hogy mindazáltal a’ mondásának valóságára 
jönne, kérdezdegette tovább, mitsodás ké
pű , és fzemü vala a’ Báró Bojárdó ? melly- 
re az Oiafz az egéfz ábrázatját le-rajzolta, 
azon fényül még jelentvén, hogy a’ jobb 
fzeme alatt egy kis barna, de igen tetfze- 
tes fzeplötskéje volna. Midőn az OlafZ 
ezeket mondotta, a’ Hertzeg nem kételked
hetvén tovább befzédében , . ki-huzván a’ 
melyéről a’ Grófnénak képét, a’ kezébe 
nyújtotta, ezen fzókkal, hogy tekéntené, 
és modaná-meg, ha azon rajzolás a Báró 
Bojárdónak ábrázatjával egyezne*é ? A z  Olafó 
alig vetette reá a’ fzemeit, meg-^sküdöt azon-

• nal, hogy Ö azon rajzolásnak. az eleven ké
pét látta 3 és & fejét^Éöá h ozzá , hogy Bo- 

 ̂ járdó a valóságos Grófné léve , mellyet a
Her-
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Hertzegnek még több hiteles jeleknek, és 
tulajdonságoknak el-befzéliésével bizonyítot
ta, úgy hogy világofan láttatott, hogy nem 
Csalárdságból, vagy magától k i-gondolva, 
hanem nyilvánságos látásból fzóllott légyen 
mindeneket: minek okáért a’ Hertzeg meg
e tte  tóle a’ tzipellö tsatokat-is, és úgy ma
gától el-botsátotta. A ’ ki alig lépet-ki a* 
Szobából, a’ Hertzeg azonnal a’ Lováfz- 
Meftere által parantsolatot adót a’ tselédi- 
aek? hogy nyakra fóré mindent be-rakjauak, 

el-kéfz'dljenek ; mert három óra múlván 
Qrleáuból meg-akar indúlni, melly rendelé
se fzerént minden hallafztás nélkül ú tra-is  
iadiíla: de melly felé v e tte , és mitsodás 
efetekkel folytatta Hertzeg az útját, mint
hogy az azután következő befzédből a’ nél- 
k'úl-is önnön fzerivel ki-fog tetfzeni, moft 
a’ felöl több fzóláft nem tefzek, hanem Af
rikába lövellek fzemeiinmel, meg-tekéntvén 
° t t ,  ha az óltától fogva nem történtek-é 
valami méltó dolgok Algériában Báró Bo- 
járdóval?

Ennek ott ekkoráig jó l fo lyt vala dolga, 
öem lévén egyéb foglalatofsága, hanem 
hogy Abdellát a’ lantra tanítgatta,  ki-is ma-

T 4 gát
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gát olly tanitványi fzorgalmatofsággal alkal
maztatta, hogy tsak nem már o lly helyefeib 
mint maga Bojárdó lantolt, és máfok előtt 
magát hallattathatta; mellyre Bojárdó azofl 
okra nézve mennél előbb meg*tanitani mifl' 
den tehetségéből igyekezik vala, hogy az ál* 
tál a’ fzabadiílás^ra fzert tartó reménységé' 
nek annál hamarabbi következését közelítse; 
melly igyekezetének elő - mozdítására tudni' 
illik fegedelmét Abdella tellyes kéfzséggeb 
és ajánlálfal meg-igérte. Valóban pedig 
iránt fzó lván , Abdellának az ígéretes fóáfl' 
deka nem állót másban, hanem hogy Ö m* 
ga gondolkodot Bojárdóval Algériából titkon 
ki-költözni, mert minek utánna a’ mindefl' 
napi tárfalkodásban a’ Bojárdónak el-kellete£ 
befzélleni, minémii fzokáfok legyenek a’ Ke* 
refztények k ö zö tt, és melly tilalmatlan íz *  
badságban élnének Frantzia Orfzágban &  
Afzfzony fzem élyek, leg-ottan fügarló vá' 
gyódáft érezet fzivében Abdella a’ Török 
lzokástól el-térni, és a’ helyett a* Jíe re# ' 
tény hitet fel-venni.

Illy  idvefséges fzáudékárói Abdellának 
tsak lég - kevefebb ízeiét kapót vólna a’ Baf’ 
fa ,  bizonyos, hogy maga lett volna hóhér**

296



...................—  21)7
a’ Leányának, mert felette nagy pártfogója 
vólt a’ Mahomet tévelygésének, és minden
kor kegyetlen Bírónak mutatta magát azok 
ellen-is, kikre tsak gyanakodot-is; és ugyan 
azért egéfz Algériában nem kevefet tsudál- 
koztak, és boízonkodtak fok f ö , és alatson 
rendű emberek, hogy egy o lly fzoros val
lási! buzgó ember a’ Bojárdónak, mint Ke- 
refzténynek annyi, és még eddig nem ta- 
l>afztaltt fzabadságot, és kegyefséget en
gedet, holott a többi Kerefztény rabokon 
a’ Hitek miátt ifzonyatofan keménykedet, 
hogy az által a’ Hitektől való el-állásra 
kénfzeritené, a’ mit mint hogy egyenlő 
fzeinmel nem nézhették némellyek, egy más 
köztt öfzve tanátskoztak, hogy a Baísának 
elö-hozzák, miként a’ Bojárdónak állapot- 
iá ,  és rabságában élÖ nagy fzabadsága miud- 
nyájoknak fziveket sértené, vagy azért Ö a’ 
Török vallásra térni kénfzeríttetnék, vagy 
ha akaratoskodna, a’ fejével adózna.

Ezen vér fzoinjtiliozó k íván ságo k at аща 
gonofz akaratú irigyek midőn a’ Bafsának ki- 
Nyilatkoztatták, még az nap a’ Baíí'u fzinte 
akkor, mikor Bojárdó-is jelen vala , meg-lá* 
Ugatván a* Leányát el-befzéllette néki fzo-
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ról fzóra , miképen a Hazafiak Bojárdó- 
uak, mint Kereízténynek kegyelemmel tel- 
lyes fzabad tartála miatt meg - ütközné
nek, és öotrankoznáuak, és azon okból mit 
kívánnának tőle V mind ezekről pedig Törö
kül belzelgetet Abdellával, gondolváu, hogy 
Bojárdó azon nyelvet nem érti, de jaj igen
is meg-értette e z , és nagy sérelemmel hal
lotta az agyarkodóknak feje ellen ki-fözöt 
tökélletlen végezéfeket; Abdella ki a Bo
járdót, mintha a fzivéhez nőit volna, tit« 
kon annyira kedvelte, és az Attyától-is ékes 
mód-is miatt felette kedveltetni tudta, nem 
valának azok a foganatos fzók már ki-gon- 
dolhatók, mellyekkel az ügye-fogyott Bo
járdónak állapotját Attya előtt fel-nem fogta, ' 
eleibe terjefetvén elsőben, hogy mi hafzna 
léfzen egy ártatlanak a’ vérében { efedeZ- 
vén azután, hogy inéltoztafsék nagy hatha- 
tofsága által a fzegényt minden vefzedelmen 
kivül tenni. M elly könyörgő közbe-vetésé
re a Leányának a’ Batta annyira adta-ki ma
gát , hogy ekkoráig ugyan nem léve fzán- 
déka Bojárdót meg-fzoinoritani, de minthogy 
olly nevezetes emberek zörögnének a’ fülei
ben, kikhez felette való keménységet nem 
mutathat, majd nem lát m ódot, miképen

Ötét
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і .
»' I ötét bátorságos maradáffal. biztathatná. Ab-
l' della erra alázatos fimogatáffal, és kéz-tsó-

boláfokkal meg-újítván az Attyánál abban
c Öló kérését, hogy Bojárdótól tovább-is el-
'  ne vonfza kegyefségét, végtére meg-gyözte
r kivét az Attyának, és arra a’ fogadásra haj-
' htotta, hogy ö önnön réfzéröl tellyes te~

hetségét arra forditandja, hogy Bojárdót
fiúdén vefzedelmi ellen meg-oltalmazza, az
abtt Abdella fe mulaffa-el maga réfzéröl Bo-
iárdót a’ Török vallásnak fel-vételére reá-
befzélleni, mert ez volna leg-egyenefebb út
a2 ö békefséges ineg-maradására.

Ezekkel- a’ Baffa midőn a’ Leányától is
mét el-méne, Abdella fzomorú ábrázattal 
bojárdóhoz fordúlván, közié véle voltaké
p p  mind azokat, miket az Attya felöle be- 
feéllet, mellyekre emez felette meg-fzomo
n d ván , valamit el-keferedett fzivéuek fzo- 
r°ngatáfiban íiralinas foháfzkodáfi által ki-ejt- 
hetett, olly fziv-fzakafztó kefere déliéi kezdet 
a fzerentsétlensége ellen panafzkodní. Abdella 
réíz fzerént fzeretetétöl, réfz fzerént pedig 
gyengébb Afzfzonyi rendivel fzületett lágy 
f2ivüségétöl vifeltetvén annyira meg-illettetetc 
^ojárdónak keferves panafzival, hogy minden

ki
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kigondolható okokat kerefet Ötét ismét el' 
efett kedvében meg-vigafztalni. Mire né$ 
v e , hogy addig-is valaminémü biztatáífal ts'| 
mogatná, azzal ápolgatta, hogy tsak benflí 
helyheztetné birodalmát, kerülhet még ol* 
lyan módja, melly által nem tsak az elie# 
ségéiiek ólalkodáíitól meg-mentheti, de A*' 
gériából-is ügy ki-fegítheti; hogy édes h* 
zájába fzerentséfen vifzfiza-térhet,

I lly  biztató fzavai Abdellának o lly fogan# 
tofok valának, hogy azok által Bojárdó fofl' 
r.yafztó fzomorúságában tapafztalhatoképeí 
meg-vidainittatott •. minekokáért mély alázatoí 
ságii köfzönteket mondot Abdellának mind 
kegyes ajánlásáért, mind ébrefgto biztatást 
é rt , nagy bizonyitáffal utánija, vetvén , hog^ 
ha a’ fzerentse Ötét KjÖítben-járó' fegedeliflf 
által ismét Frantzia : Orfzágba vinné , oИУ 
ajándékot fog néki küldeni, melly, még éln$ 
hálá-adó fzivének elégséges bizonysága , é* 
emlékezete lenne. Abdella felele erre, hog? 
5  femmi háiá-adáít nem kívánna tő le , mört 
fe l -tette magában, hogy minden hafznáua^ 
félre tételével akar néki fzolgálni, mi vége# 
Mennyet, és földet véfeen bizonyságul, hogf 
kéfz légyen önnön életével nem gondolni»

tsak

Зоо * ------------- 5



tsak utat, módot találjon, ötét az elébbi 
Szabadságára, és fzáruyára fegíthetni: A ’ mi- 
üémü fogadására tellyes hitellel, és remény
séggel támafzkodhatik, mert óhajtja, hogy
* Világon mindennemű fzerentsétlenség, bú, 
^  bánat a fejére átokúl fzálljanak, ha fzivé- 
ben leg-kifebb álnoksággal hozzá vifeltetik. ;

Jó l vagyon (felele erre Bojárdó ) mint
hogy a’ drága Abdella Kis-Afzfzony illy  fzi- 
yes nyilatko^afcálbí hozzám vifelö kegyes 
elméjét elüáen\KÍ-terjefzteni méltoztatik,  
én-is hafonló Öfzinteséggel hozzája járúló 
igaz fzivefségemet meg-vallom, és ki-nyilat- 
koztatom, addig-is miglen olly fzerentsés 
kendek., hogy azt nem tsak fz ó v a l, de 
Valósággal „ meg-bizonyithatom. Innét mél- 
to2tafsék tőlem meg-érteni, hogy én ugyan 
«ddig egy Frantzia Kalmár fiának adtam-ki 
magamat, de ha úgy hihetek a’ titok tartó 
halgatásának, mint az enyimnek bizonyo- 
fan hihet, igen külombségesnek jelenthetem 
ütkoltt eredetemnek, és állapotomnak mi
voltát.

Abdella meg-eskudött a’ nagy Mahometre, 
Törökök Prófétájára, hogy meg-hitt titkai

ról
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ról fenkinek a’ Világon egy fzót fém fo£ 
fzó lan i, melly okra nézve Bojárdó imig? 
folytatta el-kezdett bátorságos befzédét. A 
rajtam uralkodó mennyei rendelés éppen nem 
olly Szüléktől hagyot engemet fzármaznii 
mint a’ minapi befzélléfemben jelentettem» 
és, ha fzabad közöttem, és a’ Kis-Afzfzony 
között hafonlatofságot tenni, kegyes enge* 
delméböl meg-kell vallanom, hogy én jóval 
nemefebb legyek , hogyfem Abdella, mert 
énnékem faját Tartományom vagyon, és ha' 
táratlanúl fok ezer embereken hatalmasko' 
dóin, az én Uraságom nagyobb, mint aí 
Algériai Bafsá-é, mert ez kételen az ö ha* 
talmának, és tekéntetének fen-tartására ke' 
ménykedéíTel, és fennyiték|)|£ az alatta va№ 
jobbágyokat kormányozni, holott én a# 
enyimeket leg-kifebb intéffel mindenekben te- 
kélletes engedelmefséggel fzolgálatomra bi' 
rom a’ nélkül, hogy tselekedetimben máfoK' 
nak fzavára, és tanátsára kellefsék hajtanod* 
Ha én, hivséges Abdella! azon gyönyörköd' 
tető vigságokat, mellyek tartományomba11 
inajd minden napiak, tulajdon képen el-be* 
lzélleném , a’ mint ki-nézem vidám hajlat' 
dóságát, e l-h ifzem , tudófitáfomra elege£ 
nem figyelmezhetne. Ott találtatnak leg-kel'

le-
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lemetefebb múlató h elyek , népes várofok , 

pompás épületek, mellyekben kinek ki- 
йек önnön akaratja lzeréut fzabad azt tse- 
kkedni, a’ mi tetfzik, kiváltképen pedig 

Afzfzonyi Személyek nem olly rabsá- 
Sofan mint it t , hanem tellyes fzabadságú 
Garaton, és a’ mellett minden kigondolha
tó betsületben tartatnak; egy fzóval: ezek 

idejeket olly vidámságofan tö ltik , hogy 
°Иу könnyen nem találtathatik közzülök, 
a ki panafzolkodna, mert minden o k o k , és 
dolgok, mellyekböl nékik leg-kevefebb ked
vetlenségek fzármozhatna, azok által, kik
kel parantsolnak, vagy tárfalkodnak, fzor- 
fcalmatos vigyázáffal el-mellöztetnek.

Ezen befzédekre Abdella igen kedvefen 
% yelm ezet, vágyódván titkon fzivében, 
Vajha ö-is olly Orfzágban, és fzabadságban 
Ehetne! és noha örömeit még tovább ezek
ről Bojárdóval befzélleni kivánt vólna, meg- 
gátoltattatott mindazáltal egy heriltt által, 
ki Abdellának látogatni jött bizonyos jo-aka- 
tó Leány barátját ki-jelenteni a’ fzobába lé- 
Pet э ki miátt Bojárdó kételem'tteíett a’ be
szédét félben hagyui, el-távozni, és a’ fzo- 
bájaba, mint remete magánofságába vifzíza

menni,
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menni, a’ mi annyival nehezebben efett né
ki , mivel ott komor gondolatinak eméfZ'j 
tő nyughatatlanságiban kelletet az óráit j 
fzámlálni.

A ’ moft emlétett Leány , barátja Abdella* 
r a k , azt a’ h irt , és fzabadságot hozta a 
Bafsától, hogy Abdella véle együtt az Al' 
gériaí meleg fürdőkbe mehet, a’ hová ezek 
az egy-máft értő esméröfek menni talán1 
már régen fzándékoztak. Erre. nézve Boj 
járdó a’ befzédének folytatását arra az idő' 
re kénfzeritetett■ ■ hallafztani, midőn Abdella 
vifzfza jövend. A ’ ki valamint ez egyfzef 
önnön titkos érzékenységének jelengetésá' 
bői örömeftebb oda haza maradtt vólna» 
hogyfem az Attyának parantsolat gyanáitf 
tartott engedelméböl fördobe m ent, ügy> 
mintha eleire meg-érzette volna a ki-mara' 
dáfa alatt történt vifzoutagságokat, vifzfó* 
jövetelével fzomorüságos halláffal értette &  
Attyától, miképen ellene a tanáts házban * 
Janitsárok Agája, az az , a’ Török gyalog 
Katonaságnak Vezére a’ Bojárdó miatt ke
mény fzót ej tét légyen. A ’ végett nagy 
verfengésbe eredtenek, a’ ki tudni illik tel' 
lyefséggel tovább nem nézhetné ’s - nem tüf'

hét-
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hetné, hogy Bojárdó olly fzabad, és ké
nyén való életben élne; mivel pediglen (je
lentette tovább a’ Baí'fa) egy rab miatt az
zal az A gával, és több nevezetes Orfzág- 
Tifzteivel éppenséggel nem ízetlenkedhetik, 
minthogy egyéb-aránt tarthat, ne talám Baf- 
íai hivatalából ki-forgafsák, avagy éppen 
életétől meg-foízfzák, Abdella a’ végett ad- 
üá tudtára a’ mufikáló meüerének, hogy 
Vagy a’ Mahomet vallásának fel - vételére., 
Vagy, ha erre nem, más rabokkal a’ rabló 
gally ákon fzokott fanyar ú dolgokra magát 
el-tekéllje.

Ezekre Abdella fzomorodott fz iw e l a* 
^ojárdóhoz ment, kit bús gondolatokban el
merülve találván, ébresztésnek, és vigafzta- 
lásnak okáért kővetkezendöképen íió litja  
Vala meg- jó  napot, Bojárdó! mint v a g y , 
mint kedvez az egéfséged ? és hogyan, ’ s- 
vígan töltötted-é távúi létemben az icüidet? 
^íellyre Bojárdó mély foháízkodáfíal meg
hajtván Török módra a fejét, azt válafzol- 
ta ; kegyes Abdella! nagyon Örvendek fze- 
fentsés, és nékem igen kellemes megérkezé
sén ; de az én víg idő töltéfemnek napjai 
régen el-tuntek előlem, és csak tsudálatofan

U kel-



kellene meg-történni, ha ismét azokhoz jut
hatnék ; mire Abdella néminémü biztatásai 

így  válafzol vala néki: ne búsulj Bojárdó) 
és ne efs olly hamar kétségbe, ki tudja, tní 
van a’ jövendőkben, és mi következhető 
még? fok közelítő fzerentsétlenségeknek a 
vége fzerentséfebb vö k  fokfzor már, mint- 
fem azoknak a’ félelme a’ fziveket retteg- 
tette; az alatt ugyan az Atyámnak paran- 
tsolatjából fzomorúságos izeftetet kell mon- 
dánom: ö néki az Örfzágbéliek közzül miát- 
tad fok ellenségi lettek , hogy azok meg- 
engefzteltetnének, uem lát más m ódot, ha
nem hogy te el-tekélljed magadat, vagy a 
Török valláít fel-venni, és az által nyeren
dő nyúgodalmas fzabadságod mellett nagy 
elö-meneteledet várni, vagy, ha nem egyen
lően a’ többi rabokkal a’ rabló hajókra men
ni, és ott a’ fanyarúságnak terhe alá életedéi 
vetni, mond-meg már Bojárdó, mint tetfz# 
ez az új hir ? és mire gondolkodol inkább 
állani?

Látom , és tapafztalom ( feleié ezek*® 
Bojárdó) hogy én egyedül fz e re n tsé t le n sé ' 

gekre fzülettem, és eddig-ís régen óhajtod 
fzabadúláfom m iátt hafzontalan re m é n y sé g g é

ma-
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magamnak hízelkedtem, mindazáltal én örö- 
Hieftebb ezerfzer mint rab kívánok leg-fa- 
nyarúbb életre, sót halálra tafzíttatni, hogy- 
fem az egyfzer meg-esmért kerefztény hit
nek igazságában tsak hajladozni - is , nem 
hogy attól el-hajlani, és úgy az örök ve* 
fedelemnek véghetetlen kínaira jutni. De 
mit fog ez illyeu kétségbe ejtő végezés e’ 
Világon élő életedben hafználni? kívánta to
pább tudni Abdella, hifzen egyenefen akké- 
Pen az életedet meg-rövídited, és idő előtt 
a’ telhetetlen halálnak torkába fietfz? melly- 
Ге Bojárdó: bár ez ideig óráig tartó életben 
Világi hafznot nem hoz-is, bizonyos va
gyok mindazáltal benne, hogy halálom után 
nieg-betsülhetetlen bérét veendem, hogyha 
az egy igaz hitemtől el-nem állok. Erre Ab
della; ollyaíl mi T örökök-is hafonlóképen 
reménlünk, jobb a’ végett, hogyha a’ mi 
Piláfunkon, mellyben vigabb életet élhetfz, 
mintfem a’ Kerefztény hitben, melly miátt 
^t üldöztetel, fogfz meg-halni. Drága Ab- 
dellám! vifzontozta erre ismét Bojárdó, 
melly távúi já r , ’s tévelyeg az igazán ve
zérlő úttól! minthogy már egyfzer meg-en- 
gedte , hogy ítéletemet, és értelmemet be- 
fzédimben bátorságofan ki-jelenthetem, nem

U a ál-
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általlom bátran fzemében ki "mondani, hogy 
a’ Török vallás nem egyéb, hanem egy 
vak tévelygés, és iífcentelen tsevegés, mel
lyel tudniillik a’ ti Papjaitok titeket Törö
köket tsalárdúl el-ámitnak, és akadályoztat
nak , hogy fein e z , fém a’ más világon aZ 
igaz boldogságra nem juthattok.

Ezen fzókra Bojárdó az ablak felé fór- 
dúlván, kefervefen kezdet fírni, úgy hogy 
fir ni mával Abdellának-is a’ fzemeit fzánakodó 
I Önyvekre indította, a ki Bojárdót nem 
ízcmlclhetvéii fokáig ollyan könyvezéfekbeii 
zokogni, kezénél fogta, (és elsőben magának, 
azután néki - is el-törülvén könyveit, imi
gyen ápolgatta: vigafztaljad magadat Bojár- 
dó, talám találtathatik még valanielly közép 
ú t , melly által nyugodalmodba tétetthetfö. 
Oh hafzontalan vigafztalás ez énnékem, vá- 
lafzolá я fzomorú Bojárdó, minden boldog» 
és kellemetes forfok az Irgalmas Mennynek 
párt-fogásától f i ip e k , ki attól el-hagyatta- 
tik , az az emberi fegitségre híjába támasz
kodik. Rajtad áll., feleié tovább Abdella1 
ha a’ fzabadságodat el-akarod-é nyerni, vagy 
fém? de énnékem úgy látfzik, mintha tene
ked nem volna kedved, azt mivelni, a’ inJ

í'za-
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Szabadságodnak meg-nyerésére téged fegíte- 
, mert a’ minapi befzédedböl » úgy mint 

az életed folyásáról tett túdófitafodbol azt 
értettem, hogy már egy Gró fiiéval el-légy 
jegyezve; ha ez igy nem vóln a, és fzándé- 
koznál egy ide v a ló , nékem jó l esméretes 
Török fzemélyt fzeretn i, az tellyefséggel 
kéfz vólna fzabadúláfodra minden ki-gondol- 
ható fortélyra fzert tenni , veled együtt 
^antzia Orfzágba menni, ott a hitedet fel
venni, és egéfz életéig mindenekben ked
vednek , és akaratodnak hivséges te l je s í
tője lenni.

Ez Bojárdónak nagy gondokat okozó fon
tos jelentés va la , mivel meg-nem foghatta, 
núnémü nagy fzivü Török fzemély lehet- 
ne az , ki tellyes fzándékát más által néki 
ki-nyilatkoztatja, fzabadúlására nézve mind- 
^Záltal illy kívánatos alkalmatofságot a’ ke- 

közzül ki-erefzteni nem akarván, nem 
fokáig tufakodot ollyatén kínálásra kélz haj
landóságát ki jelenteni; igen tifztefséges en- 
gedelmefséggel imigyen felelvén Abdellának : 
én kéfz j és hajlandó fzivvel vagyok fzaba- 
dúláfomnak fzerentséjére fegitendö kegyes 
jelentését követni, igaz ugyan, hogy ( У
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mint minapiban befzéllettem,) már egy Gróf* j  
néval köteles fzövetséget vetettem, de irti'i 
vei nem tudhatom, ha azon fzemcly életben 
légyen-é m ég, vagy az idő alatt már más 
hazafságra lép et, a’ Világ fiai közzül lég- 
háládadanabb volnék, ha egy o lly kegyefefl 
TÓlam gondolkodó fzemélynek (a ’ mint je
lenteni tetfzet) nagy fzivü ajánlásához, és 
kívánságához egéfz tehetségemből ki-telhetÖ 
háládatofsággal, és hivséggel nem hódúlnék 2 
ha tehát azon esméretlen Törökné nem fe- 
letébb alatson rendből va ló , és a’ fzemélye* 
is még olly állapotban vagyon, a’ kit mél' 
tán lehet kedvelni, kéfzen állok parantso- 
latjának, és kívánságának elég-tételére.

A ’ mi ezen Török Személynek rendét, és 
eredetét illeti (feóla tovább Abdella) attól 
nem fzégyenlheted magadat, mert je le s , és 
fö-rendü Szüléktől fzármazot t & mi pedig a 
külső termetével együtt az ábrázatjának fór* 
máját ille t i, ha az Szeretetre méltó-é ? a2£ 
a’ te ítéletedre hagyom, mivel nem az én» 
hanem a’ te fzemeidnek kell tetfzenie; hogy 
ebben az ítéletedet meg-értheííem, légy dél' 
utánig várakozáffal, akkor hozzám fogon* 
Jlivn i, és ízemeid eleibe állítani* іИуей

fzók-
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feokkal el-vált Abdella a Bojárdótól, időt 
*dván néki, hogy a dologról bővebben ma
gában elmélkedheiren*

Bojárdó azon közbe fok-féle képzéfekkel 
törte vala a’ fe jét, ide ’s tóvá gondolkod
ván, ki lehetne az a Török Szem ély? mint
hogy Abdellán kivül egéfz Algériában más 
török Személlyel nem fzóllot; végtére arra 
a> vélekedésre térült, talám Abdellának azon 
jó akaró barátja léfzen , ki nem régen láto
gatásán lévén , az Abdellával fördöbe ment; 
Valamint pediglen ezek tsupán képzéfekböl 
állottak, úgy végezetre fel-tette magában 
Bojárdó, hogy akár mikép fordúljon a’ kotz- 
ka, de annak a’ jó  fzándékú Személynek 
akaratjára, és az időnek folyamotjára bíz
za tellyes fo rsá t, és azokra hagyja min
den dolgát.

M elly nyughatatlan légyen a’ reménység- 
Sel fel-függefztétett fzivnek a’ várakozás, 
tapafztalta azt Bojárdó, a’ kinek minden óra 
Pertzenés egy órának, egy óra egéfz nap
nak láttatott lenni, miglen Abdella magához 
hivatta. M elly idő közben hogy nyugim* 
tatíanságát enyhítené, bús lelkét a’ lantjával

U 4 mú'



múlatta, és annak zengedezÖ hangjával Cso
móra fzivét türcette.

Midőn éppen a’ felyebb fel-jegyzett , és 
a’ palraa fa alatt énekek bús ?  és kedves 
énekének nótáját pengetné, fzinte bé-lép va- 
la hozzá egy heréltt fzeretsen, a’ ki néki 
néma intéifel értésére adta, hogy ötét követ
né Bojárdó régen várakozván már. az ollyaO 
je lr e , nyomán követte a’ herélttet éppen az 
Abdelia fzobájáig, holott az előre meg-nyi- 
tott ajtón bé-erefztetett; de melly kívánság
gal fietet abba a’ kellemetes fzobába, olly 
tsudálkozástól környül - vétettetett, midőn 
bé-lépvén Abdellát leg-drágább öltözetében 
fel-Öltőzve az ablaknál ülni látta , melly új
ság okozta, hogy annál mélyebb le-erefzke- 
délfel feléje lépegetet, kihez midőn közeli- 
tét volna, emez vidám tekéntettel az ülő 
helyéből fel-kelvén, nagy kegyefséggel a 
kezét nyújtotta néki, hogy tsókolná - meg- 
Bojárdó hogy illy  különös kegyelemnek an
nál illendőbb alazatofsággai adja-meg aJ be- 
tsületet, térdre erefzkedet, de Abdella azoii-< 
nal fel-keltette , és hogy melléje véle e- 
gyütt egy Csép Török feönyegre le - ülne, 
jarantsöka.

Ek-

3I 2 ----------- -----
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0- Ekkép efett le-telepedéfek után Abdella Bo-

I járdóra vetett ízemmel imigy kezdette fzólá- 
Bojárdó, én néked mái nap meg-Ígér

tem, hogy meg-fogom mutatni azt a* Török 
feemélyt, ki veled Frantzia Orfzágba kiván 
^eimi, úgy mindazáltal, hogyha neked tet
teik ötét jöveudöbeli tárlódnak venni; im ! 
*z itt fzemeid előtt ü l, visgáld-meg, és 
Héld-meg, ha kedvelheted-é ? tudod, kitso- 

â-? én ielöle egyebet nem bizonyithatok, 
Wem hogy téged tifzta leikéből fzere t, és 

tsak vágyódik Személyednek birására, 
közben járáíod által a’ Kerefztény hit- 

Üek-is fel-vécelére; ha azért fzabadúláfodat 
igazán óhajtván, fzándekát tellyefiteni ki- 
y&nod, ne .hallafzd egyenes vokfodat, és 
l4dúlatodat előtte ki-nyilatkoztatni,

Bojárdó ezeketThallváu, elsőben azt gon
dolta, hogy illyes jelentéfe Abdellának ké- 
sértés légyen , melly által a’ fzive fzándékát 

i'tanúlni, avagy illy  ravafz móddal Ötét 
^ g -e jte n i, és a’ török vallásra hozni ki- 
J anja ; mert m int-egy hihetetlenségnek gon- 
j 0lca lenni, hogy Abdella Frantzia Orfzág fe- 
é tsak gondolkodni-is, nem hogy menni 

igyekezni bátorkodjon. Azon okból aláza-
V  5 to-
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tofan kérte, hogy hafonlatos késértéstöl Щ  d( 
méllene Ötét, hogy még nagyobb foerentsét- ®  
lenségbe ne kerüljön, m ivel, hogy Abdelbj B 
Kerefzténnyé kivan jón lenni, nem másnaK 
hanem tsupán tréíának tartja. De Abáell  ̂
o lly  nyomos bizonyitáfokat tett fzivéne» 
egyenefségéröl, hogy azokra Bojárdó miö‘ 
den kétségét le-tehette; lehetetlen vala mini 
azáltal néki mindjárt kéfzen felelni, hanei* 
mint-egy reménység, és félelem köztt fügvéfli 
mély halgatáffal Czemeit kis ideig reá Щ  
geí’ztve tartotta. M ellyböl Abdella által Iái' 
ván kétséges gondolatját, kevés ízetlenségé 
tekéntettel kérdezé Ötét, nem de talám ne$ 
akarja-é kívánságát tellyefiteni? erre fele1-0 
Bojárdó: hogy nem tudja, mihez alkalma# 
taffa magát, mert Ö azt gondolta , hogy $  
emlétett jelentés fzerént valamelly fokk^ 
alább való Török Szem ély akará a’ fzab*' 
dúlását meg-fzerezni, és az ö fö-rendü №  
ipélyére foha fzámot nem tartót, sőt 
moft-is kételkedik, ha valóságos fzándék® 
légyen-é véle Frantzia Orfzágba menni, & 

ott Kerefzténnyé lenni.

E z  Abdellának valamennyire fzivére 
hogy fzavainak Bojárdó több hitelt nem r

dót,
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ke- dót, honnan fzármozot kedvetlenségét, hogy 

sét* meg-esmértei'fe, igy fzóllot: vefzem éfzre , 
^°járdó, mi tartóztatja kedvedet: az a’ Gróí- 

kivel te fzerelines követséget vetettél, 
bár miben álljon véle a’ dolgod, add 

tudtomra, ha ahoz jobban hajól-é a’ fzived, 
tagyfem hozzám? hogy a’ fzerént intézhet
em magamat: én ugyan esküfzöm a’ nagy 
^ en re , és életemre, hogy én téged fém 
ttteg-tsalni, fein próbálni nem igyekezem, 
^  valóságofan Kerefzténnyé kívánok lenui, 
bátor fajátoddá nem lennék-is. Ha Frantzíít 
Orfzágba jutunk, leg-alább gondod léfzea 
él-tartáfomra, és az által meg-mutatod, hogy 
általam nyertt fzabadúláfodat nem kívánod 
^áládatlansággal meg-fizetni.

Ezen fzókra Bojárdó térdet hajtván, ké- 
*l Vala Abdellát, hogy engedné-meg néki, 

°§У bátorságofon fzólhatna; a’ mire nem 
tsak engedelmet, de alkalmatofságot-is nyújt
ó n  néki Abdella, minekutánna űjobban hoz
zája le-'últette, Bojárdó igy kezdette előtte 
fzive indulatját m agyarázni: nem tagadha- 
|0ln , kegyes Abdella! hogy ki-jelentett vé
tle n  fzándéka nékem igen hihetetlennek 

^tfzatott, de minthogy arról már elég hites
bi-.
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bizonyitáfokat tett légyen, mellyekről 
Ég maga bizonyság, nem tufakodoai tovuub 
minden tehetségemet, valami erőmben állj 
kedvére tellyeíeii fel-áldozm, és felettébb; 
boldognak tartom magamat, hogy kegye* 
lzive ízeinélyemet fzeretetre méltónak tel'zii 
ha mindazáltal talám tsak a’ reám vetett fze* 
teteti hajlandóságának okára nézve fegítefll 
kíván a! fzabadúláfomra, által-látom, hogjf 
nékem örökös fzegény rabbá kell maradnom1 

inért h o g y . a’ bonthatatlan liázafság аЫ  
egyé legyünk, az lehetetlen, gátolván attól 
engemet valami o llyas, a’ mit e’ Világoí 
femmi-íéle ember meg-nem változtathat. A 
Grófné, kiről előbb emlékezém, o lly vékony 
reménységgel lehet hozzám, mint akár mell? 
más Afzlzony Személy. Éhez képeit ha még' 
is az. Abdella Kis-Afzfzony állandó abban * 
nagy fzivü fzándékában, hogy vélem egyiií* 
Frantzia, vagy más Kerefztény Orfzágb3 
menni kívánkozik, fogadom az e lő tt , ^  
Mennynek, és földnek Terem tő je, hogy 
záinba jutván, olly gondját fogom vifelni* 
hogy Algériából lett ki-költözését foha meg' 
nem fogja bánni.

hí
v<
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Abdella meg - fzomorodék elsőben annak 

^Húsára, hogy Bojárdó fzerelmes fzövetségbe 
v l̂e nem léphet, azért fokféleképen gondolko
dót, minek kell annak vallyou lennie, a’ mi 

yeíj ötét ollyan egyesüléstől gátolna. Valamint 
Pe<% nem tsak a’ fzerelem, de a’ Kerefztény 
^phez, és Hithez járúló vágyolkodáfa-is 
£erjefztette a’ Frantzia Orfzágba menendő 
^vánságát, úgy tovább-is azon nyilatkoz- 
^táffal újította a’ fzándékát, hogy ö lehetet- 
kfl' dolgok ellen nem kiván rugódozni, azon 
okból még egyfzer fogadja, hogy a’ fzaba- 
^lását meg-fzerzi, ha magával Algériából 
k i'v ifz i, de ellenben Bojárdó-is hite alatt 
®2t a’ kettőt fogadja-meg, hogy fém az úta- 
^sban, fém másútt akár hová jutnak, bé
r lé t t é  e lle n ------nem fog femmit ollyaít
^jvelni, a’ mi azt m eg-sértené, és hogy, 

é l , fziutelen, és fzüntelen barátsággal 
°g  hozzá vifeltetni. A z  első pontomhoz 
°járdó a terméfzetnek bennek je g y z e t t  ha- 
°nlatos munkájára nézve könnyen le-küte- 
ezhette magát, a’ máfodikát pedig hálá-adá- 

Sl*l el-kővetni úgy-is el-tekéllete fzivében, 
,̂eUy végett annyi drága, és hiteles foga
sokat tett, a ’ mennyit Abdella tsak kiván 

vala tőle.

Né-
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a’ kúkán-is örömeíl gőrtsöt keresnek, találj 
tsudálkozni fognak rajta, hogy lehetet azj 
hogy Abdella Bojárdóhoz való fzerelmét 
mellynek öfztőnéböl elsőben a’ fzabadúlásí 
meg-fzerezni ajánlotta, olly hamar füíft 
botsátotta, és faját Személyének birtoka h® 
lyett tsak a’ barátságát kérte-ki magának 
de meg-értendjük továbra, hogy BojárdóhoJ 
hódúltt fzerelméröl foha le-nem mondoti 
hanem azt változhatatlanűl fenn-tartotta oW 
reménységgel, hogy Bojárdónak vifzont V» 
ló hajlandóságát még magához fogja vonfz* 
n i, ha egyfzer a’ Kerefztény főidre érke# 
betnek, mert hallotta, hogy az indúlatof 
ságnak Őfztöneböl támadott fzeretet meW 
hertelen fel-lobban, olly hamar ismét me# 
h ü l, a’ tifztefséges barátságból fzármazo£t 
föeretet pedig hóltig tartó légyen.

%

Hogy pedig a’ jelen való beflzédet félbe* 
ne hagyjam, illik tndni, hogy Abdella, 
Bojárdó hofzfzafabb öfzve- befzélgetéfekbe11 
azt végezték magok között, hogy valamely 
hajón Törők ruhában fognak Algériából e}' 
fzö kn i, és Frantzia Orfzág felé evez111' 
M elly végezés után Bojárdó el-bútsűzot Ab

З і8  ------------------- !
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Jcilj i l l á t ó l , kérvén fzünet nélkül, hogy meg- 

egyefedett, fzándékjoknak tellyeütésére men
üéi előbb tenné - meg a* fzükséges rendelé
seket.

És valóban idejek-is v a la , hogy imigyen 
egy-más köztt meg-egyeztek, és végeztek, 
^ert az előbb emlétett Janitsárok A gája, 
ki az Algériai nagy Hadi tanátsban első 
«elyt foglalt magának, több más fö-tifztek- 
*el úntalan úutatta a’ Bafsát, hogy Bojár* 
dóval tenne változáfl. Bzek a’ meg-eskütt 
fen ségei a’ Kerefztényeknek azt állították, 
Hogy egéfz Algériában a5 főbb rendű török
é n é l  nagy botránkozáft okozna, hogy egy 
kerefztény rabnak, a’ kit vafak, és lántzolc 
Vetnének, fzabad légyen kedve fzerént Ab
d á n á l  ki ’s bé-járni. Tovább a’ Bafsát 
fpa-is reá befzéllették, hogy alig ha Bo- 
iárdó Abdellával illetlen, és a’ fzüzi tifz- 
taságot fzeplosítö fzövetségben nem éln e, 

nem lévén elég, hogy nappal, de fok* 
Sz°r késő éjtfzakán-is egyes egyedül nála 
íaláltatik. M elly magános alkalmatofságban 
bojárdó nehezen mellözhetné-el, hogy o lly 
% b  és fzép ACzfzonyi Személynél tilalmas 
Szabadságra ne lépne: Illene tehát, hogy a’

Baffa
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Baffa ollyan gyanos Öfzve-járáíl köztök ezett 
töl fzükségképen meg-gátolná; melly leg- '̂ 
kalmatofabban meg-történhetuék, ha Bojáf' 
dónak más tartózkodó helyet, és foglalatod 
ságot rendelne.

