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M. Vásárbelyiensis et Сент 
Librorum. 



Y кисты ойнвоз A 

A midôn ищу; ыытаышьоад dítséret... 
kóldusok közt méitín félhccck ‚ bogy те; 
szóllításomra nem-is figyelmcznek; íllycn 
‘kia ajtot~is tartozkodva nyïrok z nc hogy a’ 
На“: szollitvân-mcg, mint az б: szomorń/f 
jíték’ cgyéb arínt ner-(elett alízlros Iróia, 
hat lónak ‘11116 kaput nyíssak; mint meg-an. 
ну! pcgazusokkàl az örökkévalósíg’ едете tör 
veïan'nyival-îs inkább, Воду тёМп гыьшк, 
hogïy cz mïnd rosszasa'gíra, mind сайт va. f 
-lzlmcly bctsére nézvcïis, hatodìknák szím 
lílodnék.` _ 

Мех: я.) Azon ¿5t Darabm-îs; à’ mint 
lâtszîk, h'a‘mm мы; az Анны‘, nem jírc 
:16g rcszelô: én‘is ezt на!‘ egywzcr néztem 
â'ltal; mivcl 'rêsz-s'zerïn: örëmeftebb ше 
gyünk clé, mint rbbb tóbb hibákat Май 
viszszi; rész-sz’crînt карандаш, роду ign 
zîtva fokszor még ront az cmbcr magín vfel 
lyiìl дошли; jöjjcnek a’ Nap fényrè mint _ \ _ 
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a’ tetmészctbc búrján ‘Дж-53, ha önként Её; 
rcmnck , cggyik sc practcndálvóa, мы’ ö 
tec fzakasszák. . _ 

‘3-10 Ázon еду-Миши“; hcllyctr , а‘ mi 
‚мы van; Мак hogy cbbc a’ kü‘lòmbözö’ 
sc’g lessz igen nagy. ` 

3-tio Ebbeds 'hófszú c’s igen tanito Dia- ‚ 
logusok vnnnak. Y l __ _ 'n 

4-to Ebbc-ïs akír mcllyik Tzóll, yigcn hal 
lik az Auctor hangin. ' v 

5~to На azokba laflcêpzclödës t‘öbbnyv'irè 
annyìraA bujífn текст; mimha а’ ízcrzö az; 
„вы vólna, hogy az é'rcl’ io' fzérc clég a“ 
íót {бит marc’kkal `>ve'tnî, ésl hogy а’ fok 
gyóngy а’ mirar-is mcg‘sz‘épirî , ’s nem verter 
vólna esz'ébc, hogy a’ fok fzépség a’ fzc’p; ° 
böl még el-takar: ebbe a’ fútó tolluból sok 
igzn Шут fólyn a _ _ 

6-to На fzintc én könnycbhez Íog'tàm-‘is 
czzel, mort a’ Tragaedia -bajósabb: еду-а 
ra’nt nem bírták vállaink; noha :gy 6:21]!! 
„ban minden с‘ fél¢ munkaà ha taak ncmép 
pen кий-ШИН való, hasonlithacaclan с“ 
опуаз tudomínyba valamcly ollyns ‹:\-гс]гесс 
ïgazsâg’ kcreséséhcz; ’s mman van, hogy 
ehe-z olïyan kcvcsen ‘так, ‘s mi legiòt 

’ fórmáîimk. —_ t 
q 
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7.,». Az Elöljáró Beszédénck alíìn как: 
*s nevcmët én sc ‘свист-И; és Бра jól ér 
‘от »zt-is, mennyirc ’senil-oz, a’- mì keve 
(с: olvas az cmbcr; а’ midön иду azz, а’ 
mi` k‘ülömbcu-il Мне, min: c’ppcn oda való, 
‘Мэн kçll пятой , ‘мы az útín тов-15.!“ 
mísba, ki kelk venni, ha' a’ (ища ncm w1 

д. Yaj ‘Ка; Ièxmî“o` l 
Jól; rudom hogy a’ mcnnyì иду Munka' 

„мины míndcniknck ctc а’ ncvc: abból 
mi köverkèzîk? leg fcllyebb az, hogy sem 
а2оп‚1то"ёг darabia, scm cz az cnyim ncm 
арт]: ЕпДЩсаК, ’s híhctöképpcrmcgy “так Y 
Icssz. Azén-_t поп fro-is, a’ mi: az Elöljí-- 
ljo Bcszébébc smlircst tsonakja el-ncm bins,- 
hun mefszebb аки‘ uxcnni, zegyc hajóra ‚ а’ 
mely névv¢l {мы Indiára, 

8-’00 Szcrcntsétlen Fclebarátai irânt való cm 
bcri érzésébefis` ànnyìra‘-l részt "сидя, hogy 
Едут-{з e'zcn munkítska’ nycreségéböl, a 
zoknak a’ kik fzabad ё; :lat: vírjik а’ rsf. 
korg() Га“, sorsok‘ enyhitëlérc fórditani 
fogok. Illyen kevéfscl той többrc ncm mc,” 
hcrck. На mînden Iro- еду-еду Capitalist ‚ 
hagyna a' koldulás meg-szlìntetésére; úgy М 
vannl Массив az Irók’ fznporodásác; ’s ¿ik-is 
I‘lïlfpklfjoknnyleg-aláhb еду ncmsS МИН“. 

„а 3 fuanák 
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tudník, ’s mindcn betsůlctcs émbét а’ ш!! 
xa nézvc òrömef’ccbb venné. 

De и)!“ а’ Nagyok-is, az ö kcdvcsseîk, 
nek emlékezcr-.oszlopúl ollyan Capîcalisokaß 
hagynának! hogy az cgészj esztendöbe nef 
menne az c’gre panas: a’ gazdag teíìvérek 
moítohasíga ellen: Szâzadokon álral спиц 
dönként kcrcmé oda fénn híládatos szívck-Í 
böl az áldís. Söt vaina sok el-múló шагом 
talan ŕényt iliycn fórmán tcrmc’nek has'zno-J 
(on illandóví! Tnndöklóttek-é чаши fzcb 
bcn cgy ИЩУ! lakodalomba-ÍS а’ brilliín-` 
tok; min! :zon könnyck’ czerci, минут; 
а’ F. C_síszímé a'- pompa kölcségévcl vett 
mcg? --- _. Vajha többcn мамаши a’ tell-14 
gçrböl iillycn-gyöngyökcc уйдет, а’ mcl 
lyckcc :gy föld’ F¢lségcs As-zszonya Куй 
призы) штампа ékcsségénck папок ! - - 

gf-o All-is úgy lárszi'k a’ régi (шпиц 
kal nem eléggé lc’vén esmcrctes, „мы 

A ki-hagyott; cngcmet-ìs ¢gy Frantzia. домаш 
giík’ tudofsa híbáztathaçna, & 

Különösön pedi; czcn munkátskíra nézfí 
. VC еще: j¢gyz¢m -mcg. 

I-bcn Не” a‘matcriáìa ign', a’Pa'risìAk.-' 
Ш: közt raláltatìk Lásd Klugcr. 

n-szor Hofzszú; de hatalám iádtzanílgcl; 
lchcmc okoson hagyni bclöllc. 
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3-or Ноя? а” Lenni ‘ulg’ nem lfnni önként 
van kövcrvc a’ IlLdik Бомонд‘: elcin; és 
hogy kövcttem, azr-îs azon Angius példáián 
истца/Ы а‘ Nyomtattatni-val kövctte (*) Az 
ö; Sz- játc’k мы: fgy kövcttc a’ Hora 
tius `[zg/fum et “плиту: а” ILdikba pag 73, 
tßak úgy tetszik muck a’ rcndnck: scm д‘ 
„га-щ jlirtek serérzs'ége szélén душам Ьа]па1‚ 
utánna mindjárr az'on rend hcllyetc a’ mi occ 
van inkább ezt „шт vólna: sem а’ menyböl 
barmatozo két tsz‘llag -- - ' 

фото: На nem akarnám mindcn szónak a' 
mcly valamcly' felebarâroc, a’ nélkül hogy 
gyogyitaná sebesithet, cl-vcnni маты; 
Гг'йквёд fclctt volna cmlitcni, hogy tcrmé‘. 

‘эгс: szerint cgy ncm sc maga gyalízodik, 
hanem а” híbái iramakJC, hogy сны-11 
1:6ЬЬпбг Мшёц, annál inkíbb Rcrüljük „к: 
kan foganarosobb lévën a’ hìba gyalázâsa; 
mim: a’ jónak тете, inkákb Шуба taìím 
шик mint szeretjúk szépck lennî. --- 

Léány, fel¢sc’g, Anya! a’ псы-Кто! 
titkos vc’ghccctlcnébôl', a’ láthato lételrc hí 
rom kcdvcs léprsö, mcllyakcn az Örökkc’ 
valóság fórrâaa ki-fóly -- az elsö, еду tapant. 
ható Angyal, èlcvenitójc a’ fö-ldi ŕeremtéa 

nek 
 

(") Lásd Erdéllyì Muzeum. VI. Füzet :74.Lapón.' 
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nek , ‘Мёд: és Ёйэгеп:ь - Fc'lcség, ¿s Férj!- 
¿az Ifìen képébc vñágosság és árnyék -- A 
nya! fclséges szem név! :gy szcbbtituluì, 
fonrosabh Мин} mints. Mixsoda Ordo ¿ker` 
‘Май _szcbbcn еду mejjct, mint cgy И: an 
.gyal az ô ege mczcìén repcsvc a’- Nektâr fór 
Iás Кбит}? mikor еду vfragzó tsçuemö оп! 
“an mosolyog-fcl, 's az ìgaz :myai истец!’ 
tckinmtc szcmbc И; "мы цсппусй‘пп ab 
ba а’ mágnesi- cgybe taiálkçzâsbß; еду а’ fo-` 
„до“ апуё‘щ смелых szép tüqcmény -_ ч 
’S mcllyìk Hivatal fon‘cosabb?. А: çls’c'ì hat: 
mada а’ fel-nbr: cmbcmck ,tz Anya’y Кап a-. 
lat; van; 's abba gz ô szcrctetcr’y тыс; га: 
“(мы klfráznak , а’ szexìm; a" min: az. Q1 
kosság’ Nap-fénnye sî'xt иду nem , a’ ‘7115309 
ság’ "аду sctétség’ Рима; он mdnek ’Fi-_ 
tu! él а’ Nérok-- ’s or; {eugettetik a’ Yi; 
lág’ sorsa` --f I 'y 

Hit yegy tìsztce Nagy-anys mely. Май 
séggcl ‘МИ-1:! mint a* teli hold mìdön az 
éjnzakán álcal тега; ciìndôklö' serge harms; 
tot: hullarva kís-érìf ' ' 

Еду rsnicó a’ mïà: világosság а’ S¢~' 
tërségbe úgy тете clöl az так Ыар-Еёпуъ 
re vezérel--- Az egygnci Bíró, а‘ kinck a" 
f`ôldön a’ maga méfô - scrpenyöflét :dta Rezé" 
bc az Istcn; еду Pfokátor а’ ki az ìgassíg 
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mener: híven harrzol, az árradansig‘ чем 
plczö ‘Днём-9 cgy Doktor a; ki az ô szen 
'ycdö fclcbarácaìéxc fcl-áìdozza egész életéc 
végig jajgatások Кон röìícni, под)’ а2о1‹ас a 
paszsza ~ - mcîly's'zcnn писк! Àh! tsak а 
kámcìlyik а’ mcnnyivcl szcnccbb, anna'l in 
.kább meg-fertézrcrl‘lcrö -n’ morsok мы 

Egyéb и“: itt a’ яхт-26 scmmic ínkább 
Ю- ucm tsufol min: а’ Роёсёсд még pcdìg úgy 
hogy mikór úgy el-fclcjti magít, ногу azzíl 
lcss‘z, több hcllyckcn saìa'c magá: mcg-ta 
l'álja benne: de hazudui se magának s: másnak 
scnkinck való kcdvczétböî nem akart. ‘, 

A’ Magncrismust (a’ mclynek fîrkaibôl a’ jô« 
ycndö мак talám tôbbcc-is fejthernek М, mins: 
gondçlnok) nem magi: il'lcti gulajdonképpcn 
о’ beszéd, noha "цветы úgy jtm Н; из 
pcm a’ vcle «zsett- lsok Charlacránkodást. 

5-ör Мёд tcttcm vólna hozzá еду vagy 
két valosabb és lzerclemmel mcg-nem higi 
коп: rrágc’diár cgy pr`obíra. ‘де rész-szérinr az 
cmliretc raél, és az а’ víszkcrcgség, Ноут 
nél elébb halljam-mcg én-ia gyaláztatásomar ‚ 
‚штык, ‘réSz-sznînt a’nyomratás каше 
gc tartoztatott. 1817. ` 

\ 
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SZEMÉLLYEK’ 
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v DÈNG-LOS , еду gazdag Banquìes. 
CHARLOTTE а; la R 0 с h c ‚ а’ fçlggégc,` 
HENRIE-T TE, a’ léányok.' 
ÃMÁLIA, ennek ftajja. 
LOUIS ,E а‘ tanítoìa. 
GfófB5RNARD,a'kaœß 
ANDRÉ, а’ szakáts. 
LUCAS., a’ Grof legénnye. _ 
GEORGEA` 1g esztendös, а.’ Grof taíkvér. ВЫ!’ 

nyc" ña.' 
lAMAD'E, kcreskedö Lo'uìsnak utozásból èrkezebt 

barátja. - 
.CHRISIPPE, а’ Grof barátja цыган; Pkçnìpqtgn; 

l пап-10452, 
JEAN, cgy киста‘. 
BOMBAST; ) nokmrolh 
CQURTE Э I 

ägäfï äïnvqom 
Pmkátorok-` 

MARCLOS ) 
DARNOT, (виды 
CARDAN , ) 
Azon шт тшшьеисъ az,E1öl - ‘наш eggyüt-b 

ж 

*_ 4 ‘ l 4 
'=` i. - EL. 



-Qf'nn 2Q 

краб ‚вып-тонн. 
ELSÖ S'ELENÉS. 
*Mr* 

(;КОЪч BERNÁRD едут; ‚ ( bomlókát „ПИ-тип; 
jobb kezére штаты, bal` ‚секс еду pikszisenf.- шт: 
да mula» штат, papiros, bor , pálinka, ibrik, 
_]ïml’sa; a' jeje мы: :gy Genius bozw-le eg bo 
'rorgyáwkoszorńg ohms ¿gy мы, ’s le-teszi. 

Igenjózan, (tapafztja a’ baja'c) egészen simán 
marad а’ naja az embernek; ba'u'l mint valamìtövìs. 
dìfznó tüskèi úgy állananak! egyl kìs рекой láng 
fzìn кв]! réá- ( tält bart., ’s fel-‘vészi а’ pobarat j - 
Helìcóni fzcnt шва! adj olaja: а’ ’Séni шёизё 
re: hogy lángoljon а’ Cháos fötétségébe, 's rémitâ 
f_sudák tántzoljanak-körül. ( iszik) MCUDYÚ’M‘I' 
‘За! шс1у bájoló mosolygással (яйцами-1‘: a’ te éthe 
redból! te fzerelem Lnélkül élninem tudó men-afz 
fzony! halhatatlan, mìndég halandokkaì fzcrelmes» 
kedö‘! fogadj engemet maß; férj‘ednck, Schakes. 
pearnak bús özvegye! cgy kegyes pillantásodra 
тег-датам, ’s nem küiönben nyargalok oda 
fcnn az шансы habzó téj-folyamat’ partjain, mint 
еду vefzett cb, mely „ушам ЁеЁущЕ ìrtnztltó 
mi“ a.’ _föêëöm è== H01 vagyokz bofzofkányoza 

ì' ’ Nudi.. l 

,...`__ ‚ ___ ‘ 
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t-snda-ìévö Neppek! Щи: golyobîsok. „так еду-1’ 
mást «ваты - - - а‘ Géniek „мы гёГгедец 
okn'dták teli a’ "Мат. - - ‚ Те vagy? ( mjefztí Izar.--` 
fait) Ídvez Иду mennyei fzerelmesem! annyi eze: 
Кбит enfgem néztélf- ki ollyau hatalmuasr'lak. a'YI 

"kìnek fettenetes (дача el-haliék az örökkévalóság’ 
vìde'keìre - - - Kegyescn mosoîyoguzL-lc _ f'f‘llegedröïnw 
nyuitva-le a' vad terméfzetnekmìndcn vì'rága‘iból ‹ 

` ’s bnrîánaïból eïeg'y {рт Козгогй‘г. ---^ (n_e'zfel) 
De vnllynh melivìk a' Кисти Кбит? nem lehet 

'tí1dnì, mfg af halhatatlanságra fzületendô tsetsemö 
ki nf-m mász --- taîám az ábrázatból? (l мы”. 
„fz ) 11a-nem tudnám , hogy magaml vagyok , el-_ 
fumék; течение: a' P_o'a‘ta az ö dühösségébe , C ffl 
„Ты a’ Романы, 's fzomorua'n ne'a tììkörbe j 'I_l'sakv 
te maradfz-meg az áerbe hervadhatatîan !_ mikgg al; 

"пушек a'lolîad ezt a' ‘fçlséges kaponyátl ki-es`zîka 
тень’: moí‘r az eg‘éfz "Щ; benne van ., az еды‘: 
„щ“- benne Битый“: ‚ az Üstökös tsillagok Ц: 
ezer efztendös (Мои: el~tévefztìk ìftoztató Шев 
íégébe - -v- ’s a‘hòl molt akkora Sérañmok repül» ` 
nek mim еду Tzethal . majd еду kìs pondro’ pa 
lotáia lefz; 's mind agen час! terméí‘zet bndzái» 
mellryeknekfmagvaival teli ‘Юн, rajta zöldellcnek. - 

мАзошк Э‘ЕЬЕНЁЬ‘. 
‚СЕОКСЭЕЩЕЮ Кбпу’и-гттб‘иа! az Oskolából; 

¿I a' Graf ` ` 
BERNÁRD. Nagy reménység‘ü kis Ötsém! 

idvez lc'gy! Lám.' mit tanûltatok ma; (ne'zi ki 
oldfua a'tsanut) Áh! Ногти; dirsömö hajc'lonìked-A 
A'Yentze а’ Mu'sáknak! Мисс kér свет efztendös, 

‘ *A fr ‚ 

` \ 
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""s 'ollyap zöld а‘ тьма: {öt mint a’ múha cgii 
ofzlóppn алый] zöldbbb minél rég-ìbb. -- Kedves, 

"'Gyermekeî az Ö kolìorúja’ h'omlókának! 55610: 
f tál-é ma ‘так? ‚ А .ì ‚ , 

GEORGE. Ne'm Штат ma édes Bátsî! а’ 
Agycrmckek _mind штык, mind сие! az одна! 
kinlodtaìn; hògy az Órdög vitte-vólna“-`el, fem-I 
mit fem vértettem bèlölle: шип ¢gy kis Árith'mœ 
БЫ: tanìtottak, щи abból érth'e'ttem valamìtzé» 
.A BERNÁRD. Pogány! meg-ne fertéztcsd ìllycń 
r-átkokkal ajakidat; hogy valamellyik Mu’sa meg 
halfa l"¿s `béká‘vá Aváltoztasson ., - - - hogy ‚мы а’ 

"'méîi'hyìŕì как‘; bájoló vendégségébe пока! ‚а‘ fzá‘ 
î'fz't'è'tëm'ck'ct hdmi-fel? тонус}; röla’ пушек-{отд 
telen rágják'fle и: а’ hust., 'mdlyèl ‘az Aéfz-lzlng 
öltözìè'tï. '- "- 'è A' tudomány а’ földön даты Ьииб; 
nem a' fzárnyas állaroknak való; aká'r mìllyentu. 

' доз-Ё ts"ak egy erös bihal; ’s aká'rmely Po'éta ha 
egy muslitza-ìs, annak felìbe repůlhct: 's hiddv 
el! a’ tudomàny ollyan a'ßénìcnek, mint az egér 
k3 az egémek, vagy ha kedvezöbben атак {zol 
lani ‚ mínél nagyobbá Мы а’ teüet, мак a’ (154: 
'nyakat детка; má' hogy а’ te gyermekì Gènied 
bßz'z дышит“; gondolj az immìtìmuslîfza l ~ 
-fzárn'yárzl еду bilan-nner; mely nyomorúlt'valóság‘g 

, à’ mit nem annyira fzámyas bihalnak, mint bìha- _ 
las fzárnynak lehet mondani., ---’ az egekßrizze 
hek, ногу a"terméfzet mühellyéböl kì-repült le.. 
vegöi l'akos ifzapba heveredjél; -- - mikor az os 
kolába kapnnyáìkat töltö társaid aznn durva földi 
mértékbc >l¢|r~nyomna1ky mosolyogj elöre le 4aum té 
gcd váro {впадать а’ hová а’ ce könnyüségsd 

_ fóß 

l 
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кусает - -- а’ te agyad шт :fra vlì'ö , hñgy 
mi'ñt еду `thékába ‚этом bé-rakjä'k a' Folìántó 
kat, mellyek el-végyék a’ vskfzcmeid hal'maih 
züldellcndö babér-gyökereînèk hellyét; hanem Богу 
älmak felséges üres'ségéböl teìjék ‘а’ Theka, és а‘ 
jöv'ö fzá'zaduk tìztes тона; hizzanak --- Ё”! 
au", (miga Напиши Q Воду azbn teíìhez,v a.’ 
m‘uï“ az Oskolába `kafßtál , тегу egy Шашки“ 
mit tanúltatok ma? _ 

GEORGE. ncpetáxm'nk чаша: V'irgniusból-is. 
BERNARD. lNm? 
GEORGE. Formo’slm 'paßor’Úaŕidoń lrdebat.. 
-B/ERNÁRD. А‘ fzép мышцы; ara'ny id'ejë. 

be а‘ phántazìa -ki-merîtve a't'erméfzet‘ öröm teh.' 
'gei’ét, а’ fe'nek'é'n Èzá'ì'azon шанс]: fsudákn ’ "ált‘ 
-llly'e'q fzié'pség Nec Ишим Lycida‘ìn ìiirabere. 

GEORGE. Alt-is штык, 
BERNARD. onyan Рота ë'rzés, а‘ m'elvfß 

egy köz betülletes ember, a' ki едут: btn'zadY a' 
штаммы, nem juthat - . - нема-1; аьшьь 
kell kezdenì, ( ki-uyítja Homiust) mellyik Odáf 
tanultátak közelebbröl? ‚ ' 

GEORGE. Donec grams «ram tibi.' 
BERNÁRD. ( meg-kaprua ) Brávo! Éppen 16’ 

( oda пуща ) ОЫазЩ/(Зс ёг2ёз‘е1. 
СВОКСЕ.('{ауа$ап) Dnuecgŕatus сх’ат tibi.' 
BERNÁRD. Ollyan fagyasan? Нет étzéd 

mìllyenfzép army ['zók а‘ tiszta arany id'ů'bôl - - Da'-` 
nec! millyen f‘elséges! hány más fzón 'nem kezdhettë 
‘бита? de n’ Mu'sa mint еду’ Tündér, rhìkôr meg. 
‘зари а‘ Genie fz‘áját vefzejével., a’ (бы; leg«e`« 
lébb ezen búzgó tseppel fokadt ki, N0! má: 8’ 
mi nyelvïmken. 

     
 

a, 
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ЁЕ‘ОЁСЕ. Mig ходи: valék ñ'ëked. 
BERNARD. ign. kan fm; а: а’ пуск» a. 

'inellyet az Anyádtóltahultál; f Miir kedventzed ЧМ. 
мы) De tovább! meri а’ le-szakado И; az "ácrb'c 
riem maradhat. . - 

GEORGE. Nec quisquam фойе’ ЬтасЫп leauciídae 
¿unici juvenil' ‘Шли’. 

BERNÁRD. iârrsd-megjól: mi mam bagni . 
a’ Воины‘, _amai а‘ doì‘ont’sról fel-reppent patsirtà 

'l‘m‘gy trilláz a'mcñn'yei bultos-ài; körül; 'mellyen az 
'àjtot keresö ujjak- mint valami 'Plánéták úg'y búj 
атак -- Наш’ móndanád а’ mi nyelvünken? 

'GEORGE' À’ Бабки гидошд de még sem ér 
fem ymi az", Ногу a’ ища: a’ nyakának adja. 

vvBERNARD». Äh! Áhla’í'zépct ncm-is értèni 
*éŕèz'nì kell : niefs'ze maradjón az értelem -Országa , а’ 
‘repüiö pégazuson iìlö alatt; a' fódìtást nem-is ép 
феи íigy ‘kèll ténni, a' m-int'kéne; íöt néha а’ fór 
'ditó ’a' шага lelké-biSl-is pntolja a' fzerzöjét; 'S ¿gy 
‘ked‘veltebb ifjŕntz sa. ье‘тт löifììl nyakad’ baw't; 
мшуеп in... jáfék-heuye с: а’ kert, а' mma 

"zián'akl 'a' “knlömb'féle vírágokat а’ hó alol mint 
vala'mi `fejér juhak , úgy ke'resik ki Yn’ kö'rmök, ’g 
а’ mi leg - szebb , maga а’ juhak juha», еду ret 
t‘c'ńëtes nagy juh , а. fzelidség ìdéázlja-- fs hátmi’ 
ikó‘r a’ hó el-inennyen,mím bögnek a’bárányok a’ 
mezön. ‚ ‘ ‘ ‘ 

С’ЕОВСЕ- Akkòi' тогда: tilllîlkát tsin‘älunk 
fül - fábóí. 

BERNARD. Brávó ! Paéta non ßt :ed nascitur (пёс 
2i ’s zapogarjn a’ bomloka't. ) Éppen innen izököt 
lì cz az indillumí gondolat, ’s аду 1с1’е1е.а’ babér. — 

‚‚ nal: 
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!одЪйвёНЁ - -- ‘a’ {с agyad -nem {На ‘115 ‚ hûgy 
mìńt еду `thékába poltzokra bé-rakják a' Folìántó 
kat` mel'lyek el-végyék а’ vskfzcmeìd hal'maih 
Iöldellendö babérgyökereìnèk hellyét; hanem hogy 
гимн felséges üres'ségéböl teljék `а‘ Théka, és l’ 
JÖVÜ fzá'zadok бис; mòjjaî hizlanak --- _]Üvél 
"ё", (туши Hamm', ногу атоп teñhez, a" 
U'lfllyet az Oskolába >kafßtál , 'végy еду kis vlelket Vv 
xmt „пыток та? v 

GEORGE. Rcpetáxmnk Маша: vìrgilîusból-is. 
EERNARD. Mit? 
GEORGE. Fm'monlm 'paßofvCoŕidoń п‘йеьш‘.1 
vB/ERNÁRD. A’ fzép mestcŕségck arahy ìd‘ejë« 

be а‘ pha'ntazìa ßkì-m¢rìtve a't'erniéiv‘zet" vöröm teh 
‘gei’ét, а’ fe'nek‘é'n àzá'î'azon кита: tsudám talált. 
lll'yën fzëpség Ne: ‘te'ne'ŕum Lycidaîn штът. 

GEORGE. Àzt-is tanúltuk, 
BERNARD. Ouyan Poétai ë‘fzés, а‘ 1пе1уге 

egy köz betůlletes amber, а‘ ki едут: bmwY а’ 
1сгтё1`2епе1 , nem juthat - . - Nekcd-is Маты) 
kell kezdeni, ( ki-«yitja Horatiust) mellyik О“! 
tanultátak közelebbröl? 

GEORGE. Done.` grams cram tibi.' 
BERNÁRD. (та-Карта) Brávo! Ёрреп 16! 

( oda пуща ) 'Olvasd2/de érzésïel. 
GBORGÈ.(‘fagydsan) Dnnecgr'atu: cram tibi.' 
BERNÁRD. Ollyan Рамазан? Nem é'rze‘d 

mìllyenfzép arany í‘zók a’ Цена агапу ìd'ó‘böl - - Dv'-4 
nec! millyen f'elséges! hány más fzún nem kezdhettë 
vólna? de а’ Mu’sa mint egy T ündér., тиф: meg» 
tsapta а‘ Genie fz'âját vefzejével, а‘ {61:81:34 
le'bb ezen búzgó “appel Шкаф: ki, No! máx ß’ 
mi пустит. 

4 



‘ё ’( ‘is УФ- ‘ 
l"GEÓWRÀGEL Mig kedves valék пёнеа. — 
BERNARD. Igm кв: fzók; az а’ nyerv д. 

'ínellyet az Anyádtól сайта“; ( Migr leedventzed bal. 
um) De tovább! meri а’ le-szakado `viz. az äcrö'e 
Пот mafadhat. . I 

GEORGE. Nec quísguam рой” ЬтпсЫп шагам 
¿e'fvíci juvenil' dalmt. 

BERNÁRD. Érrsnmegjól: нм мы: hágni . 
а‘ Domri’i, ~aŕról а‘ doì'ont'sról fel-reppcm patsirta 

lm‘gy trilláz a’mcñn'yei boltuza't körül; mellyen az 
ajtot kcresö ujjak` mint valami 'Plánéták úgzy búj 
dosnák -- Наш’ móndanád a’ mi .ny'elvün'ken'f’ 

GEORGE- A’ msm indem », de még зсш é'r 
fem `’mi az", hogy а‘ kafjár a’ nyakának adja. 

BEPQNÁRD. Äh! Áhia’fzépct nem-is тем 
Heini kell v: nieísze maradjo'n az értelem Országa , а’ 
î'epülö pégazuson illö alatt; a' fódìtást nem-is ép 
V'pcm {13‘у'ке11сеш11‹‚ а’ mintkéne; för néha a’ fór 
'ditó ‘a‘ Мода ltlkébůl-is pntolja а‘ fzerzöjét: 'S :gy 
'ked'ueltebb ífjântz :ai мтш Адтй! „yakaa' b‘a'va't; 
Mìllyen ke'dv'ès játék-liellye cz a’ kert., а’ fántá 
"штык! ‘а’ "КШбшЬШе vnágokar а’ hó alol mim; 
vala'mi "fejér juhak , úgy ke'l'esik ki Va' kè'î'rmök, ’s 

. a’ mi leg - szebb ‚ `lmaga a’ juhak juha, еду те: 
иные; nagy juh , a. fzelidség idéálja-- 's hátmi' 
:kú‘r a’ hó el-mennyem‘mint bögnek a’bárányok a’ 
mezön. ‘ ‘ 

С-ЕОВСЕ- Akkò'r meg'int tilinkát tsinálunk 
fü! - fábóí. ‚ ‚ 

BERNÁRD. Brávó ! Poéta nonj'ît :ed nascítur (nét 
2i ’s tapogaßja a’bomloka't. ) Éppen innen ízököt 
kì¢z az indillumi gondolat, ‘s egy lcvele‘a’babér. 

‚ nak 
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hak éppen ezt a’ мыши: fogja -lcì- fedni~- L 
Tsak fogadd-meg,` a’ mit mondok! ne elegyedj a' 
tudomány nap-számossì közzé! liüìönösön а‘ kréè 
tától tablától ŕ fuss a' mint как lehet; mcrt akáŕ 
"mìllven Génìettöl, ha tsak еду trìángulum, vagy 
kfvátt "как egy a’plus b. halhatatlàn koponyáián 
belöl mehet, azormal favanyu ábbrâzattal el-fór 
dnl 'a' Mu’sa; ’s az а‘ gondolat‘, meïly rnìnt a’héŕ' 
jvasy а’ knhoból ůgy for“ ki ‘темп .‚ jég-tsapbů 
„так fzakad berm a’ìvégén — —- 111с1е5_й$21а jó:` 
им; kell avra; a*Gé'nìenek «тем; kell lenm 
’s v'illámlásokkal néznì, menydörgéssel -fzó1lani., 
’le fz'éh'észen Amennì elébb - - ~ а’ fzabad -természet 
тип-1: fzerezi azt a' feszességet.` 's rendete 11631 
fe! a2 :'rerbe-a ’s нём-ы а’ halmakat, uminthá vala 
honń'an Ie-r‘mlotta’k ‘Шла: а‘ {ólyo vhck Канун. 
ffwmk", ’S burján "(гид ‘Ледн- збрпйпы kövé- 
rebb a’ fö’ld. мы nagyobb p_ukkantok nönek--~ 
A' mesfefség trîumfussa а’ természeten, hOgY а; 
Génie - kény egvbe gyüjtse a’ mìkct ez сплотить 
km.' P- О’ еду 61:11 _ Concertbe a’ pìkkola` fzavú 
Pfüßìöt. a’ baglyat a'fagottal., Còfnónak a’hóld 
rE orditó шум, ’s flatr'avereznì а’ íülemìlét, at 
Üngffö békát contráznì, `’s trombìtálnì а’ Lybìl` 
Pur'zcájgéifelebc ordito стихам; mind mm 
еду hárŕnonìába таксист, :Sak hírtelen fe1-nyit--> 
il а‘ nyüvek’ setét palotáìát, hogy а‘ vatsota az 
afztalì mu’sikával egybe камеди: --- Olykot az-iá 
meg-wk; hogy a' Génie valamely tsudálatòs düé 
‘hösségébe а’ Chaosból kì-nyuj`tja kàrját, i«s rette-1 
heres nagy markázba` года mìndermek magvzxìt,> 
визит: haragjában минуя-91; hogy di ro’sa ai; 

bô." j 



‚ ’ б’ с 17 Ф’ 
‘73 bógánts testvérëvel еды hajtsák harmatns 'fëa 
jeike't; ’à à'z'on állatotska, а‘ melyböl ezer Coo'- ' 
Ikat kel-Iene egyb'e 't'ol'da‘nì, liogy еду etzet-tsepp 
Oceeanját által-ufszák., azon Colofsussal Ya’ mel,l 
ké: lábával а‘ tenger két ртути, egybe ölel# 
kez'lehe'lnn; ’S 'ezereket inondok én nóked паров 
kent'; Еду! tarts plajbászat ’s pugiliárìst; ’s а’ 
mint nyìlik а’ v'írág а’ Ge'níedbe, fza‘kas'zd ’s vesd 
Jcgy marék sóval mind eggyüvé, hogy maid a’ Per 
pourris val füstölj --- Meg°tanìtalak inég mmden 
íéle nemü Poézìshek a’ `ÍRécîpéìre; ìgaz hogy иду 
’osztán minden Génie hélk'lll leheta tsak и adam-' 
dóklat шаги-к szerìnt 'eg‘ybe Rell eleg"yitenì-- шаг: _ 
YYneg-lesz р. ò. Kön‘yrsepp 'guttaa 11. ‘аду veg 
hetetl'en `-~=- Sìghel‘ur usarán; Aist detul'~pr'o vomìtoe 
'ring иду egyé‘b tzelras Érted? 

GEORGE. ваш Ea.. Emil tsndiio'tog. 
«loigök em; щита att'ol fogv'a nem érmmghogy 
ai ember ka’rja _ker-tel. _ Y ’ 

BERNARD. Meg ь nomineren иду -. è? im” 
"in 'nem @freni ken: mieu, köfüifonja, >¿mim 

GEORGE. igen de iwgy àsieii а’ man in. 
Бей az' h-ìdeg', À's ai kéz meg `-fázi'k а, 'vagy ¢1~.`01., 
“с! a’ h6. D _l n _ ` 

BERNÁRD. -Br'lvoi pihéì а‘ щу 95101111: 
hak: ‘oll'yan hó ez, mely a’ leg-h‘evebb nya: 
ba 111111, 's a’liideg' teler-is meg- melegîtì.' 

GEORGE. Én nem tudom, az Aritmetîcat ’s 
опыт-1: -tsak ìnkább értek ‚ de ezt tellyeiléggel 
ůßm éftCma 

` ‚в BER. 

fon mondval öl'eli '- Szamár! 
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BERNÁRD. Антон értem.' értem! érezii 
gaz ember! nem érzed azon mennyei hónak per.’ 
’selö мы? 

GEORGE. Jajl Jai.' 011 Istenem! mit :simil 
jak, hogy érezzem a' hónak per’selö hevét? kép- 
telen! égetö hidegét érteném ... mìkor (‘нами 
tam. -l- - ‚ ì ' _ 

BERNÁRD. Mcgint éŕtenì ‘ugy.é‘_2 ’('béyz'ì Ё. 
karbárm 's' 'veri ) Te Basilíscus! Lüdért'z! a' ki 
mcg “Vet” a’ néked "adott Tzárn'yàkáb, "“lnásïhì'ir 

»kal-sz; meg-átolkodva 'nem 'érzed Ъ" '9. 4"teltvé’í’ 
i'zent öfztöneìt- -- ’s nem hevülsz "azfnn höfa,`in'cly' 
а’ nap’ fénnye а’ Те15б1эь termés‘zetben"?_ ` 

GEORGE Jaj г Jaj! emmrdesäársï: ЕёБь 
is r‘nár 9-nél; иду-15 hevülökfhogy'éget’mìndenütt 
a’,l1ová ё‘. ì _ i _ w 

BERNARD. légyen mindenïk Мыши ¿gy 
egY tsapás fzentelve! ( üzi-ki verw) Eregy fem 
mire kellö! ha nem 'akarsz repůlnifenn'mint а’ 
patsirta., bár mint egy'fzárnyas egér; légy тк 
ké tsuszo mászo Шаг! vagy légy fejsze a'tudomá 
nyok’ meg пищи]: töke'jét vágni-` ha'nem akarsz‘ 
penitzilus lennx' , tollaìt faragni azon lurdnak` mely ‚ 
2z Ö tojál’fából tèged halhatatlaná tenni költ vólt ki. 

у GEORGE. Engedjen-meg Édes Bátsi! én 
nem tehetek folla, hogy nem tudom érteni. 

BERNÁRD. Megint érteni? kegyerlen pri 
bék! шея-сыпи: cllensége а‘ Mu’sának.' ( fel-eme 
1i a’ korbátsat ) lïuss az én mind а’ 9. Musától 
lángolo штаты! nem látod a’ Jupiter kezébe _ 
а’ villámlást? (‚же щит) _ 
_ GEORGE. ( Лига) Tsak ne érezzem! - - Oh 
lfzonyu Mu‘sa! C el-jut ) 
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HARMADIK SELENÉS. 
BERNÁRD egyeal'ül. 

BERNARD. Halhatatlan Szüz! akár :l` Heli» 
‘Eon’ пел: kuffeiébe так ortzáid ‚ а’ mint le-ha- 
jolva iszól fzembe шьют, .kar hx'ves erdeid’ 
'árnyékában tsergedezö patakjaidnàl andalagsz: vedd 
kedves атомы ezen hei'emet.' ’s ez kor. 
báts’ i'ajìait еду атм énekedet emel‘ó' dissonanti 
änak Y Naponként fog `1_1evekedni az én búzgoságom: 
lha lehetne a’ tekenös békának-îs szárnyakat кап‘! 
iiék, hogy retteneres nagy sereggel repdesve sugir 
fényeden , 'a'l Парок 'meg-lfomályositva ‘отп 
"llink, az egyedů'l bóldogitó Génie ‚ми: az око: 
Elefant Newton' sirkaveröi lenspni. 's elödbe 
'vinni a’ predát, hogy kedve'n'tzeidnek fel- oszd. 

rNECYEDIK S'ELÉNÉS. 
CHRiSIPPE es BERNARD. 

' BERÑÁORD. ldv'ei иду Ba‘rátom! ë'ppen dí-`v 
fsö órììba jele'nâi '- fńeg. _ 

CHRISIPPE. A’ mi сайте: ille't, идут gya~ 
qlizaitoi ст ЪеП el-bunom. 

BERNÁRD. Воду - ногу? mond-‘meg a’ te На 
mudar. hátlia a’ tündér гамма tsak eggyetvíl- 
шик Ье1ёд ’s világ'os lefs'z. 

CHRISIPPE. A1 ôrdögbe.' hagy înkább meg 
датам“ inkább sötétiéget tsináljon Ngod. 

BERNARD. Én ha akarom, mind тег-душ 
а’ föld alatti Luszterebe поп setétet sngárzó gyér. 
судак, mellyek ат: a’ nyüvek vendégeskednek. 
..- Nem тот-е Barátom? а’ mint а’ fermés ‘ai 
ki fzemeímböl. 

b l ' CHRI 



¿wow 
ä Y CHRI-SIPPE. Valósággal úgy írtozom; hog? 
llaa nemv tudnám .‚ bogy а’ Poézis ijjcszt’ó' képe, meg 
nem Штаты“ ugy НМ а’ Nagyságod feje az 61:23 
kit. hogy ha а‘ Pokolba így jelennék~meg., еду. 
fzeribe fejcdelemnek Идиш“ - - . De ìhól la! *fe* 
gittség ! 

ì'S'Tö'DIK 3ELE`NES. ’ 
’Side 's az ele'bbìck. I 

_. JEÁN. Ide futótt az Ur иду-ё’? еЪБ'едТеппхеЁ 
Nagysàgod , Ногу bátprkoçita’m`- -- lsíxf dolog! e: 
zek а’ mài Monsieurök miniient тег-155111211‘; if 
шт fófrása afhazugsägnk El-plfu‘lás nelkul ont. 
vg ki aïfzent 'ég aulá - -'-_ `m`os`t az Országnt 115 
vé kell гений, lmgy еду igaz móndot találjon "az 

` ember; a’ ki `az шишек , 'n' ki‘fzóll 's vlessz , lfcépè 
klvánion lelmi - -- igére'fek `tsí|pa lfzél, mely tszik 
a" ‘ты-‘тихом bolbndokbt haggya ‘maga Щ’!!! ç .’s 
minek (‘сайта magok az emberi ’m'éltóság’ tsillagát 
melijekr’ól имеешь, а’ mely'nek hell'y'ét a" ‘Щ; 
nak minden tsillagai bé-nem töltik , тают-15 elf 
ronta‘nak; mex-t az {пуст -bersì'jlni “nem lehet, 's 
mutat'ni туши, ‘а’ kikne'k van niiért._ v. _ 

BERNÁRD. Háï há! >ez a’ 'mostani idö géni 
álita’fsától van; а’ mely meg-nem férvén a' {игл 
igazság kesken'y мышь‘, ki replìl a’ véghetet 
ien femrnìbe ’s ott »teremt. 

JEÁN. Átlrozott mostani tonus! fût, fzép‘ 
will», mind egyaráht van mázólva'. а‘ vaker-is 
iig-y fel-tzifrázzák mint a' vírtust; hogy ez-is ol. 
“зап mint еду Coquette,’s az-is ‘Еду nez ki mint 
а’ ’ ' д 

Engem 
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. Engen! többet rá nem fzéd едут-15 : a‘z Ur' 
bajar-is el-igazìtom: geo. hívrat tsalt- el m'mdcn 
fzentséére esküve , hogy ki бис; terminusról ter 
minusra hazùd’, ’s a’ ha'zamat éheztetì terminusrólt 
tenmi'nusra. — 

BERNARD. Ha mk az а‘ bai (детьми 
ersze‘nyr) Невы! tanuld-meg nem интимные‘. 
ni az illyen Génieknek а’ féle földi dolgokkaliha 
nemes lélek vólnal` benned, ha meg-akarná-is adnì, 
el-mgadnád` й‘ hazáért; ’s tsudálirafkisérnéd fum@ 
icldel» a' ming fenn repülne kegxqsen свыше 1‘: 
v1szsza.._ ` 

' ̀ IEÁN‘. ( a" рта) мыши» )- Pedìg. [ходу a' 
pénzemmel el-nem repülr, ’s а’ házomat è_lreznì 
hem hagyta itt ат: --- De itt több van fzázzal 
(’ v_gixzgzfadjn ) Én fzeretek pontosón mindent. 

BERNÁRD. Рагу“! a’ természet ’s а’ Génie 
\ nem Там-9:11: az egyenest: ИМ »nell ‘ищу ke-` 
' vesebbet ,_ на)! гёььес; de eppen. armpitA nem; 

inkább щипцы viszsza veszem, mind. 
JEÁ'N. No! itt van 5a Инна, úgy-îs több 

(‘й-15:25 ) Alázatoson. kös’zbznöm ( »myers ) `l‘lálá 
lìtexnnek! ( el-vnenßn А, ц 

`11111 ODIK' SELENÉS. 
.de ele'bbiale а" ’Side „ЛИЦ. 

BERNARD. Vigye-el az Órdög az illyen fá 
hhríkaì типы‘; aa illyen ember egy (жди! fem e~ 
lébb való `egy meh-bogárnál, шагу az А‘: tzirkal 
ma ágánál, a’ mely a’ másik körůl mind еду aránt 
forog; lehet tudnì elöre az шт; de egy levegöi 
дадим! ki mondhatja-meg, merre карт? -- en 

' _b 3 nel: 
Ч 
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neben embernek Кёщег kenaf; mindenlçór- négy; 

ы 1m fr, >eggyil; betllit úgy ki Iveri mint а‘ masikat ,_ 
egy genìalis витков vagy7 ránditist sem tsinál--. 
mindenkdr szon dolognál marad, а’ mellyet ем! 
be. tész’nek , femmi nemesbolondság fem lu'vja, fél 
гс, hogy a' Génie bélyegét réá. fü‘sse. -. --. No! de 
5‘ mi nagyobb., meg- nem éri a! feie., mekkora, ` 
И‘?! tett а‘ világmk :‚ egy néhány- ‘сиди-е} azon 
Angeloi képekbò) a.' mellyok az Órökkévalqságot. 
¿kèsitet'ték volnà, meg-,háborit’tatram éppen ini-_ 
kór leg-nagyobb, dü‘höfségbe volram a" Chaosnak~ 
Ницце ;~ mikor éppert af Laégyent „канат mon-. 
dani. az. Le». ferm. akadt. i.’ 111511511‘ a.’- ‘с bili-1ér 
réseddel., 

CHRIS1PPE;. Ahl; tehát én, vagyokv az а’ fle-_ 
fentséelen? illyen klärt' te'ye g, meet ez,l a1. riml egg 
velg .iz4 nrzskkevalóságba. ` 

BERNÁRD.. Мст- te- kedves. Bgrátom, !‘ 15111165; — 
:yujtod (ìénjm la'mgjnit;À ’s eggyi'itt. fegitettéll vol-„X DI. 'nékem azon 111025105 Chaos Zlìrzayarain, által. 
Ól’ditûlli; de .z_‘a’ kétszheg-lkgttölenég! embet- fé‘. 
kk. öxökfe, ki. óltqtta, azt a’ ki magyarázhatgtlan Щ‘ ‚ 
ze:-.-.-. Ah kedves, lB_:n'átonllg lrtozqtoe. mikor a." 
Род“. 6511556 fellegek (ступицы, ‘5. az-v Бит. 
ASZSZOny'., af' szél -_ veszbe .j_öd merevszrvev Целый; ‘ 

AHRISIPI’I‘;I A_hf-'Ahl De, ,hät/nem, lehetne-è 
111525211 einlékezxiì,A vagy két bübájos fzeóra azoln 
bòl ‚ a' mellyek abba a.’ Zůtlaváiba fzerte tm 
liantakl kel-sive еду mást? haltlu- eggyik a’ másikat 
_meh-kapná , ’s 111525211 hoznák aj 1151162 id_öt min-.. 
den tzik - tzák villámjaival. u: 

BER“u 
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BERNARD. Lehetetlen Barátom! ollyan тень 
netes fzók итак , hogy irtoztak egy tenyémyìre. 
is esni еду-111151102: ’s mihelyt nem (выгонят, az 
onnal a' világ' végìre fzéllyel fútottak - - nézd! 
ez tsak a' kezdete. 

C_HRISIPPE. Én méltoatatom arra ‚ hogy az 
egész ltudes1 világból, leg» elébb lássam а’ mire az 
антенны; fzemeì ст; fognak állanì. 

BgERhNÁRD.K ( meg-tsokolja., 'i :if )i Ah! 
.renil‘iyem egyeneclenül van az, oszrály‘. ногу annyi 
mìlliok кант egynelçvan ádvaigy gondolni. Meg 
{цукёпыц11,03‘;= íirjamv ki, ezen` könnyeket az em 
beriségnek. álclozg’tul f mcg-tlfrliszemeit ) Мёд úgy 
vangzomfzörösön, а’ mint а‘ b'ö> emlöböl ki jött‘ 

CHRISIPPI‘L‘A’ mellyet а’ nemes magy tehén 
г; tkgxi шашек botsát - le,._ 

BERNARD._ Hanem nem ‘гидом Barátom! 
Reken). mind. Solitair jö ., nem egy [mint ne'mely 
nek ‚ a’ mellyet egy Маши‘ mejjére fel-reizen; né 
kem mind nap j‘o", ûgy hogyv leg - kissebb se ma 
:fadv keken az~ égb'ó'l - - - Osztán nenn tudom mit isi» 
шашек, hogy а: пар-1: 11155611, 'S 1f îSìllRgOk-i‘ 
lássvanak. ` ’ 

CHRISIPPE. Az ei'ötlen>` Géniek azok, a’ 
kiknek nem lévén Solita írjok, azért tsillámlanak 
aprobli tüzeik - -_- Dev m_ár olmjtánám` щита. 

BERNARD.I Ollyannagy vólt ‚ hogy meg-nem 
нашем; ez на‘; egy azon dafabok‘ közzůl, af 
mellyeket fzéllyel "афиша` ki fzedtem C (Ли: agé. 
:zen más tonusm ) Azon rettenetes nagy dra., mely 
nek mútató Маша а’ Nap щ‘, ymeg-illicit; a’ 
Ваш XII-re штат: az ö Тайга: jóbbjával , ’S a’ 

b 4 пушек 
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`ßylìyek nem leven többé mit ebédeljenek ‚ fel fdr». 
dultak - -- а’ vírasztó, angyalok rettenetesen hm'-` 
Копа}: —« а’ midön egy Kqrmos ördög a' pokal 
kéme’nye tecejéfe ki mászva дамп, 's а’ halál a; 
_Zon {щенка fényl-ve а’ mellyeknek clcik Ádámot 
св Év-át шея-виды“ tántzolni induit az örölg 
ё1ггакёуа1уйиог1шаМЫ mohos fogát. 

CHRISIPPE. Nag‘jságos [__Jragnl {Поп-те; 
egy kllîség! leheretlcnl egyszerrc ‘был: ki állani.' 

i BERNARD. Bizony Barátom ! én {жду here-_ 
tenu; югу а" mi Щи‘, légy,cn ollyan mint. а‘ ma 
gos del, `'s q’ mi Шин: mint af mel éjfél. Ugy-é_. 
hogy ez на}: igazán mind hors? _l y 

CHRISLPPE. мы“ Szeretsen dió ‚ Gyöm-_ 
bér --- ’s még ollyan füszer-is, a" mellyet а‘ ter-_ 
"так; maga-.ii tsinálnì el-_felejrett -_ -~.-. а! tsugìmL 
gyiìxnölts mint kopasz4 а’ ш’ёШЦ a" fa. 

i BERNÁRD. Van sól-is elég benne ?- 
CHRISIPPE. Kövel van belé verve., Могу 

lássa az egész vílág: ногу bövön мы; rsupa ren-_ 
яме; .se-_banyàmlg (ogjai- ai' jóyenciŕll mondani а} 
Nagyságod Eejer. " ' 

BERNÁRD, ÉsA remánylenfhórldog A_rabìáf. 
‘mk , 'a Coána Copiáenak, 

CHRlSlPPE.l Cornu" Copiaenak-is.: tsudálva` 
nonI retteneteg Шара: , a’ rnelynekV fzgrvìba mind 
Hek el'fértek: e; fell-_dö‘fhemé vele minelenIl бё 
niek Pyramissait , az af ‘они pedigI af mely meg 
irhatja шва); ьбуяёгс' ki- ömlése're, еду mennyei 
lindé, melljf gunár- va'- Serañmok Кбайт, 

BERNÁKD, Hej Банкет}. engedì-V meg a 
Génie. ingysegnek, a' n_lellyet belsö részeimbe ki 

fejezê 
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fe'ezéseid mérészséïge дым: ;` Штат emeive igen 
kögel jársz hozzárn, di’tsá‘ségemet iromáiiyoiitani. 

GHRISIPPE. Távol légyen ez a’ Szentség~tö 
ife's töilem, nemli'ajàtom ez a' feny., на‘: a' hold 
vette a’ naptól .° miheiyt Nagyságod el- fórditja áb 
таят, fogyatkozást fzenved. 

BERNARD. Tsai; _ugyan sokkal tartozom éń 

CHRlsLPPP.- А’ mennyibe finden fzólgáiok 
inelyre a’ Шар-“155611, vagy 1eg-alább egy lam- ` 

Из‘, kaiapnak ,_ mely a’ világosságot le-Verje: e! 
e_z-1_s ne'kem си; dlts'ó's'ség. ' А I 

BBRNÁRD' Ah Barátom! Én oilyan Fdld 
vagyok egy más парка nézvc; Henriette a' Nap" 
Наша _; de niikor ieg-inkább várnám Могу то 
soiyogjon, feilegbe borul --- lemmi könyörgésre 
nem haj_o1--- Oh millyen КМ ollyan Миши]: já-- 
Iásba nein inciuini! - -v- Лидия, „gem сот ш o-. 
qui; ‘дайте tenis. d — 

CHRISIPPE. A.' Génie _femmit fem enged a' 
markába штат: ‘а’ tengert «мы; ki inria , ha 
liozgá tenné a’ fzáját. ч 

BERNÁRD. Meg nem lehettem oilyan fze~ 
rentsés, ногу azon gyönyöri’íiég tengeréhez villes' 
fem ajakimat, ` i 

C_Ii‘iRlSIPPE.~ Az_-is meltó, шт: а’ Génìßßek 
{де az el-fogialt kaitéiyt шантаж jó, vólna 1514’!! ‘Tani a’Denglos Henriette pénzével - bezze'g lehet 

ne Bibliothekát fzerezni; a’ kertbe egy мы PM’ 
nafsus hegyet rakni, rettenetes nagy Apbllot ст!‘ 
ni a’ tetejire ,_ Pégazusokat rakn'ánk a’ НЕ", Iii-m' 
Ämter fzámyokkal’s hinyitott haben fzájjal. min* 

к l — ha 
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hamveritenének; az Erdöt lai-faragott kůfmu’sákf. 
kal., Nimf'ákkal meg-töltenök'. 

BERNÁRD. Èrávó {Щи gondolat! egész_tüz~_ 
zel meg-ìndulok. ‚ i 

CI-IRVISIPPE. Igyçkezzék Nagyságod mérsé 
kelnì azv Enrhuziasmust, mert ha,ollyan fenn jár, 
meg fe látják: fzálljon-.lev Nagyságod ‚ kivált Dern"`~ 
glosnál.,__ igaz, hogy, annaleF a' Saturn_usnak__ átmos-_ 
pherg'gjábg nem-is gyu‘lfmeg.- ' 

BERNARD. ( meg чтобы )‚’Ге_ vagy- az énçà 
M_ix‘simnakebnjeszlröje, lángiának, aranyból tsinált. 
koppanróia ‚ 's 4nerr1_,_különben;emelemcl te az én Gif-_ 
nimet, mint Atlgs azlîget; amg]~ a’ föld eztazNy 
army l'zegekkçl.l rogyngo, kék kupoesóffedelett 
mely атак: az. emberek eg‘f-„rnástíA m‘ég a’. пушек 
elött efzikh- --ÀEngedek most -`.,is_L tanársodnak; tey 

y ,levy minden4 dçlgaimba. Pleniporeritiariusom. :lereA 
sédliúnk arra; а: правду}; Yálnnk., 's én fel--v` 
пас-пуск a’_ Теща-‚чад озцгршёга.„_(п еЪ_-_тепне1с )__y 

_ HETEDIK gELENÉs.; 
DENGLOS ç а’ b_ázdbzregyediil y. 

Vajhay мак egy Щиты; hafználna az én f‘ze-r 
rentsérlen'ségem !-— de ниш eén4 fe hittezm` чаша ак 
kor, mikorf а’ kék ég mosolygott, 's` a’ le-szálle 
Ízerelem-Istene eleibe ro'sa levé! efsö hullott am 
broziát himö zefirekkel :_ most ai' hóval fzállingo 
zo (За-Мат elött а’ termëfzet sohajrások ’s Кбит‘ 
nyek как vetkez-ik, ’s a' heverö levelekkel sárg_a 
föld ‘ища a’ мы halotti lepedtït - -- Макси-18 
már (синий reménységem: hajdon ha í'ár lett-is, а‘ 
Napnak lereje volt, ’s mihelyt ki~derült; fel~száradt; 
már а‘ fagy az eggyetlen reménység --_- ( panza) 
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Mind edriig türiietöbb volt , de a'Y быть“ ' 
¿_brázatnak köz veszekedésekkel ‘юный-е! , Кед 
‘Zellen` dolog e- нам meg pénzt nem_ adott vaina 
!z_ Isteni, hogy álhatnámki iga‘z. hogy neml ingren 
van; mett A_ssz_ony~ ellen pénzt tartani-meg bain 
's_obb , mint еду vám körös kñriiif tiizet okádo ei~ 
мифа-‚спец, meg-öriznif mindenìk fummáiska и“ 
forrásà aÍ szükségek ш; uji' foiyamatìának -- - а? 
fzàmvetéstöi {итак mint ад ördög af нищеты --i 
de ha ei-fogy af pen; ‚д akkorl készilijön af fzegény 
гида le ищем; vatsmfa'rezI petsenyének - ~-l Én e' 
léggé- тег-Закат; af pokolnak mincien dévártment 
j_eit‘, ’s mindég ott volnék, ha af ,enz-em( ММ 
19819111 ‘шт af nélkiil femmim fe voina) nem ad* 
nl. mßůot néméiy titkon folyo` könny‘eket fei-keres- 
1li ,_ а" mellyeket az_ éhezö, virtus sir; a' midön a 
zpkat el-veszem ,__ ug! гены; brfniámkai „так 
"'- Nékem-îs jutottv tsak иду-щ vaiamî,_ belsö tsen 
dßstég ai ki'ilsöVA heliyet :_ oh !_ тег; ez_ nein lessa, 
illißmig af koporsoba nem “стену ágyamat._, 

МИД‘ TZÁDlK ÜELENÉS»` 
QHARLOÍIE. ¿i DENGLQS~~ 

.CHAROTTE ç kann lemma )‚ H91. van? 
DENGLOS.Ä Ha! edit-ì:r el-üidòz._ ‚ 

I CHARLQTTE. C kürm )l Hoi az а’ viiágos~ 
figtól' búyo bagolyy ,_ идти? ( be' jo) ‘аду nem 
i; tudom mìtspda пап: erdemelj › l 

DENGLOS. Minden moule; a? ze feádból; 
meiy a’ шёл „мы keresztel. . ‘ 
_ CHARLOTTE; lflajdon mikor megfnyiit, su»4 
:yat fzollotr.~ ' . 

DEN:A i 
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DENGLOS. Éppen az а’ Мне-с!" engem-î,ç 
l¢~vont. У - 

CHARLOTTE. Már örclög ногу nem ollyan 
fzép mint vólt? ha а’ \1о'5а_с1-Ьи110п_‚ nem um.v 
1’а\‹'!: - é egyébb? ‚ 

ВЕКСЗЬОЧ. Mind, meg - vannak al.' «мы: ,_ 
s_öt még hegyel‘sebbeknkérlek haggy békét! 

CHARLOTTE. I_llyen istentelenül meg-tell., 
ni! nem и: ìgérted-é hogy также fzeretsz? hog; 
Íohajtoztál könnyes,l fzpemekkel nrézvlr:l reim :_ mikey;` 
igénelz ` , _ 

DE/NGLOS.A Áljon- elé az, aj Им!‘ igértem :~ 
’s az a' ki igért éppen ollyan bolond 1сп;„т1"с1 
az én tapasztalásomnemlehet nállaiì hngg, olgosabb. 
légyen. ‹ ‚ 

CHARLOTTE. Тем! bolond чаши тйко” 
fzerettél? miért nem térhetek még egygzer oda 
Уши‘ hogy fnézném meg- iudul’ás nélkůl; mig 
„ki-sohajtanád lelkcdct ? De ez lehetetlen - - - oh ро; 
~kol nyilj\-1neg.‘A ` . 

ВЕЫОЬОЗ’ Elégfgé megn-nyiltv: kérlek сейф 
bé, ‘s engedj еду kis pauzát. ‘ ' 

CHARLOTTE. Ты!‘ azért sem , Могу fzen-. 
vedi; esmércl- meg., hogy te tette). fzerentsétlenné; 
máfi'al boldogobb letrem volna; hányon nem kér 
tek engem , a' kik másokat boldpggá так ï de már 
meg - vénitetrel. ’ 

D-ENGLOS., A’ házafságba a' meg`- elégedet~ 
lenseg nem von külön az egygyik ábrázatra, ha 
nem mindenkór pároson : az а.’ карт: egybe hang 
zäs ritka вида, ha akker-is tart, mikor az an 
gyali énekre мыть hurok el-pattannak, veg! 
mfg: emzkcdnek. ' 
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rCHARLOTTE. Еду rsaiják - meg az ártat'iai-g 
vlli'zinyt; a’ mennyi 'férfi mind el - kárhozik. \ 

DENGLOS. Többnyire oiiyan forrnán mint 
‘М; rsak nem tudja 'oilyan 'tisztzin mindenìk; ta 
ìlám jobb v'oina ., ha te~is eI-tudnád `hitesni veiem ‚ 
hogy vi'nenybe vagyok. . 

CHARLOTTE. Te magia 'hîr‘euéx-el ‘шпон! 
DENGLOS. Könn’yen-ìs Vhìltél. 
CHARLOTTE. мм mim ha ‘e1-vertel, ш. 

ŕtozoi fzererni , "s 'ooidoggä t‘enni. l 
DENGLOS. _Láthja az Ifren , "abba ìgyekeb 

'_tem, mîgffzinte kësön ‘észre ищет, llogy a’ ki 
'az Ai‘szonyi id`ö штат ege 'aiá a'iva, и: vei‘zi 
'maga eieibe, Ногу annak fep‘erje feiiegei't; авт: 
't'ó'i és vizf‘öi ‘megìro'hgált "nyomorusägos мы, és 
'a' viiágì ’kò'teiei'séget lei -r'mliatja. 

*CHARLOTTE Inyenekei hanani moi, a' 
'kitöi az‘ember Мышей; rextenetes doiog; mét`à 
‘gembe meg- 'fuladbk. 

DENGLOS. _To `hogy 'eröd nints'. ‚ 
CHARLOTTE. Мед-сне]. . ’ 
DENGLOS. Te mondád. ` ‚ 
CHARLOTTE. A’ méreg fegësze'ń ‘пас;- öl.` 
DENGLOS. Az u. 

_ CHARLOTTE. хм; 'Ine-meen! f4' ’ffii 
böl „фей — И ) 1162:! #meg mit irtál volt. 

DENGLOS. Szeretetröl vaio Contractust ke. 
lessz? erröi az .adofságrol nints törvény hely. 

CHARLOTTE, Van az Isten {паб fzéice' 
tlött ( oda gyn/tja) Olvasd! _ - ' 

DENGLOS. Hagymásgbéli Юге befzéd; ép« 
pen 
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`pen ollyan mint ha a’ mikor 'meg- gyogyui az еда; 
Ъсг ‚ mind réá {штаты A’ Contraetusnak иду 
van ereje., ha ép elmével tsináljálí: (мед-шагу) 
hadd égien-el ‘атм annak a’ 'mi ‘r'a1jta\_volt;y nézci 
а’ hamva-it, otr _’s itt., ~’s даёт! ujjra ha ylellet. 

CHARLOTTE. Í) -lìengloe! vigy fzol'hat еду 
Ьес5й1ссе5 embèr, a’ ki bgljdo'n шут ? ( rel'uas ) 
( Dangle: j‘e'ìre домами belga: ) -,-,'I`sak az от 

’ „é'ŕtc-m, a’ 'miolta -Tég'ed ЦЕНЕ}, шШуеп é 
„ defséggel fognak ‘ё’ `fzentek eg‘g‘yèsïìlni; ‘E’ mi 
„leikeink 'se xehemek többé каши: az ‘ы’яё ö 

` ,.lel'ésbe az lstenség' két nap-këpe Езжу! 0l 
„fvadu ¥’s midön a"ki`|'nondl1ararlan „надевать; 
„"egy l'fzent ‘ejtzaka шеи-кант: fèmrnit ‘fe ш 

' „ат; tsak éreztem'; Еду any“ Tz'er'etetet‘a’ 
’„ m'ely мы -nem tud, az Ist’ent es 'mìnden jó 
„1.11m bébfoglal‘, ’s а’ `te ajakidan találván 
.„ meg 'ńiind едут: 'az'zl tsókjokat, az idves- 
„ 'séget kostoltam/a’ földön ,‚ Bolond ember be 

тыс? О Denglos! miért nem lehetek én többé 
ollyan boldog, ногу vte igy érezz? egy kunyhoba 
mennék, minden gazdagságomat СНиП/е, ’s nap 
fzáinmal élve hálát adnék -A- ь ОПуап jó volnál гс 
Amindenként ezen az eggyen kivül; ’s annyi erlid 
van magadan; téged-is tsak az ifjuság ‘1114 

`gal vásárolt; hát az esztendönek, ha e1~mulik-is a’ 
шт, nem miénkek a’ több réfzei-is, ’s nem 
иду fzeretjük~é rendre azokat? --- Én tégedet 
most-is иду fzeretlek, как te fzeress engemet! en 
gedj -megl ‘5 ( ki~terjesztett “мы menyen feld) 
térj "На: а’ fzeretet karjai közzé.' 

DEN# 

l 
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DENGLOS. Charlotte! Ne kéni'zeritts‘az "e 

'í'zemet annyi ezerszer ei- vesztenem; ( Ici-ter 
jeszti ‘мы: шт, ’.r fele' Нади!!! ) Légycn még 
‘един és щетка! --- Mindenhato! segìrts! tá 
*massz fel egy Мост! "( a’ mint we; мща ‚шт 
`-uíßza‘retten)_`lstenem! az én erömmei 'egyeiiülie 
`lietetlen '--- Äh! 'egy Щ] pokol --'nem fzeretni 
>elle а’ mit а‘ köteiesség parantsoi. --- Engedj-meg 
'Chariottei tte/"rendre ‘vagy'ke't egésszen"kiilömbö- 
"12S, rsupa “гуд! ’s váioságos г6111655: -mìkor й ап 
’fgyai jÖ eiömbe, felé t'erjesz’tem karjaîma'tg‘demi 
4‘hciyt közél meny'ek, `már annyì ezerszer‘meg-tsaiat' 
v"tatva eszembe -jut a' tui köve'tkezö‘iördög, ’s vis 
èl'za fettenek --O-`^-`4Fáj nékem: ez a’ rest"tsináftsufut 
ibglöllü'nk; 'mîkfor ‘с: nem'váiaszt-ei többé , или 
«egybqefeii-jëeünk. _ _ _ 

_ l‘CI-IARLO ГТЕ. Bizony Barátom! `tsudáiat`os 
rlember'vagy'te, 'nem keliet voina {сюда az ollyan 
`embemek. _ ‚ i 

DENGLOSQ'Már ozon 'mind "tul 'vagyu'nk; 
az nem ‚дым; ujjra а’ hamvakat. _ 

CHARLOTTE. Наши az a"me`iy ‘мыш 
1о3п1’Г26тЬ1‘3Ьщ а’ niost 'nyìilo fzé’pségek‘re? tsupán 
az ifjuság el-vi'rágzása az Oka: háládatla'n ‘иду; ha 
el-huiiott a' ro’sa, a’ m'eiynek egyedüi voitál imá 
doja, nem ugyan ezen a’ tön nyillik-é a’ város 
mostani tavafszának leg- ты) ro'sája? а’ te ie'á 
nyod. 

DENGLOS. Hasonio veszedeimére valakine 

CHARLOTTE. Inkább ki- tekerem a’ nya_ 
kit; mint sem oilyan tsuda embernek adjam. 

‘, д l 
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DENGLOS Én’ï is vìgyázok a' mennyibèñ 
'meg' engeded, hogy ollyas а’ ki а’ Hazának fon' 
голы) fznlgálatjáratermetr: ne vefzesse-el életónek 
еду részét rés'zegséggel a’ többit кирпича]. 

CHARLOTTE. 'Os‘ztän nem tìszt'a-é мы} 
te vagy а’ liibás? a" t'ulajdoh 'léa'ñyár'ol а‘ várog 
mestani тайга ‘йгйдзёйы igy bëszêli. 

DFNGLOS. T iszta; 'mert 'mikò'r се éppen и‘ 
lyan ‘Юта! .. nem tutdtarn hogy e2 а’ virág mit teà 
rem: Grof 'Bernárd leg»îóbb 'lessi пай, ép-kéi 
Iáb, jo Ahiîz-tau’tó , _’s 4jó«ga\zdzl lessi; az Àpja`- is' 
illyen bolonci volt; 'a' mint (Мод, tsak p_ënz mín 

~denühk; и! 'a' szël, ‘mihe‘lyi ай Asszonyi -ég ат: 
egy» ъПуап támad , СНЫ}: ‚ а’ Grofnak Nagy-:pie 
umm mim eliognnkastélyiába 's Domîniumábs 
meg -1el1etneállitani. Bolondotska ‘az igaz; á'mns 
teni Epidémiába van; a' ìnidön иду annyi PóétaV 
lessz., hogyl a’ betse eil-vész , ‘(аду i’ детишек 
nagy réfze az életét el-vesztegeti; ugya'n на‘ van 
a'nnyi esze., под ineg- gyogyulhàsspn‘, на} a’for 
ráson menjen МЫ ., ’5 а’ Poézîs veszelös dühössége' 
пи}: #ki babjai't., maid el-halgát ‚а‘ lent, mikora 
‘мы: аьтщац ki-ül а’ bystërika éjfe'le, ’s 
мед-‘гонят a' pokoli kò‘dböl'a’ так; 

_ CHARLOTTE. Regen Шея Asszony felle 
geinek печатей: miért nem lehet fígy tudni elö-> 

fre? de mind meg-tanitbm féá а’ Léányomàt. 
DENGLOS. Az Ístenórthagydœl! mert ей; 

bplend lessz иду-55, ’5 аКёг- mit mondasz ‚ mind 
дым. _ _ 

CHARHOTTE Tudom en mit mondek: ’s 
ahoz а’ bolondhoz nem adem: nékem шить“ kelh 

i ` l DEN" 
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_ DENGLOS. Az igen еще: ’s igißn ió em 
beren nem kapnk: oiiyan i'zeretsenek~k'özr Мышка 

_ lmgy az „душа! fejér meg- nem él közöttek , ha 
leg-aiább НИЦ bé«nem напиши magát. 

CHARLOTTE. Meg вы“; о1|уап‚‘ a' ki на)’ 
yfzeretì, hogy a’ teiire éppen nem nez, ’s meg 
veniilve-is иду 2í'zeresse. ~ ~ ~ ‚ 

DENGLOS. Oilyan mezö, meiy miktn'` a' 
_nap a’ téii tsiiiagzatokba jár-ìs, oiiyan kies mele 
gen virágozzék ., zugva a’ repdes'ó‘ ‘щей-кисты! 
Vigyâzz inkább arra, ine hogy otiyannal “тетки! 
litk-meg“ a' kibe fok marériája van поп bolondiág". 
4mik ;' mert “ку Ы2опуо50п boldogtaian iessz; ép. 
pen иду fegjameg-kivánni пока: a’ `ieheretiene 
kez,_a‘»meliyeket a’ boiond imádo той mind ma 
ga teiiyes Мыс] in_¿g-igëf; ’s шаг‘! az шине; 
urán а’ Donátioval шаман örökös perrei kinòzza 
az Urát- -- ïs éppen ezért rég` mo’ndom , ‘ходу a’` _ 
Louis tauitása nékeinnem'tetszik; kár voina mind 
annak а’ nagy reménységü ifjunak el-vesfztegetödni., 
mind Henrìettének még náiladnál,- is ‘кидает 
nebbé ienniQÉn Louisba sok tapioját тот annali 
a' ~tsuciaiiatos ìnduiatnak, minden piiiautatba таит, 
hogy fìikrát kap; _egy> oliyan tsudáiatos Щитки 
léányt-is éppen еду oliyan ember ragadhahfei , hogy 

_in-ind a’ ketten 1e-es`senek -- »most imi vannak? 
CHARLOTTE. A' Kertbehagytam Чип!“ 

öket; hogy a’ friss áeren in_kább meg-ne unjama 
git Henriette. ' 

DENGLOS. Èppen a' pìraditsomba! hogy _ 
maid ‘га-штык nzni. —‚ Ne fen, ha meg го‘: 
Tzor kůnn шум. kiváit iiiyen késö fzlirkiìletbe; 

` ‚ l У ‚С meg~ 
L _ 
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’ ‚тумана‘; mind a’ ìót mind a’gonoszt, ’s annál 
jobben tanulnak m’nél kevesebbetlátnak, a’Vënug 
tsillaga estve fénylik fzebben --- majd meg. lámd 
mit г5йпё1зг‘тй1аога’ На; mindent el -boritotn 

CHARLOTTE. Éppen az én léányom еду 
Ollyan nemtelenbe? а‘ Charlotte de la Roche ylé 

. ¿nya-"nem иду neveltem én, hogy rangján alOl 
fzeressen; а‘ meg-bersüllés u, а‘ mely Наш’: én 
llèki fzabtam. 

DENGLOS. Azt a’kertet а’ természet'he'n'l 
lveszi l‘zámba, a' mellyet nem maga ген. _ 

CHARLOTTE. De ezt a' teŕmészët‘t'ette: ai 
rzllletés, a’ vér annyi lsülömbséget 'tefzen közöt 
tek. -- - ‚‚ 

ввысьог. Hogy ëppenm ¿"kálalísbéég'êì 
a’ mellyel штык, af vér eggyesiteni Пища. 

CHARLOTTE. Ugyan apa, a’ ki az'ö tu 
iajdon léányarol Еду gondolhar. 

DENGLOS. Okosabb mint; а’ meg-gondolatlan 
anYa: ’s rész fzerint apa-is fzinte как annyìra va 
`дум: joságódból , mint Ferj, addig “мамы а’ gyer 
lsnekemm'cl-is, hogy так az atyai érze'sbe-is ott а’ 
merged. ` 
s CHARLOTTE. Tsak ugy‘an annyi goromba 
Sägßt- lehetetlen elftiìrni: háládatlan! fe fzeretet, 
-lemmi; pedig lutánnam lettél а‘ mi _vagy. ММ‘ 
volt a' mikor hozzád mentem? tsupa fzeretetböb 
Nem ugy van? nem аж igérted, `hogyörökké Гид‘ 
retsz? valoságos rosz karacterü A_ember ‘мну; még 
а’ pénzt-is örökké fzámvetve adni; рай; az enyim 
mel fzerezte - ё - egy illyen _iakarékos jó 32124351 
fzonytól még типы-з: venni -Íï‘nem‘türök шь 

bé 
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‘bé еду piiiantásig~ìs; egyszeribe' el-váiom: add. 
vii‘sza mindenemet; még kapok a’kihiven гаек: 
fen - engemer. 

DENGLOS; Örömest, yha sok ererszer nem 
tettél volna. igy: bár egyszer iátnám еду akarato 
dat reggelt'ól estvig élni, mint az Ephemerák. 

CHARLOTTE. Engem egy bogárhoz 11:56:1 
iitanii a' kit таят az egész vìiág egy tsuda-bn. 
gárnak esmer. Várd-meg! шт az igaz, hogy 
meg-panaszlom~ derek embereknek; meg темой: 
lmindent а‘ világon, hogy lassák meliyiknek van . 
î gaz a. 

_ ̀  DENGLOS. Haiigassfaz Istenért kérlek! má; 
Qlégè különben én el-tudiak hailgattatni, de nem 

. -lröizönöd - meg ; jobb leí‘sz , haligass - el f'zépenl 
CHARLOTTE. Jai.' te istentelen! rosz.' gyii. 

kos! még fenyegerni engem! a' ki urán van m‘in. 
_den boidogságod. ~ - . tsak azért fem hallgarnk 
mondok mìndent a' mi k-1~fér a' i‘zámon. - - - 

DENGLOS. C Felé menyen. ) Еду fzó sc lé. 
gyen! különben mìdjárt тег-14:01 Pluto: az az ô 
veronnssába. ‚ 

CHARLOTTE. ( rioa )Tovaji tolva] (fut 
'ki —) meg-akar ìS'ini a' gyilkós. 

`DENGLOS. f meg-dll ) Ne félj, тег: nem 
„спуск utánnade söt-veied a' "Лёд-0145 ki-lehet 
ne kergetni; még a' heliyedtöi~is futok: hog)Y fus« 
funi: most éppen ugy еду-111611301, а’ mint vom 

fzodtunk hajdon вы’ más felé.A 

e в МУОР!` 
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так. тглшк yELENÉS. 

BERNÁRD. ¿1"ÃMÁLIA. (az utszdn tala'lkoz‘va) 
ÁMÁLIA. мата; szolg'áìa Nzodnak , ma 

ее“: пар nem láttuk Наша: ; egy más fzebbnek 
‚их: fzerenrséje - -. \ 

BERNARD. Éppen most indunam ahoz, a’ 
kinek l'zépsége ki-oltja а’ napot, мы“, és $11 
“goku z' tsak ne ‘ют: ollyan molloha az én is-’ 
ten al‘szonyom: maga tehetne „мы: kedves Ámá‘ 
lia; monde-neg, hogy annyiêlalendáriumat ММ!’ 
tam` hogy minden nap еду efztendö telik-el, ‘5 
már az élctemen ш] elek , ha ó vifsza. nem vi’ 
Тип; veressen Мат а’ jeg-törŕi Ma'tyás пари‘, 
efzembe jutván az ö fzívének (ай: iegc, hogy ha 
egyszgr вид-15141110: 's az életem ta al‘sza fényle 
ni kezdenel-- mondje-meg, Воду а’ miolra meg 
láttam, пира hamu lette-m. 

ÁMÁLIA. Biz a' mi kis~al`szonyunknak nem 
ìell kann. . 

BERNARD. мамы мг. miv.' ним‘ 
hogy Мыс!“ `mond'ad ногу а’ fohajtásokkal meg.. 
t`ôlt Ы: ugy ballik типами, mintha czer mats 
kák nyájognának ‚ mondjad, hogy fzemem két 
fós-kúttá ‘Ш’, n' gémetle-huzo kövek'a’ Izerelem’ 
(м; fáidalom ! ŕizetletlen àdofságaiì a’ környek ö 
zfönyvizén hányodom, ki шар hol áll-meg bús 
báríkám? 

AMALIA. Ha ‚еще: mondok, иду nem fok 
ra menyek: mondjon Ngoil а‘ félét, mint Louis 
ha чаши)‘: am menni. 

.J1 
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BERNARD. Kedves Ámáiia! maga taak oi 

‚ lyan könnyü i'zerrel f'zoli ‘Мат; pedig énimagá 
hoz rég hogy jó indulattal vagyok, ne'kem az a’ 
gondolatom, hogy шага: vigyem- el az én kedve 
sem frajjának: me-g-áijon egy kisség; rég akartam 
Venn/i magának valamit, 's most juta éppen jo 
heiyt eszembe; itt а’ boitba gyértyát gyujtotta'ka 
liivja~ki nékem a' legényt (Ámdlia lié-fut j Most 
mindjárt többre menyek a' kukiikoî-szin рынка 
val, mint minden Géníemmel. ‹ 

(дедщ ‚мы ¿md/imi j Mir ménozfarik 
Ngod ? ‘ ' 

BERNARD. Adj Ám`aiîánák az én Contomra 
а’ mennyi` рынка: kiván; menj válassz-kì a’ 1’; 
izebbevkbó'i (a'lege‘ny bé~menjen) i ___ 

AMALIA. Öfökké iánìm ‚ 11o-gy шутка 
ves deri’ek> ember Ngod; mindég haraguttam a' 
Kìs-Afszonyra, hogy ts‘ak meg-mondom Nagyságod 
nak, mintha örömestebb volna Louisval; рейд; 
egy ollyan alatson fz’üietési‘me-k , a’ Nagyságo: А: 
fzony inkább meg-balm mintsem oda adja; sajna'f 
Тот ezt a’ vefzedelmet. 

BERNARD. Еду kis hívxég a-‘tanitojához iz 
ö ìoságához iliik: de а’ fzeretet ’s az Ö keze ren 
gem iilet ugy - é ? 

ÁMÁLÍA. Tsak haggya-el Ngod ! mert én иду 
el-»igazitok'mindent, hogy maga Nagyságod bzh 
mulni fog. i 
y BERNARD. Egéi'szen mint egy gyértyát с“ 
mét házba ujjra gyujtottad а’ reménység viiágát 
szivembe. Ma már nem menyek oda; egy kìsség 

‘ВНЕ-15: hoinapig kéfzitsd-meg az utat. 
с 3 ÁMÁ 
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.АМАЫА. n... „мяты himve сами. 
Nagyságod ymaga еще. ` 

BERNARD. Melli-bé а‘ ЬоЦЬап ‘Не f¢~ 
lejtsd : Adieu ! ( el-menym ) 

AMALIA. ¿Ilmos fzolgája. ç 11e-"wwf" ч‘ 
balm j 'i 

. „ KILEÍVIZEDI'K gELENEs. 
LOUIS e. HENRIETIE, (‚а Kem.) 

LOUIS. Féiek igen мы illünk kann ‚ ide. 
bé-menni: „мы az eliì bogarak álom- hozo 

dongásokkal Швей az сушка акт-- -gyulnak-is 
fida fßml 'S ide le'a' métsek ezerei a’ Быстрые!‘ 
Jeizt'ô Реж; eleìbe -- - мы: mint komorodik a' 

' videk --- чаша a' temetöken а’ halál az Ó ШИН-9 

"/ I .if 

J'át; ’s az anva fó'ld könyves дышал 5о11а]со1 
32 Ö gyermekeiért - - - l . 

` HENRIETTE. Maradjunk М‘ érezni az Af. 
Dì'ának kefives fohajtásait! ` 

LOUIS. Тик hogy a.' másik Anya’ кат/Ф!‘ 
Ien шпагат ne-köverkeznének ‘её. Y 

HENRKETTE. His-¿em maga engedte -imegì 
hogy a’ hivesen tanulju'lk. ‘ 

LUOIS. Hah .' az elli “панд-55 -- 
HENRIETTE. [дел hamar vonják : тени“ 

van még hátra abból а’ mit ma l’el-tettünk.l 
LOUIS. Az вы: eavéjmis igen fok matad 

el, akármely késön „мак-1: meg ennek tel'tvei'cjëg~ 
HENRIETTE. Мата-е‘ leg-alább. сыне; 

még ШК a’ leg-szebbeket azokbol а’ mikîjxml 
tanùltuuk. ‚ 

LOU 
/ 
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LOUIS. Mär ki oltották a'biámpást ada Penn 
HENRIETTE. Mást gyujtanak ‘он; jön a’ 

hold. i 
LOUIS. Tsak а‘ bé-iiunt i'zempiiiantókat 

eziiiiezni-meg: hogy azok alá___t_érjenek vifsaa а‘ mái 
nap fzépségei. . l 

HENRIET TE. Ne beszéij aivásrói; ugy tet 
szik ébbren vagyok mint regge! vóltaln: oiiyan [игр 
a’ tsillagos éitzaka, hogy ё‘ i'zemeket el-hunni e 
löiie nem rendelhettc a’ reremcô --- Tegnap mu. 

’ tattái-voit, nékem a' tsilagokbói , ’s и: igérted 
hogy mégrtöbbet штат. Az éjtzaka iokkalfz'ebb 
a’ napnái: ha! af fi‘iiemìie miliyen fzépen 11652611 
ti а’ -hoidf ~ hainalát ,_ egyediil` fzebben mint az e 
gészjereg a'v napét.j ' 
ч L_OLJIS. Hai itt ат: а’ tó lakossaî-is mii 

lyen meiankoliásfhátmoniába üngetnek, а’ holdat 
уЗ1'9‚1‘е]е11‹е: ki~tartva.__ 

_ ELENRIETTE. De nézd a’ tóba hogy gvuiad- ‚ 
mk а'‚ tsi_l__iagok_°._tellyesitski molt., ’s “шт; egy 
“Щит. ‘ ‚ 

L_OUIS. Ma а: viiágosabb hoid homáliyofitja 
amazokat., еда“ ferm, ’s~ annái i'zebben mutatván 
иске: a’ teábx‘áza'todon, ne'kem az ¿g itt látszik z 
de ha иск-15 oda, fennA kìvánnak bujdosni , fei-ki‘ 
`sereni örömegru», Ногу h_iviák ( шт ffl.' fili; 
ölelve ) со"; azt? ’A ‘ ‚ 

HENRiE'rTE. icarsiope.Q 
LOUIS. Az Kedvesem! а‘ Ггёр Andromédá. 

nak kéttségbe esett annya. Cepheusnak az aethio 
piai királynak felesegß. Hát amaz, rogyogo fziil 
(мы; g _ 

с 4‘ e HEN‘. 
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HENRlE‘rTE. Az Andmnéd.; de f‘hino. 
“Чаи-55 ìgérted vólt. ‹ _ . 

LOUIS. Az annyër fzcbbnek типа a' tenge-I 
ri штаты; Neptun eleibe ment a' panasz'~` a' 
‘pel’rìs pusztitotta Aethiopiát: az Oraeulum (‘зачё 
ra серым Qa' leŕmyát kösziklálmz Штат, 's 
а‘ tengeri tsuda jfl гей látva fene tòrkàt. 
‘ HENRIETTE. Ax. : f'zegény Andromeda! 

LOUIS. De teva iön а‘ habokon. a’ fzelek Y 
fzárnyain Perseus la'ngolo kardiával; ’s meg-meth 
ti a' fzép. Andrnmedát Тай‘; jutalmának. Látod а 
топ а’ щ uton? A / 

HENRIETTE. Oh kedvesen vegzödö fzorno 
rúság! . 
A LOUIS. Reá harárnznad-e magadat ан: а‘ 
írtozásra? ha téged-is еду illyen Perseus jöne 
meg~í`zabaditanì. 

HENRIET'I`E._ На te vólnál az а’ Perseus 
kedveseni! иду а‘ te Andromëdád-is vcled едут: 
az égbe мм. r ~ 

LOUIS. Én ott vagyok, а’ midön téged erez 
lek melletrem: úgy tetszik еду sngyallal járok o 
da fenn amaz eg' mezei'én vert ezl'ist (шт: 

HENRIETTE. A’ virtus ösvénnve ollyan 
пер ide~le, >mint атм ègìek útja, ’s mi сии ol' 
Iyan fzépen állunk mind иск oda fenn. 

LOUIS.` На mi-isigy eggyiìt штатных, 
mint по‘: ada гений: de анкете: Henriettem! 
ezen a' földôn femmi jó fem álhabmeg. ‘ 

HENRIETTE. 'Kedv'es Louism! nem Isal 
hsI-meg ez apösveny , еду állandobb дате víszen 

L0 (1 
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" ŕ‘LOUIS 'Lehetetlen nem hinnem , midön linz 
' ‘ай a’ te ajakaid: иду tetszìk a’ mint мышц ‚ 

ámbrozia't iehelve ’haîaci а’ hainai; 's mikor a* 
nevemet szoilitják ‚ angyaiiá tüzüiñk, fzárnyakkai 
repesve а‘ шеё-пудб e'gre! --- 

HENRIETTE. A’ honnan a' fel-ti'iziiit angyal 
fzoli, arroi van az eg. - 

LOUIS.' Két fele az égnek kedvesem! a'mei 
‘Iyer как ajakink váiasztanak~ei, ’s ök так}; fag' 
laihatják - egybe. _ 

HENRIETTE. Канат-15 ei-pirulnak --- 
LOUIS A’ Teftvérek fzeretettei fedezik-el 

egyrnás’ el-piruiáait, C közelebb лен ) mig a’ két 
¿E '-‘gglé kil, (мед-‘501201161 _egy más: ) 

'rizEnrK` gELENÉs. 
AMALIA. (. 's az .ll-»banni _ j 

~ AMALIA- JA .met Ris — .fmìiyi 
HENRIETTE. ( ‚мг-шт ) Te ‘иду ?'--‹-` 

hová mész l _ 
AMALIA. A' kertészt keresem .vailamiérn- 
HENRIETT E. Nein Над,’ vagy nein haiot. 

tái valamit a’ Imint jöttéi? mintha vaiaki járt voi 
na vaiami kárt termi. 

_, AMALIA. Nem шип‘ én fe nem hailottam 
[синий-15. ( е1-таусп ) 

TIZLNEGYEDIK SYELENÉS. . 
( Az ele'bbick Ámáiia ne'lkül ) 

LOUIS. C as alan J Hat amaz tsillagzatog 
Ногу hivják vala? 

нвышвттв. Al Berenice naja.. minym ш 
ve: Vtunel Шу - le. 

l 
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LOUIS. Meg-mondom, mitsodl lángtól ksps 
te и: a’ Fényt: nem volt l'zebb а’ tiednél; ’s ez 
is mig amazt meìiemre haìolva nèzed ‚ azon belöl 
ege: tsìnál magának. Ptolemaeus királyt еду had 

’ vefzdelméból ha uifszahoznák' az istenek „ felesé 
ge fogadást ген, hogy fzep _ haját тек-21160221: 
meg-tarrorták, 's а’ fjzephaj ‘ищем-еды‘; az ol 
táron ;__ мы“; férienek _egy_tu_dákos ‘пищи: meg 
l' lígngfényevel az égre ment fürtöket.__ i 

HENRIETTE. ()_! Örökre f maradt dlts‘ó'seg 
‘s gyalázae! ад ferj а’ naj„_fürrökön busulr , nem 
а‘ fel'esége fzeretetén örvendett?_- Oh ferñlk! tie 
«к az al'szonyokhiábavalósága; tsuda-ehogy in-__ 
kább еде-5111111; hajfürteink-_et ‚ 4mintI fzLvünluIry 

LOUIS. Mimi ti? engem _ l'e vész:l ki tv. 
LENRIETTE. Tegedet egyedill, hogy en-is 

спит! ne n_1:11radjak,-_Énl ugyan yazg tselekedtenxI 
тыла , а’ mit. B_ere_nic_e_;__de~ re__ne_rn_l)__u§_u1_tál__A vol-_.. 
na mint Prolemaeus? — 

LOUIS. Oh! ha engem- fs meg- tartanának e 
шт! az istenek! meg-mod akkor ( a’ Henriette 
шарм: a' maga ту)“: te'm ) гаража! mm; 
lazzad ez á" boldogsággal teli mei] а‘ közenw ha'-, 
horura! - - - l V 
_ HENRIETTE. Az en (‘пуст-15 úgy ver; 
mintha a’ mennyei kappel~mefter a’ каша’ hármo 
niájára egy takrusr verne, ` _ 

LOUIS. Inkább szon еду háborura való je) 
:des („решу а‘ Henricus meijer) Az eniym На!‘ 
ngyan Мыс‘ febessebben ver. 

HENRIETTE. ( „ат. ‘пиши magát j Engen; 
is ki аки: hozni a' ukrusból, __ 

LOU' 
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""' LOUIS. Нет iliik hozzád ez a’ tartozkodás: 
ha hozzám vaio bizodaimad határatlan; akár mil 
Iyen lángba , mint az a‘sbest inge egy idvezült ha~ 
lqttnak, épen тег-‘тот hamvainiat — - Hidd-el 
hogy а’ те1у léány meszif'ói kiáitja hogy félti mej 
jét, nins mit féitsen: а‘ fzép halmok jó fzivvel 
látják a’ ‘тайне; ámor lesbe áil e’gy шея-616 nyil 
lai, ’s а‘ fzé'p hairnnk sìrhaimai a' nyugodalom 
nak, nem foká bé.omlanak._ ` 

‘ HENRIETTE. ( Louisra botsa'tkozík) Ha 
nem akarad, Ногу а’ hold 'a' te fzemedre vesse 
az én el pirulásomgt; nézzìink vifsaa az égre fel'» 
ne nézz reáin еду lLgifsé-g.k - _ 

3 LOUIS,- Meg-engedi kedvesem! én-is enge? 
dek néked nézzük поп mennyei risata щит: 
oda fenn;_ ’s_ ini-is.. érezzük а’ mint azzal а’ kedÄ; 
ves rendeietienséggel душам: mejjünkbe. ` 

HENRIETT E. De van-é oilyan he y а’ hun'. 
nan azok rendbe légyenek. ‘ » ^ 

Louis. A' hmmm .'viiag' „аду ráia mij-g' 
gamme-,_ inégńfokkail,_,fzebi'@Í rendez a’ ép rendet-l 
имён. _ _ i __ _ 

. HENRIETTÈ. >Hill: vmi pz, a' mi mozgatj‘a 
ezt а’ nagy világot? v ' 

LOUIS. Еду a’ i'zeretethez, hasonlo a’ f6. 
с!!! Kedvesem.’ ' _ _ 

HENRIETTE. Mimik-is, lehetne akkora e-. 
reje? 

LOUIS. A' :nélküi az éneklö angyal-is pengö, 
_zimbalmnnak iratik. ~ 

HENRIETTE, De én nem vagyok tzi'mbaiom 
иду — ¿_ Э 

LLOU. 
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‹ QX LOUIS Nem kedvseem! Ã‘vboldogság hárma. 
mája foly édesen ajakaidrol: valamig ezt hallom a 
nem irigylem _az angyalaktól oda fenn a' sfera'k 

_ zengését. 
HENRIETTE. De azok a' 'sférák nem kép 

zelem , hogy {zel-essenek: ahoz Ш‘; kel); а’ mely 
azt érezze: ‹ 

LOUIS. Tsak hasonlatosságot fejez Ы itt a’ 
fzerexet; egy köz vonszó erőt, а‘ mely fzeri'nt ha 
más erők nem tartanák minden világok egybe gyül 
nének' , valamint minden lelkek a" fzereter által az 
Istennél édesen egybe olvadnának. Ez a' vonszás 
hozza a' követ а’ földre; De tisztább példába; 
látod tova fenn а’ Jupitert? már hogy tudomá 
ílyósabban értsd-meg, ha te a’ Nap válnál ’s én 
а’ Jupiter, 's semmi más erő nem tartoztatna, p. 
o. egy más királyné az okofság, nii-is- egy-máshoz 
A_Yonattatnŕmlq 's közelebb mind erôssebben : p. o. 
Af méri a' szájak távalxága't 'Á' közeledik ) ennyire fél 
annyira van---- ’s ha mind közelednénk, végre 
annyira nöne az erő, C mindlcä'zeledik ) hogy az 
okosvság' minden gyeplői el-szakadnának's ha Jupi 
ter ‘s а’ пар, ugy éreznének , épen illyen édesen 
málkoznának 'az égbe ( мед-ноту“) _ 

. ' TlZENKETő'DIK SELENÉ'S. 
( Egy lm: ’s az ele'bbie'k.) e 

1_NAS. A’ Ngos Aí‘szqny parantsolta, hogy 
mindjárt bé-jöjjenek: haragszik, hogy ollyan foki 

p 
n ig ülnek k'i’mn.' ‚\ , 

HENRIETTE. Jaj nékem! most vége min 
(lennek. x 

LOU 
"i 

n 
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LOUIS. Istenem! titkon ereztern: mindat@ 

_ lkömröi mìkor jö , tudni keii, hogy kiséri a' Ahi. 
teiezö kinzo fzerekkel meg-fizettetni. A 

.TIZENHARMAMK gn'JLEmäs.y 
DENGLOS ‚е: AMALIA ç a' bázba ) 

. ENGLOS. “бы szepnbeA'málidval ) Meg nem 
шик-ы: ' f 

AMALIA. Egy óráig fe iol van a' doiog. 
BENGLOS.' Mitsoda te? ,_ 
AMALIA. Láttam én a’ mit'iáttam. ‘ -\' 
DENGLOS. Mi az ördög? fzóii ! 
AMALIA. Nein ördögöt; két angyait tsoko 

lodva a’ hold világon. f 
— DENGLOS. Magos menkö! ezt éppen îgy 

meg-gondoltam: шт? ne hazudj, mert иду az 
ördò’göt той-щей. t. _ 

` AMALIA. Vesszek-ei! ’s büntessen-meg а“: A 
hog! ‚ ha nem igaz. . . i' 

DENGLOS. Hivjad а’ Feieségemet, de épi 
реп iö (ji Charlotte) No! máx' most fzálj.' mel 
-lyikünk топ igazábban? i. 

_ HZENNEGYEDIK SELENA?. 
CHARLO rTE ç u» „e demie/r )` ¿ Í 

CHARLOTTE. No! 's мы? menyik im 
clé az ezer tsudák ниш? mint еду zavaros teli# 
gerböl иду dugíák ki а’ Feíeket 

D'ENGLO-S. Te mondád. ’ ‚ 
ÃMAL'I A. T sa-k -azvn instálom, hb‘g'y az én 

fzóm ne переп- ï i 

i 

fr ‚ _CHA-R. i 
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`‚снАвоттЁ. Már товара ь. el-md'ce 
.DENGL(_’)S.` Ногу а‘ kezdet töbrc ne mena 

jen Ámálìa sìess! bivd-bé öket (Àmn'liQl-menyen) 
CHARLOTTE. Volt nékem arra gondom. 
'"D'ENGLOS. Késöre: Мёд meg-mondottan, 

‘hogy Еду nlsssz; И u örd’ó'g látta, ugy el-felejtf:~ 
ni, hogy maga az amber mìlìyen volt?, 

CHARLOTTE. ’S mil'lyeń _? hem a' leg-fze‘ 
ìnérmetesebb Машу, afszony, fe'leség anya’ ’s jô 
gazdafszony, ’s mìnden a’ vìlágon? fzólj! te vol 
tál rosz ., hitetleh, бита, k'egyetfen , ’s mìndcn ‚ 
a’ mìért ‘az utolso паров kell fzámot adnod. ' 

. DBNGLOS. В!“ tsak te а’ máì napon ad 
hatnál fz'á`ń1ot„ mìé'rt сидит! 'annyit а‘ léányodnak 

CHARLOTTE. Nem~is feszithetem-meg a’ 
.e kedve'dért; azért az egész városon leg-kedve 
(вы) léány. 1 _ 

DENGLOS. Éppen az я‘ Баз, hogy {ген-1: 
kedves volt Louìsnek a’ kerßbe; Ámáliá látta mi 
до‘ kigen nyájason tsokolodtak. 
_ CHARLOTTE. Pokol.' vlángolo menkövek?. 
à’ ‘еще: hallanì еду apától: meg-vert az [пел 
illyen alatson emberrel. 

ÜDElÑGLOS. Armak -is én vagyok az ока , 
Ahagy te at: hagytad? 
_ CHARLOTTE. Annak-îs , mìndcnnck: mi» 
,áttad esca-ki а‘: eszem а’ sarkából. 