Illy  gondolkodásra való intéfek olly № 
ganatofokká lettek a’ Bafsánál, hogy irtég ti 
nap Abdellának keményen meg-hagyta, hogf 
Bojárdóval eddig folytatott tárfalkodás# 
félbe hagyja , sőt ezután véle fe befzéljefl) 
ha a’ herélttek kozzül valam ellyik, vág? 
más valaki jelen nintsen. Abdella valamin' 
illyen parantsolatját az Attyáuak nem vártat 
úgy annak az okát meg-tudni felette kiváö' 
ván , alázatos kéréflel tudakozta a’ Bafsától' 
A’ ki nem fokát gondolkodván, meg-mond^: 
hogy bizonyos fö-emberek gyanakodnánk 
felö le, mintha Bojárdóval tilalmas fzövetség' 
ben élne, vagy leg-alább ö tüle fesletsége^' 
re gerjefztetne, kételen a’ végett az ollyflíI 
magános tárfalkodáíl néki meg-tiltani. №  
della tsak hamar fel-találván magát, imigy®11 
válafzolt erre az Attyának , hogy tudnil^ 
fe az A ttya, fe más valaki foha Ö , és B°' 
járdó felöl o lly vétkes gondolatokkal ne 
gyen, mert ha ez a’ dolog minden tekéntet'

n e k ,
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nek, haragnak, irigységnek félre tételével 
toeg-visgálcatik, nem egyéb siileud-ki belőle, 
Aliéin merő gyülölségböl ki-koholtt igazta- 
laiisúg, és azért egyedül, és nem másért til- 
tatik néki meg az együtt való mulatás, mi
velhogy az ártatlan Bojárdó a’ Török hitre 
ftem akar tém i; mert ha a Mahomet tör- 
ín y é re , és Egekre meg-kellene-is néki es- 
W n i , nem mondhatna máit, hanem hogy 
^i-ólta Bojárdó Algériában hozzá já r , foha 
^ég tsak egy illetlen, vagy botránkoztató 
teót lém hallót a’ fzájából: és hogy ollyan 
Syanóságra méltatlan ártatlansága meg-bizo- 
tyodjék a’ Baffa előtt, probálásképen ugyan 
®í5on gyanakodó, v a g y -is  költő emberekkel 
S z ak á ra  rejtse-el magát a Balfa a’ fzobá-
Ьцп lévő Kárpitok k özzé, ö azután a’ Bo-: i
Jardót magához fogja hivatni, és a’ gyana
kvásba vett fzerelmeskedésre alkalmatosá
é t  fog néki nyújtani, akkor ki-világofodik, 

a lehet-é igazságofail o lly fertelmes go- 
^öfzságot reá fogni ?

Tetfeet a* Bafsának ez illyen elméje az 
Abdellának, melly fzerént hogy igaz próbát 
tedjen, és minden közbe-jehetŐ tsalárdsá- 
S°t ineg-gátoljon, parantsolatot adót, hogy

X  azon



azon fzempiílantástól fogván Bojirt’ó , & 
Abdella fém íz ó v a l, fém izenet álcái ég? 
máífal eftvclíg egy fzót fe fzóljarak, és 
Öfzve ne befzéljenek: minek okúért neií 
tsak nwfok által vigyáztatott reájok, de 
ga-is vigyázot. Ekkép el-küzelitvén az ejt’ 
fzakáuak id eje , mellyben. Bojárdónak betse* 
indúlatú tifztaságát meg-kelletet mutatni f 
Abdella fzokáfa fzerént le - feküt az ágyábfc 
hagyván mindazáltal a’ gyertya világot egiH) 
az Attya pedig közel hozzá két Tifzttel * 
Kárpit közzé rejtette magát, hogy annyi v* 
jobban hallja, mit fog a’ Bojárdó befzéilcfli1 
Ezekutáu egy heréltt küldettetett B o járt' 
h oz , a’ ki neki meg-jelentette, hogy laatjá' 
val az Abdellához jönne.

Már kése volt, midőn ez Bojárdónak mfil' 
izentetett, azért u-is fzinte le-uyugodni №  
fzül vala, de Abdella parautsolatjára кі-ѵв^ 
te azonnal fzemeibül az álmot, és a’ hoz»* 
küldetett Követtel Abdellához ment: a’ ^ 
nem kevefsé tsudálkozot, hogy már az 
bán feküt. Alig tette pedig bé utánna 
a jtó t, imigy fzóllot mindjárt hozzá Abd^' 
la : talám Bojárdó a’ nyúgodalmodból költ‘ ’ 
telek-fel, hogy késön hivattalak hozzám  *

lan-
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lantoddal; de tekéntsd, hogy én*is talám va
lamiben kedvedet tolthetem , és nem * is 
akarlak fokáig tartóztatni, tsak még a’ inu- 
fikáddal álomra hozol, az után ismét el-me- 
hetfz; juj azért hozzám, és ülj az ágyom- 
ra, verj egy nótát a’ lantodon, és énekelj 
valamelly fzerelmes éueket, hogy halljam, 
тікёр peng az ollyan fzózat a’ fülemben. 
Bojár dó mentette magát, hogy ő fzerelmes 
éneket nem tudna egyen k ivü l, a’ mellyhez 
Frantzia Orfzágban véletlenül ju tót, és az- 
is mind nótájára, mind mivoltára nézve meg- 
nem érdemlené, hogy el-énekelné, -mivel 
egy ollyantól koholtatott, ki a’ jó  gondo
latokban nem birt elégséges találmányai; 
nem kívánná a végett ollyalfal a’ füleit ter
helni , hanem inkább más félével udvarolna. 
De Abdella nem adót helyt a’ mentségének, 
azt mondván-. Bojárdó! ne komoritsd-meg 
jó  kedvemet ez illyen mentségekkel, és kü- 
Vesd a’ parantsolatomat, mondom azért még 
«gyfzer: ülj ide az ágyoinra, és énekelj 
egy fzerelmes éneket. Mellyre Bojárdó nem 
mervén tovább magát menteni, a’ Lantját 
tültcnt öfzve hangoztatta, a’ helyett pedig, 
hogy Abdellának az ágyára ült vó ln a, in- 
kábo távúllabb a ttó l, de avántában helyet

X 2 vé-
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vévén magának, imillyen ének fzó alatt kez
dette a lántját pengetni:
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Szerető két fzivnek egyefsége,
’S  így  közlött kedvnek gyönyörűsége, 
Minden vidámságoknál édesbb,
Sok , ’s leg'bötsösb’ kintseknél kedvesbb; л 
Ezt minden í'z iv , ’s lélek óhajtja.
D e ! mi-is lehet izesb kedvefség,
Mintha kiért a’ fziv v á g y , gyűl, és é g ,  
Azzal ofzthatja tüzét, ’s kedvét,
’S  kezelheti igaz fzerelmét ?
Múlandó ugyan minden *. és ez-is;
De hafznos fáradság ez még-is.
Ez támogatja életünket,
Ez vidámitja kis fzivünket,
Ha válafzol közös fzerelmünk.

Az éneklésnek vége után Abdella ditséf* 
vén nagyon az énekek rendefségét,

foly-
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folytatta tovább Bojárdóval kezdett befzédéf; 
ez fzép ének vala , Bojárdó, de mit tartafz 
‘UtóI a’ dologról, a* mellyröl énekeltél ? mi
re Bojárdó: én azt az ó állapotában ha
gyom , és azoknak az ítéletére botsátom, 
a’ kik uálamnál fzerelmefebbek, cs a’ fze- 
relemben túdófabbak. Hifzem már te-is fze- 
rettél, monda vifzont Abdella, midőn a 
fcivedet egy Grófnénak el~zálogofitottad, 
Ьпец tehát tudnod kell, ha a’ fzerelem olly 
kellemetes gyönyőrkodtetéfeket elő - mozdit- 
bat-é, mint a’ minüeket az énekedben le
ábrázoltál '? az elsőt nem tagadhatom, feleié 
erre Bojárdó, mert Bizonyság a’ jeleu lévő 
ízerentsétlen forfom , mellybe nem egyéb, 
hanem a’ fzerelem hozot, de gondolnám, 
hogy nagy külőmbség légyen fzeretni, és 

fzeretetnek gyönyörűségével. élni; az én 
énekemnek koholója akár mit értet légyen- 
ls e’ felöl, én az ö gondolatival nem egyez
hetek, mert nekem arról fém tudományom, 
fém tapafztaláfom , és az Ö homályos fza- 
vainak értelmét fém gondolkodáfokkal, fein 
tapafztaláffal fel-érni nem igyekezem. De 
miért nem ? váiafzola kegyefebben Abdella: 
hidd-el Bojárdó, hogy .az Ö fzavai igazat,., 

hogy azokat jobban el-hidjed íme ju j. 
і ,  -1*' 'X. Я hoz-
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hozzám , és élj fzabad^ágoddal , mellyet 
minden kintseimmel kedvedre engedek.

Ezen fzókbúl meg-értette Bojárdó, mi 
végre hivatta o lly késön magához Abdella: 
ö arra magyarázta, hogy bizonyofan késér
teni akarta, ha a’ fogadását ineg-tarthatja-é , 
hogy a5 betsületét meg-nem sérti? a’ mi 
ámbár ugyan magában egy lehetetlenség va
la tu le , mindazáltal még-is alázatofsággal 
kerté A b d e liá t ,  hogy olly fuiyofan ne ké
sértené ötét, külomben kéntelen léfzen a* 
fzobájából ki-menni. Hogy hogy? monda 
erre Abdella, talám azt gondolod, hogy 
tréfálok? h r 'g y  méréfzeled te az én kedve
met meg-vem?, és kívánságomat meg-tagad

ni ? nem nem, Bojárdó! olly m eg-vető-ké
pen nem hagyom magamat tőled el-igazitat- 
n i, jö j azért, és az időt, midőn lehet, ne 
töltsük hafzontalunúl.

Ezek után Abdella fel-emelkedvén az ágyá
b ó l ,  úgy tettette magút, mintha B ojárdóbo2 

akar.ia kapni, mellyre emez kevésnyire hát' 
ra h ú zván  magát, azt m o n d á : Kegyes Ab- 

l ie lía ! hafzontalauok minden ig y e k e z e ti 9 

t-j kéfzebb vagyok magamat a’ íze m e i elutt
fel-



kl-darab óitatni, mintlem illyenképen a’ ked- 
V(ít tölteni, mert nem vólnék-e a’ Világon 
%-háládatlanabb ember, ha a’ mindeneket 
^to lttent, és a Bafsút, Kegyelmes Attya 

az eddig hozzám mutatott kegyelmek
et illy képtelen meg-bántanám ? nem nem, 
Adéllá, azt én foha életemben nem tselek- 

, azért ne-is únfzóljon tovább az olly 
^dok véteknek el-kovetésére.

Abdella nem fziint mindazáltal ezekkel 
hanem még más íogáífal-is, úgy mint 

^íuiy hegyeknek Ígéretével, és minden ki
gondolható hízelkedéfekkel kezdette az ál
l ó s á g á t  próbálni; de Bojárdó mindem-e 
^'Zékenytelen v o lt , sót a’ mi több, fel-vé- 
vén a’ lantját, már л fzobából ki-akart 
^enni, és meg is indúlt, midőn a’ Baffa a’ 
véle lévő két Tifzttel a’ kárpit mellöl ki- 
voutt Karddal elö-állván, ineg-állani paran- 
tsQlta; Bojárdó ijedségében nem tudta, hol 

âSyon, látván a’ Bafsát: előtte térdre es
vén azért, azonnal a’ lábaihoz borultc, 
j^rvén, hogy az életének engedjen - meg. 
^ellyre a’ Baiía azt mondotta néki: légy bé
gével, Bojárdó! és nem azért jöttem , hogy 

öljelek, hanem tapaíztalni кіуаіцат
mén-
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inennyire lehet az erköltsödnek, és jámbor 
ságoduak hinni? te bé-vádoltattál előttem 
hogy a’ Leányommal tilalmas fzövetségbe® 
élfz, azon okból magam akartam látu i, b* 
a’ dolog úgy ltígyeu-é ? tapafztalván pediü 
hivségedet, és ártatlanságodat, mellyekröl 
a’ Leányom előre bizonyofsá tett, im nei11 
tiltom látogatálidat ennekutánna-is, és № 
továbbá-is illy  jó  erköltsü. jámborságban fog' 
lalantod magadat, kegyefségemben, és part' 
fogáfomban mindenkor bátran bizhatfz.

Abdella az Attya előtt meg-követte Bö' 
járdót, hogy olly fulyofan meg-késértette 
kérvén Attya U rát, hogy ki-világofodot áf 
tatlanságáért hozzája járúltt kegyefségéb^  

ki-ne rekefztené, mellyet nagyon-is fogadta 
Ez után a’ két tanú tifztekkel, és Bojárdó 
val el-m ent Abdellatól. Azonban előbbi 
hogy lem ezek történtek, a’ Janitsárok A 
gája más két Tifzteket fel-biztatot, és Ы г ^  
tanácskoztatot, hogy Bojárdónak vefzedel' 
mére vermet áífanak. Ezek a rágalmazó*

kJ

az e lő tt, midőn a’ fellyebb említett dolo# 
Abdella, és Bojárdó köztt folyni kezdet? 
valami fzínlés alatt be-menvén a’ Baffa Ъ‘№у  
b a , a’ nagy palotában egy o lly fzeglecbe

von-

Vor 
ki , 

Sül' 
Щ
mái

ár
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f°nták magokat, honnan láthatták , eítvérei * o * ^
légyen  az Abdellához: Látták pedig ké- 

Bojárdót hozzá menni: elég vala ez 
t(>1kik • ok a’ végett bizakodván az Agában, 

nap reggel a’ Bafsához mentek, és mint 
f8y íennyel emlékeztették ö té t, hogy Bo
rdóval tenne egyfzer más rendeléíl, és ö , 
5 a" Leánya köztt gyakorló éjtfzaki látoga
tóknak , ' és e’ miatt az Algériái nép közte 
r°fefzúl példázó botránkozásnak fzakafztana 
Vé8et, mert lelnek, ne talám kitsinyböl Ш* 
|/°bb 5 és valami rofzfzabb következzen, 
lvált ha el-hirefedik, a’ mi tsak a’ múlct 

^tfzakán kettőjük köztt történt, a’ miről 
hogy a’ Bafsának, mint fÖ-Urokuak hirt 
adnának, el-nem múlathatták, minthogy

l történetet önnön fzemeikkel látták - - - 
«Г11 történt tehát'? kívánta erre a’ Baffa tö- 
,, tudni; a’ kik imigy befzéllették vala-el 
’ ^oholtt hazugságokat: Kegyelmes Urunk ! 
!̂«І0п tegnap későbben innen haza akaránk 

ь eil,)i 5 és a’ nagy palotán által - mellénk , 
jöttük, a’ Bojárdót hon’ allya alá fzorított 
^tjaval tsendefen az Abdella fzobájába meu- 
* Illy késő látogatáfou való meg-ütközésünk 

° 2tönőzÖt bennünket, hogy nyomán követ- 
Ötét éppen a’ fzoba-ajtóig, holott az

ajtó
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ajtó hafadékon fzemléltük, melly meg-№ 
barátsággal, bátorsággal, és nyájafsággal egí 
máfíal bántak, és tzimboráltak, és mikép 
minekutánna a fok fzerelmes foglalatod 
gokban eleget egymásnak kedveztek, el-c 
váii a’ gyertya világot, együvé az ágyba  ̂
feküttek, mi mehetet a’ fetétségbeu közti1, 
végh ez, azt mély ítéletére hagyjuk , 
bölts elméjére bízzuk, ha nem el-keriilhetf1 
lenül fzükséges-é illy illetlen állapotot 
den hallafztás nélkül meg-gátolni, és aẐ  
femmire való Bojárdón ki-adni.

A ’ Baffa e’ két hazugoknak roppant ház# 
«ágára annyira fel-háborodot fzivében , 
egynehányfzor fzándékozot a’ fejeket ott # 
ló helyekben a’ kardjával kettéfzelni. M i 
gondolván mindazáltal, hogy akképen 1 
Leányának, fém a’ Bojárdónak ártatlanság 
meg-nein mutathatja; a’ haragját, mennf1 
lehetet, mértékeke, és fel-tette magáb^' 
hogy ezekkel az ortzátlan árulókkal el»u 
ben a* vétkes tselekedeteket nyilván nie£'eS 
mérteti, azutánii áll rajtok bofzfeút, B01,. 
tim ! igy fzó Hot azért hozzájok: nékem 0 
lyaft nyilatkoztattatok-ki, melly míátt 
tébb fel-indultam, és meg-kell vallaö01”’

bogy »
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hogy, lm a dolog úgy vagyon, mind L'o- 
járdó, mind Leáuyom kotzkát Vetettek fe
jekre. De mondjátok-meg, melly idő táj
ban láttátok Bojárdót a’ Leányomnak fzo- 
bajúba menni ? ezek felelék , hogy kevefsé 
éjfél e lő tt: hibáztok talám , mondá vifzfza 
nékik a’ Baíía, ‘néhány órával, talám elébb 
efet, mert nem hitethetem - el magammal, 
hogy a’ Leányom olly fokáig fenn késne, a’ 
ki mindenkor három órával éjiéi előtt már 
elunni fzokot. Azt a’ rend-tartáíl ö egy eb
kor követhette, felelték ismét a’ Tifztek : 
de tegnap tsak kevéífel éjfél előtt vigadozot 
Bojárdóval, a’ kit a’ fzaváról jó l meg-esmér- 
tü k , sőt álmélkodtunk, hogy az idő alatt,' 
Eűúlta Algériában vagyon, a’ Török nyelvet 
olly helyefeu meg-tanúka, és fzólotta.

Minthogy ez egy újonnan ki-gondoltt ha
zugság v a la , hogy Bojárdó Abdellával túro
kul befzéllet vo ln a, a’ Baífa nem nyelhetta 
tovább illy tündér tsalárdságért fel*indák: 
fé r g é t , mondá azért n ék ik , hogy vole 
együtt az Abdella fzobajába jönnének, a’ 
hová Bojárdót-is el-hivattatta, ottan mind
nyáj ok előtt igy fzó Hot Abdellához.- ime 
Leányom! az itt lévő két Tifztek tegedec

Bo-



Bojárdóval el-követett rendetlen tettedről elot* ] 
tein vádolnak, azt befzéllik, hogy tegnap éjt- , 
fzaka későn látták a’ Bojárdót hozzád menni» j 

és a’ fzobád’ ajtajának hafadékán jól ki-vették, 
hogy ti együtt igen bátorságos fzövetségge! 
barátkoztatok, illetlen foglalatofságtok után 
pedig együtt le-feküttetek ; mond-meg inoft 
nékem: ha ez igaz-é ? és mennyire esméred 
magadat vétkesnek, és miképen bizól eme 
rofzfz tselekedetedröl fzámot adni ? mert ha 
elegendöképen magadat ki-nem mentheted, 
és ártatlanságodat meg-nem mutathatod, mind 
a’ kettőtöknek e’ karjaim lefznek gyilkolj.

I lly  keményen, és rövideden ki-mondott 
végezésére a’ *Baísának a’ vádolok füleltek* 
Bojárdó pedig döbögöt, és retteget, nem 
gondolván m áll, hanem hogy a’ tegnapi do- 
iog miátt minden okvetetlenul az életét fog
ja el-vefzteni. Abdella ellenben bátor fzivvel 
mind a’ két hazugokkal Izembe állót, nyers 
fzózattal igy táinadván-fel ellenek: T i vagytok 
azok a’ hamis vádolok, a’ kik mint a’ kul* 
lógó farkafok az ártatlan vér után jártok ? 
mi ingerelt benneteket, ti ortzátlan Nadá* 
lyo k ! hogy Lützifer agaraival dühösködö 
agyvelötöknek ezer nyüítii bordájában іПУ

húnea

v* -
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hímes vádoláft fzöttettek Bojár dó ellen , 
és bérlettetek ellenem ? nem de nem , ti 
iftentelenek ! ennek a’ Fzegény embernek 
romlására akartatok vermet ásni'? azt az 
életlen vétket koholván-ki ellene, mintha 
betsületemben meg-sértet vólna, de! tudjá- 
tek-meg ti rágalmazó ebek, hogy melly 
Véümet igyekeztetek a’ mi lábaink alá ásni, 
még a’ ti nyakatok fzakad abban t ime itc 
Jelen vagyon az Atyám a’ Baffa , meg
mondhatja a z , a mit lá tó t, és a’ mi igaz, 
^ert az egéfz idő alatt, midőn tegnap ké
sőbben Bojárdó nálam v ó lt , ö-is jelen vólt, 
és ha fzűkség, még két más bizonyságokat- 
is állithatok , a kik hafonlóképen mind ad
dig a fzobámban jelen vo ltak , valameddig 
^ojárdó nálam mulatót; Lég-ottan  midöá 
e2eket fzóllotta* bé-lépének a’ fzobába a’ 
tegiiapi két bizonyság - tévő Tifztek - i s , 
kikért a’ Baffa már annak előtte küldött. 
A* kiknek jelenlétekben igy fzóllot to* 
Vább Abdella a vádolóihoz: nézzétek ti 
barmok! itt vaunak azok a’ két bizonysá- 
8°k-is, kik tegnap a’ fzobámban mind ad- 

jelen vóltak , valameddig Bojárdó el-nem 
távozot; fzóljatok, és vádoljatok mott, és 
bizoiiyitsátok-raeg j ha Bojárdó betsületent

Y  fellett
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ellen tsak leg-kifebbet-is követet-é el f  De 
ezek a’ félelemnek, és rettegésnek rokony- 
kodó néma tályogától el-íojtatván, és tzitZ* 
bakot fe tudván kottyantam , mint a’ kö- 
bálványok állottak. Azon közben meg-is, 
miglen a’ bizonyságra jött két Tifztek a 
hazug vádlásról meg-túdófitattak , emezeK 
fel-efzmélkedvén, térdre erefzkedtek, gofi' 
dolván, hogy alázatos térd-hajtáífal a" Baf' 
sánál, és Leányánál kegyelmet találnak' 
De a’ Baffa annyira fel-gerjedet otsmány 
költemények ellen, hogy kezebe ragadván * 

íegyveret, mérgében mind a’ kettőnek két' 
té-haütotta az élete gombját.

Ezen történetnek a’ hire még ez nap 
cgéfz Városban el-terjedet, és azoknak, 9 
kit Bojárdó felöl rofzfzül fzoktak befzéll6' 
n i , olly félelmet o k o zo t, hogy alig me*' 
ték az után a’ nevét-is nevezni. Maga 
Janitsárok A g á ja , kinek a’ Leleményéből 
fö-képen fzármazot ez a’ dolog, noha 
gériában fzinte olly hatalmas v a la , mint 8 
Baffa, meg-is ezen efet ellen nem kivált 
egy fzóval-is berzenkedni, sőt jobb gond0' 
latokkal kezdet Bojárdó felöl lenni, halivá11? 
hogy Abdellánál o lly tiíztaságofan, és £*

338



SS*?
költsofeii vifelte magát, és a’ Bafsdnak ab
ban álló parantsolatját: hogy valaki ez ti
tán Abdella, és Bojárdó ellen valamelly ki- 
febbséges hazugságot méréfzel költeni, a! 
nyársra vonyattafsék, meg-eröfitette.

Ebbéli parantsolatja, a’ nevezett két Tifz- 
teken el-követett bofzfzú-álláfa a’ Bafsáuak 
emlékeztették Bojárdót, hogy igen közelit* 
íie már az az id ő , mellyben néki Algériá
ból , következendöképen az egéfz Török 
földről el-távozni leg-tanátsofabb, és leg- 
fzükségefebb volna, minthogy könnyen eh 
ítélhette, hogy ama két Tilzteknek halála 
az atyafiakat annyira meg-keferítette, h o g y , 
ha világofau nem-is, leg-alább titkon, és 
orozva vetendő lefeiktöl életét mindenkor 
iéltheti; illy  félelmes következésnek el-tá- 
voztatására, és a’ Baffa kegyefségének bi- 
Zonytalansagára nézve Bojárdó tehát Abdel- 
lával újabban fzóllot, könyörögvén n ék i, 
h o gy 5 ha tetfzéfe, és fzándéka Frantzia 
Orfzágba menni még állandó vólna, az el
végzett mód fzerént el-fzökéfeket íiettetné, 
ba pedig talám meg*változtatta vólna fzán- 
dékát, és ismét Algériában meg-maradni kí
vánna j leg-alább légyen olly könyörületef-

I % ség-
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séggel h o zzá , hogy kegyefségéböl mutatna 
módot el-fzökésére , minekelötte az ellensé
g e i, a’ kik fzüntelen utáima ólálkodni fog
nak , gyenge életét, mint a gyertya világot, 
egy véletlen fzempillantásban el-oltsák.

Abdella helyben hagyván e’ kérését Bojár- 
dónak, elégséges hihetséggel és valósággal 
ötét bizonyofsá tette, hogy egyfzer fel-tett 
fzándékától leg-kifebben fém gondolkodik 
el-állani, sőt véle együtt hafonlóképen vá
gyódik Algériától meg-válni, és o lly Or- 
fzágba jutni, a’ mellyben meg-gátolhatatlaii 
fzabadsággal a’ Török tévelygés helyett a’ 
Kerefztény hitnek ágazatira oktattathaffon, 
és térheffen ; mert jobban, és velöfebben, meg- 
visgálván a’ valláfoknak egyenetlen páran- 
tsolatit, és fzokáílt, fok állapotokra talált, 
mellyek gondolatja fzerént a’ nagy lítennek 
пещ tetfzhetnek, és mellyek néki a’ való
ságos boldogságnak el-nyerésére akadáiyo- 
fok láttatnak: melly okból kívánva kívánná, 
hogy ma lehetne Kerefzténnyé, és addig le- 
hetetlen-is néki nyugodalmas fzivvel lenni) 
míg Algériából kkiem  költözködik.

Bojár-



Bojárdó ezekre alázatofan azt fe le lte , 
hogy az ö tehetsege annyira nem terjedne, 
hogy önnön erejéből illy  idvefseges , és di
cséretes kívánságát be-tellyeűthetné , hanem 
magának kellene azon iparkodni, és gon
dolkodni; Abdella erre-ís ajánlotta magát, 
imigyen hiztatváu Bojárdót: hogy minden
okkal móddal fog fzorgalmatoskodni , hogy 
egy alkalmatos hajót, és hajóit a’ kezére 
keritheffen, mellyekkel egyetemben el-fzök- 
heíTenek, és meg-indúlhaffanak.

Könnyen el-lehet hinni, minémüképen kel
letet ez Hlyen vakmerő fzáudék mellett Bo
járdónak fé ln i, a’ ki által-látta, melly pó~ 
rúl járna, ha az alatt fzökö fzándékjok a* 
fiafsának fülébe menne, vagy a’ fzökésbeii 
Utói érettetnének: Abdella ellenben meré
szebb va la , hogyfem fé lén k , és fel - tette 
magában, hogy ha egyfzer annyira viheti a’ 
dolgát, hogy a’ tengerre juthatnak, és ott 
talám utói érettetnének, ö iijkább a’ ten
gerbe ! ugrand, mintfem Algériába vifzfza 
^rjeu. Hogy tehát fzökö fzándékát men
nél elébb véghez vidje, fzabadságot kért az 
Attyától, hogy a’ tengeri partokra sétálni 
mehetne; a’ kinek engedelmébol oda vitette

Y  3 ma-
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magát, és ottan egynéhány herélttektol kc- 
sérictvén, sétálgatott nem más okból, ba* 
nem hogy visgálódna, ha nem akadhatna-e 
egy ollyasra, ki fzökni kéfzülö igyekezetét 
m agára válalná. Szerentséjére fzembe talál* 
kozot egy emberrel, a’ ki fzületett Frantzia, 
és annak előtte Kerefztény va la , de rabsá
gában fzenvedett felette kemény tartatáfa 
miatt kétségbe esvén, törökké lett, és ak* 
koron a” tengeri rabláfokból élt. Ez a2 
ember az előtt mint rab Abdeliánál fzolgált, 
a’ kitol nem tsak lágy rabságban tartatott, 
de máskép-is fok kegyefségekben rélzesít- 
tetet, úgy hogy nála nehezen lett volna 
T örökké, ha a’ Baffa egy más Urnák el-nefli 
adta vólna, kitől az után minden Ínségekkel 
kinoztatott. Abdella tudván, hogy az a2 
ember az emlétett okokból, és a’ tett régi 
jónak meg-emlékezéséböl a* fzemélyét igei 
nagyra betsülné, nem kételkedett ötét meg" 
fzóllitani, és meg-kérdezni, hanem válalna-^ 
fel egy pár fzem élyt, kik között egyike # 
maga volna, jó  és dupla bérért Algériái ' ‘ 
Spanyol, vagy Frantzia Orfzágba, avagy 
akár melly más Kerefztény földre ki-vinni

Lom
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Lombiáno ( úgy neveztetett az a’ tengeri 

lator) elejéntén a’ fejét rázta erre a’ kérdés
re, azt állítván, hogy az o lly  koveokezetii 
dolog volna, mellyért ha el-árúltatnék, vagy 
Valahol az útban meg-kapattatnék, életével 
adózna: jóllehet Abdella lég -jobb fzókat 
adót, és ezer arany jutalmat-is ígért vala 
néki, ha Európába v i fz i , nem akart még-is 
núndjáráft egyet-érteni, miglen jó  Lelki fu- 
garlás által erzébe jutót , hogy olly formán 
ö maga-is még egyfzer a’ hazajába juthatna, 
és a Török tévelygésről, mellyért a Lelki 
esmérete fziintelen] mardosta, ismét a’ Ke- 
refztény hitre térhetne. Elméjébe ütközött 
illy  iftenes gondolkodáíiban meg-igérte Abdel
lának , hogy reá-áll kívánságára, és ki-fogja 
«tét a’ máíik esméretlen fzeméllyel együtt 
a’ meg-alkudott bérért Algériából vinni, úgy 
ehnélkedvéu magában, hogy egy alkalmatof- 
sággal az eddig-való rablásával fzerzett érté- 
két-is el-vifzi magával, melly nek, és a’ meg
t u d o t t  bérnek fommajával akár hol betsü- 
lettel el-élhet.

Ezekre Lombiáno tudtára adta Abdellának, 
hogy ö két nap alatt igyekezik fel-kéfzülni, 
és roeg-indúlni, a’ máfodik éjtfzakára tehát

Y 4 azon



azon fzeinélJye! egy ütt Török férj fiú ruhá* 
bán jönne a’ hajójára, ki arra kötelezte 
in igát, hogy minden tudományát, és iparko* 
dásác arra intézi, hogy önnön jobb voltára 
nézve-is műid a! ketcujeket fzerentséfen el* 
vid je, és hogy meg-ne esmértetnének, ha 
talám valakik uuumok küldettetnének, más 
esméretleuitö ruhákat-is, minüeket a’ Ke* 
refztények viíelnek, vifzen magával, mel* 
Jyek fzükségben nékik fzolgáljanak> ezeken 
kiv'ul még több jó  fortélyokat, és tanátsokat 
mondott, mellyeket Abdella olly fu ly o s , és 
vakmerő dologban efzeíen követne.

Illyenképen meg-egyezvcn Abdella, vifz* 
fza tért, hogy Bojárdónak hirül v id je , & 
tengeri parton mi jó t végzet légyen. E % 
hallván a’ fzabadúlására meg-tett rendeléfe-* 
két, ki-mondhatatlanúl meg-örült, nem egye
bet gondolván, mintha minden fzerentsétlen- 
ségébol ki-gázolt vó ln a , már feramit buz
góbban nem kívánván, mint azon órának el- 
közelítését, mellyben Abdellával Algériából 
útnak indulhatna,

Abdella ezek után kéfedelem nélkül roío* 
den drága efzközeit aranyból, gyém ántból >

gyij n-
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gyöngyükből, és egyéb drága partéikb ól 
nagy tsendefséggel öfeve-rakta , azokhoz 
még annyi kcfz pénzt tévén , mellyel egye
temben az érteke jeles fommára ment, melly 
ruhát pediglen az úton vifelne, magának ki- 
válafztot, abban fok drága köveket varrót, 
ügy Bojárdóval-is a’ magáéba fzámtalanokat 
Varratot, hogyha történetképen a’ kéfz pénz
ből ki-fogynáuak, lenne nálok, a’ mi kolc- 
ségre könnyen fordithacandó vólna.

' Midőn e’ fzerént egéfzen el-kéfzültek, 
Abdella az Attyától engedelmet k ért, né
hány napokra a’ tenger pártján lévő  mulató 
palotajába mehetni, és ott a’ vidáraitó fzel- 
lön magát egéfségefebb voltára nézve ki-íri- 
fithetni. Ezt minthogy többfzör-is fzokta 
tselekedni, a’ Baffa akkor-is könnyen meg- 
engedte néki, azon fellyül még arra-is föa- 
badságot adván, hogy Bojárdót-is múlatsá-> 
Sára magával viheti,

Illyenképen leg-kifebb akadályt fém lát
ván Abdella, melly a’ fzándékától gátolná, 
eiinden öfzve rakott partékajával együtt 
a múlató házhoz vitette magát, a’ hol ki
mondhatatlan türhetetlenséggel várta azt az

Y S éjt-
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éjtfzakát, mellyben Algériából őrőkőfen el
távozni kivánt. A ’ nap le-alkonyodváiij 
már a’ hóid kezdet az Ö fertályában emel' 
kedni; a’ herélttek pedig nyugodalom előtt 
Abdellatól erős álom-hozó italt nyervén, 
mint a’ gőzük aluttak, midou leg-ottan Ab' 
della, és Bojárdó az útra válafztott ruhá- 
jókban fel-öltözvéu, és minden partékájokat 
magokhoz vévén, tsendes lépéfekkel a’ fzo* 
báikból ki menének, és az ajtókat utánnofc 
bé-zárván, nagy ferényen oda fietének, 9 
hová Lombiáno nékik időt, és helyt rendelt*

E z alkalmaíint egy jó  óráig állott ftrását 
miáttok, miglen a’ rendeltt helyen meg-j^ 
lelitek: örült azért felette vártt el-érkezéft' 
ken. Azután még néhány fzáz lépésnyi^ 
vezetvén őket as Hajó állásáig, minekután* 
na ottan tsendefen bé-fzállottak, Lombiáfl0 
tudván már a’ lég-közelebb való úti-járáft 
a’ parttól fel-oldozván a’ hajóját, minden k f 
sés nélkül a’ mély tengerre botsátotta, o££ 
úgy fzorgaltnaztatván a kormányát, ho $  
mind a’ fzép tsiUagos időnek, mind a’ 
kellemetes ízéinek alkalinatofságával 
hamarább Algériát el-halladhafsák, és ^  
utánuok vethető töröket-is el-kerülhefsék.

Ezek-
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Ezeknek igy kívánságok fzerént történte 
Ótra indúlúfoknak kívánván addig-is jó  fze- 
feutsét, míg befzédemben a’ fór ismét reá- 
jok jö n , emlekeznem kell más felé-is, és 
^tnom, hol, és melly járáfokban forgót 
^dig a’ Tufzánói Hertzeg. Ez az alatt A - 

Venióba érkezvén, ott lévő mutatásában reá 
talált arra az emberre, ki a’ Gróf Venezi- 
^nek a’ jófzágit meg-vette, ezen Ur ámbá
tor a’ Kriftina Grófnénak el-ragadáfa felöl 
többeket tudót, mindazáltal m ég-is a’ Her
cegnek értekezésére tudatlanná, és idegen* 
üé tette magát, nem einlétvén egyebet, ha
nem hogy a’ Gróf Venez'íni annyira botsá- 
totta volna ki előtte magát, hogy ö Szitzi- 
üában akarná magát le-tenni, és ott hóltáig 
Való lakását válafztani, azon okból az el* 
adot jofzágínak árrát-is Mefzfzinába néki ál- 

tétettni kívánta. A ’ honnan nem hal- 
°tta az últatól fogva femmi hirét-is, ha * 

°da ért-é , vagy pedig talám a tengeren ke- 
íeí>ztiil kosul koborló Török hajók közziU 'ti 

Valamellyikének a’ hatalmába efet ?

A’ Hertzeg, k i A v e n ió b a n  Szelímo ne- 
Vii Grófnak adta k i m agát, illy e n  tudóGtás- 

ta nem tudta , mire tökélje-el magát, ha
Kri-
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KriÜitia Grófnét tovább-is kereffe-é, vagy 
fesak vifzfza hazájába térjen ? meg-emlékeZ* 
vén mindazáltai arra a’ fogadására, mellyé5 
Parisból lett meg - indúláfakor a’ KaténO 
Márk - Grófnak tét, hogy tudniillik ö a 
Gró fűét, bátor a' fzéles Világnak mind з 
négy réfzeit Öfzve járja-is, fel-kereíi , k^ 
telefségének lenni tartotta végső dolgokat-i* 
el-kovenii, tsak a Grófnét ki-nyomozhaff* 
Erre nézve fel-tette magában, hogy Mafö' 
fziliába-is el-mégyen , a’ hol leg-alább ki' 
fogja tudakozni, hogy hova ment, és melly 
felé vette útját Gróf Venezini az úgy ne* 
vezett Báró Bojárdóval ?

Valamint fogadta, és magában fel-tette» 
úgy a fzerént meg-indúlván, és be-érkezvé15 
ebbe a’ Városba, tudakozódot némellyektolj 
kiket látott, és ité lt, hogy az újságokba# 
tudóskák volnának, kiktöl-is úgy tudófittf' 
tott, hogy az emlétett Gróf Venezini Fra11' 
tzia Orfzágból egy ékes Grófnét el-ragadváft 
minek utáuna Avenióban elebb az útjába*» 
minden jófzágit el-adta volna, M afzfziliá^ 
jö t t , de itt, minthogy ide jövetelével a 
tengeri parton egy Szitziliába indúló haj^ 
kéfzen, és már menő félben talált, feinm1*

nem
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Ч І  Пеіп kefét, hanem tüftént a’ hajós Kapitán- 
eZ* nyai Szitziliáig meg-alkudot, cs a’ véle lé- 
Уе£ Vö Grófnéval, a kit firjfi ruhába öltöztet* 
;n0 vén, Báró Bojárdónak nevezet, a’ hajóra 

8 l̂t. Szerentséfen érhetet-é Szitziliába, az 
8 kétséges íbk féle okokból, mert azon hajó

id  nak innen lett meg-indúláfa után tsak hamar 
:' lS lrtóztató fzél-véfz támadót, mellynek meg- 
^  ^iinéfe után a’ Vizben fok hajó töredékek, 
fZ' és darabak láttattak,- nagy volna azért a’ 
№ Syanóság, ne talám az a’ fzerentsétlenség 

őket érte, annyival-is inkább, mivel azon 
?  bajónak az időtől fogva leg-kiífebb hire fém 

Hallatott.

Illy ije fztö , és felettébb való sérelmü 
^-hallás új Tebeket nyitott a’ Gróf Szeli- 

b ^ónak fzivébe ( melly néven ezentúl a* 
^ertzeget nevezni fogom) mert ki nem ve
hette belőle, ha Kriftina Grófnét érte-é az 

1 a ^erentsétlenség 4 minthogy pedig bizo- 
 ̂ jty°s hol-létéröl fém tudhatott-meg fém mi t- 

1 Ss kezdet alkalmasképen tsekkenni remény-
* uégébei13 söt m r̂ kételkedni, ha valaha lát- 
1 atja-é még kedves Kriftináját ?
u

El-



El-nem halgathatom itt , hogy a’ Hertzeg* 
nek Lováfz-M eítere, Arlindó, a’ jövendölő 
tudományban tudós lévén, külömb különít’ 
féle kérdéfekre olly jövendölő feleletek^ 
tudót ki-munkúlni, mellyek alkalinafmt aí 
igazsággal meg-egyeztek , és bé-1ellyе Г е dtek< 
Gróf Szelimo igyekezvén néhány nap M a# 
fziliában mulatni, arra a* gondolatra ji>ti 
hogy Arlindó az alatt kérdéfeire minden ke  ̂
vezés nélkül jövendőt néki mondana; & 
sö : ha Kriítina Grófné még él*é'? máfodifc; 
ha vallyon reá találhat-é még valahol e’ ’V* 
lúgon ? Arlindó nagy fzerentséjének tartv$ 
ebbeu-is a’ Hertzegnek tekélletes engedj 
mefségét meg-bizonyithatni , következeiig 
nap korán reggel, mellykor minden dolg^ 
józanabban fzoktak folyni, a’ kérdéfekh^ 
fogot, azokat, és azokhoz tartozandó 
tomokat papirosra tévén*

Imigyen fel-jegyzett hetükből, és poíi£'j
mokból figyelmetefen kí-fzámlálván azok0Í'
a’ mellyek jövendölök valának, azt ho&
ki belőlek, hogy Kriítina Grófné még  ̂ ’
és egéfséges, és eddig életének nagy
delmében forgot volna , de már azon í1*
cfet; a mi a’ múíikát illeti, úgy mint- 1

még
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még e’ Világon a Hertzeg reá találhat-e ? 
erre a’ titkos értelmű jövendölő jegyek azt 
mutatták , hogy a’ kérdés tévő eddig nagy 
fáradsággal iparkodot légyen, miként fzive 
Vágyásának meg-elégitésére a’ tzélját el-ér- 
bette volna, de ha még kevés ideig türteti 
magát, örömmel meg-találja, a’ mit a’ fzive 
kiván, és tsak kevefsé a’ napkelet felé té
rítse útját, úgy történhetik, hogy a’ mit 
keres, ott a’ mélységes vizeknek közepén 
Bemeibe akad.

Ebbéli ki-munkáltt jövendölésével Ariin* 
dó a’ G róf Szelimóhoz ment, bé-nyujtván 
azokat, és kérdezvén tőle, mikép tetfzené- 
bek néki'? Gróf Szeliino el-olvasá azokat, 
de hogyan kellefsék azt néki érteni, hogy
0 Kriüinát a’ vizek közepén találhatja, meg
yein foghatta: maga Arlindó-is nem tagadta, 
^°gy válafzának ez a’ réfze néki-is homá
lyosnak tűnnék, önnön réfzéröl úgy magya
rázván, hogy ö a’ Szitziliát gondolná ten- 
Ser közepének lenni, minthogy elsőben a’ 
llap-kelet felé volna helyheztetve, azután 
^örös körül a’ tenger környékezné, és az- 
ert méltán a’ viz közepének tarthatni, tud- 
Va lévén az-is, hogy Gróf Venezini az el



ragadott Grófilévai a’ felé indáit légyen, 
annak okáért meg-történhetik, hogy ottafl 
akadhatnak Kriftina Grófnéra.

Erre a’ Hertzeg fok ellen v a ló , és más* 
kép-is érthető magyarázatokat hozot elő, 
de végtére még-is reá befzéllette ötét aZ 
Árlindó, hogy a’ Grófné nem máfutt, ha
nem Szitziliábán tartózkodik* E ’ fzerént 
minthogy már olly hofzfzas litat tett volna, 
reá vetette magát, hogy még Szitziliába-is 
el-mégyen, és értekezni fog iránta. Fel-ké* 
fzülvén tehát, hogy leg-elso jó  fzéllel meg" 
iudúlhaffon, egy jó  bátorságos, és fegyver* 
rel derekafan fel-kéfziiltt Kereskedő hajóra 
tétetet fzert, a’ melly egyenefen Szitziliaí 
Tartománynak fő - Városába, Mefzfzinábá 
evezet.

Ekkép igen kevés késés után fel-derült
fzép id ő ve l, és ohajtott jó  fzéllel meg-i^
dúlt Gróf Szelimó azon a’ hajón , úgy btó*
tattatván & hajós Kapitánytól, hogy, №
tsak harmad tiapig az a’ fzél folyváfí tn?

tand * kétség kívül bé-evez Szitziliába# A '
zonba valamint külömb külömb féle nelllf
zetségek, úgy külömb küíöffib féle n e# 1

fze-
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Személyek lévének a’ hajóban, kik kozott 
vala bizonyos Gróf Verte vili nevű Frantzia- 
is , ki nagy bets'ulet - mimitálfal felette igen 
iparkodott G róf Szelimóval esraéretséget 
Vetni, Gróf Szelimónak tetfzvén azon Gróf
iak a’ maga vifeléfe, és mulatságos nyájaf- 
sága, leg-többnyire véle mulatta magát, an- 
ayival-is inkább, mivel Vertevill minden fé
le újságokat tudót befzélleni, mellyek Pa
risban a’ Hertzegnek el-menetele utáu tör
téntének.

Történt pediglen hogy Vertevill befzéd 
közben a’ Lorindó Mark-Grófnét-is elő hoz
ta , a’ kiről tudniillik elöl befzéllettünk s 
említvén, hogy ez a’ Tufzánói Hertzeget 
lgen meg-kedvelte; G róf Szelimó azonnal 
fel-fogta a’ nevét, kérdezvén Verte vilitől » 
ha élne-é még a’ Márk-Grófné, és mint vol-* 

jelentvén, hogy néki-is fzerentséje léve 
előtt, ötét esmérni; G róf Uram! feleié 

erre V ertevill, minthogy értekezni kivan 
felöle, adom tudtára, hogy én gyakorta a’ 
t&rfalkodásában lévén, olly jó l esmérem, 
,J1int ennen magamat, és azon okból külö
nös dolgokat mondhatok felőle.

Z  Tsak

S5S
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Tsak kevéffel előbb ( kezdette befzédet 

folytatni Vertevill) hogyfem én Párisba jö- 
vek , és ott egy ideig múlaték , múlatozot 
Paris Városában bizonyos Tufzánói Hertzeg' J 
is, ki valamelly Kriítina nevű Grófnét egyéb- 
aránt fziiletett Töröknét, kit egy Katénó 
nevű Márk - Grófné faját fzülötje gyanánt 
tartott va la , annyira m eg-kedvele, hogy 

Л egéfzen utánna indűla. Az a’ Hertzeg a 
K irályi Udvarnak meg - tekéntéfe, és ott 
maga meg-esinértetéfe végett kevés ideig 
Verfzáliában-is tanózkodot, holott a’ neve
zett Lorindó Márk-Grófnét maga rendes 
fzem elyével olly igen be-vette, hogy e2 
ütet fzerelmes fzemekkel nézte, és felet
tébb iparkodot, miképen vifzont való fze- 
retetre gerjefztheffé: de minthogy a’ Hertzeg 
egéfz hajlandóságát már a’ Torok Kriítifl3 
Grófné után vetette, nem tsak minden al' 
kalmatofságokban h ideg, és tántorithatatla0 
v a la , de a’ Grófnénak kedvéért Verfzáliát-is 
el-hagyta, és Párisba költözött. Látván eb
ből a’ M árk-Grófné, hogy reményében meg' 
tsalattatott, kételenittetett magát úgy alkal" 
maztatni, hogy a’ Hertzegnek efeét meg' 
veheffe, de ez lehetetlen léve néki. Anna^ 
okáért űj Meíterséget kapot-fel, és igyek®'

zet
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f* zet a’ Hertzeget a’ fzép Toröknétöl, melly
y  néven egéfz Parisban hivattatott, egy hofz*
эС j fzas iráífal le-idegeniteni: de tsak hamar ez
Э* I Után történt, hogy Delíinatus tartományból
3' j  Való bizonyos Gróf Venezini a’ nevezett
° j  Grófnét eröfzakofan el-ragadta, kinek a’ Her-
lt tzeg minden embereivel Parisból nyoma
\ után indúlt, olly fogadás-tétel a latt, hogy
1 bár az egéfz Világot meg-kell-is néki járn i,
1 a’ Grófnét még-is fel-kereíi. Mihelyeft Lo*
? íindó Márk-Grófné a’ Hertzegnek el-távozá-

sát meg-értette, által - látván, hogy a’ Her- 
1 tzeghez való bízásának reménysége füílbe
; ment, olly lzornyen meg-keferedet, hogy

fulyofan le - betegedet, és az Orvotoktól 
fcagy fáradsággal, figyelmetefséggel, és fzor-* 
galmatofsággal hozattathatott egéfségére*

Alig gyógyúlt-ki Valamennyire a* nyava
lyájából, folytatta tovább G róf Vertevill 
a’ befzédét, minthogy a’ fzive femminémü 
könnyebbitö elmélkedéfekkel meg-nem en- 
gefzteltethetett, sót jnég mélyebben a’ kiván* 
ságos gondolatokban bé-keleptzéfedet, ki- 
verhetétlenül azon gondolatba merültt, hogy 
lehetetlen légyen néki élni a’ Hertzegnek 
birtoka nélkül, ekkép a’ fzerelemuek hátai

ig a ina



ma annyira v itte , hogy fenkinek fzándékát 
meg-nem jelentvén, férjíi ruhába öltözködik, 
és a’ Hertzeg után bujdofot, moft jár fe l ,  
és alá földön és vizen, hogy ötét, ha lehet
séges , valahol fel-találja, és Kriftina Gróf- 
néhoz hódúlet fzerelmérol le-befzéilje: ha 
fel-találhatta-é eddig a’ H ertzeget, vagy 
melly történeteken ment*által, azokról nem 
tudok hirt mondani. Ezekkel vége lett a 
Lorindó Márk-Grófnéról való befzédnek.

Én azt tartom, hogy leg-kevefebb gondja 
a’ tovább e’ dologban értekezni kiváuó Ol
vasónak , ha tudja-é , vagy nem, minémii 
gondolatokat forgatott elméjében a’ Tufzánóí 
Hertzeg avagy ( a’ mint moft neveztetik) 
G róf Szelimó ezen befzéd alatt; jelentem 
azért inkább, hogy a’ G róf Szelimó hajó
jának a’ fzelek o lly  fzerentsés fuvaüáííal 
kedveztek, hogy ok két nap múlva nem 
tsak Mefzfzina tájára, de Mefzfzinába-ís 
bé-érkeztek. Ide érkezvén Gróf Szelimó * 
a’ leg-hirefebb vendég-fogadóba fzállot-meg í 
mivel pedig az esmérkedö útazásban Gróf 
Vertevillnek mulatságos , és rendes mag* 
viíéléset úgy meg-kedvelte, hogy a’ táría- 
•Mgát tovább-is maga körül fzeavedni kiván-
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ta, kérte Ötét, hogy tetfzene néki nála ma
radni. Gróf Verte vili néni kéretette fokáig 
magát, hanem azonnal kéfzen ajanlotta a’ 
tárlaságát, azon okból a’ fogadóban Gróf 
Szelimónak ellenében vett magának fzobát: 
melly alkalinatofsággal a’ fzüntelen való e- 
gyiitt léteiben o lly  barátságba erefzkedet 
Gróf Szelim óval, hogy ez végtére azt a 
hibát követe-el, hogy ki-nyilatkoztata néki, 
ki légyen ö , és kit keresne Mefzfzinában.

Gróf Vertevill bizonyofsá tétettvén ek- 
képen, hogy fzerentséje • légyen a’ Tnfzánói 
Hertzeg Sándorral tárfalkodni, a’ ki Krifti
na Grófné után fáradozna, mindjárt nagyobb 
tifztelettel kezdet fzólani, és meg-követte a’ 
Hertzeget, hogy tudatlansága miátt eddig 
dlendöbben nem tifztelte; G róf Szelimó pe
dig ki-kérte erre magának, hogy Vertevill 
ezentöl-is tsak úgy bánjon, és fzóljon vele 
mint Gróffal, minthogy útazáfiban esméret- 
len akar lenni, fogadváu, hogy mindenkor 
feives barátja, és hozzá való barátságának 
*karmelly alkalmatofsággal kéfz meg-bizonyi- 
tója kiván lenni. Gróf Vertevill mindazál
tal noha minden betset, és hajlandóságot 
mutatót vala a’ Hertzeghez képben , és úgy

Z  3 vifel-
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viíelte magát, mintha tellyes igyekezettel 
még belyebben barátságába férkezni óhajtana, 
végre még-is olly képtelenül meg-tsalta Gróf 
Szelim ót, hogy ez abból eleget tanúlhatot, 
mikép kell a5 titkot egy látfzatos jó  barát' 
nak meg-hmui. Mert Gróf Vertevill titkon 
Kriítina G rófn éról, mintha a’ tengerbe hóit 
vó lu a , gyáfzos verfeket tsináit, és azokat 
egy tudós Meüer - ember által márvány - kö 
táblára metfzette, melly táblát azután a’ fzob 
gái által й Várofon kívül lévő tengeri pár* 
tón egy o lly helyre vitette, és fel-állíttat* 
t a , holott a’ fö nemből valóknak, kik ha« 
jó  törés által életekről meg-fofztattak, ha* 
lottas Yerfek fzoktak tétettetui.

Illyen tsalárdságának el-követéfe után Gróf 
Vertevill kérdés tett G róf Szelim ónak, ha 
nem tetfzene-é néki fzekéren ki-sétálni, és 
a’ Mefzfzina környékét meg-visgálni ? et 
kedvére léve Gróf Szeliinónak, azért bé-f°" 
gattatot, és ki-menének a’ Várofon k iv ü l» 
holott midőn némelly helyeket tekéntetb® 
vettenek, arra a’ helyre-is el-értek, a’ hol 
a’ tengerbe hokt fö neműek gyáfzos Vei" 
fekben fel-jegyeztettek ; melly hely 
hogy magában vidámságos, és fzép fákkal

ki-
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ki-ültetett egyenefség vala, Gróf Szelimó ki- 
kivánkozot fzálni a’ fzekérböl, és ott a* 
iák alatt gyaiog járni.

Gróf Vertevill azt óhajtotta leg-kivána- 
tofabban, azért addig vezette a fák között 
ide ’s tova Gróf Szelim ót, migleu arra a* 
helyre jöttek, a’ hol az emlékezetes jegyek 
fel-vallnak allítva azoknak, kik hajó-törés 
által életeket el-vefztették. G róf Szelimó 
alig értette-meg, mit jelentenének azok a’ 
jegyek , azonnal . kívánságának kifzteteté- 
sétöl arra ingereltetett, . hogy mind azokat 
meg-nézni, és el-olvasni akarta; de ja j!  
Welly fzomorúságra, és keferves könyvekre 
változtak fzemei, midőn a’ G róf Vertevill- 
töl fel-állittatott táblához jö t , és azon e’ 
következendő Verfeket be-metfzve találta, 
&  olvafta :

Sándor!
Ha eddig jö tté l, ne fáradj tovább!
Elérted  itt az útadnak tárgyát.

Tudd-meg, hogy 
A* Török Kriftina,

(K i buzgó irigyedtöl
Deliinai G róf VenezintÖl

Z 4 fii-



El-ragadtatott)
Olly fzerentsés vólt #

Hogy rabló kezel közzül 
Neked ’s nékem nagy Örömül,

Ki - menekedhetet;
Midőn ö a’ rablását életével,
A ’ mély tengerben fizetni fzél-véfzfzel 

Kételem’ttetett.
Ö meg-hóltt,

’S  a5 hánykódó habok el-nyelték,
És nedves firjokba temették»

De ja j !
Kriílina - i s ,

A ’ te ektekéllett hitvefed,
( Ki-leg-fzebb ’s kedvesbb vólt előtted.) 
Sem néked, fera a’ G róf Venezinnek, 
Hanem az ifzonyatos vizeknek 

Satátja le t !
Ne firj Sándor!

Hogy azt az Egek tőled el-vették, 
öröktől ezt már igy rendelték;

A ’ H alál!
Melly minden embert egy aráiit kafzál, 
lm eb vágta tzélodnak fonalát!

Tanóid ebből 
A ’ Világi Őrömnek fiilánkját 
Meg-esméml, ’s álhatatlanságát,

Ne
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I Ne véld pedig, hogy nyugalmadat
I Többé fohol fel-nem találhatod,

Mértékeid inkább könyveidet,
Mert azok nem adnak könnyebséget.

Kriftina !
B ú , gond, és fájdalom,
’S  fzükség nélkül vagyon,
Nem kivan egyebet: légy gondolatban 
Róla hajlandó emlékezettel!
Tudod már, mi történt életével!
Térj v if/ íz a : mert igy a’ fzerelmünknek 
Vége lett, ’s meg-eskatt hivségünknek;

A ’ mit Halál 
E gy  mástól el-válafzt: fajnálhatni,
De mértékkel kell azután aggni,
Hogy az Itteni bölts rendeléfek 
Ne állittalíanak kegyetlenségnek,

V

Noha ezek az utolsó fzó k  olly értelműek 
ólának , mellyeknek meg - fontoláfa által 
^ r(>f Szelimó magában fzálhatot vó ln a , a’ 
llaSY> és hertelen fájdalom mindazáltal an
nyira fel-keverte a’ fz iv é t , hogy majd meg
yein fzüntethette a’ könyveit. Gróf Verte- 

pediS utánna mindjárt egy más hafonló 
övön olvasgatot, és úgy tettette magát, 

Mintha Gróf Szelimóra neiu-is vigyázna, 
Z  5 azon-



azonban úgy vigyázot mint a’ daru, és mi- Vâ
dőli lúcta, hogy a izéméit kefzkeuöivel
torlegette, hozzá közelítvén, igy fzólitotta-; Ja 
meg! hogy lehet a z , Hertzeg! hogy ezek
nek az embereknek fzerentsétlenségét kefei> 
gi , és íiratja, kik közz'úl talám egyet feifl 
esmért ? o h ! hogy ne esmértem vo ln a ! fel? 
le vifzfca Szelimó : im itt akadok egy fzo' 
morú túdóíitásra, hogy Kriítina Grófné» 
nékem e Világon egyetlen egy kedvem meg' 
h ó it , és a lelkét a’ tengernek mélységében 
nyomorúságofan ki-adta.

Збз *  - -  ■ —

Vertevill tsudálkozóhoz hafonlóvá tévén 
magát, közelebb lépet erre , é s  az irásho^ 

hajóit, mintha azt olvasni akarná, mellyé11 
alig futtatta kevefsé a’ fzem eit, elsőben ki' 
mondhatatlan fzanakodását jelentette a’ НеГ' 
tzegnek, az után minden ki-gondolhatóképefl 
vigafztalni kezdette, fzép elmélkedéfekk^ 
eleibe terjefztvén , hogy fontolná-meg j^  
a’ Mindenhatónak meg-foghatatlan boltsefs^* 
gét, és rendelését, és gondolná-meg, hog/ 
az ö tetfzéfe, és fzent akaratja vala KriH1'  
nát ollyan halállal e’ Világi m ú lan d óságb ó l 

ki-fzólitani, ö egyedül ád életet, és fza  ̂
véget az emberi állatnak, az ö végezéte



E—  — ш  збз
ni- Valamint el-kerülhetetlen, úgy az ö irgal* 
relímafsága véghetstlen, még úgy ofztogathat- 
ta-l Ía kegyes áldáiit, hogy o Hertzegsége e 

^oftoha Torsnak érzékeny tsapását másbéli 
vígafzcaláííal, és ürömmel tetézettebben meg
jutalmazva tapasztalni fogja.

Gróf V ertevill azt gondolta, hogy illyes, 
és hafonló vigafztaló fzókkal fel-támogatja 
Gróf Szelim ót: de ez kefervében kevefet 
bájtot a’ beí’zédére, süt a’ tábla előtt a’ 
íöldre le-ült, hogy fzerentsétlen Grófnéjá-
11 ak még több hiv fzeretetü könyhulJatáíokat 
aldozon. Vertevill látván, hogy G róf Sze- 
Hmó igen meg-sértodót, nem bátorkodot, 
többet hozzá fzó ln i, hanem tanátsosnak 
ltélte tsendes várakozáffal meg-efett fzivé- 
!lek első indulatját által erefzteni ,• de mi
dőn tapafztalta, hogy Szelimó Szomorúsá

gában még mélyebben merülne , hogyiein 
magán könnyebbítene, bátorságot vet magá
i k ,  újoslag ötét meg-fzólítani, és inteni, 
{migyen fzólamlván-meg elöttp : kérem Her
cegségedet, tekintsen az Egekre, és mér
tékelje Szomorúságát, elég könyveket hullá
mot már a’ Kriftina Grófné halá Iáért, és elég* 
*ége§ jeleket adót a’ hozzá vifeltt hajlandó

ságé-



kir
láj
ho

ság iró l; áz már femmiféle fopánkodáffal, & 
ílránkozálfal íel-nein támafztatik.: a’ meg-lett 
eíétért hafzontalan minden íiralom , a’ jelen-' 
valókra, és jövendőkre kell az elmét fordi' 
tani •• emlékezzen Hertzegséged, hogy a 
Világon még tóbb fzép Afzfzony-Szeméiyefc 
vannak, kik kellemes voltokkal Kriítin* 
Grófné helyett mindenkor Hertzegséged elei' 
be álhatnak, és fzemeinek tetfzhetnék, úgy 
vélem , ha a’ Lorindó M árk-Grófné jelei* 
volna, ezen vélekedéfemet Hertzegségedhe# 
járuló fö-tifzteletétöl vifeltetvén, alkalmaíiiit 
meg-eröíitené , és nyilván meg - mutatná, 
hogy ő a’ kellemetefségben, és kedvellésre 
méltó érdemekben Kriítina Grófnénak egjF 
pontnyit fém enged.

Lorindó Márk-Grófné (feleié erre a’ Her
tze s) énnálam mindenkor jó  hitelben vólt> 
és nem-is tagadom , hogy még moft-is fzefl' 
vedhetem, de bár moll ízemben volna-is» 
ha az igazság ellen nem kivánna fzólui» 
meg-kellene néki vallani, hogy én rofzfzü* 
nem tselekedtem, hogy Kriítina Grófnő 
eleibe-tettem, és az után hódúltam, mert 
o h ! ez a’ hafonlithatatlan Grófné mind£rt 
drága tulajdonságokkal b ir t , a’ meilyeket

egy
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lett. е8У A fz fz o u y -S z e m é ly b e u  a’ ritkaságért le- 
,n,l betétién elégséges ditsérettel jnagafztalni: A ’ 

kinek véleked éfem  fze ré n t m in thogy a’ V i
lágon múffa n iutsen , f e l- t e t t  fzá n d é k o m , 

hogy én többé fz iv e m e t foha fen k ih ez fém 

kötöm.
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Ezen fzókkal fel-kelvén a’ földről, egy 
kést vett elő az zsebéből, mellynek hegyé
ü l  a’ Táblának végtére illyen verfeket váj- 
^lt-bé márványba:

Itt nyúgfzol, ’s változol e’ Világnak
S z ép e ,

K i voltál éltemnek frigyes öröm lép e;
Sándornak vig kedve örök gyáfzba

lépe,
De irva fzivemben van hivséged képe.

Ezután Gróf Szelimó nem akárt tovább 
P latn i azon a helyen, hanem midőn a’ 
jfráfzos Verfeket-is az iró könyvetskéjébe 
e'irta, értésére adta Gróf V ertevillnek, 
°8y ö már örömeítebb a’ fzállásán lenni 
Ivánnaj mellyre mind a’ ketten hallafztás 

jóikul a’ Városba vifzfza térének, a’ hol 
Selinió fzerelmes Grófnénak halálát újra

kéz-
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kezdette firatni: Gróf Vertevill vigasztalt* ^  
ugyan, mennyire vigafztalhatta , de azt 1 
váfaízt nyerte vifzfza , hogy lehetetlen lé' 
gyen néki egy olly hafonlithatatlan fzéps^ 
g ii, és fzivbül fzeretett Kedvesének el-vef# 
tését előbb efzéböl ki-verni, míg a’ hali 
azt véle el-nein felejteti.

Még az nap fel-tette magában G róf 
íiinó , hogy tovább Mefzízinában fém m* 
rád , hanem mennél elébb N ápoly, és Olafl 
Orfzágon által hazájába inécyen. A ’ ho^ 
minek előtte meg-indúlt volna, hallván ns 
hírét a! tüZ okadó Ethna hegyének, elét* 
hogyfem Szitziliából ki-menne, azt kivált 
meg-látni; azon okból vifzfza hagyván Me#' 
fzinában o lly  igyekezettel a’ tselédit, és ^ 
ió.fzágát, hogy ö ismét rövid napok múl  ̂
vifzfza tér j maga a’ Gróf V ertevillel,  ̂
Arlindóval egy hajón Katanea Városába ^  
jókázotí melly hely mivel mind Mefzfói0 
h o z , mind az említett hegyhez 
néni vala, gondolta, hogy onnan коШіУ\ 
léfzen néki oda ju tn i: hová-is könnyű № * 
rel által-jutván, valamint nem kevés tsu ‘ 
kozáffal látta annak a’ hegynek ektelen 
ságát, és füftölgését, úgy a’ mennyi*® v

m



Bltt' fedelem  nélkül lejietet, öfzve járván a’ kör-
• i  i^yúletét-is, nem álmélkodhatot eleget annak 
\k\ kenköves fziklákból égett hamuval be-buritott 

kopafz voltán. Azután a vezető emberek
től el-befzéltette magának azokat az irtóz- 
tató károkat, inellyek esnek, midőn a’ hegy 
gyomrában öfzve folyó égő , és tűz ger- 
jefztö efzközök igen öfzve gyűlnek, és a 
hegynek meg-nyiltt tetején ifzonyatos lán
gokkal ki-ütnek, és köröskörül tovább egy 
mély - földnél tűzzel, és föld indúláffal min
deneket el-rontnak; illyen fzomorú emléke
zetű jelek láttattak akkor-is 3ürübben. A ’ 
Hertzeg örömeit fellyebb hágót volna még 
a’ hegyre, de a’ vezetők a’ következhető 
teerentsétlenség miatt óták Ötét, azt állít
ván, h ogy , mivel fellyebb a’ hamvas föld 
már meleg volna, könnyen egy hamu gö
dörbe eshetnének, és ott meg-fúlhatnáuak a’ 
Nélkül, hogy valaki rajtok fegithetne s efre 
v?dó nézve vifzfca tértek. Gróf Vertevill- 
llek nagy kedve vala még néhány nap ott 
P la tn i, de a’ magát jelentő föld indulásnak, 
mffly  32011 a’ földön közönséges, félelme 
j^átt Kataneába vifzfza fiettek, hogy onnan 
el-bérlett előbbi hajójukon Mefzfzina felé 

v*ízfza térnének. Illy  fzándékkal meg-indul-
ván,
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váii, alig erefzkedtek a’ tagos tengerre, el*
lenkezö Ízelek tainadot, mellynek erejével
az útjokból ki-terittetvén, tovább tovább
dél felé verettettek; a’ hajós Kapitány azt
gondolta elsőben, hogy a’ Szirakuzai part'
hoz fognak érhetni, és ott a’ v e f  edelert
elül ki-állhatni, de a’ ízéinek meg-fordúláfa,
és hatalmaíabb fuváfa (melly kétség kiviil
a’ föld-indulástól okoztatott) nem erefztette
őket oda, hanem más felé térítvén a’ hajó-
jó k a t, három nap, és annyi éjcfzaka ízűn*
telen hánta, vetette, el-ragadta annyira>
hogy a’ hajónak öfzve romolhatáía miátf
kétségefek valának az életekről, és neifl
tudták, hol járnak: egyfzer ’s mind azonb*
midőn leg-nagyobb veízedelemben Ítélted
magokat lenni, a’ fzél-véfz hertelenséggel
meg-tsillapodot, és fzép időre fordúltt. irt
a Kormányos meg-nézé,  és meg-visgálá val®
azonnal a’ fzeleket, és nap járását esmértet#
Kompáítomát, a melly meg-mutatta néki>
hogy a’ fzél őket Mazarai partokon fellyÜ1
Szardín ia Orfzág felé verte. Meg-értvén
a’ hajóban lévők , hogy annyira kell néki*
Mefzfzina felé ismét vifzfza evezni, meg'
bofzfzonkodtak, de minthogy az el-kerülhe'
t§tleii Csúkseg elleu uein rúgódozhatcak >

• /»
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vifzfza fordúlni, és a’ tájon leg-közelebb 
fekvő Tsefaledi Városnál, melly Város Val- 
öi-Bemona nevii darab tartományban vagyon, 
ki-állam: a’ hol mind tápláláfokra fzükséges 
eledeleket magoknak újra be-fzereztek, mind 
a’ meg-romladozot hajójokat-is m eg-jobbít
hatták.

Ha akkor G róf Szelimónak minden em
berei , és egye máfa véle voltak volna, 
többé Mefzfzinába vifzfza nem tért vo ln a , 
de azok nélkül nem akarván más utón haza 
Hienni, kételen vólt érettek vifzfza térni. 
Azonba Tsefalediböl fokkal kellemetefebb 
időt, és fzelet nyertek Mefzfzina fe lé , mel
lek n ek  fzapora , és fzerentsés fegitségévei 
midőn az Orlandói hegyekhez jutottak 
(melly hegyek éjtfzakról a’ Valdi-Demona 
tartománynak elejét tefzik)*és már nem 
mefzfze Patti Városától lévének, fzemköz- 
ben jön vala egy más h ajó , melly a’ futását 
mind közelebb közelebb hozzájok tartotta, 
■A-’ hajós Kapitány éfzre ve tte , hogy az 
е§У Török hajó vo ln a, és talám rablásra 
C élozna, fel-bátoritotta a’ hajóbéli Katona
ságát , hogy verekedésre kéfzülne: Melly 
Okra nézve bizváu a* hajójának eröfségeben,

A  a egy
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egy ágyút siittetett a’ Torok hajóra, jelent- 
vén az á lta l, hogy közelebb ne jönne, ka- Ke 
lömben igen kedvetlen köfzöntéít várna.

A ’ Török hajónak konnányozóju illyen jel
adásból éfzre vévén, hogy ö ellenségnek tarta- 
tik , azonnal fejér Záfzlót tétetet-ki i inellyre 
a’ Szitziliai hajós egy Náfzádon követségben 
embereket küldőt hozzá, a’ kik voltaképeii 
ineg-tudnák, kik lennének? ezek azt monr 
dották , hogy ok Algériából fzokve jönné
nek , és Szitziliában ki-fzálni kívánnak. A’ 
követségbe küldetett emberek nem adtak 
mindjárt hitelt illyen válafznak, tudván jól 
mi né mii tsalárdsággal fzoknak élni a’ rablók: 
de midőn a’ Török Kapitány hihető való
sággal meg-bizonyitotta, sőt nagyobb bi
zonyságnak okáért hozzájok a’ Nálzádba 
ment, és addig egy Meízfzinai embert a’ 
maga hajójába erefztet, ki azt tetfzefe fze
rént meg-visgálná, úgy el-hitték, és a’ ha
jós Mederekhez vifzlza tértek azon válafz- 
fzal: hogy nem volna néki oka attól & 
Török hajótól tartani, mivel az nem ellen
kező , hanem oltalmat kereső volna, és a 
benne levők többnyire Kerefzteny Szenté 
ly e k , és a Török rabságból Algériából f é 

kévé-
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■ W ények volnának, és a’ hitekbéliekhez 
kerefztény fűidre jutni igyekeznének.

Midőn igy fém a’ Török hajótól, Гет a* 
hirtelen fzeles időtől leg-kevefebbet fém kel
hetett tartani, G róf Szelimónak igen ŐfztÖ  ̂
öös kedve, és kivánsága támadott egy ISá- 
^ádon, és egynéhány fegyveres emberekkel 
®2on jó  fzándékú fzókevényekhez által 
‘‘'enni, és Őket meg-fzemlélni; a’ hajós Ka
pitány fém ellenzette néki, nem látván tudni 
l^ik előtte femmi vefzedelmet, azon okból, 
^ivel közel-is, és bátorságos-is vólt az ál- 
taUevezés, által-ment hozzájok Szelimó: 

hol a többi között két ifjú Törököket 
^tott vala, kik Szelimót öltözetéböl-is iö- 
^bernek lenni Ítélvén, Török módra mély 
^g'hajóláifal köfzöntötték, egyike közzü* 
ük Frantzia nyelven imigy fzólván hozzá: 
agy Méltóságú U r ! mi fzegények felet* 

^ЬЬ fzerentséiekuek tartjuk magunkat, hogy 
Egeknek irgalmafságából vefzedelmes u* 

Szálunkban annyira jutottunk, hogy bűz- 
S^ságos ohajtáfunk utáu egyfzer egy Ke* 
fefctény hajóra akadtunk, mellynek oltal* 

*a erőtlenségünket alázatos kérelemmel 
d ú lh atju k ; meltoztafsék ehes kegyefeu

A *  *  meg-
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ineg-éiteui, hogy mi ezen hajófunknak f? 
gedelme által az Algériai Kafsának rabság' 
búi fzöktünk-el, és fzerentséfen eddig jöt
tünk, kívánva kívánván innen valamelly 
ízén a’ Kerefztény földnek ki-fzállani, hngt, 
annyival-is hamarább, ’s biztofabbau a’ hsj 
zánkbéliekhez térhetnénk, kiktől alkálin»5 
időtől fogva lzerentsétlenül el-távoztattunki 
és fzabadságunk helyett terhes rabságba11 
íinlettünk, mellyet azután bővebb ki-nyilat' 
koztatáffal el-befzéllendjiik. Gróf Szelimót 
ki termélzet fzerént lágy indulatú vala» 
meg-illetvén e’ két Törököknek befzédétöh 
nem tsak oltalmát, és fegitségét kéfzen aj'áfl' 
lotta nékik, de él'téfekre adta, hogy ige11 
kedveién fogja venni, ha nagyobb bátorság' 
nak okáért a’ hajójára által menni, es Me$' 
fzináig egy tárfaságban vele lenni akarni 
A’ Törökök meg-kölzönvén alázatofság^ 
illyen kegyes ajánlását Szelimónak, meg-k^ 
vették , hogy kegyefségével ez egy#eí 
nem élhetnének , mivel eíéfségtelenséc;^ 
miatt a’ hajóból ki-lépni nem mernének, ксГ‘ 
ték azonba, hogy a’ hajójokat vagy az W  
mellett, nagy vele együtt Mefzízináig m̂ 11 
ni engedné-ineg.

A ’
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A ’ Hertzeg minckutánna illy kérőieket 

°i‘ümeft meg-engedtc nekik, viízfza térvén 
a maga hajójához el-befzcllette, minémii 
^ t  Törökökre akadot, és mit kívánnának 
tőle; a’ fzél azonban kedvező fuatagával 
ügy fzerentsésitette okét, hogy még az nap 
élvére a’ Mefzfzinai partot el-érték, holott 
Gróf Szelimó betslilettel ki - kérte magának 
a nevezett két Törököktől, hogy véle a’ 
fóliására jönnének, hogy o tt, a’ mint meg
é r t é k ,  a’ történeteket bővebben tölök meg
értené. Egyik közzülök a’ nagy bádjadsága 
^lútt akkor éjjel nem fzálhatot-ki a’ hajó
ból, de a’ máüka fokkal jobban érezvén 
^agát, annyival kivánatofabban követte a’ 
Grófot a’ Ízállására, mennyivel nyughatat- 
taiiabb vélekedettel mfakodot elinejében, 
Mintha azt az Urat valaha látta volna. 
^ l’óf Szelimó hafonló vélekedésben törte 

fejét azon Török felö l, es ez vala főbb 
j^ a , mért kívánta ötét maga fzállására al
kalmaztatni.

^lihelyeít ide erkeztek, G róf Szelimó jó  
Vatsorát parantsolt vala réfzekre, és ahoz 
Mindnyájan együtt le-ülvén.a izek fzerént 
^kmározának: mollynek vége után midőn a' 

Л  a 2 Tő-
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Tűrök meg-köfzönné a’ Grófnak abbeli hoí 1 
zh mutatott kegyefségét, Gróf Szelimó 0  < 
re hivá vala ö tét, kerdezvén tő le , hogy!1! 1 
nem akarná-é történetes forsát el-befzélleni 
a ki tekéiletes kéfzséggel imigy kezdeti 
Én nagy Méltóságú Ur ! K erefztény, ** 
Parisból való vagyo k , és ha a’ fzemeimu^ 
hitelt adhatok, én Parisban létemben Melt1’ 
ságodat fokfzor láttam, és a’ mi több, 
a fzolgáitól nem értettem volna Grófi re* 
dét, tellyes hitellel annak a’ Tufzánói W  
tzegnek tartottam volna, ki Párisban a’ K*" 
ténó M árk-Gróf házának elleneben lak^1 
Gróf Szelimó meg-ütközvén illyen kezdet^ 
e’ befzédnek, visgálobb ízemmel nézet * 
T örökre, és minekutánna kevefsé halgato1' 
azt fe le lte : kedves jámborom! kevésbé 
annyit mondottál , hogy fontofsúga 
nem kevefsé háborodtam-meg, és nem fe ^  
h etek , mindazáltal tudósíts engem elébb» 
hol láttad a’ Tufzánói Hertzeget? я і і^  
ezt fzólotta volna Gróf NSzelim ó, vétetlek 
valamint ki-ejtvén a’ kezéből, hertelen ^ 
nyúlt a földre, melly alkalmatofsággal 
tén t, hogy hajóláíakor a’ Kriílina Gróf11 
képe, mellyet íinóron függve a’ melyén 
dozot (meleg miátt ki-lévén g o m b o lv a

Kön-
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hob Köntöfe) az öltözete közzül ki-hempelye- 

det, és ki-lógot a’ nélkül, hogy éfzre vet
te volna. A ’ Török alig látta-meg azt, 
monda a’ Grófnak : Már molt tovább nem 
tsudúlom, Nagy Méltóságú Ur ! mért hábo- 
rittatott-ineg, midőn a’ Tufzánói Hertzeg 
Hevet neveztem, a kép , meüyet a’ melyén 
hordoz , teliyefséggel ertéfemre adja , hogy 
Gróf Szelimó nem egyéb, hanem az a’ Nagy 
kegyelmű Hertzeg, kinek alázatos fö-hajtá- 
famat tefzem , és igaz lelkemböl örvendek, 
hogy az Iften kegyelmet adót Hertzegsége- 
det itt egéfségben találhatnom, és magamat 
kegyefségébe ajánlhatnom.

A’ Hertzeg éppen a’ fzáját akarta fel-tá- 
tani illyen köfzöntésuek meg-köfzönésére, 
^idön a’ Török elébb fzólainlot-meg, kér- 
dezvén a’ Hertzeget, hogy hol lenne az a’ 
Személy, kinek a’ képét olly kegyefségben 
tartj a , hogy a’ melyén nyúgodni hagyja í  
tudod-é tehát, ki légyen az? tudakozá er~ 

a’ Hertzeg tőle , és láttad-é valaha ? va
dban, Kegyelmes Hertzeg! igen jó l trdoin, 
fllondá a’ T ö rö k , hogy a’ Kriílina Grófné- 
flak képe, kivel Hertzegséged bonthatatlan 
követséget kötőt, és fzeretetet vá ltó t, és

A  a 4  a’



a’ ki vifzoiitag koporsója zártáig makula fz 
nélkül való hivséget Hertzegségediiek foga-1 ^  
dót. Mindenben igazat fzó lafz, monda co-! V( 
vább a’ Hertzeg, azért minden tagadás nél
kül meg-vaüom , hogy én vagyok a’ Tufzá- 
nói Hertzeg, és ez a’ kép egy fzépséges 
Kriftiua Grófnénak az ábrázatja. De oh! 
kellemetes Kriítina! életem! egyetlen egy 
gyönyörűségein! és az emberek gyermekei)
’s Anyáknak fzülöttei között leg-ízeob mag
zat, egy fzóval: mindenem, és a’ Világon 
leg-drágább kintsein! az irtoztató halálnak 
áldozatja lett, és éli fzerentsetleu Hertzeg 
azt -őrökké el-vefztettem.

Itt a’ fájdalom, és bánat annyira meg-fzál' 
lották a' f z i v é t h o g y  könyhullatáü miatt 
többet nem fzólhatot, és belső érzékenysé
ge miátt mint egy magán kivüi lenni látfza- 
to t t ; mire a’ Török fzinte o lly búsnak»
^s tsudálkozónak mutatván magát, kérded 
ismét: hogy hogy; Kegyelmes Hertzeg' 
meg-hólt Kriítina Gröfné? de bizonyod3 
tehet-é ebben engemet Hertzegséged'? oh* 
feleié ez : többé;mint bizouyofsá, hajó-töi'ÉS 
által ve&tette-el drágalátos életét, о І ѵ а іЬ '11 

neki kefzkett halálos emlékezetét a’
fzinai

376 -------------------- -
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ula; fzinai partokhoz egy közel lévő helyen egy 
ga-j Márvány kövön ki-metfzve, és azt a’ köny- 
to-j Vetskemben fel-is jegyeztem; az énKrillináin 

azért meg-hólt, és véle együtt minden viga- 
ságom, és a’ Tufzánói Hertzeg femmit job
ban nem kivan, mint a’ halálban-is ötét kö
vetni. Nem nem: Kegyelmes H ertzeg! fe
leié újra a’ T ö rö k , ne ^íaljon-meg Hertzeg
séged, hanem éljen magának, és a’ Kriíliná- 
®ak vigafztalására: melly fzók között egy
ezer ’s mind fel-kelvén a izékéről, jobb ke
fével a’ melyére mutatott, mondván: Kriíti- 
Ла Grófné él még, és im itt áll tellyes voltá
ban Hertzegségednek fzemei előtt. A ’ Her
tzeg illyen újságra nem hogy örömében a’ 
helyéből ki-mozdúlt vólna, sőt keményen 
^Tőröknek fzemeibe nézet; mondván: Bará
tom 5 velem ne tréfálj, és ne gondold, hogy 
íngem hafzontalan örömmel táplálhatfz, Kri- 

meg-hólt, és te férj fi vagy , hogy le
hetne, hogy férj fi képében egy m eg-hólt 
■Afefzoiiy Személyt előttem látlak?