4 DENGLOS. Ha valaha benne чад. 
CHARLOTTE. Elömbe ne kerüljön az-az 

Банкет; icmnxire kellö! még дат-15 fzületés, 's 
mérészlct: а’ De la Roche vérhcz közclisem? ’s az 
¿n Штаб: grátzìámmal ‘Щи emi. 
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DENGLOS. I’I'udja az ördägi iéány korod. 

ba femmi тара nem iátszott ezeknek .,‹ тёпдеп; 
ugy“hiitéi mint én; e’pp-en ugymeg-eggyeztünk, а" 
mint molt küiömbözünk. De hahiijönek! ker-lek' 
menj-bé, bizd réám, mérgedbe igen sokat mon 

дат. ' CHARLOTTE. Ki haiigatna-V el iilyen Гипс 
ségtörést? 'Éppen most heilye az engedésnek: 

'ebbôi-is látszik hogy te kényeszleted a‘gyermeket, 
‘mindenbe vìfsza's ищу. ' _ _ 
_ z"DEÍNGLOS Te '"mon'dád --`-¢ De как most 
v‘ltérieki menjèbét‘nem tudod mérsékeini magadat , 
l’s úgy"ei-sz‘égye`nited öket, hogy nem lessa. mit 
"ifzégyehijenek többé -'- - 

@CHARLOTTE Нет-‚(еду "ny'bm‘ot te; vala 
:iiii‘g‘îleœnem "m'osom azta’ Sohannait, hogy 1a- — 
"кит. 
_ "шиной. A' те ыьааёгг'гщепу: mert 

11a a’ puska port 's' a’ fzikrát еду 'más méilé teszi 
‘чаша, meiiyik a' мы; ‘а’ há'rom каши f 
_ CHARLOTTE. Akar mìilyen közéi bots@ 
Копа iég’yen az én kegyességem, esmérte voinameg 
hrigy végh'ete‘t'ien нише van. Маг most j'öjjön 
G. ватт, egyszeribe oda adom. G. Bernárci az 
én veiem, ez az én akaratom'. ’s ettöi a’ pillan 
сто! fogva meg-nem izenvedem, hogy az-az ala 
tson a‘iiázomba iépjék; ke'szebb “док fel гущ 
tani - - - mérget venni~ - - ‚ ‚ 

DENGLOS. Azzal tele "аду; пйпаардщ.‘ 
/készen meg-mérgeznì mindent --- kérlek fzépengA 
menj be mert eppen itt vannak. -1 

CHAR.- " 
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CHARLOTTF. мм mk um se ,- my ы- ' 
vánod: én az én házomba Afszonyyagyok. ' 
_ DENGLOS. f мед-‘али’: ье-ыш az сдан ) 
'S Vén а: Ur. ( ra' шт‘ ) 

CHARLOTTE. ( belò'trò'l ) Várj Istcnœlen! 
töftént lakatos ниш indiwk , ’s ki -nyittatom g 

DENGLOS. ßár én ollyan lakatost ka'pnék 
а’ halálon МИН, a’ ki и: az то: bé-rudní zárni ' 

l 

T1'ZENöTöD1K :yELENÉs 
LOUIS нвышвттв а: DENGLOS. 

‚ DENGLOS. Olly‘an „КМ; kell ülni a’ та 
fzi eftvèli h'ivès áercn? ‚ 
. k HENRIETTE. A‘holdsmöu kedvcs Atyám! 

‘ DENGLOS. Nom штат hogy a’- hold vi~ 

l 

. Iág mclegìl: поп pirultál и“. meg? 
LOUIS. A' ‘нападет: mutogattam. 
DENGLOS. Az Ur most távozzék- el , ha 

a’ maga herentsétlensége tsrillagát nem akarja meg 
‚ мы. Te pedìg Henriette! ( oda dd еду {ф ¿rye'r 
‚ tyár ) vìdd bé а‘ belsö fzobába, mindjárt bé-mc 

nyek tn-ìs ( Henriette L'¿-menyen j ( n_yitja a' la 
то: az ajtot ) ‚ „ 

CHARLOTTE. ( bem-1m ) Nem пища 
kend?`m~ìre 'hi'vnak illyen femmì cmbert? hogy-is 
veszìlvbé a'tzéhba az illyent? y 

DENGLOS. Bafátom fuss' mert а‘ poko! 
дуга}: пуНЗК, 's опиши-Ы a‘lfurìak; а’ háztol 
egyszerìbc eLmenL-holnap az arany Наташа} mcg 

’ látogatlak. Moí‘r fuss! én magam-ìs futûk С Wg 
.iiůßl‘va’ Louis-is fut ki felt', а‘: ajta плит) 

n. .l \ f ‘ TlzE‘N. 
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TIZENHM ошк S'ELENÉS. } 
CHARLOTTE (egyedül rolmmm ki 

Mint vaiami port mindent ei-futt a' széi: 
` Így iiuvik a' ki bünösnek érzi magát f мы; ) 

шь !. há E de eiömbe kerili még mindeuik, ’s a’ 
mi benn maradt most, mint а’ meg-gyüit viz a' 
gáton, minél késöbben annái` mérg'esebben ont-ie 
'~ - - Az Uramat meg-is be' keii érnem, ha a’ fé 
lelemtöi шум éjféiig mind {шт-1:, C ruban ba' 
’s д‘ ka'fpn так ) 

_ ‘паев AZ ELSÖ FEL-VONASNAK~ 
el. _ 

 

M_Asonut FEL-vous. 
ELS‘O" SELENL’S. 

‘DENGLOS ё: LOUIS. C an mmy питомцы berm 
д’ [там ) ‘ 

DENGLOS. Buitoni! ‚мы мы“ van, te 
тек-‘югу, vará’solva: émis vóitam ott a' hói te; 
’s hogy te-is oda ne juss, a' liová én , ’s a’ léá 
'nyom még roi'szabra mint azannya: még nem fe 
lette kesön barátságnson meg-intelekfTi jók fze- _ 

'retöknek, a’ieg-rofszabbak lennétek iiázas pámak. 
'De elég az hogy метит; esméred a’ пище 
met; töiie ugy fuss mint еду köiykétö'i meg-fasz 
tnet nyöstyén Orosziánytól --- Làtod ö éppen 
{мы virágzott; ’s annak a’ vìrágnak a’ te Шты 
ba meg mérgesebb gy'úm'c'iitse ienne - - -‚ férjhez 
inenyen mîntm'ás feier-nep', еду jó közönséges 
emberrel boldogabb iessz. . ' 

_D $901! 
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i Semmî egyéb nîms', hanem vîfsza îndůlnî а 

meredek fze'liröl : `Fegyverkezze'zl-fel mìndcm ег'б" 
ve! a' lcg-mgyobb had ellen, mig lel-nem v'eszted 
mindcn akaratodat; mìnckutánna а’ tsńk édessége 
halálos mérgég bé-ìttad, az egész Filo’sóñát me 
‚мы; mìndcn имеющими.‘ mit lehetet; 
Щиты; képzelsz., meg-lessz; еду gyözedelem fem 
еще“ feliyebb a' Икс‘, minthogy cgy ‘специй; 

's‘e-is nynmìä (иду; el. 
LOUIS. Emmi-meg nemes Sinin шва’! ‘se’ñi 

hoz'zím a' hazugság nem illikys'em a’ te'egyehe'h 
séged nem azt érdei’nlì: 'oh! ha es`me‘r'cd ègyîvé'g 
hetetlen üresség’ érzése kî-mbndh'ataŕlan 660532] 
gását, Мёд nékcm! az "egész dfrs‘ó' 'mindenségbìïl 
vîgnszta’latla'n "шт" vifsza -"--'~ la\”te:`l«!~át11yod еду!’ 
dtìl töltötte-bé иметь, "з'КЬёшНеп 'egyebet 
kivánnn'f), Ьаттёгец vagv a" haláît. 

ÍD'ENGLOS. ‘вагагьшз ‘mm а’ штык 
99155519“, “ОЗУ #Sak mngát fze‘resse’egyedül, ’l 
femìnìtöl "sbp'îŕtńz'ìékfúgyl'mint az orvofságától". 
mînden_`ègvébhe'z -vzdó kedvct 'tl-Venen; a' Гас 
félem mìnden más tüzct ki-ólf», ho'gy maga “Ну! 
Jék а‘ ferc'tbe cgyedñl --- --Míkor а’ tárgy fzépül 
ni ke'zd , r'rész fzerint 'm'aga f'zebbiti magát , résì 
fz'erìnt bübáìosndik: akkor ke“ шт; meg-ne 51. 
jon a’ kit :funny МН“ ’s а‘ fegvver jár'; 
Fuss inkább az' éîfélbe egg» te'metö kcres'zrjeì ЮН 

‘26, 's -hzillgasd înkább a' Наш’ baglyaìt, mint la 
201“: а’ syreneket; 'ne hídd, hogy и à. не? ‚ъ 
vnek-ís fnkáïg итог‘; а’ fúlfemile` Sz. Ввоз nì 
'Pîg `éßíìkßl, mig meg-párosodik, ez ‚мандат 12 
Чйщ de azoknak az шёл jö~m¢g egy más >fui/alc, 

:Lmély 
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а‘ nieiytmmdom ei-fumil ha ieh¢me,--- nem' iii. 
Iottad egyszer-ìs штат i’ 

LOUIQ.'Ah Istenem! én femmìt se teiieteit 
едут“ hanem мамаша: mert az en életem 
méttse nein (дм; fzeretet nélküi; _a’ tsiiiagokkai 
i’ogyogo КБ: templcmba fem érzek buzgoságot, 's 
'az egész természet темами , ’s nem mond töb-` 
bé femmit egyebet еду föte't pusztán való örök 
jajnál. ‘и _ . 

DENGLOS. Esmérem én a' te rettenetes áil 
Íapotbdat: engem-is járt a’ fzereiem fórró Ы‘ 
dege; inkábbkisáilanék еду hagymászt ,_ eget poi. 
iót fel-dulv'a futottam : ’s néha az örökkévalónak ‚ ‘ 
velt olia‘jtás а“; éit egy holnapìg, ’s örvendettem 
hogy bé-ne'm töit è ~ - lgy fokkai "Штат, mig 
то a'ra egyszer azokofság’ Ör~álloiei-szunyadván,- 
eg _ éppen oliyaii tiindér mint téged тег-иную]: 
‘n’ A' fzereiem’ ha'boruján‘ Мн! keli тени! , ou; 
fenki `iintsenf’ ki-VéVe a' rekrutázásbói; ’s ott vá. 
lik~még iii hogy inarad-'megz mikor a’ hév aqua; 
toron álta'l merinek .a’ hajosoiç, vár'nctv adnak a' 
('zéivésaes Neptuipnak; a' temperáit „мы tsak 
ugyan tÖbbn'yire hajo-törve érkezünk, 's а’ tri. 
gidába ritkán, чаи igen elein. 

LOUIS. Ittenen‘iil látom hogy ei-vagyok er. 
Ve.' mert Мэр voinék az Ö'. iábaihaz borulva rc'á 
fel nézni ’s imádnì; igen - is érzem, hogy az ô 
iti-mondhatatlan fénnyébe mindert ei-enyészett, 's 
ha те: ki-veszem, sötét van a' viiágon а - - 

De Nemes Férii! 'engedi-meg ha и: тегам 
mondani hogy ha Га)“ komorságodat az egész nem 

'da re ki 

,.4 
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fe lkî-/tex'jeszte‘néd-is, a' léányod ‘душа! Ищи!‘ 
ni való. / _ 

ПЕЫЭЬОЧ. Az annya-îs valoságg‘aï i6 a’ ke. 
vés jó óráìban; ‘de a' végìn a’ mi Í'zünteleń ‘ПИ 
cozìk, még rofszabb, hogy rosznak fe lehet nem 
ni; “у volna mât tsinálnì. --- 

LOUIS. Meg~engedj Uram! másként i8 а’ 
világ annak а‘ ki el-haîadva, на‘: hánba látja. 

DENGLOS. мамам nékem, a' ki-fzembe ép 
pen оПуап fzépnek láttam mint te., на‘: hogy te 
nem тьма тШусп nyomorék mint én. 

" LOUIS. АН!’ mint én nem tebetek 'egim-bet, bi 
nem az cgész világot как úgy láfnì épnek, ha 
Henriette `enyim: АН! de hogy merészîem kì-mon 
dani? jól ‘гидом, hogy Ö enyim nem lehet., ei 
menyek , fel-kcresem а‘ halált., 's bé-hunyom пе‘ 
ke: a' fzemeket~i's, ha az Ö világosságok el~-vétetett. 

DENGLOS. Щи! hìgy nékem., так munkás 
`!égy, ezen örökké tartönak тема‘, mk cl-mulo 

МВ változása lessz a' léleknek -’-’- ha ettöl ‘el 
távozol „ másba éppen igy belé boìondulsz ha hoz 
'zá közcledc! , 's ища“ meg-másbà, ki tudîa hány 
ba '.2 téged a' fzerelem fńrró hìdege járni fog, 's 
Тише‘: пёНШ fnkáìg baìoson года: tudnì НМ: 

’ д-дёг: azt самыми", hog-y meg-ne hizasodj ‚ hogy 
fzefethess., 's ne fzcress eröfsen, ho‘gy meg-ne há 
zasodí; igáz hngy gyakramaz esìk~rneg., hogy 'a' 
ki' a' Scyllát eV-kerüli`I а’ Charìbdìsbe esik H1 

'pedïfì пай ug'yan meg~házasodol; {ММ-шея, ЪОЕУ 
»a' fzép Feleség :gv каша“ vert Kapìtálìs, a', mei' 
lyet hamar el- kñltve, iszonyu drágán u‘sbrázol; 

' essz мед hmm, mindeuìk mezìtelen Радий: 
` te] cve 
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„уже mosoiyng .be ajtodon; :tzv Ai'szonyok iaiisé` 
Ее pedig еду leveien vaio petsé't, как embersé 
ges embernek való Шаг. Tudd-meg ve'gre :zt-i. 
hogy gazdagot venni-is Еда: ész- néiküi МНЕ!’ 
fzegényen , annyi‘ mint a’ Pluto. kintsei kůzzé men 

’ni; már ha ei-nem muihatnék a' pohár, inkább 
vennék gazdagon еду Ггедёпу jó léányt, ha a' jó 

V fág' Нине-За oiiyanmeg számiáihato voina mint> а’ 
рёпд -—- de lha az annya nem akarja , egyiket fe 
v_edd, mert а‘ mit nem Ó кант, fei-bontja: az 
anyák" nagy része több Мишка: ront-el а’ tsábi 
tóknái - - - 

LOUIS. Semmi- házasságrói, femmi más Ги 
I’Cfetrîîi képzeini se tudok; как Henriettébe van 
meg* mìnd‘az egyiitt, af'mit> vaiaha áimodhattam 
уста; ’s ШК Ö» tud ugy fzeretni, mine, az én 
.ieikem Ишим... . 
ч DENGLOS. Azt gondoiod, hogy a' piánta azt 
“мы tseppet nem tsakl a'zért fzerëti küiânössebben, 
hOgy az ei'sett réa! мёд nem-is Ми: oiiyan kön-.1 
nyen tudni a' lêány (ищешь: mennyi az igazán; 
mint, еду ving-bedel@ , [Еду örvend а’ fzep a’ gyöze- ‚ 
cleiemnek; жён-13 bi‘mtetésüi mint a’ tyrannus, min 
denkor körülvéve örökké egyedüi van, ‘s magát 
mind hamis tükörbe nézve, i‘oha se ища. Oh! 
¿n ige" jól` esmetem Щит, ’s mindent egybe fon 
той/а; egy fzóval a’ tanátsom , léányomra, hoz 
zád , Hazámra nêzv'ìe, az: {югу C egy ersze'riy pe'nzt 
dd ) induij Oxfordba; onnan ir] nékem, iessz 
gondom, hogy fzüksé'get ne f'zenvedj, как foly 
tasd tanuiásodat, шт ne nézz а‘ hátul maradt 
tikte, hogy vlîwllifa'uiltyzi ne ‘птиц’? Hen'riettének 

\ 

‘Il 
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“пакт; 11m f'e ìrj; m‘nden leg-kîûebb illetéqrg 
pija! а‘ feb, ‘за! а’ távolság kör'ó‘ie‘ ат: gyóe 
душ; minden “ниша; egy máshoz é'éS , u_ìjl‘q 
való egybe-fórrás; melynek _az cl-váláskor lebe. 
lessz` és мы inkább 's „мы; fáj, mint а 
gyönyörì'íség volt. ‚ 
' LOUIS. Engedj-meg Штат! ы-пст vehe. 
tem, most а‘ midön ollyant ve'ssz el töllem, mel, 
И“ I' fëld minden kintsével тег-нет ñzethet. 
l DENGLOS. Esmered и: az“ еду öŕömemet, 

>ha а’ más hiánesságát potqlhacom? ne llégy ollyan_ 
ffzánakozás nélkül. y ' l 

LQUIS. Ah! а; én 'Íxiánosságcm ki-potolhao 
wim ’ ' \ 

' DENGLÓS, Аж kivánom potolni, а’ mel 
jyet шт, 's hg neml akarod engednì \hogyvén po-A 
toljak щиты‘, úgy te ‘спит: fem @kann az er; 
V(göçnyü hìánpfságombul potolnî .-~ ' _ ' 

LOUIS. ( el-vesa‘i') Iîgrted el-veszem neme: 
fzíyi.) ferńu! delehetetlenrnem Щётка‘: néked.ís. 

DENGLQS, Isten `vele-:l fzerentsétlen Щи! 
vl' hatalmas Isten gyógyîtson-meg! ç На: «dud :L 
ggnynp, Ё; Louis’ kisc'n'g utármq. 2 

MASODIK ¿yÈLENÉsx A 
HENRIET'IE.. а’ AMÁLM9 

ÁMÁLIA.. Ne busulìon а’ liîs-afszonyg 
tapasztalhatt;` hogy én mindég дм: akartam, 'S 
el-se hagyom а’ KÍs-afszonyt Гена; de Мир-‘пса, 
hogy ez az esmeretség a‘xis -afszony egész heren-_ 
tsécxensege're van; hány derékfzép kis-afszony 

_ _Y c n . e ч 

—- f. L ~ nem 
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nem vesztegette igy el az eiete' i‘zerentséjét? Gon. 
doija под `а’ Grof-is .minden órán el-nem fá 
rad’egy oilyan fzeker után futnì: а’ meiy meg 
várni nem akarja? Miilyen fzép iigyes más forma 
ember! еду finis valamireÍ valóßäńsba, hogy4 ne 
vágtnék Grofne'ja lenni, 's a' fzép kaste'iybòl néz 
m-le a' tui‘aidon mezejin tündöklö foiyo ~ vizre. _ 

HENRIETTE. Oilyan tele а’ fzivem, hogy 
nem-ishaiihatok másról; de nékem úgy retszik 
kìllönben-is ha mind а‘ init a’ fzemem egy magas 
hegyröl btäfogfna, mind övé voina-is,Louisra tsu 
'pán magára örömestebb ne'znélt, ara’ Grof fél 
bolonï-is ч ‹ - _’ 

AMALIA. A’ feiette nagy okoi‘ságtol beszéll 
úgYâ а‘ hfiza azt moudjak teli könyvvei; husa-is 
ki van nyitva; 's шар-й; mind и‘: ir, нём oi 
lyan tsudáiatos; de a' fzive mint еду angyai 
пак - - ~ ’s más párját nem шага fohol- - ~ én 
tudom hogy мы; mast nein veszen. 

I'IENRIETTE. Én-.is ищет, iiogy Loui¢ 
fon kivůl (сайт: fe menyek. 
_ AMALIA. Me.: biz az: а’ NgosAfszony f. 
ha meg-nem engedi; 's úgy pedig nem ollyan kön 
nyil maradni, ezer eféle péidq volt _. G. Maren~ 
nét a' "Май! keliett ki-fogni, hogy oda nem ad 
Ш: Carotnak, ’s most mindenik a' magàeval плащ 
leg-jobban élnek a' városon ,ils okosok mondják , 
hogy eggyütt roi'szul дым voina kif 

HENRIET'TE. Oh! nékem a' fzívem “gy 
И], hogy тег-МН halnom. 

AMALIA. Az eféle feb mindég ugy fzokott; 
én-is tudoux {шт iokszor Probáitam; ш gondol 

d 4 ‚ -ná az 
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‘ ‘ná az ember Воду ki-nem дыр, 's nem-is Шин 

mi ki. ha el-nem mulnék. _ 
HENRIETTE, Ez foha fe mulik -eI 
ÁMÁLIA. Nállunk fejérnépekììl késöbben 

vaîamìvel mint а’ férfìaknál; мёд оНуап hüségesç 
fe Пиши, mint ez а’ Grof, nem-is fzoll más le@ 
ányhoz; Louìgról én-is txldnék ‘таит. 

HENRIETTE. О Ámàlìa! ne ves: mérget a’ 
lelkembe, ne мае-ы 1е5-а1ёЬЬ1аг édességét a; 
Erökös fáidalomnak! I 

ÁMÁLIA. Már én nem-is fzóÍlok, Могу ‘а’ 
ykif: Afszonyt meg-kéméljem: de annyit‘még-ìî. 
mondok, hogy ha a’ Grof ide talál még jöni, 
leg aFább bánjék иду vele, mint `embers'eges uri 
embex'rel; hogy vegre a' két fzék köz_t pad ат; 
ne maradjon‘n-föt még eggyet mondok; ha Lou 
ist-îs lámi дни, аки-1: tgalá иду teheti. ha a" 
Grof‘hoz hózzá mennyen; а‘ Grof nem ìrigy, jö; 
embeg, ’s mind a’ könyveìvel Ш, ’s én-ìs а‘ Kiì 
.Afsgonytöl holtig el- nem maradok. \ . 

HENRITTE. Ámália! nem gyógyì‘tod ,A meg 
méfgçsìfed febcimet. n i 1 ` 

ÁMÁLIA Engedjen meg a‘Kîs Afszony! ta 
lám a' magy hüség шт: igeny Шаг-15 ki~mondok, 
a' minek meg idejefy fe volna --‚- de min‘dent a' 
leg árratlgnabbul gorìäçlok-n nézem а‘ Ngos АТ: 

`fzony’ fzenwedéseît-is-l шея-‘шпона fajnállom` а‘ jó 
Grofna'k -ìs ànnyi мы; méltatlau meg-vetett hüsé 

` gét: leg alább ne bánjék ollyan hidegen vele; té 
gyeu a' léányì kötclességnek annyi áldozatot. 

HENRIETTE. `A’ mermyit на}; tcherekçk... 
родами]: J A 

—‹ - , ‚’ f ÁMÁ 

‚ y 
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AMALIA. Éppen itt j'o". 

HENRIETTE.el-menni мы) Bé-menyek innët» 
AMALIA. Hogy menne az~Istenért? Гид)‘ 

mab. magát; én el-menytk C el-menyen) 

HARA/:Amst SELENES‘; « 
BERNARD. e'. HENRIETTE. 

BERNARD. ( l‘eïj‘ö'ue; мм имея) Engedîe‘ 
meg, ногу az örökös hivse'g fel-bontiiatarian pe 
tsétiét tehcssem rc'á ezen kiráiynéi kézre: meiyre. 
щит az сайте}: bizni sorsomat. 

‹ HENRIETTE. O kcdves Grof! könnyebbit~ . 
tsen-rneg tö‘iie; faját sorsom»is ei-hordozhatatim. 

[BERNARD Там: ha egyébre nem mié-Ito:E 
так: Boidog Arabiának tömjén feiiegein (“б Isten 
Afsznnyom! engeddLmeg., Воду el-ragadtatva fzép 
_fégedtöl. mintegy» patsirta а‘ kékeiiö egen, éne.`- 
keljek теней boitozatia köt’iiii c 

HENRIETTE. Kedve's Grof! kiméijen «meg 
most engem! igen meitatian vagyok iiiyen'Soitárra 

BRNARD. Téged futtogva Витя-1:1 fzi'vem 
'böi az éiet fórrása; ’s mihelyt a' te ro‘sáid , тег 
lfzi'mnek benne iátszani , sárgán jêggé чай": meg- ‹ 
áli --- mindenik rse-pp, követ еду tüzes mono 
lOggal; de rnidön4 a’ Шин-56, megméinul az ö 
Kiráiynéja elött, 's el-piruiva tér-vifsza --- Oh! 
cngedtessékmeg mérészsógem: midön атм-1: fut 
nék a’ havas tifztássán а’ Vadásztineg-látott fzar 
‘так -~- mind а’ két to'sa-szin fereg а’ i'zere-I 
lem' istene’ Zászioja ат: fut; ’s tsak paroiájokat 
adják áital, azonnal хит-выпей‘; egy mást--- A' 

I paradi- . 
.nu 

- 
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paraditsomba fe {от fzebben еду fórrásból а‘ 4. 
{тут-‘й: Eíxphrates Tigris 's а’ rabbi’ --Ímìne 
ha ezek köfzöntve еду mást, az öröm’ tengeri há 
boruiába indulnának~-- de ha ez annyi konyörgésre- 
is lebetetlen; tekints ugy réám egyszer, Ведущий! 
tó! uroliárafel-nézve.eggyef штык, 's meg-haljak! 

HENRIE'Ü'E. Engedlen-meg a’ Grof.’ az én 
izívem lokken fáidalmsabb, mint fem most “654 
kat l‘égyen kedvem hallgatnì. 

- BERNARD. Trefákackegyetlen! ollyan kön. 
nyü немок c_gyr fzivet_„álza1í`zegezni, mint a’gom 
bos xóvel еду pillangot, а’ gyújtemeny: ведущий 
Jól vagyone «м: me¿¿~,fogod látni a" valóságot 
ollyan fargán,` ногу a' tréfánák semmi fzìne bé 
nenx Роща: щ_1|‹6г а’ Кёшхуе QSSÖì; köz: lobognak 
fel a' fáklyák a' корова uránì akker-ì; мат; 
1c a' Vte magos mennyedböl az мышцы moso 
Uf’iäVl Bf fclhö (отдаю! a; Qmbçrqkf Цепи!‘ 

HENRIETTE.' Oh Istenem! mìllyen tsudilah 
tos а‘ Grof befzéde; mint~ha majd наш, maid 
“10h 'S még többetmondapa, mint maga az igaz-Q 
fág tudna. v 

BERNÁRD. Низкий-тег! hogy шагаю fe 
tudom mit mondok а’ фйдбп а’ fzeretet mint еду 
fOFrÓ hideg az висте: ugy el-vette, hogytsak 
nund egy fürů ködbc (жду látv mindent; nem èn 
VagyOk most' kedves kis-afszony.' такт сзтёь 
ne'meg ha annyi ìdötöl щит!‘ egyszer másként 
méicozramek rim tekinteni. 

HENRIETTE. Istenem! fzabaditts-ki ebböl 
а’ lábyrimhusból: kérem a' Grofot! haggya nyu 
goßlvmbi. 32 én haláloson meg~sebesitec fzívemet. 
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RENARD. El-menyek, de örökre menyek-el 
i213! nz egy vigasztalással; hogy а’ lis-afszony é. 
des fzava взята а’ világból --- lelkcm а’ zeñ 
rekbe mennyei ambxfoziávalA tér-vifsza :zon :inkok 
га; а,’ mellyek mig щиты-4 itc'lnek rajtol; ¿z_-4 
gz angyali Ш‘ еьрёгщ ‚- ~> ` 

HENRIETTE. O! a'- Его? а’ kcgyetien 110: 
zán; akkorterhelve еду НИЦ, д’шшёп erre ад 
çgçsz \iìlágra nézve ьаццш leu. 

BhRNÁRD, Ah! hogy лет lehmk ollyaml 
ÍZCNMSÉS ‘З. hogy abból а’ nagy adofság-könyvbú'l 
tsakA @gy “Пёс: ki-töröljck. Dc én mìndég oìy’ 
‘Миома fogadtatom; ’sí óllyan régi ‘тильды: 
hn hüségemért éppen ollyan állanda hìdegséggd 
bůntetrçrem, Nem `hánom; h4 én vagyok „кашу 
а‘ kis-afszony‘ bóldogságígbq: én meg~tudok halnì- 
nzzal a' vìgasztalással, hogy a’ kit .élçtçmmel nem 

i ,t„c_hettem; halálommal buldoggá tésçem, 
BEN.RUÈTTE,` Ah talám ha, má/sç nem vol. 

ha Щит, szcrçntsénu‘e leheme а’ Grof’ hozzámv 
“ю ÍÓSága.: dg engedjen-meg ногу ki kell топ 
¿3mm ~ hl még és‘zAre nem уже; en fzereték. 

BERNARD. Fájdalom Бей": lis’afszony! 
‘l enyìmhez hasonló hajlandusággal, egyaránl: 
feméßyiëg nélkül- --` Áh talám ha синий}: e1 az 
¢l$ö Áprilisi kábito tény, mi а’ :sondesebb` nyarì» 
tg ат‘ inkább ralálkozhatunk. — 

HENKIETTE. Engcdlen-megiI hogy ki kell 
mondanom: mig él és fzeret Louis, cz a’ Ш" 
másé_ncm lehet; érzem ¿n hogy izcrcntsérlèn lé. 
fzek; de édesebb a’ szerentséllenség-is a' melybe 

_ ôte: hordoz'om, mint а’ yilág' bpldogsága nálla 
nélkül. — l -Í 
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BRNÁRD. Tehát Isten veled fzereïem bübáîo! 
tavassza! fel-keresem , mint Szpho а‘ leg-merede 
kebb köszìrt tsupját: mé'g egyszer Игла шм 
tek erre a' fzép vìlágra; 'sv a’ mìdön Шел Afszo» 
nyom ollyan tifztán , а’ mint most Штат áII, a’ 
lelkembe meg-jelenik vele eggyütt menyek:- le a' 
habok közzé. ( afecta# dübässe'ggel дай-телу”: ) 

.NEGYEDIK yELENÉs 
HENRIETTE (_ Magnin) 

Tsak еду része` lehet ennek igaz: 's ha egés.. 
flea а‘ ‘Юта-1:, az én fzívem ollyan teli van faj 
daìommal,l hogy többett el-nem fogadhat; -'s а’ 
feb‘magam fe tudom Воду, а’ mìolta Ámália- be. 
fzélt, egefszen meg-mérgesedctt -~ - ( panza ) tel. 

‘ lyes lehetetlen-l -~- a’ Louis. ábrázatjával ‚311626 
fével ., kéz-fzoritásával nem; lenet 'egybe- (стыд; 
-~« valemi fzabad nyájáfságot magyrarázor: félre 
.Amálig -`-- Louis еду оНуап betsüxqtes Щи: iŕjgv ' 
mint еду angyal; 's ötet мы fe veheti el-töllem 
тег: ö mint еду fzent egy kápolná'ba örökösön ice 
шага‘! az én fzívembc -—- (gondalkozik ) Мед“ 
gyok‘ gyözödve; ’s meg-is nyughatarlankOdomv — - ». 
пира bolondság> az ígaz, de mint а’ viiágba x 
fzép vìlágos déllel fzembe van а‘ Гдётёёгся èjiél, 
.az стык-{з ollyan kúlömbözö, ’S 2' férñakrolam 
ну! mìndent-is mondanak «~- Louìsrol шт nem 
ìga‘z, de мёд-5’: fel-keresem Ámáliát, hav Уайт“ 

` Ымьешек belölle, hogy tudjam-mi Yólt а’ mi;~ 
feite magyarázot: f .fl-_menycp ) ' 

\ 
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_ 'ö‘T бшк 3ELENÉS. 
LOUIS ( гдуешои а‘ bol Denglassalbeszc'lt) 

Istc’nem! 'Oìlyan 'nagy volta-L én четы, Té. ' 
g'èd a’ remckedbe meg-esmèrveimádni? hogy elébb 
az idvefsèg örö'meit kostoln'om addi, azután а‘ 
kárhòzat’ kìnai'ra 1e-Vcs§--- a' mcnnyei vlîágos; 
fágbol egyszcrre еду pokolì fcféttségbe, a’ hol а’ 
rémitö ûrességbe fagyas fzélve'szck так ’s а‘ ké. 
tségbe~¢sés mercdt ábrázartal kcresì a’ halált bogy 
шея-(выдача. --‘- Jair kìálranak а’ méìségek alat 
tam -- ~ fohol fc lehet az egész vég-hemrlcnbc meg 
álîano’m и» feneketlen süllycdek -~-- ¿Henrie tu:l 
Hé'rirìfette! ne haggyîAh I te mindcnůtt itt, még‘ 
is‘sfoholtse-È- Mcnnyei valoság! engem Как”: 
¿bbc a' pusztaságba tévelyegve cgycdül? fzélyel 
b‘otsátot haîakkal, k’ó‘nnycs fzemekkel ъ‘на’ bi; 
hat t'ó'rte-le ortzád ro'sáìt? kedvcs bággyadt vìlág‘ 
mìnf mikor a’ holdra a’ déli i‘zél könnyeket hc-z" 
._ ( {еМ-тецуеп feLne'z've)`Ah-! ne tckims ollyan 
busan; az ìt'írök fáidalom Pula'nkía Шок fzŕvcníbc 
( to'uább Щ’) Álj-mcg a’ te könnyü fzeledcnm‘en 

Ínyei Ир! - -- tsak egyszer стенд-10 {616111 Ъи 
tsúzo karja’îdat! f utänna лёг-1%!) АЬЁ' fellegbc bo_ 
rui, 's ( tapasztja а‘ szemít >) ezck a’ tseppck töL 
le hullanak --- рама ) Ote! а‘ kì-mindmt azërt 
tcremtettèl. ho`gv k'c'zölied véghctetlen boldngga'. 
задав: botsáss еду fugart az én ìrtozralo {иена 
gembe, а’ mely ' huzzád ‘тяга vezcssen. 

i 
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rm‘mnlx SIELENJZS'. 
AMALLIA а: LOUIS 

AMALIA. Jo reggelt kedves Ur! 
ъошч Nekem um vind u én ‚зашиты 

;ё‚\„б2бпзёдсзсп тНюг a’ nap leg-fzebben füt-ìs 
egy ollyan ‚так: vań а‘ (l‘ildöń, а’ melybe На‘ 
badon _ìárnak 'mìhden Май-‘стек. ’ 

ÁMÁLIA. Én пак nem vagyolc az', a" fé; 
‘Не! ijeszt'ó'vé termi.- _ _ 
_ LOUIS. Leg-mob e'z‘y "Матч-шкаф 

а‘ feménységne‘k nem für rollad. _ 
ÁMÁLIA. Kl tudîa hátha igen? a',mînt MÃ' 

f_mñ az Uŕ тег-шип, ¿n.ìsgeléggé búsultam, hogy ‚ 
ФЩ‘Щ yigyámnnok vóltak; á' Его: Afszony mind 
leselkcdeh. _ . _ 

LOUIS.' Kö'szsnäm i6 папу! hngy rené 
vé<<z az én fnrsomba; 's иду mszik enyhül hogy 
так; ollvan jól‘ eñk, mint míkor а’ hajnalî 1511 
kga! meg-látia‘az éjìeli теща f_ñap’ poílá‘îát» 

ÁMÀLIA. Igaz ked\ves Ur! hogyj щит‘ 
'zn-is tel‘etek „ми. . 

«Louls- Mit ¿des мы?“ ‹ mi.) mandi 
valamìt.' (‘у «так u_lj ‘берет veszek - - - 
тйщ‘а édcs volna illetnì-ìs valamìt a' mi Henri 
e/ttéhez тайм“: ; mìntha4 egybe »foglllna vele -- . 
full ¿des Ámálìa! ti‘afszcnyok ollyan vèkony 
Рим“) fzálokbol tudtak f-Lì’inì , hogy an a' mi 
dtlfvább érgés’únk meg-se fogbatia, 's annyì не: 
gì'mgfîéäb'ól a’ végin мы erössebben fzött tí 
itk“ 2’ t¢fméS2et--- O Amálîa! mi anny'ì dîttsvért 
"sm'g'ßkböl Ollyan‘gyengék vagyunk, hogy ki 
Ondìni lrzêsyçhlgm, 

\ ‚ ‘l 
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ÄMÃLTA. Mer! egéssgen eî-hag'g'ya mlgátjz 
Ur: Frîfsebbnek Не" lennì az ìfjunak, mint a’méh 
‘таят! virágfa, ůgy gyüjtik а’ mézet, nem еду‘ 
hd fél~holtan el-eresz‘kedve ~ - - ha így téfzen az 
Uff tovább-ìs , tsupa fohajtással mand. ` 

LOUIS. Tanîtts-meg hát kérlek5mît tseleked 
icm: тег-“Пот, h'ogy oda vagyok, egy felé moz 
dulnì,. még gondolnì fem tudok; пира erötlenség 

„иной, egéf's1en fzéljel olvadva -"~- щиты 
ohaítás kì-mondhatath‘n éde`s шипы: fajog ими: 
bm т?! Yts'elekedïem? nem шпагат ötet többé! 
"011 Ámálîn! mond-meg' néki , hogy 'megékèll ha!-` 
nom. . ' 

Y n jAMALIAQHávHá!¿cíhogy? ’niînàmbevm 
уР‘Юс! ¿én-is tudo'k valamit; «гл-15 tudok a’ féle (отдан: . 
`а’ mïllyentaz Ur‘mónd'ott, Рот‘! ; а‘ `те1`1усс fenkì 
’fe lát-meg: как ад}: az Ut 'inagát az én kezem 
'ali ` 

tLOUIS. Миши ЁопЩаг 1кёг1е’1к Ё _ 
'ÄÁMÁLIL A' met‘y az 'Ur és a" ’kîs-afszony' 

Жди 1ё‘/б vegbefenen `távolságot oîlyan közél von 
'ja еды ‚ a' шёл: fzintén мы“ fog tetszeni. -— 

LOUIS. О Ámália! 'mit befzélsz? magya 
`táz`d-kî. l y 

_'ÁMÁLIA. А‘ 'kîs-af'szñnyè férìœz, ¿dink G. 
.wßerńa'rdhou más mod nìnts; osztán на‘: hogy 

силе’ hozzá legven КМ": a’ fzöHö-tö ¿gy karó 
hoz., mîkor a’ fì'irtöìç mesLf-fŕdesîïünek`` teak nem ` п 
йИЪаЦа-‘тед à’ гида , hogy ‘иду egy madara az ё; 
nek n'e tsìpkediék . belölle. " 

LOUIS. S'zünj-meg kérlek!E irtozom halïani. 
ì "mint еду mêreg úgy zerjed ereimbeA-.n urálom ma; ì 

gama: 
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‘мы’; egy f'zót fe akarok hallani - - '- псов, Вы‘, 
na'rdné nem Henriette többé; a' hol kezdödik Ber_ 
nárdné, ott meg-fzì'mik Henriette --. borzadol: 
meg meg-gondolni-is. 

ÁMÁUA. Иду Щит fél az Ur то! а’ (‘26. 
iol Bernárdné i еду memos ai tiro gyermeket сын! 
gattami., de a’ bítor kò‘vetì ш а‘ кмпегщтыу 
az el-reirc‘t kintshez viszcn. . 

LOUIS. Ollyan kintshez, аб melynek а‘ pô; 
kolba Iennénk adofsai. На cgyéb vigasztalásod 
nìnts, a’ mérgedet vìdd- e1._ Az az egygyellen fzó 
Bernárdné, си‘; meg-mérgeznî `а‘ mìnden órömŕik’ 
ie‘ngerét -- az-az egyetlen fzó ‚ meg~forditja a' vi-4 
lág nagv fzép könyve' высшее. . 

ÁMÁLIA. на: nem ёрреп az а‘ könyv? ha 
а‘ мы; el-vétödik ; vagy ha a’kéz-irásra au a" 
izót fda “так , mclyre o'fztán ki-nyomtatva, mais*- 
is oivashatja. 

LOUIS. мм nimm bai'samod а: én fe 
bem" a baggy békét néki, hìába akarod Вата ад‘ 

,-„ni а‘ kezembe. ‹ 
ÁMÁLIA Az’igaz Могу az На“: van, а’ kinek — 

kezibe `adnám , nem hittem volna, hogy éppen il 
_ 1усп яагазгсаинап gyermek legyen az "Ur: mái 

IT’OSf ПЁЩ tsudálkozom. hogy а’ kis-afszony-is u 
„атм kezdett---- Еда: hogy а’ Ngos Afszony-is 
“На” dolgf’t mf, hogy ha ollyan lett volna - is ‚ 
imma' Миша, ¢1.°ivad:vomaa'fzfve штык 

LOUIS. Mit mondott Henriette ? 
ÁMÁLIA. А‘ Ngos Afszony., mind tapasztal.. 

.n.bb 50k Штат-па‘ milietén fe hittem akkor; а‘ 
hmfzonY-ÍS elébb mint én, `nem акт femmit 

¢ hall: 
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Indiani, de addig ’s addig', vmig ‘еще engeëerb 
Igaz hogy a" Ngos Afsz'ony 'megamondotta ‚ hog? 
ha igy meg- mutskolja famiilìájá't-1 kést vér anyai 
{га/ем, 'à шар-шаг; hogy egy óràt fem éli fel-> 
lyñl» А › 

etre? _ 
ÁMÁLIÀ. M'ìt mandati Vól'na? itol'jár'z tsak 

azt a’ mi: én'as, 's mindcn jô léánynak ke`1lenék‘z' 
ат: hogy hozz'á menyen a’ Grnŕlìnz - -- talám Ö il 
домом valamit; de mom мать-н 

LOUIS Mi Íst'e'ñémf mit mondotf lÃIe'nrI-V 

LOUIS. ’S и: mondo'tta? ’s ollyan Imiaŕ \ 
дед-“Поти? --- О Denglos! te l)ól esmered l 
ftjèr népct: mint az тот,‘ mely а‘ mìkor leg 
fzetbeń foly félbe мы’, ollyan velek winden 
lzaolclogság“A 

ÁMÁLIA. OÍÍyań , Íxd oiïyań emberekkci 
van: máx* ha а’ fzeg gyengc 's le~lörik , a' тетей 
а‘ ‚ьаьазг Nem bánom akár mit tsinálion .. ha mi 

Ykm'ß a' kez‘ìbé :daagt a' vczecö formar, meg-fug 
ni nem аки?‘ - 

LOUIS. Tsak egg'yet ‘цепей-те; 3322511‘: lìi- _ 
küldött téged? 

ÁMÁLIA Az ¿n Мира jó fzivem твои, mel 
]yet az Urrà cì-kelle vesmegemem. l 

LOUIS. Henriette mipmondmnam i 
ÀMÁLIA- Загадка’ 'az uur; de inkább ni, 

náîta az annyát ‘стене: szerìnt: jó rendin le. 
:sett a' hályog а’ ГитЁгё! ‚ ’s meg-fzégyenleetteA ma. 
git; úgy hogy 6 maga fem igen kìvánja Май п 
Um többé --- de a2 éppen мешка-1:, mig 

E \ Grof ‘ 
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Grofnévá nem lessz; azután okkal тома! nékem 
is fzépetskén fzólva, mind inkább ‘нед-Миша 
betsületesen. ‚ ' 

I LOUIS. Betsl'iletcsen? ЕЩЁ-„тег; iérlek ‘t be. 
сайт, virtus, mindern egyebet teszen пыток; 
mk a' menyböl le-lopott feí‘ték-szin a' „еще rut 
ábrázatjára ---a' leg-l'zentebb fzólrkal так а’ bá 
jolo folyamatnak ада!‘ kedvesebb eseteket --- та 
'ga az 'ó'rökkévalóság еду lehelietbe elm-nik . mi 

' helyt ki-jön: ajakaitokon -—- a’ leg-nenesebb dolgok 
n’ leg-tisztább lclkiek ,.a’ mint ki-nmndjátok tefté 
lésznek , ’s a' ti angyalaitok-is hus és vérböl ál 
nak --- mìnclen el-válrc-zik a' ti bübájos Китае 
:eine -~~ Oh! miért adta az ё}; а’ maga l'zr'pségét 
а’ pokolnak fegyverül saját maga ellen? tudva se 
мы meg~külömböztetni ~--- ollyan édes méreg., 
hogy ha egyszer mcg-koltolja valaki, lehetetlen 
мы‘; nem inni., mig az öldöklö rángatodzások 
nem митинги-‚- fzakadjatok-le mèltatlan Ит 
tzok! ’s engedjete-k fzabad (на: az égreî --- Кб 
nyörületes atya.' avagy nem azért adtad-é kezllnk 
bC а’ kOltSOr? lwgy ha a'pokol‘ rabságába „ш, 
ki -fzabadulhafsunk? ( panza ) 

Oh tsak eszembe ne уши! ---‹ egy мамы: ‘ 
le-ronumindent а’ mit ópitek г‘ az egészi ‘Щ; 
puszta azon еду ponton kivüll a’ hol Ö van, -- - 
lehetetlen az egész véghetetlenböl arraaz eg‘y hely 
re nem néznem --- az utolso tenger partìghiábn 
{так --- mindenütt illd'óz; ’s jól lehct mìndenütg 
tsak azt érzem hogy ö nints, mindeliüt` elöttem 
Маг; az ö vará’slo tündér-képe; majd {ИК 1e- - 
veg‘óbe jö, mint egy tavasz isten-alszonya pirulo 

ока“ 
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‚мамы, fekete hajfürlökkel, harmatozo tsîllid 
гонках nézvc-k --- majd ízéllyeI-botssátott МЫ: 
kal , halvány könyvezö hold ábrázattal cnyészìk-eg 
а’ puszta felett --- Oh Ámália! Amálîa! mond-meg 

«néki, Воду a’ vìlágbol ki-kellett elölle mennem - 
Kérlek! чай, mig~utoljára irak nc'kì: (ir) mcg 
kért Denglus, hogy ne ìrjak; de utoljára Iessz'; 
’s ez mìnden vcszedelemnëk v'éget vet: чёт-те; 
’s чада-ы kérle'k! ofztán Ist‘en véletek! ( атм. 
ja [ММ-те; ш; 's már lsten “Нету! (‘рёиов 
еду piftolt) Mond-mcg, hogy én ebböl a’ pokal-v 
bol ki~indu1tam, ’s mind addîg menyek , mig ‘egg 
boldogobb vila'got kapok. 

AMALIA. oh Впиши! mit am? 
LOUIS. Add-meg a’ le'velemet! ( meg-Ima? 

roma mcnycn, ’s ÀmáLia-i: шт) ' 
HETEDIK SIELFNLS. 

DENGLOS. C fzs/,mbe az utszán ) BERNÁTDdaLj - 
DENGLOS. Szolgája а’ Grqfnak! 
BERNÁRD, Máza‘tos fzolgája az Urnak.' 
DEÑGLOS. Hofman jö а‘ Grof? 

’ BERNÁRD. A’honnan 'az északi polus jegcî.` 
fe fzámkîvetettek по]: az ajakok , а’ mellyeknek 
скин-1261:!“ égve kcllett volna a’ (куст hév ` 

DENGLOS: Mi az Ördög? én"’már Vazmx ь“ gctö ég :lol ki-jör'tem; nem értem ha magyaráb-ïëj-ÈÍÃ 
ban nem befzéll: nem-is lehct tudnì mi van ben» " .-1. 
ne oIlyan tzìfrán bé-takaria; ha ìenycret 's min- ` 
dent meg-aranyozva дама, hczzá se mét'nyuln 
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az einher.' vagy щи az aranyrol-is gyanìtja Богу 
мы az. ‚ i ‚ 

BERNARD. Az а’ fény az ifjuság' amyl 
deje fel-iövö парит! foly-l'zéllyel; mosolyog az 
а: életnek vigabban tsergö patakjain'; ’s virâgo 
kat 'bájol ki annak mezeire; mindeniket еду fzi 
várványal hozva elé, a' midön а’ gyermeki i'rrás’ 

‘ özöne után ki-szállunk а‘ báfkábol, hogy az ál 
dozat {На}: fel-hágjon valamely Isten-afszony’ 
'fellegeiheL ` 

DENGLOS. Mi a’ magos menköl meg-iisd 
'tem hogy el-borit az баба-‘112: mind n‘ó' шея-5: 

_ a’ mennyi fzivávárvány „мы az egen volt, mind 
itt van; ha ollyan erössen izereti a’ fzivár- ' 
ványt, nézzen как rossz perspectivàn , mindermek 
fzìne lessz, ’s femmìnek fe 1el`sz reguláris Еда: 
fzine. ' _ 

BERNARD. A’ természet nem-is fel‘t regula 
‘Тайм: tsak. mint egy ki-öntî ‘школ éjtzaka. regg 

gel 'maga печи, mikor ‘неё-‘1621 mit нами. 
DENGLOS. Tsak nem tsinál mindenik vi 

rágából egy Hanszfurl‘tot. 
BERNÁRD. Miért ne? ha а’ génîalis ked 

vébe éppen az И, hogy а‘ maga munkájàn ne 
velsen. 

DENGLOS. Talám a’ Grof -is aze'rt (кий 
igy “НАШЕ? mert illyen tarkán fohová fem illik ‚ 
fem ollyan aranyosonn, 11034)’` azt kellefsék mon 
dani, Воду а’ pof'zomántot pofztozták-meg: 33‘ 
jon еду betsületes fzinbe, mint az emberek! 's 
meg-látja, iu'inden hellyes tze'lját fzerentsésebben, 
elfe/ri; ’s él “МЫ, nem на}: az е; ’s földö kö ‘ г ‘ \ z tt 

/ 
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‘25u álmodîk --- az embernek fel-ke'lî ébrednì , l"s 
tsinálm kell и: а‘ nap-számot , a’melyre hiv: van.; 

BERNÁRD. En arra ‘идут: hîva, Vhogy‘ 
mint egy ‘második terméfzet, nékie fegittsek non 
fzépségeket ki-potolni, a’ mellyeket eI-felejt; ’s 
azt tsak nem lehet tsupáu ker béka-tekenököl, a' 
парьы ¿s цтмьы. ` 

DENGLOS. Söt inkább tsupa világosság és 
ärnyék jól elegyirve, för egy ваш Szén-contour 
.ia-is , a’ leg-drágább Мценск egybe -hányvz , на!‘ 
el- vesztegereu: шашек haggya - -- Haggya- el 
mm, jöjìönmi abbox а’ ködböl, 's más kep. 
pen lár. \ ' 

BERNÁRD. Az annyì volna, mint páŕtot 
ütnî а‘ tcrmészet ellen:t mìkor rám küldi а‘ Mu 
’sátol azt a' fórró hideg-lelést„ a’ melybe a’ tsu« 
ш ¿fzüxemekT mìndyárt meg-kellene halnom ‚ ha 
a’ kof'zorut mely как két három Sehuchnyira van 
а‘ fejcm felelt, vifsza engedném vitetni. 

DENGLOS. Мед-14:52‘ ‚ késön ébredve fel 
fogja észre venni., hogy egy fzebb ékefségetl-ép 
pen azért veszt-el., hogy ezt h'tába kerefte. Y 

BERNÁRD". Mîtsoda szebbet ?' Ahí taîám éh 
tem: az Мыши‘ egyedül., hogy ezt bizonyoson 
¢l-nyerjem ‚ tsak а’ Henriettev Iiidegsége az oka, v 
hogy poétai tüzein’ Шаля nem lobog а’ tsinagokig, 

DENGL'OS. (Ива-М egéůzen, ha :zt ¿kan 
ijf, hogygyuitson benne valamìt. 