Én Hertzegem! fzóla ismét a’ T ö rö k , 
öenv akarja tehát el-hinni, hogy én legyek 
*2 a’ leg-hivségefebb Kriffinája, visgáljan- 

figyelmetefebben, és tekéntse ezt a’ ké- 
A a  5 p et,



pet, a’ mellyet el-jegyzésünk napján a’ Kát? 
nó Márk-Grófné Kertjében örökös fzeretett' 
uek bizonyságára velem váltót; itt a’ TörÖ1 
fel-bontván a’ mely fűzőjét elő húzta » 
Hertzegnek képét, és a’ Hertzeg eleibe taf 
tóttá, hogy nézné-meg. A lig nézet vala é> 
re á , nagy hertelenséggel fel-kelvén a’ 
k érő l, egyik kezével a’ Törökuek a’ kez&\ 
kapta, a5 ináíikával pedig patyolatját fzem#' 
röl fellyebb emelte, és nyilván meg - e$' 
m érte, hogy bizonyofan Kriítina légyéi 
azon ruhában el - rejtve. - - Oh Egek’ 
örömmel, és tsudáikozáfíal fel - kiáltott1 
mitsoda dolog ez? fzem -fény veíztés*ef 
vagy pedig az én drága Kriílinámnak Lel' 
ke mutatja előttem magát? fém egyike» 
fém máíika, lég - kedvefebb Hertzegem! vi' 
fzontozá a’ G rófné, én vagyok valósi 
gofan a’ Kriítina, kit a’ nagy Iítennek irg^' 
mafsága az én hivséges Hertzegeinnek tsU' 
dálatosképen életben meg - tartott, és b? 
tsüietemnek leg-kifebb sérelme nélkül itr 
egéfségbeu ide vezérlet, ne kételkedjen &  

ért tovább Hertzegséged fzavamnak valósi' 
gán , és engedje , hogy ki-magyarázhatarí3,5 
örömmel, és vigafztaiáiíal fogadhattam,

hef"
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heíTem, és mind eddig álhatatofan hozzám 
meg-tartott fzintelen hivséget hálálhattam.

Ezekre meg - ölelkezvén öfzve tsókolgat- 
ták egy máft ki-inondliatatlan buzgósággal, 
fokáig a’ nagy örömökből ki-fakatt ktfhyv- 
bullatáük miatt egyet fém fzólhatván, ha
nem miut az el-ragadtattak látfzatván. Illy  
kellemetes foglalatofságokban fel - pezdültt 
indúlatjoknak, és el-meriiltt elméjeknek rend
be fzedéfe után Kriftina tellyesképen azon 
igyekezet, miként bizonyithaífa-meg a’ Her
tzegnek, hogy a’ Világon femmi fzerentsét 
annyira nem betsül, mint hogy az Egek 
ötét véle egybe hozták, és alkalmatofságot 
nyújtottak néki, hozzája fenn-tartott hivsé- 
géért a’ Hertzegnek tellyes háláadású ko- 
fzönetet mondhatni.

Midőn ezen hiv fzeretöknek üjoslag meg- 
egyesültt fziveikben az első örömnek, és 
tifzta fzeretetnek üj fel-búzdűláfa meg-tsen- 
defedet , tudakozá’ a’ Hertzeg Kriftiná- 
tól: hogy ki lenne az a máfik T ö rö k , 
ki bádjadsága miatt a’ hajóban maradót? 
Én Hertzegem! feleié néki Kriftina : az a’ . 
Török hafonlóképen maga igaz nemét ve

lem
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lem együtt férj fi ruhába rej tette , és nem 
más, hanem az Algériai Bafsáuak egyetlen 
Leánya, kinek egyedül ingyen jó  voltából j  

fzabadúltain*kl a’ Török rabságból: ö fzátidé- 
kozván a" Mahometnek tévelygését m'eg-ta- 
gadni, és Kerefzténnyé lenni, el-tekéllé tna- 
gában Orfzágából, ’s nyája közzül velem 
együtt a’ Kerefztényekhez fzöktii: de a’ mi 
ebben leg-emlékezetefebb, Kedves Hertze- 
gém! befzélte tovább Kriítiua, inig ez óráig 
fém tudja, hogy én Afzfzony Személy le- 
gyek , mert mivel az Algériai tengeri tolva- 
jóknak kezekbe férj fi ruhában eítem, ott-is 
mindenkor Bojárdó név alatt férjfinak tettet
tem magamat, a’ mint erröl'Hertzegségednelí 
alkalmatos időben minden ellenkező efetime£ 
bővebben el-fogoin befzélleni.

A ’ bé-fzakadott éjtfzaka, a’ fáradsággá
járó úti alkalmatlanságok, és más egyéb
közben kerület környül- álláfok okozták)
hogy ezen befzédiket az el-végzett vatsor^
után más napra hallafztották, minekután*19
elébb a’ Hertzeg Kriítinának kérésere meg'
fogadta, hogy az nap fe a’ Gróf Vertevitf'
nek, fém más valakinek igaz nevét , és áj'
lapotját nem fogja ki-nyilatkoztatiii, 15135

nap
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nap pedig a’ Baffa Leányát Badello néven 
fogja hivni, és férjfit illető mód fzerént 
betsülni; mert fzándékozot vala Kriílina 
ezen Türöknének az eddig fzinlett nemé
nek titkolásával nagy tsudálkozáíl okozni: 
meg-engedte mindazáltal, hogy más nap a’ 
Hertzeg az egéfz történetet el-hiresítheti.

Ezekre Kriílina a’ Hertzegnek nyugodal
mas éjtfzakát kivánván, által méné a’ fzá- 
mára rendeltetett fzobába, bolott, mivelhogy 
Jiem várá vala, annál nagyobb örömmel talál
ta az Abdellát már nyugodalomban lenni: ez 
elsőben a’ hajón akarta az éjtfzakát tölteni, 
de az után meg-ináfolván gondolatját, a’ 
Lombiáno .hajósnak tanátslására (k i a’ fzára- 
2°n  bizonyofabb könnyebbiiléíl jövendölt,

javaslót néki) a’ Kriílina fzobájába vitet
te magát, a’ hol hallafztás nélkül le-vetke- 
Zödöt, és az egy más mellé vetett két 
^§Уок közzül egyikébe le-feküt: Abdella 
tsup>m a’ tengeri viztöl lett ro fzfzü l, melly 
közönségefen elöfzör minden embert meg- 
feókot próbálni, azért tsak egyedül tsendes 
Nyugodalmat, és a meg-lankadtt tagokat 

elyi’e hozó jó  álmot kívánt az állapocja.

Ab-



Abdellának ugyan nein volt volna taná- 
tsos egy fzobában egy íérjlival egyedül, és 
olly közel hálni, de mivel mind még Al
gériában, mind pedig az utazásban elég je
lenségül próbája vala a’ Bojárdónak fzuz tii'z- 
taságáról, és eddig be-tellyesített fogadásá
ró l, hogy tudni illik a’ betsülete ellen íem~ 
mit el-nem fog követni, nem tartotta innen 
félelmesnek egyfzer jobb voltára nézve ku- 
zelebb-is hozzá fekünni.

Midőn Bojárdó a’ fzobájába méné, már 
akkor Abdella fzunnyadozot ugyan, de még 
tellyefen nem alutt vala-el, azért igen ke-, 
vefet fzólának egy máifal, hanem tsak jó 
éjtfzakát mondának egy másnak , és Abdella 
azután lankadtságában mélységefen el-alutt: 
Bojárdó, a’ ki már fel-tette magábun, miné- 
mii mulatságot téfzen magának, hafonlatofafl 
egéfz ingéig le-vetkezödvén, le-fekütt ugyan* 
de kéfz akartva tovább maradót ébren, vá
rakozván, míglen Abdella mély álomba bo- 
tsátkozot, akkor tsendefen az ágyban mel* 
leje tette m agát, és mellette világos virrad' 
tig nyugodot a5 nélkül, hogy AbdeJa f^ ' 
ébredet volna. Virradóra Bojárdó elébb 
fel-ferken vén , vigyázattal v a la , mit

Ab-
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Abdella tselekedni, ha íel-ébredvén ötét 
°Uy közel mellette érezni fogja: Abdella 
^ég bé-huntt álmos fzemekkel kezdet egy-
■ -er egynéhány elo-járó mozdúláffal jelt ad- 

hogy már ébredezik; Bojárdó tsak azt 
, hogy a’ fzemeit fel-nyiífa, azon pil- 

Wásban édesdeden meg-tsókolta, és által 
Ölelte. Abdella azt tapafztalván, mint a’ 
Pipats el-pirúlván, elsőben igyekezet el-for- 
^ ln i, és a’ Bojárdó karjai közzül magát 
^-forgatni, de ez forofabban kaptsolta ma- 
Ш o z , mintfem az Abdellának erötelensége 
le h e t e t  volna rajta; kérésre vette tehát a’ 
^ g o t  > és kérni kezdette Bojárdót, hogy 
|°ndolná-meg, mit tselekefzik ? tekéntene az 
Egekbe, és emlékezne ró la , mit fogadot, ’s 
j îre esküt? intvén keményebben-is, hogy 
Illetlenségét véle ne kezdene, mert valamint 
°§У az Egek az ollyan vétkes tselekedetét 
°ha büntetlen nem hagyják, úgy maga-is 
ételenitetni fo g , meg-motskoltt betsületéért 
°ízfzút állani, ha bár életével adózik-is 
rette.

 ̂ ® °járd ó , a* ki magát tovább nem titkol» 
igen f2Ívefen katzagván, végtére ki- 

^afztotta a’ titkot, mondván ; edes Abdel-
lám (
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lám! ne fé l j , ne tarts tőlem , hogy valami 
ollyaít köveffek-el, a’ mivel az esküvéift 
petsételtt fogadáfom , és a’ te betsiile№ 
meg-sértetödnék, mert én egy fzabású v* 
gyök , mellyben magad-is ; és hogy a’ 
sét rövideden fel-oldjam, és az eddig val< 
titkos voltomat ki-nyilatkoztafiam, tudtok 
adom, hogy én magam-is Afzlzony Szs 
mély vagyo k , ki nem más okból mutatta1* 
magamat férjfinak lenni, hanem hogy az $  
tál a’ betsiiletemet moítoha ügyeimben 1 
vad nemzetek között az illetlen motskokt^ 
sértetlenül meg-tartsam, és h ogy, a’ F  
mondok, előtted hihetségefebb légyen, Jf 
nézzed mondáíimnak eleven bizonyságit: é' 
hiheted Hlyen jelekből, és el-itélheted, V 
légyen-é okot bátorságos táiTalkodáfomb^ 
valami illetlenség miátt tőlem tartanod.

I
Erre Bojárdó ki-takarta a’ m elyét, é s 11 

Sándor Hertzegnek arany lántzra rajta 
g o , ’s gyémánttal ki-rakott képét elö-mu^ 
ta. Abdella el-álmélkodván illy  ritka tört 
netü újságon, el-hlilt, és el-hülesében 15̂ ', 
tsudálkozását fzóval ki-nem m agyarázhat’, 
mellyre Bojárdó imigy folytatta t o v á b b  

befzédút: eízmélkedj-iel édes Abdellám ■
l é g y  I



légy jó kedvű, és már ezentúl ne félj fem- 
mi ellenkező fo rstó l, mert reá találtam ar
ra a’ Szem élyre, a’ ki mind a kettőnknek 
feerentséjét leg-magafabbra viheti, és tánto
ríthatatlanná teheti, és első esmérkedestink
től fogva velem tapafztaltatott fzívefségedet 
elegendő jutalmakkal meg-vifzontozhatja. 
Immár innen tudhatod, mi okból nem eresz
kedhettem Algériában bonthatatlan fzerelem- 

a’ mit én ott egy Grófnéról említettem, 
azt nem egyébért befzéllettem, hanem hogy 

olly leleményem által nememet jobban 
titkoljam, és flzabadúláfomra ébrefztő re
ménységemet meg-ne gátoljam, és hogy a 
hitetlenek között tifztaságomat meg-tarthaf- 
fam. Azonba meg-vallom, hogy az az Úri 
Szem ély, kinek a fzállásán vagyunk, és 
kinek a’ képét a’ melyemen hordozom , az 

fzerelmes Vőlegényem, a’ ki engem ez 
*lött még Frantzia Orfzágban Mátkájának, és 
Jövendő béli Hitvesének el-jegyzet, niihek- 
^tanna pedig egy véletlen , és fzerentsétlen 
e*fet által el-vefztet volna, az últától fogva 
mindenütt kerefet, és im moít fzerentséfeu 

akadot.
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Oh meg-foghatatlan titkolátöü való tor té- 

ne.t! oh tsudálatos dolog! monda Abdella, 
o lly  efetet értem-el, mellyen elegendöképeii 
nem tsudálk©zhatom; én ugyan mindenkof 
vélekedtem, hogy valamelly különös mivol- 
tú fors játfzik veled, de azt fólia nem vél
tem , hogy hozzám hafonlatos termélzet 
munkája volnál, mert azt olly helyefen, és 
mefterségefen tudtad vala titkolni, hogy Al
gériában ki ki férj fiúnak tartót: azon köz
ben meg-kell vallanom, hogy illyes titko- 
láfod nagy fortélyodra fzolgált, inért ha a' 
fzerentsétlenség Algériába A fzfzony ruhá
ban hozot volna, bizonyos, hogy a’ betsii* 
letedben sérelmeket, vagy nagy üldözéfeket 
fzenvedtél volna, mert az én hazámnak férj' 
tiai a’ tifztaság, és betsület felöl nem l’okat 
tartanak, és a’ rab Afzízonyokkal tifztáta' 
lan kívánságokra nézve kedvek fzerent báfl' 
nak, melly undok állapotot fzinléfed ált^ 
okofan el-kerüléd.

Kedves Abdellám! monda erre Bojárdó, 
tudtam én a’ Törököknek fzokáfit, és bújas®' 
git, mert fziiletéfemnek, és efztendeim nek e ‘̂  

so tsirajában én-is fzinte o lly pogány voltai*1? 

jmuit magad .• mi ? kérdezé itt Abdella nagy
tsu-
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tsiidálkozáffal: Törökné vó ltá l'? igen-is feleié 
tovább Bojárdó, és ime rövideden az egéfz 
történetes allapotomot el-befzéllem ; Az én 
Atyám, Natoliai Baffa v o lt , ha életben va- 
gyon-é még, azt a’ jó Itten tudja: ez engemet 
a’ Kerefztények ellen való táborozáfakor Bá
tyámmal Akmettel magával Magyar Orfzágba 
vitt, ott a’ táborából ama hires Buda Várába 
küldőt, gondolván ott létemet leg-bátorságo- 
fabb helyen lenni; Azonban azt a’ neveze
tes helyet a’ Kerefztények a’ Törököktől 
°ftrommal el-vették, melly alkalmatofsággal 
én egy Grófi nemű Frantzia ezres Kapitány
nak rabj;i lettem, a’ ki engem fzolgálónak 
ti felesége fzúmára meg-tartott, és magával 
harisba Frantzia Orfzágnak leg-föbb Városá
ba v it , itt idővel egy Márk-Grófnénak aján
lk o z ó t ,  a’ ki mint faját gyermekét nevelt, 
^  tartott vala. Ez a’ Márk-Grófné egykor 
a Felséges Frantzia Udvarhoz Verfzáliaba 
menvén , el-vit magával engemet-is; holott 

uralkodó, nagy nevezetű Lajós K irály 
Minden gondolkodáfom felett ingyen való ke- 
Syelmefségéböl Grófnévá te tt : innen vifzfza 
menvén Párisba, a Tufzánói Hertzegnek ked
vébe eftem, a’ kinek hozzám járuló igaz fze- 
fetete arra hajlitot, hogy fzivemet az övével

Hb í  tel.
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fel-tseréltem, és jövendŐbéli élete párjának 
fzenteltein-fel magamat. Történt azonba» 
hogy még az nap, midőn egy másnak el 
jegyeztük a’ fzivünket, én egy Frantzia 
Gróftól erÖfzakofan el-ragadtattam, ki en
gem Mafzfziliából hajón ide Szitziiiába hoZ* 
ni fzándékozot, hogy pedig a’ Világ előtt 
annál esméretlenebbé tedjen, férj fi ruhába 
öltöztetett, melly ruhában, és tőle adatott 
Bojárdó nevemmel, a’ mint már ez elöt£ 
el-beízéllettem, egy hajó-törés által, az ДІ' 
gériai rabságba fzakadtam.

Ezeket az ágyban befzéllették egy máíTab 
mellyeknek közléfe után Bojárdó (kit 
ismég Kriílina Grófnénak fogom nevezni 
midőn A b d e llá v a l imigyen ki-gondolt tré$' 
ját végre hozta, fel-keltek, és fel-öldÖ#' 
ködtek, az öltözködés közben jelentv^ 
Kriftina Abdellának , hogy alig ha nem $  
a’ nap már az utolsó léfzen , mellyben 
rök ruhában járnak. Abdella el-nem mul^ 
ta az alatt Kriítinának mindeii ki-gondolh^ 
kedveskedéffel nagy örvendezését ki-nyü®^ 
koztatni, és a Vőlegényéhez fzeren tsézflb  

kérvén, hogy mivel az Egek Ötét Hertzes 
liének válafztották, vifelteffen álhatatos ke

gyef-
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Eyefséggel hozzá, és fcerentsésitse, hogy 
élete napjaig mint fzolgálója nala maradhaf- 
fonf Kriítina erre nem tsak változhatatlan 
hajlandóságát fogadta Abdellának, de bizo- 
flyofsá-is tette, hogy nem mint Szolgálóját, 
de mint leg-jobb, és kedvefebb barátját fog
ja nála tartani, és jövendöbéli fzerentséjét,  
’s vigafztalását minden módon keresni.

Midón ezek igy egy máffal befzelnének, 
izenet jőve Krittinához, hogy a’ Hertzeg mar 
fel-kelt, és kivárnia mind a’ kettőjükkel fzó- 
lani. Által menének tehát a’ Hertzegnek 
fzobájába, hová bé-lépvén, a’ Hertzeget, és 
Gróf Vertevillt egyetemben találták, a’ kinek 
tudni illik a’ Hertzeg a tegnapi engedelem 
fzerént a’ két Törököknek állapotjút fzinte 
1̂-befzélli vala. A ’ Hertzeg alig látta-meg 

Kiiftinát az ajtón bé-jönni, eleibe ment, és 
által Ölelvén, egy tsókkal jó  reggelt kivánt 
uéki, mellyett Kriftina-is hafonlatos képen 
vifzfza-adot: Abdellát pedig különös nagy 
betstsel fogadta, meg-igérvén n ék i, hogy a 
melly hivséget, és igaz fzivüséget, a’ Ked
ves Grófnéjához mutatót, minden ki-gon
dolható hálá-adáffal megtakarja jutalmazni, 
ts míg é l, foha el-nem fe le jti, cs el-nem

B b  3 mii-



mulatja tekélletes hajlandóságát lígy liozsPj 
tapafztaltatni, hogy Algériából való el-fzcJ'! 
kését egy fzempillantásig le bánhaífa - meg*; 
Gróf Vertevill fém mulatta-el a’ Kriítin* 
G rófn ét, és Abdellát illendóképen kofzöfl' 
teni, és mint esméretlenekhez tifzteletét mü* 
tatni. Ezek elejénten nem tudták, ki légyefl 
Ö , de hallván, hogy a’ Hertzeg néki Grófi 
nevet adót, a* fzerént alkalmaztatták ök-i* 
beízodeket. Az alatt minthogy a Hertzeg 
felette ohajtotta meg-tudni, hogy hogyaö 
jutót a’ Grófné Algériába, Ie-iillének mii^ 
együtt, és a’ Grófnénak el-kelletet voltuké' 
pen befzélleni az egéfz történetét: Abdell* 
ezen egefz befzéd alatt, úgy a’ befzéd 
gén-is igen gondolkodó hallgatásban ült v3* 
la , a’ mi okot adoc, hogy a5 Hevtzeg kéf' 
dezé ötét, miért nem mutatna jobb kedvet ?

Kegyelmes H ertzeg! feleié arra Ab deli*’ 
énnekem elegendő okom vagyon mindenné' 
mü golidolatos elmélkedéfekkei törnöm 9 
fejem et, mert nem tudhatom, jövendőbb 
hogyan léízen dolgom ? Afzlzony Szeméül 
lévén, és minden esméros emberektől 
távúi levő , és idegen Orfzágba jő vén ; 
veudök ugyan azon, hogy alkaűnatofság(i£
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Z7Á reményiek a’ Török tévelygefemböl az igaz 
PzÖ'l kerefztény hitre térhetni, de ha tovább 
neg'i S°ndolkodom, tudni illik a’ Kerefztények 
:tiní között minémii élni való módhoz kapjak, 
röO' Végtelen vagyok terhes gondjaimat efzem- 
mU. böl l^i-verni, hanem ha Hertzegségednek, és 
yefl kriftina Grófnénak hozzám vifelendö állan
dói) dó kegyefsége elmémet meg-nyúgtatná. 
í-is t
ie% Erre 'mind a’ Hertzeg, mind a’ Grófné 
rafl üjabb ajánláfokat tettek néki, és kötelezve 
iii fogadták, hogy mig él, nékik mindenha ked- 
.j. Vés lakó tárfok léfzen ; Arlindó a’ Hertzeg- 
jj, nek Lovafz-Meftere fzinte akkor lépet vala 

bé a’ fzobába a’ Kriftina Grófnénak köfzönté- 
sére, mellyre a’ Hertzeg meg-emlékezvén az 
ö Mafzfziliában tett jövendöléséről, hogy 
fcudni illik a Grófnéra napkelet felöl a’ vi
zek közepén fog akadni, mind azért, hogy 
az örömét, mind pedig hogy Abdella előtt 
adakozó kéfzségét m egkutatná, egy drága 
gyűrűt, és arany tobák-tartót ajándékozót 
^rlindónak o lly  kegyes Ígérettel, h ogy, 
ha haza érnek, kegyelmétől még többet 
várjon.

.............д  3 9 т
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Ezután leg-elsö vala az, hogy a’ Hertzeg 
Kalmárért küldőt, és minden féle kéfz A  fz* 
fzonyi öltözeteket, és ahoz való efzközö- 
két hozattatot, mellyekböl a’ Grófnénak > 
és Abdellának tetfzéfek, és tettekhez képeit 
kelletet ruhákat válafztani, a’ Török ruhát 
le-vetni, és Kerefztény öltözetbe öltözköd
ni: minek okáért mind a ketten k e v é í

ideig a’ fzobájokba mentek vala , ott fel-öl' 
tözködtek, és úgy az új öltözetekben ismét 
»’ tárfasághoz elö-jöttek,

Abdellának igen vifzfza tetfzet elsöbefl 
az illyen fzokatlan vifelet, nem tudván afl* 
nak módja fzerént abban fel-öltözködni; az
ért Kriítinának elég dolgot adót majd ezt> 
majd amazt rajta alkalmaztatni. Azonbaű 
Abdella nem gyözet tsudálkozni Kriítin9 
Grófuén az új öltözetében, mert ebben lát
ta jobban meg, minémü ritka fzépséggeJ 
ékesítette-fel a’ terméfzet, mellyet íétjf^ 
ruhában eddig elegendöképen ki-nem vehet" 
te: erre nézve kellemetefségének fok fz^P 
ditséreteket adót, végtére nyajafságból &  

lyen fzókat ejtvén-rki fzajából : Méltóság0* 
Grófné! ha Méltóságod Szerelmes H e rtze- 

géhez пещ kötelezte volna magát, öröme*
tud’
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tudnám, mit gondolna Gróf Vertevill, ha 
iUy imádandó fzépséget véletlenül előtte 
látna. Ezen fzókra Gróf Vertevill fzínében 
esmérhetöképen meg * váltózot, mindazáltal 
még-is olly különös kedves válafzt adót 
magától, hogy mind a Hertzegnek, mind a 
Grófnénak kedvek telt benne. A z alatt tör- 
tént, hogy Lorindó Márk-Crófné-is fzóba 
jöt; mert midőn Kriftina Grófné a’ Hertze
get kedveltetö módjával arra hozta, hogy 
ez ö té t, Kriftina pedig vifzont a’ Hertze
get meg-tsokolná, Vertevill azt találta mon
dani a’ Hertzegnek, hogy ha Lorindó Márk- 
Grófné illyetin foglalatofságoknak nézője 
Volna, méltán irigykedhetne. M elly fzó 
okot nyújtót a’ Kriftinának, hogy érteke
det , ha esméri-é Vertevill a’ Lorindó Márk- 
Grófnét?

Igen-is esmérem, feleié néki V ertevill, 
azt-is jó l tudom , mi történt vala Ö és 

a Hertzeg között, kinek nem régen minde
geket meg-befzéllettem; én bánkodom a’ jó  
M árk-Grófnén, vifzontozá ismét Kriftina, 
és fzivefen kívánok néki minden jó k at, no-> 
ha tudom, hogy ellenségem. A ’ mennyire 
uekem közöm vagyon hozzá (fzóla tovább

B'b 5 Ver-
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Vertevill) én magam-is annyi jókat kívánok 
néki, mert gondolom, fzükscge vagyon reá* 
minthogy ö Hertzegségének Parisból lett 
el-koltözéfe után férjfiú ruhába öltözködvén 
bójdosik a’ Világ földén, és fáradozik? 
hogy valahol a’ Hertzeget fe l-ta lá lja , és 
kedves Személyét magához hodithaiía.

Azon utazását bizváíl el-hallafzthatta vól' 
n a , mondá erre a H ertzeg, mert ha 
Egek azon orvofolhatatlan fájdalmat hagy' 
ták volna el-érnem, hogy én a’ leg-kedve- 
febb Kriüinámra nem akadhattam volna, és 
én valahol a’ Márk-Grófnéra, vagy q reá# 
találkozót volna-is, b izonyos, hogy ne# 
lett volna néki kedves a’ köfzöntéfem t 
mert azon vakmerő írásában, mellyet idege11 
öltözetben kezembe adót, felőlem , és kb 
vált a5 kedves Grófném felöl, igen motsk°' 
fan irt v ó lt , sőt fenyegetelödöt, hogy éte 
te vefztére fog járni.

Igen jó l emlékezem, mondá a’ G rófnő 
hogy a’ Márk-Grófné ollyan fzándékkal lé
ve felőlem, és még azt-is mondhatom hoz
zá, hogy akkoron el-végezte magában, hog/ 
addiglau nem kíván nyugodni, míg Krift|fíS

' Gróf-



Grófnét el-nein fikafztja, hogy annak utan- 
öa a’ Tufzánói Hertzeghez vonfzó fzerete- 
tében fém mi gátlástól fe légyen fzüksége 
félni; ngyan a’ végre mindenkor mérgét hor
dozót magával, hogy azzal valamelly egy- 
be kerülendő alkalmatofságban el-oltsu vi
rágzó zengémnek fziiz világotskáját: de az 
Egek meg-fognak engem attól oltalmazni. 
Mindazáltal én Hertzegem! (folytatta to
vább Kriftina a befzédét ) nem de nem 
fcúkséges léfzen magamra még jövendóben- 
is vigyáznom? az aránt én fzorgalmatosko- 
dóm (feleié néki a’ Hertzeg) és esküfzom, 
hogy a’ M árk-Grófné élete veszedelmébe 
ejti magát, hogy ha tsak egy mérges tekén- 
tettel meg-bánja-is az én Kedves Grófnéinat. 
Ez ellen ugyan nem kivánok ellent monda
ni (fzóla ismét a’ G róf Vertevill) mindaz- 
által olly vefzedelmes ífeándékkal vagyon a’ 
■Márk-Grófné, és a’ bofzfzú-állásra el-fzántt 
keferüségében annyira fel-indíttatott, hogy 
életével fém gondol, és ha bár el-vefztct 
latná-is, vigafztalására volna még*is, ha 
*» meg-vetett fzerelinét meg'bofzfzúlhatná ; 
mert olly vélekedettel vagyon, hogy a Her
tzeg Verfzáliában hozzá mutatott gerjedel- 
nies édesgetésü reménytetésével tsúfot üzot 
belőle. A ’ Her-
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A’ Hertzeg, hogy ezen bontakodó befzéd* 
nek vége légyen, végre o vetet véget; 
mondván, hogy arra hagyja jönni a’ dolgot? 
hogy a’ Márk-Grófné ártalmas igyekezeti 
nek el-kÖvetésére lépjen: G róf Vertevill tel* 
lyes engedelemmel hajlót azonnal e’ fzavárt 
a’ Hertzegnek, e* felöl egyet fe fzólváö 
többet, hogy gj^anóságba ne ejtse magát » 
mintha a’ Márk-Grófné fzólna belőle. 
alatt Abdella tsupán halgatója vala ezeknek 
a’ befzédeknek, a’ mi kiváltképen okozta» 
hogy a Hertzeg más vigabb alapotról akar® 
befzélleni, melly által mind néki, mint Кгі' 
Ilin a Grófnénak az időt rövidítse. íg y  a? 
ebéd idejéig más külömbb külömbb félikrö- 
befzélgettek, a’ bé-vett ebéd után pedig ki' 
mentek Mefzfzina körül sétálni, bé-fordúl' 
váu egy vidámságos fzabad Kertbe, holoí{ 
a’ Hertzeg, és Gróf Vertevill azon vóltaK» 
miképen a* velek lévő Személyeknek tel' 
lyes kedvet, és mulatságot fzerezheffenek*

Itt Gróf Vertevill o lly  hiv késérö társ* 
nak mutatta magát, hogy mindenütt jele31' 
és nyomban vo lt, még ott-is, holott a’ Hef< 
tz e g , és Kriítina öromeftebb látták voia?4̂ 
ha környülök oily közel nem járt vol»3 ’



' fokfzor kivárnák ugyau magokat előle el- 
I Vonni, de ez úgy tsipefzkedet hozzájok 
t mint a’ bojtorján, hogy végtére a’ Sándor 
'í és Kriftina arra a’ vélekedésre eltek, miut- 
'I ba a’ Grófnak Abdellára volna fzem e, és 

*’ hajlandóságát kiváuna magához vonfzani. 
Mire nézve úgy intézték н dolgot, hogy 
a> Gróf többnyire Abdellával, mintfeni ve^ 
*ek mulatozna, de ez nem akarta azt érte
ni j sót mind ellenbe való tételeket kővetet- 

mellyekből ki-tetfzet, hogy ti Abdcllá- 
Oak esméretsége utáu leg-kifebbet fém vá- 
gyólkodik, azért utoljára a’ Hertzegnek ol- 
lyan gyanóságot okozot, miut ha Vertevill 
a’ Kriftina Grófnénak kedvéért alázatoskod- 
nék, és kőzelébb forgolodnék. Innen a’ 
Hertzeg minden rofzfz kővetkezéfeknek ele
jét venni akarván, fel-tette magában, hogy 
a’ G rólnéjával, és Abdellával együtt Meíz- 
fzinábol első alkalmatofsággal a’ Tartomá
nyába vifzfza té r , a’ hová úgy-is a kőte- 
lefsége fzorgalmaztatta.

Midőn illy  el-tzélzott fzándéka fzerént 
Hertzeg az el-menetelére minden fzüksé- 

ges rendeléfeket meg-tett vala, és már ha- 
jót-is kerestetet , Gróf Vertevill hafonlato-

fan
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fan értésére adta néki, hogy két nap múl* 1 
va ö-is Frantzia Orfzág felé veendi útját) 
azon okból ha valamelly leveleket a’ Her- 
tzeg , vagy a’ Grófné Párisba írni kívánná

nak , ö azoknak kézhez adását nagy öröm* 
mel magára válalju, előbb pediglen, hogy 
fein egy mástól meg-válnának, nagy kegye* 
lemül ki-kérte, hogy aláznák-meg magokat 
egy kis bútsúzó ebédre az ö fzobajába.

A ' Hertzeg annyival-is könnyebben meg' 
ígérte magát, mennyivel örömeftebb hallót' 
ta , hogy azon újat h ú zó , és jegyesének 
el-tsábitásában (a ’ mint ö gyanakodot) nag? 
ólálkodáffal sántikáló róka e l-k íván  tölöfc 
távozni; azért az el-rendekt napon a’ Gróf- 
néval, és Abdellával egyetemben meg-jeleD* 
az ebédre, nem kevefsé tsudálkozván, Ш1' 
dön a’ Grófot olly nagy költségú gazdád 
kodáffal fel-kéfzülve látta: mert valami ts»  ̂
ritka, és drága vólt* mind azokat a’ Ve*1'  
degeinek vendéglésére meg-fzereztette.

Minek előtte továblf folytaffam befzéd^ 
m et, fziikség a’ kedves Olvasónak tudó* ♦ 
hogy a’ G róf Vertevill nem egyéb val*» 
hanem a* fokfzor említett Lorindó

Gróf-



Grófné, a’ ki látván, hogy a Hertzeg a 
Grófnéját meg-találta, és Ö mar femmi fza- 
®iot fém tarthat a’ Hertzegre, abbau az at
kozott végezésben általkodot-meg, hogy o 

ártatlan Kriílinát méreg által törli-ki a* 
VSlagból, hogy néki fe leheífen a Her
ceghez fzerentséje.

ílly  iftentelen fzándékáuak végbe vitelére 
®gy ezüft pohárban, mellyhez az Ö ivó 
pohára-Ís hafonló va la , Kriftina fzámára bor 
közzé mérget egyelítet r és olly rendeléft 
tett, hogy midón a’ Hertzegnek egéfségéért 
bort fog kérni, az a’ mérges pohár a’ K ri
ftina Grófnénak adattafsék ; történt azonban 
% gondolatlan hertelenségéböl-é, vagy a’ 
Mennyei hatalomnak büntető rendeléséből, 
llogy bor kéréskor az ezüft poharak el-vál- 
to2tattak, és maga Vertevill kezebe jutót 

a’ pohár, a’ mellyben Kriftina fzámára 
méreg volt elegyítve; ekképen ittak mind  ̂
Nyáján a’ Hertzegnek egéfségéért, és kiki 
ki-itta a’ poharát, és ime kevés vártatva 
érzette az úgy nevezett G róf Vertevill a’ 
hibát a’ maga teltében, mert az erős méreg 
kezdet hertelen munkálkodni, és minthogy 
a vefzedelmet éfzre vette, kívánván magáu

fegi-
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fegiteni, fietséggél egy más fzobába akaff 
ineimi, és ott méreg ellen való orvofságö* 
venni, de valamint a fzékérol fel-kelt, úgy 
ismét le-roskadt fzemeinek, ’s ábrázatjánafc 
o lly ifzonyatos változásával, hogy velőt' 
le n , és esinéretlen nyavalyájában a’ jele» 
levők közzül fenki fém tudót hamarságg^ 
fegítö kezet néki nyújtani.

Hertzeg Sándor első vette éfzre, hog? 
el-kerülhetetleuül mérget kellet néki kapu* 
azért tüftéut lármát kiáltott, és Orvosért, ' 
Lelki-Atyáért küldőt, de minek előtte eZ^ 
el-érkeztek, a’ Gróf már a jég h id e g s é g  

jobját ki-nyújtván Kriftinához , fe le tt^  

gyenge fzóval igy kezdet tüle bútsúzni; ös 
fzépséges Grófné, kérlek az Egekért! Ip 
mindenekért! botsásd-meg átkozott gono$' 
ságomat, és gyilkos tselekedetemet, ho $  
a mennybéli itélo Birótól örök kárhoz»1*!
ne itélteffem; lm az a’ méreg, a’ meW:.
meg-akartalak ö ln i, engem meg-öl helye#6 ’
az írtén légyen irgalmas, és k e g y e lm e s &

én fzegény bűnös Lelkemnek, te pedig 8
Hertzegeddel élj fok fzáinos efztendö^
egéfségben, és fzerentséfen, és tudják ’
hogy moft hal-meg a’ Lorindó Márk-Grófo •

Ezeö
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Ezen fzóknak ki - mondásával bé-zárván a* 
Bem eit, meg-is hóit. Meg*halálozi'ifa után 
midőn ki-vetköztetett a’ ruhájából, nyiivúb* 
bán ki-láttatott, hogy Afzfzony Személy 
&ѵе, én pedig az inafoknak bizonyitáík fze* 
rétit Lorindó Márk-Grófné. Jóllehet Krilti- 
Ha Grófnét ezen vefzedelmes fzándéka a’ 
Márk-Grófnénak talám el-idegenithette vol
ttá , és ellene gerjefzthette vo ln a , mindaz
z a l  illy herteleu történte kimúlását az el* 
fenségének még-is fzivére vévén, inkább 
^efervefen meg-űratta, és az Egektől irgal* 
itiafságot, ’ s egéík leikéből örök idvefséget 
Óhajtót néki, azon főképen keferegvén, 
hogy gyónatlan múlt-ki az örökké való* 
Ságra»

A’ mi a’ Tufzánói Hertzeget illeti, Ш  
Qem titkolhatta ugyan a’ fzánakodását, de 
mf̂ i s  nem tartoztathatta magát, hogy kő* 
Vetkezendő fzókra ne fakadót volna; bizo* 
ftyára illy gyilkos föándékkal a’ Márk-Gróf* 

fel*fegyverkezve járni foha fe véltem 
^°ln a, azt pedig még kevefebbet , hogy 

r° f  Vertevill név alatt férjfiú ruhábaíi h 
bemét elrejtse. Vettem ugyan éfzre, kivált 
midőn az én Kedves Grófnémat fel-találtam,
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hogy az ö velem való í z ű  vétségének valami 

különös t2elja lehet, de cn ötét a’ Lorindó 
Márk-Grófuénak foha nem tartottam, jólle
het a’ Személye előttem esméretesnek tiint 
vala; az alatt ö engem életemtől több izbefl 
meg-fofzthatot volna, ha az Egeknek ke
gyes gondvifeléfe meg-nem őrizet volna.

Igen unalmas lenne itt mindeu környül* 
álláfokkal elö-hozni, ezen alkalmatofsággal 
Abdella és mái o k , kik jelen vóltauak, mi- 
némüképeu el-rémültek; tsak azt jelentem» 
hogy a’ H ertzeg, és a’ Grófné réfz fzeré»( 
eme fzerentsetlen maga gyilkosához vonf^  
fzánakodáfokra, réfz fzerént a’ nemzetségi 
hez vifeiö tekéntetre nézve azon gondül' 
kodtak , a’ mi illyen állapotban leg-fzüks^ 
gefebb, és leg-illendöbb vó lt, úgy mint1 
hogy a’ holtt tetem tifzteségefen el-takarittöj 
sék , és a’ haláluak oka , nem külömben * 
halottnak n ev e , és neme titokban tartafsék 
Meg-parantsolták azért mind önnön emb  ̂
reiknek, mind a’ Márk-Grólné fzolgáin^’ 
hogy mind ezeket ki-ue hireíitsék: e’ 
lett meg-visgálták a’ meg-holttuak hagyod  
nyát, melly között fok lzép drága köveket* 
és jeles fomrna pénzt-is találtak; ebből *

Gróf
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Gróf Veneziüinek neve alatt pompás teme- 
téft tétetett néki a Hertzeg, mellyen Kri- 
ftina Grófnéval maga-is jelen vala; nem kil
lőmben A bdella-is velek lévén alkalmatof- 
ságot nyert ez által azon rend - tartáfo- 
kat m eg-látn i, mellyekkel a Kerefzté
nyek között el-fzoktak a’ Fö-Emberek 

temettetni.

Illy  képen vége fzakadt a* Lorindó Márk- 
Grófné életének, és illetlen fzerelmének a* 
nélkül, hogy irigységes bofzfzúját ki-tölt- 
hette volna; de nem tsuda, hogy fel-tett 
tzéljában meg-tsalattatott, mert egy réfzröl 
illy  törvénytelen dologban a’ mennyei Sege
delmet nem várhatta, más réfzröl pedig te- 
kélletlen fzándékát fontolatlanúl rendelte, 
hogy Kriftina Grófnét a’ Hertzeg mellől 
gyilkosképen akarta el-válafztani: Példája ez 
e’ Világnak, melly hibákat követhet-el egy 
bogár után indúlt, jó erköltsökböl k i-kői* 
tözködöt hivságos Afzfzony állatnak mér
sékletien , és efztelen fzer elm e, ha nem a’ 
betsületre vezérlő elméjének, és jó  sdgárlá» 
foknak intését, hanem tsupan az Ö helyte
len , és fzemérem ellen törő kivánságinak, 
és érzékenységinek öfztonét k ö veti, mel*

C c  í  íyek
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lyek valamint mindenkor veízedelmefek, úgy 
közönségeién gyalázatos véget hoznak ma
gokkal.

A ’ mi a Márk-Grófnénak meg - maradott 
értékét illeti, azt a’ Hertzeg Arlindó Lo- 
váfz-Meítere által a’. Márk-Grófné emberei 
e lő tt, papirosra fe l-jegyeztette, és vélek 
mindnyájokkal azon iráít alá irattatta, melly 
iráíi'al azután, és minden meg-maradtt érték
kel őket, minekutánna elébb elegendő költ
séggel az útra el-rendelte, a’ Márk-Grófné- 
nak bizonyos Attyafiához Frantzia Orfzág
ba vilzíza küldöttei a’ hová általok a’ Ka- 
téno Márk-Gróínak, és Márk-Grófnénak tu- 
dólitó leveleket-is küldöttek , mind a’ Kri- 
ítina Grófné, mind pedig a’ Hertzeg, hírek
ké adván e z , hogy ö kedves Kriítina Gróf
nej át fel-találta , és fziute a’ házajába vele 
indúlna, hogy ott a’ régen ohajtott liázaf' 
ságát véle véghez vid je, és az Attyánafc 
halála után az uralkodáft-is magára vedje.

Midőn ezek így történtek, és azon kívül 
Melzfziuában, valami m éltó, és emlékez^' 
tes volt , már mindeneket láttak, a! Hef' 
tzeg előbb, hogyfem az indulásra bizony1*1

napot
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napot rendelt, kedves Grófnéjának ki-nyilat- 
koztatta az Attya halálát, meg - mutatván 
azon leveleket, mellyeket az A n nyitó l, és 
Tartománnyától vett, és elu terjefztvén, 
melly fzükséges légyen eddig való bújdósá- 
sátiak végét fzakafztaní, és hazajába vifzfza 
menni. Kriftina nagy fzánakodását, és bá- 
nútját mutatta a’ Hertzegnek Hlyen gyáfzos, 
és nagy dolgokat magában foglaló efetnek 
mivólta miatt, jelentvén, hogy Ö Hertzeg- 
sége véle mindenekben tellyefen parantsol- 
hat, és ö kéfz ö Hertzegségét, ámbár a’ 
Világ végéig vifzi-is, örömmel követni.

Más napra kelve ezután meg-is indúltak 
Mefzfzinából, és fzerentséfen Kalábriai Tar
tományba eveztek; a Hertzeg ugyan fzán- 
dékozot az hamarábságért innen éppen Ná- 
polyig vizen menni, de minthogy Kriftina 
a Vizen fzenvedett több izbéli vefzedel- 
mektöl igen meg-félemlet, kérte a’ Hertze
sé t , hogy inkább fzárazon folytatnák az 
útjokat, mellyben a’ Hertzeg tellyes kéfz- 
*éggel engedelmeskedet néki.

Imigyen Szaíernum Városáig békével, és 
kedvek fzerént mentek útjokban, de midőn
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ezen túl a’ Valii nevű Ligetnek tájékára ju
tottak, egyfzer ’s mind egynéhány vakmerő 
latroktól meg - tartoztattalak, kik a’ Her- 
tzegtöl költeni való adományt kívántak. A* 
Hertzeg látván azon iílenteleneknek fzámát, 
hogy további alkalmatlankodáfokat e l-k e 
rülje , adott nékik egynéhány aranyokat, 
de ezek o lly fzemtelenek valának, hogy a? 
Hertzegnek fzemére vetették,  ha nem által* 
ja-é őket olly tsekélységgel el-igazítani, és 
fennyen intették, hogy tsak hamar je le febb 

fommával állana e lő , hogy ne kételenittef- 
fenek a’ pénzes ládához eröfzakofon nyúl
ni , és ötét az ahoz való le-haj olástól meg- 
kéméllenL

Illyen goromba erőltetésre a* Hertzeg (vé* 
le lévő mafival ló háton, tsak K riílina,  és 
Abdella lévén a’ fzekérben) bátrabb ábráz»*' 
tál tekéntet a5 Latrokra, mintha magát vé
delmezni akarta volna; mellyre egy közzÜ' 
lök (minthogy ök-is ló-háton valának) elle
ne ugratván, kardot vont re á ,  de ezt Sáö' 
d ó r, a’ ki bátorságban, és kéfzségben egí 
könnyen fenkinek nem engedet, egy pifótol 
siitéifel azonnal a’ földre ejtette: látván g 
többiek, hogy a’ vezéreket el - vetetették»
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mint a’ fene orofzlányok a’ Hertzegre éllek 
olly dühös fel-kiáltáífal, hogy a’ helyből 
ötét elevenen tovább nem erefztik , hanem 
népével együtt minden irgalmas nélkül meg
ölik, fel-daraboljak.

Ezen haj borzafztó fenyegetésre Kriftina, 
és Abdella minémiiképen rettegtek a’ fzekér- 
ben, könnyű el-képzelni; a’ Hertzeg ellen
ben, a’ ki a’ fzolgáival jó l fel vala fegy
verkezve, tudván, hogy hogy kell a’ vak
merőségen bátorsággal ki-fogni, íel-bátorit- 
ván a’ fzolgáit, mint a’ nyii a’ latokra rohant 
o lly  méréfzen, és hevefen, hogy az első 
tüz-adásra, és kardozásra a’ latrok közz'ul 
egyuéháuyan a nyeregből le -e fte k ; a töb
biek meg-rémülvén, farkat fordítottak. A ’ 
kiket midőn első hevében néhány fzáz le
pellel tovább, hogyfein biztos va la , ker
gette volna a H ertzeg, történt az alatt, 
hogy más felöl az erdőből elo-toppant más 
rendbéli tolvajok a’ fzekérre ütöttek, és azt, 
minekutánna elébb a’ kotsift az üléshez kö
tötték , Kriftinával, és Abdellával együtt 
febes hajtáífal a’ sürü erdőbe vontatták a’ 
nélkül, hogy a’ Hertzeg éfzre vehette 
vo lna, vagy az Afzfzony Szemelyeknek 
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. kiáitáíi a’ fülébe hathattak volna,- melly 
attól okoztatott, m ^ l  a’ Hertzeg az eb 
lenségit igen tüzefen ű zte , és az artzal 
fúvó fzel-is a’ kiáltásnak hangját vifzfz3 
verte.

Tovább egy fertály óránál vefzödöt a’ 
Hertzeg a’ meg-fzaladott ellenségivel egy 
embernek el-vefztéfe nélkül, holott a’ latrok 
közzül négyen vefztek-el, a’ többiek majd 
mind febbe ettek, és farkantyúval erőltették 
a’ lovaikat, hogy a’ sűrű erdőséget előbb 
el-érjék; a’ hol valahányon valának, annyi 
Jelé ofzlottak. Itt a’ Hertzeg nem tartotta 
tanátsosnak bellyebb az erdőben őket ül' 
d özn i, és a’ fzekeret véde.metlenül távúi 
hátra hagyni.

Történt pedig Végezetre, hogy az erdő' 
bol lövés efet a’ Hertzegre, melly által * 
bal-karját raeg-sértetni érezvén, vifzfza te* 
kentet, hat efzre vette, hogy a’ fzek eret 

nem látná; meg-ütközvén ezen, valamid 
nyargalhatot, vifzfza nyargalt arra a’ hely' 
r e ,  a’ mellyen a latrok meg-támadták, de 
minémüképen meg-búsúlt a’ íz iv e , midért 
a’ fzekeret fohol fém láthatta, ki-nem m ond

hat
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hatni, ü  elsőben azt vélte , hogy talám a 
Kotsis bátruóL neg-maradásra nézve a’ sű
rűségbe járt a L: körrel, azért valamint ki
olthatott, úgy kiáltotta Ötét a’ nevén, hogy 
jöiine-elö, vagy adna fzót, hogy hol lé
gyen'? de akár merre ’s akár mikép kiálto
t t  az embereivel, hafzontalan v ó lt , fe a’ 
kotsis fzavát, fe a’ fzekér zörgését nem 
hallották, mert már akkor a’ latrok a bar
langba vitték őket.

Itt vette még tsak éfzre a’ Hertzeg, 
hogy hibázot, de késön; és egyenefen azt 
ítélte, hogy más rendbéli tolvajoknak kelle
tet azoknak lenni, kik a’ fzekeret a’ benne 
lévökkel el-rablották. Nagy búba merült 
®zért, és el-keferedvén, mi tévő légyen , 
hertelen nem tudta: gondolkodot, aggódot, 
°koskodot, é s , minthogy a’ környül-állá- 
fok úgy mutatták, hogy olly rövid idő alatt 
lehetetlen léve a’ fzekeret mefzfze ragadni, 
Öfzve tanátskozot a’ tselédivel , és egy 
garattal fel-tették magokban, hogy akár 
J ° g y  jáijanak-is, de az Afzfzouy Személye
det fel-kereük.
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Illy  el-tekéllett fzándéjokbaii midőn mitt 
den felé fzemefen tekéngettek, a’ Hertzeü 
távúlabb egy mély útat fzemlélt - m eg, a 
melly ugyan tsak gyalog - út vala, de fz* 
kér-is elmehetet rajta; erre eltek mindnyá' 
jan , ezt néztek, és visgálták, hát nein tsa* 
új ló nyomokat, de új fzekér nyomott 
látúnak. A z  illyen jelekből fogantatott gy«' 
110ság arra vezérlé a’ Hertzeget, hogy miö' 
den idő múlatás nélkül azon a’ mély utoí 
látót nyomon meg-indúlt, elébb olly okof' 
sággal é lvén , hogy a’ fzolgái közzül két' 
töt a’ mély útnak kezdetén hátra hagyot» 
a’ kik vigyáznának, ha az ellenségi 
térnek-é vifzfza, és vifzfza jöttében az út* 
ját nem állják-é-el ? Ö maga pedig a’ több1 
fzolgáival fel-voutt pifztolokkal azon nyomó" 
mind addig méné, mig annak a’ végére 
jutót. Midőn imigy majd fél órányira 1̂  
vagláuak, egyfzer ’s mind egy fzép kis tafiP 
ZÖs lapályon meg-láták a’ fzekeret, de ^  
ember, és partéka nélkül; ennek első 
pillantására jobban fel-gyuladot a’ Н е п г Ф  
nyers bátoritáflal azt mondván az ember6*' 
nek, hogy Kriílináuak-is az Abdellával, 
Kotsiffal nem mefzfze kell lenuie. 
fzók köztt ide ’s tova futtatván

л
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»’ hegynek oldalában egy barlangot látot- 
ze JmeS5 mellynek a bé-járáfa olly magafan,

* fzélefen, és alól olly egyenefen vala tsinál- 
ѴіЦ hogy ló hácon - is bé-lehetet menni. 
£zen barlanghoz közelítvén a’ H ertzeg, 
®agy jaj fzókból álló íiváft, riváít hallót, 

igy annyival-is inkább gyanakodot, hogy 
Kriftina abban léfzen. Ezen okból mindnyá
jan le-fzálván a’ lovaikról, azokat kivül a’ 
^ekérhez kötözték, és tsak gyalog mentek* 
ké a’ barlangba, és ugyan a’ Hertzeg leg- 

intvén, és bátor fzivvel nofzolgatván
* fzolgéit, hogy „mindenütt ötét követnék, 

egy mástól el-ne távoznának, ha a’ ízük
i g  úgy hozza, hogy az erőn erővel kell 
hajtani.

Mennél bellyebb menének a barlangban, 
4öoál jobban hallották az Ínségben lévőknek 
kiáltáfit, azért annyival frifebben lépegettek; 
kikhez közelébb érvén, irn ki-vehetö fzó- 

igy hallották a’ Kriílinát kiáltozni: az 
Jftenre kérlek benneteket, kéméljetek! vált- 
egomért , valamit kívántok , adok; Abdel- 

pedig irnigy: öljetek-meg inkább, mert 
kéfzebb vagyok meg-halni, hogy fém betsü- 
etemben motskot fzenvedni.

I lly
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щIlly  fzókból könnyen által értette a’ W  
t z e g , mit akarnak a’ barlangban a’ latról!*' 
azon két A fzfzony Személyekkel e l-k ö m  
i ű ; azon okból, mint a’ villám úgy ineí 
rajtok , és látta, hogy az átkozott gonofi 
tévők éppen kéfziilének e’ tifzta, és fz& 
lelkűknek a’ földben tzövekeket le-verni 
és őket kezeken, ’s lábokon fogva oda kö" 
tözni, hogy magokat ne védelmezhetnék 
és ők akképen gonofz iftentelen fzándékj^ 
kát annál nagyobb kényekre gátlás né 
el-követhetnék. És ezen munkájokban ú$ 

annyira foglalatoskodtak, és meg-vakúltaki 
hogy a’ Hertzeget, és embereit éfzre 
vették. Innen történt, hogy midőn a’ H* 
tzeg a’ Szolgáival egyfzer ’s mind rajt^ 
ü tőt, fegyverekhez fe kaphattak, és Ф  
helyben mindnyájan, valamennyin vólta^1 
le-vágattattak,

Kriftina, és Abdella örömökben, h o $  

meg-menekedtek az ellenségiktöl, nem 
tak mit fz ó ln i, köfzönték, hálálták a’ 
tzegnek, hogy Őket meg-fzabaditotta, ^  
vén, hogy azon vefzedelmes lyukból vinö  ̂
ki ő k e t, mivel bizonytalan, ha nintsenek' 
még több ollyan fajtalan gonofzok ott t

rejtve*
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j|e(rejtve. A’ Hertzeg maga fein tartotta taná
c s n a k , abban a’ gyilkolok vermében fokáig 
késni; Sietséggel azért a’ közel foháfzkodó,
* meg-kötözött Kotsift-is fel-oldoztatta, ’s 
‘ Barlangban iévö Kotsis lovakat, és parté- 

fz'úl ^at a’ ízekéihez ki-vitette, a’ lovakat fza- 
rnii 0̂ran bé-fogadtatta, és az efzközoket fel- 
jcö' rf^atta, ö pedig maga a’ két Személyeket

4 barlangból ki-vezetvéu , a’ fzekérbe ültet-
5  és ú gy, a’ melly úton jöttek , azon 
)smét nagy bátorsággal vifzfza vették út
ik a t.
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Midőn imigy öfzveségefen a’ mély úthoz 
értek volna, hát látá a’ Hertzeg a’ vártán 
^gyott két fzolgáit egy ugratva eleibe 
Nyargalni azzal a’ h irre l, hogy az előbb 
^g-fzalaíztott gyilkofok ismét vifzfza tér
in e k , és már közelítenének. A ’ Hertzeg, 
^°gy annál alkalmatofabban vélek ízembe 
^haffon, a’ mély útból a’ fzekeret ki-jártat- 

ö pedig nem várta-el az elleuségit, ha- 
egynéhány embereivel bátran eleibek 

Je n t , és olly méréfzséggel, és febes gyor
sasággal kapót beléjek, hogy azonnal kettő 
MÍ2zülök a’ lóról le-fordúlt, a’ többiek pe- 
ig nyakra főre máfudízor-is el-fzaladtak.

Ennyi

V
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Ennyi élet vefzedelem kozott végre ki-fz« 
baditotta magát, ’s a’ hozzá tartozandóitl  
Hertzeg a' latroknak rabláshoz, ’s gyilko 
sághoz fzoktatott kezeikből. Ezek után 
a’ vefzedelmen kivül lévén, Kriítina Grá 
nénak fzüntelen való kérésére bé-köttet 
a’ bal karján efett febét egy jó  feb gyógf 
tó komornyikja által, és ügy a’ kezd**1 
útjokat Nápoly felé fzorgalmatos vigyáz 
fal tovább folytatták. Hogy pedig annyid 
bátorságofabban meheffenek, a’ Hertzeg f  
rantsolatjára Arlindó Lováfz-M eüernek ** 
inafoknak fele réfzével a’ fzekér előtt 
let lovaglani, a’ Hertzeg a’ fzekeret Őri#* 
már e g y , már másfelől, a’ fzekeret pe 
követték a’ többi inafok a’ néhai bóld^ 
emlékezetű Tufzánói Hertzeg Udvari KaiH* 
rasának Bollyiónak vezérléfe alatt, ki tu^ 
illik Burgofzba Hertzeg Sándornak a’ ^  
fzanói Hertzegségbéli rendektől le v e li  
hozott vólt.

Nápolyig nem tsak minden akadály 11, 
k ü l ,  de te lly e s  vigafztaláffal-is, fzerentsé^6

és egéfséggel utaztak: ide érvén az
az idő alatt, meddig itt múlattak, meg'11
ték vala minden emlékezetre méltó, é s # e

le-



| J  keltetésre való állapotokat. Innen az után 
!c]  Pápuán által Róma Városának vették útjo- 
k J  kút, a’ hová a’ Hertzeg régen fzivében vágyó
dj '° t ;  itt-is meg-nézték a’ nagy tsudalkozasra, 

és tekéntetre méltó éktel^jj fok ritkaságo
kat. Abdella nem győzőt eleget tsudálkozni 
fZen Városnak uraságos épületein, pompá

éin Hn, és rendefségén, különöfebb látván itt ,
" hogyfem Algériában, meg-is vallotta, hogy 

Algériából való el-fzökését leg-kevefebbet 
fe bánja, mert naponként tapafztalja, hogy 
a Kerefztények fokkal bóldogabbak, mint 
82 ö hazájabéliek, és mindenekben fzebb 
rendet tartnak, ú g y , hogy közöttök nyája
sabb , tifztább, és izefebb öromü életet 
^het élni.
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Romában a’ Hertzeg egy Tartományabéli 
Nemes emberre akadot, ki Orfzágokat láto
gatni akkorban jöt Tufzanóból, és Melintó- 
Пак neveztetett: ez egykor látván a’ Her
ceget a’ Lateránomi Szent János Templo
miból az Ifteni fzolgálat után ki-menni, ki
kent ö-is utánna, és éppen a’ fzállására 
követte ö tét, holott Arlindó Lováfz-M efte; 
akai bé-jelentetvén magát, fzerentséje v a k , 

a2ónnal bé-ereCstetett Hextzeghez, a’
ki



ki annyival kegyefebbeji fogadta Ötét, men
nyivel jobban emlékezet még arról, hogy 
valaha a Bóldog emlékezetű Nagy Hertzeg 
Uránál mint Udvarnok fzolgált vala. A ' 
Hertzeg valamint,, nem kevefet örvendezet, 
hogy ollyan földije találkozót, a’ ki néki 
mind az Udvarnál, mint a’ Tartományban 
folyó dolgokról hirt adhatot, úgy kitsintol 
nagyig mindeneket ki-tudakozot tő le , hogy 
folynának a’ dolgok, ’s mi újságok történ
tének Tufzanóban; Melintó erre bizonyít
ván az öreg Hertzegnek halálát, értésére 
adta a Hertzegnek, hogy Ö négy holnap 
előtt jót légyen-el Tufzanóból, és még ak
kor nem vala tudva ö Hertzegségének hol 
lé te ; küldettetett vólt ugyan utánna Párisba 
a’ hazabéli rendektől bizonyos Bóllyió Ur le
velekkel, és követségben, de nem hallotta, 
ha Hertzegségét Parisban találta-é? ámbátor 
úgy tűnne e lőtte , mintha azt az Urat azon 
í'ereg között, melly ma ö Hertzeg-,égét a 
S z e n te g y h á z b ó l követte, látta volna; bizo- 
nyofsá tette azután a’ Hertzeget, hogy a' 
Fejedelmi Afzfzony - Annya femmi le v e lé t 

nem vévén , igen búsúlna utánna; ugyan a 
végett tsak hamar az e lő tt , hogy Tufzanó
ból el-indúla , a’ Hazabéli rendek ismét egy

más
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más Követet küldöttek Párisba, a’ ki mint 
a’ meg - özvegyültt Fejedelmi Afzfzouynak, 
mind a’ hazának nevében kérné Htrtzegsé- 
get, hogy az lileutöl kormánya alá rendelte 
Tartományának igazgatására Frantzia Orfzág- 
búi mennél hamarább térne vifzfza; Melin- 
túnáte illyen tudóíitásából által értvén a* 
He-'tzeg, hogy azon L e v e le i, mellyeket 
még Burgofzból Póílára adót, nem mente
nek kézhez, könnyen el-hitte, hogy bizo
nyára búban léfzen érette az Annya, annak 
okáért mihelyeft Melintó tőle el-bútsúzot, 
a’ pennához nyúlván, kovetkezendokcpen 
irt Kegyes Afzfzony Annyának.

F ö - M é l t ó s á g ú  H e r t z e g n é l

érdemem felett 

Kegyes Afzfzonyom Anyám í

Sajnálnám felette ,  hogy ba a2oti levelem »  méllyé! 
még Burgofzból Póftiva erefztettem, kegyes 

fzine eleibe, ’s kezeibe kegyelmes Afzfzonyom A - 
hyámnak mind eddig fe jutót volna. Jelentem azon
ban alázatos fiúi engedelemmel > hogy Bóllyió Ka
marás Uf által hozzám botsátöít gyáfzos levelik 
mind,Hertzegségediiek, mind a* ha^abé'i rendeknek 
Burgoízban vettem. Én fzöval ki-nem m agy a Hízha
tom, melly báaatos fzomorúsággal meg-háböiítat-

P  d tam,



tarn, értvén a’ néhai nagy kegyelmű Uram Atyámnak 
olly korán, ’s véletlenül eíett meg-halálozását. A ’ 
fzÖrnyii fájdalom mennyi keferü könyveket tsöpög- 
tétet-ki fzemeitnbül, világos jele az, hogy mé; moft 
fe emlékezhetem róla könyvelés nélkül , leg-inkább 
kefevegvén azon, hogy nem történhetet az a’ vigafz- 
taló fzerentsém, hogy kegyefséges Atyámnak fok rend- 
béli hozzám mutatott kegyelmét, és fzeretetét köte
les háláadáflal utolfzor meg-köfzönhettem, ’s A ty a i 
áldását vehettem volna. És valaminthogy könnyen 
meg-gondolhatom, melly m élyen, és fullyofan l’zi- 
vére fzállot légyen Hertzegségednek-is ezen el-keriil- 
hetetlen ugyan, de minket moft váratlanul meg-ke- 
feríto oftornak tsapáfa, úgy leg-nagyobb efedezéfem 
a’ Mennyek előtt, hogy a’ Mindenható az ö vég- 
hetetlen irgalmából Hertzegségedet nem tsak minden 
engcfztelö fzives vigafztaláfokkal ápolgatni, de azon 
efztendöket-is, mellyeket a’ ditsöséges emlékezetű 
Atyámnak életéből az irgalmatlan halál el-vonfzot, 
álhatatos egéfséggel, és fzerentsével Kegyes A fz l’zo- 
nyom Anyámnak drága életéhez toldani méltóztaf- 
sék , hogy akképen leheflén okom fzörnyü keferve* 
met annál hofzfzabb vigafztaláflal fel-váltanom. En- 
gemet eddig a’ véletlen efetek egy igen különös ál
lapotért fzárazon, és vizen e* Világban olly aka
dály o s , és kétséges forffal bántak, ’s vetettek, 
hogy tsak nehány nap előtt érkezhettem Romába, * 
honnan fzinte haza térni kélzülöben vagyok, bizo- 
nyofsá tévén Hertzegségedet, hogy ezután már fém- 
mi nem fog tartóztatni mind Kegyes Anyai paran

csolatjának, mind »’ Tartomány kérésének tellye^'
té-
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tésétfrl ; mert minekutánna az irgalmas Iftennek fe- 
gedelmével azt fel-találtam, a’ mit annyi fáradsá
gai , és vefzedelemmel keveílem, és a’ miért annyi 
kedvetlenségeken által menni kételem'tettem, de te
ttemnek , ’s egéfségemnek sérelme nélkül, el-végez- 
tem magamban , hogy az útamat úgy fogom fiettet- 
n i, hogy mennél elébb A n yai Jobjának tsokolásá- 
ra, és a’ meg-árvúltt Tartománynak kormány ozására 
Bieg-jelenheíTek , óhajtván fóképen , hogy Hertzeg- 
ségedet ép , és fris egéfségben találhafíam, a’ mikor 
Személyemben jelefebb bizonyitáíokkal tapalztaltatni 
fogom, melly tekélletes tifztelettel, és engedelem- 
tóel élek, és halni kívánok.

Hertzegségednek , érdemem 
íelett kegyes Afzfzonyom 
Anyámnak.

Egy alkalmatofsággal a* Tartománybéli 
Rendeknek-is imiliyen válafzt irt, és 
küldüt, a’ mint következik :

K e d v e s  H í v e i m !
éhai ditsöséges emlékezetű uralkodó Tufzánói

Hertzegnek , nagy kegyelmű Uram Atyámnak 
e* Világból való ki-múlásáról tett túdófitástokat 
Vettük , és tartjuk hozzánk haj-latidó engedelmeíség- 
t«k nyilvánságos jelének; köfzötijük innen foganta*

Alázatos engedelmes Fia, 
S á N D O R,

D d a



tott fzomorúságunkban hív bizfatáflal nyújtott vi- 
gafztalástokat. Vezérelje a’ Mennyei Felség minden 
jó kivánságtokat fzerentsés végre, és igazgaíla el
méteket, hogy távol létünkben gondos rendelésiek 
által az igazságot minden Személy tekéntet nélkül 
olly rend tartiíilal folytafsátok, melly ellen vilzl za 
érkezésünkkel okot ne leljünk meg-kedvetlenülniiik.
Ha a’ környiil-álláfok, és más el-kerülhetetlen akadá
lyok engedték volna, mi eddig már régen vifzfza 
tértünk vólna, és a’ dolgoknak fullyát koz jótokra 
fzivefen vifelnénk: de illy igyekezetünkben mind ed
dig meg-gátoltattunk. Minekuta'nna pedig minden 
ellenkező gátláfokat meg-gyöztiink, adjuk értéstek- 
re, hogy fzinte kéfziilöben vagyunk, lkunkat Tu- 
fzino felé egyenefen úgy nieg-indítani, és fiettetni, 
hogy nem foka'ra remélhető el-érkezésiinkkel fzemtül 
Ízemben való látástokban örvendezhefsiink. Meddig' 
is benneteket a’ Mennyeknek oltalmában hagyunk) 
és ajánlunk, egyéb aránt pedig fzokott Hertze* 
gi Kegyelmünknek állandóságáról bizonyotoké 
tefziink.

S á n d o r !
Tufzónái Hertzes- r:

Ezen levelekkel a’ Hertzeg a* fellyebb enr 
lített Bóllyiót Tufzánóba küldötte, elébb 
pediglen, hogy mindenre egyenefen felelhet 
fen, ha a’ Hertzegnétöl Kriítina Grófné *e'  
löl kérdeztetnék, elegendőképpen meg - o •' 
tatta, és úgy botsátotta-el.

Egy"
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Egynéhány nap múlván utánna a’ Hertzeg- 
is Atya áldáft kérvén mind magának, mind 
hozzá tartozandóinak X II-d ik  ínnoeeutius 
Szentséges Pápától, el-hagyta Rom át, Fe- 
í'áráu által Paduába menvén, hogy ottan a’ 
bz. Antalnál az utolsó fzélvéfzben tett fo
gadását bé-tellyefitené. Ámbátor innen igen 
vágyódoc vala a’ Hertzeg egyenefen haza 
menni mind azért, hogy az örökét, és U- 
ralkodásdt birni kezdendje, mind pedig, hogy 
Kriftinával el-tekéllett párofodását véghez 
vidje, a’ közel lévő nevezetes Velentze 
Vám fa mindazáltal annyira ingerelte ötét, 
hogy ezt a’ roppantt helyet-is meg-kiváuta 
tekénteni. Annak okáért Paduából ujobbaii 
bizonyos embert küldött levelekkel az édes , 
Anuyához, a’ ki a’ Hazához való közelíté
séről hírt vinne; Ö pedig egéfz Udvarával 
egyetemben előbb még Velentzébe ment.

Ide érvén nem kéméllette ö femmi költsé
g e  mind a’ Fő-Méltóságának meg-mutatásá- 
Га» mind az ott látainos ritka, és érdemes 
Alapotoknak ineg-tekéutésére nézve: Operá
i t ,  Komédiákat, Baalokat, és egyéb v ig , 

jeles gyülekezeteket egy aránt látogatta, 
hugy az által mind Kriftina Grófnénak, mind

D d  3 a’
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a’ Torok Abdellának minden ki - gondolhatóK.J

örömöket fzerezzen; ezen kívül minden icj 
le ékefséges efzközöket, és ruháknak va
ló tafotákat vet nékik; egy általlyában azon 
fzorgalinatoskodot, hogy nyilvánságos je
lekkel meg-mutafla, melly nagy gondja lé' 
gyen fzeretetenek, és kegyefscgének mivol
tát tekélletefen vélek meg-esmértetni. Mind 
ezek felett még-is úgy hozta a’ fors magá
val , hogy a5 Hertzeg Velentzében fe mulat
na akadály nélkül, hanem eddig való útazá' 
íiban történtt alkalmatlanságának utolját irt 
érné. A ’ ki valaha Velentzében vó lt, az 
vóltaképen tudja, hogy ottan igen könnyen 
mindenféle véletlen efetekbe bé-keveredhe- 
tik az ember el-annyira, hogy azokon még 
a’ leg-figyelmetefebb vigyázó fém eshetik ál' 
tál tellyefséggel mentten: a’ miről a’ Tufzá- 
nói Hertzeg elégséges példa lehet.

Akkori időben bizonyos Fö-Afzfzony 
Személy tartózkodik vala Velentzében, 3 
ki fzebb termetű mint hirü lévén , nevez6' 
tes Úri vérből fzülettetett ugyan, de 
jnelly tefli gyarlóságból történtt botláfa miá£; 
a’ Szüléitől el üzettetett, és az egéfz A* 
tyahságtól meg-vettetett, ’s gyülőltetett.
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.a’ gyarlótska illy gyámolatlanságában végső 
ügyre jutván, a’ fzükségtol arra kinízeritte- 
te tt, hogy egy vén kerítő Aízfzonynak ta- 
nátslására Velentzébe ment, idegen helyen, 
’s idegenek között pártfogókat, és gyámo- 
lókat keresni. Minthogy a’ fzépnek, és ke
gyesnek mindenütt kellette vagyon, követ
k e z e t , hogy fzépsége, és ragyiva vifelete 
által annyi fzeretöt fzerzet magának, a’ 
mennyit meg-látot; de leg-inkább ollyan jö 
vevényeket hivogatot a’ lépre, kiket Fö 
Nemből, és lelkes erlzénnyel tudót lenni, 
illyeneket minden móddal igyekezet a’ háló
jába keríteni. A ’ végre minden nap ki-kül- 
líötte a keritöit, és kim löit, a kik néki 
hirt hoztak, minémü fö-emberek tartózkod
nának Velentzében. Történt egykor, hogy 
az a’ les keleptzé a’ Sándor H ertzeget, ki
nek jelen-létét már meg-tudta, véletlenül 
egy helyen meg~fzemlélte; alig vetette reá 
a fzemeit, az ő kedveltetö ábrázatját, és 
ébrett rendes maga vifelését annyira meg
kedvelte, hogy véle való esmérecségre ki
mondhatatlanul vágyódot, el-tekélvén magá
ban, hogy minden tilalom, és jutalom nél
k ü l, valamit a ízerelem egy hivságra haj
landó terméízetben óhajthat, mind arra tei-
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lyes fzabadságot enged néki, tsak vifzonta 
való hajlandóságra gerjeíztheiíe ötét. Erről a! 
Hertzeg femmit fém tudót, kiilömben jobban 
v iiyázot volna magára; Az alatt mind olly 
helyeken forgót, inellyeken ez a’ Iíermene 
nevezetű Grófné nem talált alkalmatofságot 
a’ meg-esmérkedésre. Imigyen hogy még-is 
ez a’ heveske a’ tűrhetetlen gerjedelmének 
fzolgáljon, fel-tett tzéljához ravafzsággal 
igyekezet jutni, és pedig következendöké- 
pen-. Pénzért ncmelly legényeket bérlet-ki 
magának, a’ kik által vigyáztatott, mikor, 
és hová jár a’ Hertzeg eítvéli mulatságra, 
úgy oktatván-meg azon Legényeket, hogy 
olyankor midőn a’ Hertzeg a’ fzállására 
vifzfza mégyen , tolvajképeu támadják-meg , 
’s fofztáífal, és öléffel ijefzfzék, az alatt 
egy közzülök mintha védelmezésre jö n n e, 
egy mástól válafzfza-el őket, és az a’ Her- 
tzeget, mintha bátorságos helyre vinné, a’ 
Hermene 'fzállására vezeűe.

Hermene ezen tsalárd fortélyát valamint 
ki fő z te , úgy el-is követte, mert nehány 
nap múlva a’ Hertzeg egy nevezetes Kávés- 
Házba újságoknak kedvéért bé*találván mén* 
n i , ott egy Németh Orfzági Fő-Méltóságra
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akadot, és azzal játékba erefzkedet olly 
fzerentbével, hogy egynéhány fzáz arany 
nyereséggel végezte-el a’ játékát; melly 
miatt minthogy tovább, hogy fém fzokot, 
múlatott, tsak későn ellve indiütt fzálláía 
fe lé , hová mentében noha ugyan a’ Lováfz- 
Meílere , és némelly fzolgái késérték Őtet, 
midőn mindazáltal egy hidon által ment 
vólna, a Hermenétöl íel-biztatott Legények 
egyfzer ’s mind reá-ütöttek, és a’ pénzét 
kérték, vagy ha nem, hogy meg-Ölik, az
zal fennyegették, Illy  bofzfzúságos meg
támadásra fel-indúlván a' H ertzeg, fegyvert 
rúntot ugyan ellenek, és az erőt erővel 
akarta vifzfza vern i, Arlindő, és a’ véle 
lévő fzolgái-is hafonlót mi vélvén, de midőn 
í'zinte egy más ellen mennének, egy tekén- 
títefebb öltözetben lévő férj fiú elö-ugrot, 
í ol-kiáltván, liogy az útból állnának felre , 
t'gy más betsületes ábrázatú ember pedig a’ 
Hertzeghez fordúlt, és a’ fülébe súgót, ja- 
Vafolván néki, hogy , ha az életét fzereti, 
arról a’ helyről távozna-el, és jönne véle az 
ö közel lövő házához, a’ hol bátorságban 
léfzen, mert élni halni el-fzántt meg-által* 
kodott latrok közzé ju tó t, a’ kik ki-kim- 
lették a' Kaves-Házban bé-hárított fommás
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nyereségét; ha azért ezentúl onnan el-nem 
mégyen, egy adandó jelre ollyan gonoSzok- 
ból egéfz fereg elö-álland, a’ kik tsak ha
mar végét vetik életének.

Minthogy az az esméretlen tanátsos a* 
javaslásához azt-is hozzá tette, hogy o be- 
tsületes Gavallér légyen, a’ ki o Hertzegsé- 
gének Igazán kiván ízolgálni, arra való néz
ve a’ Hertzeg minden további gondolkodás 
nélkül hitelt adót a’ Szavának, és hogy az 
ejjeli veftedelembol ki-Szabadúíjon, követte 
ötét. Alig mentek együtt húfz lépésnyire, 
lég ott egy kéfzen váró tsónokba ültek, a’ 
melly mint a’ nyil o lly Sebefen vitte őket 
egy nagy épületig, ez előtt meg - állottak , 
és ki - Szállottak. Itt a’ Gavallér kérte a’ 
Hertzeget, hogy addig-is méltoztatnék a’ há
zánál meg-Szálni, még Ő rendeléít fog tenni» 
hogy bátorságoSan a’ Szállására meheffen; a’ 
Hertzeg elsőben mentette magát, mondván, 
hogy éjtfzakának idején nem akarna alkal
matlanságot Szerezni; és vélné, hogy más 
úton talám akadály nélkül a’ Szállására me
hetne, de a’ Gavallér annyi íifz te s , és Szi
ves Szókkal tudta ötét hivni, és reá-beSzél- 

leni, hogy végezetre a’ Hertzeg az esméret- 
len házba bé-ment. Azon



Azon közben Hermene, ki abban a’ Ház
ban lakot, óhajtva várta a’ Hertzeget, tel- 
lyes lévén bizodalommal, hogy égő fzerel- 
Jiiéiiek majdan kivánsága fzerént eleget fog 
tenni; azért alig várhatta, hogy a’ ki-kül
dött kimé, ki Gavallérnak adta-kí magát, 
a’ Hertzeget hozzá hozza, a’ ki-is midőn 
illy  all-név alatt a’ Hertzeget a házba, és 
következendöképcn ahoz a’ fzobához vezet
te , mellyben Hermene vala, elébb meg-tett 
kéfzület fzerént úgy lőtt, hogy elöttök egy
fzer ’s mind az ajtó meg-nyila, és a’ Her
tzegnek kételenül-is kelletet tetfzeni a’ fzo- 
bába bé-menni. Alig léptenek-bé, az úgy 
nevezet Gavallér egyet kettőt fordulván, 
engedelmet kért magának, hogy egy fzempil- 
lantáfig távozhafíon, és az inafoknak egy 
palatzk-bort adatni p aran tso lh aíío n M elly  
írókkal a’ nélkül, hogy a’ Hertzegnek vá
laszát meg-várta vólna , ki-inent a’ fzobából, 
az ajtót utánna bé-tsapván, tsendefen kivül 
bé-zárta, és a’ Hertzegnek embereit egy 
más fzobába vezette, hogy ottan addig vá
rakoznának, még a Hertzeg őket hivatja.

A ’ Hertzeg ott a’ ízobúban gondolta egye
dül magát lenni, azonba midőn kömyös

kör-

---------------------------  4 2 ?



kömyiil a’ fzép fzembe-tüuö kárpitot visgál- 
uá, hátlátja  egyfzer ’s mind, hogy egy ol
dalról a’ Kárpit fel-huzattatik, melly me- 
gett a’ feminire való Hermene egy égő éjje
li lámpáfotskától meg-világoíitott igen ékes 
ágyban felette piperefen, és tetfzetefen fe- 
küt. Ezen látásra a’ Hertzeg annyira meg- 
rezzeut, hogy elsőben nem tudta, minek 
v é lje , ’s minek tartsa a’ dolgot, babonaság- 
nak-é, vagy meíterséges tsinálmánynak '? és 
ugyan azért mind addig mély gondolatü 
fzemlélésben tsak merőn állott, mig az ágy
ban fekvő egy kéz intéffel jelt nem adót 
n ék i, hogy hozzá közelítsen: A ’ Hertzeg 
engedelmeskedet azonnal a’ jelnek, gondol
ván magában nem. lenni azt ártalmas bofzor- 
kányságnak, és bátran közelebb Jepet az 
ágyhoz, botsánatot kérvén , ha vagy nem 
jól jött vólna, vagy más fzobába kellett 
rólna néki menni, egy fzóval: mennél jobban 
lehetet, palástolta az esméretlen, és alkal
matlan jelen-létét, el-befzélvén rövideden,' 
mikepen já rt , és jutót volua oda, utánna 
vétvén, hogy ö azonnal el-fog távozni, 
hogy olly fő Személynek nyugodalmában ne 
alkalmatlankodjon.
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Oh ne úgy Hertzeg (mcg-fzólamlot Her
mene, éppen inidöu a’ Hertzeg egy tifztes 
meg-hajóláffal vifzfza akart lépni) ne fleffeu- 
el olly hamar tőlem , inért különöfen ked
ves előttem Hertzegségediiek jelenléte, és 
leg-nagyobb ohajtáfom, hogy minit betsben 
tartom fő Személyét, azt világos jelekkel 
meg-esméiteffem; és azon fzempillantástól 
fogva, mellyben Hertzegségedet ide érkezé
sének napján láttam, már vágyódtam kelle- 
metes esméretsége után, és felettébb nyer
tesnek tartom magamat, hogy moft fzolgál; 
légyen a’ fzerentse Hertzegségedet jó  mód
dal hozzám hivattathatnom. Illyen értelmű 
fzók a* Hertzegnek nagy fzeget ütöttek a’ fe
jébe, arra nézve mint egy bámúlva nézet az 
esméretlenre, és annyira tsudálkozot rajta, 
hogy némelly fzavaira válafzt adni*is meg- 
felejtkezet, innét tovább igy folytatta Her
mene a’ befzédét: Hertzegséged ne tsudál- 
kozzon éppen feinmit illyen jelentéfemen, 
hanem mékóztafsék itt az ágyomnál magá
tiak helyt foglalni, az után talám jobban 
meg-fogja tanúlni Személyemet esmérni. A’ 
Hertzeg nem vala mindjárt magán győzedel
mes ezen kívánságát illy  fzépnek meg-vet- 
ü i , le-ült azért m ellbe, kérdezvén tő le ,

ha
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ha nem volna-é néki fzabad tudni, mi által 
ízérzet Ö magának olly nagy betset, és ér
demet ? Mire Hermene imillyen feleletet 
adót; Kellemetes Hertzeg, Hertzegséged ne k 
ritka látású fzép vifeléfe, és fzerelmetes 
Személye kífztettek reá , hogy módot kere- 
ítem valami találmánnyal ide hozzám keríte
nem, ne tudakozza azt, ki legyek, eléged- 
jen-meg azzal, hogy többre betsülöm mint 
enneu magamat, és tellyes fzabadságot adok 
velem kedve, tetfzéfe, ’s emberi hajlandó
sága fzerént bánni.