' BERNÁRD. Én 'éppen‘azt a‘lkarnám, hogy 
a’jkét lángegyìk ‘a’ más_ikat Ириша, о11уап’ égee 
Iegyen, Ногу a’ ki-olvassa, irtozzék, minrha ро- .' 
kalba volna.r “ ‹ — _ 3‘ »‚ 
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DENGLOS. Mär lítom ‚ hogy magyarábban 

hll l'zóllanom. А: Ur а" léányomat мы}: е1-уеп 
ni: тем а‘ Grof' fzeretetére; а‘ mint нм; tsak 
feier-nep, de pers'e éppcn а"1(е11; ’s ‚так а’ 
mint маму öker a’ természet ,_ nem-is rosszuI 
ёшпт. 

BERNÁRD Hasonlo поп remekhez , a’ mely 
le a’ müvész természet fel-Szabadult. _ 

DENGLOS. ЕМ; fein-is.; az annyaf'a’ mem 
l‘yi románt ставок, mind фонтана vele ‚ ш‘! 
fohajtani, ’s a’ holdal disku-rálnì едем éjiel. _ 

BERNARD. Az illìk az én~ lantomhoz: im» 
kor a’ >holdvilágon réi borulva еду-еду könnyet 
Вина: a' Штанга, а‘ fzélbe bujdoso lelkek’ Ика 
‚мы: h'afonlo-lag fognak szollani. 

DEN'GLOS. No! hìl’zem ö.-is тег-[201121, ‚ 
minekutánna a' lelkek ki-sohajtják такою: - -- De 
ha már egyszer тег-аки az ember házasodni, 
ее: шт шт onere annyìn adem» а’ mmlll'îf ¿f5 elé’ 
gé ditséri maga такт: ‚ elegge kì'mn a.’ tzimere. 

BERNÁ-RD. Еду vaioságos illzen -afszony; а’ 
mely az én lantomnak ollyan han-got ád. мы 
Bfég по}: а)’ fzázadok-is meg-hallják a’ mellyyek 
brzonytalan Могу el- jônek-é --- Ah' kedves A 
Pám; légy az én mindenem; как Henriettét en 
_Sedd' meg- ölelnem; hogy шт meg-ne вещи} 
У’П а: en lan-tom. 

DENGLOiS. Тик azt u átkozott итог 
hággya-el; mert addig nem lefsz- femmi: föt ha 
ЧМ} 1ег-ызопудшапаььКассета liaggya ege'sz Не. 
te ‘dcléfa I' mellyet rmennyire lehetrneg-elé 

gedes 
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gedéf'sel mâsok javita штате, késò‘n fog [10 
morúán a’ femmîvel fete-ébrednì. 

BERNÁRD. Нет-15 akarok fel- ébrednî; a' _ 
menybe akarok álmodni,1 пай; ez а‘ földì арии: 
tart: a' Poézis еще! annak fugár fényibe, ’s min 
den hijiát', а’ valóságnak, а’ képzelödés tündég 

‚ ‚ vefszeìével oda teremti. I 
DENGLOS. Tsak и: а’ vei‘szöt maga't , nem 

`teremtheti oda а’ hol nints’ femmi képzelödés: 
minden Щи а’ kczibe érzi , de аж mezze-meg, 
Воду: mennyire vará'so1:, egy fzázadba egy - ket 
t'ó'nek adja az e'g; как azoknak a' kik bizonyo 
50k ezen privìgéliumrol, fzabad idejeket azzal 
tölteni, máfoknak idejeket 's mint valami мы: 
fzeméllyel ege’fségeket eI-vesztegetnì vétek; а‘ ki 
egyszer belé kap мимо lefsz а’ mást fzererö 
házashoz; A' Grofot а’ hìzelkcdök ‘тек ebbe 
а’ tévelygésbe : olvassa-meg rollak Horatiusnak а‘ 
чёгёс; ’s végezze-ela’ bolondságot; Идеи ollyan 
mint más emberek; a' `mennyivel elmésebb сана! 
tabb annál okosabb --~ Уайт-Ы а’ Kaftélyt ’s Do 
miniumat ига! a’ pénzzel а’ mellyet Henriette 
vel adok, 's éljen benne vele, тег-‘пойми и!’ 
а‘ mit так irna. 

BERNÁRD. Érzem, mìntha еду más ‘Мёд 
bol mosolyogna valami tsendesebb nap -fény lel 
kembe: de oh Istenem! vallyon bé-töltheti-é Hen 
riette ? 

DENGLOS. A’ mit ö bé-nem tölt, azt tu, 
dom а’ Poézis атм baggy.. 

BERNÁRD. Az Ur ha érezte jvòlna а’ Poé 

zis ‘мяч fzépségéßgnim beszélne 'igy.DEN. 



lemme» 
_DENGLOS. Söt inkább, ha nem-i; épperl 

ollyan, наш oly bolond voltam, ’S éppen иен me_ 
tem inteni a’ Grofot; engem-is okos ember мы. 
fett-meg; meg-,mutatván ,_ [югу ha mindjárt én vol. 
nét-is Sacliespear, az еде-в: Рагдагшщк winden 
мкм-миф, ugy meg~vannak l'zedve, hogy а 
lig Мне; egy lillenket Юрий; minden mezök meg 
vannak агата, ki van minden иерей/е, meg g’ 
örcdékbe-is Тех-‘танк a" fzemek keresve , ’s u, 
gyan аптека: mire mondani? mìkor „он irralr, 
Чад)‘ ha ne'n {как volna, más ‘Ома; vagy ha 
‘еду nagy Ы’. рщшцдя után uit: kezdädik д’ vi» 
lág - - - 

BERNARD. Mier: l'zégyenlnök mi-is, ha а’ 
<fermészet Adámtol (одна, mind ugyan мопйёрч 
pen rsi'nálva at ábrázewls’ßf, (ото! miga прет’ 
ta migrer ' ' ` 

DENGLOS‘. Az ‘ tsak az el-veszett mukák’ 
nhellyibe erik; a’ meg-lévök közŕltt rirkán lehet eze 
látni: Еда: hogy mags'mak а’ f'fï muvé‘sznekâs- rif 
kal: a’ fzép remekeì ; mk 9 mn‘sáttudott ele hoz 
ni ‚ ’s ennek-is bol а‘ pm@ I; n_e_m_ иен hogy al 
en léa'nyom . de fzépnek fzep. ‚ 

BERNARD: Hé illenék- g' l’oI-dil; Mu’sának; 
’S Ö lel`s\z az én Мц’яйш, 
. DENGLOS. А: már inkább-is eI-kaphato --— _ 
j'öjjlin a’ Grof пак veleni vil‘sza’, 's probáljunk 
eggyütt valamit; de ne befzéljen hát az «НЕ: 
‘юг: mn’sája nyelve’n, hogy e; meg-ne еще 
L vini ¿www ) " ' 

BERNARD. A’ mennyibe Лене‘, iigyekfzem 
eniiei; al’ nyelvèe unulniqneg; ,hmkülönben пещ 
belz'élhéxek vele. ( el-meunclf ) 

_-_-."_.-_.f~»».r""‘-;r.i.wl--" и " Í / f l ‚г ______4:”щ1’ 
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Nrozzzznlx yELENÉs. 
CHARLO Г'ГЕ é: {HENRIETTE ( otborm j 

тем: kedves Léa’nyom! reménylem, тег 
kîméllessz továbbá ноты az nem egy Charlotte 
de la Roche véréhez, fem az régèd‘magánál in 
kább fzeŕerö lamyának léányahoz îllö Гайка! 
Kedves Léányoml nem ezt az engedetlenséget ér 
deml'ertem én :ölled akkgr a' mìkor élec és мы 
közt v'oltßm: az orvosì tanáts el-végezze, heg] 
lehetet’len lévén meg-{'zììlerned az én halálom nél 
Вы, léged ‘шва! vagdaljanak fzéllyel; én vollam 
az-az anya, а‘ kî мы" el-fzámam ‘пацаны, 
hogy te meg maradj; én az Iz :nya ., a' Нм]: te 
most egy kìs tefti gyönyörüségert gyilkofsa akarsz' 
lenßìî 'S én vagyek zz mdd-meg.' a" ki ha le - nem 
mondnfsz folla, elèbb тег-шкода!“ 's az “tán 
тег-мы; de mint egy kìsértec шашек minde 
nü'tt, ’s minden öleléseìdet meg-hábnritom --- 

HENRIETTEI‘( térdre mk) Az едете ¿del 
Aflyám; ne modjon többet; ha ezt az (чет, a' 
m°1lY¢¢ Мои, vifsza-v¢nni nem аки}; Ьишст! 
tanins-meg, mit tselekedjem - - - пустил: fzx'v‘ 
‘сред; ~ meg: 

CHARLOTTE Annals az alateonnak мы"; 
mindern: а’ ki az ¿n jnsagommal ’s a'te mman. 
fágoddll Игла elt: «еще: nelkül мед-Стате 
т az akasztofác; ioha se kerüljön а‘ lzemem eleì-, 
I”, 31 ll'ten önzzen meg, hcgy kes ne ‘они n’ 
kezembe; на)’ kísértetbe esném, иду а‘ méfçg 
¿matt oct helmet-meg. 

è 5 " ` “ НЕЁ‘ ï 
‘ \ 
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‚ DENGLOS. Sö: inkább, ha nem-is éppen 

ollyan, кат oly bolond voltam, ‘S éppen не‘: те. 
_fem inreni а’ Grofot; engem-is okos ember (ей. 
tetnmeg; megfmutatván , hogy ha mindjárt én vol. 
nét-is Sachespea'r, az egt-sz Parnafsusnak winden 
пакт-ждем пдутедшаппак l'zedve, Ногу а‹ 
lig мне; egy lillenket Карп}; minden mezök meg. 
vannak агата, ki van minden веера-Не, még s' 
отеки-1: fel-vannak a’ fzemek keresve , l-s u, 
gyan gzonokat mire mondani? mikor azok так, 
vagy ha ne'n {как volna, más шина; vagy ha 
‘еду nagy kön разница @tán ujra kez‘dödik д’ viv 
lág - - - J f 
_ BERNARD. Miért fzégyenlnök mi-is, ha а’ 
ierme'szet Ádámtol fogva, mind ugyan azonluŕp.v 
Pen ММ": at ábrázawkàf, (что: ‘таз repefálf 
ça magie!! ' ` ` 

DENGLOS. Агент п el-vesz-ett mukák' 
„nellyibe esik; а’ mcg-lévök шт: rirkán lehet eze 
látnì; igaz hogy magának а‘ f‘rï muvésznek-isA rit.. 
Irak а’ fzép remekei,_~ езде 9 mu’sát пиши ele hoz 
nì ‚ ’s ennelg-is` hol s( péri@ lf- nein иен hogy az 
(fn léányom . de fzépnek fzép. r i 

BERNARD: Bé illenék ai' :_Q-dil; Mu'sánaks, i 
's ö lel`s`z az én. Mii'sám. l 
‚ DENGLOS. Az már inkább-ils el-kaphatu .— jöjilin а’ Grof как velemA "Кап; ’s probáljunk i 
eggyütt vailamit; de ne befzéljen М: az eddig 
voit мы}: пуспёц, hogy e; rneg- ne еще. 
t vini ¿www ) " ` 
' BERNARD, A’ mennyibe debet, iigyekfzem 

ennel; a.’ дуть: tannini-meg; I,lm_klìlc‘ìnben nem 
bel'z‘él’nétek vele. ( единиц!‘ ) 

IOW. __(einŕf’ ‚И _." ‘ ‚‚ _" _ __,í fw j* _,«wl-.kzpwm 
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NTOLTZADIE 3ELENÉS. 

CHARLO PTE és :HENRIETTE c ‘пьет! j 
Tehát kedves Leányom! reménylem, meg 

kìméllessz továbbá“ поте! az nem egy Charlotte 
de la Roche véréhez, fem az tégédIr magánál ino 
МЫ) fzeretö lanyámak leányához îllö fzóktold 
Kedves Leányom! nem ezt az engedetlenséget ér 
deml'ertem én tölled akkgr а‘ mikor élet és halál 
közt Ищут: az orvosi tanáts el-végezte, hog!" 
lehetetlen lévén meg-fzümned az én hamem nél 
km, téged vassal vagda)_ianak fzéllyel; én voltam 
az-az anya, a' ki halálra el-fzántam magamat, 
hogy te meg maradjyén az az anya ., a" kinek re 
most egy kis :citi gyönyörüségért gyilkora-a akarsz' 
lenni; 'S én vagyok az tudd-meg! a' kiba le » nem 
mondafsz rolla, el'ebb meg-átkozták. 's az után 
meg-halok; de mint egy kísértet üldözlek minde 
nütt, 's minden öleléseidet meg-hábnritomv-u 

HENRIET'I'E:*(térdre csak) Az egekre édes 
Anyám; ne modjon többet; ha azt az életet, a' 
mellyet adott, vifsza-venni nem akarja. Isu-nem! 
tanins-meg, mit „шкафы _ - — Nyomorult И“ 
repedj- meg: 

CHARLOTTE Annak az alatsonnak köfzönj 
mindent: a’ ki az én joságommnl ’s a' te “Milam 
fágoddäl ‘Мэн eh: kérdés nélkül meg-erdemle 
nc az akasztofác; lohn se kerüljön a" ízemcm ewig 
be, 31 lftcn önzzen meg, hegy kés ne volna s’ 
kezembe; vagy kísértetbe esnem, vagy a' méreg 
muti: ott hallnék-meg. 

e 5 ° ~ W BEN-t -` 
` \ 



‚ъ 

-è-(74)-e~ ,n 
HENRIETTÉ. Menybéli Isten! такты 

nékem! könyörülí rajtam} ‘s végy-el! ` 
CHARLOTTE. Inkább vegyen-el, hálidat‘ 

lan _anya души“! - -. 
HENRIETTE. Oh kedves Anyam! tsak így 

ne nevezzen! -- - lc-mondok a, világrol: botsás 
fon Klal'tromhq; 's engedjen -meg.' 

CHARLOTTE' A’ de _la Roche vér fzáza 
doktol fogva foly ditsösségeäen, 's világ végéig 
folyniaikell --- te egyedül vagy , ’s néked férj 
hez-kell menni illendöül. 
_ HENRIETTE. Oh kedves Anyám! az én 
{zívem ngy elmen/foglalva, hogy én abbol nein 
parantsolhatok:_lnindent örömest meg-teszek; tsak 
oh anyám! lehetetlent ne kívánjon; 

“СНАКЬОТТЕ. Matson такт teremtés! 
tudd-meg hogv тост: fogom találni, hogy azt a' 

`pogány bálványt, а’ mellyet fzívedbe imádsz ki. 
vefsem onnét, ha fzíved utánna fzakad is - - - 
mind addig kínozlak míg ugy el-hervadsz, hogy 
az maga meg-utál , 's akkor а’ leg-e156- kérőnek o 
da vetlek. 

HENRI-ETTE. Mikor az anya'illyen kegyet. 
len lehet; akkor maga el-fzaggatja a’ Ист köte“ 
let: 's én-ìs esküfzöm! hogy minden áldozat, a’. 
mit tehetek az` hogy ebbe az életbe Louìshoz 
nem menyek: de ‘такт; Ö a' f'ó'ldón lefsz fen 

>Iiihez máshoz se 

‚ CHARLOTTE. Ha ég és НМ egybe fzakad. 
is, meg kell lenni, hog-y még holnap a' Grofhoz 
menj. Már ki-mondottam --- vagy verj kést, 
( дыму“ melje’t ) ebbe a' -mejjbe, _a‘ mely fel 

' - " Ä nevelt 

o 

' 'v ~ _ _ I _ 
‚с _’ „az-we MW l' " “e ~~ 
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пех‘те :zt az нет. а‘ тсЫуес haïáîommal vet. 
tem-mcg” - - Oh Kedves Léányom! kîmélj-mcg! 
1átod az маты, gyengeség, а’ КёшёЬс esésig: 
‘Кит --- tégy tc- is еду áldozatot értem ,'fg' kl 
той-1: meg-balai kész vagyok а’ te boldogságo» 
dérr - —_- Kedves Henriëtte! mcg-:ngcdek а’ Tte 
ìndulatodnak --- tekintsd-mqg a’ te 'fzcrcntsétlcrp 
anyádat, a' kinek te чад)‘ cggyetlcn örömc; 's п; 
tafzirsd kéttségbe св": а’ Ko_porsoba! ( ‚(пиши at 
‘fatt a2: швы ne'zve a' le'velet ., 's' {мёд-м! belybe 
bww, ben/yabb 5f; )Ámáiiaa ce идут mi baiod'? 

.ÁMÁLIA En Ngos Afszonyom .-- egy Ещё’. 
HENRIETTE, ( ne'z nyugbatatlanul) Ah IS 

teneŕn; МЫ? _ ‚ 
AÃMAJJIÄ Еду hitetöröl; engem-is Тайм: el 

ámita. 
CHARLOTTE. Kîtsoda? f‘ 
ÁMÁLIA. зам 'fe Щит оПуап fzerclmes 

embert; de moet annyin ment, _hogy pofòn kelle 
ümöm. 

HENRIETTE. Шкода ?' --- dc mìféle 1e~ 
vé! az Р - 

ÁMÁLIA. Tsak а’ Ngos Afszonvïlak valo: 
más idc adta volt, Вод: el-hozzam: egy 9211051 
gos народам’: dc most Vmeg-anija az áŕát., bé-értç 
а'_ büntetés ( odg mijn Cbarlosténak a' [аист ) 
ve’gtére; merc tëltött piftollyal manuel, под töb» 
bé ‘Юга fe jöjjön. 

CHARLOTTE. ( as ш" cl‘uassa) Ugy keu: 
az alatsonnak; nem «is egyébre valo voltklatszik 
¢bb§ìl, hogy Afoha fe volt efze ‚ ’s òfröktöll {орт 
az Ordögé volt q:- Na! jó gag! цене! már most 

' » i ` ведь 
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нём-те; kit fzeretté‘l ‹-- már ö maga meg-fu. 
baditott ( oda adia ) 

НЕЫШЕ’ГТЕ. Menybélì men! ne Надп 
el! ö ez - -- ìgrnfisV tulajdon á' maga -- leqmmd 
гонят? I 

CHARLOTTE. Az- az cgy mutati: .‚ hogy 
„Еда: rèá vaîamì a’ házunkrol: 

‚ HENRlETTE. Nem látom те: többé ? -- - 
` CHARLOTTE. Azt én nálla nélkül - is tud 

um. 
HENRIETTE. Az Ö Jóltévöìröl emléke. 

‚ :ik ? « -- az atyámrol --- {сдадут fzovát - - - сп 
gedjek - meg - - f 

CHARLOTTE Már тег-“тег, mìnekutánna 
az lí’cen tulajdon тем bümetre — meg, mevr4 ou: 
t' végin van, Воду e'àd'ìg nékì-is vége. 

HENRIETT Е. (a' мага‘ ‘fü-'wwe [детей ) 
Vége van? Шепот! könyörülj крат-1: (e1-¿jul ) 

CHARLOTTIÈ. Ah! идёт oda van -.- а’ 
hizi- Doctort! (_Ãmálí" fut ) hamar egyszeribe 

_ jöjÍön-fcl! ( te'rdre nik Henriette ешь: ) Kedvcs 
Hengiettém! как most ferkenj-fel! mindent mcg 
engedok - -~ Ветка-тег! ( у: be' Папу‘): ) 

v’nzßzmc gELENÉs. 
pENQLos es“ CHARLOTTE.. 

ß DENGLos, мг dolog m mit ‚атм .1 
CHARLQTTE., Ahi .f- Km; jöjj onyan mma; 

‘Ы bé-mìndenkor mint cgy мы’; idö: fcmmif Г; 
“и; de ugy лет-1: veszi fzáìmbgLezr a; густые; 
В‘! ‚ egykucya töbì'a‘ßçètsjïlály а’ _Кб1!|5}Ь51.‚ _ 

—1.„ K _ мы. 
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DENGLOS. El - Лик, vagv mi? vahmî nem 
мы az afszonyi kény fzerînc? ‘югу raxám fzokort 
durva'n kötötted поп febeket, а’ melîycknek ér 
zésér te .magàd fáinìtotnd-meg? -~- már régets 
ke-is volt. eï-fclejthetted miképpen дам}, mìkor 
anyád nem alâart nékcm adni. 

CHARLOTTE. Régetskc? mînden rég - -_ 
тылу: egyszcr meg-kapják az embcrt, más nap 
mîndjárt avulni kezd: el-‘kell мышца mind а‘ 
mennyi férñ; 's tám oda adnád иду-ё? nem kö 
fzönöd-meg, C biz а’ Denglos fami-lia fem igen ~ 
veri magát j мы а’ léányodba de la Roche vé: 
foly '.2 - - - 

ÚENGLOS.. (Henriette meg-mozu'ul j Kîáï-ß 
iobban; иду tetszik arra ébredni мы; de лига-15 
igen halavány az a' густым a' Doctor után el 
küIdöttek-é? a' Grof-is ‘Мат {jött , как cgy 
flora свыше! bé a' házához ,i ’s egyszeribc itt lcfsz 

CHARLOTTE. A' Doctor után ment ада‘ 
huntzfutîéány, tudja az ördög, miért nem jö- - 
hát há“ a' Grof тег-ища а’ Jéányt, nem illetlen? 

DENGLOS. A' Grofhaz nékem jó rcmény 
fégem vaná’bé-vcszi а’ tanársot; a’ meg-térés Щ 
ján van , ’s még egy tîszteséges uri ember1efsz--- 

nzENNEGYEDlK жми/1.4‘. 
D. BOMBÁST ( é: a' Grof bé-j3nek атм mrgy [ж 

`‘пе/кг‘: mum,- аж meg-bajt'va „гады, a2’. негде re'szt' 
'ué‘ueL мама - i: 'uelek щё‘) 

DENGLOS. ç мышь” :man ) mvd а: e 
Ilyimlt - is. C ‚(мил el-mmycn ) 

BOM~ 
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BOMBÁST. А: еШ’е éppen mîkof§bé~akxŕ~ \ 
tam hunni va' ‘завета, а’ hold oda jörr az ágyam 
haz; belé néztem! azután a' tsìllagokkal fokat beszéllrem --- ( мыть ‚мы, ’s taparztja ритма) l 
Nagy hidcg a’ polusoknál, tél és атм; de a' 
nap, és fóld eggyüt vîgasztalást beszélnck -—. 
a' mágnes huz мёд, de a’ viz fel felé foly, 's а’ ` 
pihe- és-az arany едут: esnck -- 

CHARL()'I"1`E.Van-é rcménység ¿des Вос 
mr Ur.' ( а‘ Grojbaz) Illyen fzerentsétlemég ésté 
а’ házomat, a'miatt az они; kerülö miatt; a' 11e-_ 
vit-is шепот Iii-mondani, ’s az egész dolgot fzé‘ 
gyenlem; az igaz, hogy еду kìfség ketsegtette ezt 
az мамам; Ö maga belé fzere‘tett mint еду bo- 
lond , 's иду-55 fegirett magán, тег: agyon lörte 
шага; itt a’~ levele. ( oda ‚ищу‘ Denglos 'ucszi-cl) 

EERNÁRD. ( eLbu'mulva ) Agyon lörte ? -‚. 
de nóg-is fzép --- rnmános. az nem-is lehctI-Iéroi. 
na еду Románba, a’ kìért egy tutzet Щи el-fárgul 
va mim a' hold, agyon nem lötte magát az Все‘: i 

Afszony' áldozatiára. ( DENGLOS. выпей‘ miuyen kmanösön ér. 
zcm magamot én erre! —-- ez valoba nagy kár 

CHARLOTTE. Nagvobb tám иду-ё mìnth, 
_ ~~- az Iíìenért kérlek! lcg-alább idegcu elött ne 

I J mutasd-kì а’ fogad fejérit. 
DENGLOSJftenem vall'yon nem befzéltem-é 

kcményen? 7 
CHARLOTTE. Taum it: von? > l 
DENGLOS. Én voltam “На. i CHARLOTTE. Szép úgy n'aeg-aláznìmagátC 
DENGLCS. Hogy az amber еду fzcrentsét, ‘ 

М meg-látogafsonî 
\ 
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CHARIOTTE. Meg-ís érdemlî: abbôl ki, 
tetszik, hogy örökké Sült bolond volt. 
` DFNGLOS. Bolondabb az ígaz, a’ kî azért 
lövi `:fxgyon таят‘... hogy egy feìérnépet meg-nem 
kaputt, mint a' Ы azért hogy пик-Карп. 

Dr. BOMBÁST. Abracadabra! (az ala): a’ 
fze'k мы: meg-kwam, мыши cina/ust „мы: n’ pa'. 
dimentomra, ki'vüliïta a’ пари: ‚ boldnt, tsillagokat ) Itt 

‘Щит femmi egyéb'mod, hanem hogy ha vériböl 
ki- botsáçsunk ’s ketske (чёт: tegyünk hellyibe. 

CHARLOTTE. Nemtelcn некие vérl a’ De 
la Roéhe vérhez? inkább maradjon ö'rökrc meg 
halva. . 

Dr. BOMBÁST. Мёд egy van a’ mícöl vá 
I'Ok - - - ( тшаг a’ pádimentom’ jìgura'ira 's ki-dll сна/ь 
‘га, ’s авт terjeszzett дюйм, fel Митя: fzemeit ) 
Minden világokat éltetö mágnesi folyónak fzent 
(отца! méìtoztass kůló‘nösebben умы most e 
zen Гид: tze-1ra ? folyj - le az érzö-inak tél -ágaím 
’s egybe души: Ielkembe, а’ kis tóbol Lòmölj Ада! 
czen üres hal‘áI-képbc, hngy éljcn máfodszor -- 
( a’ mejje're еду tììkc'irt “души, ’s ue’z ДМ, más 'vi 
lágra fzegzettfzemckkel) Рация! tartson mindcn földì 
indulat! ugy ne legyen femmi külömbsèg a’ nc 
mçk Кбит, mint а’ пьерпщаьа az ö poraik 
közt! --- Az örök nap jö itt fel, 's az itélet 
menydörög --- fzenc borzadáfsal ‘тир mìndcn 
félre такт! К Charlotte wszketve „Жажда, Боты“ 
д’ betcggel петь: Ми mcrò'u ne'z, ".f jobját fel-amel. 
‘не ) Te halando kéz! moí’can a'Mindenhato job 
Итак meg-nyujtása! tégy мам: 

‘ ..5 

TI 
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‘пгвкхвтбвш gul-JNM. 
DOCTORICOURTE ( ’s a2» ele'bbeniel) 

. DENGLOS. ( eleíbe тем‘: ) Doctor Uram! 
„гуся a’ mit 1сЪегепе1 az el-a'jult густым] 
i oda «en_yen Dorm# Cowie ',v rapasztja a’pulsmt ) 

Dr. BOMBÁST. Tökélleresen meg-hólcvol- 
na; ha-a’ mágnes-ì tengcrböl nem halásznám most 
hi a’ Iclkét; alig kapom,mìndján kì~rsuszìk а’ ke. 
zcmböl. ` 

Dr. СОВЕТ“. НН‘ит a’ puîsussa ůgy vé! 
3‘ mim kd] ‚ ( a’ fzive k'n'ül :u1-olía, 's :zaga]¢atj4) 

HENRIETTE. (_/àrken ) Да] Шепет! - - - 
hol чадо}: ? 

Dr. BOMBÁST` Mär той itt a’ hataìmasnak ‘ 
fegedelmével; ixìen. urán съел кешк fzolgálatja 
által. ‚ 

CHARLOTTE. Oh Шея мёпйпъаю Вас. 
«п- Uf! az Iüen Дача meg! ma'r подвиг-15 vis 
fza hozra az életre. 

Dr. BOMBAST. men min.' mi mk а: ô 
kezeì vagyunk, mutatni mint az ór|.-murató az Ё 
véghetctlen нашим: -Í- Hit hogy van а’ Kis-aso 
‘золу? nem Н] а’ feje? 

‘HENRIETTE Нет. 

CHARLOTTE. Ncm На] femmîd? 
HENRIETTE. Ы‘! nem - — _ 
CHARLOTTE, Doctor Uram! ne adnánk 

bé - valamît? 
DENGLOS. A’ fzívépek Же" az orvoiság.. 
HENRIETTE. Az mcg-kapt: а‘ maga mét* 

‘ét Édes Apàm! ff 
DEN» 

l 

ч Ñ 
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DCENGLOS.À НАШ: meg -_kapná a'-méreg eÍ-i` 
На valo orvofságot-is; 
_ BERNÁRD. C odaI menue ‚нед-[58111 d’ дай) 
Kedves Ang'y'al!Y _ ` Y ’ i L... 

CHARLOTTE; CDengIosboz/.j Moll: az вы’; 
zer jôl fzollál: Ист-1: ken huzni hálas'zta‘ni5`mi" 
штат a’ ЧМ: meg-iiyitná a' мы: - --‘ 

‹ нвышвттвыоъ мат Anyám! 
__ CHARLOTTE. Amanhak аду-15 vége - - г 

~hallod, Могу бксше’тйпуеп volg? l T 
DENGLOS. Igazy hogy Louisrol ezt nem hire 

4icm ifoìńa: g-ondold ezt meg Henriette! hngy ô 
aged hüség'e‘eienul el-hagyore-a-~ «мы hogy' в 

` xiiagn :rra int ezen levélbe,` hogy azt tselckedd a’ 
mit ¿n fañáisiok, à; én ~tmiáfsgmn pedig kedycs 16‘. 
änyòm C egybeïa'dia Bérnáiidal a’ Кейсы‘ j'bûgy adj 
'a' Grofnak еду gyürüt- _ _ 

Dr. BOMBÁST. Az-az еду faŕfjalmeg à" 
inindenriápì iiyav'alya- töre'sröl. ‚ 

Dr, COURTE. ‘темп ai meg gyógyïmatü, 
HENRIETTE. Ah Louis! miért мыши 

máshoz? a’ midön utânnad mehetek? ‘ ‘ 
’ BERNARD. C щдттм ЬежёЁ/ЬНМ ) «Egy‘ 

~ Шут fzeret'ôért hu'rubálba le -költöznem. ’s nap.' 
fzámosnak пишет; söf тега? Mu’sálo'l-is mk. 
fe ‘пса-‘Идёт ---‘ mir той ímádlak Henriettev 
. . еду úw ‘пиццы-ш el’ó‘ttem'. _ ‘ ` 

DENGLOS». на пениса Henriettel годам‘ 
meg-«1' mit iré. I _ _ > _ . 

— _ „CHARLOTTE На Э’ kopoi'sóba nem alzarsi 
’ ŕhfzìtani kedves Léányom! ' ` 

Ё / ï» (Вег 

\ 

l 
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( Berna'fd a’ maga gyf'irüje't bé-'oonja a' Henrí 
тё ujjn'b., Charlotte а’ Henriette' „швы a' Сто/Щи 
шип eggyet ) ,f 

BERNÁRD. (кг-туши karokkal мед-61:15 ‹,_ 
»s мед-немца j Ez а’ fzeretet, Еда: gyůrüje , а’ 
mcly magába щит п Ö boldogságát. 

DENGLOS. ’S az örökkévalóságot ìgér'6 fat 
tyu gyürì'lknél többet tellyesit; az Шсп áldjon' 
mcg щеке“; ' 

azonbx a’ Ka'vpit le-esik. 
véGE А’ мАзошк гвь-х’ошзшк. 

i 
HARMADIK FELNQNAS. ~ 

ELSö' ’yELENÉ-s. 
BERNÁRD. Сашей!) 

Ми:- bázasodnì ‘мы 'mcg-'nem házasodnï; "ci 
a’ kérdés: mellyìk ńemesebb az elme elött? nya. 
kan {ода maradni~é egv'fnéhány buza fzemért ‚ 
hogy а’ panaszlo Канада а‘ házì echoval а’ sir’ 
hallgatásái‘gtsengjenek; vagy kì-vonnìcgy мишка 
ból и: az arany gy'úr‘út, mely еду örökös vas fog 
sághoz Миша! :fs azonnal az ifíuság mosolygo agé» 
röl., mczö patak Масс fzabadon trillávznìï» 

Meg- házasodnì, --~ Шипы"- ’s еду angyal' 
‘kar-iai között aluva-cl аж mondani: itt minden 
fnhaitások'nak vége., 's azoknak az czcr ado-ñzcté 
feknek., melìyekkcl a' гей az ördögnek tartozik --- 
E1, maga а’ paradìtsom, mellyct a‘,_meg-engcsztc- 
швы Шел vifsza аптеки. - 

w. I Mçg "‘d-J, 
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Meg-házasodn'r, --- eI-,alunni ---el-alunni? 
мы"! fel-is ébredni? itt a' bog --- Mert под 
menyeì álmckból mire‘ ébredünk - fel ‚ minekután 
na а’ mindern bájokkal vará'slol tündér-várba el 
:lluttu'nkß-i ez шея-ШК -- Ez az а‘ vifsza - шейп 
tet , mely az Щи legyénységgel egéfszen a’ xineig- ö 
í‘ìülésig fzenvedteti. а’ fzerelem’égetö fzorongatá 
fait --- Ki'tsoda álhatná különben ki, пока: а’ ret 
tenetes parexis'musokat? :zon tüzes nyilak' zápo~ 
i'át., mellycket а‘ fzünetlen úyilló fzép léányokrol 
lövöldöz a' fzerelem Ií’cene -- az Ö ellene àlhatatlan ha 
Ш mef‘rerségeiket --- angyali' kedvefséggel valo 1:6 
zelitéseket ,‘ önként valo meg -hodo1ásokat, 's 
mikor a’ magunkét meg-ölelnök „moftoha el-távo 
zásokat.'~-« ` ` 

На nálla magánál а’ paraditsom ajtaja‘ kol 
fsa; ki nézne a" ketten дна] , égve és fárgulva г 

De а‘ fel - Iébredéílòl valo félelcm а’ mennyei 
álom utárl ‚ ’s az a’ „штат Т0Ьо2о fzigete, a’ 

,f hannah mi'riden èv'e'zö -ltr-Fórrázva ст vifsza , az 
akarat еще: eÍ-vefzti; ’s azt мы“; , hogy Ян‘ 
kább иске: a' rpfszakat fz’enyèdjük ~ el --- a’ mel 
]yeket esmérììnk, míntoll'yanokra kárhoztaisnk ma 
„мы, mellyeket nem tudunk - --- l 

Igy a’ meg-gondolás a’ parádìtsom fénnyét el.. 
ilalaványitja, "s а’ bé-mnerenöl kedvünket elveszi, 
ne hogy'majd ki ‘(легче buidofsunk, ’s egy {zc-_ 
rentsétlen maradêk fìzeíse örökké, а“ gyönyörüség’ 
l'övld áimát. --- Paul-'5a 

De hogy kellien ineg- engesztelni Мг :zt az 
Ilìenséget, а’ mellyet meg-tsalni nem lehet? еду 
fmásnak taak Шум: 1:!16! vezetni; 's nem hel 

f в ` lyc 
v.' '^ 

Lv» 
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lyèsebb-é ,' cgyenes Cáoálîson vìnnî »le ? mint eze? 
диет kártékonyul tévclyegtetni --- 's végrc а’ 
leg-mgyobb kérd'ês, hogy yan-é а‘ kérdesnek ы 

llyc? Sz'erelcm, Mu‘sa, betslllet f-- а‘ lant gyász 
ba borulva némulna örökre- mcg ---‘s a’ (zetelen 
ига‘! mint а’ fzélvész --- Menj мы: fzerentsé's 
avagy fzeremsétlcn tsillágom e161! („д-мм .) 

HATODIK ÈELENÉS'. 
BERNÁRD ë; AMADÉ ( azvutszán [дети Y 

теме jìembe ) 

AMÁDÉ. 'Alázntos fzplgája 'a' Grofnak ! ̀ô‘r~ Y 
vcndem , под fzcrentsém van --- ‚ _ ‚_ 

BERNARD. Hit' мы van? mikor jou? 
hogy érkezett? -~ 

AMÁDÉ. -Frissen , ¿pp ¿n mrt , ‘югу vannak?.À 
BERNÁRD.' Én Barátom ollyan formi“, 

mint шпиц‘ Ádámnak, az Iífteń Évát eleìbe vìtte’; 
hogy én Te legyek ebbe a’ fzép vîlágba egyedül.' 

AMÁDÉ. AT411! házasodìk Nagyságód? И! 
veszen î* - ' ‘ _ 

BE‘RNÁRD. ‘Банды: Нспйте‘п а‘ fzëp 
Éva; nem alább valo annál a’ leg.els'ó'nél --- 

AMÁDÉ. (gonìolko'z‘va `) ’S hogynlehct и? 
nem volt akadály кат? ` ì ' 

BERNARD. (‘пища ‚г „т; в; а! lám 
Ист az агентами; kct‘ek képe m'mdent eg`ybc 
“ЕМ: má: m‘ntkás vagyok vele, ’s egybc-ìs fo 
gok eskünnî. — . 

. AMÁDÉ. ( гепатит j Hcnrîcttének i6 
kedvc van? E ` ` 

ВЕРС 
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BERNARD. Meg-gyûl'az-is а’ Hymen Ш‘ 
lgáiivàie. ‘- n . 

AMÁDE. на: most ё’ 
BERNÁRD- Еду fitális történet -Y-~ az a’ de~ 

(Ы: ifju Louis --..K 
-AMÁDÉ._ Esmerem ---Ímit нём!‘ _? 
BERNÁRD. `Еду valoságos romános rettet, 

mely az én mátkámnakmeg-adja af Poétaifzinq 
A_MÁDÉ,_ Ugyan mitsoda bolondságot? 
BERNARD. T i мед láikufok атак neve 

' zitçk : mi ’Scifi fnrtsa‘ságnak - - - — 
AMÁDÉ. Már fzeretném látni meg-fzületve, 
BEÍUÑÁRD.A На!“ mcg-láthatod. ha fel-ke~ 

resed». 
A'MÁDÉ.V Meg- holt ? 
BERNÁRD. Nem holt, hanem _agyon lötte 

magátì; Куры ift annali, а’ kit- reménység nel? 
kúl imádott; ’s иду tet: mine еду _szabad Génie; 

Á1:3- vetette а? I_ántzokat ’s fel-reptil: а’ tsiuagok 
közzé. l 

AMÁDÉ. ‘S ugyan Еда: ez?’ 
BERNARD. А’ тыс: láttam én? 's Amm. 

ат, mikor kéttségbe esve el-mentf а’ мыымашс 
i ÀMÁDÉ. ОКУ-62 Ámália? C шум. `) De.. 

Ш‘ hitelcs4 kutfö 1. (gmgdolkpzik), ’s non фаза! 
Henriette -3 l 

BERNÃRD` шел а: igaz‘, dmfzüléi Гц": 
mellettem van , 's engem-is. másképpen та nézni 

AMÁDÉ. Mioltatl va'n ez. a’ képtelenség? 
BERNÁRD. Tegnapi на!‘ minden: 
AMÁDÉ. CV mardi/an ) líépzelcm én hol van 

ö; eggyet probilok@ f I _ так 
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"BERNÁRU Barátoxń! én foha fem fxcttem 
,fgy- ‚ 

AMÁDÉ. [Щит tsak ogy pìllantacìg Nagysáq 
god ! nékcm еду dolog jutott cfzembc': le-feftcttette-é 
Henrìettét .9 ` 

BERNÁRD. -Efzembe fe дамп. 
AMÁDÉ.,A' fzüzesség мета: le-vennì; le-` 

hetne a’ Grázìa képe alà imi ‘тает: még hát 
nem késö , fokat nyér_ vele elötte a' Grof. 

BERNÁRD. Köszönöm ke'dves Barátom! nr 
g‘yon el-köteleztél; de На“ lehefsen ez? AMÁDÉ. Hifzem éppen afrol jura. cfzembe', ` ' 
Воду velem еду utazo kép-i'ro >iöttWa" ki а’ mu 
lyen nagy ( az ör'ó'kkévaloságra dolgozo) müVéSZ, 
éppen akkora bolond: a’ mint (гонок: lenni. ._. 

BERNÁRD. Bravo! Шах az Pemba вы чаи; 
Vigy oda Barátomî y 

AMÁDÉ. El-késîk Падузйдос!1 ’5, nékCm-iî 
egy kis (ото: útam van más felév. ` 

BERNÁRD. Segitts ‘шансы réá kérlek! ‚ 
AMÁDÉ. Jó fzívvelr hanem nagy акты)’ 

van benne. 
BERNARD. Minder“ el штык 'Senìk а’ 

'Scnì elöì. . 
~ AMÁDÉ- бьет mint nagy bolond» duel“ 

lált'l 's arrzul тега/зайти): -~- különben-ìs ‘под: 
mind görög „не; tetreket felt, ’s ollyanko: né 
mely nap pán'tiélba днём siskason: molt а‘ fis“ 
kát fel-sem еще!“ merc úgy bé van „душа, hOgY 
ollyan mmc az ördög, {за}: а’ I'zeme «f1/ha a' 

'király hivná fe штык-1:, ’s а’ flskat fel-nem 
smell, ynìlig a’ bolondsaga el-uem `mulik. Román@ 

is ol 
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is ollyan volt., hogy а’ királyhoz-is tsak ůgyment, 
ha a’ kalap a’ fejibe maradott. 

BERNARD. Hi! há! há! Az-az ember tet~ 
fzik nékem --- fzerezd«meg kérlelë! ki-mondhatat 
Inu! fzeretem az ollyan `Seniket. 

AMÀDÉ. Ez ia’ leg-nagyobb ’Scnînek-is ç 
lég bolond --- meg-probálom , ha как el-nem bo 
dorgot valamerre. Hanem még eggyet! befzélleni 
nem kell,l elöre leg-yen minden ké-fzen ‚ oda КМ‘! 
jûk; a’ tárgy-at eleibe kcll tenni ‚ ‘s magára наду 
"ni, hogy dolgózzék; különben magát gondolja, ’s 
mindent ott hágy.. ` . ‚ 

BERNÁRD. НА‘: mikor lehet тег-шпаг 
{.ttdniÄ vele ?‘ ‚ f ‚ 
n ÀMÁDÉ.- Hal- meg-nem hiboritva (Штаны 
s jól пища; mìkor el-végzi ‚ madarat lelie: fogat 
ni vele, akkor talám iti-is vetkezik. l - 

A BERNÁRD. Éppen illyen embcr kellett né 
kcm , tsak liess! én-is egyäzeribe elrendelem Den 
glosna'l ‚ hogy mihelyt el-jó',_ годов hozzá; del elöt't 
jön-el ? ' f v\ ‚ 

A_MÁDÉ, На réá ‘Штат, "s el-nem indul 
holnap. 

BERNÁRD. Mìhelyt el’jön', еду legénytöl 
izenien-bé hozzám. Taak frifscn! Adieu! C el 
mennek ketten Н: foie' ) 

HARMADIK QELENÉS. 
HENRIETTE. C otbon egyedůl) 

l Тем: készen vagyok, mint egy inneplnap 
n fel „атм: á-ldozat Р de nem az égnek, hanem 

_ f 4 az сш 
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gz elöitéletek" ‘спелые: Bilvány-Iftenének, a* 
guely többet öl-meg а’ háborunál -~f 

Mennyeì Atyám‘. botsássmeg! mîkor az elf 
tir elöt rcf‘zketek, ’s трат alatt ég a`~ poko! -—‚ ' 
mìkor az elsö птиц-шт f'LÓ. j_öfl’kì. “ПЕ-миг: 
tetni aìakìmat, iöìjön -kì azzal áz én lelkém - is ‚ 
's el-válva a' Molok áldozatjátol , myenjen-fel Hoz 
‘zád! Ne cngedd kì-`mondanom oh Mìndcnhato! 
Örökkéizalol mìkof a‘yh'év pádìmentum emelkedìk, 

\ 

’s a», „трюки el~setélül; 's a’V Sátán ‘ища, hogyf 
3‘ tc Nevedf káromlása meg-_fzî'xlefsékz` mumsd-l 
meg :zon Шведы, mellyel fellcgeìdröl menydö. 
rìâ‘gve itélni fogsz: hogy a’ meg-induit k‘ó'nnyek», 
a’ jég-hìdeg ortzákan ‘пластик, ’s a’ hamis ers-_ 
Щи; elöt_t_ mreg-némoljanak. el-fej’érült ajakaim‘..` 

NEor-EDIK- „fjELl-:NÉS 
нвыкшттв а; щыеьоз, v 

` 

DENGLOS. Jé rcggelt “фея Léárlyonul~ 
Az men Лена-те; nékcd ‘ezt a' má'l парт! ha 
âfellegbevl iön-i‘s. a' reggel;l ti‘fgta lefsz. a’ (запаса 
febb- ég dél felé --- fenkinck fe fzép u .egész 
ММ‘; u mim. regge! volt. igen. fzép, ‘этой 
azért Текст; сдёцсц 1сщарпуп5ос5: ‹-- mellyiket 
választanád? иду ‘Ад-58621114‘ min; `еду ro’sa, a’ 
mely a’ mìllycn pompája (тайга! a’ kertnek, nyár 

Iba fenki rá [e néz: ‘ищу mint egy gyümölts-fa, 
meìy шахт а; ç.-f_áradt cfztcndö a’ kedv“ @Wh 
alan (Шин, '$`а` :mick halaványon butsuznak 
le,l akkor-tilndökl-ik ki lcg-I‘zebbenîî ’ l 

HENRTETTE. Ah: mum n атеизм} 
hindl aïnégy' réfzc cggyé/,váltj az там fén~ 

\ 

ì 
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nyére féllegzett az otolso; 's а‘ reme'n'ység’ ‘На? 
ze ритма: el-hervasztotta. 

DENGLOS. Tsak azonmás világbeli gyenge 
plántáknek (топ, a’ mellyek иду fe maradtak volnl _ › 

_ meg --- még clég _iokor ide valokat ültetni: >«5u-ie 
abba маты-ы, 's а‘ te Мест-1: Anya'd спас 
el-fatsaro астмы teli töltötte --— az Дот-1:6 
peket nem lehet ‘ка-“ул: Ггеттсгтед-ысшй. ’s 
álmodni fe lehet mindég; az élet’ dötzögös щ]; 
fcl~ráz --- a' leg-fáinabbb örömek псих-15 birható 
“мазок a" fôldän; на‘: афй; mitnkek, mig 
псщ azok még; mìhelyt rà tefszük a' bélyeget, 
на!‘ 22211 maradunk, а’ mire rá tehettük «~- иду 
kel! venni a' dolgot а’ mint van., а’ boldogság 
Bak réfzei itt réfzenként i‘ó'nek, foha fe mind eg. 
душ: --- nem-is kel! fzör-szálra venni holmit: 
merc ogy el-véfz ‚шитье: а’ kedv, а‘ leg-bájo 
lobb ro'sák тащит! viritnak а’ fzép hajflìrtök 
Май! koponyárol ‘Мценск; 's annali ‘Мг ijjesztö 
ilrcgeiböl égnek по!‘ а’ vm'sxo tüzek mellyek 
annyi мешки, 'mint а’ Párnsiki-tett марш: 
oda ваша!‘ , avagy mint а’ teme'töbe b_ujdoso fü 
zel: az ‘пивка: oda vifzik --- Az okofság veze 
îö limpáfsát kel! követ‘ni, mellyet a’ fejér haju 
Ãdö Vïflŕß. -`-- Mikor var'á'solwvalami , nézd- meg 
azzal a." fzemmel a’ теща! а’ földröl el-hunsz ---g 
Ne higgy а’ jelenvalónzk.' а‘ mi `leg~kiváuatosobli 
leg-mergesebb , --- tapasztalás kell панд ‚ mint 
terem а’ virág. Látod anyád a' leg-szebb , leg-fzeli 
debb léány volt, engem-if.` esmérsz; ’smeg-is a‘mol 
uni efzemmelmeg-tudtam ‘мм ., mondani hogy a' 
Y c f 5 mika: 
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mìkor Квас: fogmnk, pokolba indulunk. ---- A* 
Bernárd attyával jól kì-jött volna ‚ a' mint az еду 
illyen гаммы jól-is Юнг-1:1. De nem Шина, mer:> 
éppen ollyan bolond volt', rnind a’ fija mok, a' 
ki hasonloképpen léfsz ollyan око‘, derek ílgyesy 
ès jó haz-tarro cmber, mint az Apja voli; так te 
bánj jól vele; б enged az okofsa'gnak‘,l tsak te 
шея-пе kívánd; ‘s ha Ö kívánja, a' fcjérnépnek/ 
ìllik hajolni ‚ --- a' Poézis nyavalyája a` (б benne; 
de ha te bé~t`ó'ltöd a' МН‘, nem repdes többé 
az üres áerbe. ваш-мм а’ fok вы josza‘g 
fecurizàs akkorra’, ha a' fzeretet el-mullik: гад 
dagsággal: e’gy jó embee mennyei örömeket {ze 
rezhet, a’ leg-késöbb télbe-is; a' mikor miuden 
virágzort hellyeket Ы remet: Légy Ameg-nyugo-l 
va a’ jövendö itam; a' mellyet én ugy Шок, 
mint te a’ jelenvaloc- - - - A’ Grof-is reményleln1 
nem fog xésui: fel- ‘аду-ё illendöleg ölrözve? 

HENRIETTE. Szinte mint egy halott az ‘1 
wlw Мене; úgy-is, 'a' ving вице ешь: nen 
“mmm”, még pedig hazudni az Ö fzïne elött- Oh 
Atyám! а` fzentség-törés тетка ezen арт mirad 
az utolso nap’ fénnyére. y 

DENGLOS. Nem jól van kedves Léányom! 
‘l i822; itt a' f'ó'ldön femmi s‘ints' tökélletesen; 
de hidd-el! hogy tëbbet láttam e'n тег-штат, a' 
ki ebbe a’ dologba mikor igért akkor hazudotr; 
a’ тишины; természete., под)’ mînél hebben 
¿E il ‘Ищи, ЬаШасаЦаппаК-Ь higgye шаги, 
nem tudván [югу e'ppen akkoxf ég-el --- ’s azuráu 

_ mike: ki-alutt, a' tárgyát типа, érezvén hog’ 
\ _ 

‚ 

И". 
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máltol “На gyulhatna; es akkor indulnak-meg а’ 
fetétbe a' pokol’ Минет; az elmondott igéknem 
menkò' vezetöi а’ ‘шахта шишек -- - 

öTöDlK yELENÉsz‘ 
CHARLOTITE ç ’s az ‚иметь ) 

CHARLOTTE. No! moli: tudom beszélt e~ 
идеи ne {сдам-‘под! egy fzó fem igaz;l как а 
zon imádk-ozz! hogy az urad ollyan ne, legyen _ 
...-mìnden befzéde а,’ volt, hogy fzót fogadj , 
légy fzolgálo'f 

_ DENGLOS. Volt той]; minden nap halla 
ni, millyen а‘ Mu’sika, hay а‘ máfodik hegedü 
fzünetlen A_prima akar lenni; ’s а’ ' hol piáno 
‘аду panza Rellene, contatta la forza Наш: ha 
мака: tepö difsonámiát akar, mindent tcgyen аду 
mint te. ‚ 
_ CHARLOTTE. Мой-15 ki kezdi? 