Ebből a’ Hertzeg mint a* nap világnál lát
ta , melly lélek vefzedelemben légyen, és 
hogy ' ©llyan Személlyel légyen dolga, a* 
kinek Valámint neheztelésétől, úgy bofzfzú- 
állásától tarthat, ha illetlen fzerelmét meg
veti, mert ollyan torbe ejtve találta magát, 
a’ inellyböl ellenkező maga-vifelésévei fze- 
rentsétlenség nélkül ki-nem menekedhetik, 
fzükséges léve tehát néki, egéfz efóét egy
be fzedni, és ollyan fortélyt gondolni, melly 
által magát azon kelepcéből betsülettel ki“ 
fzabadithafíá, ’s a ravnf/ságot ravafzsággal 
vi&tea íizetheffe* íg y  úgy tettette m agát, 
mintha a’ Hermeuéuek fzerelmes indúlatú

aj án-
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ajánlásán felettébb örvendene, és annyi ál
mi tó fzives fzókat mondot néki, hogy Her- 
mene tellyefen el-hitte, hogy feslett kíván
ságának meg - elégitésére hofzfzas tréfál ás 
nélkül a’ Hertzeg majdan alkalmaztatni fog
ja magát.

Az alatt pedig, hogy Hermene illy kívá
natos gondolatokban foglalatoskodot, és 
minden ki-gondolható móddal iparkodot a’ 
Hertzeget buja érzékenységre fel - ingerel
ni, a’ Hertzeg egyfzer ’s mind kéfz akartva 
meg-némúlván, fzem eit, ábrázatját bádjad- 
ságra fordítván, mintha képtelenül el-ájúlt 
vo ln a , fel-kelvén előbb kevefsé a* izékéről, 
illyen fzókkal le-e fet: Oh Egek! mi talált 
engemec! hol vagyok! ezek után minden fé
le nyavalyás tekénteteket tett, fel-forgatta 
a5 fzemeit, és végezetre a’ fzékrol-is le-for- 
dúlt. Mellyen Hermene rettenetefen meg
ijedvén, azt gondolta, hogy a* gúta ütotte- 
*ueg; azon okból hamarsággal ki-ugorván az 
ágyából, hevenyében erős balfamomot ho- 
2ot e lő , addig kenvén, fenvén a’ Hertze
get, míg a’ fzemeit m e g -nyitotta, és lafsú 
mozduláffal jelt adót, hogy még él. Arra 
lenn-fzóval igy  kiáltot reá Hermene: az

Egek
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Egek kedvéért! Hertzeg! ébrefzf'e, ’s ferken- 
tse-fel magát, ’s adja tudtomra, mi baja. Oh 
én gyönyörűségem! feleié néki a’ Hertzeg fo 
hászkodva , ’s meg-rekett fzózattal, en ma
gara fém tudóm, mi talált, de olly rofzlzút 
érzem magamat, hogy talám itt jelen-létebeii 
kell a’ lelkemet ki-aduom; távul légyen a z , 
valafzolta a’ meg-félemedett Grófné, azért 
énnekem halálig kellene fzoraorkodnom; de 
azonba próbálja Hertzegséged, ha nem kel* 
het-é fe l , én azonnal bizonyos élefztö vi
zet, és port hozok, mellyek Hertzegséged* 
nek meg-bádjudtt elevenségét meg-frisíteni, 
és erősíteni fogják.

De a’ Hertzeg tovább-is úgy fzinlette ma
gát, mintha alig mozdulhatna, és nagy fá
radságot okozot a’ Gióínénak, inig talpra 
állíthatta, es az ágyára ültette: a’ hol a’ 
Hertzeg ^ k ö n yö kö lvén , egyik kezére tá* 
malztotta a’ fejét, a’ Gróiné pedig nagy ke* 
réli'el, és bátoritáífal h’ v ize t, és porc 
nyújtotta néki, hogy vedje*bé; ö be-is vet
te , de még-is a’ fziiilett nyavalyáját egy 
arányolan, és köunyebség nélkül mutatta* 
tsak hogy értelmefebben kezdet befzélleni* 
és felettébb való fü-fájásról, és bal-oldalát

fze-



----------------  433
fzegezö nyilallásról panaízolkodot, hozzá 
tévén a’ panafzihoz, hogy femmit kivánato- 
fabban nem óhajtana, mint ha a’ fzállására 
mehetne, és ott azon tsopökböl egynéhá
nyat bé-vehetne, a’ mellyek még mindenkor 
fegítettek rajta, ha valami bádjadságba efet.

Angyalom ! igy  fzólot azért tovább a’ 
Hertzeg az előtte fzorgalmatoskodó Herme- 
néhez: én Iíten hírével megpróbálom, és 
magamat az embereim által haza vitetem ; 
Oh én Hertzegem! feleié vifzfza Hermene , 
én azt meg-nem engedhetem, mert egy réfz- 
röl meg-bádjadtt, más réfzröl pedig a’ fza- 
bad fzellö jobban árthat, maradjon inkább 
nálam, en fogok minden alkalmatoíságot 
adni, a’ minüt tsak kívánhat, és Orvoít-is 
hivatni, a ki állapotjához láffon, és orvos
ságokat rendeljen. Ebbéli hozzám járuló
jóvoltáért különös köteles fzolgája vagyok, 
(mondá vifzontag a’ Hertzeg) de minthogy 
a’ bádjadságomat valamennyire enyhülni ér
zem , gondolnám, a’ fzabad fzellö inkább 
fog hafználni, mint ártani; e’ mellett énné- 
kem tulajdon Orvofom vagyon, kit minde
nütt magammal hordozok, és a’ ki egéfz 
terméfzetemet már esm éri, ez kétség kivüí

E  e min-



mindeneknél jobban fogja tudni, mivel le
het rajtam fegiteni, leg-foganatofabban.

Ha másképen nem leh et, vifzontozá is
mét Hermene, meg-kell engednem, mert fe
lettébb való ohajtáfom, hogy Hertzegséged- 
nek az előbbi egéfsége meg-térjen: Oh én 
Angyalom! még jobban óhajtóin én azt, fe
leié vifzfza néki a’ Hertzeg, mert egéísé- 
gemnek meg-térésével reményiem azt a’ meg- 
betsiilhetetlen engedelmet meg - nyernem, 
hogy hajlandó fzivemnek indulatit kelleme- 
tefebb módon, hogy fém ma, meg-mutatha- 
tom ; hogy hogy? kérdezé erre Hermene, 
hát Hertzegséged olly kegyes igyekezettel 
vifeltetik hozzám, hogy leg-kedvefebb je
len-létével ezentúl-is fzándékozik m eg-ör
vendeztetni ? Oh édes fzerelmem! monda 
tovább a’ Hertzeg, minden fzempillantáfo- 
kat fogok fzámlálni, még ismét ide jöhetek, 
tsak engedelmem légyen , hogy bátorkodhat 
fáin fzabadon meg-jelenni; a’ következés 
meg-fogja bizonyitani, hogy a’ Világon Hin
tsen kedvefebb mulatságom, mintha az idő' 
met gyönyörűséges tárfaságában tölthetem- 
Én tehát tellyes hiedelemmel Hertzegséged' 
jiek fzavaiban bizakodom, válafzolá isinét

Her'
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; Hermene, és fzivemböl óhajtóm, hogy men- 
1 ncl hamarább íris egéfségben láthattam, és 

tellyes kedvét tölthettem.

Ezen fzókra egy tsengetyütskét meg-tsen- 
ditet, és elü-jött ismét az a’ Gavallér, ki 
a’ Hertzeget oda v itte , a kihez így fzó b t 
vala Hermene: lm a’ melly Személyt hoz
zám hoztál, azt ismét gond vií eleied alá 
adom, és emberségedre bizom*, vezesd ötét 
minden tartóztatás nélkül a’ fzúliására, hogy 
haza maitében femini fzereutséden ég ne 
érje. Ezzel a’ Hertzeg igen kelleme/.cetö 
maga ajánlásával bútsát véven Hermenécöi, 
el-meut egy más fzobán által, a’ melivbcu 
tudni iilik Arlindó, és a többi fzolgái óhajt
va várakoztanak reá.

Ha másnak valakinek ez az alkalmatofság 
adatott volna, vallyon a’ Hertzegnek illy  
jeles tselekedetébeu követője lett volua-é? 
visgálja-meg ebben kiki a’ maga mértékletef- 
ségének erköltsét. Arlindó, ki a’ Hertzeget 
bizonyofan betegnek tartotta, első látására 
olly ízörnyen meg-rettent, hogy a’ kezeit 
öfzve tsapta , azon okból-is, mivel a’ Her
c e g  igen bádjadttuak mutatta magát; karjá-
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nál fogván azért fzomorű lafsűsággal vezet
te ötét a’ tsóuokhoz, abba bé-emelte, le
ültette , és a’ tsonokosnak dupla bért íg ért, 
ha jó l ,  és fzaporán vifzi őket, a’ ki-is olly 
gyorfasággal vitte va la , hogy elébb, hogy 
fém v é lté k , már haza értek.

M ihelyt Hermene Grófnénak a’ Gavallérja 
a’ Hertzegtöl el-bútsúzot, a’ Hertzeg meg
vallotta a’ Lováfz-M efterének , hogy néki 
az egéfségében femmi változáfa fintsen, tsak 
bizonyos igen fontos dolog végett tette ma
gát beteggé, a’ minémü fzinléfe által nem 
tsak egy olly vefzedelemböl, a’ melly éle
tével já rt , ki-menekedet, de fzerentsés haza 
jövésére-is bátor útat fzerzet. A ’ többit 
pedig el-halgatta. Arlindó bátorságot vett 
itt magának, hivséges fzándékkal a’ Her
tzegnek javaslani, hogy azon vefzedelmes 
helytől ez után őrizné magát, és femmi fé* 
le fzin alatt oda ne menne, mert az ollyan 
tettetéfe máskor hitelt nem nyerhet, és 
igen fzerentsétlenül járhat.

Ezt a’ Hertzeg maga-is eröfen fel-tette 
magában; Ugyan azért jóllehet a’ Grófnét» 
kinek valóságos nevet, és nemét az éjtfzak1

Ga-
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Gavallértól gyökeréből ki-tudakozta, mind a’ 
tőle való bútsú-vételekor, mind a vifzfza- 
küldott izenete által - is felette fel - biztat
ta, hogy tudni illik mihelyeft jobban léfzen, 
meg-látogatja , mindazáltal tett ígéretét meg- 
nem tartotta; mert tudta ö ,  hogy a’ kén- 
fzeritésböl, avagy fajtalan kívánságokra tett 
fogadáfokat az Egek tsak nevetik , és meg- 
nem büntetik: Addig várakoztatta, és re
ménytette tehát hafzontalanúl a’ fel-gyúlla- 
dott Hermenét, hogy emez végtére ízerel- 
mes nyughatatlanságától kénfzerittetett után- 
11a tudakoztatni, a’ ki a’ kimlöi által tsak 
hamar ki-tanúlta, hogy a’ Hertzeg egéfségé- 
nek leg-kevefebb hibája fe volna, és tsak 
fzánt - fzándékos hallafztáífal támagatná - el 
magától fogadásának be-tellyeűtését; An
nak okáért Hermeiie türhétetlenségébeu kap
ván a’ pennát, imiliyen tzédulát irt a’ Her
tzegnek.

ogy eíik az, hogy Hertzegséged Hertzegi foga
dásának olly kél’edelmes bé-tellyefitöje? és en- 

gemet napról napra hafzontalanúl várakoztat izemé- 
lyére? énnékem bizonyos tudofitásim vannak, hogy 
uieg-rokkantt egéisége már régen vifzfza-tért, és

H e r t z e g !
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kivántt fris egéfségben légyen; él-maradásit a?ért 
femminek egytbnek nem tulajdoníthatom, mitn a* 
meg-esmértefett keret eremet meg vető hidegségétiek. 
Hertzegséged adja egy pár renddel tudtomra, ha 
Bem tsaíattatom-é meg e’ gondolatomban ? meit ha 
való a z , hogy fzavst meg-máfolván , viizonri fzere- 
tetre méltatlannak tait, légyen értésére, hogy illy 
el»viie!heietlen gyalázatot foha bofzlzű-illás nélkül 
и ет ha^yand.

H e r m e n e .

A z  az inas, ki ezen tzédulát hozta, irás- 
béli válafzt kivánt ugyan a’ H ertzegtöl, de 
a’ Hertzeg nem adót néki, hanem fzóval 
vifzfza izente, hogy moítanság felette fzor- 
gos dolgai legyenek, mellyek nem engedné
nek néki annyi idöt-is, hogy pennához 
foghafíbn , máskor maga meg-fogj a a Gróf
nét látogatni, és o lly fzóbéli válafz - adáf'fal 
meg-tifztelni, melly küldött leveléuek mi
voltával igen egyes mivolta léfzeti. Illy  
kétséges válafzból éfzre vette Hermene 
elég: égefen, hogy a’ Hertzegnek ezentúl 
kevés gondja légyen reája, melly véleke
désében annyival inkább m eg-eröíittetett, 
midőn tapafztalta, hogy a reinéuylett vá- 
b íz-h o zás tellyefséggel ki-maradit. így  
mint egy magára meg - neheztelt Hermeue,

hogy



hogy a Hertzegnek okofabban nem ir t , és 
magának, ’s gondatlan fenyegetésének tulaj
donította, hogy a’ Hertzeg lein Személyé
ben válafzt néki nem hozot, fém írásban 
nem adót.

Valamint hogy pedig a’ Hertzegnek kel- 
lemetes Személyét femmiképen a’ fejéből 
ki-nem verhette, sőt eröfeu magában fel
tette , hogy kívánságának tellyesítésére Ötét 
kénlzeriteni-is fo g ja , úgy minden kigondol
ható móddal azon ineílerkedet, mi fortél
lyal keritheffe a’ Hertzeget újobban a’ ke- 
leptzéjébe.

Történt éppen akkor, hogy a* Hertzeg az 
inafai kozzül egyet a’ mértékletleu italnak 
gyakorláfa miatt keményebben meg-dorgált. 
Hz az inas meg-bofzonkodván, és azon 
fzeretetéröl, mellyel fzokott kötelefségeiii 
kiviil-is vonfzódot az előtt a’ Hertzeghez, 
le-mondván, bofzfzú-állásra vág;yódot; a* 
mint ez a’ dolog a következendő befzédbÖl 
iiyilvábbau ki fog tetfzeni.

Hermene gyors Kimlöi által meg-tudván 
mindjárt, mi történt légyen a’ nevezett inas-
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fa i, iparkodott azon legényt kedvetlenségé
ben Ígérettel, és adománnyal magához hó
dítani ; a’ kit-is nevezetes fommának ajánlá
sával arra h ozta , hogy az magát a’ Grófné 
fzolgálatjára le-kötelezte mindenekben, mel- 
lyekben az Ö fzolgálatja, és kéfzsége fog 
kivántatni.

Meg-egyezvén imigyen véle a’ Grófné, azt 
parantsolta néki, hogy haza menvén, hir- 
detné-ki a’ Hertzeg e lő tt,  hogy azt hallot
ta volna, hogy dél után a’ Lidó névü ten
geri parton, holott a’ Velentzei hadi hajók 
álni fzoknak, két fö nemű külső Orfzági 
Urak bajt vinni fognak, mellynek látására 
fok fő emberek öfzve gyülekeznek. Ezen 
fellyül úgy vala reá tanítva az inas, hogy, 
ha a’ Hertzeg azon újságnak meg-látására 
talám Hajótskán kívánná magát oda vitet- 
tetn í, tehát adná azonnal tudtára a’ Gróf- 
nenak, hogy ez tsónokos ruhában Őltözked- 
vén , tsónokofa lehetne a' Hertzegnek, és 
akképen módját ejthetné, még egyfzer Ötét 
a’ házába keríteni.

Minden elöl-járó jelek úgy mutatták ma
gokat, mintha ezen fzándékában a’ Grófné

ki-
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kivántt tzéljára juthatot volna, mert az inas 
a ki koholt hazugságot olly kofáfan tudta 
л Hertzeg előtt árólni, hogy ez azonnal 
parantsolatot adót n ék i, hogy rendeljen ré- 
fzére egy tsónokoft, ki ötét a’ nevezett Li~ 
dóra e l-v id je . A z inas tudósította erről 
azonnal a Hermenét, a ki egy fzép tsinos 
ladikotskával a’ rendeltt órán elö-is állót, és 
a’ Hertzeget a’ Lováfe-Mefterével együtt a’ 
hajóba bé-vette, ’s fzerentséfen az emlitett 
Lidóra ki-vitte. Itt jóllehet egéfz eftvélig 
várakozának a’ baj-vivókra, ezek mindazáltal 
elő nem jöttek, mellyet arra magyarázta a’ 
Hertzeg, hogy vagy talám barátságofan meg
békéltek, vagy másképen meg-gátoltattak; és 
igy parantsolta ismét a’ tsónokosnak, jhogy 
vinné őket vifzfza Velentzébe, a hová efi
vére bé-is értek.

Még minek előtte a’ Lidórul vifzfza-erefz- 
kedtek volna, történt, hogy az új tsónokos 
a’ Hertzegnek jelen nem létében a’ ruháját 
nyaka, és melye körül, hogy alkalmatofab- 
ban lélekzetet veheffen, kevefté ki-gombolta, 
és az után olíy helyeién bé-nem gombolta. 
A ’ Hertzegnek jelenlétében pedig el-ejtette 
a’ kefzkenöjét, mellynek fel-vételére midőn
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le-hajólt v a la , a’ Hertzeg az alkalmatofság- 
gal fzemefebben találván reá-tekénceni, éfz
re vette , hogy Afzfzony Személy volna , 
és pedig a’ Hermene Grófné, mert éppeu 
azt a’ rófa gyémántot íajditotta meg a’ me
lyén , mellyet nála létében a’ nyakún látót; 
ennak okáért több ragyivaságait-is jobban 
meg - visgálván minden jelekből k i-v e tte , 
hogy vélekedésében nem hibáz, mindazáltal 
még-is úgy mutatta magát, mintha ötét nem 
esmérné, és valóságos férjfiűnak tartaná.

M ivel a’ Hertzeg könnyen el-gondolta, 
hogy a’ Grófné újabb tsalárdsággal fog élni, 
mikép Ötét vifzfza mentében a’ maga-fzállá- 
sára viheffe, tehát minden fortélyra kéfzen 
tartotta magát, hogy a’ Grófnénak fzándé- 
kán kerefztül járhaffon. Ekkép midőn Ve- 
lentzébe bé-értek, tettető akarattal kérdezni 
kezdette a’ tsónokostóí, ha nem tudná-é, 
hol lakna a Hermene Grófné ? hozzá tévén, 
hogy ö igen örömeit meg-látogatná azt a' 
f/.ép Grófnét; a’ tsónokos meg-örülvén illyen 
kérdéfen, azt felelte vifzfza, hogy jó l tud
n á, és ha ö Hertzegsége parantsolná, azon
túl hozzá vinné. A ’ Hertzeg tudván m ár, 
mennyire kapnak a’ fzerelemuek leányi fze-
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relines gyönyörűségek mellett az ajándékon, 
igy válaízólt vala: Barátom! im vidj hát te 
eugemet a’ Hermene Gr oínéhoz, de elébb 
vidj a’ fzálláfomra, mert valamit azt kell 
magamhoz vennem, a’ mit néki fzántam. 
Uermenének tsiklándoztak mindjárt a’ fülei 
ezen fzóknak hallására, azt vélvén, hogy 
a’ Hertzeg bizonyofan jeles ajándékot fzánt 
a’ fzámára, mellyben hogy. részesülne, a 
Hertzeget el-vitte elébb a’ fzállására Itt a’ 
Hertzeg ki-fzálván a’ tsónokból, es a’ Szo
bájába menvén, fel-hivatta a’ tsónokoíl-is 
olly fzin alatt, hogy az eddig való fáradsá
gáért meg akar néki fizetni, mivel nem tud
hatja , ha Hermene Grófnétól leendő vifz
fza jövetelével reá akadhatna-é. A ’ tsele- 
fende Hermene tsónokos ruházatában fem- 
mit nem vélvén , a’ mitől tarthatna, bátran 
ment a’ Hertzeg után, de ja j!  mint el-hal- 
ványodot ijedségében, midőn a’ Hertzeget 
igy hallotta fzólani: Afzfzonyom! im a’ pénz, 
mellyet ma nálam mint tsónokos meg-fzol- 
gált, kőfzönöm fáradságát, mellyel magának 
alkalinatlankodot, és Sajnálom egyfzer ’s 
mind, hogy gondatlansága miátt meg-esmér- 
tette, ki légyen öltözetében el-rejtve, én 
örvendek, hogy ez által alkalmatofságot

uyuj-
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nyújtót, nem régen küldött tzédulájára moít 
fzóval válafzolhatnom : Jelentem azért, hogy 
énnékem tehetségemben Hintsen minap ki
nyilatkoztatott hajlandóságának eleget ten
nem ; mert én a’ jó  erkoltsnek, és tifzta- 
ságuak fzeretoje vagyok, és a’ tilalmas fze- 
retettel uem akarok fzövetkezni, veíTe ez 
okból fzerelmes izéméit másra, és fzorgal- 
matoskodjon, hogy helyettem máit találjon, 
a’ ki adakozó fzeretetén jobban kap; én 
nem fzoktam az illyen fzerentséket vadáfz- 
n i, és ezen fzerentsében fein kívánok ré- 
fzesülni, nem azért azonba, mintha Szemé
lyét leg-kifebben-is meg-vetném. Mindazál
tal ha abban a’ vélekedésben vagyon , hogy 
fzándékomnak igy rendeltt tokéllete által tő
lem meg-gyaláztatott, és rajtam bofzfzút ál- 
lani kívánná, bizonyofsá téfzera, hogy én 
lemmit fém fé le k , és egy tseppet fein tar
to k ; azon fenyegetéfiért pedig, mellyek- 
kel levelében illetet, én fe moít, fém ez
után foha nem kívánom meg-bántani, mert 
valamint engemet nem régi ott létemben sé
relem nélkül magától el-botsátot, ügy én 
moít fzinte azt akarom mi vélni, hogyha 
előbb meg-fogja vallani, ha az a’ fzolgám 
vala e’ efzköz ezen tsalárdságban, a’ ki 
hozzám hozta tsónokosuak ?
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Kegyelmes H ertzeg! feleié Hermene, mi

velhogy olly fzerentsétlen volnék, hogy öl
tözetein külömbségében-is meg-esmértettem, 
mint tsónokos köfzönön a kéfz fizetéü, 
mint Hermene Grófné pedig azt adom vála- 
fz ú l, hogy nem más , hanem az az inas, ki 
ma ide h ozo t, fzáz arany jutalomért vala 
fegitöm ezen fzándékomnak véghez vitelére; 
igy tudja már Hertzegséged , a’ mit tudni 
kívánt, énnékem nem lévén itt egyéb dol
gom , mivel egyenefen meg-tagadtatott a z , 
a’ mire fzeretetem reménytetet, bútsút ve- 
fzek Hertzegségedtöl, és fogadom, hogy 
valamint ebben az öltözetben foha fzemei 
eleibe nem jö vö k , úgy jövendőben figyel» 
metefebb lefzek fzerelmemnek vakmerő fzán- 
dékra ingerlő kinyilatkoztatásában.

Ezekkel el-ment a’ HertzegtÖl. A ’ Her
tzeg pedig azontúl maga eleibe hivatta azon 
árúló Judás fzolgáját, kinek hivtelen tsele- 
kedete ellen illyen meg-máfolhatatlan ítéle
tet mondot: hogy tudni illik tüöént taka
rodjon az udvarából, és fzolgálatjából, a’ 
Tufzánói Hertzegségben pedig foha életében 
ne mutaffa magát, külömben a? hóhér által 
tsapattatja-ki. Illy  ritkán, de keményen
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fel-indáit neheztelésére a’ Hertzegnek a’ Szol
ga térdre e fe t , alázatofan botsánatot kér
vén , és fogadván, hogy foha többé hivsé- 
gében meg-nem tántorodik, de a’ Hertzeg 
tapasztalván, hogy a mindenkori kegyel- 
mefség ártalmasabb legyen, mint fém lialz* 
nos, Szükségesnek - is tartván az Udvarában 
példát tenni , mellyröl mindnyájan tanúiná
nak, nem tsak meg-nem hagyta magát en- 
gefzteltetni, de még azzal fenyegette azon 
hitetlent, h ogy,' ha tsak fél óráig az Udva
rában mulatand, a’ gállyákra fogja küldeni: 
melly nyomorúságra, hogy ne juffon az i 
inas, Sietséggel el-takarodot.

Ezután a’ történet után Hermene Grófné- 
nak a’ Szerelme olly iízonyú méreggé, és 
haraggá v á lt , hogy azt gondolta, hogy le
hetetlen légyen néki addig nyúgott elmével 
lenn i, migien a’ Hertzegen boSzSzút nem 
áll. Innét mindenféle veSzedelines tunátso- 
kat fözöt magában, és a’ Szive annyira el- 
keSeredet, hogy Semmit inkább nem óhajtót, 
mint hogy a maga keze által veSzthetné-el 
a’ H ertzeget, ezt pedig el-követhetni mivel 
a’ lehetetlenség akadályoztatta, el-tekéllette 
magában ezen gonoSz Szándékát máSok által

vég-



véghez vinni; és azért e’ végre hat erős 
gyilkofokat fogadót-fel, kik a Hertzeget 
mennél elébb meg-ölnék.

Ezek a’ g y ilk o s , és vérből élő nadályok 
el-fem-is mulatták minden fáradságokat arra 
fordítani, hogy a’ meg-alkutt bért mennél 
hamarább meg-fzolgálhafsák ; nappal a’ Her
tzegnek meg-ölését véghez vinni nem tar
tották tanátsosnak, az éjtfzakát válafztot- 
ták tehát, melly időben fzálláfa körül el* 
ofztották, és el-rejtették magokat, figyel- 
metefen vigyázván, mikor mégyen ki a’ 
Hertzeg. A z első éjtfzakán híjában állot
tak leit, a’ maiikra kelvén, láttattak fzán- 
déjokban bóldogúlni, mert történt, hogy 
abból a’ Házból, inellyben a’ Hertzeg fzál- 
láít tartót, azon éjtfzakán egy Velentzei Fö 
Hadi T ifz t, a’ ki más nap Mórea Tarto
mányba fzándékozván menni, ott némelly 
jó  esmérösétöl bútsúzni v ó lt , későbben jöt 
k i ; minthogy az a’ fzerentsétlen önnön fze 
rentsétlenségére éppen olly fzinü ruhát hor- 
dozot, mitsodáft a’ Tufzánói Hertzeg, azért 
»’ gonofzságra fel - agyaríttatott gyilkoíok 
azt h itték, hogy a’ légyen a’ Hertzeg: Alig 
ment tehát húf<z lépésnyire a’ házon k iv ü l,
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már minden réfzröl körül fogták, holott j
egy kozzülok hertelen vakmerőséggel egy !
mérges két élű dákkal által verte a’ fzivét, !
ügy hogy egy fzó ejtés nélkül azonnal hal- ;
va a’ földre efet.

Terméfzet fzerént való dolog a z , hogy 
a’ lelki esméretnek furdalásából a’ gonofz 
tétel után meg-ütközik magában minden go- 
nofz-tévö, úgy ezek a gyilkofok-із el-ko- 1 
vetett gyilkofságok után meg-döbbenvén, 
el*ofzlottak, egyik ide, máfik amoda fzalad- 
vá n , melly felé tudni illik vétkek raiátt bá
torságba tehették magokat. A ’ közel lévő 
emberek hallván a’ fzaladóknak topogáfokat, 
gyanakodtak mindjárt, hogy azoknak bizo- 
nyofan rofz dolgot kellecet el-követni, mi
vel egyfzerre meg-fzaladtanak, annak okáért 
nczni, ’s visgálni arra a’ tájra mentek, a’ 
honnan hallották a’ rugafzkodáft; hát belé 
botiának a’ nevezett Hadi-Tifztnek, ön vé
rében halva fekvő tettébe.

Melly lármát okozot légyen illy irtóztató 
történet, könnyű el-gondolni. A ’ Hertzeg, 
ki fzinte az ablakán n éz e t-k i, valamint 
mindeneket hallót, úgy hamar fel-érte elnié*



jével, hogy az a’ gyilkofság nem másra,' 
hanem ö reá vólt tzélozva, és nem mástól, 
hanem a’ Hermene Grófnétól. A ’ kinek 
példabélí haragját, és bofzfzú-áliását hogy 
el-kerülje, más nap mindjárt olly titkon, 
a’ mint lehetet, Velentzébül el-költözőt, 
el-tekéllvén magában, hogy »fohol már nem 
múlat, hanem folyton folyváft Tufzanóba 
fiettetni az útját.

Midőn ekképpen a’ Fzállásáról Házaja felé 
meg - indúlt volna, a’ házkapuja előtt lát* 
egy egéfeeu üízbe változott, ,• de még jó 
erőben lévő embert Velentzei nemes kön
tösben fcemközt jönni: kit Kriftina meg
látván, valamelly titkos fzivbélj illetéstöl 
terméfeet felett fel-gerjedet, és kívánta tud
ni fzivében, kit keresne azon tifztefséges ÖCz 
galamb? rtfzfza tekéntett azért, és látta, 
hogy Arlindóval, ki valamivel későbben in- 
dúlt-meg utánnok, hefeédbe éredet. Kitől 
tlsöben. különös éberséggel tudakozta azon 
feép Öreg: Nem de Tufzánói Hertzeg vala-é 
*z, ki a’ kApún úti JcéfeUlettelj ki-méne ? az 
után kérdezvén:* kik vóltak légyen azok az 
Afisfzon î Személyek, kik véle mentek? 
Arlindó kívánsága Jjŝ reut ttieg-beízéllé néki:
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hogy a férjfiú Sándor Tufzánói H ertzeg, 
az Afzfzonyi Személyek pedig fzületett T ö
rökök volnának , egyike az Ibrahim Begltr- 
bég Natoliai Bafsának Kartigám névii Leánya, 
ki Buda Várának vifzfza vételekor a’ Kerefz- 
tényeknek fogságába e fe t, és moft Kriftin* 
Grófnénak neveztetik, a kit Sándor T ű z á 
llónak Hertzege maga Hitvesének el*jegyzet, 
a’ máfika pedig Algériai Bafsának Abdella 
Leánya, kik történetinek el -befzéllésére 
hofefzú idő kivántatnék. Nem Uram ( mon- 
dá ezekre az öreg) Kriftina nem Ibrahim 
Beglerbég L eán ya, más titok fekfzik az ál
lapotban; én fajnálom, hogy későbben ball- 
ván-meg Ő Hertzegségének itt létét, későn 
j ö t t e m é s  el-fzalafztottam, de éppen re
ményiem Tufzánóban tifzteletemet néki meg
tehetnem, es Kriftina Grófnéban meg-vigaf?- 
talódnom. Ezzel el-bútsúzának egy mástó,U 
Arlindó fietvén a’ Hertzege után a’ rendelt? 
első meg-fzállásnak helyére : holott Kriftiut 
meg-látván, elsöben-is azt kiváná tőle tudni» 
hogy mit kérdezet, és mit befztllet légyeö 
véle a’ ház előtt az az élemedett ember? 
Arlindó fzorúl fz<>ra «1 - befzellette néki» 
M ellyre Kriftina ha elébb 'm e g - háborodat 
fzivében, moft új nyuzhatafclanságat Erezet
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egéfz‘ vérében, meg-nem foghatván ama tzi Se
kélyt, hogy Ö nem volna a’ Natoliai Bafsának 
Leánya, kinek magát mindenkor lenni tartotta. 
A’ Hertzeg mindazáltal Kriítinát erről vtló 
törekedéfitöl más véleményekre téregetö 
magyarázáfokkal igen tetfzetefen tágította; 
jelentvén: hogy fzükségteleii azon töreked
ni , mellyen idő előtt nem lehet fegíteni: 
ha Tnfzánóba jövend azon jó  Öreg, kétség 
kiviil ki-fogja nyilatkoztatni a’ titkot, melly 
az ö vélekedéfe fzerént valamint igen jeles 
mivoltú léteen , úgy Kriílinának igen nagy 
ditsöségére fog ki-hirhedni. Erre víg kedv
vel folytatták ismét űtjokat.

Ennyi kihallott fok vefzedelraes alkalmat
lanságok, és ellenkező történetek után vég
tére meg-engedték az. E gek , hogy a’ Her
tzeg minden hozzá tartozandóival az egéfz 
Tartományának, és jobbágyinak nagy örömé
re fzerentséfen, és egéfségefen a’ Hazajába, 
s Hertzegi Udvarába érkezet. Jóllehet még 

ekkor a’ néhai fzerelmes Attyáéíc vifelü 
fcyáfznak nem telt*•ki egéfeen az ideje , az 
örömben el-merültt hivek mindazáltal e lőre , 
és jelenlévőre inkább* Hiintfem vifzfza gon* 
dotkodván, • a’ Hertzeget nem tsak fegyver?
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be , ’s inneplö kötftösökbe öltözködve , és 
a Báflyákon lévő ágyúknak háromfzor való 
ki-sütcsével, de minden harangoknak; meg
húzásával, és egyéb örömet hirdető jelek
k e l, ’s köfzöntéfekkel fogadták.

Mindenek felett pedig az Özvegy Her* 
tzegné különös képpen mutatta nagy örömét 
régen ohajtott ebérkezésén a’ Fiának. A ’ 
mi Krittina Grófnét, és Abdellát illeti, ezek
nek a Hertzeg leg-ékefebb fiobákat lakáfok- 
ra adatot, és fzolgalatjokra valami illendő, 
és tartozandó v ó lt , minden módot fzorgos 
gonddal rendelt, úgy, hogy minden ember 
kivánva kivárna tudni, mitsoda Afzfzony 
Személyek volnának azok , kikhez . a’ Her- 
tzeg o lly  tifztelettel v ifeketik , hogy. a ’ ma
ga bé-jövetelét-is azoknak a’ ' fzekerébea 
tartotta. v .

* e ~ i * t • , Hv f • k ' 1

A ’. Her tzegné leg-eljö v a l a , . ki a* Her* 
tzegtöl arántok értekezet. Kinek a1 Her* 
tzeg rövideden mind a’ .'-kettönek a’ történe» 
tes életét el-befzéllettev hozzá tévén, hogy 
mivel Ö Igen k ü lö n ö s é r  tsudálatosképpeö 
vezéreltetett h o z z á jo k j’ és minden betsüvel 
kivált a* Kriftina Grófnéhoz-*nagy okból ^

- * to Z -
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tojnék vifeltetni, e l-te  kellette magában, 
hogy mind a’ kettőnek a’ jövendőbéli fze- 
rentseje elő-mozdításáról ö fog gondoskodó 
ni , és fzenvedett fok fzerentsétlenségik 
után álhatatos bútalansággal való vigafztaláíl 
nekik fzerezni,

itt a’ Hertzeg fzántt fzándékkal halgatta- 
e l, hogy ö a’ Kriftina Grófnét magáévá kí
vánja tenni, illyen ízándékának kinyilatkoz
tatását addiglan akarván hallafztani, míg a* 
gyáfzra rendeltt hátra lévő holuap el-telnék. 
A z alatt a’ Hertzeg leg-többuyire a’ Kriftina 
Gr óínénak társaságában mulatta magát, a’ 
kinek nem tsak minden féle drága , és mó
dos ruhákat, ’s arany, és egyéb ékefséges 
tízközöket v e t , és tsináltatott, de fzolgá- 
latjára-is fzámos férjfiú, és Afzfzony fze* 
mélyeket foga dót, egy fzóval: ollyan Udvart 
rendek mint egy valóságos Hertzegnének.

Abdella fém jutót feledékenységbe , mert 
a Hertzeg fzinte úgy gondolkodot felőle, 
mintha Grófné, vagy H ertzegn é volt vol
na ; az Ö faját kívánságára két Papi Sze
mélyeket rendelt melléje, a’ kit Ötét n’ Ke
refztény hitnek agazatíra oktatnák, egy ál-
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taliyábaii ügy fzorgoskodot aránta, hogy t
könnyen által láthatta, melly fáradhatatlan 1
igyekezettel kívánja a’ Hertzeg az igaz fze- <
rentséjét eUwnozditani: Abdella ugyan fzép
ségre nézve nem ért Kriftina G rófnéval, 
eUenben nem hibázot nála annyi é fz , és 
kedveltetö tekéntet, mellyekkel bár k i t - is ,  
a’ ki véle ízem be, és fzdba á lló t, tilzte- 
letre nem vonfzot volna. Történt innen, 
hogy a’ Hertzegnek Lováfz-Meftere az ed
dig való útazásban meg-esmérkedvén v é le , 
jneg-fzerette, és illyen hajlandóságát to
vább nem titkolhatta; nem mulatott ü ugyan 
femmi alkalmatofságot el, mellyben mind az 
ö hajlandóságát meg-esmértetni, mint pedig 
VÍfzonta való hajlandóságra érdemet tenni 
módot látó t, de azt a’ fzivböl eredő nehéz 
vallású fzó t, hogy fzeretij és magát hókig- 
lan véle el-jegyezni kívánja, nem merte né
ki meg-jelenteui mind addig, inig bizonyo- 
fan meg-nem tudta, minémli fzándékkal vb 
Teltetik a5 Hertzeg az aránt a’ rendes Török 
Szem ély £rtint; és ha fzámot tarthat-é vala
k i az Udvarnál annak fzemélyére. A 1 Heiv 
tzegnek fzemej elpt$ nem valának kedvefebb 

emberi állatok a? Afzfzouyoknak leán y i, és 
$ai kö gö tt,  mint Krjftina Orófné, és Ariin-

dó,
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tló, az első az ö fzintelen fzeretetéért, és 
különös ízépségéért, a máük tett fok hív, 
é i haSznos Szolgálatiért. Tudván azt jól 
Arlindó, melly kegyelemben légyen, és 
hogy ö mindenkor fzabadon Szólhat a Her- 
tz e g je l, és tőle meg-halgattatik, jó alkal- 
macoSságnak elö-adásával bátorságot vet egy 
izbcn a’ Hertzegtöl értekezni, mit fzáudé- 
kozna az Udvarnál Abdellával tenni? Melly* 
re a’ Hertzeg kegyefen így telelt vala néki: 
A rliudój te tudod leg-jobban, melly nagy 
hálá-adálTal tartozom én ennek a’ Torok 
Személynek, ez egyedül való eüsköz, hogy 
én ismét az én kegyes Grófnétnmal Mefz- 
fzinában ofzve jöttem, én más módot net* 
látok előttem , hanem hogy néki egy j ó , 
és kedve fzerént való házafságot Szerezzek, 
talám a’ Hertzegségemben fog egy ollya» 
találtatni, ki a’ hajlandóságát reá veti, meg
tudván , hogy magam fém általlottara Szive
met egy Töröknének le-kötni, a kihez pe
dig ez mind Születésére, mind nemzetségére 
nézve hafonlatos; mindazáltal ollyannak akar
nám fzerezni, a ki nem Szinte alatson rend
ből való volna, és jó  fzolgálatban-is va
gyon nálam helyheztetve. Erre mélységes 
ulázatofsággal imigy válaSzolt Arlindó : Te*

k i  4 hát
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hát Kegyelmes Hertzeg! nem méltóztatnék 
Hertzegséged azon kegyeíséggel hozzám 
lenni, és hathatós közben járáfa által Ab- 
dellának birtokához nékem reménységet 
adni, én eddig titkon ötét tellyes fziv- 
böl fzerettem, és fzeretem, és nem ké* 
telkedem, h o g y , ha Hertzegséged magát 
mellettem nála közbe - vetni méltjiziatik , 
annak a1 kedvesnek vifzonti hajlandóságát, 
és ízándékommal egyező voksát meg - ne 
nyerjem; minémü Kegyelmét Hertzegséged- 
nek egéfz életemben minden hivséggel meg
hálálni igyekezem,

Erre a Hertzeg nevetkezÖ, és egyfzer ’s 
mind tsudálkozó mofplygáffal így fzólot Ar- 
lindóhoz: Arlindó ! hát t^-is fzerelmes vagy? 
én valóban olly vélekedései vóltam , hogy 
te az Afzfzony állatoknak nem volnál u- 
gyan ellensége, de.barátja ф т  igen; hidd.' 
el azonba, hogy k i-  jelentett fzándékodat 
örömmel értem, mert Abdellát fenkitiek úgy 
nem fzántam, mint néked; ha Személye 
tetfzik , menj hozzá, és jelentsd néki indű  ̂
latodat, és fzándékodat, ha ínyedre цеі» 
fe le l, add tudtomra, én fogok fzorgalmatos- 
Jcodnl kívánságodnak ^ö-mo^ditásában, de

Úgy
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fk úgy vélem , Abdella vigafztajáfodra fog fe-
ra lelni; én réfzeinröl a jónak jobb voltáért
> Kriftina Grófné val-is fogok végezni, hogy
?t dolgodat kedves földijénél <bis mozdítsa.