›‚ DENGLOS. Én el- vegezem; theft ezt az u 
rolsó órát физик a’ léányunkkal: сядут: ofz‘ta'm> 
tölthetjük, mig le-halad az elet пару; má: né 
шик-в hofszul az árnyék, ’s nem fokára az 6:61: 
kevalóságba vifsza-nyulik. C 

CHARLOTTE. Àrnyék, mikor illyen Км 
mor ember а‘ nap’ „штор. 

DENGLOS. `Мин‘ hól légyen а’ пар, ez a’ - 
teit átnyékat ver, mindenkor мы ellcnbe. 

CHARLOTTE. Az Árnyék-is kedves, ha a: t 
Гигант zeñrei repdesnek benne. de az Шел ö 
rizzen -meg _az illyenDecembertöl! Te Henriette 
fzcrentsés иду, hogy tegedi az und mind inkább 
fog _fzcretni. ' ’ — 

\ 



l'¢<w>¢` 
нвышвттв ‚он шт Anyám! en rena. 

kîhez több szerelmet nem érezhetek. 
CHARLOTTE. Hìd-el, под e'szre fe ye». 

Гид, niko: ещё; mint „шт: a’ h6 штам 
menyen-el, ‘s egyszel',~ как zöldellik ’s virágzil; 

_ minden. Még örvendj; hogyl то‘! 15„ {спит fc 
{спец-с! belölle, ’s végîg tart :_ 

DENGLO'S. Митя’ fzerentsétlenebb. a\’§l\ázas~L 
“фа, mint а‘ ki ñnomabb (‚типы fzomjuzo lé 
lekke! van meg-verve, au a’ «мы idcju bübájos 
lámpás hamar örökös fecézbe haggya; тег: az a’ 
ki egyszer meg-gyujtotta,`többé ujjra nem gyuj-V 
hatja; едут: sóval ha a' viz jóly Щит. abbol 
többet fel-nem vefzen. Az igaz hogy a' Гигант 
mìndent Ищите , ha а’ Debitor ШК hamar el 
nem fzöknék - - - A' házal'ságna-k-is tavafszava'n , 
melynek virága a’ fzerelem el-hull,- a’ gyermekek-_ 
be 's a’ virtusra eggyesit'ett buzgosággal valo tö 
rökedésbe nö a’ nyara; moaolyogva jön az Öfsze, 
’_s ‘А: a’ mìndcn kintsével le-folyt высший, еду 
Jövö boldogobb сани’ fe'nnyécöl meg ezülközve. 

CHARLOTTE. Mindég' úgy fzokottpegì' 
néhány keserü «каша mondással тайм} azt a' 
a'theri füszert; a' mely nélkülA minden` izetlen, ’s 
azzal a’ méreg-is kedves. Ne hidd! a’ betsüleret. 
embernél holrig ё; a’ Гаити,»- î _ 

DENGLOS. Вашим}: világgal továbatska 
" de az-az égi Ива, a’ mellyet Таинства!‘ nevez. 

nek, a’ mìllyen fzep ollyan el-tûnö шанс, :-- ’s 
elöre mondom , ha pokolba nem akarsz esm, {а 
¿ghe ne ‘Ищу —-- Tudmeg: hogy mikor az Арн 
м Napfeny 's :fsa kan м а‘ paraditsom,.ÉÁdílll YI 

M__Nw »r 1,» œ м l„ 



\ 

ЧёК’зЭ-ё‘ 

"s 'Èvg a' virágzo Ш: havazása кат‘ el-ragadtatï'i ` 
` ‘mennek fzembe; de mihelyt talál‘koznak; az а’ 

'mennyei ‘Мат; nem (‘качествам а‘ halando ka 
“rokat c_l-tünik, "s как azt а’ »forfnát VJuggya btt, а’ 
шЫуЬе meg»jelent. »ü ' ‘ 

» НАТОШК эвьвмёз. “ 
’(56-1’ё‚ВЕКЫАКО ешь“ из eze'nienm ) 

BERNARD. C щящттдд az gein Hen 
'riette'bez menyen Ещё: meg-tsolrolni) Kedves Iris-asz 

"попу! engedjen-meg, hogy azzal az /édes remény 
féggel {сыпи-те; т a' Каст, hogy 'réá napou 
ként méltnbb leszek: ' ha а’ fzeretetet és ‘Ей/вё 
g‘e‘tiiin'tse'iiez fzámlálja еду nemes ГЦ‘, ugy bi-' 
'zon'yos идем, hog'y az én bets'cm megJog jöni': 

' CHARLOTTE, Цен kedve's 'elöttü'nk а‘ 
"Grofnak házùnkba való lépése; “В: 'te Hem-i. 
-ette! könnyeí f‘zemekkel fogadod a" mátltádat? 

BERNÁRD. Ah! ha öröm‘könnyek volnâ‘ 
hak, »az -én {ищет-5: haso‘nlokknl felelnének; 
‘як egy hat-matos regge), а’ melyre угу boldog 
élet 'napja _iön-fel. _ v 

HENRIETTE. `"Mitel ‘ищешь: ütánn; 
‘шить, u f " 

BERNARD. Tehát hulja'nak a' hold eleìbe! 
hogy 'mikor az éjt‘zaka mint egy Iften-afszony meg 
indul a" запада’; meny ат, gyöngyek tůndököb 
jenek lábai вы: --- ‘ 

CHARLOTTE; Biz а’ huid тьмы а‘ щ: 
nál; 's tulaidonképpen az а’ гшышшк napja. 

DENGLOS. Tnlajdonképpen а’ штате; 
nem издает а’ hasonnmsigot; han'em ha Íaold, 



@une 
az îgaz hogy jobb a' melynek a’ homályja. mint a’ 
melynek vìlága apad. _ _ _ 

EHE'NRIETTE. O11.' lkedves Atyám!ha как 
'n nó'. a’ mit éfzek: ,az tsak fájdalom --- 

BERNARD. A' Szemérmetes’holdnak-is, mi* 
kof fenn az ô egon lefsz, тег-56 a’ világa --- 

CHARLOTTE. Készen-é а’ Pap? ~` 
BERNARD. Regen ‘чёт. ` 
CHARLOTTE. regia-meg а’ Grof ‘мы! _ 

’s menjünk lA az aféle mìnd Еду fzokott mennì. 
(mg-fuga 's a'lfpwdj. ) \- ‚ 

HENRTETTE. мат Anyám! „мм-е‘ 
bártsak márol? Y l ` 

` CHARLOTTE. Митя‘: Гетт1 ‚ ok a’ halaâ 
tásra, van arra ‘югу efsünk tul rajta';menjünk! 

HENRIETTF. Menem botsásS-meg! 
BERNÁRD. Едут: en акценты‘; jó Hen-1 

rìette! ’s te~ìs meg-engesztelödöl'; minden Што 
dat „пунш; fogom. 

CHARLOTTE. (` „мы, „шт мышь 
м) Menjllnk.' 

BERNÁRD. Tsak egy kéfésem van; sietö.; 
még ma ‚ваш knll mennì; еду magy kép-ìro mü 
vész uta'zik itt англ engedd~meg,Henrîette! hog‘y 
le-vétefselék even az utolso паров, mint meg 16:1 
nyát kedves fzíëléiûnek; hogy шпал!) îtt hajadòn 
mfìg-kofzoruzva: Reménylem az Ur maga örven-- 
denì fog испуг uli esméretse'gen: szörnyü ‘вида 
bogir, ‘Менты ’Seni; meg-beszéllem az úton 

\a’ bolondságaìr. DENGLUS. A’ Léányom le~ir£sát akaromi 
meat mind baloyattuk: de az и] elmeretségen “12m 

‚ Барс}; 
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"дырок; mindenik à’mi fzépie van, :zt teszi kivül, ú 
nom :mnyit forditni rá, hogy ki-tanuljam mit ta 

Akar --- egyéb миг-1: az idönek kevés re'sze disku 
‘Ли! V316; minden ujj esmeretség pedig Щ] ados. А 
fág Capitálìs, mellyet azon parányiidöböl, a'mely 
böl annyinakkell ki-telni, interesezni kel] --~ de 
itt на}: pénzt nem fzabad mál'tóll el-lopni, idöt pe 
йд‘, а’ mit vifsza Некий nem lehet, fzabad a'minî 
tettzìk kinek-kinek; -holott a’ ki еду napját más- 
пак el-ron'tja, annyìd részbe шея-бис öcet, a’ hány 
пар]: annak hátra van. 

` CHARLOTTE. Mtg-TIC птица а’ Grof'- en-, 
'nek ‘a’ вида embernek Коты‘ természetét, ha bol. 
dog аки’ lenni -~- De jol kezdi: köfzönöm а’ léá 
‘nyomrol valo meg-emlékezéít; как azért a’ gondo 

Чите-1:, hogy а’ kepét itt heggya, meg-e'rdcmlì 
az Origìnált. 

BERNÃRD. Тик azon ‘geni bolondsäg'ait nem 
‘tud'om, méltoztatna‘k-é meg-szenvednië’` 

DENGLOS. Р"ГаМт tsak nem ollyan ладу 
ìSeni, hogy fel-gyujtsa а‘ házat? На teak a’ ‚(Не 
bolondság, miért ne? 'Sexi nélkül-is minden-nap 
kell fzenvedni. ` a 

CHARLOTTE А: femmi: мышцы, нет, 
’s mégC moselyog‘oa ) а’ Poéták-is néha -~- Befzél 
je-meg az uton --- Menjük. 

C пуща a2 :gj-tot ’s дисплей) 

’ . НЕ ТЕ 



l’ ёпбэё 
HETEDIK yELENÉS. 

LOUIS. ( egyedül ) 

Rettenetes hatalom! "lla ‚Те-‘типа az égbÖÍ; — 
ìöröld-ki „ленты: ‘vagy снята-тег! ha a’ 1:; › 
hánt angyal ördöggé v'a'lik --- Tsak képzelnì-ìs а 
luv: бы: egy más’ karîai Мг: д eg'y pokoÍ ё; kö'-' 
rül’ó'ttem -- oh! ez а‘ méreg a’lèlekbe hat', tsak ci 
a’ másik ( [ада a' рта!’ ) mentbe'ti-meg -- - 
{emmifcm egyéb еду ЫЕГгКс fab-fzolgaságnál; 
fenn “На af. kìrályt., а!!! a’ pokolnak adoznì; 's 
nóg végre az égre Ш": lántzokba vitetni-le «а 
НаЧПуеп erös az ellenáég, van-é egyébb mod д 
hanem a’ hì'dat el-vágnì? 

годам-ы _anya f‘ó'ld a’ так: а‘ te мы‘: 
ineke'id mind addìg fxrnak, mîg elég me'rget Ы‘! 
a' merîied‘en alusznak -el --- engedj-meg anya! hogy- 
el-hagylak: az atyámat akarom -meg látnî, ’s az ö 
meg-fzabaditott rés'zê't чём“ hm ; ‘ДНЕМ! vílágra 
быть, mig meg-tammy“, Yvag'y az örak hun. 

'_Feneketlen méjseg! meg-s'zünpek-é azok a' 
aogyo'go упадок „мы? yan-é vagy еду boldog‘ 
kò'ztek? ‘аду mindenìkböl iai На“: a" tronushoz? 
Mennyeì Atya! honnan hallgatod? ’sA válaszf nem 
gdsz; mig itt el «истец vügyemeiî' elödbe nem 
‘Ним. l . P À i _ .I 

Kì-álhatatlan vakság! kì-nyîlt ŕzemmekkeî 
мы: se Май --- a' bé-bunt pìllantók’ награды 
ful мм; a' me'ny‘~ vil'ágnt, meg-is а‘ i‘ßrétbe шок 
mmekkel tévelyegnì не: kisé‘rtetek шт: --- Га‘ 
¿at lraganfak az vagyok ,.. 

‘ — _ Mitac 
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_ Mïtsodzn hat'alom мать" {щиты ide? 
kénrze'ritettehez‘~ a? méreg'gel teli vendc'gsiëghiez ill. 

` ni, részegen az' égbe tévelyegni ,4s hziálos febbiel 
le-ewe, végre torturával fizetni-nòeg az ebe'dct ч; 
lei-vt-ttetveA mint еду fzemét, ki-tudîa bová ’s ini 
ért'LTsu'da'látos bog! tsak кем vírgni lehet (днё 
:zi a’ pistole) Örökkevalósäg’ (Щи); kárpitjal’ek'g' 

.alája ‘мы’ 'egy halando fzaitá'nak vettetvet,r eine» ‚ 
lödj fel! душ-те; hatllmas 1áng!\(a'(j>ífìolt"-î l 

fel j ’s olts-ki egy роты (‚Ётддё 

шашлык yELE'NÉS. 
_ LUOIS c'. AMADÉ. 

_ ' /ÃNÍÁDÈ Mega’lj Башня“ ha a’ yilág tene.“ _kéigt_mind menni n'em акта; ezt ‘Крест vm 
mig elötred lef'sz. mintienkor meg «мы, de vis 
{и egyszer fem ,- meg-gondóltad- é? hogy ha ma 
рада! fzabad vnlnáhie, mást meg fÍ'ebiesiteni `tiem 
fzabad.- oh Louis! el- ‘щиты volna á' te Багд 

/ 

l ‹ 

и 

,u 

LOUIS Mín-oda mut“ hm" tégë'd niet» s 

_engedi-meg! еду ollyan f'ebem van мкм, a’ mely еду más! fem enged éfeznem. mînden ver-tsepp/ ” 
п: táplána: ne чем-ы egygvetlen bal'samát! ' ' 

AMÁDÉ. Méreggel gyógyit eze тег éppen 
jökor erkeztem. . _ е 

LOUIS. Nevezz еду bal'samat méregnélkül 
еду vi'rtust fe halgass-el ---'mìndenüt ott a’ méreg 
»s tsak не’? van az Ántidoturn hozzá ‘Не, nog, ' 
winden nap ujj halálra‘huzzon ‘Мэн, _ 

’ ` /r ’ 'f 

‹ AMÁ 

ь 

/ 
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,‘ "Фиы-Ф‘ 
AMÁDÉ. Ватт! romlìk~el minden Bariioiìi 
LOUIS. Шея-1:, ebbe a’ мы edénybe rom 

lihk-»el a’ belè ш: mennyei; 's annak formáját «fel-l 
yéve “мы a’ мы: azen аки/от aufm на“: 
m. — 

\ AMADE. De т-е м: каша a‘ maybe 
wild? ‘ ’:‚ ‚ _. _~ _ I 

‚ LOUIS. Еду «amlmbe fem Май!‘ z'árkozni 
többé; a‘.ho1 Манок közzůl ищи‘ _’а’ Гитвпш:` 

_ fcmemziáját. A’ belsö embêr, a' kit {си kard. 
fem ér, mihelyt ez a’ hejj le-‘esven a' mennyfë 

` -fzabadul, мы то$о1уо5д а‘ miden ai ordito haä ‘ 
bok tömek атм’ vìlágok tengeréń. .s P 

AMÁDÉ. Dé jo‘l lebetaz a'_ mit aì menńyei 
nap' Шут mëg-hatotf5 kìqlań а" teůì vìlág‘ töt-f 
yénnye alol ‘Не ~, tsak ugyan a’ belsö ember tse'tsemö 
_elébb, nö a’ Ишим!‘ tápláltatva; ’s a’ mint ak 
kor van, -mìkorv a’ kńlsö le-"esik,` _ůgy menyen ai 
más ‘ДНЕМ altal. -ß-i ‚ ` _ ` 

f LOUIS. Éppeń azéri öìènyek-ei; hògy iti 
'meg-nyom'orékulva, ne lfziìlefsék (‘Щ egy más vi 
lágra. Ha itt meg-'nem ¿rt-is; hánya: nem fzéd 
maga a’ Каин le-‘v'u‘z'sgîulI ‘аду bimbóul ? y 

AMADÉ. Bizzuk шт réa; Воду ha a' mét: 
nek fogytìg kell égnì; oltsa az a’ ki meg- гуд] 
tûttl. _ 

LOUIS. Ö oltjadd mikoŕ ai örömet el -ve 
fzì, a’ méta „тайм; ha штата! adotr kì-oltanì, ’S 
kérdésbe jöhet: réppen ugy az okofság' mérö fer 
penyöjébe v/an, mint еду“); "a a' kérdés tsak a’ 
Ich“, ,hßgy ekkoxl Иду атаНфг égefsük -é иду 
lealtsuls 2, A’ те: azéet, _hoèy at ég’ „пища 

' ` »l SYUJ' ^.:„-‚ д 
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'g‘if‘ùi‘tetta ;` ne мы: le? "s еду‘ Peůist tnellyet 55 
:men betsát? На törvény; мы: nem oilyan vilí- _ 
gos',Av mint a" felebaráti fzeretet? --- meg az nem 
leg-rol‘gzabb'.; a’ Iii yeltjy tuskot télre МЫ: а: idtî 
folyàmatjábol; щу egy roiztolineg-tisztitia 1161 
det, a’ vagy az -erk-öltsi Видео! _egy'emhert meg 
даем 444 Nem убита-атм l míkor àz inent 
het-lneg egyedül „д oh! (Шут alii'I “так r leg~- 
ióbbfemberl, {югу még а; ¿gre fel Iá't‘vifsz‘a; "s 
inéjjenltsusz mint egy ärtaluias bogárá nielynek 
életét' {n.onjuk. мы éppen- onytm швы gyuj 
“муть _ ’ ` " 

Amor. Azimut an.. щи’, t... : ‚ 
LOUIS-.1( _bele' sz‘ollua j Sok “Шитье épl' 

‘Бей ôl'ly'a'n'á alább valo , а’ mellyekbe fellyebb va 
‚ ̀ 16па1с penché“ leonie.' 

_ АМАВЁ1 Éppen azért kell itt maradni, hog,v 
à’ nii rengnnkat, а’ mellyet а‘ Teremtö_adot_t, 
тег-битый‘; nagyVA t'ìtulus Igel-1' мы; почитай: 
mineitabb‘ee hibázo'tt` ‘Май, annál kötelesebb 
до: ВЁМШЬДЬЁБУ щьгща: fizefmf- __ ‚ ‚ 

LOUIS. Hidd-el! ho'gy minöenik nap' többVL 
ilij. Ãdûfs‘á'g j'ó‘ ," niint а’ та: ki ñzetsz; 's а‘ "Ми. 
ez а’ _hìà'nbiry _ohajtott мы"; a' mint' ngponkém ru 
t‘ulunk'; _mind idegenebb , ’s végre e!-tünv'e ‘a’ meny- ` 
be, a'föld‘ó'n рать: hágy.---' ` . 4 ‚ ‚ . _ _ 
' _ AMÁDÉ. Pokal annale а’ та, .t ki faim' _ 
'infiel-:kar lenni; légy ña az anyának, 's ô- i; 
înkábbY шт. __ ‘_ _ _ __ _ _ __ _ _Q_ 

LOUIS. Oh! nékem ůgy «так; tninfhi ei 
ii' anyí meg-holt чаша; ’s az emberek‘ mint vr" 

‚„ t.. ‚:’ 
ge v A»lamp ' 
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Iarni путей ùgy jäfnának egy `db"gì-7n'; tsudálkeìî 
Naja valamellyik шея-156111816“: el-menycn. ì l 

AMÀDÉ. Ha 'az anyát шва-11111111: teßyére 
id az Й több iiai', ’s fzereted magadat! .„ Y 

LOUIS. Azokat fzeretem"` ‘a hngy az ‘д ' 
mérgem öket-is meg-ne v_esztegef'sqel-rávozon töl.~ 
lek';"s ‚щадящий-1: llehe'tetlen nem` fntnom , vala 
mig ez az agyag motskol_--- 011! talam itt minden 
a' ki fel-ébred., fut magáró] IS'azère kell yfzìinte- 
len reêszegnek` lenni vala-mìtöl. ”s_ a"po.kolba a» 
menvröl álmodni , --- mint az éjjeli bujdo/so úgy 
járunk irtoztato meredekek élein. --,-‘ __ è „_ ’ 

AM‘LDE. Ez'erek _közül` a’ kik a’ nap-fé: 
nyen örvendeinek', te egycd'ül vagy az az то“ 
buiçloso; а’ yìlág ‘идут az: lha két klávieron еду ` 

51 aránt jůtiodnak; ` а‘ mellyik lrofszul fzóll», az van 
írofszu‘l fcimmolya. ` _ D N _» _ 

LOUIS. Szer‘entie ia kîneîk -fzŕv'e Vůgy Tyan 
www“, "Ъдёу a’ 'világ шины дгёуёгдк ahem" I' 
“бот ‚КЁХЁпЁаЁтРДДЁй be'nyim `rrlla'gaìbáyui 711113951“. 

‹ a' Mennyeì Kappe'ÍmelTepél aìgârâml'egybe дышат: 
ez а’ ving mind inkib-bjegybg bong/1_; hqgyámée 
Vëgrére a' kárhozat' rivásához hasonlo hango? ¿Qi 

/.‘~-- ватт: ollyan idegen helyt` érzem ¿Il magi' 
mot; ymeg'- fázom mikor erre _ a' mol'tohan anyái'l 

~ vifsza nézek; ’s úgy vonsz ¿des fulánkal еду tit 
«kos eröhaza nem tudom hová, hogy lehlftßtlcß 

maradrîom "- -- mintha еду fergeteges ` éjtzaka вы’ 
i ‘ринит 1149111 a' fene( “док üznének ,l 'S' CgY “legi”v 
'világositote tündér-yix" nyiln‘ék--fel elötrem- -°" 

Е 

" а \ ` y 
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ÁMÁD'É. Тег] тщ‘вшмт! erre van az a' 
Tündér", .mely a' pusztá't vifs'za'yáltoztassa para 

‚ ditsomm_:_!.__t ` " ' i i LOUIS Ohknettöltiolajatez énA polzlòmlán 
jajrnîpenpnntass "Пей; erta a' ßaraditsomra, а’ hon 
nanaů’i-üzettetçein ` 3 i _ ‚ " 

_ ‘Лене kell in_ntatnom, mert belé 
vifsza akarlak vinni..--‘- feinmiefe “пешком! igen 

’is vissza Vinni; jer ‘Мэн i’ Шаг‘ `irtoztato [2616 
röl,V :C heya' a.' fzerelem’ hagymáfszevitt, ’s meg ‹ 
látoti _hogyß’tföld-fzép - - ha látni akarod Henriettet, 
ÍöJ'Í-E ufig‘nâg“ L; ‘аркада-‘аж, а‘ mit mondani f0 

_gok_ ‚ __ _ ,_ . 
' LOUIS. Látni биде: má; karjai наши a' 

gondolatj;»in_alvilégból üz-ki ,_ ~ - - meg -látni :zon 
_' ajakolratn»n._ellyelt’VA mágnak z__' i ‘пену-Оникс‘: rìyi-`_ 
шик-ы, епдешды-дхуд ай 6:6!‘ sirás' fötétsé- W 
gebe; anzolgaeaf gyt'lnyf'ìrìjségbe ферм: -fzemeket; 
a'rmás' ege’n aízokat _ а‘ tsi11agok:t:,` mellyekl` teak 

_ moet ezen 1_' „миг“ годуцёай, mikor egy rait: nyu'g- ‘ , , 
vo ang_yal :tz дне)“ homályiábol tüzes ortzáklnl I 
лит-ш п ö hazáiaba; -- А‘ mult éjjelmintegy, 
dü_hüdt úgy téveltyegtem; идут поп hold fütötb- ’ 
meg meg-nem változott , a’- xniolta paradi'tsomi ör 
römeinlre a' Ш‘ közt шашек; bé - -- как а’ tor 
nyok keresztfjei'láttszattak Ей а’ ЫМЬБ], mint „у 
tengerböl еду el-s'úllyedt “по; felett --- mike: 
gondoltam, hogy 'ott fekszik Henriette еду más.' 
‘штате-мёд’: le-szakadó könnyeimmel fzembejöt 
_tek-fel> а‘ pokol’ ища-„там“ puszti'altról».hiv-v 

_ tem a' baglyakat, hogy repdessenek- fzéllyel hu. 
На" ezen m'ennyegzö шт. *e* '_ ' ' 

1)." I gl ‚ . . 
ь _ _ ‹ 

/. _ . \ ‘и 
‚ . . 
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` " ammala... >voicf'eimnî _te balia! _ 

~LOUIS. Nem volt _? Há‘lá.' “дует; _timex Egekg 
AMÁDE- Т‘ im .bmg my? én ‘gi'ósyêfè 

lak.; fogadi-lmegfmindlent. ` / ' ‘- _ 
nékem _ bal'sam'at. l 
' AMADE. Tudiák Ге г Dengue Наши, 

hogy {едем tudsz? ` " " ’ ‘ ' ‘ Louis. Nem. 
AMÁDÉ- Tc д‘ ÍádtZO-Tlîllen fokszor `és igen 

jól jadzottal; _Guàl‘rik` egyedm V4~azer jelelbmeg 
Aa’ (шишек; a' ki 4. r(ac_:niélyxiél'"liievesebluel 
nem аки: meg-indulni. v ‘ ` ` 
' ’ LOUIS. Min.- vaió ez? — 

AM-ÁDÉ. Jefe tsak! nyerjük-meg a; МЫ; 
mindent тег-томе‘: az (пап ( fogja "s 'ûixzi )' x 

"i LOUIS. Köve'tilek iéged’ védan‘gyalom’! az 

И 

LOUISI Васе; B‘arátom.' 'a te риса“ hoes; 

‚ так ejrzaga' ,fgeiçroi yiyfsga {улицы ( elf“ 
пути! 

.gçTLENTZL‘DzK yELENES. 
¿INDRE 'es дмдцд, . 

ANDRE. ( кфц’тшг ) Amilla! je: mi. 
ki мы!“ ‚ hogy иду"! minden készen maga ide: 
ìében.v y' ` ‚ I ` ‘I i AMÁLI'A. ( parvo ) Taak egy КЕМ; 1195:!’ 
lhan: tam a’. te dolgod fomosobb , mint az enyim 
uè‘Yy-é? шт a’ Kis‘vafszonyt , ногу бпбиспспь 
fielì's moíbis mind ma ellvére clolgozorn;l Нм! 
’van gondja a’ sok Lusztei'eket -viasz „туши 
meg? salmi? fok pántlika fel- чан-55,’: a’ többi --f 

' ’ A ~ "f y'_ ' ш 

"î 
"l 
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_ ANDRE. Tim „nimes мы“ 's meg dei 

re-is kel! .dolgoznomz lia en rofszul :dok спад‘, 
ott ég’n-etnek а’ Lnsztereid; a’ Szerelem' Iltené-A 
’nek На} fzüksege az illn‘minátiora, ynem-is'e‘ fé 
!e Шея, 1_’ mely пир: tömiénnel 561` lakjék. _ 

ÁMÁLIA.'Kérenj, ne n_agyozza шаг“: egész 
meliersege fla'ivaln'; Arninjslen nap dolgozik, "s 
meg sint# femmibelölle, söt he _az ember (zeros 
ftm. v_efzi , fzégyenlem -is Iii-mondani hová lessz . 

. ÁNQRE. H_ová? há: поп piro: pofákba «in 
. mikor az en kezem alá jöttek, újság ‘бы, azol 
‘уши-те; n; hold. 

ÁMÁLIA. Jaj.' be км; fáinság van ben. 
Bed; идеей, h_ogy :ze a' Románt fe végezted 

-még-el; millyen rég adtam nda! п: úgy кант‘ 
ума mondani: а’ mi alta én vagyok ollyan Гц 
rentsés, дог)’ kertéfszelegyek ‚ п òlta nyilt-ki а’ 
PimbOf l Y i l 

ANDRE. Mi {Не virág? fzabad-é а’ fzagjá 
rol тег-‘май? ( bozza! bajo! ) 

i AMALIA. наши lépésre теме“: ,"C {Ни ' 
И“? "Unit ) На tudni :katja z Noli me tangere. 

ANDRE. Eregy.' ne4 и“ magad, mintha 
inem te volnál. ~ ' ‚ ~ . 

l ’ ÁMÁLIA.'Máfszor nem "Щит én; Ггёдуеп'х t 
I lem ‚‚ hogy el-felejtettem v’olt, hogy én WgWk"l 

meg atto! a’ fzellötöl-is el-pirulok, а’ mely ro! 
Iem másra tévelyeg. ’‚ ` ` 

ANDRE. Éppen‘ma lettél ollyan el-pirulo» " 
ÁMÁLIA. May annals innep-napja: ‘s аду 

jutott eszembe sok minden --- Mir é’n-is el-menyek> 
e' Ki: v‘l'sazennyal örökre. _ _ 

» ’ e 4 AN 
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ANDRE. Hiszel; unk а’ városra viszik. 
ÁMÁLIA. Dc- hpgy} a' kastélyt kiáváltják: 

"s oitt hkunk: allya“ {zép homállyok vannak a’ 
kertbe, hogy el-rcjtezhc'tik az ártatlanság az ol 
lyan tsint'alanok elöl; de reménylem ott nem 1:52 
nek а‘ felek; mert te'ged' nem viszünk-el ; vesze 
kedj itt Манеж‘, Írxálln lesznek a' koltsokl. --~ 

ANDRE. 'S ugyan igazán el-méssz te {115 
.fszonnyal? tsak hogy тег-щеткой Vtöllem ngy-I 
én? de” nem-is tudom mi butt beled, mert egészz 
lzen так-Иной!!! -- moft meg-láttál ‘Майда 
bol а‘ vidékböl, .fs тег-ниш engem; ' ‚ x 
. — ;AMÁLIA~.„( mme fejét y Nem; de látom, 

hogy a" mì-olta meg-esmcrtelck, minden nyugo 
dalmam oda van:i 's Маше: {ebemnek nem tam 
tam cgyéhy oryofságát, hanem ha el -ta'vozomâ 's 
ott ‘такими -el, l'e-nem fzakasztva fcnkicöl- -- mln-_ 

‚ dég kerülni foglak: mikor a'l kis-asszony idexjöv, 
>én ott mal-adn}, “mikorti nda шеи, el-biwoh, — — — 
ejtzaka mikor a.' rc képed üldöz, fel-szököm e": 
'ingbe, 's mint egy kísértet hgy futok lohßä‘ìhëî 

' jakkal а‘ hold világon 1 mezítláb а‘ harmatba- 11': 
' ANDRE. Kedves Ámáliá! C Ищи“) ‘тел-не) 

d Hogy lehetsz texollyan kegyetlen? aliggértelek va 
IMneg te ártatlan ercxméà! ne среза‘! magad“; 
hlsz'em az egész до“); tsak a” te (шины-ш“. 

ÁMÁLIA. Lehetetlen Kedves Andie! MEU. 
el-vesznj engemet! a' virágnak ügy-is el-kell mul- v 
“is 'i te-i'“: nem. fokára eil‘fcltjteìlz. . 
ì ANDRE... Kedvesem! foha fem én., mig CZ 
ì’. {lül el-nem felejti verni; „Ha te “elmész nem 
maradok többé itt: eddig -js tsak érted fzenved 

' "Y „ ` 1.3 . tnx 
.ä. 

í . 

` l 

I“ 



_ fa'gnakfzentelem életenlet. _ _ _ 
ANDRE- Azolgfïaz ¿_gö 111311;тнпуАрдца:` . 

'tzimerei ` 

lg'on Strg, mig мед-мандата, el-bntsuzom 

i /`, 

"Текст-Ф ' 
_rem a’ Ngiiq ‚Манту‘ ’siinbjeih tsak едут: к! 
_kintettem réád , ’symind el-'feleitettetm _ _ 

ÁMÁLIA. Velünk se jölietszì egésszen ineg-> 
gondolkodtann, nem nézek tôbb 113111119,` _ártëtlen 

\ 

'Mind__ 3461311 járok a' hold-vili 

а’ világto! örökre. Kedves André.’ Isten ‘Мед! i 
ANDRE 0h Amsna! пе kìnozz.' ы: ezt 

igértedfte nákemî igy _szegetl-meg annyiszori es 
küvéseídet? ‘ " " 'V' ‘У ' _ 
l ’ ÁNlÁLI-A._ Aïmoftohg~ sors választfelwl- ki-_ 

nem mondhatok mindent ‘е: Engedi-meg?, ‘s ema' 
1ékezz-meg àrtol, 

l 

¢nyeszik~ e! _- - - 
ANDRE. типа-19:51:11 kegyetlen! hog! hl i 

illy-en h_itetlenül elfhngysz; ты а’ kefsei vé 
— Agezem -..-bê mellerségemet; 's tnlatjdon> maganioeké 

fzitegn- meg a' nyüveknek : akkor ищет ‘fel timed 
`bennedf lelki esméret., 'S leg-alább eggyet [01131 
шзъепепь д; 

mirídjzirt el-ájnlok; lehetetl'en ki'állanoin --- baggy 
magaínra еду ltil'sê'ég‘` kérlekl mindjárt rofszu! já 
rok', szt! válaki j_ön! --~ siess ‚_- menì-el ( jö-bc' 
Lukas) nes'ze a' Abolt‘kolts! ny'isd- fel, ‘еду e16_ Í 
liolmir , -'s ott várj- те‘. VC Andre ekmenye» )_ 

-\ l ^\ 

_a__'. ki-tjtnol t`ö1l_e_d_ érted_ f_ohajtva_ _ 

ÁMÁLIA.` A_h' kegyetlenf’ ne fzólj többet! i 

f 

l 
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тары эвызыщ ' \ 
‹ МАМА #LUCAS ‘a 

AMALIA, n -mm g. ‚ LUCAS. ( nez ) nx. _ ‚ 
:MALI/l.l Maid-:ggg 'bollon‘sfiul шею; maggy, 

дат}. mgág ölnî; ign?` hog/y еду kigit ьегщдщ 
tem fzůkségböl; dq ay’ mì-olta tg Щ: jůttél , игу 
Мх’оф цари, hogy тег-птиц, a' 'fzçmmmel sq 
www ‘ччкёчге щёщё‘ёгё sg; мы‘: ’s 
с“ rò’sa. ’ 'v u _ 

‘ LUCAS. Én а‘ Ьопогйпё çèöçglgdíg) 
‘Байт! ne Могу beléd akadjon -_--. f y ' 

‘ ÁMÁLLA. Millycn büszke már, hógy ö m-V 
'sa : de пай ugyan el-nc vvhìdd magad! как ‘то; 
labb! esmerem én a’ férñakat; а’ 'leg-jobb-is mind 
ищешь , közélnél mind Шипы) j'ô , ha az cm- _ 
ber észrc nem кий magát. (‚шпаги а’ kementze'bäl 
[zene: ) Imé Circulust tsinálok; :zon МУК}! lépni 
nem ‘ища; különben egyszeribe cl-fugok. 

( megftsinálja Luau: НИЦ ) 
LUCAS. De a’ fzéléìg cl-jösz (‘п-ё? 
lÁMÁLIA. Ennye ìstentclen! (neg-¿iti j mon. 

lam én, hagy mÍnden fèrñb еду ördög так. 
LUCAS. найду fejérn pbe hány? 
ÁMÁLIA. Most mindjárt a'vCirculusba bcnn~ 

is fzúllyel - szaggyttatlak Усть 
LUCAS. hgybc bekam ‚ la ш; kam men 

n¢k тег-ищет“ hogy atyañak.- _» 
ÁMÀLIA. ( meszebb-a'll ) Tsak наш-Е: mes. 

yI'lebb állok; мы nem („ш ki~mozdulni: ‘ott 
рта} , mig lz idö az IK411i“ rá vonja „мы“. 

l »Hy ‘ Lus 

 



' LUCAS. Ha igy téfsz velen , az egésmgnn 
'aplatomat тег-Читают -- ki-neni állom, ha те 
Ведет léf'sz -_-- není bíno'n, kapel;I én mást; van 
_f_ki-é’ppen vngi! íńr ntánnam , mint én ntánn‘atH-r 
maradi itt _Circnlufoíiólf‘f leí-«tar le‘png') ' 'l 

МАМА. Meg-ne probáld! 10119 rád nem né. 
gek; tsakf moti. akartafak еду kie pm_bára _tenni _. 
nem' ollygn kñnnyiì _egy lSzüznelt ôtüküsën ellvesz-V 
tegetnì mstgát ч? Lásd! ki-niehetsz ., ha tetszik. . 

' LUCAS. Engedi-meg Кий/е; Ámália! meg 
!‘°."! .mozdlnok ~ ß' mig new Pamtwhd» nés nen: 
,lg gondolok akaratoc! ellen', ` ' ' ` AMALIA. Nalfogad felfhi't, ha aztakarod. 
_ho y örökösön tiéfd légyek --- de addig nem, mig 
г’ aliély meg-nem lefsz, 's oda ki-nem költözlînl; 

LUCAS. мм ki~rudn kit insg? eff ё‘; 
különben te gzután-is шва: А _ 
i' i ÁMÁLÍA. ’_zntán te léfse ¿2l-az el-l'edô pa 

i. 

fs, a' in_elybe niinden iclçgen nyilak` m__eg-akadnak.„ 
"'LUCAS. Tsak egyszer‘lgennlegyen a'. ma. 

dit a’l k'ztlitzk'ába:vv nein hinein., ¿n kukutsáljon 
ki a‘ltoltelyok lçöztì mikor látja , hogy ki-nem 
rnehet., _keserí’iségibe inég _l'zebben 'énekeL 

AMALIA. Teak шпал иен‘ éppen erdei mr 
i giir, en kifseg közelebb a’ Ватт-11102. ‘ 

LUCAS. Tndo'tn n едем erdö nem tung 
ûgy , mint az-az'egy kânári, mikor el- кис“. 

l' AMALIA. a he! my“, im" kann с rejet 
a’ vas-»zeg s" ’sákbóh ,veri-meg! tsak a‘ze’rtlis az 
egész dolog mísként leí’sz'inàr: hányon nintsenek 
teak itt a’ városon,_ a’ kik 'keszülnek , тег-111111 
¿nem magokat? Adieu! ( ammi akar ) ott M" 
'edhatsz ‚ mig a'v haragom el-inutik---y Y l., t st, 

Í, 
C' 
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ч 'n JLÜCAS. Ál'ìì-mcg' te kcgyetlòn! kém'ztf'lteleg 
Ibböl a” 'tzìrkulusboli ha ncm narod , hogy ye 
lcu‘l-ís fzaporodjékï non fztrcmsétlenck Тата --- 
úgy mcg-vv’ará'soltál, hogy nem mozdulhatok ín 

_ nét. " ̀  ' 

lemçitesi fzava'd erßë‘fvesunxàjtam; шедевры): ‘s 
eI-fo'gadlak 'iz Yén11.21'1'z‘1ìm~közzé : _ha clé‘bb A»fmmcl en*` _ 
{d_foůádsz :Imi: clöued‘ cl-mondok. 
’ " LUCAS.*Mipdgntwkgdvesem l ’ ¿des az‘én ai., 

jakaìmnak mìnden 1 ha а‘: йёф‘б! jö? 
` ÁMÁLIA. No.' már most t'ökélletqsen fzeretlek !`, 

мопщафщщпад;549‘.пира-пр 91926“); addig mig` 
vége ngm'lc'ß, „ Kgdvçgmindeurokt шеи ímádan 
„dq dräga angyalom Ám’ália! úgy штык té‘. 
„ ged! hogy а’. шьщыерщм ̀ k"x\`f.„fmlod.4 

LUCAS. ( идти mqndja ) " 
ÁMÁLIA. ,.,I Semmìc fem tsinilok ‚дум; ‘щим ' 

5,. iis» gòhdplojg hired , ’s akaratod néli‘klì;rmi 
, - ЬШСА_$.\Д шдтш тату‘, )j 

¿MALLA ‚. Рщ: @Mmmm ‚а‘ ‘шт 
' ‚.‚ nyìt kérsz., fob@ Тайны; 11pmz uegsgekà,Y [ищут--` 
„ mii dolgodrol nem -tudrakç)zlgzydwn.u ц . 

’ 'J '; LUCAS». ( uta'rma mami/'u ) ‚ Ё’: 
AMALIA. ,`, sgh. ‚у fejemé’yre se тети 

,i in_égìiozkzá scm мы“, Y _« ‚ 
LUGÀS. ( „ими mondjv» ) ‘ 

‚ vÁMÁLIA. ,., Mìkor mcg látlak ‚ `iîńndenkol* 
mfg/f", fßhajrok Aholrìg ,1 mmek utánm minden 
iaQviìÍl'gOk ¢:1~~hul1ámak-ìs- „' à 

’ LUCAS. (uzánaa‘ птица, Ьоифгёи д‘) 
' ¿ Kedvesem! щит a' ню öfz тег-пашет, mint ` 

‘душе: ГзбЦб még édcscbb lcfvs'z. 
‘\\ 

ъ АМАЫА’ Mpk az egylszfçr n? te húgéged 's kcl-I l 

 _. /~_ ‚ —————`——-—— д
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ÁMÁLlAfÑein mi‘nden' rántzosodik ůgy-meè= 
j'ein tudom а‘ nagy fzerete; miatt meg a’ nya'rhév. 

s'ége’be el-qlvndok. ‘Ug'ynn ШК petsételd-meg а’ te 
hüs’égedet пи}, hegy ha ut'eljára illyen «готы. 
('a' fze’nnel :gy теща: tsínál я" p‘ádimentoma ) 
mint' ez 'a' fzëii'- - In'ö‘l'sòk ‚“ é'deìen „тертым! -, ` 

asd-meg ( _le-matar ) mofeelö- ‚ ofztánpuctum. Mut _ _ 
re сии a"ŕeii\üs"égedet'!_ _ _ — _ 

‚ ЬЦСАЁ! 1ё-Ьсу'о1 's `1unëg~tsolkoljd@ßen-matr. 
Ъ1:0‘, `I’e az uta’n fel-dll "Ánfdliáboz‘hajolva )' Mär te. 
hat punctum. C мед-поют “n”pumumefêkerm 
'www'. az ‚(мы дышит, nzonbà‘lápík «be 

umm) _' ‘ __ ’ _ I . l Ezért" ir‘ziraitözi/atiái ifieiltelen ! hi. 
i'ìeszegett! Штат az eg‘ész ‘Мат: --- ott »."Vbél'ye 

ge feketéna' potádon'annak‘g‘iioigy 'mill‘yeń’vag'yè 
nem iftennek, az `ördögrîek 'fzolgálsz _--`-~pedig~, 
hogy~ëszre ‘ищет mag‘a‘m'at ,wnem часть: «15 

AMALIA. мы: foha ы; tenet-fn ‘nif 
_azért ördögé az ember, hogy valakit jinem Гас 
шт.“ ' __ _ _ _ _ __. ._ 

_ ‘ANDRE HátmitfttsänáI-¿Ibi? Бит пинг 
hiszem. hogyfa’ inennyi fzép afszony _inind az 
Ö tsalirdkönnyxeikbe ŕözik-meg lz ördögök 
__ AMALIA. Mit‘rene‘m vomat( .if "3 nja, 

‘й!’ ’s fajnállás nem ЧЕМ réá , liíogy бита ieg'yek 
--» De teak `ugyan ig‘en fok; ’s и: mondorn, Ногу 
ha jó kell, menj-el innen; ты‘: nékein van, а’ ki 
illyen gyalázatat крат _ne haggyon. , 

ANDRE.y ( Limbes )Nyómnrult тегом:- ' 
1an! pánIot!i-a!á-‘:_alo'! el-takarodj innen; ‘ha mind 
j-art porn! nein' akariz jáxnl. ’ ’ к 

‚ _ _“ _ ` ÁML- ' 
._f \ 

\ 

 y’ ` ‚ —. ‚ ' j. . i . L„ @MMM-emé2 __ _ .I .



er r 9s ’s «er ÃMALIA.v Eláfzenv‘eded? n`ékcm rmi Éel'l', 
' ‚при g'yiva--s _ „_ ‘l 4 l ~` 

» LUCAS. 'Redd-1er и: а‘ kést gaz стпЬеЦ’Ц 
41j fufmß'ë ha mmf jn-ki шт: láfsuk, mex» 
lyîkì', defensa ëmber‘.- A' l ’ ì 

‘Y ÁM'ÁLI'A: ‘Einbef' Иду! ma'ŕ nien: ‘ММ 
«gy mszfaun.-r ‘ ' . _ ANDRE. (‘МЫ а‘ ш j маты не: 
he 'ůkölEl ha kell ( dutzoljaf ’.r'eg’ylzeÍ тертым; ’s ` 
Ämůlíl mo‘foëyòg Cbntentum‘mal," „мы df mint éf‘ 
,hanf yas Ural baza'` b‘allik a'i beszefl j _ _. _ 

l AMALIA. Fem: tsiffs' ритм (мы 
дехедт’у)‘ ,_ ’I _ l ' l 

ANDRE. Most ńńńdjár'f nie`g-n`i6tidońi ii el 
vgész> dòlgdt." _v l _ \ _ „ ’‚ ’ 

ÁMÁLIÄ. ( his@ bozz'a' „дм Hallgßá КМ; 
,tlcxiîx'nìndent а‘ 'mit , Мини: tsak most halgassl 
maid m'egëbeszéllem négy fzem ш: ‚511051 ‘$1 
~ná1tan bolondot Ludasból-á ( [fé-ja‘nek) 

TIZENEGYEDIK y'ELÉNÉs‘. 
'f папаша. CHARLOTTE, BERNARD. ¿i ‘ 

‚нвышвттв. ~ 

CHARLOTTE. Hát itt mi dolng? u 
ì ‘ АМАЬ[А.‚$сштЁ fem Ngos Afszonyònì! ifi.' 

. )smity hell kièadnom ‚‚ Jöjjön André hamar, ( a.; 
Imi) _ „. „fj 

CHARLOTTE. Hihi: né kapjak'( Lum.' 
_baz ) menjetek mindnyájon мыши dorgowknnz‘ 
v ' DPâNGLOS. Kcdvcs Gyermekéim! ál‘djóń‘; 
neg Шел bcnerckct'. ‚мазок а’ menybe так ‚ 'ŕ 
ai; . ‚ - l jókolá À 

\_ 
, \ ‚ 
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‚ e» с ie@ ne 
ìâäiroliaà végzik: ti a' földön kezditek vé'gemélei‘` 
‘a’ menybe., -—- fontes pályára Юрий; az Маши?‘ 

fö tzélján, hogy (таза létót ’s boldogeágát ’zö`lje, пей liakat 's' léányokat hozni clé. Minimi* 
ì‘öl a' mi ezen [им tzéllal ellenkezik, mondi* 
tok -le. Ha te _Henriette ‘Миома! valamie, a' 
Gróf a’ mìdön a' Mu’sárol le-mond, nem Кисть. 
bet tefzen. Szerefsétek mind :"ketten и‘, а’ mi 
hein Változik-ei a' i'lóldakka! ~-- :zt a' fzépséget, 
шум virágjá a’ vénfégbe nyilik, 's a" hala! sir; 
jga düledékein Лед-(пыли m'oxolyog mennyei illn 
'tot hintve ‘Шла: a’ ‘тип: izerel'sétek eggyesitett,._ 
Ширина], "в ugy еду мы; végig mind inkább 
i'ógjitok f_zere‘tni --- Ennek a’ léleltnek a' ‘мы: ’s 
ken @ferent waage. __ _ _ _ 

__ _Nékéd‘ különösilńÍI-Ie'iiiie'tiei hi iiIëg-haraf. 
_’szikziŕ ziiìïáci. ez’tm'ondom: a' так“ az Штаба: pa. ’ 
ï'antsòlni hallod; (ада-тег; hógy ënge'detlenkedte'l, 
:s engecielmeskedj; _hó'gy _ne paranisoljonà 3‘ kezed 
be _nene pener'si'nnn’vigy. 's s’ ш uns'egenek 
‘ jaìedeiemiueijnó eg'ybë v¢I¢serö1„_'s ai js 

Ívendörîil àzju'r'ädda! ìsendesen_értekezödj_; me“ 
ha сыне} ki-esîk az ember,Y többé, helyre ìem ill; 
’s akker a’ külò'nbenleg-jobb házafság-is poko! lel‘sz, i 
inelybe à’ kisértetek tsoportoznak ---- Ha az Шел 
gyermeke't ad; и: kényeztetni nem мы; egy o!_ 
lyan `нитке! tsînál ez, mely az"'utolso rongyig meg 
litszik; a"kit_si_lmri печей: ollyan az erköltsiA formi 
ra вен/с, mint a’ klìlsö ábrázatra nézve a’ Тай]: 
tés; az illyen, ember-korába-is egy pillantatnyi ken: 
пушек а‘ leg-Izentebb köteiességit fel-áldozza щ 

\ 

`— Végre 
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i' этюд’ 
` ‘ *Il ` ̀Végre/oitahnazzlmk masgafokat МЫ, hbgy ŕ _ 

_f ¿imag пе végzödìek fiházmkba; mmgházmág 
mint nz ambì'tio'ìzoláì: 's utoljára ázt a' Наши)! va.. 