> Midőn ezek igy történtek, a Hertzegpe-
t diglen nagyobb idejét a’ Kriftina Grófnénak,
? kelleraetes tárfaságában töltötte, öfzve gyű?
> lekeztek laifaukint Tufzanóban az egéfz Her-
J tzegségnek főbb Rendei, és Nemefi, hogy

gyüléft tartanáuak, mellyben jobbágyi hiv- 
séggel a’ Hertzegnek, úgy mint a’ mennyek-' 
töl nékik rendeltt Uroknak Uralkodáfa alá 
vetnék fejeket, és néki o lly házafságot ta- 
nátslanának, melly ált .1 nem tsak Hertzeg- 
ségének határit meg^bövithetné, de Hertzegi 
Házának fényét-is örvendeztető maradékoké 
kai ragyagtathatná. Az a’ Szem ély, kit az, 
ö uralkodó Hprtzegjeknek kívántak, , az 
Eleonóra, Merignánói Hertzeg leánya va la , 

kivel Merignanói Hertzeg lzinte akkoron 
jö t Tufzánóba fzomfzédságos esraéretségnek, 
és barátságnak okáért a’ Tufzánói H erce
get kofzönteni, cs néki fzerentsés meg-ér
kezésihez» ’s uralkodásához Örvendezni. 
Annak a’ Hertzeguek le§-kifebb gondolatja 
Jeni vala аУ fe l f l ,  hogy a’ Tufzánói Ren-
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elek a’ Leánya, és Sándor Hertzeg között 
házafságot fonni gondolkodnának, mert ha 
azt tudta volna, ö Tufzánóba vagy nem jöt 
vo ln a , vagy a’ Leányát magával el * nem 
hozta vo ln a , hogy ne láttatnék, mintha 
Ötét nézőbe hozta volna. Mindazáltal mi* 
vei minden fzerü Rendek hajlandók valának 
t ’ nevezett Hertzeg Leányához , meg-ör'úU 
tek , hogy íziute akkor ö Hertzegségét Leá« 
»yával együtt a’ Tufzánói Udvarhoz jönni 
látták, gondolváni hogy fzándékjoknak tel- 
lyeíitésére közelébb való reménységet tehet
nek. ö k  adandó alkalmatofsággal e l-fera-is 
mulatták az özvegy Hertzegnének elméjeket 
ki - nyilatkoztatni, a’ ki válafzában értéfekre 
adta, hogy a’ kinyilatkoztatott fzáudékjo- 
kat ö fém találná ‘ helytelennek, mert a’ Me* 
rignanói Hertzegi Háznak értékét több fzép 
Örökségekkel együtt ö-is jó l tudná; meg
ígérte azért nékik, hogy a' dolog aránt fog 
Sándor Hertzeggel fzólaui, és tőle értekez
ni , mire fzándékozik, ki - tanulván pedig 
fzándékát, azonnal fogja vélek közleui.

Azon közben e l- jo t  az a’ nap, m e lly e t 

«’ Rendek a* Hertzegnek térdet hajtó jo b b á 

g y i  hivségeknek m eg-té te lé re  r e n d e lte k ;

melly*
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mellykor egy rendelet órában öfeve gyüle
keztek mindnyájan a Varban, a’ hol bé-vett 
fzokás fzerént a’ Vár Kapuinak bejáratásá
val az ö hodúláfoknak pompája igy ment 
véghez; A ’ Várnak Udvarán már illyen 
pompára hagyatott bizonyos tér-helyen fá
ból egy emberni magafságra emeltetett állás 
építtetett-fel, erre pedig alkalmaztatott igen 
könnyű árnyék fedél , melly alól minden 
felé fzabad Izemmel lehetet nézni, a2^ állás 
veres pofztóval mindenütt bé-téríttetett, 
mellyen egy Ég fóinü bárfonnyal béllett^Her- 
tzegi Székben ült a’ Hertzeg; arannyal, és 
drága kövekkel ragyagó igen ékes öltözet
ben; feje felett a’ Hertzegnek, úgy mint az 
árnyék fedélnek Menyezetjén egy máshoz 
ölelkezve az igazság, és békefség vólt le-» 
rajzolva illyen iellyül való iráffal:

A  mi egyefsédünk egy Fejedelemben 
Embert, és Qrfzdgot éltet nagy örömben, 

щеііу iráft felhőkből le-replilö kéé Angyal 
két felöl kezében tartottá.

A' Hertzeg az Ö Hertzegi Öltözetében 
egy olly nagy méltóságot mutatót az ülő 
Székéből, hogy a’ jelen lévők nem győzték 
«’ mag* vifeléfc*. elegendőkében tsudálni.

Kri-
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Kriftina Gr(')fné, és Abdella egy ablakból 
nézték ö tét, a’ kik belső örömöknek igen 
ízivekre hatott nagysága miátt öröm kőny- 
hullatáfokra fakadtak, hivségekuek valósa* 
gát, és tántorithatatl&nságác o lly  drága ízo* 
losmával bizonyítván. A ’ Hertzegségbéli 
főbb Tagok hivataloknak rendi fzerént af 
Hertzeget körül állották; mire egy a’ Hertze
gi belső titkos irók közzül, a’ kit Szekretá- 
riusn^c fzoktak nevezni, igen ékes beizé* 
det tartott elsjöb§n a’ Hertzeghez, azután a’ 
Rendekhez, ki annak utánna a’ hivséges 
■hódíjláshoz tartozó fzokott esküvéft íenn 
Csóvál el-olvaíla, mellyet fzórpl fzóra haja
don fe jje l, és fel-eraeltt két újjal mindnyá
jan utánna mondották, ennek végezetével * 
báílyákon minden ágyúk három ízben ki-sut- 
tettek jel gyanánt, hogy a* Hertzeg a’ Tu* 
fzánói Uralkodáft fel-vette, és a’ Kendek a’ 
hiteket le-tették.

Mihelyeft az esküvésnek utolsó fzavát 
ki-mondották, mindnyájaii egyfzer ’s mind 
fel-kiáitották ; Éljen Sándor a’ Tufzánói 
Hertzegi melly egyes fzivü kiáltáfok annyi
ra meg-tetfzet a’ Hertzegnek, hogy tetfzé- 
sének, és kegyefségéuek i||g-esméi'tetésérő
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süvegét le-vette, és kétfzeres fo - hajtáíful 
rneg-köfzönte nékik .jó indálatjokat, melly 
kegyefségü jel által jobban fel-indítatváu a’ 
jelenlévőknek buzgósága, mind addig meg- 
bcm fzüntek Örőin fzókkal kiáltozni, mig a’ 
Hertzeg arról a’ íilegóriáról le*nem ment.

Ennek meg-léte után meg-nyittattak a’ 
Vár-Kapui, és pompás vendégség tartatott 
az Udvarnál, mellyre a’ Tartományból Fő- 
Kendeken kivül a Merignanóí Hertzege із 
Leányával együtt hivatalos vala. Kriftina 
«tejéutén gondolkodás "dá vette n~dolgot, '  
ha az hivattatásra meg-jelenjen-é? de mivel 
maga a’ Heitzeg jött hozzá a’ ffcobájába 
ötét h ivtii, és ebédre által vezetni, köte** 
lefségének tartotta o lly k egyes, és kedVe3 
Vendég-hívóját követni, a’ lafsú menésben 
illy kedveltetö ízivcfséggel beízélgétttén vé-. 
le , hogy noha nem kételkednék a’ mái hi
teknek * igazán való hódúláááá, bizönyofsi 
t^né^mradazádtal. Ö .Hertzegségét, hogy 
lenki olly ízintelen nem hodült,légyen hoz- 
Bá mint 6 ,  mellyet az: idő jobban meg*fog- 
5a mutatni, hogy Hertzegségénél^ fenki te- 
télletefebb л hivséget nem áldozot, miut & 
« g é fz * u № ig ttu &  >  \

- Kri-
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Kriftina illyenképen Abdellával együtt a' 
Hertzegtöl az ebédlő Szobába vezettetvén, 
nagy tekéntetet, és tsudálkozáft okozot a* 
jelenlévőknél, mert mindnyájan el-bámultak 
az elöfzor fzemekbe tüntt hafonlithatatlad 
fzépségén í k it-is  a’ Hertzeg a’ Táblánál 
kcf!z akartva azért ültette az Annyinak ál
tal ellenébe, hogy az Annya annál jobban 
meg-nézhefíe azt a’ fzem élyt, a’ kit ö nem 
fo k á ^  mint leg-kedvefebb párját magáéva 
tenni föándékozik. ,

Merignanoi Eleonora Hertzeg K is-A fá»  
fzony meg-rettent elsőben a’ Kriftinának Iá? 
tásán, és egy  darabig álmélködva nézte &  
t é t , azután az özvegy Hertzeghéhez fór* 
dúlván , azt mondotta tsendefen héki^ hogy 
6 azt vélné , hogy az ollyan Népségnek 
alig talúltatik a’ Világon mátta? " mert fent* 
mit ollyaft leg-kifebbet'is sem léthatni rajtaj 
a’ mit ótsállaní lehetné* A ’ Hettzegtó пеій 
tsak helyén hagyta Eleonora Hertzeg Kis* 
Afzfzonynak itlyeri értelmű vélekedését, dé 
maga itéletévebis bizonyította, ebbeflzélvéí 
n ék i, hogy Kriftina fzületett T örök , él 
N atoliai, maiik pedig hafonlóképen - TÖ* 
rök Szem ély, és az Algéáál Btftiknsk >1# ^
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ty i volnának: hogy mind a’ kettőjükre Sán
dor Hertzeg a’ Tengeren ekadott volna * mi
diin .Algériából el-fzüktenek, hogy Kerefz- 
tényékké leimének: és hogy az első Ugyan 
már régen még Parisban meg-keréfzteltetett, 
de onnan ismét ritka véletlenség által a Tö
rökök kezeibe Algériába kerekedet*

Eleonóra többet felölek nem kérdezkedet, 
ftert az alatt az Attya eredet befzéd^n a* 
Hertzeggel Kriftina felöl: Valahányszor a- 
Zonban a’ vendégség alatt egéfségért ittak, 
mind annyifzor Ágyü süttetett,, raellynek 
ropogásával egyelitett torqmbitáknak, és réz  
doboknak harfagáfa felette vigságos hango- 
záft okozot a’ halgatóknak füleikben; rövid 
magyarázattal ki-moudvún , ez a vendégség 
•ppen késő éjtfcakáig tartót minden ki gon
dolható vigsággal, .és örömmel, és leg-ki-, 
febb fzerentsétlenség nélkül* Ejtfzakának 
idején mindenfelől nagy meíterséggel kéfzit- 
tetett égő lámpáfok., és .világitó gyertya- 
tartók látfzattak, mellyeknél fzüntelen való 
öröm kiáltás hallatott. Két emeltsös helye
ken egy húfz, egy harmintz akós hordóból 
bor tsorgot nagy; örvendetefen, egy fzó- 
t * l :  Senki : fen( iqju^ltezet mé$ .jufzanó-

baa



bán olly különös * és űrök emlékezetre 
méltó vigaságról.

464 s a a s g = g - a e j s

Mindeneknek vége után a’ Hettzegné fzük- 
segesnek állította a’ Hertzegnek eleibe ter
jeszteni a’ házafságra el-érkezett idejét, tu
dakozván tőle, *ha a* Tartományának, és 
magának vigafztalásúra nem igyekezne-é há« ' 
zas tárfat venni? és mint tetfzene néki az 
E leóffra H ertzesé ? ennek tulajdönságif 
minden kedVéltető ditséretekkel elő flzámlál- 
vdn;néki, és tellyes tehetséggel juvafolváíi. 
Be minden javaslási a’ Heitzegnének nent 
valának ойу hathatófok, hogy Sándort meg
változtathatták volna, azért betöülettel, és 
íellyes alázatofsággal azt adta válafzúl, hogjl*
5 ugyan meg * házafodni fzándékoZik, de 
meg-követve, azt-is nyilván meg-vallotta »at 
Annyának , hogy néki az Eleonóra Hertzeff 
Kis-Afzfzofty nem tetfzík, ennek azért má* 
férjet fzerézfii gondolkodjon, ha házafsé» 
gi örombeii látni kívánja*

A’ Hertáegtié iían vélvén illy  hafztíos j** 
vaslásának - olly t&ekély foganatját, ‘ ebnefl» 
állót mindjárt fel tett tzéijától i  hanem to* 
vább feszegette, ellenbe Vetvén ^

nyer-



nyertes lehetne Eleonóra Hertzegnével, 
mint egyetlen egy féülöttjével az Özvegy 
Hertzegnek, a* ki már koros lévén ma hol» 
nap halálával az egéfz Merignánói Hertzeg- 
séget hatalma alá hagyná, utánns vetvén, 
hogy a’ Hertzeg Afzföonyt már fok Hef* 
tzegek kérték, de egy fém lehetet olly ízp+ 
rentsés, hogy el-nyerte volna párjának* q  
néki pedig mindén környül-áüáíokra nézve 
fiem kellene a’ kosártól tartani, tsak^mág? 
kép illendő alkalinaztatáííai a’ Hertzeg Ki?? 
Afzfzonynak kedvére Járván, az Attyától 
házas társának kérné; M ellyre leg-jobb ^  
kalmatofság lenne e5 moftani, mert mind a- 
Merignánói Hertzegnek, mind pedig a1 Tu* 
fzánói Rendeknek jelen-létében leg^alkalffls* 
tofabban lehetne azt végbe vinni, fontolná* 
meg azért jó l a’ dolgot, és jelentené»ti 
Szándékát»

B e  n1 Hertzeg Meg-kofeönte az Annyánafc 
Ulyett gondos fzándékát, és nem állót r$é 9 
bot az efféle beflzédnek végét vetette* kér
vén Afzíkony Annyát» hogy engedné-meg 
n ék i, kedve fzerént Való párti vehetni * a* 
kit fe gazdagságért, fém egyéb hafzonért, 
hanem tekéliet«s * hajlandósággal fzeretheffei

G 8  Hogy
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H ogy az Egek már módot, és utat fograk 
néki mutatni az ollyan kedvesre, és az ál
tal több gazdagitó fzerentsékre-is.

A z  alatt az égéfz Várofon el-h irefedet, 
hogy Sándor Hertzeg a* Merignanoi Eleo
nóra Hertzegnét magának e l- je g y e z te , és 
rövid nap múlva öfzve-is adatandanak. 11* 
lyen fzó mivel az Udvarnál-is befzéltetett, 
nem lehetet máskép, hanem hogy Kriftina 
Grófnénak-is füleibe hatot; a* ki-is melly 
Czörnyen meg-ijedet, fzomorú, és bádjacc 
tfekéntetben öltöztetvén azonnal vidám ábra- 
z a tjá t, könnyű onnan el-itélni, hogy minid' 
nyájan a’ környülötte lévök el-tsudálkoztak 
rajta, miért változot-meg Kriftina olly hif 
hallásra fzinében. De nem vala ez elég* 
hanem okos mentséggel a’i tárfaságból-is ki' 
fejtvén magát, kéfedelem nélkül a’ fzobájá- 
ba, és az Abdellához ment, könyves fze' 
mekkel előtte panafzolkodván, minémüképe» 
meg-hivtelenedet hozzá a’ Hertzeg, és пел* 
inás végre hozta légyen ötét Tufzanóba,» 
hanem h ogy búval euiéfzfze, vagy kétségbe 
e jtse ; egy fzóval: olly felette raeg-hábofO' 
dót a’ fz ive , és elméje eddig való nyugO' 
dalmában, hogy a’ fzobában mint a’ meg-te'
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velyedett futkofot, űrt, jajgatott, kezeit 
tö rte , tsapdozta,  Abdellától pedig femmi 
vigaíztaláíl fel-nem vett.

Midőn illyenképen Kriílina Indúlatinak 
fzabados járását engedte, a’ Hertzeg egyfzer 
’s mind bé-toppant a’ Szobájába, nem ke- 
vefsé tsudálkozván, hogy Ki'iftina nem az 
elébbi vidámsággal, örömmel, és kedvvel, 
hanem bizonyos hideg fziimel fogadái Ötét; 
vette innen mindjárt éfzre valami fzél-fá- 
vástól fzár mázott kedvetlenségét, azért tré
fás , és vigafztaló kérdéilel igy  fzólot vala 
hozzá: Vallyon ki vétet az én Angyalom
nak ? Bátor ki légyen az az Udvaromnál, 
esküfzöm az Egekre, búját látja vakmerősé
gének; de Kriílina a’ felelet helyett tsak fe
lét ábrázattal tekéntet a’ Hertzegre, ollyan 
formán, mintha tsudálkozna a’ mondásán. 
M elly okra nézve a’ Hertzeg újobban kér
dezte tőle,, ki bántotta légyen meg? M elly- 
re Kriftina fel-vetvén, ’s a’ Hertzegre füg- 
gefztvén fzomorú fzem eit, igy fzólamlot- 
meg: Engemet más feuki fém bántot-meg, ha
nem egyedül Hertzegséged, mert o lly várat
lan dolgot követet-el ellenem, a’ minek em- 
iékezete-is leg-kinofabb fájdalmakkal öldökli
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fzivem et; én óhajtanám, hogy bár foha 
Tufzanóba 'ne jöttem vo ln a, vagy ezentúl 
meg-halhatnék. »

A ’ Hertzeg noha azonnal minden tseleke- 
detit, befzédit, és tekéntetit meg-visgálta , 
mellyek által talám vélekedéfe felett-is meg
bánthatta volna, nem jött mindazáltal fém* 
mi az efzébe; azért az Egekre, és minde
nekre* fzéles e’ Világon kérte, ne fzomorita- 
üá mind magát, mint Ötét, hanem nyilat- 
köztatná-ki, mi nyújtót légyen alkalmatof- 
ságot kedvetlenségére, ajánlván magát, hogy 
ha minden gondolatja felett ö adót volna 
okot fzomorúságára, térdre hajolva meg-kö- 
v e t i, tsak teerelmetes fzivét meg-engefztel- 
heffe, és az elébbi hajlaiidóságát meg-nyer- 
heffe. Kriftina azt felelte: A z  Egek mén» 
tsenek-meg engemet attó l, hogy Hertzegsé- 
gedtöl o lly  mély meg-alázodáft kívánnék, 
igen jó l tudom én|, ki vagyok én? és ki 
légyen Hertzegséged ? de ha hittel-is petsé- 
teltt hozzám való fzeretete még tellyefefl 
el*nem alutt, és tsak egy fikrátska abból 
kebelében ég , kérem Hertzegségedet, mond' 
ja-meg vóltaképen, ha igaz-é, hogy Merignft' 
nói Hertzegnével jegybe lépet.?

Ezen
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Ezen nyilatkoztatásra a’ Hertzeg fzerelme- 

tefeii el-mofolyodván, a’ kezénél fogta Ked* 
vesét, imigyen fzólván: ha tsak ez az oka, 
gyönyörűséges Grófném! hogy drága fzive 
ellenem fel-indúlt, tehát mind a’ kettőnknek 
nyugodalma ezentúl jobb karban fog állani; 
én esküdöm a’ mindeneket túdó Iftenre, 
hogy Eleonóra Hertzegnétöl. tellyefséggel 
fzabad vagyok , sőt foha gondolatom fém 
v o lt , nein-is léfzen Hitvefemnek választa
nom: annak fenkit nem válafztottam, hanem 
az én leg-kedvefebb Kriftina G róf némát, a* 
kinek kevés hetek alatt meg-akaroin mutat
ni, hogy néki tett fogadáfomtól egy haj- 
fzálnyira fe távoztam.

Ezekkel Kriftina tellyefségefen meg-elégi- 
tetvén, és vigafiztaltatván , új örömében 
a* Hertzegnek nyakába efet, m egcsókolván, 
és kérvén, hogy hértelenkedésének enged- 
ne-meg, és felejtené-el, és tulajdonítaná azt 
a* nagy fzeretetü, és hivségü buzgóságának. 
A Hertzeg erre ujabb bizonyitáfokat tett 
álhatatos fzeretetéröl, és meg-tudván elébb, 
honnan, és kitől eredet légyen az a’ vak 
hir, el-bútsúzott ismét Kedvesétől, még egy
fzer meg-fogadván néki, hogy el-tekéllett
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házaíságokat rövid napok alatt kivántt vég
re fogja hozni,

Más napra kelve a’ Tartománybéli Rende
ket a’ Hertzeg egybe gyüjtette, ki-hirdet- 
v é n , hogy velek együtt egyröl másról, 
tudni illik a* Tartományt illető dolgokról 
fog végezni. A ’ gyűlésben valamint fok 
dolgok elo-vétettettek, úgy a Rendek él
ném múlatták a’ Hertzegnek többi között 
az Eleonóra Merignánói Hertzegnével kö
tendő hazafság aránt-is fzándékjokat minden 
hafznos kornyiil-álláfokkal ki-terjefzteni; és 
nincs külöinben, a’ fok fz ó v a l, fzépítéíTel, 
tanácsokkal, és hafzonnal a’ Hertzeget reá- 
is befzéilették volna, ha Kriítina Grófné
nak olly meg-óldhatatlanképen magát le-nera 
kötelezte volna. De a’ tifzta fzeretet, azzal 
járó jó  lelki esméret, és lm  emlékezetben 
lévő fogadáfok nem hagyták meg-tántoritaul 
9* Hertzegnek fz ivé t; azon okból minded 
házafságbéli javasláíit a’ Rendeknek megra
gadta, okát fém adván, miért nem követ' 
h eti, vagy nem akarja követui azokat. Л’ 

Rendek látván e z t , engedelmefen azt álla1'  
ták ismét j hogy a’ Czükség, a’ Hazának j8'  
v a , és belső állapítja kívánnák, hogy ö

Her-

470 ■-------------------------- ~



...  —  ...... -  47*
Hertzegsége mennél elébb egy társ után 
gondolkodjon, a’ kitől jövendőbéli örökség
re maradékot hagyjon. Erre a’ Hertzeg igy 
válafzolt nékik. Minthogy a* Kendek azt 
kívánják, hogy ö magának hitves tárfat ved- 
je n , tehát holnapi napig várakozáifal legye
nek , és illyen időben itt ismét jelenjeuek- 
meg, ö a’ jövendöbéli párját fzemélyében 
a’ gyűlés eleibe fogja állítani.

Ezzel véget vetet az az napi gyűlésnek, 
mellyböl Ö egyeuefen a’ Hertzeg Afzfzony 
Annyához ment, minden titkait, minémü 
kötélfel, és fzerelemmel légyen Ö Kriftina 
Grófnéhoz nyűgözve, ki - nyilatkoztatván ,  
’s voltaképpen el-befzélvén, hogy Ő még 
Frantzia Orfzágban Kriftinát el-jegyezte ma
gának, a’ ki minekutánna Párisból eröfzako- 
ían el-ragadtatott, és véletlen fzerentsétlen- 
ség által Algériába jutót volna, Ő mind 
addig bújdofot utánna; még Algériából lett 
el-fzökésével a Tenger közepén reá aka- 
dot; melly idő alatt minthogy Kriftina te- 
kélletes hivséget, és fizeretetet hozzá tar
tó t, az Iften, és Világ előtt a törvényes 
igazság hozzá m agával,  hogy Hertzegi fza- 
vának meg-feleljen, #>tet társul véd je , ’ s
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melleje a’ Hertzegi fzékre hdyhezteffe; tel
lyes birodalomban él azért, hogy H erceg 
Aízfzony Annya illyen Mennyei rendelés* 
lö l  eredett kötését felbontani nem kívánja, 
sőt azt Kegyes Annyai akaratjával m egerő
síteni , és Kriftiuát édes Leányának fogadni 
fog méltoztatni; melly kegyelmét egyetem
ben különös íigyelmetefséggel, és háláadáf- 
fal meg - vifzontozni, mig élnek, el-n em  
mulatják.

A ’ Hertzegné, a’ ki illy  reménytelen ké
relmét nem várta a’ fiának, elejéntén örö
me ítebb látta yó ln a, ha a’ Hertzeg egy c Ily 
házzal lépet volna kötésbe, melly által a" 
Hertzegségét eröfebb lábra állította, ’s meg* 
nagyobbitotta. volna, azért még egyfzer u 
Hertzegnek ízivére fzúlot, eleibe terjefzt* 
vén mindeneket: de midőn ez a’ kérését 
nem tsak meg-üjitani, de az Annyának azt- 
is értésére adni kezdette, hogy lehetetlen 
légyen néki egy fzempillantásig-is örömben 
élni Kriftina Grófnénak birtoka nélkül, te
hát a’ Hertzegné meg-fontolván Kriftinának 
fzép erköltseit, más réfzröl édes Anyai haj- 
landóságát nem titkolhatván, nem kőtelke
det Anyai akaratját ki-adui, és a’ fiának elő*

re



re illy fzive fzerént váiafztott fzővetségé- 
hez fzerentsézni. M elly megjegyezett aka- 
rattal Kriílinához mentek, hogy néki hir'ul 
adnák, mit végeztek ok magok között a’ 
világi fzerentséjéuek elő - mozdítására meg- 
máfolhatatlanúl. Bé-lépvén a Hertzegné 
Kriítinának fzobájába, így köfzöntette Ötét: 
jó  napot, édes Leányom ! cetfzettesd ma
gadnak, hogy igy nevezlek, a’ Hertzeg a* 
Fiam tsak mólt adta tudtomra, hogy ti egy 
másnak örökös fzeretetet Ígértetek, és es
kettetek ,  és hogy te annyi ellenkező forfa- 
jábao-is tekélletes hivségedet a’ fiamhoz fen- 
tartottad} illyen állapototokra nézve tör
vénytelenül tselekedném, ha régen Öfzve- 
fzö/ött kötésteket fel-bontani, vagy akadá
lyoztatni kívánnám, sőt íme leg-kedvefebb 
Leányom l azért jöttem hozzád , hogy Ön- 
fcőn akaratommal-is kötésteket erősítsem, 
és néked fzerentsézzek j óhajtván a’ magas 
Egektől, hogy az azokban lakozó Nagy 
liien hivséges fzereteteteket, és házafságto- 
kat fzámtalan örömökkel halmozza, egefség- 
g e l, ’s vigafztaláííal fzerentsélje, és úgy 
áld ja , hogy leg-öfzebb Öregségiekig változ- 
hacadan gyönyörködésben, és tsendes egyef* 
bégben élheffetek,

G g s  Kri-
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Kriftina kedvelteto fzokott alázatofságá- 
val uem mulatta-el itt a’ Hertzegnéuek iliy  
örvendetes hir-adásáért leg-jelefebb mód
dal ,  és fzókkal tartozó engedelmes köfzö- 
netét ki-jelenteni, és Hertzegnéuek a’ kezeit 
meg-tsókolni; meily keliemesítö módjával 
azt vitte véghez, hogy a* Hertzegné fzi- 
v e s , és buzgóságos hajlandóságától vifeltet- 
vén meg-ölelce Ötét, és Annyai fzeretetii 
tsókokkal illette. Kriftina, a’ k i nem es- 
mérvén a* valóságos Anuyát, még foha nem 
tapafztalta , melly nagy, hatható, és buzgó 
legyen az Anyai fzeretet, tapafztalván a’ 
Hertzegnét nem máskép, mind édes Anyai 
kegyelemmel, és fzeretettel hozzá vifeltet- 
n i , annyira meg-lágy ült fzive iudúlatjában , 
hogy mint a’ ki az édes Aunyát el-vefztet- 
te , ’s meg-találta, belső örömében, és vi- 
gafztalásában uem tartoztathatta öröm köny- 
hullatáüt, mellyeknek tsöppeivel, úgy fzép, 
és fontos befzédinek erejével annyira hozta 
a’ Hertzegnét - i s , hogy hafouló érzékeny
ségből hafouló könyvelésre fakadót, neifl 
külömben a’ Hertzeg-is, és Abdella hafoula- 
tos nedvefségtöl törölgették a’ fzemeiket 
mind addig, mig az örömtől el-ragadtatott

elméjeket ízokott reudbe aem hozták, &
a’



a’ Hertzeg, és a Hertzegné Kriftinától él
ném mentek.

Más nap minekutánna a’ rendelt órakor 
öfzve gyűltek volna a* Tartoinánybéli Ren
dek, a’ Hertzeg pompáfan i'el-kéfzülvén, a’ 
Kriftina Gróínét leg-fzebb öltözetében fel
öltözve a’ kezén fogván a’ tanáts fzobába 
vezette, ott melléje le-ültetvén, követke
zendő elő-járó befzéddel fzólot az egéfz 
gyülekezethez: Kedves H íveim ! nem két
lem , jó l emlékeztek a’ tegnapi mondáfomra; 
hogy tehát azon ígéretemnek eleget tedjek, 
és kivánságtokat-is tellyesítsem, im közitek 
be-jöttem , ezt a’ jelen lévő fzemélyt fze- 
meitek eleibe állítván, a’ kit én kedves Hit- 
vefemnek, néktek pedig Kegyelmes Her- 
tzegnéteknek válaiztottam ,* az Egek mefzfze 
Orfzágról tsudálatosképen juttatták hozzám, 
és ez már a’ Világnak harmadik réfze, 
mellyben életét fo lytatja ; Azia a’ Natoliai 
Baffa által hozta e’ Világra; Aflrika fanya- 
rü rab békóban tartotta, midőn én érettem 
fzenvedett egy boldogtalan hajó-törés által 
az Algériai rabságba ju tó t, és fm lodöt, 
niinekutánna elébb Frantzia Orfzágban már 
a Kerefztény hitre tért vo lna: Moft a’ mint
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reményiem, a* fzerentsés Európa minden ki
állóit terhes inségit, és vefzedelmit, méllyé- 
két álhatstofságával, és hivségével ki-fzen* 
vedet, meg-akarja jutalmazni, midőn a’ fel- 
lyebbi hatalomnak az emberi fzivekben mun
kálódó vezérléfe Kedvelémnek rendelte; a’ 
ki mint hogy minden fzerentsétlenségeket 
tsupán azért fzenvedec, hogy egyfzer né
kem e klitt hivségét koporsója zártáig sér
tetlenül meg-akarta tartani, a’ vifzontozó 
fzivefség hozza magával, hogy o lly  ritka 
hivségért hafonlót miveljek, el-tekéllettem 
azért magamban ezt, és nem máit Hitvefem- 
nek vennem, minek okáért mindnyájatok
nak tudtával im ez órától fogva az én Her
tzegi Menny-Afzfzonyomnak, és jövendőbeli 
Páromnak tartom , nevezem, és hirdetem.

Illy  kegyes jelentésére a’ hertzegnek a z , 
ki a5 Tartományban, és a’ Rendek között 
első hivatalt vifelt, mindnyájoknak a’ nevé
ben elöfzör igen ékes befzéddel köfzöntotte 
Kriítinát, azután mind a’ kettőjüknek nagy 
Örvendezéffel, és engedelmes ohajtáffal fzeren- 
tsézet; és minthogy fenki a’ jelen - lévők * 
közzül nem v a la ; ki a’ Hertzegnek válafz- 
tását helyesnek, és érdemesnek nem tartót'
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ta volna, úgy fenki fém vala, a’ ki Krifti- 
nát látomos tefti, és -jó indúlatú tulajdon- 
ságira nézve minden ki-gondolható bötstsel 
nem illette vólna. A ’ Hertzeg meg-engedte 
nékik, hogy a’ mit a’ moftani gyiilésbeH 
eleibek terjefztet, abból femmi titkot ne 
tedjenek; arra nézve a’ gyűlésnek vége után 
közönségefen a Hertzeget éppen Kriftina 
Grófné fzobájáig késérték, illy  öröm fzók- 
nak hangozásával: Éljen a’ mi Uralkodó 
Hertregünk, és az ö gyönyörűséges jöven- 
döbéli Párja, Kriftina Grófné!

Ezen váratlan újságos történetre, a* melly 
egy fzempiHantás alatt az egéfz Udvarban, 
és Városban el-terjedet, feuki fém vo lt, a’ 
ki a’ Hertzegnek válafztását nem ditsérte, 
és jóvá nem hagyta vó ln a, maga az Eleo
nóra Hertzegné, ki titkon a’ Hertfegre ízk- 
mot tartót, m eghallotta, hogy a Hertzeg 
«Zen dologban éppen nem hérteJenkedet, és 
egy különös emlékezetre méltó állapotnak 
«evezte ,  hogy az Egek egy rab íkemélyt 
Hertzegnének válafztottak; melly okból min
den támadható kedvetlenségét a* H ertzeg, 
és Kriftina ellen le-tette, fel-kéfzülvén, é i  
fel-tévén magában, hogy adandó alkalmatos
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sággal fziutelen fzivefséggel kíván mint a’ 
kettőjüknek fzerentsézni.

Azon közben midőn a’ Hertzeg Önnön 
Menyegzőjére minden fzükséges rendeléseket 
téve, hogy azt Méltóságához kepeit mennél 
illendőbben tarthaffa, Arlindó Lováfz-Mefter- 
is azon v ó lt , hogy Abdellát magáévá te- 
heffe. A ’ végre jó l tudván, hogy Kriftina 
G rófné, és a’ Hertzeg már fzólottak vala 
mellette, és maga-is olly befzédeket ej tét 
már e lé v e , mellyekre Abdella utolfzor an
nyira erefztette-ki magát, hogy Arlindó még 
reménységet tehet a’ fzemélyére; azért fel
tette magában újabb bátorsággal a’ fzeren- 
tséjét meg-próbálni, Abdellát hiv fzereteté* 
ről bizonyofsá tenni, végre meg-kérni.

Abdella, ki a’ Kerefztény Hit ágazatinak 
meg-tanúlásában már annyi elö-menetelt tet> 
hogy tsak a’ Kerefztelés híjával v ó lt , mi- 
helyeit Arlindót a’ fzobájába bé-lépni látta» 
mintha fzemeiböl ki-nézté volna az oda jő* 
vetelének o k át, kezdet mindjárt a’ fzivébeö 
gerjedezni. Kriftina-is* a’ ki fzinte akkoí 
jelen v a la , hafonlóképen éfzre vette Ariin* 
dónak fzándékát, el-tekéllvén magában, b*

Ab-
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Abdella a* kívánságára kivántt válafzfzal nem 
felelne, magát e’ dologban mellette közben 
vetni. Arlindó nem-ís tsavargatts fokáig a' 
befzédének tzikkelyét, hanem rövid, de 
igen keliemetes móddal ki - terjefztette a> 
fzátidékát. Abdella úgy tettette magát, 
mintha kívánságára nem álhatim; de Kriftina 
közben fzólot azonnal, mofolygó bátoritáf- 
fal emlékeztetvén Abdellát, hogy egy olly 
hiv feeretöt ne hagyná tovább vifzonti haj
landósága után ohajtozni, annyival-is inkább, 
minthogy elégséges próbákat tét légyen már, 
hogy fzemélyét felettébb fzereti; és nem 
egyébért fzorgalmatoskodik, hanem hogy 
ideig való boldogságát fogyatkozatlan fziv- 
béli nyugodalommal néki meg-fzerezze.

Abdella, hogy az ö ellenvetését helyes
nek allitsa, és az Arlindótól még több hiv 
bizonyitáfokat ki»vedjen, azt állította to
vább, hogy lehetetlen volna néki o lly kön
nyű fzerrel a’ ízivét el-ajándékozni, ne v ta- 
lamtán az által vagy magának, vagy másnak 
bánatot okozzon, nem tagadván, hogy ö 
ugyan Arlindónak Úri fzemélyét tellyes bets- 
ben tartja, mert esméretségeknek idejétől 
fogva fok ízben ta^al^talta keliemetes fzol-
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gálatját, és fzives jó  akaratját, mellyekért 
még moft-is nagy köteleftégét esméri, és 
esmértetni tartozik: meg-nem foghatná mind
azáltal azt, hogy Arlindónak az Ö birtoka 
által igazán való meg-elégedéfe telhetne; mi
vel ó nem egyéb legyen, hanem az algériai 
Bafsának Leánya, vagy magyarábban mond
ván , egy tsekély Afzfzony-állat, a’ kinek 
tehetségében tsak az a’ kevés vagyon, a’ 
mit Algériából magával el-hozhatot. Ö illy 
képen, folytatta tovább heízédét, érdemet- 
lennek tartja magát az Arlindóhoz, a’ kit 
e’ végett jó  fzándékából inkább intene ,  
hogy hafznofabb, és neméhez hafonlóbb há* 
zafságot keresne magának.

Kellemetes Abdella! felelte erre A rlindó, 
meg-botsáffon, hogy ha illyen befzédére vá- 
lafzt nem adhatok; A z  én hozzája vonfzó 
ízeretetem fém jófzágot, fém pénzt, fém e- 
gyéb hafznot nem keres t hanem egyedül a 
drága fcemélyét óhajtjaj ez lenne az én leg
főbb gyönyörűségem, és gazdagságom: ez ok
ból kérerrtmég egyfzer, vedje fcivére hivfze- 
retetemet, és vigafztalja-meg azon örvendetes 
vo k fsa l, hogy hókig az euyim akar lenni; 
lefzek illyen el-tekélléséért életemnek utolsó 
ízempiliantásáig hiv, és fzüntelen való imádója*
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Abdella látván illyenképen igaz fztvefsé- 
gét, és fzeretetét Arlindónak, Örök zálogul 
el-kotelezte néki a’ fz ivét, fogadván, hogy 
hóltiglan engedelmes hive fog lenni: igy 
gyűrűket váltottak, és örökös hivséget, és 
fzeretetet esküttek egymásnak. Kriftina fze- 
rentsézet azonnal nékik, és ok alázatofság- 
gal el-fogadták, ’s meg-köfzönték kegyes 

. közben-járását. Arlindó imigyen véghez vitt 
dolgáról hirt mondani tüftént a’ Hertzeghez 
ment vala, a’ ki felette kegyefen értette il
lyen folyamotját fzerelmének. Innen meg
emlékezvén azon ajánlásiról, mellyeket néki 
fok izbéli h iv fzolgálatiért tett, meg-ajándé- 
kozta ötét egy Hertzegi juíl - illető jófzág- 
gal, mellynek efztendobéli jövedelme egyné
hány ezer tallérokra fzámláltatott, és ezen 
fellyül titkos Tauátsofsá, és Vitze-Kantzellá- 
riufsá tette , olly ígérettel, h o g y , ha a’ Fö- 
Kantzelláriufi hivatal meg-ürefedik, azt fen- 
kinek másnak nem adja, hanem 6 néki.

Ekkép meg-lett kéz-fogás után a’ Mén- 
ftyegzö, és öfzve kelés mindjárt következő 
hétre rendeltetett; emlékezetre méltó, hogy 
éppen az nap efet, mellyen Abdella a* $z* 
Kereíztséget fel-vette. Mind a’ Kerefztetó*
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sét, mind a’ Mennyegzöjét a’ Hertzeg tur- 
totta-ki, mellyek annál tekéntetefebb pom
pával mentenek véghez, mivel azokon ma
ga a’ Hertzeg az ö Fö-Személyében jelen 
lenni méltóztatott. Ezen különös kegyel- 
mefsége a’ Hertzegnek az új Vitze-Kantzel- 
láriusnénak, ki a’ Sz . Kerefztségben Rená
tának neveztetett, olly ki-mondhatatlan örö
met okozot, hogy azt a ífcempillantáft, éle
tében leg-bóldogabbnak tartotta, melly ben 
tsak meg-is gondolta, hogy Kriílina Gróf- 
néval Algériából el-fzökjon, és a’ Kerefz
tény hitre térjen, a’ k i- is  a’ házafságban 
minden bú nélkül tellyes gyönyörűségben 
é lt ; mert Arlindó naponként ujitotta hozzá 
a’ hivséges fzerelm ét, és femmi alkalmatof- 
ságot el-nem múlatott, mellyben világofan 
meg - mutathatta, hogy femmit fellyebb nem 
betsül, mint tekélletes fzemélyének birtokát.

Kriftina Grófné a’ Renáta Vitze-Kantzel' 
láriusnénak illy jó  gondvifelés alatt való lé
tét látván, könnyen fzámot tarthatot reá , 
hogy Ö az ö nyugodalmát fokkal tellyefebb 
tekélletefségben fogja lelni, mert ötét egy 
Hertzeg jegyezte-el magának, a’ kinek fzere- 
tetre méltó tulajdonsági minden vigafztalá-
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fokát jövendöltek néki. Ezen fzerentséjének 
el-gondolásában minden nyomorúságokról, 
és fzomorúságokról, mellyeket tellyes éle
tében fóenvedet, meg-felejtkezet. G róf An- 
drónak fzámtalan köfzöneteket, és áldáfokat 
mondot, hogy ötét Buda Várában rabbá 
tette , és Párisba v itte , ott pedig a’ Katé- 
nó Márk-Grófnénak ajándékozta, holott al- 
kalmatofságot nyert a’ Hertzegnek fzereteté- 
be juthatni; azon vefzedelmekröl, mellyeket 
a’ hajó-törés aikalmatofságával, úgy Algé
riában, és innen történte el-fzokéfekben a* 
tengeren fzenvedet, tsak mint álmokról em
lékezet; A ’ mi több, a2 eddig való föenve- 
dését egy ollyas útnak nevezte, a mellyen 
mindennémü vigafztalására, és boldogságára 
nyitott ajtót talált.

Midőn Kriftina illyetén meg-elégedett 
ízivvel várta menyegzös napját, Arlindó 
meg-jelenik a’ Hertzegnél, hirül adván, 
hogy azon éltes ember, ki Ötét el-iiidúláfa- 
kor Velentzében meg-föólította, és megígér
te Tufzánóba jöveteiét, jelen vólna, és Kjí- 
ftina Grófnéval fzólani kivárnia. A’ Her
tzeg maga méné azonnal e’ hirrel a’ Gróf- 
aéhoz, parwitiolván Arlindónak, hogy Kíi-
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ftina fzobáiba vezetné a’ jövevényt. Műhe
lyeit Kriftina annak jelen-létét meg-értette, 
mint egy esméretien eröfzaktól birattatván, 
az idegenekkel, és látogatókkal való fzó- 
lásra rendelte fzobába Cetet, hogy azon em
bert, a’ mint nagy kivánsága tartá, mennél 
előbb láthatná, és vóltaképen a’ titkot tőle 
meg-tudná. A ’ hol a* vifzontagi első kö- 
fzöntéfek után az Öí'z közelébb lépvén, reá 
esmére azonnal Kartigamra a’ fzeme alatt lé
vő  fzeplötskéjéröl, ellenben Kriftina ö hoz
zá Öfzsége miatt femmiképen nem vélhetet, 
mindazáltal bé-vezette ötét mindjárt a’ ma
ga fzobajába, eleibe le-ültetvén, maga pe
dig a* Hertzeggel a’ párna fzéken helyt vé- 
vén. Imigyen le-telepedvén, Kriftina kezdé 
elsőben magyarázni látásában támadtt, de 
nem tudván, honnan buzdűltt nagy örömét: 
Azért Velentzében Arlindónak jelentett tit
kos mondáfa végett-is kérdezé Ötét: és k i, 
’i  honnan való volna? én , feleié a’ jöve
vény: Ibrahim Beglerbég, Natoliai Baffa vol
tam , moft---- , Erre azonnal Örülve, ’s tsu-
dálkozva, ’s egyfzer ’s mind kezét ki-ter- 
jefztve közbe fzólván Kriftina, tehát (ú gy  
mond) az én édes Atyám ? nem, felele az 
Öfz kevés mofolyodáffal: nem nem ző, ha



nem nevelő Atyád vagyok én. Azon egy 
a’ kötelefségetn , mondá erre a’ Grófné, és 
meg-ölelé ö tét: Oh E g e k ! fel-kiáltván mel
lette , melly váratlan efet e z ! h ogyh ogy, 
és minémü változáffal kerekedet légyen ide? 
magának elöl - beOsélleni ki - kérte együtt. 
Kedves Kártigám ! ha fzabad még úgy fzó* 
lanom, válafzola az Öreg, fzintén azért jöt
tem ide, hogy mindeneket világofságra ad
ják, Tudjad azért, hogy nékem már egy 
etetendő últa vagyon túdósítáfom mind fze
rentsés , mind fzerentsétlen forfaidról, mel- 
iyeket tennen kezeddel könyvetskédbe irtt 
gyáfzos verfeidböl fzörnyü fzomorúsággal 
olvaítam, mellyet a* közép tengerre ki-kül
dött egy Natóliai, hajó bizonyos ki-tsüggÖ 
fzikláról újságnak okáért fel-kapván, Nató- 
liába kezemhez hózot: el-gondolhattam on
nan fcerentséidet, és fzerentsétlenségidet, 
de életedhez vtilt inég-is mindenkor remény
ségem, nem hallván a’ könyvedet kezemhez 
adó emberektől femmit tetemidnek jegyei
rő l; ítéltem azért, hogy a’ Kerefztények- 
nek Iftene gondodat vifelte. De valamerre 
Jártam, fzemmel ’s füllel vigyáztam , mit 
hallanék felöled, és a’ Fő  Méltóságú Jegye
id rő l, Tufzánói Sándor Hertzegnél. Félen-
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dö bal forfomnak fzomorú történetét, hogy 
el-ne várnám, Natóliából Velentzébe mint 
bátorságba költözködvén, mihelyt itten ér
tem vala jelen-jetét Ö Hertzegségének, meg
jelenek ugyan a’ házánál, de már késön, 
nem fzólhatván többé v é le , hanem egy Ar- 
Jindó nevezetű Urral, ki pékem bátor rö
v id , de tellyes túdósitáft adott mind azok’ 
ról, mellyeket tudni kívántam : fel - tettem 
ott azonnal magamban, hogy Tufzánóba-i* 
Ö Hertzegségének udvarlására, néhai neve
zett Kartigám Leányomnak pedig látogatásá
ra el-menendek. Mellyre annál öfztönöfebb 
várhatatlansággal bé - teljesítettem , mennél 
tetéfebb fzivbéli örömmel vígafztaltatom ma 
fzerentsés, ép, és egéfséges voltodon. Oh 
hány ezer fziv dobogáfokkal sóhajtottam 
fzerentsédet Buda-Várában hallatott raeg-ío- 
gadtatáfod utáq! Kriftina illyen hajlandósá
gú fzeretetét Ibrahimnak nagy háládatofság- 
gal meg-koízönte, kérvén tovább, hogy mi- 
Jtépen efet n^v^ltetjéfe a lá , tudósítaná bő
vebben, Ugyan ez az a’ tzikk^ly, mellyet 
jneg-akarok jelenteni, feleié Ibrahim , értsed 
tehát, hogy én piciben több eízteqdökig 
Budai Baffa vóltain; m^lly tifztségemnek 
folytatásában a’ hatalmaskodó Török haddal
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fzámtalan tsatákban, a’ bajnoki viadalmokban 
mezzökön, es Várbéli oítromláfokon a’ Ma
gyarok ellen nagy vér-ontáfokat vittem vég
hez. Esmérem én azoknak a’ termékeny 
Orfzágát, és erős fziveket, meg-fordúlván 
a’ Torok hatalom alá hódolcatott fok me
gyéikben, és fzámtalan alkalmatofságokban 
tapafztalván ferény, o k o s, és bátor hartzo- 
lálikat, és Hazájokhoz való fzoros hívsége- 
ket. De a’ kevefebb erejek nem dllhatot 
egyet a’ nagyobb hatalommal, vége meg-kel- 
let hanyatbmiok. Hofzízú volna itt az a’ 
nélkül-is több történetes könyvekben olvas- 
hatandó klUombféle időkben történtt for- 
télyos viaskodáíikat elö-befzélleni. Újvár
nak , annak a’ győzhetetlen eröfsegnek, és 
A uítria, ’s Morva Orfzágok kúltsának vita
tásáról egyedül téízek em lítéíl, a’ honnan 
te a’ fogantatáfadat, annak környékéről pe
dig G **  Anyád után vefzed Nemzetséged
nek jele? eredetét. Az Atyád régencen 
nagy Uraságú U **  időnek forgásával fok ne
vekre el-ágazott Nemnek vére, azon Várnak 
egy fzegleces Báftyájának gondvifelöje lé- 
v<̂ n 5 olly különös, és fzerentsés védelme- 
zéffel tartotta magát (mellynek magam, mint 
egyik Vezére a’ Török hadnak, jelen lévő
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bizonysága voltam) Jhogy akár minémü el
lene való agyarkodáíbkat femmivé tévén, 
a’ probálkodó oftromlókat fzerentséfen, és 
nagy vefötekkel mind addig vifzfza - űzte, 
hajtotta, migleti egy felette fzoros alkalma- 
tofságban, melly jelén-létét fok épen meg-ki- 
vántai, fzóval, példával biztatván védelme
ző népét, melyén által lövettetvén, el-efe. 
Itt Kriítinának. fzive Jiertelen fájdalmától 
majd nem el-nyom attatott; de Ibrahimnak 
biztató vigafztalásával fel-élefztetvén tsak 
könyveinek el-eredett árjával Nemzőjének 
meg-érte halálát, Ekképen tehát (folytatá 
tovább befzédét az üreg) azon dicsőségé
nek ágyába fekve az A tyád, mellyet Véré
nek tulajdon Vitéz tselekedeteivel magának 
régtől fogva kéfzítet. Meg-érzették a’ Vár» 
béliek-is tsak hamar, mit vefztettek légyen 
Atyádban, mert az utánna következett pus
ka poro§ toronynak fzerentsétlen fel-lobba- 
nására minden féle fzükségtöl, és fogyatko
zástól fóorongattatván, már a’ fzokott pon- 
toinok alatt hagyandó fzabad ki-költozé- 
fé k , és a’ Várnak feí-adáfa végett alkura 
lépni kételenítettek. M elly fzerént a’ Vár 
népe minden ditsoséges jegyekkel ki-koltö- 
ZŐt, és a’ Törökség a’ Várt el-foglalta. A#
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Anyád akkoron első terhében Atyádért ifzo- 
nyún meg-fzoinorodván, máskép-is tikkafztó 
bádjadsággal lévén, annyira le - betegedet, 
hogy meg-éledésének reménysége kétségbe 
tétettetett, és nem lévén ott idő a vára
kozásra, és gyámolitásra, mivel femmi élet
béli jeleket nem adna, hólttképen el-hagyat- 
tatott. A z  alatt bádjadságiból magához tér
vén , kezdet elevenülni, a’ midőn mi gyö- 
zedelmi kiáltáfokkal a’ Várba fzállottunk. 
Nékem épen annál a’ háznál lőtt kvárté
lyom , mellyben Anyád iekfzik vala: igy 
híremmé jővén egy ott; nyavalyiskodó íke- 
mélynek vó lta, hozzája mentem, és meg- 
cfett rajta a’ fzivem ; melly könyörületefsé- 
gem , látván fzép, és ifid fzem élyét, tjs 
hallván, hogy Vitéznek felesége, és kinek 
fzüleinénye léte lenne, felette nagyobbodott: 
e lég , én oltalmom alá vettem , figyelmetes 
gondját vifeltetvén, és minden leg-kiffebb 
vakmerő illetéstÖHs meg-őrizvén: úgy gon
dolkodván, hogy terhének el-hozáfa után még 
feleségemmé tehetem. Én Újvárról azonnal 
a Nagy Szultántól Natoliai Baffaságnak által- 
vételére küldethettem, a’ hová Anyádat-is' 
magammal el-vittem, ottan a’ feleségeim há
lában első helyet, és különös Szolgálatot né-
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ki rendelvén. E l-jövén  íz a lésének ideje , 
kettőt hozott e’ Világra, elöl'zör Akmetet, 
a’ Bátyádat, az után két óra múlva tégedet. 
I)e oh íájdaloiii! minekucánna titeket ízeren- 
tséfen a’ Világra h o zo t, ö l'zerentsétlen 
fzornyli faj dalmit más nap halálával végzet
té. Itten újra könyvbe lábodtanak Kriítiná
nak fzem ei, fzi vének hertelen érzékenysé
gétől nieg-birattatván. De Ibrahim egy más 
után tovább tolytatt3 beízédét, ha Újvárban 
(ü gy mond) raeg-efet rajta a’ fzivem , majd 
egéfzen el-fojtatott akkor a’ keferüségtöl, 
midőn, végső pihenésében magzatit embersé
gemre, és fzakálomra bizta. Én fzokáfo- 
mon kivül meg-kőnyveztem ö tét, kétség 
nélkül ezen fel-iudúláfom már akkor a’ kö
vetkezendő változáfomnak előre való jegye 
lévén. ( Titeket azért gyermekimnek neve 
alatt atyaiképgn ízives fzeretettel, mint ama 
Török fzülötteket felneveltelek , és én ú* 
teket gyermekimnek, ti engemet Atyátok* 
nak, magatokat pedig fzületéstekre, nevel- 
letéstekre, nyelvetekre, hitetekre, és fzo- 
kástokra nézve nem egyebeknek, hanem Tő* 
tököknek tartattátok, és nem tudván fem- 
mit a’ lőtt dolgokról, másnak nem-is tart
hattátok: yéfisemröl úgy elmélkedvén akkor

ma-
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magamban, hogy Akmet, ha Attyára ütem), 
még jeles Torok V itézzé , te ha Anyádra, 
Szépséges Töröknévé lehettek. Mellyekre 
való jeleket bennetek mind kitsinységtekben, 
mind már ’zengére kelő vóltotokban nagy 
yigafztaláffal tapasztaltam. Fel-táinadván új
ra nagyobb kéfzülettel a’ Magyar - Orfzági 
hadak, és én újoslag Natoüából-is egy tá
bornak kormányozására ki-költöznöm  a’ 
Nagy-Szultántól parantsoltatván, fokáig tu- 
fakodtam magamban, mint tennék leg-jobban 
yeletek, és azt végeztem, hogy velem vifz- 
lek benneteket, Akmetet a’ Táboromnál al
kalmaztatom, Kartigáinot Budára, egy kel- 
lemetes, és meg-gyözhetetlen erofségbe kiU- 
dendem, a’ honnau gyözedelmefen végzendő 
Jiáborúnak végével ismét magamhoz vehe^ 
$em, és Natoliába vihetem. De mind az 
én , mind щ  egéfz Törökségnek fzerentse 
tsillaga midőn akkor hatalmasságának több 
birodalmakra való ki-terjefztését bizonyos
nak tartotta, leg-ott bé-homályofodván, más 
réfzröl pedig fel-kelvén a Kerefztényeknek 
örvendetes fénnyek, mi fzörnyü veszedel
mekkel, tsatákkal meg-tiprottatván, a’ rá
kokkal kételenitettünk lépegetni. M elly 
zurzavarhan mind Vároknak, mind útköze-
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teknek (.a’ mint ezek már tudtodra ]ehet- 
n.'k.) el-vefztésével töletek-is meg-váltam, és 
a’ meg-fzerzett békefség után ]Natoliába vifz- 
f/a költözködtem. De azon időbeli meg-tö- 
réséért a’ Török erőnek fzemcly-válogatás 
nélkül rabságra el-hajtatott annyi ezerni ezer 
Kerefztényekeu űzött bofzfzú-állásban hová 
t e ,  hová a’ Bátyád vetemedet, koporsói 
iráfodnak vétele előtt meg-nem tudhattam. 
Rövid idő jártával azonba némelly ellenke
zőim tett hív fzolgálatimat a’ Nagy Szul
tánnál fziiies költeményekkel le-feílvén gya- 
nóba hozták, mintha én nemelly fzerentsés 
viadalmokra fzolgálandó fortélyos alkalma- 
tofságokat el-múlattam volna, és a’ végett 
magamnak ki-mentésére Konftántzinápolyba 
idéztettem. Ez a’ bú engemet egéfzen meg- 
öfzitet. Én érezvén ellenkezőimtől kéfzí- y 
tett keleptzémet, hogy azt meg* előzném , 
öfzve fzedvén minden javaim at, egynéhány 
meg-hitt rab emberekkel Konftántzinápoly 
helyett Veient/ébe fordítottam bús vitorlá
mat, itten öltözetem et, hitemet, fzokáfo» 
mát, és nevemet meg-változtatván, és már 
Bihárminak neveztetvén: Élt vólna eddigien 
az A nyád, nints annál bizonyofabb, hogy 
nem volna nékem ö-kivúlette más feleségem*

Es



Ég ím itten ki-terjefztve az egéfz titkom. De 
hol az a’ fzép, és deli ifiú Akmet? Kriílina 
eögedelmefséggel, és örömmel tellyes kofzo- 
nettel fogadván Bihárminak túdósitását, ö-is 
virzont néki elsőben a*' maga, az után a* 
Báttya történetét fzörfzálankénc el-befzéllet- 
t e , hozzá tévén*, hogy Akmetröl ugyan fo
káig feramit nem hallót, de moft nem régen 
efett értésére, hogy Frantzia fzolgálatban a* 
könnyű Lovas Katonaság között Százados 
volna, mellyre Katénó Márk-Gróf fegitette. 
Ezeknek Örvendetes közléfe után meg-fzóla- 
la végre a‘ Hertzeg-is kovetkezendöképen: 
Valóban, úgy mondván, tsudálatos az Egek
nek elménket, és fziveinket kormányozó ha
talma. Sorfáink mutatják,* honnan, és melly 
utakon vezérelnek ök minket lelkűnknek nyu
godalmára. íme fzerelmetes Kriftina! ki-tü- 
nik a’ te régi eredetednek, és Hercegekhez 
hafonló Elejü fényes Magyar Nemzetséged
nek hozzám való hafonlósága, Tellyes lehet 
azért nyúgodalmod, mellyet femmi elmél
kedés már az egyenlőségnek tekélletes vól- 
tában meg-nem tántoríthat. Erre meg-jelen- 
té Bihárminak a’ Hertzeg, hogy Kriftinaval 
tartandó Menyegzője már közelgetne, azért 
különös udvarisággal, és fcive&éggel kérte,

hogy
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hogy ezen titoknak el-terj édeséért, melly 
minden fo , és alatson rendet örvendeztetni* 
és mindnyájok fzivében a’ Kriftinához hajló 
flseretetet nagyobbitani fogja, nem tsak az ö- 
rom napra meg-jelenne, és a’ közönséges vi- 
gafságban réfzesülne, hanem az után*is álhata- 
tnfoii Kriítinának örömére nálok maradna , és 
lakna. Bihármí meg-igérte ugyan egy ideig 
való ott maradását, és minden efztendöben 
meg-téendö egy izbéli látogatását, de álhatatos 
ott maradáfa végett meg-követte, minthogy 
Velentzében, a* hol kereskedő tárfaságba adta 
magát, kételenittetnék nagyobb réfzént lakni.

Ezek után fel-virradót gyönyörűséges ki- 
derüléffel az az öröm, és kellemetes nap, a* 
mellyen az líteni, és emberi törvény két hív 
fzeretök közt a tilalmat fel-oldani, és egy 
máshoz tellyes fzabadságot engedni rendek. 
Mihelyt a’ fel-kelö napnak fénye ragyagó sú- 
gárival magát jelentette, és fzépséges Kriftina 
Grófné az ágyából ki-kelt, azonnal á’ Vár
épületének folyosóin meg-zendülének a’ fok 
torombieáknak, és doboknak harfogáll, az ál
tal egéfz Várban, és Városban közönségei 
hitre botsáttatván, hogy kíki az az nap tar
tandó lakodalmi jeles napra fel-kéfzüljön.

íg y
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íg y  mind a’ Hertzeg, mind a’ Grófné laf- 
fankint fel-öltözködtek; ennek a’ Hertzeg a' 
reggeli köfzöntéífel egy Kamaráffa által olly 
drága, és ékes gyémántokból álló Meny-Afz- 
fzonyi ajándékot küldőt, hogy egy Király- 
né-is tündökölhetet volna abban; azzal fel- 
ékesitette magát Kriftina, és- nagy alázatof* 
sággal várta azt a’ fzempillantáft, mellyben 
a* Hertzegtöl a’ meg-esküttetésre a’ Szentegy
házba vitetendik. E z  meg is történt azon* 
nal, műhelyeit az öfzve-adásra minden ké- 
fzületek meg-lettek, mellyek fzerént minden, 
agyuknak három izbéli kí-sütéfe alatt, és 
egyéb nagy örvendezéfek között a’ Várbéli 
Kápolnában az öfzve-gyültt fok népek fzám- 
lálhatatlan temérdeksége előtt öfzve adattat- 
tak , ’s esküttettek mind a Merignanói Her
tzegnek , mind az Eleonóra Hertzeg Kis- 
Afzfzonynak jelen-létekben.

A* Szentegyházi tzeremoniáknak meg-léte 
Után a Népnek fkuntelen való öröm kiáltáfa 
között az ebédhez ültek, mellynél a’ moft 
emlétett Hertzeg Leányastól, és a’ Tarto- 
mánybéli férjfi , ’s Afzfzonyi Méltóságos , és 
Nemes Rendek az őket illető helyekre fzép 
гепф-tartálTal le-telepedtek. Mindenek Feje



delmi módon folytak, és leg-kifebb állapotban- 
is ki-tetfzett, hogy a’ Hertzeg az ö gazdálko
dásban ieg-kevefebb fogyatkozáft nem akart 
az Udvarabéliek által el-követtetni; egy fzó- 
v a l : Valakinek fzabadsága vólt az a’ pompa- 
ságot, és bövséget nézni, meg-vallotta, hogy 
életében foha fzebb, és pompafobb Menyeg
zőt nem látót.

Az Ebédnek, ’s Vatsorának vége után minü 
vala az a vigadalom, meliyet a’ fzerelem ezen 
új két Házatoknak egyé lett fzivekben Öntik, 
és hofzfzú türtetéfek után ofetogatot, nehéz 
volna arról egy leg-eltnéfebben iró pennának- 
is valóságos le-rajzolúft tenni; én nem bátor
kodom gyengeségemet, és elégtelenségemet 
annak le-abrázolásába avatni, és nem tnondha- ' 
tok egyebet, hanem hogy ez a’ Fö Méltósá
gú Pár íduvel*is minden kívánható gyönyörű
ségben élt, és Maradékokat nevek; és jóllehet 
Kriftina Hertzegné tsak hamar azután Akmet 
Báttyánnk hirül jött halála miatt nagyon meg* 
fzomorodot, illy  fzomoríbájiot mindazáltal a’ 
Hertzeg kellemetes vigafztaláíbkkal o lly mó* 
dofan tudta meg-könnyebbiteni, hogy Kriftina 
ismét meg nyugtatta a’ fz iv é t, és azután-té 
minden gondjait arra fordította, mikép élhef*

fen
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fen Kedves Hertzegének birtokában végső 
órájáig-is boldog életet: Meg-is vallotta Kri- 
ftina, hogy Ö a’ boldogságát nem várta olly 
nagy mértékben; mellyért valamint örökké ál
dotta, és fzüntelen való buzgósággal imádta a’ 
meg-foghatatlan hatalmú Teremtöjét,ügy annak 
oltalma alatt erköltsének tifztaságában, fzi- 
Vének alázatofságában, és engedelmeskedésé
nek álhatatofságában napjait holtig nagy ör- 
vendetefen töltötte. Kinek ritka, és emlé
kezetes történetét engedehnedböl, Kegyes 
Olvasót e’ két pár verfetskévei végsuképen 
be-fe}ezem:

A ' j ó , V hű fzerentse v ifz i  embert nagyra ,
A z igaz jó  erkölts emeli nagyobbra;
N y elv , 's ruha fialhatnak: ki melly Haza fzü lte  ?
Példa e’ kettőben Kartigdmnak élte.
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A 5 többi Könyvek között, ezek ш  új
Magyar Konyvek-is találtatnak 

P o f o n y b a n t K a s s á n ,  és P e j l e n  

L a n d e r e r  M i h á l y n á L

A
z Auftriai Parafzt, az azt Ifjúságot a’ jól ren

delte Mezei Gazdagságra oktató kézi köny véts* 
k e , mellyet a* Magyar Parafzt Ifjúság hafznánt 
Magyar nyelvre torditotta Szilágyi Sámuel, 
8vo. Pöfonyban 40 xr.

A z  Utak, és Utfzák építésének Módja, mellyet irt 
G antíerU r, Frantzia Oifzágban Királyi Indzse-1 
tiér, és a’ Hidák , Töltélek'4 Orizág Uták’ , ’s 
Vároíí Utfzáknak Infpeftora , moftan pedig Ma* 
gyárul ki-adott Kovács Ferentz Mathematictis. 
gvo. Pofonyban 1 fl.

A ’ MennykÖnek mivoltáról, ’s el-távoztatásáról va
ló Röltselkedés, mellyet Deák nyelven ír t, és 
moft feles máfoláfokkal, és toldalékokkal meg* 

. jobbított Makó P á l, magyarázta pedig Révai 
Miklós. 8vo. ma}.

A* Hitető Mahomet avagy a* Fanaticismus, izome
rő játék, mellyet Magyarra fordított Zeche»' 
tér A n ta l, 8vo. 10 xr.

BeíTenyei G yörgy által a’ mi Urunk Jéfus KriíhiS' 
nak halálából való Gondolatok, mellyet Béts* 
ben Frantzia nyelvet! ki-adatván, magyarrí 
fordittattak, iamo. Pofonyban 7 xr.

—  A ’ Sz. Apóitól Tamás mint ellene álhatatlan Bi'
zonysáira a’ Jéfus Kriftus Iftenségének, a’ Ke' 
refztyén Vallás igazságának a’ mai Hitetlenek 
ellen, 8vo. Pofonyban 7 xr.

—  Buda és Attilla Tragédiája Öt játékban, 8v'0*
Pofonyban 15 xr. ,

Boetius Szeverinus Torkvatusnak öt könyvei, # 
Filofofiának, vagy-is Böltselségnek vígalztalásf* 
ról Magyarra fordított Iliéi Jáuos, gvo. máj* 
Kassán 30 xr.

Ш-



Böltsefségnek és jó crköltsnek könyvfe, a’ kegyes 
Ifjúságnak a’ nfztelendö Örökségtől nyert aján
déka, Svo Pofonyban 24 xr.

Cornelius Neposnak híres, nevezetes Hadi Fejedel
meknek eletekről, és tselekedetekröl irt köny
v e , iím o Kassán 18 xr.

Calendariuui Oeconomicuui perpetuum, az w . Eíz- 
tergomi Érlek Urunk ö Nagysága Poíonyi Gond- 
vifelöjének Majorságról irtt Lajllroma, minden 
efztendöre, kiből minden .Major Gazda hóiul 
hóra egéfz efztendö által mit munkálottaíTan az 
Majorság körül meg-tudhatja, Kassán 15 xr.

Csapó Jófef M. D. Uj fiives és virágos Magyar 
Kert, mellyben mindenik tűnek és virágnak neve, 
neme, ábrazatja, termélzete és ezekhez képeit 
kiilöinbféle hafznai értelmefen meg-jegyeztettek, 
Svo máj. Pofonyban , i fl. 15 xr.

C yru s, fzomorii já té k , mellyet Magyar nyelvre 
fordított Kereskényi Adám , $ v o  maj. Kassán 
15 xr.

Dombi Sámuel M. D . Bába Mefterség kérdéfekben 
és feleletekben foglaltatott, gvo Pofonyban 
ao xr. *

Drelincourt K ároly, a‘ Kerefztény Léleknek Halál’ 
félelmi ellen való Orvofságai, ’s Vigafztalálai, 
némelly bóldog ki-mulásra való kéfzületekkel. 
Magyarra fordította Zágoni Aranka G yörgy 
Erdélyi Orlzágban Superintendes. Két Uarab , 
Svo Pofonyban 1 fl. 15 xr.

üugonics András Trója Vefzedelme, mellyet a’ ré’gi 
Vers - Szerzőknek iráliból egybe fzedett, és 
Verfekbe foglált, ^to Pofon. 51 xr.

Faludi Ferentz, Bölts és flgyelmetes Udvari Ember 
III. Száz Maximát foglalván, 8vo Pofonyban. 
i f i .

Femer Kilián Mindennapi Közönséges és báratságos 
Levélek, a’ Levél Írásban Gyakorlatlanoknak 
kedvekért, ’s hafznokért követesre való például 
ki-botsáttattanak Svo Pofonyban 30 xr.

I i 2 Fe-



Fédra és Hyppolitus, fzomorú játék, Magyarra 
izerzetett Zeclienter A n ta l, 8vo, Poionyban 
10. x.r,

Florendna, és Philoftenesnek ritka fzeretetnek Tor* 
ténéti, 8vo 9 xr.

Gazda ember Köny vetskéje, mellyben arra tanitta* 
tik , hogy az ö rendes Hivatalijának követéle 
közben, mi módon viieliye mag4t, hogy mun» 
kiíja mennek előtte kedves, lelkére né^ve pe
dig idvefséges leheflen. Magyarra fordította 
Wéfzprémi lllván M. D. 8vo Poionyban 15 xr.

Hadi Embernek Oktatáfa, mellyet Magyar katona 
Ifjúságnak kedvéért rövid Írásba foglalt Báró 
Fáber KriiMn Farkas, 8vo Kassán 20 xr.

Herkulesnek kerefztény Bullioní Godofrednek Hadi 
Munkai, irta Deákból Gerö György, i l ,  Rélz, 
8vo. Kassán 1 fi. 8 xr-

Horányi Elek Magyar Qrfzugnafc hatalmas és ditsö-* 
séges Királyainak, és első vitézkedő Kapitá* 
nyainak emlékeztető koporsó Épülete, 41a 

, Budán 51 xr.
JÉíus Krilhis Iskolája, mellyben a’ kerefztyén jó 

erköltsökröl, lelki idvefségre minden leg-lzu k* 
ségesbb tudományról igen könnyen minden em< 
bér tanittatik, 8vo Poionyban 36 xr.

Inftitoris Gábor, Halál és utolsó Ítélet napján gon- 
dolható Rettegéfek ellen Vigaztalálai, Polony* 
bán 4to 15 xr.

Juh-Tartásról való rövid Oktatáfa, mellyhez adatta- 
tott a’ Dohány Termesztésnek Meítersége, 8vO 
Ponfonyban 24. xr.

Kettő? út az örök bóldogságra, melly a* Kertíz» 
tény ember egéísé^es, és beteges állapotjában, 
mind válogatott imádságok , mind iítenes Tani’ 
táfok által vezeti az örök életre, tinio Kassán, 
15 xr.

Klobiilitzky Antal Hafznqs mulatság, az az: a’ kis* 
dedek* tanúságára, és hafznokra fzedett kérdő' 
fék és feleletek, Frantziából magyarra fordítót" 
ta , 8vo Pofonyban 12 xr.

Ma-



Magyar és Erdély Orfzágnak Torvény Könyve, 
íratott Werboczi Ittváu akal 1514. iiíztendöben
8vo xr.

Magyar Hadi Komin , avagy Gróf Zrínyi Miklos- 
“ nak Sziget Várban tett Vitéü Dolgai 8vo Fe- 

lten 20 xr.
Mauritius Tsáfzár, fzomorú Játék, Magyar nyelv

re fordított Kereskenyi Adám. í>vo maj. Kas
sán , 15 xr,

Mitridátes, fzomorú Játék, mellyet Magyarra for
dított Zechenter Antal, 8vo Pofonyban 10 xr.

Molnár Jánosnak A ’ Terméfzeti Böltselkedés Eleje 
Newton’ Tanítványinak nyomdoka Izerént, H. 
Darab. 8vo Pofonyban 51 xr.

. A z  Oltári Szentségről, és Áldozatról a’ Kefor- 
i'ormatus Paizsa ellen Hármas K ö n y v , 8vo 
maj. Polonyban 30 xr.

■* Egéfz tlzteiidonek Vasárnapira, és innepíre 
fzolgáló Prédikátziók, 410 Pofonyban és Kas
sán 3 Ü.

—< Tizen öt Levelei a’ jó Nevelésről 8vo Pofony
ban 30 xr.

—  Hármas L e vé l, mellyeket meg - magyarázott 
és oktató Fejtegetélekkel elé-adott, a’ Romai 
közönséges Hitüeknek lelki vigafztaláfokra, bvo 
maj. Pofonyban 15. xr.

Orfeus, és Euriditze némelly mufikákkal, és éne
kekkel gyönyöiködtetö játék , Magyar nyelv
re fordította Kónyi János, 8vo Peíten 5 xr.

Drolz Ferentz Lelki Kintsekkel,rakott Tárház, az 
az : ó és új Törvénybéli Sz, írásnak fok réfzre 
terjedett titkos rejtek-helyeibol fzorgalmatoion 
öfzve fzedegetett jeles példákkal tellyes k ön yv, 
8vo Kassán, 30 xr,

Fafztor-Ember, avagy a* Páfztorok Tanításáról két 
K ö n y v , fcvo Pofonyban 80 xr.

Rájnis Jófef, a’ Magyar Helikonra-Vezérlö Kalaúz. 
A z  a z : a’ Magyar Yers-lz^rzésnek Példái és 
Régulái, 8vo maj, \



Rendelés a’ fáknak az Erdőknek nevelésiről, és
meg-tartásávól való, yvo 15 xr,

Svédi Grófnénak rendes Történeti egy Juháfzi Já
tékkal egyetemben, yvo Polbnyuan, és К;ь-- 
sin ío xr.

Szabó Dávid (Bároths) Uj mértékre vett kiilömb 
Veríeknek három Könyvei, 8vo. Kassán, 45. xr,

—  Paralzti Majorság, mellyet Vanierböl hat láb
bal mérsékleti Magyar Versbe foglalt. II. Da
rab, 4to. Polonyban , és Kassán , 1 ti. 20 xr.

SzÖnyi Benjámin Gyermekek Fiükája, avagy olly 
izé]* és. hafznos Tudomány ’Sengéje , mellyben 
kevés példák által meg-mutattatik., mint kellef* 
sék lzoktatni a’ gyermekeket és egyúgyú em
bereket , az í(lennek fok féle Teremtéieiröl 
való kegyes és kedves elmélkedéfekre, és az , 
azokban nyilván való Itteni Böltsefséget» ha
talmat , jóságot ’s a’ t. vélek esmértetni és tsu- 
dáltatni, 3vo Pofonyban 20 xr.

Taxonyi János, az embernek erköltseinek , és az 
Iften igazságának Tüköréi, az az: némelly ritka 
és válogatott Történetek, 4to Kassán , 1 fi.

Telemachus Bujdosásának történeti, 4to Kassán, 
45 xr.

Vajda Sámuel Sz, Benedek fzerzetén lévő Tihanyi 
Kaiaftromnak Apatura, A ’ mi Urunk Jéfus Kri<' 
ftnsnak Élete , mellyet a’ négy Evangyeliom' 
ból egyet tsináiván, rendbe fzedett, és fok id- 
vefséges Tanúságokkal meg-bövitett, III. KÖ« 
té s , 4to Pofonyban 4 fl. 15 xr.

W ali litván, Romai Imperatorok Tüköré, njelly 
Julius Tsálzávtdl fogva, az mortani példafiao 
uralkodó II. Jófef Tsáízáráig meg-mutattya » 
kiknek Symbolumok esméretes eredetét, Ural
kodásának kezdetét, életét , erköltsét , hadi 
vifelt dolgait, életének, uralkodásának több
nyire elztendeit, Feleségeit, Magzatit, halá
lának, hol ’s miképen hólt-meg, helyét, ide
jét, Symbolumít, vagy válogatott fontos mon- 
dáfit , egyebet-is mindeneknek fzemeik eleiben 
fúggefztette. jjvo máj. Pofonyban és Kassán,
I IC 36 xr.



D E Á K  K ÖN Y V E K .
Cornides Dániel, P.egum Hungáriát qui Seculo XI. 

regnavere, Genealógiám iliuftrat, atque ab Ob- 
jeftionibus Reverend. Domini Antonii Gano 
c z y , Cathed, Eccleiías Varadinenfis Canonici . 
(pl. t.) vindicat. 4to i fi. 30 xr.

De ratione critica legendi libros moderni temporis 
iine jaftura Religioms & veiitatis, Libri dno. 
8vo 45 xr.

Diplomatarinm Comitatus Sarofienfis, quod ex Ta- 
bulariis & Codicibus Manulciiptis erűit Carolus 
W agn er, Hungarus Zborovienüs Bibliothecse 
Univerlitatis Regiie Budenfis Cultos. 410 3 fi.

Dugonics Andreae e Scholis Piis , in Regia Umver- 
fitate Budenli Mathematum Profefl’oris Publici 
Argonauticoruni , five de Vellere aureo, Libri 
X X IV . 8vo t fi. 30 xr.

Kölei'erii Samuelis de jíeres^Eer Auraria Romano* 
Dacica una cum Valachias Cis-Alutanie fubter* 
rane* delcriptione Michaelis Schendo R . C. Eq. 
Vanderbeck. 8vo 1 fi. 15 xr.

Petii de Warda Eccletiaruin Colocenfis &Bachieniis 
Canonice unitarumx Avchiepiícopi EpiÜolae cum 
nonnullis Wladislai II. Regis Hungaria: Literis 
Petri caufa fcriptis. Praefatus eft , & Indicem 
Chronologicum fubjecit Carolus W agner, 4to 
1 fi. 40 xr.

Pray Georgii Specimen Hierarchis Hungarics com« 
ple&enS feriein chronologicam Arebiepifcoporum 
& Epifcoporum Hungária cum rudi Dicecefium 
delineatione adjeftis, fi qUas funt peculiares, 
prarrogativis , ut plurimum ex Diplomatibus 
congeftum, II. Partes. 4to 4 fi.

1—1 Diatribe in Differtationem HiftoricoCriticam de 
S. Ladislao Hungari* R eg e , Fundatoie Epi- 
fcopatus Varadienfis, ab Ántonie Ganoczy 
Cathedr. Eccl. Varadienfis Canonico, (p l. t it .) 
conlcriptam. Cui accedunt Synodus fuh Lau- 
rentio Strigonienfi Arcbi-Epiíitopo celcbrata ex 
codice MS. Seculi X ii .  exeuntis. £ t confcri-



ptio Decim* Pontifici* in Dioeceü Wefzpri» 
діепГі Seculi X IV . ex Codice MS. Tabularii fe« 
crcti Vaticani. 4to i ti. 15. xr,

Stimuliis СопірипЛіоіш, & foliloquia verbis Sacvae 
Scriptur® infertexta, per V . P. Fr. joannem a 
Jefu Maria Carmelitam difcalceatum Calagurita- 
num, 8vo ao xr.

Tabella interufurialis Praclica, methodum exhibens 
perfpicuam expedite inveftigandi, facileque in- 
veniendi} veram ac indubitatam numerorum 
fumtnam, qímntum Videlicet titulo inteiuíur'i » 
cujuscönque occut-ribilis capitalis finnma non 
tantum pro integro, medio , aut quartalitate 
A n n i, verum efiam (ingulis menfibus , horum- 
que diebus per 6. 5. 4. & 3. pro Cento pen- 
ikndum obveniat? adnexa item mercedis , feu 
Cenfus Tabella, additur polhemo Tabella luper 
modo currente moneta: Aureorum quippe di- 
veríl valoris, Marianorum, Septenariorum, de 
Groflorum, quotnam eorundem , unus j plures- 
ve jaftus, ( quemlibet jaftum a 5. íruílis com- 
. írandó) conficiant fiorenos, & cfuciferos. 
Opera Michaeiis Rofzpírl'zy. icmo 36 xr.

Wagner Caroli Anaiefta Scepuüi \Sacri & Profon* 
Partes quatuo: 4to 7 fl.
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