"lo Маше‘, НО“ çgy része az _embernek а‘ mellyet 
’nem nltalmazhat tllbbé., itt mafad: mérsékelìì.: а’ te. ‚ 
rennes’ fö мент igazgato böllseisëgbe valo hit 

CHARLOTTE. Eîëgët машины már; ha 
e'zt az embert (ókììg Hallgátîák , mind eI-komorul 
,nain той: èl-kell hagyni A’ hìdeg' hnvazáss вышка 
mikoreiqd, ina’ ro’sa-'nyůllás ‘наша vir'xtglegyünk 
vidáman. w _ _ _ _ I 

(идём; bozw в’ Staffeleyr ‘х 'v_ásàn’a'i a' Grnfboz) 
-Ngòs AUfam ! ict а‘ kép по. А 

~ BERNÁRD. машут e'gïs'zërîbè kì-menyck, 
mond-meg ( ki'menyen a! flegän] )‘ _ 

DENGLOS. Ezikeßl М: c‘g'jf'sz'eribc n' bclsö 
Ízoìańbń‘ì'endqlni mìhdcntme hogy az a' bahómeg 

.haragudiék ’s èl-mcnjcn. А‘ Grof igazit'tsa” -_ - ~ 
( д’ Grof kínheüym ) Hchriezte menj«bé! ( На‘ 

Afïiettc Iré-meijer: busan) L VY 
Menjünk mi-i_s innêt _ a’ másí’k fzobába , hogy nc' 
'scnifozodjék-, а‘. m'xixt а’ Grof Щи! vczetì. 

‚( Dengm ¿s Cbarlotté tu] mennck, а’ Grof ЕМ! "üí: 
mi s’ KiP-int.. __ ‘ > l 
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’ ‘ibrázataman - - - 

‘è c ma J e' ’ 
'nzENKnTö'Dm yEnENits, 

_ C e’ belrb' [тайм LOUIS датам, Ie-nerz 
ìéle sisakkal, Staffeley ’s 'uászcn даме, '.r азот“ 

Henriette illus fzomoma'n': Irak ketten." 
çLOU’IS. _Cv rojzolva, el-‘uáltoztatott bangnn ) _ 

Mikor iratja шаг!!! valaki , >lti-derülvt: kel! lennie; 
ne hogy az el-muló idö-yáltozás 1a’ väsznon ma 
radjan. ' ,_ ' _ 

HENRIETTÉ. Órökös ezen borulat az én 

LOUIS. Oily: bájolo, mint az elsö fzii'át 
Vinyl’ bbrulntja: mi or a’ nap a' gyözedelmi ka 
pun hivja-bé Нога“ az ö fzép'fergével. 

HENRIETTE...A’ fzép'Flora minden fzép 
fergévél `enyészilt-el a’ le-ment nap után. f 

LOUIS. Teháta‘vifsza flìtö napfény pirnl ol 
\.. 

lym треп а‘ fekefe Муж-(Щитки; ’s a’ menge; 
be kettsillag látsza'ni Кий. ---` 

' HENRIETTEC Vmn'gá'blm ) _Iiienem 
da esm'eretes lobbàmás‘ ez? (iönymz )f 

! mitso 
n . 

. L’OUIS. Ah! de illyen штат borul-el-'vek 
merö‘sêgemêrt; ’s а’ тег-там: те: то2ди1а’1ап 
"МН mig 'azen könyvek két kriftály- fòlyása a'. 
tavaszna'k leg-szebb viràgai k6zt'_lc-bujdò$ik- 

нвышвттв. мы; mim, mig 1°' fol! 
nak: kövefse azokat, ’s fefse odaeezen flemek 
hez штык azok ., minekutánna a’ végzések Ь“. 
forráiivá tették. ‘ ’ i 

LOUIS. A’ f'zerelem iliene nez-bè ионы‘ 
'l a’ maga mennyei képe't adje mindenik le-heng¢re~ 

H d6 

Kb 
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î èrlmë" 
‘ - JS" ` Végfefohahnazzá‘tnk masl'oklt ltìûï, hb!! a’. 

¿mg ne „дадим г’мшокьа; ттёьёгаязйд 
mint az ambì'ńo'ìzolàl: 's utoïjára azt a' Наши)! va 

"10 félclmer, но“ _egy része nz çmbernek а‘ тсПус: 
’nem olta‘mazhát tßbbé', itt mafad: mérsékexj.: а’ te 
xcmtés’ {б ыёйёй igngm böllsességbe valo hit 

CHARLOTTE. Eîëgêt рифмы már; ha 
си az embcrt (ókàáìg hallgatíák , mind el-komorul- v 
,nakz той èl-kell haiqynì` a’ hìdeg hxvazást nkkorra 
mikor ы-‚а, im' ro’sa‘nyúliástavallzn virmlegyünk 
vidáman. _ _ __ _ _ ‚ 

(Legény bozva a' Stajfeleyr 's' 'v_ásńńa'è a' (тут) 
'Ngos „Штат ! itt а’ kép 1ro. _ Y 

~ BERNÁRD.»‘.\1indìárt egynerlbe kì-mcnyck, 
mond-meg ( ki-menycn n! _legëfgy )‘ _ 

DENGLOS. Efikcßl há: e‘g'y'sieribe n' btlsö 
Ьоыьиьщша шйхдспцш: hogy az а‘ ЬяЬбше; 
haragucliékA ’s 'el-xnenjcn. A' Grof igazitŕsa’ - - - 
( a' Grof ki-ñreüyen ) Hehriezte menj-bé! C Hel» 
.fictie bé~mnjen humm) / «Y 
Menjünk ты: ìnnêt а‘ másîk fìobába, Мои м 
’scnirozodjék~, а? _mìixt а’ Grof álcal ‘елей. 
`( Dengm ¿s сьмша wl m'ennck, a’ Grof ältil М: 
mi n' KiP-int». ' _ 

_p 

\  _ Г"



è ( 10s 'J è’ 

тшвкхвтбшк эвьвмёз. 
_ C e’ belrb‘ [ионы LOUIS pántge'lba, Имет 
gère ‚ямы, Stajfeley »'s animen elb'tte, 'r «gamut 

Henriette ül‘ue ртом”: mk ketten." 
fLOU’ISC ‘Миши, ‚медными bang/m ) . 

Mikot Яга]; magát valaki , ki-derülve kel! lennie; 
ne hogy az el-muló idö-_változás jai väsznon ma 
radjan. ‚ . 

HENRIETTÉ. Örökös ezen bornlat az én 
ìbrázataman - - - 

LOUIS. Olly: bájolo, mint az elsö fzivár» 
Vány’ bbrulntja: ini or a’ nap a’ gyözedelmi ka 
pu'n invia-bé Flerát az ô fze'p'fergével. 

HENRIET'ILE.. A’ l'zép Flora minden fzép 
~ (идей! enyészik-e! a’ le-ment nap ntán. ‚ 

_ LOUIS. Тем: :'_vifsza fütö napfény pim! ol 
lynn fze'pen a’ fekete мишки; felett; ’s a’ mem!-j 
be het t‘sillag Щит! kezd. ----' ‚ 

HENRIETTE. _( migas... ) _mmm-s „mw 
da esm'eretes lobbànás‘ ez? C 'könywz Í “ LOUIS. Ah! de illyen ha‘mar borul-el 4vak 
merösêgemêrt; ’g a’ мед-академии: mozdularlan 
ЧМ’; mig ‘azen könyvek két kriftály- fòlyása 2'» 
„итак тег-ты) virágai közt'le-bujdosik. 

HENRIETTE. зона; мы, mig ММ)“: ‚. 
nait: lkövefse azokat, ‘s Теги oda; ezen истек‘ 
hez иногда!‘ azok , minekutánna a' ‚едим ь“. 
fmásivá tenete. I ` 

_ LOUIS. A’ fzerelem ‘ iliene néz-bê пони; i 
'e a’ maga mennyei képe’t :dja mindenik le-hengere 



_ _»(màë 
dll nep`pnek --- nem folyra‘k fzcbben vahìu й ììì; 
руды; ortzáìn az Ö le-csett tcftvc'reik.- шёл __»- a' 
-liegfldethenebb pusztárobis., 'a' .ki-magáénak $491- ' 
lálhatü ezen brìllìánrokxt ;' Нине van тег а’ meny. 
один!“ , H: onnér дышит-1:. 

нвъшвттв, Szomnru _öfökségì mi' ш: 
nyßkcr fzá'mlálnì а‘ тспуогзйфа; 

1ЛШЧ. Mèfr-îs én à’ vila‘gért`neni дым; " 
l ha azok enyinrek vo'mának. а; 

‘ ъ HENRIETTE. Fá‘fdaìom! azé‘î.,v îa' .ki lután А 
folynak mind addîg., -mìg :mi békcfséges tenger- ' 
be az övéivel egybeuWkoznak; _ _ _ 
- LOUIS Oh írigyîendä sors! Мыс kìvánnî тает; 

n`e mìndcnt eIÁVêSzçenî, l's oUyan fz’épffzemektölgs‘ìrat 
www@ .'-- Ahi de mim ma а: еде; ‚так, 
‘meîybc ez a’ душ-6563‘ keríìlcz. el-borulnak'az én 
izemeìrn-ì'sí ’s n-cm швы tovább irni az/ aranyo: 
{снег megctt iönyvez-ö пища]: - - -- Inékrm-ìs 61- 
zékcny а’ fzivem . 's örñ‘mest álmodom -- HENRIÈTTE. Ah .' как az-'az egy~ìs vnìaraà- 
l’ vaìósag után. А V 

LOUIS. Az-ë'gen fzép "aïôságok teßvéreir az; 
álmnkkal ‚- nékem ez az сие! ё11атк1оЫ) ЫгЫю: 
`id; igaz Воду reak а’ vásznan; x' mit спите; 

1 itt mcg- танк! --- most fem "мы `1`201дё1д01 rens 
ne; teak bär eY-ne пешие ‘т1па egykori> rìîzétt,l 
ho'gy ezen orrza'k _ro’sáî, mcllyeket а’ terŕnésget 

‹ f еду «mem деть: femm, пер а‘ vásznam-ińY 
" _ki-nv'i‘nának _ __ ‚ _ 

HENRIETTE. Anon ro'sák, meîlyekçr еду ‘шм 
:Ebb mp‘fény nyît vala, a'bú etsetîérç jú/tottak; fárgl 
nz _îîkedvelt fzixié; abból clegyìtsen ̀ az Ur haralálńi 
nkirjß 7‘ - 

\ 
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щдё-ё (w55 ‘Ё’. i _ 
‹ -Haraè bn ollyan fzépeiiitiest; ö 

‘дел az én'melierem! a’hálavány hold _az én tsil-` 
lagom! ’a _az-az én kedv'elt fzinem; теща! az én 
тянет т“ ortzákan fesiete ;'.-'_ De nein bántotta 
¿non .met „газыддщпуекфёггщ mwen.“ s' 
folyamat й’ fejér kövctsekrö! tsergö {оп-59131 4- Ч; 
зщу а; èn meûceretn {едет-ё azt a’ibib'orthroá» 
nust InelIy‘eli а’ fz'ereleen llften'e üls,” _ a’ nyilo eg' 
_ämbrôzin iilátltjai‘vii l‘epdestetve' kô'i'îi! --l- а’ leg; _ 
fzelideblì Гана; а’ xnidön a' `meglilleteittleiìegl 
inennyeivé !e_fsz.;__ret_tenete`sehb a'_ meny-dörgesnel 
;‘.-¿a' ifilá'gon nralkodo okosság смен ышуа pál 
tzáiát; ’sazfö {апогей felett _lévö _örött fénnyé.' 
_bal идти шЁд-ЫЩММ , ’tnznitgs „зимы; -_.j_.' 

__ _'f HENRIETTE; xitsb‘çi. v.g‘y_„T¿ reime „а: 
_aállatos дайте“ '21a' kit a"~»köteleí`sëg _el-limi pa 
i'antsol; ‘деду . titkòs erö vil‘szawará'sol '--- min-_- 
ëen‘erzékänységèimet fel-lázz'asztod --ë Iii-nag): _?. 
_àzoljl 'teï_ a’ïkikieVi af nagy~ _Müvész termes'zet," _ii-‘r 
¿yan a__zon t'exirekirìt~` inás'odfnoi'a t'sináltááaavagy ei I 
'anyá-föid _ida denti-funn; mîiìckselöné a' «omi . 
b-ita af Na'bkeletf ЪЪНЬЕЫЁЕЛ71е-Г2о11ёЁгйЫЁЦ-ч- f‘ 

_’ „_LOUIS. Nwmnqíagad-mg; ha' и a’ névf 
a’ fzfvedbe fel-tt't'tìlidott hngjinint egy templomf 
ké! me _ayinoujèaján- ìöijön megsìemélveîki а‘ 
te ajakidan дм; él'etre.'_---‘_ ` __ _ _ _ _ _ 

HENR'IE'ITTE. Mem‘ì‘yei reunir'. _pf-.mitmis 
‘Щ! az e°sküvés7 fzenvtsŕ'g'érôl ‘М; ègö ‚так‘! ha- » 
j_at'ányulistok-meg- elébb;l mint fein и‘ a’ nevet а’ 
fzi'v_' fz'entib’il ki‘hozzá itu-1”' 

Louis. Ah! мы р дьтагтппуш tze. 
penpirulvaßel ¿s1-temmen мы шт! 

i. á i 'HEÑQ" 
‘s 

- '_ . , ¿f 
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~ emmer' "V 
` ̀  нвывшттв. мат nem Pimm mm.. 

- ¢l-, a' ‘спуск ezek feletr („пацан " 
LOUIS. ( fe'l-cmelkèd'gç) Tsakök magoìlr tud 

jìk еду-‘МИН кашпаткагш --- Engedd, hogy 
. {идёт-те; annnk fzentse'gét еду-птиц, ollyan ' 

közél , bogy еду levegö fe légyen közbül el-a'rulnî 
(fele' текут ki - terjasztett karvkkal, ‘_x _a' jiskat fcl 
llujtja ) I y à 

'Még ‘души’ engedd~meg öket fa' haläl шёл 
а‘ menybe találkozni! 's az után'qörökre válnirel! 

' HENRIETUE. Egek! boŕsásatok-meg ( meg»ŕ 
rrokolják ¿gy-párr; Henriette ely-¿jul ) ` 

LOUIS. ( el‘a'mltl'va )` Henriette! Henriette 2' 
Iftenem! mit tseickedjem '_'. _( ne'zi‘x tapaxs'tja')".-\x 
а‘ s’árgaság., 's hidegség, melly а’ )mil rettenetex _ _ 
Felsége elótt jár --- 0h! ha ez а’ романы iég' 
volt` a'bba a’ïtrókba. мы: nem fárgultak-el egy 
fzerre az én aïaknim-ís az övéìn? ha egyesfülnì 

. a» engedte u_ég, mìért'váhsztotta-el? oh! engedje~` 
meg'egyszer meg! hogy иду :20k ofszák-meg Àa: 
enyìmek’ melegét,~ Иду ezek поют: fagyát. -- 
М1пс1еп1т6! f bajolni nkar, Dr Ватт: дату‘: ‚ 
Louis a’ дм: le-botsu'tja ) ` 

l* ‚ l „ 

TIZENHARMADIK yELENÉS. 
«'DOCÍOI BOMBÁ-ST f’r ele'bbíek., a: «rán Dangle: 

’ ‚ _ _ ‚ _ ` c'r C'bhrlotte, 's Brrnárd: 

lDr’. BOMBÁST. Иду „так itt ‘ниш tör' 
-tém'é (те-111150 ) Egek'! megìnt réá jim az ijn 
И! -`-- (v_ëïv'zeleii'k) Ez »több azred’dig valónál' -- 
C mind. b_éwennek ) ers harhatonbb mágnerzìálást kr 

.in f ’ Váß 
"" . Ч "d, ß 



дФ/С т )#9y 
vin ;-.- A', leg-C155» Воду el-távozze‘lk cgyszerîbe-"i" 
lúindcń `-- на]: cgy mìnutnmîg valo танца-3: en 
nek az vidiegen Итак halilos. ' 

CHARLOTTE. (' в’ Pîctorhoz') Engedjcne 
meg az Ur! --- ‘ - 

x ‘ DENGLOS. ‹ „ММ А: ш minfokos 
¢mber meg-enged; ezeknek az Uraknak despntai 

4 мышка: tndván: ha jobban lçfsz, Мент: té 
. fzünk. Én шаржи-19 ьаш/ап а’ parantsolatot cl--- 

menyek; („дым ) egyszcr’smînd az én kevésbë 
‘пёс: `Восюютаг-В el-hivni --- Jöjjön а‘ Grof-ii 
v_clmîr I ' 

' ~ ( meg-á”, мед-Мишей‘, az «tán mgl. foralul'fs мамаши lel-ménym. ) ч 
1 BERNÁRD. Iftenem! vallyon cl-mulik-é el 

{lgy ńxint az azclörti Ё i l \ Y 
` цвывьоз._ Ifìeménylcm?l mk menjünk ha 

11ml“,~ el-menuek x ‹ 
Dn вомвАзт ç 0mm/m ) N'god in 1» 

- het.,_„mlext¢ bivfóg. ’à {ИЗЮМ-1:, hogy а’ Ris-aib 
fzonyńak, fzépsége. Iévén , a' шея-‘склад шт“; 
l' figyelem fze'ntségét'meg-ne f‘c'rtéztefsëk ‚ @ai 
az atyańság fel-függesztädjékv, meîy hasonlo ahoz, v ̀  
mìdöll. kèt kü'lömbözö Sóbol Arcanuůl d’úîlicawm 
ileí'sz` ‘ ‚ д- -' ‚ _ 

CHARLQTTE. ( nc'zw ff: о’ Dafrorra ы _ki 
{мела л’ báromsseg ‚кадра: ’s ШИН Лисы; а’ mej 

`Íe'fe ) Az égbeli Шел utz'm„'y minden bizddalmam 
g’ Doct’o'r Urba!- vegyeœlé mepnyei . mefterìè'gét; 

` ’s hozza чипа cggyctlen léányomat! 
Dr. BOMBAST C Не}! bofdafzva t‘itkakaf то 

fllmcit, ‘nègre идущим-де; az Qlympusnl,” gz и- / 
f h 3 Y. tán ` 

‹’х\ ~ 
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1211's? bmg {м )_ Veurne; 1e bien; guez et gun-_' 
“из! B_ìzze'k Ngndwî‘ynn не}; van z_zzén `aka? 
fammnakj, hqgyaf fenyes _délre DYÍIt igemekre 
_hak гей nézek , ’selfalusznakî 's а’ mellyekeç a' ha, 
lál jëgfuijaì b_éÀzártak-is, fel ‘_ pattannak ha :Sak a’. 
lclkek a_‘_ 3~dxk ëg’ rsillagaìt meg-_nem latrg -_-f föì' 
qt rnondmn .‚ hogy kanapémrql a' mint sk_arorn ,_ 
fza'rz ménfördnyìre úg'y alnsznak ’s ferkennek az 
emberek , fdçüsznek, шагу Járnnk „г más` pläne; 
Mba is terreur probát , de nen; щщщьдщщ nl_ég 
gitioda fpgánattal.- ` ` ’ " CHARLOTTE. `_( угу bgzgqsàggul Вашими ) 
Ezeren-vfegyunk a’ 1‹11:\ 1_' földön nem esmérünl; ’ 

'más never, a’ mely m'mr еду Palládrum 1194112 
` _len ~- «._fegìrrsen щей-151911119 a5’ fzornqrn çferbg 

I_ni rairunklr D_rrBQMBÁST. Arr; van :211‘151‘1511113 l 
( kLtcrjnz/.t'i дадут, '.r 1161” karjait ) jôvel erede;- 
ri Ганс (0110! ‘5111111 álá a' .\’ёд11ёсс11е11ъб111оёу‚ 

_ 5l èn lelkemböl -min: еду рар1го1`эа1 fol-fogort riz-_ 
Иск‘ mpfkepbsr; egy un' îftenke fúgároiganß 

_ ( l¢-b_ot.rá_tjq кидай) Én mondhároxn, h_ogy magam 
_érzcnr mfofr fzaz mértföldnyirefñl: tám 111151‘ 11е11‹й1 

_ki-terjçdvè yççl‘remelr; s ílgy-_fzolva n_nnden maiokf- _ 
get_ìeìç rsakaz enyìm'. ki-_nyuìrásának érzem rìfzrán. 

'CHÁRLOT'I‘ 011! ha bátçrlrodnánr frenar-_ 
___ .gli ifreni >ferner!- ralam -késünk -_--` __ Dr. BOA/IBÁST. Nei/n leheç еду illyen fon 

tos dologgal sìetnì; ez (аду 1асп11к7гб1кё11сгся ira-__ 
Шу’: а’ fötç'rségnek , és annak :_ìí'ztas pm_zájának 
f_‘ükség ‘111111111; деду 1_' trgmbnángk 11111 mäjeîiůi! 

_' — _ ille# 
"‘.‘/ 

1 



, -Ф"( 1°» D ‘Ф: _ 
I Идеи -'- Egyéb aránt mihelyt ellkéízül и a»- 
karat' mindcnharóságának jclensége, mehf onnan 
ilcllyül jön-lc; ha а’ nyüvck már meg-kczde’tték 
volnafis , ha (рок-(‘21111141 veknyabb kötélv .fngïaïniv 
is а’ lciket а‘ teftì vìlághoz, (б: ha egéí'szen 'el 
fzakadt чаша-1:: én a; akarat' ereiévc! cgybe-tol 
dom ,1s ‘На; 151110111’. ( nézi а’ bangen ) Itvt.“ 
мы‘ арго lellgctskék а’ hnl'az изд-{пак egy-múft 
vágìa'k, uw@l mind rogyogna‘k, mint ’af tsìïlagok 
mellyck -a’ napy mîatt mém каштан’, mig a’ 
föbelì Mçnárchg le-nefp tette az ìgazgatást, 'S а’ 

’\1пё]‹3ё‹111п&1‘с1;у ìd`ealç Ccntrum лет lett. 5- 
СНАКЬОГГЕ1 Ah! rettençtcsl Миши!“ 

gnam („1111 x nimm mm hmm к 
'DL BOMBAST, A' leg-szebb Шарм: az 

, ¢gész bär: еду» “мае: tìfzza túìcör', mclybe a’. ví 
l‘ág 14152111’111 Im‘é` a2 idvezvfült‘ek’ t‘scndcfsége ’s el 

, „наша“ `mum áb'rául‘onlv cl'ppen той: a" teñzi 
¿Si lclki ké:l ушко!‘ КбцГгёХёп `beiìéll ¿gy a'ngyal 

.— 1111; gz: шеи; 1111’); #Ital --~ máx' ìdcje, hogy meg 
,- fçqllixsavmw~ó-g mït'soda fclsöbb erö fzállogfle вы‘); 
-a' hçlgudq tettbc?I mint qgy mcnydò'rgés иду 

I_áz: -_--. magam ìrtqzom magamtol( meg-dll а’ bete; 
«löst штат ¿"b'ra'zattal, jobb шут: a' fejére te 
‚Ы а! ЬеЩтЬ , n' bult a’ /zive ‘Иди, ’s nz анд 
ra fù ) Mikénr azclsö agyagat _fel-clcvcnìtette 
a’ mennyeì мы"; {zint-ugy той 61с1пс1: min. 
deln fólyamatjaì induljatok-meg!{ ne'z fel шт; 
:karat „дам re'a- fu n’ тетей“ ) Kénizcritlck 11 
Icke! fct'étségben alvo' истек! nyìljatok ‘Как 
ene a' мы‘: f даты! magies, Bernard ё‘ D. 
'Cmtc ) ' 

11 ‘ / ` ̀ ~BER’ 1 i 



 . l ,‘рд‚ wu. riw 1‘ *rf ‹ 

‚ч ‚д‘ / 'Ä _ \ 
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\’# C т) Ф 
BERNARD. mmm: meg relznem ebree; 

‘Шут mint a‘ haìál: mit kellenélî'tainálni? ' _ 
f Dr. 'BOMBÁST. .Én meg-tettem már; nem 
И‘ а’ mit kellenék, hanem а’ mit «lehet а‘ földön. 
нш а’ mennycì Prorome'dicusnak 2` ногу Ducrorri 
lettem: mìkor ‘еще! ki-indùlok mim еду Generä 
‘lis az embcri nen, leg~retteneîesebb eìlensége el 
len, látom а’ haiált а’ mint fur a’ flaszteren hord 
Va kai'záját. 

пнывь05.^"1)остш um? C f mr» 
.rik D. Courte ne'zi a’ imggfx ~a’ Dangle: in 
fésc're ) Dr. BOMBÁS'T. Hogy meg- vtfztegcwp" 
-probant: de ën пт- gyözedelmeskedtem rajta! с-— 
zer efzten'd‘ókmùlva-is а’ földön elek és járOk én" 
azoknak lábaiban а’ kike: meg-rartorta‘m ’s m‘md 
п enyim а’ mit késö rnaradékaik tésznek. _ 

DENGLOS. A' rosz теней-1:? hit а‘ kik 
‚ ¢l~¢snek поп 'valoba neme:- hadban ,_ azoknak el-. 
рта; rerreik kiék? 

Dr. BQMBÁST A' meg-‘tartottakllua heggen; 
mìndenkor~nagy a' nyereség. ' 

DENGLOS-{magáblj Az-az edifici; hilgnY-L 
#alan nyereség egyedül nállad bìzonyos. t 

-Dr. BOMBA/ST. Menuyin lélekzelnek ilu-_. 
lam, ’s_mennyi _jajt el-némirortam.' 

'DÉNGLOÈL Leg-bizonyosobban 'azokat n’kìk v 
-nem lélekzenck tò‘bbé. Идут mk парт-1: igeh 
ЩЕУН betsülïôk egy 2о11уг111 embeŕt, ‘a’ ki пап! 
'pafsusokat ir а‘ _más yilágra; hinein különös arri 
valô tálentunmal réáhata'rozzn magát, egész éle 
т 1*11311 közf tölteni , ‘s hogy 'azokat apafsza*A a 

.Éél'î mond-le az élet-nyugadalmárol, 'nem a' ki’ 
и“; es_pc'nzért. , ’ 

о. 
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¢<m>¢-` 
Dr. BOMBÁST. ( марши. ‘Баку в‘ »mísìk 

ld-bé a’ fzájdn ) »Oh мы АисдНр! mint мы b_o' 
fzonkodnad; ymìkòr пёщеду tmitwímyìdl оЛуап Шёк 
]enül moukolják fzcnt hiwatalodat --- Hanja az 
Ur! fzcnt borzadáfsal jöjjöu kiv albbúl af ‘шаш 
böl; а’ mellyet meg-fertézcetni щиты: -- Nem 
esnìéri az Ur? hógy 'azrExtash d_esorganizatìon -- e 
látfzik hogy nem; mikor mint еду kglíbábajlévö 
lónak @gy :_öLd-.bé а’ fzájáuïA щ ez:` ÍnemA elijan vai- — 
tagan mail.I curagfmï. , 

Dr. COURTE._ CDcrlglgmzlna’z.)` Itten halàl meg 
eddig ninrsen, az igaz,A h'ògx leken; merzl az`- el-al 
vis oìl‘yan méjj ‚ hogy шпиц-как :ummm nez 
‘к: külömbözik.- de.. Il_ékem ugyan как remenxsé»- 
gem van. ‚ ‚ 

Dr» BOMBÁST; Hallia Collega Uramll tud, 
ja, hogy nen-is halgatta'a' nagyeParàcelsuftßfs 

` mind Вёшёга; а’ ki amI nem hallorza/ ~~~ 
Dr. COURTE. It: a' kérdés nem az yolna ‚ 

Alangt mi mit halgattunk', hanem hogy ’agit manu! 
(unk aug! tudunk anja, hogy ez а’ bcteg 11: hall 
gafson` ' ç 

"Ч lzy еде‘: ha'zom’ «boldogsága kivyinja --- nez 
CHÁRLOTTL ( Courtcbaz ) Kérem `az U- _ 

ze nagy мышцы -- fe can` femmi rendbe nell Y ̀ 
‚ _ mehet. ~ ‚ ` ` ‚ 

„ Dr. COURTE. Értem Ngos Afszonyom! (‘06. 
fai д’ kßllPiát ) Látom ногу innét el-kèllicnuem 
'd¢ annyit kör’elefségem:ieg-mondani; hogy én mcg 
holtnaknem ином , Ё: el-kell követnì 111111ёс11{б1 

‚ ¿i módokabis, а’ mellyeket Äz illycnr efetbe а’ tà 
pafztalás шея-Минут“. «1h . DnjsoM-Y " ` 



ne ) 

i Dr. _BOMBÁST._ (urámm) Nynnrorilït fë-g ’ 
‚ req! МЮ’ mei‘ed {деда a' porbol a’ tsillagobg 

7 ‘› {ç_lé emelni? ( amaz m "yen, ватт: ììzzi` ‘Ведут: 
iise'n) Nern ranja [ред-найди? ‘яд írnêxe'n 
ешьте: elò‘mbe _? minrha nem ¿llana el'ó‘ttem a’v 
termi-hemel; пытки teli Ker-narája ,_-melynekÍ Ö, 
a' klfrfzfîbe'ìicz fe- méltoztatort ' " _ " 

(_ÍHARLOITE. far-memek me мы; Irren-_ 
nek de oh _kedves Dóctm'A UM. vañ meg _'rnod‘? 
lud {сайт}? ez 4az ‘скрыт örömöm a’földön.- 

BERNÁRD. Apenr I_)qidogságomar _bimbojáz 
ha fz_g_ka«ztja-_le а’ hallal. ‚ I А‘ «n \ — 

д. wMßÁsT. мы а,’ menybe ez mi, 
“W 's 'DO__ldOgsága -~e пай ugyali meg един рт, 
bálqlr '._ n; ага’ fe tér.vi_fs1,a_,- бы" annyirq rung-fle’.A 

_ rette :ze a; a_n5y¿n„_ 1_’ kiye'l n1ég_m_o_sL-is_ mind 
befze'll, ’s а; agya'gar úgy meg-unina,- Ногу abz 
bol а’ tifzm étherböj (öbbébé-_matskolqdni nem 
:kar (mcg-q1( 'e eLe'b fel-née ¿e quin le.r_e'a' тети, 
mgmt fri ) molt indu] le~fele', de az eddig inn-_ 
МУК” áhrëgarjar ’f_avanyadui kezd Т mégïig me; 

:mimi щ ` -' _ ` ‚1' ” " " ' 
' _ _ цндкьоттв. Arr meneur: г дг-гё’дгггг) 

`О шщфспех’ш‘сп való "drága Кейс: mindenharò 
- то‘ ш’ he ‘мы; “Щ imádni, @e msm. 

krvül. ---- ‚ __ _ _ ‘ 
‘ BERNÁBD.- 0h ha мы; jöne az életre., 

naindent meg‘tennék , hegy ut meg -èdesittserm 
' Dr. BOMBÀST. Мед-Шок: éppen a’ сет 

_`_világ Ízfcïlén : mt hsb'eg'y rìézve mind a’két Гей, ide 
_l '- fs ‘ан-15 a' шик Viiágábl T» Ahi lnillyen világos 

pìllaniásai ‘актах, de ‘annyiVal kéttségciebb -~- 
“\Ё ` " ' mailr 

~;“.‘L‘M_`È’YV"À.ÈÃÍITF"ÍTK‘L€Í `-`-‘«`-'$~">"J ̀  v "А 41“ " ` 
  
 

| J 
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çnqft váîîlç-V el f-f egt fény folyá-e1 ¿primi/¿e1 ’e 
.msrwyeì mvfolygáfsal спуёшгы — ' ‚ 

’ CHARLOTTE. 0mm: mmm; 
nnßomßÁsT, Eijdmm', ~ 
BEP\NÁTD~_N¢“1, Матч ‘ЕЩЁ ч én. mit . 

Mme: rnç'g-'ŕilçìs‘äii ‚ _ 
" pr. вомвАзт1 AAz‘ö штат, a» mm, 
n‘feî vils’lgófszfágb-a1 van; itt az ö‘rö‘k суды kërül_ 
ÉC“ ‘Щиты! wm. аутизм‘; щит 3;; 5f 
ide ya‘ç» -lakodalmára кадастр ‘ ' 

CHARLRQI IgE. Nggv meng мы: 11 
vtm-:mdf` mi'ndç-‘n 'öröm-emet, ez az ту’ von „Jé“ х 

` méreggél rel‘llv es nqpjaìmba; ’s crtölfìs meg-fqfztot_ta}° 
Q3: ba ezt az egg'yegler) vìlágló metset kif-oltolttad : 
ne 'tblajdonil-Lsd ‚ ha a' [шведы ketségbc~esve té 
vdygci 'Ef-_( mi à,” ¿Mn-yá? Э H¢Hri¢fl¢l~hà1d-m¢g 
а‘ te пустоты}: anyádnak fz'avac! --f hoèy 11213)’ 
hatta'î egj'edü; aA’ föKdön?V çudtgd Воду Гспыйх 111113 
rajçad krivl’il `f-- ferkenlj fel kedves-e/m! eggyctlel. 

13eme' _--- nem' mozedql!~ 011! lteln'lt'lféáv borulokf; mmd addìg Brok, mìg fó’rŕoW kö'upyeirmÍ a" halál je?K 
gét~ fçlfengcsztelik, f, réa' barul ‘1 щ‘ .w ц; ' 

Dr, BOMBÁ'ST.- {felgemeli Ne :fonts: 1111 
'gát Ngqdy’el-se’tsügedjen még{ Щсц után. még' 

_egy reménység van ; ha njagálra y'l'naggyuk еду orá-` 
1g frïityoll’al> b_éI-_takaryß ’s égö gyértyákkal _körüly 
ЧМ‘; .'-.( kiq-wil) Léáńy! gyertyákat’ \. 
‚ сцАвьоттв. 15mm Grof!A ne jaìjö'n más 
Ide-bé: kérje-b'ë а’ nagy мм fâtyolt, ’s égö vi 
Auz gyertyákat. ('x‘ Grof ki-menj'cn ) l 
_ Dr. BOMBÁST. Meg.látva a’ halál 126161111’ 

glíját jobban megr »go‘ndolkozìk ai ô léányi 11810 
Y ‘ _ _ 

f Í _ _ ~ 'lcfie'g 
и ‚ . v v ` 
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УеМЁЁхВЁ ’s `ét‘zre véve, но“ mindìárt késö Ш‘: 
vifsza térni;_mi_kor_ nem-is vélnök „Ш 1:61" ’s map 
houánk jö. BERNÁRD. ( bozza a"fat_yolt ¿s ‘иду/й“ _;_ 
"_“fnyen ¿nel weer cbm-we ’e м шт; а’ sß'f 
,ayákeeßmuen ’ek-afm туже“; Вт“ '"¿g “è 
«juhu fut m’s rendbéligyerryńkért, _’s azokat bozza )- 

Sze'rentsétœlen». gyertyák'. mellyeknek az _én 
_menyorszaígorny kárpitján kell vala rogyognò-- 
tok;_mo_í`t égö kofzorut__,formáltak a’ halál- 1èjtzsrká 
ja körül ,___ melynek_ közepeben __ а’ leg-_szebbJ vili?, 
gofság ‘(Эммы ‘ 

_ f CHARLOTTE.' Henriette! _Henriette Не ы; 
‘ Igel ott? ah!L nem (вы l_---_irtozt_g_to миры; ’S _' 

` az Ö fetc'tsége abba` sf világofságin >--eohf I_ehetevY 
len nékem ‘а"“ pnfzrán marz’dni egyedül.__ ---_ 

_ _ for. ßoMßAs'I. ç „идут“ )_ Ngod шт 
` r él mîndennel: meg-mondottam mit hell termi;l 

‘ f давний megabe, h1 еду` óra muhmö' maga fel 
г 1 ‘l nem here: mìnket: akkorfmár nem a"Ngodé, ha 
__ _ nem еду más anyá-é; ‘хинди: mondom: Rönnyek 

" nek Záponi omóljatak- kiî Мод: pedìg МЫ)“, 
- ‚ hogy fel-n_e' акты; а’ mi ke'fedelmünk hidegsvL-¿g-> 
_. ‚ gel vádolniń ' v 
Ё; f CHARLOTTE_._-( melee) Ae men örökre 
" _ ` __ _ ¿Mja-meg eggyetlen Еда: Bornbásr Ur!I 
",f.. » _ А’ ‘Кдтфф’е-ехйь 
il ‚ — _ . 
м ‚э ' ‚д; ‚ _ 

’ .‘ г i 

I _l ‚ _ ‘ ‘í ` _ 
\ 

  
 

  
 



‚ Quispe», ` 

’ дыЕЬтвЫКШь-д’еыАз 
" @Lsg ¿ym-¿miie 

. / l 

*PIERRE e. ¿JACQUES 1"(мы ‘и’ ‘шт; ‚шт ) " 
PIERRE. ç :nel zu!) ‘наша! ‘а; ‘ég maga meg 
"eggyezîk a’ mi fzán'cîé'kunkba -~- Nézd! mìllyeir 
fekete'n- borul az éjjeli ti'zzi-játékra; ydüh'ó'sö'l'x *zug 
а‘ 1261, l»gxainçfcn а‘ házába vónta magát, nékünkl 

Ждут/{11111111 а’ vìlágot. / ' ' 
JACQUES. Én >mind eddig betsületes ember 

"voltam , ’s a’ mint közeledcm, ìrtozás fog-el. 
PIERRE. Én-is u vom“, jól'mdo'd: dey 

kéts‘égbe Yagyok esve; ‘i :zt fe tudom , mi vagïok, 
két meredclfc' köz-élen ìngva; :vagyfmeg-kell 'ó`l. 
nem magamat, ‘ищу talám kifsebb rofsz, ha tvsak 

"egy réfz‘etskéjét annak el-vefzem, a’ mi a’ Awìlágé 
lbur-engem Шипы --- — f 1 

‚ „ЁГАСЧИЕЗ’ ße az a’ kérdés. hofman! PáI-' 
»um ранены??? virágé mk n ser. _ 

{PÍ'ER'R'ÈT 1="ijda1‘om!y mi magun'k i" Ьепуцъ 
hogy' а’ 1‘11ддё1дчо1пйпад , :Ki-ki а’ világor пищи . 
niagáévá tenñi -*-- mihden fònákul van --- az idö> 
eg] hafsal fzülte azen ké# Vtíudát ‚ч‘ fzcgenységet 
¿"1" gazdagsńgqç: eggyü'tt 1111111: ’s едут: 1111112! 
тёдд’шйюгдст lesznek többé barazdâk, ’s min" 
denik‘af fzé'les' föîdee magáe'nak nézheti а‘ talpa 
:Ratt lévö Vfulajdcmáwl. ¿ " ' 

‚ ` JACQUES. AnnyÍjÁ ‚мы: 1а11—_;’а’ kïnek lrg‘yY 
til-pnyija finti-És; 's a’ vtemcńöb! ‘(/nagy birtórkol. 
nak-is g-íìng az egyenlò‘ ó'fztáj fzerìn‘c-/valo mévté. 

l` v ' l 

\ 



Ф с и‘) ‹:› ’ " ь; e" rzegeny'ri’ek ран harnírébb e’ funkt-¿Ren _ 
'c_-még nagynhb nellyet lteritßbé; _ _ 

PIERRE; А’ hóira'k дышат а’ёёгтёпё; _ 
~` nem inánomì ńeiaick ikàŕrnennyiielá legten над’ 

ne legyen', штата _'vári;_-_a'_'_ midö'n ferneńi шик; 
fégek ninrs de az ëlíîk közt '_ehérnònk _mi bizol 
nyos мытье ófzt‘e'zmó Bìrák #__- hányádìk gaz." 
dag nein à’ pokqlbi Май ёппаЕ Гёдйёёёёйы (zer: 

` z_ett kintsét?__neńr_i_e'ehetnöklé 'crient-tbl,V högiyäai 
' Virtue 'mim rein-.öxködjńçek мы? Ы; атм 

е1-]бпс‚‚а’йъё‚уьё nem lefsi többé ài egyA мы e. 
zer'ekre külön (имён; hrigy i‘g‘yi'lél> .eg-_y' тётя“ 
más hibáz'z'ék; ’.s n_ńnden nem jól шт; _|neg`-tsö.' 
шагам’ i‘rienje'n-el 2.; ¿mee ь‘ ’einem tiene. 's1 
minden едут Aegyhái in_eii‘yen-ki _vìgìn а’ mg.' 

_ — _' me; nem' года I' _Reni теме ëzöee beez a. 
~ 'brá'zat'okat;_ ’s nem „так fzellyel арии ä’ két~'_ 

_ {963136#Гёц’Ё’йёиёЦШЁп; i`no`íf. _ _ _ 
J'_.'\CRUES-l Hmmm 'erìdinéńiìyivei ñ'ymiìö: 

i'ùlizßb _'vagy'ok ná'lladnál; ’s 'mégfe „темы; i 
»á' fele _ „машет: bär-mk- annyit kápbatnélá 
Ищу а‘ bereg ¿yei'Inekclmneky ИЩЕМ: eg'yszeŕV 
ènni; ‚ ` ‚ __,_ _ _ 
__ PIERRE. Head hexjáńeńek' mind-megàe‘z ¿ij 
¿let riem _in_étró 5-14 _ ,_ __ _ 

._ JACQUES. мамаша мы: ее Renyeg; 
ä‘partfenërn érègâz, t'sàk okòskòdol. Iga; мы k12:> 
Три/с: аЁШуёп elem à’ mìàöltì az. 'oskolábòlelâvalî 
-tarn töl/led '_s ineůerségrë ïrneiite`r_n';`_ iz _iíitá filinteieu 

‚ ‚ qeigòeem~reòege1mmfdń'E_¿eietrßnëlgeeieweeg-3_5 
il; _ \'1¿'y_e1.nyemeee az' „мы; liegt Ináriîe'gyßíorintötä 

Reve; kansen; 'e erken heißem; lio-gy ¿à jetìb'jfz‘ë; 

  
 

e_~___v'_ _ .‹ -— _ ь __ ‚ „eight“ s ' _` 
‚ \ i’ ` _ » _ 

  
 



gèênŕ`>$ ‹ 
‘мы: ёгдеыдгъ гыыедетддкыш gyermekeîm i' 

‚ fzemem elött éhel h'aljanak-meg-~- hints más mod, v4. 
,wlamifedkell шаман“. 7 _ _ Y _‘ ` 

PIERRE; En-is àà оп: Ыпу ШиЁчпЪт fog'y.. 
ìaŕń 'eggvyütta’gyer‘tyávalë ’s а‘ птйпп’тёГо’н:а‘311:` f 
tanítváijyìlń leheznének, ‘Битый а'Ггеё‘пЪзе; elöt. 
¢temgïlin‘île-ńütl fuit', ’s meg vettczéfsvcltérek mìńdenüna.. g 
`-rien ùì'í'szaî: гид]: azördög, nérńollyik úgy ltudjà mon 
dahì à.' maga ШИНЫ, 3111111: afs пай)’ шуопу’ёг;э hogy. 

>a' with: *'lxalljá; ’s {Мг ŕñîllyeñ bolondul „при, mín». 
den más a’ fz'erintl `itelretik-meàz _ ` l ' 
_ K _` JACQUES. ъ}: Ёзаё, hâgyaz l’egyenes fzhç‘l ‘на к 
ber tsùpà'tsúfía a’ vìlálgìu'k. " `_ т ‹ Y "L, 

_ PIERRE. Az 4a’tsufság Ba’rîtvmñ! ìttol a’feìê; _ 
темп“; а’ `mellyet а’ világofságon való járás'n- _ 
koz -'~ На -voln'a az emberń'ekí'fnivel élień ; l‘leg-.fobia 
vólna', 'hahńém tudnának az ‚тьмы ГеЁЫий: mei-t 

gaz Еду, hoéy а’ `Íńennyire _ki-láìszìk `valalmi __î'ó а‘: сиг-ъ 
berböl; ańtlyirà- ki-ŕàn а‘ мышь}; n'yilàìńak té`ve ё‘ ‘У’ 
‘g’ Шу; ‘мм ìrigyebb :Íl'z '_embërnél; ez afz'ôleg-‘rlì-U> 
tabb Магда; aìt gòndqlná Aai einbgŕ; lìògy isák à‘öf 

__,bnl az A‘Aéi'zêsbêíl jf'î,r 'h'ng'v ii Ap: gy'eat'a`l`1e‘llefànc`kV eg'yelà?l 
lö infsal; le‘tá'tqìbl‘r‘íî ôfztòzhì; del nein, merk fclf's a 
lánézve înîncÍé‘nîll-t'à‘ i'égheteîleń kllzepéri идей}: т 
'gâte ‘hàr‘xexńy ä“`ka`z""îz¢r¢feëg1_ergezö ördöge lip'pan‘g. 
'e а’ ìökenereà ‘цитаты-1; kiádugná а’ ще: „д ‚ 

Éń l'enliìŕe femi'rig'ykedrém.,_t_s`il<vt 
lannyinì).ïol'ria, hógy a" hâzm'ńlt гарант; de a’mi.A 
Корма)‘: ezereket fulladni ‘oe-lé af bösègbe.. ’s efzema 
be juh Ногу 'az én -tset~.f:-lzopçm" Кит]: ki-fza'radt; 
mikor «штык, ’s a’- папе! fatrozíů a’ (zr 

girl’. 

 

__‚.‘—’\ ' ' _/ 

’ Lì, 
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дёпэпек, 'meg-nem adják; _'mìkor a’b`8ség’~ ‘t'zarvft4 
бы“: ki а’ pok ol áldozarjára, 's azlég nem arató ma. 

' darnìtol еду fzernet-is fajnálnak: az oilyanok iránt 
egy kúlönös mof‘roha érzés так! bennem --- пьеш 
len вы ìgaz felebarátairnnak néznem; 's I'Igy сет“: 
azormal мы velnék ei-vetemedni, ha шагаю fem 
tudom mi belölrölengednê. ' 

PIERRE. De mit tsînàììnnìÈmincìeń îguiaj: " 
to beßve‘n ewuunk um; а‘ кетп ken вы term. 
v'alzhol. 

JACQUES. мед-щ ! már kî~mondom; идей 
h'nmályoson ‘там tìtkos gondolat îgazgarott , hßgY 
Масс! erre Мина!‘ --- Heggyunk'beker а? éiöknek 
I' fzegényt màgát tafzitjuk a' т} nyomoruságunkba‘, ß' 
gazdagér; рада; vannak à’ kik ügyelnek, hogy ‘МЮ! 
1ophaí'sanair. 

PIERRE 'S z_zokat hen) hivják tolvajßkûäk ; 
fem :zon hat'almes'aknt, а‘ kiknek magos fénnyekbe 
fcllegezhek a.' темпы fzegények’ Гей-15:49“; (187 l“ 
QUI, щ): az а’ tolvaj, а’ kìnek nintsv «за vaiameiy 
hìvátalnál Ищу nexusnál f og‘èa pr'rvilegiumutudjl 
а2‚_11Ъеп mirsoda ‘nely ez; _ha а’ rnenybü le-j’ön@ Vi‘ 
h_ki, той az egész vìlág 'Sido lett, 'S rnind rêá 1:14! 
menne, Воду feszìtrsék-meg; ninth: а’ jóság nem-1S 
ide valo p_lánra мм; többífzer Имам а‘ fzenelsé’:et 
's_ könyöri'rlö fzìvet az ollya'nokba, afkik mint egy 
(ст а’ Inagok Clifnáìokba, hilaványan а’ földtöl bi1’ 
кшгыаё’уошцея _fnkszer Штат a’ кашу tekete f'I-î 
veket-is künn r'o'xákkal mofolyognì’; fzînîc Mm ш’ 
_dom_mit gondoljon az einher. ' ’ Y 
‘au 'L :v_ _ „д e _. i ` 

„1 ‚„"~1^с 
‚Ё ' l 

 



' - ‚ ` „ \ о с ma a' l _ ‘ 
JACQUES. Tndd-meg ut,y a’ т" én gnmlnl‘.> 

Им; egy'ebre'nem-is. menmek: Hallod -el n я’ 
Íze'p kiï-gfsímß a’ mint az esketesböl han im: 
Solitnírrïel 's minde'n driga' möngyöukel, meghqlt 
hir-telen..- en-is ‘скажем «m v‘lamir dolgo‘znì; 
Drnglçs izt inondotta'. hog! пока‘ а‘ drágaságo. 

‘ ‘kar «гиды-1:; ’s tsìnilìanak :gy Szegc'nyek'CaL 
fáját a’ темы «меньшем: : а’ lfelmge hidegség. 
'te fösvén'ysègŕe tud): ai I_ñeń мёд im' cgyéb min. 
есть magyaŕizra; nem leheterç vele birni‘l'mwmi. 
képpen , ’s mindeht el -’ tcmettek 4-- ma'r a’ylöbbìt 
kŕpzelhued --- nem `tudmn mie'rt, ezt- (cni_ör’ón|eů 
“синими- de me'Vè-is ей` l'egfìnkíbb дн‘ мм: 
is másxn‘od., -'-- hanem tsupán a’ drága'ságokbol 'vn 
“шик-е‘; ’_s egys'zeribc' шипы“ i 

PIÉRRE. 'Leg-ight; gondola д ¿i finir'` а: a.' 
¿yl-é a" ‘тег; ъ ‚гыьаа «z ¿hen hagym вы“ 
¢|.vennî Mennyìcl «так наш-‚т ińìn‘dent 
а’ halnttaknalç l mińd а: elök Confòìärn -"-- Nav de 
'a' leg-kî'înnycbb; én-»is az imliñltßt‘; "опят; mimi’ 
fáklyávnlj‘el - vitzék "-- ts'ik'a’Kríp'w Зуд)‘: kel! 
fel-nyìtnì; Y r ‚ _ у 
i 4JACQUES. Аз! сйдазйбш en `-~ inl: lafsab. 
han! -~- rsendesen! ‚ 

так». Ne mi' my! .i мм мы ы. 
fanali, ’s ha ¿1.3 lull valamïf., :zt goncloliv'a",~ hog, 
iifèmeljf man ¿up -1- Gym l -»-~ ç шрам‘ ̀  
закат} here); ummm im' ‚шелк s imm... 



_ f ‘Ф’ C 12o ) MÁSODIK SELENÉS. 
DENGLOS ( egyedül le-fckü'vt ) 

Oh .’ ha úgy ell-Valguarnám, hogy ba'r еду órb 
ig ne ищем, hogy vagyuk --- de рама sint: 
az én vifsza hang`zo dìshármoniámba -- hiába hu 
nyom-bé fzemeimet-ìs; minden a’ mi с]!!! el-hunyom, 
с!!!" _bé-lopia имя“, ’s úgy tettzìk bé-hunr flem 
mel те; többet ’s irtozatosabbakat látok -’- még 
ggyszer meg- probálom , mintha еду jen-reves; uji 
fzeliden hajtaná-bé a' khlsö ‘Мг’ aìtaját, (pauze ) 
oh.' nem: ( fel-1U ) их‘: az élet’ тете ’hajlott 

‘vaiadneg a' Ватт: alatt --- mennyei lang! miért 
riem engedelmeskedel a’ te Lìradnak'I a’ Nappa! 

vele живёт“; ’s eítve világodra nyomva a' pil 
, _ “пик” tf1-Ult, iwgy' l’ halál az Ö ‘шведы ide 
‘ ién еще ne láfsan, 's ujjralégyen regge! , a’ Nap 

.pal eggyütt mit мед-дадим; olaja: hoz az ilom 
г; е1-са1`ъйт az ö mk штаты eggyezß ищет 

_. HARMADIK yELENÉSe _ 
» Doctor `COURTE _es DENGI OS. 

_', i f» COURTE: Мед-спасет‘ az Ur! hogy il' I 
lyen késön мышцами“: Ienyefeeggel meg' 

‚ nlm nyug'hatom; nékem .mind víigy „так, milr~ 
ha a' Щ: -ai`szonyy 4nem holt vaina-meg. 

DENGLOS. Iüenem ! »enki -nem mon dbatom 
holy vagirok »- ‚Шипы: neming! nem Ich“ 
birni azzal az afszo-nnyalf: a' vilag hét Выше e5] _ 
böl fe té'rithctné-meg a’ mit a' fejébe veían-,_ »s 
abiia pedìg bolondságnál egye'b nem lnenyen,` 

IDC!! 

‚ _ 

‚душ: parantsolta-égned, hogy rennen egeden _ 



‚Ф(Ш)Ф 
nett egyedlìl aztlátják jó (‚мы -—— Az az ‘Ню. 
zot: Charlattán рейд, а‘ ki a'/halálnak fzolgál ’s 
mi élö‘kül fizetjük а’ ’soldját, 11a :zt mondinà ne 
ki, hngy meg-van-halvn; meg-nem тише пущей-’ 
ni, mig короны): nem Маски“, 's el-nem te 
mettetnök `--. Én az efzemet >el-vciztettem :‚ tnná.. 
вы] valamìt Barátom! --. Kérlekl !~ `tsìniljunk 
mìndent a’ mit lehet--- de a’ feleségqn ésq‘rerne 
"не, mert ofztán ve'ge mindcnnek , (и: megint 
_valaki jö, --- 

‚‚ NEGYEDIK yELRNÉs. ‹ 
CHARLOTTE f jbïbe'jize'lljel botxámtt bajakkal, 
‘(у ki-alutt fdlcbn'xt Инта‘ '.r ‘дым: д‘ uyakaba ) 

Kik пыток ti? nem "дугой hivetalosok? 
jertek-el tì-ìs.' ' " ‚ 

DENGLOS. наш ‘а: «штат та: ‚ 
kars'z? ` i А 

CHARLOTTE. Nem utimk‘a' „unanimi 
ferglet mint штанги? én menjek máfodszor fer-iIr 
bez --- moll «boldo'g lefzek --l- fzegény Штат! Ö 
nem velt boldog --- rég mcg-holt már --- y( a’g‘n’k 

- lya'ra nc'z ) ‘hät ezt ki-oltottzx ki ? ollyan Речи, 
@militia а’ ЪаШ lehellett volra réa' Q meg ища u 
Ufa't') Te'ki иду? minthá esmernélek --- nefze 
( ola adju a’ ищи) te hold ezt - -.. a.’ föld 
ат‘: járt, 's a' мы; ott max-:dt --- ( Couftéboz) 
It ne jöjj тег: te kalánńal adsz merger -—- (ìne'zì 
milan ) Nézzétek ‘мм: @bouffon fzép fekete 
Бай: ---` а’ йгйдоН uit; , de l'zemeì az éjtzaka’ 
{сведены méjjérë tátva --- piro: orçzáì (515310 
’íákká так, 's Швей ja'ìnak мы; ~-- ( мыть 
` Í i Э ’s »u 



r 

\ 

@__c «n Y# 
'e «ternMfnL mi'. )Ne'néreH Iniiiyen_mn'zdu!atian an.. 
u’ mint nyü'eögnek follar, ’e1 (‘имей vìlágmmk 
g’ ferétbe --- Te “мы Henriette.' az én kedvea 
eggyericn вычет‘! --- mind iii-ol'ottak a’ lakodel 
mi gyerryákal a' te paiotádba '.'- mond-mcg az Anyáde‘ 
ШК` hngy meg еду \е:пу$5)с1\ hogv nia ‘шт adp; 
gyuitsd и)‘: а‘ ампулы: ы YVala‘nir meg еы’е‘ 
lejrerrem - - - ( rl-Mnyfil j 

DRNGLÜS. ( «ninna ‘идти: а‘ Deeeerret‘, 
„_yqítlrmk ffy ki’se'g Menybéii Irren! mennyit' 
прёт‘! néme‘y ‘штате: ha az eisö gyiìrü ‘МИД 
verve, millyen Ведущий] foiy végig a’ Нам: --- 
Oh.' én már “чад-‘пятой érve, 'ör'ó‘meů ie-fzaka~ 
dok: hmz han: efnend'ó‘ Маг: hárnm “еду an° ` 
nvit (Нет , és Ifz'ázad ‚ты gig. ha mind ëgybé _ 
takarimm-is a"t<éppeket a’ tserepekb'ói» ай; kei# 
lenefmég" a' ММ‘: ‹1$|Нпет_п1‚‚ 's márn‘tnni-is кис! \ 
р’ шт‘ ---- érzem az örök tavafz' deli fzeiéte ---~ 

COURTE. Eik a’ Щи’: Afszpnyt ‘тента! 
fèïtem. me'niíìnk . nénî'ûrrneg, hngy .-.- _ 

этом)‘. г 11e/¿femm j Még'vm ham! 
" nem lehet ‘Той; inert keïeiet bírhatolvmég -~ mer, 

re mewìtnk мы? 
COURTE. Én т wrom' u Alranon van; 

‚ .á‘ hof/az ШИН: fyi-rette andgidg'ni --"- arfa 50310 
váîyogni -~-- мышц, ne ЦЕНЫ‘ ;Y nett hät 
ha' ШИН) menen. f ' 

DENGLOS. Meniünk‘ßarátnm! ha ott 'neil> 
lefsz., a'Í ‘од-ММ АЩпга meniünk fel egysleribgf 
ha otr rims я‘ muero те, .imam felé inditsukï 
a' мыши-1:. (1l-mami) 

asie.. 



_ a» (из) o» * 
ëTe'SDncV amavis. 

CHARLOTTE , f wem y v 

CHARLOTTE. (ы „щ „ш ‘да-да, aufm 
*Il «"nyakáb'z ’s kerel', meg-mja а’ fállya't ’s 1:14’: 
lai) Uzánnad iövök fzmnuru mets.' te ищем! 

Ilz 'én léányomnnk; уйду engem-is be! »-'oì' 
lynn те“ ц èjtiaka, lil-gy еду tsillgg fe vsůt-l'c» 
\( tarwe a’ ‘дым’: menym ‘s meg-pelditì a'g'uitárt') 
maid "Мог a' f_zép napfe'nyre ki-érürík‘ 'sin' lil- f~\ 
‘yes` pan‘k вписан, даны фпсыйпк адшсп“ 
uk.A ',-- < “www 2 ‘ ` 

HATomK yELENás. 
_JACQUES ¿s PIERRE.V çV a' Kfipfáb, ы- ¿pmu 

„так fel a' Её: Мал. 1 ‘ ’ 

JACQUEQ. мадам „мы „мы“: má? érzik a' bé-tett párfume; ai' hallal-slag скеп 
` (или-Е: butt benne` 

PlERRE. Mint шт: egybekbe~is lennì; 
mi; végre 1_' tefmói'ze; kinö. а‘ melterség fzl'ik la. 
katojábol.,-~~ д Y ’ ~ _ 

JACQUES Meg-van: (сад-те; а’ végit. . 
PIERRE. Meg-valium ( тек-‚дров ‚д‘ velg-it) 

eg'y НМ; lrtozom: „мы“ ez a’ három» sing 0l 
lyan типе vnma, hogy egyÃmámak l'egitségcre Го 
mcheme'nk --l Courage! Ром-"128! (meg-jogja'k 's` 
le-‘ueszilc a’ fedelet, n" Корона le't ne'gin mind a’ ‚и! 
1i' mee-merwedik: 'PM-,a ) мы: ö' hala'la OlZlOPi’ 
lak yahve: - e ott mxradni _? 

JACQUES. Éppen tölled kérdem velg. 

i 

\ 

l 

f~| 
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PIERRE. No! már vedd-Ie a! штаты 

JACQUES. ’S te miért nem? ‘ 
PIERRE. No! hifzem az igaz, hogy itt nem 

Yepcfcs egy legye-is a' nyárnak; a'- nélkül-í; alha 
tik. —-- ' 

_I ACQUESI.\Ncm úgy ‚ hogy eel-vegyük ; tsak 
hogy a' drá"'asivpkzít‘xmrg-îáthaf'suk.V »_- > 

РЫНКЕ. Azt nem lehet más a'rron,v hanem 
ha meg-látjuk az itt uralkodo“ föld alatti Iken? áb 
'brázatjit _.. {ода-тек‘ a' másik шт! .l Ze-'ueszik a’ 
jzem fedelet ’s el-ba'muln‘nk ;Ez nem azon Fclsc'g'far 
рада; inkább egy Iücnfafszony árnyékba alunni 
rejtene '.—‹ Ah! milyen kár a' nyüvçknck ez a' 

’ fzép teremtés! mintha egy fzép nyilo ro'sa tsak 
le-hajolt- volna azon föld felé а’ melyről {ГЦ-иди, 
’s a' burjánok körül vennék, hogy el-rcjtsék. 

JACQUES. Nagy kár. ... de arrul mi nem 
tehetünk; tehetünk anol, hogy af fok drágaság-is 
kárba _ne menjen: vegyük-lex hamar, 's,menyünk,- ‘ 
nallam eggyik félefemüzi a' másikat : ne hogy itt 
kapjanak, ’s örökösön n e' {éle kin¢s¢k-mellé 
tegyenek ftrá'salni --Izibe! vagy azokkal menjünk 
el; vagy én mind itt hagyom , mk magamat 4vi 
hcfscm ‘Щи a' feleségemhez-Qu 

'P1ERRE. Ne légy, ollyan félénk! az igaz', 
hogy kez ollyań fzép volt.,l hogy életébe {e volt` 
{emmi gyöngyre fzüksége; minden a' mit réa öltöz‘ 

и tettek mk a' fzépsêgböl fedett-el , hogy igen ne 
vakittaon: ittpedigmir nyüvek a' vőlegények Ve 
zercn fzabadon, 'saz'ok gyöngy nénim-i“ ¿Ppm 
ii! meg-{hmdum Вече/‘251’ nyakára}, yawn-i: 

l 'msm 



/\ 
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vazen-Ie, мышц n_:zkewg j папе kérlek „ад-п 
i@ 
_ JAQUES. t ì: egyszern ) Nefze! пёс! -el 
lól. - - - 

PIERRE. Még. van. .. Ä 
JACQUES.l Menjü‘nk ! ( rebegve) Hol мы ? 

-- a' {ат-‚Рейды! v( nagyat 'villánllik ’s tutta» e’ _ 
. mint a' fzemfedelet meg-fogjdk., bog] ,Ff'el-tegye'k el-tj‘ 

tik, ’s ¿l-fugnak, т bagyw a* la'mpásr )feläfvrditpl n 
'x “ki-ulu‘ulz.) 

HETEDIK 'yELENÉR 
LOUIS, ( egyeaul a' «man тем’ ырмъоыдд. 

125g/kal., »'s ggf ‘ад/70147411 ) 
Itt közél ezen íirkövek’ fzoinfzédiába '--- itt 

közél van --- érz'em бы‘: .-- jég~hideg az Ú hali 
151611‘ föld -- minden nyomról fagya’son `ömlik-ŕ'el 
диет lángjm ( mgm merli'. j Вижу“ káprízoln 
tiek! -- vnynmoi'ult okofsa'g! ter] vii'sza ebbe ацте 
redt hnju kaponyiba !_ 's nézz fzembe az öŕökl ¿jf j 
шипы -,-- Föld :lutti ЕЩЕ! aka'rmely retenues 
légy; ‘об-готы; а’ te or§zágodb|l -- Kéngzeritlek 
,állitsd-meg jeg-[nevetéseden' éledö udvarodat! 's 
engecld~ mk еду pìllutatig шт v_ennem пыт 
l1an prédádat; д‘ шепуег nem kí-nyilt мы ш. 
tél-el mint~egy Hatalmafság ‚ hanem mint egy го!‘ 
nj úgy Юры-ы. --- tsak еду pillntatig елки‘! 
vifsza az én Миома‘! ‚шип `karjaim 'kö'zzé ö-` 
lelve, vele:l едут! Ьодо1о1ыпс5 a’ te tsendesebb 
kirńlyi piltlád alá_-- ( тецуеп tovább ) Itt alszol 
te шт Mátkám? fo'gadd-el а’ и: vamgenyede: 

i]A me-` 
1“’ ‚ l 



bfxńfg- vl“- ` '.T 
Imf‘yëzïöî ígYlOblI-hoßy сядут: а’Тпд’ЁМЕ. mi; 
g' my Relier (спит ‚пцчгмудпд u ik”, a .Sg 
mìkor a'. trombira д’ fmémghe le-vfî'u‘ö":"férm'yelì 
hung-lc 'a' haïlgatis méiségcbe , винт’ fçrkcu 
дитя-5:1! .. a' kriptq fzetebez ¿r )I Mmdcntu-dq 
еде‘! mmodn fzenuegfcörö :ill-kuh; nyiromffel 
lz örök alvis’ sunt kaugzrajqt?, tuk ne'rlwmv alot@ 
>.u en'l'zcrençsérlen zsillagnrp МЫ: ¢n_ Мифы; 
’dc kuèrni al О agyas hint); »e ( ‘——Ье-щепуеп Э; Ö 
foucvnló lftcn! Ш vngy fzcreln'xcxem? (le-LélríeaA ’ 
pel J Scrkcnp-fçll el-3örr 1_' [с уысдёпурд a' te_\ 
ylgńůdharl.; ~- (’, pauze ) O1 nlillye-n flap.' шпиц 
eg] elyz‘evumì ‘Надо: patron ahmnék‘ ff еду hive-_ 
Штык «mmm -- :Lek a2 ‘опуан fzcpcn nyìh; 
цинк -,-- lnìmha egy énekaö angyalWé‘ppen molt hldl.. _ 

gatuçt volpi-el -- oh." ha' örökké itt "Министр рщисцс; Íhrngy еду fwlgáia a' мшмъ fe közc- д 
liœnc uen @engseghez _-- lç-folyó мы «éc felöl, 
u .nlvo nbràzu щит, ищщц kofzgfuzva;v ‘ 
«ggyam hervadn'bel --`- mim'hn ` xs'ak clìyç п Ó if 

gym: lmádkozv» ‘Щи vulna-el „с: хит a; ala- l hmmm bolt дни, egy ha'nykodott y_Liv nyuguik --__ 
Mcnnycl cncxlö karÍek `vifzìk а’ k"l ogen az mdp` 
valo Рыси; non 1_' *au* retrvcnctes Магда clött. 
vaio cl-halxványulin e'z` hanem az o'rökké valo 
‘tzlnef ‘Ищу hln eLvilmzivs.> ‚т A_h! lègyen lzae 
bad nékcm~ìs fel-kereinem ‘Бит non tsìlugok kö-_ 
жён, ì' hol haì'donŕ eggyütt jámmk -- Uh! tink 
mép,L egyszcr „ритмы nok a' пер pillantok! 

` Воду шик-33 `én hüse'gcmet, --- т“; egyizer 16‘ 
hel‘jen (zer-eimer ez aHfzáj! hogy'forrón Шато: 

.f 

-l 

 

‘ "ë a' bé-za'n many’ ‘штатным, aj-lgaìnk 
fu? f 1 

\‹. 
`„‚«`;`_‚‹' n ‘ ' М! M# ,_ _ K ` 



—/ OR( »y 1 4» 
'eI-EY mhnn nému‘ianakœl -- rvagy ha non fzemelr'ìrie 
lié-'4 `afirme, fel nem iö'; мы а‘ te ejtzakadba- ess-_ 
m mind laddig,AI mig ízéllyel olvadnx, ‘аду ez w" 
hei-vado rn'ys; fel-elcvenül 'e uji Шаг‘ ápbfozìajif 
tol Юге/‘тир magát x’ halal ~~ ( panza j I 
v\ Menhyei leletçl чаши! vagy! /haHd-meg ai' 

“Щ ving' {дева meredelçeröl ‘МЮ kìalrammlt 
, Ы Véghetetlenbe‘. af lelkeknek nints tem ‘кат! 

figo? -- .tîrj ‘Мёд ebbe а’ Гаср haile‘licn,v a.’ mely‘ 
be meg еду Remi: le mert çber-zekintcui al hglil- 
“Ik -- Q „ними '_y Mr_ög J H‘llod'! gz örökkc'ialo 
{сделай a’ te Миши: l. Á' Ipennyei vihguhag pil» 
lantòldu Юг: _- ‘e смет afgey álmud'I angyalla' --- 
_Ebredi-fel en fzerelmlesem! -Yagi én-is örög're el 
a11mmA »fl (pauw \) Iltenem! mitsoda mennyei edel 
lfuvallat nieleget erzeni?Y te ìö’läble 'orinar 's enen 
lfmgy közeletiel д’ ezel-.1_2 aiakak niintha, щк uert 
пел "pinyin-Jpeg! buggyy :zu ŕìrölçkévglóságl' time 
Купе дамп-#0“: 11; meg-nem nyìlliaxtak; (Je-9 
le' hajol j zárjitok-bé az enyimekebii -- qeu/10m) 

. Jövel dragxlatm {'¿erelmesem‘l fogndd-él cLen‘lSÓk 
kal elecemet! (fmm ‘мерно/НИ‘; ) Tied ez az é 
4:66; ezen ajakokon! ’s 6k fugiak, hogy te Il.’ 
‘дм НЧ Sçrliqnì-(ell kéni'zegulek az e'n мышц’ 
V¢äh¢ï¢il¢ll f_ljdà‘lmara, mellyel téged VOR (runden. 
двум/ы: a.’ ' ' ' ' ‚ 

_ HENRLETTE. А: Angyíx jam-e1? -- vifsu-` 
il' porbl' Í'Lulllt? -- / ` 

/ muis. мапаемпм Beek! a’ te ‘щит 
Henriette! Лен-‘е. -- шт var it: a' мы‘ ш): 

l HENRLETTE. мышуы мы ‘д а‘ krimi 
teugeren.> ‚.. i \ Y . l Louis. 

‚д `t 



/ ‘ ’ 
‘9’ C "8 ) ‘Ф’ 

LOUIS. A’ mcnybe шип Ксф’сясм} 01mm 
mozgatod ezen aiakokat '.1 

HENRIETTE. Krìßály ytemger! ЕМ] а’ nyö 
gö pnrtnak! egyedůl nézek én a' tifzta méjjbe --- 
kì-mondhnutlm gyönyörülég! --- 

LOUIS. Szcrete'tnek mene! мы“ utínnnf 
kcttöztesd a' mennyci fzelet'! Воду lérjém bé --- а’ 

`fzel'eten' mennyei Mignefse ntánna murat а‘ véghe'-w ì 
шип méjség‘en —-‚ fxerelmescm! tckims шт l' re 
nennyci hajodrol! 's nyuitsd fclc'm а’ habokon kön 

'Ilyü hó-'karjaìdat ! -- Tuk egyszcr fznlj még ."s azon 
nal itt а’ Parton Клещи": a’földi псы: kömös`höl` _ 
utánnad писк. _- 5' 
( panza, ) Ncm «ш többé! ncÍ'n éri-bé a’ végheß 
tellen méjs‘égen a' halando fzóäzat --- magam indu 
lok utánna: Iûcn vslcd vará’slo kcllemek' mcg 
щиты ЬеЫус! ezcn aiakokrl., mqllyeken mind 
еду!“ volmok, ‘Кит-1: butsu-tsókomat: "s az 
urán L дуг/109’ ‚мы: a' ‚падает tanja ) uokoijy 
tc neg сие’! а’ Щи; mijn ( á’ pijìvly ‘ue'git mu 
mruón ) îagyaslc'jjtzaka! ( ‚мед-шеи 'sy meg-nabij; 
Henrietre'r ) нщмщ egek! meleggìlnek czek a; 

I ̀  njakòk -- ufoljára штаммы ha чаши! hang“ 
„как ebbe va’ halgntásba; ’fzabaditáitok-ki! По“ 
'ez а’ menydì’irgés, мы; ebbc а’ -tsöbe hangar, 
meg-ne fzollaljon; 's az én jobbomtol fúggö vil 
lámja, и: a’ mit a’mindenhayó tsinált, cgybe ne ’ 

` ontsa ( nc'zi 3 Tehát ha te fel nem ébrcdsz, né 
` kcm el-kell alunnom С a' pijlolt a’ fzzája'boz R52/.elit 

"dti ) Jövel eisö арт; La' melybe leg-elébb al 
`fiom az ça mátliárr/mnxl -- l «'fzája’ba te'sz! a’. pìjìolyt ‚ 

s/n‘zonba naga: „ними, 'r meuydär'o'g; ’s Henriet 
ûfd-u'l; _ f ~ Y 



Otmie` 
HENRIETTE. t' fel- „уйму/‘цепи!’ _1 Min 

denhat‘o fegìts meg -Qmozdir'zni :zon nehé: földet! 
vLOUIS. Мед-{самими hatalnm! ( femke# 

tbe bajo.' ,fcle' y Henriette menyblllle-iött angïalom. 
HENRIFTTE. Kedvei fzozat‘. ‹ tapugatjn a’ 

l'oporsot ) Illenem! hol мы“? --- mitsodn ‘ц 
ez? ‚ 

LOUIS; A’ te mennyegzöd kedvesem! еду‘ 
más boldngabb ‚ищи! -~~ Én vagyok ŕéeles Hem’ 
riettéml mixtagyunk едут keä'veseml a’ Min- _ 
дамам/Шел tsudálatosan' fzaba‘ditott-meg téged' az 
elébbi _ индия: 's mail еду ujj életbe Щит 
Í meg-Elek' ) ` 

HENRIETTE. ( l„illámlile ) Alfil Шепот} -- 
refzketel! ~-- hol идут: _? Корона --- » 

LOUIS. A’ {ах-мыши; boldog mezején. ked 
‘тем! í fel-wm' a. kopombol ) Nézd-meg itt az 
üreskkoyorsat! а’ melyböl кем-м -~-- ( ¿375g ; 
Hallod д’ menydörgö Birot oda 'fenn t de mk а’ ’ 
gonofzok r-szketnek --- mi Зачем; örömeivel 
meujünl;y fzembel femmitfle Мишей] Kedvesem! 
ih'enjünlç‘egy'enesen a’ Mi atyánk elcibe шанс 
adni -- Otette ezt а‘ “мы: гоПат zafra-ei, lxogy 
пика réám nyifsa'fel a' tel’ fzemeìdetl --- a.’ moll: 
fzerenesés садами“; holtnak itélt volt, ’s engem 
egy‘ titkos érzés а‘ шспуЬ‘Ш ide hozott -~ ñessünk 
Kedvesem! ki-nyitva vir а’ menyórszágunk min 
ket --- - ` ‚ " " 

HENRIETTE. Te Нищая-‘пе; kedves Lou 
¿wml u en álmomba? »vajhß ich; .fe emanen. 
uni-fr..- ” ' \ t 

l — LOU. 
I ` _ ‚ tîkêi 

r., 



Ф r и’) Ф’ _ 
_ mms. ‘ihren my ¿dm-n! нет мы 

ŕ „мы хттй'л д tapngasd ezt az eleven mclcg 
genet! hug ¿s mnt, nem (щ: ìc'p; minden leg 
fz'cbb, ilmn bé- fil . _ . ` 

HENRÃF. ['It‘E, Egeknek Ií'tenc! f-. ébren. vnf. 
„k 7 ,__ «nr-wn i1 kéutelensé ?`-’- впсдЁГогйиёпап U . . ‚ ‚ `_ 

1.1)!119. Ernérs'z te engem , мед-“аду az én ` 
füeégemrö‘ „вы“: ; Vkövcss еде‘: Ыдтй‘оцтцд 
mk a' koe-iden ‘ст! гцц, f шт; fag/af; kiwi" 
.fzimttfelejtí «gr-uefa’ Lampc'u; ì mìndcnt mcg-mondok 
lz шт‘ ; 'sI af nnknr mìnlden't meg-(udn, едят: 
:dunk мы a' mil bnldogságlwk Il’tcnónel: --- D. 
on hwy-1am еще a' Шприц рсдйдщоду uf д’ 
:nel ou Мани volt, meg-gyuìzval hnzham-mwl 

l HENRIETTE. (villumtik ) Menem! Kö-ofz. 
lopnk --- Kerclzten---tcmel’ón Инн)!‘ ?-’-- y _ 

LOULS. Onnzn mehyünk feMimadva еду 
gyütt (Щ nunymzigunkm kedvesem 5,-- El-mul 
tak а‘ volt vilag'l zü‘rzavaraiß 's mìndsn ‘(тетей ei 
мы; a’_íìrnnl!'---‘men’nnk kedves'em! u ай men 
mei élet’ßkóreleìvel foglaltatni еду’): J-- Кбит bá 
tnn engcfñet! l . 

I HENRIETTÈ. Menyek utánngd f'zahadim, 
ЧМ angyai! te „младшим ezt ìz‘ösvénvhìs , 

` lthe!) az бы‘): éìrzaku' mezeïén vifzen _... nu@ 
до“ ъ’шспугс vezércl,- ( мышц " 

- r 



-n 

i. $- ‹ m ) ё 

. R'YoLTzAmK yELFNŕs. » _ 
f’ ÜÍ'ÍARLOTTE. ( efyedul u’ lemen/ie buidas'va в‘ 

` kriptairos l'ìize'l lámpa'xne'lll‘», a' _f'enn ift 
l ifi-aiuti ftiklyci'valg ьиШфпШ: ) `‚ 

рад-Н hamer“, ‘ударам! ) Aitt n.’ in“ tviu, 
ius, ’s :winzig-vine "еде? J- mennyir hordozm. 

vvnz ölibe! ~- ió bzŕitiz volt" ài apámnak -‘~- örñk. 
Re' Vig volt ‘intimi-‘is 'ollyiń ieŕs; -~ heli-Fel n‘nnét 

‚ `ré`g finir “иду alszol »à 's cl-rniniik az a’ Vze'p k-m~ 
ltöâ а’ lád‘iba . ценным-‘пая: jere veleni! ‘ _we 
-m'ib ‚там ) irr a’ gyász Filz-fuis! `ide b'uxbel-a‘ 
lunni a' misil: Миша}: Арёпща} -- ЪеН `l’f-l reis! 
jertek I_Égyi'mk megint Vigan iiiint haidon -.- in 
kább 'ënekelekßmoíì-is 'etg'gvet-9 mint régën mike!- 
ig (ш 011ущ) fzep von. „мы ¿umm „мы. ) 

НаИ’ой mikrir army Ката 
Hegy ,völy petal: мишки, 

‚ y,"S а" h_ëk eg lehelt "теща 
Sugállo zeñréket. 

iSzÉ-p ini-fîürtei: lengedeztèi 
_ _ Fígyelmezvefzavnfnra . 

'S gyiilado спад: neztek N ' 
' Tüzet шт: lantomra.- ` 

De inof’t i'áin f'er ‘figyeinek Ь mi 1610“ 1 ~illiml- ` 
iy'iialoknak ió éiitiakát! -~'` a'y ti iìyüveitek’wvätm. 
“На nem mu'sikálók ~-- ( a’ Hirt@ драмы)‘ wle: 
‘ne tgpogar 'j Шаг en fzegény léa'nyom „а am an 
hya van' me neki ---- :Regine böltnöi‘be‘ так; de' 

‘ \\ ` ‘ fçllki 
. l 



J 

гё’Пз’Э-Ф 
’ . мы fe f¢ng¢`¢i,'fé1¢k nem .1mdk-‘e1 rzegény -...~ 

Iénekel'ek “И, hogy alúg; ék-el --- (I ¿nelel ‘мы. 
ra meìls'tty ) — 'Y ‹ 

‚Е: az árnyek, hol meg-nyugsyïlè 
A' vándorfs еду mejjen ат“: 

lVleg-osztvozvaI minden „мы , 
вы bekcs tengerbe folyt vér.’ 

Lengö Ívirág leplc aïatt 
Téged-is ez any: а!“ 

Az én mejjemröl nyilloçç fzemg 
\ На cl-hunsz, e'n-ìs 1e-feklzem-` 
( nsgyot villámlik, ’s наши а'д‘ишё’й mpi) 

Az utolso na?! {ой jö-'le'az мы“, а’ hbl 
az ég meg-nyìlt „даёт jö a’ Ш: és viz egybe~ 
barátkozva --- keljëtebfel mindnya'jçn! fcrke'nie 
tek-fel! az алый! után érkezik az örökkévalo 
menydôrgésckt’ó‘l kìsértetve --Ah ! a’léánycmat kcll 
clébb fel-költenem --A C текут a' туши me'g ott 
¿g az of: mnadt Мира: ) Mitsoda vìlígosság ez? 

' фей lámpàft ¿get? ( имен тете ) vagy ниш! 
fel-i5 költ már? (продай: а’ Корона: ) El-is тем? 
cngemet kcres —- de ide jö vifsza -- le-fekszem az 
ö ágyába, kì-nyugs'zom magam egy kifség -- f le» 
fckrzik a’ koporsobn ) itt а’ fzivembe van egy feb» 
а’ mely mim nem Шинный"- máx meg én, ki-fo~ 
Защити, ( Ici-vazen gy рт) 's mindjárlzesktscn- 

‘ desedem --g (‘ПИР/‘Шуя a’ âzivc't ) ' 

Y. I 



/ - / 1 ‚ - _ / 

( ‘за ) ё 

K1LENTZED1K yELENEs. 
DEN'GLOS. („мы а’ 1:’11’111/10;‚1‹62ё1 a’ иметь 

.Ha't végre, а’ mikor meg-ett férfiiivá kelle-ŕ 
ne lennem , egy kisértet’ látová kell. l`e-alázodnnm _? 

y вы: а’ fzemek шик ш шт а’ ‚иным а 
im járnì --- fzerentsétlen ablakeli! шт léger!I 
állatok az emberi nem' örökös könny-follyamatjára 

\ мам „д Ah s дат-ы máx" jai :eva jég.kez be; 
zárni -- Boldog alvok! mennyi van Мишей, t'vv 

_ ki kivátit volna élnî: “На: tsak сады wam.V 
nem-_e1 az ö âg'yát! ( 'villa'mlík '.f ешь _) O! te men 
ny‘ei Inyil! lmie'rt nem ar'ányzod ki 'a"nyomorulta« - 
kat ?~- под ne maradnámk а‘ Г26р világo't panas 
fzal komoritani ---- több klnnyek keresik az eget 
a’ŕöldröL‘mint а’ mennyi az Ägböl esik; vajha bár Q 
annyi találná-meg! _ C ymengen „мы, 'uillc'imlik ) 
Itt a' kripta; катит vàgyok megfsziinnî a’ Если 
fégemet keresni; mikor :"léányonimal találkozom 

„ с kaza/ebb mag/en) Iftenem! ki-van nyilva az aj- ‚ 
' t9 -- világofság‘oda beim -‹ ( ‘villa‘mlik ) itt a2 ajto~ 

ba a.’ ‘так. -~- Fe'rfiui fzív! Выбирай-тег, 
' hogy minden pokoli lángjaid Кбит щоцыуозпн 

( дё-тепуеп ’s meg-Mijn a’ koporsolß ‘a’ léáqya дадут 
a' jèlese'gc’t vereine; egybe {ваш kefzekkel nz ¿gre т 
’ие) Átkozott légyen az-az óra! a‘melybe én [211 
lettettem! -- '_ nagyor „лишь ’s штат; ’s в’ 

` ' щи: ‘мм. ' 

¿i 



ÖTÖDIK FELNONAS ” 
‚ ELSÖ' жить‘. 

C kerrie а’ Páfi'si Holìr-itba lLOUI'È é.: ' ЕТТЕ )anni тише -dolgoz'um ) Y 
_IIOUW` Pîhenimègi i1: тег-дна!“ kedvesemf 

` ' › \ЧЕ\К1ЕТТЕ. На n вы)“: pillantat eï-ves 
fü садика а’ máńk a.' ‘lì’lelybe tëged melìcttcm é~` 
рысь. vîfsvx „На; , _ 

LOUIS; En e563 rc voit líqy meg ‘ДНИ. 
inve mint a’. miénk le"xz: tenqerekré nyuîrnrt ki 
ráïyî'n’llrìa `а‘ vìiáz yn«í»g,y réfzìböl neem- (мы: egy-v \‚ 
be Шут 3751 гЪМсС" 

_ HENRIFTTE; óh‘i шведы-п мы“ 
ат, _Ímgv te ai ve'nvîvn мы. m'mdenr meg-Fülfze-A 
in; a' Кбайт’ а’. теНус: ьыеы-псь ’s az eqész-` 
lételt -:-- Го“: fe láttam ¿get „Май ìllyeń fzßpne‘r, 'S 

» ‘ai атм Vein Meza-rn “Чей #mL-__- ne'm Ищут‘! 
én „мы“ vifsnr mig I-:í‘mn n’ vermi-ner’ ‘Гиды!! 
farming а‘ нм mìgdßnffeml ‚1 lftensé'q мыши 
tés'zì magát mìndeifì'ü'fï; (‘пир Штат?‘ reïúnk-lel’.4 
„атм afmmybe vd‘nánk> l¿inìkof a’ ìuŕ-kl bnTton ё: а’ 
naz ndá íeńń .g ‚(таит erzrendŕïveï едой" nhg... 
lunkp’s На pihcnnì shrunk'. ámntf à' .pá sìntosîpnr' li 

' àŕńvél-zßzí, 'via'A ‘(т/актив‘ ёчК ‘Мёд’ “Не; ezî’ßßrid 
A IVàgv ama' zöldeilö fál‘:4 kön lé'vŕi ïaunvhn'. aldi а‘ тег!‘ 

fe'pv awr' u ma ‚м wem-délire' admi: -mìndenüze‘ 
ìnìńdenlva'n'. ‘а’ bo! re “дух. ’s >iiól 1еЪеъ’ф‘ф 

` " «A Í › ikefsëgcim МИН)! vig'yok; xùìnd iisg-val.; à' mi"` 
dö'n‘Y I 

‘v_/f" .tf-»2' 



/ 

` t ‘Ф- l* 13s Э Q 
65u anual: liiîiá.' e’ te fzereretedlie' rem 1.1i", ‚а‘ 
la a' t`ei1ger. (спец! elömbq tenne-k. h¢il§Jv_"ii in» 
¿en qrágnágaiva'l teli "Наш niagamgt, ¿n b_cùda. 
‘a'nb пир lennëk-,fhanem ha {Ещё tenrîéìekbol’ 
Iogabbá az általf -~» y _ г 
/J LOUIS. Oh нет. naval.' тент." vol. 

„lia minden'A bOlcl-ogság-ra : a’ hi lfiiieltr érezné, rmi. 
iön téged iggy ¿hall fzn'lanif-f De Кий/мат! mik 
“дай mind тег-‘табак а’ gyî‘ir'úk keçlves fzép 
kezeiden: З mk- is annvit 7Aè_i‘nek, Ногу vehet., 
nénk itt а’ maioròk Ulzt а’ Зсфхана meilett eey. 
Не: állaiirloúl., hnqy ne légven minden efztend‘ó'? 
ben más-m/ás païaditsnmunk; ’s meg maud :n_nyl 
fenn, h-ogy [нед-Штык elherüńk; te ШК :mnyit j 
'dolgozz., a’ menn)it egéfséeed itiván; bizd ami п 
erŕìfségre a’ többit, a’ mcllyel‘ pnolna a’ texjméfzeß 
nállam a' te fzépségedet. ’ " ì y _ 

НЕЕВШТТЦ Engedd „шт do'gozmmk 
Kedves'em.' ha eggyesitett a2 Uien; ne töltsůk И!‘ 

l [ön fzahdva памятка‘: аСНш‘К-Ы winden g-yürí’it, 
's végy ut, а‘ mit jobbnak lárxz'; de ng ’kñltsi‘ik 
el a ì'övmdii'ëf; ‘ПОП: мщщцм. 's vefsünk 
'életünk' tavalszán; maid ’ggrlóygl темам; а’ me, . 
25.“ gf reqgeli впадать: "Мыши. 's army 
Колонны! ŕêrünk "Пси, énekèlvç а’ bold viláqon 
' LOUIS. Kedves. ió feleçévem! jâiáim'idal o.. 
y_koí'sá'goddal-meg gyêîuz; hárha minden menvbá. 

‚и «пиши 1съг^11ш1б1<б1пё1‹ ; -ç „pg-imi feng l)' te. ’ 
k'lńts ré‘ám kedveseml hogy наш вы: mind уху‘ 
fzerre .f .'s há-lá :do lelkem' lán'gía будет‘ n égrê! 4’ — 7 
f Louis [мы шт 1112111, Henrimefàerle'fnvne» 
Je" fëlig fü mi ) Еду Angyil а’ menybe mine. 

K . а’ 10; 
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Ф’! la7 D Ф‘ ’ 

a’ 1¢g~fe1sö Ош‘- аШгг eY-menyen , fz'ebb nen '1h 
het --- oh Henriette! fohi fe láttzlak ilyen sz'ép‘ 
126k ;Í ha Íehetsz még fzcbb .. mint а‘ Ъагшаг а‘ ná~ 
pon el-keH enyésznem --~ ( ne'zvre'a' Oh! ha a' 
Pári’si Da'mák ezt a" pìrosìtot tudnák ~-- ha azokl 
ì' же" ro‘sák fzemb‘e/állanának тины az 6161: 
kel, а‘ mellyek_àz Швей; гачаГвга" ÄìszèreKnyiL 
mk ---( pauze ) ‘Srzeknek 'èrrìil >a' fzép’hzp fényröl a’ fölfimlá а’ ГсгёгЬё rejletni! -- Oh Нсп/ 
fìezte! а“ boldógságna’k közepette hìdeg borzadáà 
fur-el ‚йод? aznk az 'a'yaknk a' mellyeknek еду 
Г2ег1 meq-nvílása eqy életre мы Bnthet. а’ ha 
lál kapuin belöl örjökre bé-zárv'a màfadtakßs zz Ö 
udvara'fzéìiel поп égî mezökön iárt 'vol'na -— ц 
tol n'lrut мамы illettetvecgy illyen тред, а’ 
шенусё a’ t’ermészet 'maga minden tsillagòk’ ked 
vez‘ó' bé-folyása Aalatt Идиот! elé!' -‘~ еду virágjl 

` На‘: , а‘ тыуЬс igy 'elcgvitettè чет": а’ !\‹$-‘Ее_1ёп. 
a' ‘tüzzel egybe' -- Angelo "nem I’eíìettl fzebbet,x 
mikor az ñrök éiiva' Yjö'v'ö ‘angyal el'ölt el‘pìrult -- 

HENRIETTE. Oh kedvesem! te-ìs mint с“ 
Illgyal, úgy jöttél :zon irozraxo érijtzakába. ’ 

LObIS. A' te ‘теста tet! ‘шине f'zem‘ 
`be: пап! а’ fard :1mi ‘шипы. fs az ö ynû’t ud. 

Li . ’Í 

vari Идет: azen fzeñt'sèg" elöl ‘тяга Нёжуецй- v 
ÍCI'HQI’." \ ` A' I ì ` 

‚ HENRIETTE. Iftenem! vîrtozovn 'meg-gom 
domi, ha fel-nem éoredtem volna, mit tsìnálcál 
volna? ' ` . 

LOUIS Én-is дышит voînamelletted .--- 
‘Ё eggyütt ébredtünk .volna fel a' menyegiöi éìîZl-l 
ka reggelén -“- de az ég дата, hogy mcg az am: 

"1" " l ` fzép 
'Jilin' ‘ 

'/‚‚ ’ ' ‘9; v ’ l, 

l и . v ‚`_ ` I - v .i 



’ х '_ I’ _ *f6 las Э Ф’ ‹‘ f 
e’ ГЦ? up aloft: láí'suk egy máfi: --- fnïllyevi le* 

'« legetlen ábrázáttal ,ó‘ felénk! а’ zöldellö ffak mim ¿_ 
еду feüv'e állanzk а’ kék egen,- 'i a’ melegüLï 1g; _ \" 
'vegöbc a’ madarak hnllgarnak-el-f а’ tsezsemö esz» ' 
,tendöás'naponk'ént ишемии: НсНЬбап nyög a’ 
lpam‘nkòn. -‘-- Bájolo tsendesség‘!` az еде‘: terme 
(и: egy elötllnk 'állo Щи: шыг Д-- дышит, 
@zee eI-merül az Ifìenség 4ŕenekeslen meiíe'be ~--- 
Mennyei `boldogsa’g’ zengeset мышцам? min: 

“Наш: бгбЦе‘п‘тй; ehkezdödött volvi: ~-- как’ e, ‘ Á 
zen patak' kedves еще: lai-gj., под jöu de_még E _ под: idö van. -~- ` ` _ ' _ 

HENRIETTE. Mennyet, Örökkévalaságot, 
îdvefséget érez az en fzívem; miriekura'nna n'. ha.. 
lál föteeéjtzakájából az [ltennek ezen ditsò tem 
plomába ho'ztal; а‘ hoi tulajdon maga fzeretettel 
mósolyogva петь: jö mindentìńnen ш mindenfe. 
löl ищет; ’s комоды; foly-le а‘ mindenek fe. 
lett fzent_kut-föböl ~- annale ditse'retére buzaul-az ’ 
én lelkem , чацптйаог eggyetlentekimeted gngyalol: 
örömével tölti-meg. -- _ , Y 

(ìUIS. Каин! legelve Гид]! azon iíröínes'y 
'fzemeiml ezel: а’ tavasz" kedvcs buidosoil annyì 

/ 

/ 

' ‘Книг mezöt >#irnaln né’lnemrìz Iftefi еду/Надо; 
adott, meiybe miiiden édefsége ’s füszerea’ nek~ 

_ t'àrnak едут: щи э-- ( rc'á mi’. ) De feierte he. 
ven néz a' nap réád kedvesem! @gni kezdenek M_ 
tza'lci !_ pilienjünk» meg ama- z'öl‘dellö árnyékbal i t 

HENRIETTE. A' te ‚мыса inkább ege: \ ’ 
mint а’ Napé --- dolgo‘zzunk meg;l '_i piheniünì ` ' 
`akkomleg, mikor a' ‘степи-Я: a’_ de'l innepén 
„их“. ( lolgni'k J _ f 

k l ̀ _ _ \_ 
i i i 



ŕ / er( la?. 5G 
a’ leg-feïsö миг elött eMuenyen , fz'ebb nen 1h 
het--- oh Henriette! fohá fe láttalak ilyen szép‘ 
HHH/ha Íehetsz még fzebb ., mint а’ harmat a' 1111 
pon el-kell enyésznem --- ( ne'z мы Oh! ha a' 
Párì’si Da‘mák ezt a“ pìmsìtot tudnák --- ha по! 
а’ feiten так rumbe/ánahámk mkkd а: élök 
kel , а‘ mellyek_áz ifjus'a'g' tavafszat' Á‘ìszére‘ nyil. 
mk ---( pauze) ‘этим 1111111 ä' i"zép"nap~- l 
fényröl a’ fölglnlá а’ fetétb‘e rejtetni ! v-- lOl“ Hen- ` 
Нет! а" boldógsńgnak közepctte hìdeg borzadá's 
fur-el ‚моду azok az 'áìakok a’ mellyeknek еду. 
fzeri меч-11111155: eqy életre álda'st 'önthen а’ 11: 
lál kapuin belöl lörf'ikre: bé-zárvà màt‘adtak,"s VazA Ö 
udvara‘fzèìiel szon égî Ymezökön iart Avom; 4- at 
tol :"rut tsudáto! illettetvecgy illyen fzépseg, а‘ 
meH-yet а’ természer ‘maga minden tsi'llagòk' ked 
vez‘ó' bé-folyása yaîatlt hozo'tt clé! -~ еду virágjl 

` fmt: ‚ a’ melybe Еду 'elegyìtettè voln‘a а’ hń-‘ŕ’ejérsI 
a' _tüz'zel egybe -- Angelo \nem feí'tett‘fzebbet ,ì 
mikor az török éiifa" îövö ängyal eliött el'pìruit - 

HENRIETTE. Oh kedvesem! te-ìs mint еду 
Illgyal` úgy jöttél :zon iroztato e'jjtzakába. i 

LOLJIS. A’ te fzeret'etcd tett `mel-«H5245 fzem‘ 

be nézni ya' föld alatti menne-l., ’s az Ö .edt ud. 
vari ki'séräit „ш fzentség ‘e161 vìisza i‘z'égyenk _‚ 
tem. \ ` _ ‚ 

нвнвпзттв. mmm! «irfmín ‘meg _ gon* 
dolñi, ha fel-nem éorcdt'em volna', mit tsináltá-l 
volna Р ’ — A ' ‘ 

_ LOUIS Én-is \e¥-a1uttam voînamenetted --- 
‘Ё eggyütt ébredtünk ,volnakfel a' menyegzöi éjtzzq 
ka reggelén -~‘- de az eg akarta, hogy meg az :het 

"' а; fzep l 

4'@ « 
у?“ _ _ ©` Y ‚ l 

',vl/ ‚ .- 'l A '1 ‘у 



i х [i "_, ’38 ‘Ф, c' _ ‘ 
e" Гид up aln'te láfsuk eg)l máll: --- mîllyevi Pe* 

f‘l'egetlen “казна! ,6' felénk'! а’ zr'ildellö fik mint 
еду feiìv'e Шина!‘ а’ kék egen,- 's а’ melegüLöiei _ " 
'vegöbc a’ madarak hallgatnali-el`- a' tsetsemö еп- ’ 
‘спёбдзйаропйёп: nevekedve `ritkább'an nyög д’ 
lpartokim. -'-- Bájolo tsendessoŕgly az едет: teriué 
fzet еду elönlnk ‘то til'zra ‘ММ Д-— ‘ртом, 
Íi‘zés el~merül az Iiìenség -feneleeßlen meiiébe ---’ 
Mennyei _bnldngság’ ищет feiö Vhallgafus? mint` 

12122 örŕikkevalńság ehkezdödölc vnlnz --- как e). „‘ 
zen_ patak' kedves efete> {ligjayhogy jöu de’még moll idö van. --- _ _ \ ‘ 

HENRLETTE. Mmnyeç, örökkévalaságnf, 
îdvefséget érez az en fzi'vem; mirielxuta'nna a' h4 

‚Ш гыеьедтъщаьы az [ltennek eeen ditsÖ tem» 
plomába hozral; а’ hol rulajdçm maga (темпе! 
mdsolyogva fzembe jö mindenlinnen --- тащит. 
löl ‘Нашем; 's b'oldogság {Шу-Же а‘ mindenek fe. ’ 
lm (‘мнение-561361 -- annali ditseretére шланга: ‹ 
én lelkem , valgmikor eggyetlen‘tekinteŕed ax'igyalok 
örömével töl'ti-meg. -- _ , 

LOUIS. Rajtad legelve Гид“ поп öröínet’f 
fzemeim‘. ezelc a' мы" kedvcs bnielosoiA annyì 

/ 

’ -kertet mezöt Алтай: пеудтъ Шез еду/Надо; 
adott., meiybe miiiden édefsége 's füszere'a‘ nek 

_ “так eggyí‘itt ‘щи 9-- f rid nés ) De feierte he.` 
ven néz а’ пар réád kedveseiii _! ogni клеем‘ 9L 
tzálgi l pihenjünk» meg ama- zöldellö árnyékbal - 

HENRIETTE. A’ te n'ézésed inkább еде: ‘ 
mint a’ паре --- dolgqzzlmk mc'rq;~ '5 p_iheniünì ` " 
akkobmeg, mikor a’ ‘степи-1: a’ì del innepén 
‚шип. ( iolgw'k) — ̀ 

‚ _ k Q_ „же. 
\. 

/ l. ‘ _ e 
l _ ‚ l ' ‘ 1 



‘Ф’ C158 Dv _ ‚ 
‘ЪОШЁ. (11621»: ) Kedves мыть} kezek! 

y ̀  »Hyun kelerhetei‘séggel ìárta'it ‚ xnînt,a"tsctsemö1ni. 
kof az ¿des annya mejjét fejtegeti‘ az смену.“ 
( meg-fngja‘ß' kcu'z ‚‚ Í: „ш a' шут’: ) Kedvee 

y kárrrìin» petsétek! laz Ania vtsókjaì; de -Ctsak az ô 
¿des gyermekeìnek adja., а’ kik egyenesen ‘дне 
kérikfs vefzik )z teledelt --- hadd tsókoljam én-ie 
meg'n,I fzent -természef' virág uy‘omaìt ( meg-150k, 
kelja «mm piro: jegycketeïs' as után «z штат 
ne'z fel ) -vefèìfek’ МИН} ft'sepje.' úgy olvad-le, 

. mint egy'reggeîì 11126; égrölegybe -gyült viz-Èyöngy; 
ha az angyalok enníének; ök érdemeln'ék-meg ezt ‘ 
n’ kenyeret ----ìgcn drága а’ földre esni» -ß engedd meg! hogy -azoktói \a’ fo’sáktól vegyenek-el aiafka. 
.im valamit,"s l'légy'cnek méltobbak 1102;:1‹1'1_'( Vle 
tu'koljn " .Y ‚ ` I ` 
` HENRIETTE. Iíìenem’! mìllyen baldo. 
[6k vagvuhk‘.' ‘e1- ’ ’ ` " 

/\ Louis. Mime“ efzépen ьыыы ст1611е2е1 
mìkor a-z- cgen AndromédátÁ-mûtattam? 

HENRIETTE. Еду menyböl fugallott jövena 
d3' érzése vólt. ` ' . 

LOUIS. A’Jjó "men 'Abé-tellyesitctte Кейп 
_fem xV örvendjrmk! `enekeijtmlv »s мрак-115111 e, 
égnek! ‘--- f „À ' 

` i ' Henr'ieìte'é'aekelve. 
Szörnyü'tsuda nézett ¿rám mitì 

_M Az A‘lviiig' 65161112:` i "а 
яд; A Mig engem-'is еду ‘111816151 vir, l 

Y" Perséufsal az egbegj'- f _ \ 
‚1 . (‚и ’ l 

` f .Í Louis 



i l " Louis ¿s Henrich: ведут: e'nekelw. 

\ 

' /". ‘ ( 139 3 ‘Ф 
Lom‘: e'nckelm. ._ 

Iátêlmn‘kbà ez kedves veg Y ‚ _‘\ 
- Щбчендб érzése volt: _ __ 
.Andromédával rogyog ég_ ’ _ 

Ногу gyász-felleg сито“. ‘ f 

`Mint amazok‘mi-is еды 
Egy-más ‚папе tétettiínk _ 

‘ A' Boldogság nints hir nêvbe ‚‘ ’ _" ï" ' 
` Harlem bemleci ’s mi Penni‘ink. __ u* 

M_isopuc yELENÉag‘ _ ._ 
¿MAUR ‚ cHR1s1PPE,_( i iik 'az um» [zum ’ _' 

,_ langarm e: «2. «1a-mak ) " 
_ cHRlsIPPE. (_ „даёт ) ш}; nur, ___ìogy pontba_ igaz ? 

AMÁDÉ.. (~ Loùimak kezet „ш, j И", ._ , 
légykedvês ßarátom! " —‚ ‘ŕ’ 
‘ vLOUISTIdvez légryl/ Te ‘мы а’ kinek bol 
dogságoinat köszílnhetem. ` _ _ 

‚ AMÀDÉ. Ugy-éf, hògy jobb `volt agyon nem-l 
Iöned magardat? hogy ujjra efŕ-bîljdoilàl, шефа‘: 
félreneiek. ’ ’ ’ ’ 

A , LOUIS. All f lehetetlen-'volt nékem ahboi, - 
uz éjtzakából ki-lámi erre а’ fzi‘p ‚(едут engedj 
meg, hogy el нашим": me'g kös’zönetemmel fel-'__ 
nem kereshettelek. ‚ _ _ 

,__ AMÁDÉ. Örömeut, Ia' _midön igy találtalak. 
_De мг mit Мел: n az Шипы? 's cz а’ kerti 
также“. ` "‘ _ ’ ` l 

` k 3 __ HEN~ И ' I 



./\ 

e» ст) ç' _‹ 
moms. f' „am y шт wenn um: 

Á »Hyun kelen’wetefségge! îárta’k ‚ пйтзЧзссзетб mi. 
kof az ¿des annya mejjét fejteget'ì az с1ес1с1ёуг. --- 
( meg-_fana да‘ keza'r ‹.‚ .'x „ш a' tergye'fe't ) Kedveg 
kármìn-petsétekLaz Ania tsókjaì; de 'tsak az ô 
¿des gycrmekeìnek adje, а‘ kik egyenesen töHe 
kéfik_'s vefzik Н: eledelt --- hadd tsó‘koljam émis 
meg n! Ист -terme'szef'virág ny`omait ( meg-mi. 
lreljal non piro: jegyeket, I: az. «tán -az дышат 

I ne'z Lfel ) VVereìtékl’ НИМ} tscpje! úgy oIvad-le, 
‚ mint egv'reggelìtüzes égrölegybe'gyììltviz-gyöngy; v 

/ 

ha az angyalok ennének , ök érdememék-meg ezt ' 
a’ kenyeret ---'-ìgen drága а’ földre esni -= engedd 
meg! мы -а2о1‹101 a’ ro'sáktól vegyenek-el атм. 
дм щ\дт1:‚"э 5Iègyìenek meltobbak hozzìd'ij( V1e 

` tfókolja l ’ 1 
` HENRI'ETTE. Шепспг! inìllyen belde» 
‘6k vagvunk‘.' ¿g- -’ ` 4" \ 

LOUIS. MìHyen -ßfzépen bé~tölt^! „текст 
mikor azI едет‘ Апфотёдёршйсяснт ? . 

HENRIETTE. Еду menyböl fugallott jöven-»~ _ 
' d_ö' érz'e’se vólt. ‚ _ 

LOUIS. 'A'.ió man 4bé-tellycsìtettc': 15:01’. 
,fem !‹ örvendjunkt `émsfkleljlfmk*l "s a'djunk'hálát a., 
égnek! ’-`-- ' ‘Q ' _ ’ 

` ‘ Henriette 'ë‘fiekel‘vh 
Szörnyü'tsuda nézett ì‘áfu mir, 

Az A‘lvìlìg' éjjébe:` 
Mig engem-‘is еду-111846811“, 
» Per'séuísal az égbey' ’ l 1 

t. ‹ /‘\_ f ’ l 

`\ 

Louis 



féltcttelek. 

\ 

-f \ @<1395 Ф 
Louis e'nckalm. _ 

_ I játêkunkba ez шт ve'g -„'\ 
J-övendö тем volt: __ 

Andromédával rogyog ég ’ I ' 
Ногу gyász-felleg ‘el-oszolt. ‘ ” 

Louis- ё.’ Henriette eggyütt énekelw. Í _ _ "' 
kMint amazok'mi-is égbe 

Egy-más méllé tétetti‘ink 
A' Boldogsàg нём: hir névbe ‚‘ _ 
` Hmem benned ’s mi bennüink. _ _ l 

>M_isomzc ffm-.wmf ‘ _ 
¿MADE ‚ cHR1s1PEE,_(_ _.’ in. ‘ae um» 1mm 

Ищите“ ¿I azy alà‘bbiek ) ” 
,__ 

_ _ CHRISIPPE. ç „даёт ) Látja uur, 
__ìogy pontbaigaz? \. _ _ 

AMÁDÉ.- f ~ дойти]: kczet «den j IdveI _ 
légy_kedvês ßarátom! _` / " ‚ 
‘ y»LOUIST'Idvez légy! Te vagye’ kinek 1:01 
dogságoinat köszònhetem. ` _ _ 

/ AMÀDÉ. ища’, hògy jobb Yvolt agyon nen 
{дней magzdat? Мг)’ ujjra el-b'ujdolìál, _megint 

‘1 

, LOUIS. All f I'ehefetlenivolt nekem ahbol, ‚ 
az éjtzakábélji-lámi erre a’. fzëp Áfen-gre: engedj 
meg, hogy el fzöktem,_'s те; k'o's‘zönetemmel fel-j, 
nem kereshettelek. . _ 

, AÑÍIÁDÉ. Örömest, а’ _mîdön igy шипы. 
_De liáemir шел: n az öltözec? ’s ez a' kertì 
munkálodás. ` "‘ _ ’ ` 
¿e __ k3, @HEN 



l и . 

. " Ф C «'40 Э Ф 
HENRIETTE. Ez а! 1111 НСЩПЪЦ lI'zet‘t'zzì 

meg', д: abrazatunk'ra a1` egefseg' >rò'sa'ìt попа-1:1. 
у AMÁDÉ. Vìlósággal тег-Минск 31111111 

1усп hanna; Маши’ а‘ 111141’ "шйцфга De 
hat az'g’ fok Klenodìum, a’ mellyet системой? 
hìl‘zem пи‘ nr-'t мы“ meg- Штык.‘ --~ 

LOUIS. Én fe'I-nyitva штат а‘ koporsot ; 
‘тает tnlva oknak kellet já'rni` a] kriptába: tsak a' 
‘думы: mmdtak kedves felesegem' Каст ’e minden 
drágasagok’ днища: а‘ kesöbb шт] hoztz-el.' 

‘ /' ‚ CHKISIPPE.. Én спасите: ke'rek: nékem 
1 ' ` ¢ppen valami igen 11:18` dolgmn jútg efzembe.4 — 

Aîázatm I'zolga'ìa |z\ urak’ńak 1 ’ 
AMADÉ. Animes! ç имььм ) Hanna-_ga 

п ez ehmenetel души: --- en Ie valék той бгб’ 
1 

'x’nömbe eïeg 0km --’ ez a' Всгпйгд‘1 Ple-nipnrentir t 
riuvfsaw~--- la'rndÍÍ‘ mìllyen Тока: 'itL'lentöv mina'kkzl 
hrSrda-el mager --~ Tuk hamar! >íìetö: fzejjëték 
egybe maga'tokat! -' kcd'vetlenség~is_ xvan a’ (1010; 
ba; `de az mar megterithe-etlcn„--'-. tökelletet 

_ boldosszgut Миши is так а_’ föld'ón, hngy meg 
штатах а’ töob telìverek. vehcritek “и; .‚ hogy 
IZ egefszen Iften’ dolga ., nyugodptok-meg а’ 1щ1. 
vetten telen-Is! wert a' krt fel esg'yütt jár. ` 

‚ ншкш‘ггн. ¿n menenßmmn »neges 
'n' (штат? ‘ ‘ 

AMÁDÉ. {Чет kedvesem! nemv lëlznf'k .5k 
‘11511116 ЬНСЪСК - ~ bòldògulb. и‘ _ l 

" нвыкш’г’гё. A“ menybenrnune а‘ ‘си-ё 
desebb-ßröinhez а‘ 1е5-Кскг11015‘1(511131123! «мы 
houá -`-- meg - hultakï- мм à’ ' 191661113 nl”. 
I'Cml к “f l »f ,\ 



f 

\ i 

_ "e'cwmv _ ' ' Q; .AMÁDRL -Elébb а’ Nga: af‘szony; “man i 
.u [J1-.ig .1_ fokiól' тупыми“ egy ollyan hi 
‘еде: Карт; ‚ nogy 24-óra mulva' сыны: —‹-- ma' 
v_ittük' az 'órök nyixgvás hellyére ---__ _ 

LOUIS. Ah! mely tsuda'llato'sok -az Ifien ú.. 
tai line sii-j mir k’edvesem! él az Atya oda fenn ‚ __ 
's_ uiánna e'nI mindened. ---_ _ 

AMÁDÉ, Szünjetek moli meg egy kisség'i 
‘аду-1:, merLjetek egyezeribeja' piarzon lévö Hau 

„ ‘еще;он‘зщйрок-цшаёашйак! de el-ne mozdulja- Y 
tok , ‘воду nt: 'találjalak-.~ a’ d_plog ez; hogy minek 
u_tánggl а’ ЩЗЩЩСК fQl-Szárldnlk; Lljjakat_« okózna 

` _ annali. litása, hogy a' fok _pénz еду más mëliatlam 
ra ment; a’ pénz (жду-1. ritka'_n_ esik` ‘Же: es jó 
embeij’ kezibe; ` a’ hol ofztán ollyan mim ‘еду ál 
drist hullato felle-g~ еду heigvadamezö шеи. Chri« 

liippe máx-_ fogade’k Bernarda; réà vefzi , 1’s mint a’ 
Ш: úgyemegindul; ma Tanáts üléae; iievenyibe ‘ 
kell 'igazitaniQ --~ 'Ti ‘рой {за‘е örülni , 'sbiisulni 
tudtik: en_ Prokát'ort mindent el--igazitok .‚ tsak ti 
а’ meg-mqud-ott hellyen куске!“ ’s mikor fzulli 
fanali ügvesen _ fzoljatuk , ~-- De add ide ne'kem . 
Iz es_ketéliekröl va’lf‘. МН’; a’ Jurifia nem luizen' 
a’ nélkůl; штык az Ö fzavának finti hite, mig 
a' gilles nem ád; ha egy efzieridöb‘e' nemteremne, 
a’ (“ЧК ja'rása шея-Мат; _ No! femmit Í`e hell 
kételkedni --- ушей! ( шдд‘ьт 's «мы J {иди}, 

_ junk eggyütt, еду fele menyünk еду darabig. --- 
(_ ступней ’) _ ‹ 

‘ь’ з ' Hlm 



HARM/4ms yup-más( 
BERNARD 's ыьмкв. 

l HILAIRE. Tndia ё! Ыцусдтс; v:tf :Gfóf 
ъ{115111 egyt‘ól halottzm., ‘nogvmcg-nem holt ‘лиц 
111411111: а2-а2 ìflu amber ‚ fs mult eggyütt 1ézen~ 
гена!‘ а’ Hm’tátba , ---~ az еды dnlog igen klim4 
nyü: Fele nyeresegre bìzza rea‘m Nsou‘; ’s en at 

‚ t ‚ 

- egeaz örökséget meg-nyerefn. 
BERNÁRL). Képtelen dolng! --o az egész 01‘ 

lynn tsudnlmos, ñogy efzemnek minden magen# 
fait fellyül haladja. «f — Q " " 

› HILAIRE. {ждут akár mmyen tsudálïätost 
~ itt nem az a’ Status quaemonìs; hanemnzLqogy 

iti~éulegyen n' Denglos te‘nger-pimze~Í ’s azz jô 
volna a‘kár а’ musik ‘templomn'näk fzentelni, i. 

"kár az úgy пачек: етбсгйзёёпсйдч‘ 
_ I BERNARD', 'Mindenhez el-veszet't-a'kedvcmg,` 

litem шаг hogy a' tsilnagom fzeremsetlen. \ I 
^ HILAIRE. A' megfnyert anny а‘ áìmgaf' 

110111111 lzerenneßé tefaì ‘s я‘ kedvet-is e -hozzz' 
` ВЕКМАК'О. Az en örökös Fellegeimet „ тек‘ 

’ nem aranyozzag-«f- Láfsa a2 Ur mk' идут nem 
‘ bânom': ha a' 'keze'nbe lessa ytehetek vaelami jó‘t. ‚ 

HILAIRE. Menjünk »et egyenesen я’ Prem 
it Urhoz: én fzfallok , mk еду" «emma aranyol 
КЕМ teg'yen-le Fete' az'afztah'ì lu/pvg ‚ hog] пе‘ 
is lafsa mjg el-nem jövlìnk: ш‘ 'arte valo, hog, 
п’а’ bqi'ßuság, ищу meg tsm-uk титры, e 
г111): juttafson "петь: el-se venne , loilyîan meg. 
vefzlege'thetetlen -- maid тег-1015111 а‘ nyerésböl; 
a’ többit az úton, meremajd mende; a' tanàtsba, 
e ` »VVV 

u el-Itcsünml Ъ‘- gn-»mm ') I\ 
в, \ y ‹:"_  



Í» @(14049 ‹ l f MEGYEDIK мыши; 
QPIRÍSIFÉ‘IL'A ( едим, otŕwn „дыма ïr'oa is 

к А Y GEORGE. ’. 
сншзп’эв. Non mam kepzcmi, нм‘ 

ment; пе’п шоцоц Í¢~„mir? ’i ‘ 
(ЗЕОВЗБТЦНЗ tu mama' kávé-házbn‘ment’î . 

arrza'induli, cla-nen 00:10’: mmf. y „ V 
CHAMP?? с медным 5 fm1 нет 

fcl-ml keres‘nì: nagy Мг (omg ferm; nints fen 
ki más атм", 's пикет eî-mmhafatlan dolgom van. 

CHMSIPPE. ( »mm н") m тетей-е! 
и ablak ат? а‘ЭТаМн Urak , ’s a’- Prokátorok-îs 
cbßc a’ néhány rcndbe itt az еде‘: Species factiì 
de lcgmyunmsabbaz arany fp'ecìefse; ez megxi. 
lagofìtjn amant, а’ hol vzbmì homllya volna; ez 
а’ máfxk fóld мы Шеп mikor ki-jöhct az Ö' ör 

_t 

v' ‘По ЗйгКайппуайхоЦ valahová ГМ, mint а’ Nap, 
rminden tsirázik ’s` nö а’ mag-vetö Órdög afán -- 
«ign под)’ ha el-vßfztiüfk , еду kìfség mcg-fmli а’ 
Grof.- де‘ h3 mcg nycriiìk, miénk a’ "На; -- нс: 
tova jö Marklos Ur, ш!‘ ketcöt-hármot meg ve 
gyck, a’ Юнг)‘ fzollva` az cgész tcûnek'a' 1251:. 
( rakja as amm/aka: ),’Damotnak ké: ármyi дует 
meke; шт mmf ollyan ohsó "ста, hä fa' кек 
fzcr nemcsebb Ми nem dragi’r'aná,y de а’ fe-lcségé 
fokkal gufztitobb, fza'unctés nélkül МН; abba а’ ` 
minden: el vivö patakm m‘kor avig (‘тор/е‘: a' y' 
kìs army-§53 igen jokor fog csnì ---1|náî 0-'is cl»A ) 

/kczdèt romlanì.,v az ép re'sz az о Реле‘ шьегв|;›._ 
"*U‘këtszer ven-c1, az ighz, hogy akkur nah' 

‘I „_ i 'mgm _' 
' i! 

е ‘ \ 
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HARA/mms' мытье. 
BERNARD ч ыьмкв. 

HILAIRE. Tçndìa és hìggye-meg ‚г Gm? 
‘dem едут! штат. ЬоЁудпЬц-пып ЬоЁ! volc‘ 
‘Марса :7.-21 Щи ember , З; :nuit едут: lezen. 
еще’: а’ Hm’ìátba ‚‚ «m ez едем dolog igen klim 
nyü: Ш: nyerese'gre bil-zza réa'm Nami', ’s én at 
жди "танце: rncg-nyercm. 

BERNÁRL). Képcelen dolng! --‘ az egész о!‘ 
lynn камням, Iìogy eá'zemnek minden ‚щыш ' 
fait {Шут haladja. -f- — h f _ 

HILAIRE. ÁLegyen akár mìIIyen «щипцы t 
A itt nem az a' Status qnaestxonìs; banem‘az'knogy 

Iii-è_)legyen a’ ‘Осады tenger-penn: 's azz jô 
vòlna :kif a’ mu Ш: 'templmmnäk ‘желтый, $ 

"Вт az úgy nevezet emberìs<':¿.;nelt.`-1-*-y 
BERNARD'. 'Mindenhez el-veszet't-a' kedvcm;` t 

“ат ай! hogy а‘ tsìhagom (агитации. 
‘ „HILAIRE A’ шаг-пуск army а’ Ёйш’ёа’ 
“0111111 питает tefxì y‘s d' Кати-1: eÍ-hozzz' 

y BERNARD. Az èn örökŕîs Felßegeìmet ,_ megÍ 
’ nem aranyozza._‘---_« Láfsa az Ur mk' идут nett 
‘Миши: ha a’ 'kezenbe leen tehecek valami ját. f 
’ HILAIRE. Men'lünk на: egyenese'n а’ I’fe'fv` 

it Urhoz: én fzfvllo'w. ‚ mk еду’ :so мина папу“! 
Ngfvd ‘едут-12 feite' az'ai'ztalea Iu'pvg ‚ hogy пе‘ 
is lafsa mjg el-nem штык: tsak ‘arra valo, hog] 
‘1211’ мышц, hng'y flieg t-n‘ltuk hat-magen, l' 
fzlbe ìuttafson „щит el-se venne , оНуап «щ. 
vel'ztegethetetlen -- maid ‘нед-Рейн! а‘ пуЪ‘ёзбЫ; 
а’ többit az (поп, mert'~mnid menneke a' шить‘, 
'i eI-kesüuk.' ’--- Lei-»gelbe ') \ 

~,\ ' ,f- yf“ 



Áf- ¿(14354? 
f MEGYHDIK лыжи; 

QHRISIPÍ’E,` ( едим, otlwn ax/ablakna'l {год is 
\ ` GEORGE. " ‚ — 

CHRISIPPE. Non tu'qlom kêpzclnì, lwvâ` 
ment; ne'u шагу)‘: (еьтй? ’‚ 

GEORGE.I Txlm‘a h1 unna' ků'vé'hůlbl‘ment‘ï 
‘his induit, d¢`l1¢n fmlln'c ifm mit', l ‚ ‘ ' ,l 

CHRUWPÉ, ( темпы 5 Ezzcl Ее!" 
‘Ш-НП Кегсзрй: nagy Мг fomg ñenn; nim: Геп 
Xi mál it'thnn, ’s nek'r’mreî-mulhafatlan dolgom van. 

CHRISIPPE. ( „шт и) m теппеЬ-е! 
ц‘ и ablak ‚ш‘: a‘vTanárs Пик ‚ 's a'- Prokátorok~is 

cbßc а’ néhány rendbe itt az еде‘: Species factì; 
de leg-nyumo`sabb az агапу fpecìefse; ez меду}. 
ugomja amaze, 'a' hol ниш! homallya мм; eZ 
а’ так fóld alatti Iften mikor шанс: az ö ör 

' {По ЗёгКёппуаИоЦ мата füt, mim a' Nap, 
)linden штык ’s‘ nö а‘ mag-vetö Ördög u\tàn --- 
I'Igan hog'/ ha el-veí‘ztiü/k ‚ egy kìfség тег-11011 а’ 
Grof: del hg meg nycrìůk, mìénk a' világ -- вы: 
r‘o‘va jö Marklos Ur, ш}: kettöt-hármot mcg ve 
дек, a’ lsni‘úg)l fzollva` az egész теме!‘ a' fza'ljal.0 
( rran/:ja u, шишки) Dmomak не: ánnyì гусь 
make; мы: kétszcr оНуяп ollsó volna, hä а’ ker 
fzcr nemesebb fzive nem dragirt‘aná,l de n’ fe‘lcségé Y 
(сын! p_ufzrirobb, fza'lmctés nélkül МИ; abba а’ 
minden: el vivö ршкш m‘kor :Lig tsorog`e1 а’ 
kìs arańy-esö-iigen’ jokor fog esnì »Ã- máî‘ O-~ìS e1~- 

\ 

ä 

kelder romlani," az ép ген az 6 Если \ёЬёгб|;›._ 
/т\ку‘‚1‚:ёгз2ег vethel, az щи, деду akkpr nca.' 

1x.. дым 

\'l 

Ц. 
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e» с щ") Ф‘ 
î'ńgott, de ’nl még több jö' hozzi,~ a' nßvö terehl 
megänítiaya' nagy viz mellett lakni nem ollyan` 
нашим, mint а’ vente tb"-"fzoinfzedjában, u. 
hol tuk 4alig lárszo line: van. kö‘zbül. Cardiannnk 
fe felesége` (e fzükségeï, ez kíllön’oen-is mikor a’ 
‘Гама-[134 fzékböl feI-kelne,l ink’ább. lmeg-indiumA 
koldulni., r'nint femv valnmit e`^l~,vegyen;>` eg! falaz 
{те ajándekbolV valoy kenyeret/,folyan mergcsnek ‘ 
erezne af Í'zá‘ìába) mint:- az Ашётдшцац ezt hit 
nem maga't kell egyen‘esen inegi-venni;J ltönyörüle-A 
tes {Ízi'vüY-’s "аду partfogoja ц. етьцйзёдрек; д.‚ ' 

'gert ezt` а‘ Summit In); depositurnba` :dom hozzá, 
Могу h1 meg-találì‘uk‘nyerni, legyen а'› Szegénye. 
ké. -~ Ezeket а’ tsomokat а‘ Prokátoŕoknak ;,'s Ók 

Íl! eggyet eggyet fzollanak тук-штат“, ’sigér 
nek a' Ahol mit мы ‚--‚ szt! itt jö (fut kil) Mun 
íìeur плат’ ища}; ( nyuitju z' [рта farti: ) 
Itten vagyon egy igen ñetö dolog, a.' „шумы a’ 
mii ülesyben'elé kell vevödni’. " 

MARCLOS. Az rellyes vlehetçtlen Baritòn! 
annyi банду ńrva щ” bever. ‚ . 

CHRISIPPE. ( nynjtjq a’ кота: ) мыши". 
fék k'ó'zelebb meg-tekìmeni , hogv ez a’ Наш; te'I 

‹ lyefséggel nem l'zenved késedelmet. 
. MARCLOS. (fe'l fzyemmcl ¿nrc ee've, Inagy 

für@ ) No! hifzeln hz ‘Евреи nem fzenyed, meg" 
látjuk -f f / i — ' 

СН81$1РРЕд1пГШот mint Plenìpotentìa'ri’ 
_ ns az Uran дышат печеЬсЬр’ЫсодаГзёМрх‘ 

‚ ßgumm kegyese‘n vc'delmezni. - \ 

- .linden bxzonnyal пускай fognak. 

‘ MARCLOS. Bizhatiîak az Utzk az én сгус 
l'lefiégemhez, ( elmenjen, ne'zi Миома‘, ‘отца 1:10“ j 

t \ '\ 
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'\' CHRISIPPE ‘гаммы-маяк um, 
‘lingy минет ezzel ‚ ma'r «шт hßgy kerni il. 
‚ lok; 's elöre réá ища maga: ---ncm kìfsebb Гоп’ y 

tofsággal 111; mint ama пароп .z_nlngyn; a" ki 
l’ nérö fcrpenyö' ‘ах-105111111‘ 1го11та'п1к cle. ' 

DARNOT. C jq've ’sf Cf’m'rippe [ими mmv@ 
‘vele ) No: ’s mi hai Chgislppe l 

CHRISIPPE. Minder)l ¢l~igarzódik, а’ mit il» 
lyen fedi! fel-vallalni‘/ meltoztatik_{_ egyi papz'ressat 
uyujt ) 1 - ‚ ` _ 

DARÑOT. 'S mi 312 ( eldqnzí ) Маг! a" 
Sefsion megmèzem._ ` ’ ` › 

‘СНШЧРРЕ, 1п1Н1от цнпгмтц a‘,do1og' 
ollyan tsúdillgms ¿s fi‘negetrö1hogy ezen а” 5:1‘51- ' 
un Kell el~is döfnie. -~_~` и ~ ‚ 

I D_ARNUl‘, Min-iev; :zt kî'vánîá, -hogy az 
‚и‘: «ушам. igazittsák: mijn a' fzabóhaiùgy 
vifzik (‘я még mindenik а’ fzabfínzk fzgb eleibe; 
lrńmzlenikl eevwerihe, a’- ki késöbben> vetet’î-is’~ 

‘ iötîmìndiärt yaratnî Y:kar --- tsak vatìentia! mikor 
."for el-jö, mégfaz en/oer пап-1‘ érkezìk, élni 
is keH, ’s д‘ goud ófztozik n" Щиты а em~ 
ber ereìéböl. \ ' 

CHRISIPPE. ’Ba'torkodom »az Щит nevebe! 
ha meg-nem bámamńmv a'zïUrìf, yegy iMycn бег“: 
caber gondjábol ¿ly-venni, hogy ezzel több e'reje‘ 
maradjon à’ Мини-а. ( ad. n_'yujtja à' помог) ‘Га 
vol Идут! hpgy az ìgaiìa'gol еду Шуеп férjüu'náï‘ 
arannyal p'oro’lni «тайна/„едим fmt: x'éá. ` t? 

DARNOT. in bìzon'y Frater! el-veszcm." 
inert ne'k_tck fokkal cöbb/van, de aze'rtl еду baj 
Ífállal 1cm icélek jobban ‚ А ‚. l 

„1,47? . »Y I 
l 



Ф С ш Э Ф“ 
stimmte. ‘шок 'légyenlde ¿tegenin , 

Iwgy ma ele vegyék. . _ и . 
ВАКМФТ7 Azë'meg-feszem mindjárt. ( ‘Б’ `. 

` mnycn ) ` ~ ‹ ' :12m ' 
_ снщзп’гв м д‹›—„а‹›1о‹1’‹‚ hog! ¿ppm 

l'tgy itélsz; пай‘ nem Ишим ìgazán, minden rosze 
fzat rutat meg-amnyozv az el«vett дамы -- Itt 
fô Cárdan, — `КСАКОАМ'. Tám pere 'van и Urmlt f 

CHRISIPPE. (n_yujtja l' „еде: factit ) Iggj. . 
is aì Grpf Urgm Ö Nga nevebe .,' igen Ива; men» 
тштак tetemes Кап: fzìvekre ‘пчёл; e-zen a’ _ 
Selsion` clé venni.P ._ __ Y 
_ CÁRDAN. Cel-lumi j Minden ‘роте: Я“ 
{икон йгёпкппё’; 'megJáijuk сады: en m gam. 
(anu): vagynk Ífòlcigaz kënnyeknek, a'mellye ete 
lebb ken шпагат —— én jó filmx, d».- мак rend» 
re kell, nem örölhet поп egy k6 mindeniknek 
егушнье -- ( текут 

CHRISIPPE. ( шдптъ тени) Meg еду auf 
zato: мешает van', ‘a’ Grof czcn alkalmarofság. 
gal kivánta az Urnál, esmérvén az emberìségre 

‚ nyilt шт, ezen Summit le-tenni min: d-epositu 
mat: hogy ha perét тег-тайна nyernë, попы! 
méltoztzssék tetszése {шип а‘ fzege’nyek щит 
forditani. _ ,Y P:L _ - ' ‚ — 7 

САШЭАЫ; 'Szene/gondola; а’ Grof’ neme». 
lelkéhez illö, (l meglmgzdul) Ne buxuljan az Ur ‘,_ 
так!“ igeßágok lefu „так; "fegymnbe о’ 
Il .fogják venni ( сЪ-ящпуев :mgl ‚ / f 



îtam ellzire,` nints miért fârà 

ФСц’Э-Ф `\\ 

CHRISÍ‘PPE. Brávo! mái‘ nem Щит »a'dol ` 
„goh lvargy‘két Prokátor-is Женеве; me'g реф: ió; 
l’ yki à’ doiof"_ízövevényin általi- úgy tudvy‘au iis.` 
‘vényt vágui a' tze'lra, hogy ai Biro más féle aka-r 
(Шу: homáiytlátván , kénteícnlégyen az ô lámpá‘s. 
fa urán marmi --- Éppenieva jönek Blaise ёгНх 

‹ laire Urak -~- azok iigycsêk ‚- п а’ bizakodo Iépés, 
az a' gyözedelmektdl fény'lö {дм-112111, mellyeke't mi 
kor azigafság el~esett, а’ 161161)’ réa' vont, minthà 
mondanák „ чЁГ-апёъщрёпг, kémi nem mcnyek más 

‘1102„ azork tsak ollyàn emberek-isyh'ogy én nem` 
mémêm eilenek, a' 11111‹01‘‚ге111ё11у111е1‹’,_1а21 erös. 
fltem', hogy kétszer keit# fìégyá т11к01л1е3-111д111 
nak’l'rfzenç {найдя mcg-ijcd; 'S f¢l-fl1t а’ шепу 
be. (fzembe menym 9 Mmm fzolgaja a’ TT. U. 
nlmak f I ‚ f 7‘ 

BLAISE. Hasonio‘képpen ‘1 mi dolog'? mof'c nem 
fok idönk ‚ vanjfzó-váltá-zii: teménytelcn czcreker«,'e- 
gész Familiák пышные: ,mandékokmk a’kik még 

' nem-î; танк, hpgy leiznek, fzázadoknak jövendt i 
forsát'hordòzzlrk honyunk alatt -- áz “Urzk’ dolga is ma «meg-'ief'srz tudom afrol aku fzollani az‘Ur 3 

l' CHRISIPPE. [ген-1:1 hát ~hogy ’s mind? --.' 
‹ 'HILAIRE Én találtaxn a" Grof’ot, ’s én ad 

yP'réfaxit Urralbefzélgünk, ’su-»egyebetëis eLigazitulylk ` 011: 11е1уЬе. ‘ ‘ 
` сншзп’рв. Uïgy mi: сшить" 

fzom. ‘ 

BLAISE. Á', Coll‘égám közölte агент, ’s n' 
лед-1111119 

'6mm anbei/011mm# 
` cmu, 

Тяга az .Ur magáe; mert a* ‚ 

i l 



  
 

,i Q15 Ur I 

. Í t ` 

l. è С 148 Ö ‘Ф 
‘ÚIJRIÑIII’PÄY A' mit' «Шапка. 

_ HILAIRE. Епщ’с báládatlznfmég' femm! 
_w egyszeriba feLhggi/tmk, ‘s a' más félhez Шипы 
'ugy-is hivtak, И; _ biznnyoson meg-nyctìiò‘k : akker 
ofztán, ha moll fcleìevés, ele‘g lel’sz а’ Íemmì; àl 
erdöbe fut а’ nyûl.. ‘иду Fel persenyet ingyen kap. 
Ш meg-nem köízö'nik ‚ ‚папаши: (тети): hun?. 
km ) 

GHRISIBPE- Engedel'met inl‘tálok gnndnlat. 
_lan befzedemrñ'l: ha msraf Grofnak meg-igértékâ 
ne тягу“: illyen tserbe u_én h’irn'my mìatt. 
i BLAISE. No l moll légyen П!’ de az e' ТЫ: be 
fzédekkel nem kell az embersé'ges emberneky ron~ 

ltani kedvét, meniůnk-fel Collège Uram! тете!‘ 
kéfúnk а’ hafznnt'alan l'döqölles' mim. (‘ст-типа) 

CHRISIPPE. Ваша; ember! à' "Itìnek ezek 
kel az “мы balia nin‘ts; дышит vifágomgb. 
еду fzavakrn ‘тетя ЫЪг; а‘ gondolatok’ leg-e 
föfscbb la'ntzát, fnkaig épült hidakat», villàinlo hn. 
`di fórtelyiaikka] ‘s kard щей/макс] azzonnal el-v'ag 
ИК «_Menyek m:_'|r, at; Gròfotvfel-kereini, Мир‘ 
щпщп meg ha f¢l.fzollitjak, мы viselje magali. 

_ _( eL-menjen) 

_‚ '_ ö'ï'o’mit зььнмз‘. _ 

DARNO Г. _ _ 
БЫЛ-1215. ( СдЦдпБоз ) ш-нпшм‚‹е п Ur 

v a‘minlpi befzed атм levö közi'halzpnra ìutézetl` 
'‚ 'pontokah ‚ ‘ ' 

CÁRDÁN. Némellyeket tettem .felhL‘ElöL 

f ‘ х m1 '—.‚‚—’ 
l \ 

'rigen imm/135.11., мы .1i yCARD/IN «un fd* ` 



¿fue l 
“aE/13km. На úgy штык az Urnak; 01“: 

'Yifsanak fel. 1 ‚ 
I Mimi. Hawk i — _e — 

I CÁRDA/N. (1 от: ) Ногу ‘az Innepek' Nev’ 
tSzüleiés’ Nap'rík‘ `köfzllntése: el-töröltefsék: mint 
hogy mir ‘a’ Frmtzi'a чище! Il‘tennek hálá! Buito 
pába Мисс a' leg kmmveltebb; fzükségthogy al 
МВ‘ Ьщзё; meg-nem‘esmérë pallérozatlanságnak пш 
-moja ne Мент to'vább-is „мышцы. 

Mind. на: ш hi I. l „l 
Efgyik Éppen си az сну „мы; идет“ l 

.gz Нашей; hogy и fe lk‘gyen, mikor egy книг 
vidámabbqtiba pohàralzás kózbe a' baritság iii-nyi. 

l мышцам“ magát. 
CARDÁN; Inkább hogy be-zmozzek а: e1. 

lenvségel'ség ‚ mig à' Тай} bara‘tságra nyìlìk _--- ez а’ 
Characterìt ют]: а’ ncmzetnek -.- egyéb „дм: 
elég költsc'g gond van. ‘ 

Más. Kedves gend; az marga az éle't: Ы! Y 
‘гида miért éll az cr`nbe'r _? ~ А 

[Sigi-ille. Meg-látjuk а‘ végîn и Láf'suk fovább. 
‚ _CARDÁN. zàd‘o Воду az I’Äzokás, hogy az 

Afszonyok eg'ymáfc ,f ‘s a’ fériìak egymáft meg'tso 
Кота köszöntle'k, el-töröltefsék: terméfzet ellen 
valo, és fok’ képpen ‘выйти, för nyavalyát-ìsfo. 
Зои-„11561: maradjon под fzent tzélra, a' mely- „ 
re a’ terméfrzet rendelte; Воду а’ fzerelem’men 
nyeî érzéses mikor az ajakok/ el-némulriak , На]: 
{ejezze ki шаг“, 's légyen tsupán a’fzegelem Все. 
nénél mint Pets_ét tartonál --- ‘иду leg-fellyebb а. 
fzmremck némely kiilönösöbb es vizorcifsabb lházì 
lgybe-kötésébcn L. S. hef. ‚ 

' Q Vlv’lajd 

м) 
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о: ‘а’ мы, ‘и 

ё Maid MIND. Mir az éppen печени!" N 
lïggyik. lllyen helyre a' féleindifeŕens fem@ 

llliséget hozni: a’ Ему: 1`e vefmé fel. /Tilám -nem 
tìItjuk-meg., под)‘ ki ne ‚шишек а‘ Г2сгсЁс:‚ 

CÁRDÁN. На leIietne mcg ад, hogy n; 
tink mutatodjék; ’s apadjon а’ ke'pmutatás Мой 
nek Dictionariuma. ’ ‘ ñ 

‚ вин-ат Mi van mégf Iàfsuk едут: um. 
‘ CARDÁN. Hogy a' Ника: mind homállye 

_fon mefzeljék. — .' ’ ' 
Eggyik. Аз‘: mit tuk kégzelni-is кисты"; 

hogy mìért? ’ " — 
CARDIN. меньше l’eîérré ffm Nagin 

а‘ fzemnck: Mexiknba a' Fé'lyes течёт nnen far 
Ы‘) mim _eggyec сайт meg-vaknlnì ’s тук-"Ь 
lìülni. 

Más. Az `már tsupa' карниз“ hát az Api. 
ihk nem так? pe‘dig года“ euynck fe iött n. 

’ а’ '.sudála'tos gondontja, hogy bé-l`zennvezze`ü erö. 
‘тот meglvénifpe a' hàzat. „Воду es mint-ii 
ánnntna az, li'ogy feier! 4 ' 

CARDIN. тигра; 
Az iminti. MIl'zurná? mikor ott femmî fmt! 

mit ha meg-is az ‘липа, щу мы nya'rfsal más 
'nali а’ fzeme felé ne угри, l'elilmi fzom nem ‘01 
па egyeb. hanein hogy и‘ tud-la minden.' 

_ _ CÁRDÁ'N. Azîgazmbgy “(так а’ mit val» f 
_glè‘zbban Ízurják a'- fzemet ., mint z' Iárga fény„ a. 
~afanyat ~értem_, a’ mely Игр mint af màwik föld tu 
httIIlIen, de gonofzszabb mertlelkec 81: идут 

-_ '. -înk mint hogy ez Sóllévén, fo'kan e' nélkül nem 
Мыши! , ún-.is azi ‘этот’ Ahog‘y ez’ellen belong 

_ ' _ ’ si; wolf. 
Ё : 
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„ФЕЕЮФ 
lòndsig volna --- Harlem мёд‘ 'varmnk egyebelc;Y 
ll‘gy mim, Могу az afszdnyok ne vìfelìenek Klé. 
tiod‘ìumokat: угу чсГ2Ёпс1б holt Capìtális, a'mely 
nel; öregbitéxe штык: mim fok {ей-донецки 
veclett2 és lok ház el-fzegényedik» 

AELäl-iilä. Mär ezt ¿n-is lehetetlenuelx> thrtom ; 
_ áz al'szonyok’ ymagali' «.‘kesìtése- dühölségének gátot 
'vetniï -nehezebb, mint Nepcunnak -- Egyéb mi 
_ Ivan з ‚ ‚д‘ . ä ` y 

CÁRDÁN. Ногу ne‘légyen tifztclct" jele д\ 
f ‘дар leJYétcl..-,ŕalktlmatlan ’sy káros, inkibb Кит. 

— Á‘jalo i'ntéfxel , "аду тйжёпс‘удаъоёу Ф‘ОГЦМ m 
‘hogy mìnden‘h‘ázra тети: többen gyülnek ‚ göz 

t mi kéz-fel-tartáfsal efsék а.’ köfzönés, ‘иду fiS‘veL ‘ 

ЪЁ'ЙУБК иными ió moddal; hogy azi a' мы: ' 
'Q'fmellyet атак ki-lehell ‚ ,ne пуще а’ mńsik - bé. 

Mind nagyot Нажимай ‘ 
'(JÁRBÁN. Tóvibbá еду kis oknsonirtìöny 

жмём” iskolába ianulianak’gz „даму fenn 
'ftìartisg’ŕoj ‚ ë; а’ nyavalyákbéli fö vigyá_zatokròl.¿ 

' Mind индия}. " l . i 
Eg'gyik. Nagvságns Elöl-ülö Url Tifzteletbe 

'tsül‘e't‘ 'In VUi‘nak` Cárdán- Игла!‘ . eddìg eLmrtiîE 

\ . I 

' . illyen Hely‘ тётя-прыщи‘ ìllyen has'1~m1tailan-I 
“гонка! fzégyeniteni-meg; a’mîllyenek a’kîrályos 
dit iádzo gyermekeket-~~illetnéńeh ---'H:St 'e' ‘шек 
N “питает! a' drága ММ? a' mikor a‘lints ‚ 
314133101‘, hogy a' Tanáts-Hâì’ tzîmerébe a' me 
.'zlit штаба fzinçn fefsük. A’ Ñemzet’ betsületértf 
lxérem, hogy ne improtoc'allńltafsék, hogy l' Íö‘ 

-,.\§re,qda Эдик ne так gysvàságunknr. 
' " Mini. Hellyes! Hellyei! _ l ` 



¿ì 
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\ EIò‘l-ülb". Maradion (еще el a’ meßani Юбк 
l'öI . -- Egy ИЗЮМ; het?) dolog adta ele так!‘ x 
a' két fél Prokáiorait bivják-bé ( man_yen ki едой; 

CÁRDÁN. Mégigen `fok ‘s Гонка! fontosab 
bak мышца: a’.mellyekért arman inkább ki 
nevettetnémymaradjanak késöbb idökre.' 'meg egy 
gyet l'zollok utoljara ebbe a' palotába! ha mok-'ß 
le-nevettetem. 

Mind. Halliuk ezt! _ 
CÁRDAN: Minthogy annyîszor’keserveserí 

гарантий‘, hogyfok (Не munka'ink'mulatságaink’ 
тайм’ intézeteit az idönek rendetlen „штаб 

keresztül чёт“ 2 nem чаша-6 jóÁ еду ollyan AS- ' 
tronounxst {сдаёт , annak а’ Calsabol illen'dör (пе 
ШЪ rendelven, a' ki minden efztend'o’be щщ ren 
dclné-el az idóta’ Kalendariumba., a’ mint yván. 
nok ? ’s -egyszer‘smind az oráäat igazitaná, doh __ 
gainklioz ke’ppeft nyujtanál 's röviditene? 

Mind. Már ez hellyesl! ‘стаи! ц ’ 
Eggyilç. Ebbe a’ зимы, föt ebbe ax бы 

tïsztes`palotaba-fzentcbb gondola: nem Щиты - 
'Ñ Más. Improto'colla'l'tafaék.' ezzel mind сыщ 
löcte minden gyengeségeit. 

' ’ НА'ТОШК yELENÉs.; 

А’ Prokátorok идут. 
25151415. Tener. az Ural: nak‘ůgyeker clé ldnì. 
BLAISE. A’ Legè-kereaztény'ebb Kiralynak 

ì/{III-dik Lajosnak Nei/eben! М. G. J. F. Bernird 
‘de I_a _Faubourg az Urat nem tudom mìt‘soda ‚Он: 
«_keresi illyen me'lto okon: LHogy ö Kcgyelme nem 

altal 



@Immé 
шпон: ô мам}; Hitvol'séli'ez, a' Им! д’гид. 
tiáges hitet el mondvin annak örököifeholdhatati 
lan kötelér'e:Y eggycsittetettwala, le-menni annak 
а’ Рёй alá a' boldog fei-támadás’ reggeléiglen ve 
ш: ágyálmz , és onnan a’ halálnak fzent Шин]? 
bol erre а’ bi‘m' és` fzarándok‘ság’ helliyére vii'sza 
hozni; Шел pedig а‘ maga ördöngös mel'terségel l 
дн! а’ holt teíìet ujra fel-eleveniteni; maga tud- ‘ 
ja mi s dalélekkel; тег: `az clébbeni Iíìennél van 
a’ hofman :iz` '6 мышь: ördöngös kénszeritéseire 

› l'e-nem iö: azért 
-I-maÖ Kcgyelme mint;` "Мойка; ördöngös `bó 

/fzorkány meg ma égetretefsék-meg Pandectar L. 
VI. Tit. 9. _ _’ 

z~da A' Feleség'e adattaf’sékwìfszn az ö ‚на igaz 
Hite: rársá:i.1l~r„N. Denglos Итак minden öròl:` 
fégeivel Digeûor L. ¿V:1I`it.7ir föemind поп Kle 
nodiumok ‚ а’ mellyekkel a' sii'ba4 le-ment., :zon 

-modon minden azuránni hibák kfi~potolásával relìi~ 
málrx smak'. Ez_tmind а‘ kettöt Törveny és Еда: 
ság meg-kivánla;` hogy töílzé’m executioba menjen_ 

- Et/ Proteftatur. 
HIPPODAM. Digcrwlr-L X. т1ь.‚4. мат. 

nlonium non all: perfectum; donec Consumatum fu- _‘ „ 
crit.- а’ Grof' házafsága minekçlötte tökéllet-.fségre 
ment volna; 'hògy ne Imenjerl , aze’rt [титана 
az Шел félbc, közben állitván а‘ halált; az eskli. 
vés a' föld ffzinéli volt , 's a’ föld alá nem ищи; 
I' koporsoba minden fìá'ldi kötések megl-oldatnak -- 
llìkor az élet_ partjain ш! y téve, а" Requìemet el 
énekelték, ’s а’ íìrtol vifsza tértek, mindennek 

Aége volt; `'s а‘ nyüvekf is ennék" mit fzegényl 
çl lz _ ц‘ т. 

. ’ _ «X 
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ensure» ‘д 
a' ‘más ‘шест, _ha az-az Ut felsöb'b fugaIIh-filfq; i 
‘Майдана, le-nem шпон _volna az örêik Ш’ frel-v ' i 
мытье; ’s lok fohászkodásaìran' Mìndenható 

l lfel-.rem tamafztotta мы. Mar moli egy__ más Не: 

“menne а’ föld allá еду éjtzaka a' _kt’iptalbaì> 0d? 

‘пикапа-шва, hogy a'___nyüv¢k holf_kezdettek _volg 

_ штык meg-engedni, hogy meg-osztozzunkz=ëra 

be сайт: - meg-fele mint еду fzabad fzüzz’el; 
aze'rt mint valnságos l’elesége után Иуда}: _ es lie'rì- 
az Ipja'nák 's Napáiának minden örökségeit. l y 

HILAIRE. На ргасгспНЫ; mûta'l‘aasmeg, 
коду az afszonveppen az;4 mit'soda klìilönös- ужас! i 
'bìzonyitja-meg? l _ 

BLAISE. Az ellenIìnk-is éppen úgy Миша “ 
Elh‘l-ül'a'. ìöjjenek-bé magok a' Felek ler y 
HILAIRE. Ha a' hala/'tl шёл egy` ‘мышь; 

bef'zélnekf,` иду nints ebbe fetnmi Киевский: ‘на 
cìpìál-unk Contra Ac'toratum. ~\ 

BLAISE. Az-is meg-fordithato'. de az-az ev" 
`gész dolog t-sak так; elsöbben Ö ждать, 
ьоду‚‹:$ша‹5к? költött nev мы? azzal yaz egeîxz 
ügyek' fundameutomát hamifsá стек; ’I__a’ bami; ' 
fundamentom az igal'sagot el-nem birja: шйзщйпо}:5 
úgy minden Al'szony ‚ a‘_ki«meg_ unna az Ura'tßá: 

‘имен’: ma lágyâtt magának, hogy helnap niál'saÍ ’ 
`eskeuerhel'çe egybe magát —- I .jöneikjé ЖДИ: ` 
`Iigxloságoa h‘aìált kell bizonyitnni ,\__jöjjö_n clé, :Q_ 

mcg. ‚ ” î _ _, ‚ — 
твшк yELENEs. _ 

*LOUIS ( ele' ¿Il )'NagyságonUrak! мат-д 

 

тщ’шагшок azzzil a’ mit az Шел eg'yenesen new 
Item Мои; ’s le'ml'nit fe kivanukftöbbet.; l' Vilá?? 

‚ nek 
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' hierv -heres. ` 

«WC» ‘Ё; `>~é-` 
mk mîaden'arannp nega für. „01pm Тайм‘ min; 
a’ `fzewlem’V idvefségrének югу «#ékìnûete, и‘ ’e mi 
kor az én трат köz'ört сии áldotc листки‘: 

‘4п_‚‹;у;‹ш1' п Il’cen' ».Väghelellen nrszágaba'gnyim 
nek érzemç, цифры) Чаше}, mìntha‘a’ fühl.’ 
golyobifsát На! ölelhetném mingen изнутри 
-geivel ’s ьысдщ; kintseiyel -- Еду‘ (ь ЁцГопЩ’ац 
‘со chez --- ’s ezifìsr ónnm _Aho‘ztamA-kiig’ мы; 
karjai Кбит r'agadtam-ki, uîikor éppen wte‘nñi n- ` 
kam réa’ az ö ЕМ ilatfì отца’ ,5mm-ét, nz 6 
mir prédára indůlt udvara eltîl; î¿zon laur‘zaszto 
f'ó‘tétle'gböl , a' hol а’ leg-mérészebb „(ай-ё; тор 
МИН,‘ 's а‘: leg-hevebh Щи цо'зййз yel-halurinyul» 
ïiak -- еду különös-belsö fugállńs viti-1e engem, 

Y'pcm щи bámrcággil Напиши; nlá a; 618k áloúí 
Рудный boltjai ali -- az ¿g абы‘ time: ‘надеть: - 
ferm eltern ort; ’s buzgon loíhászlmdnim;l 's _eg 
Шар ujjrg meg-gyujtom az efleßlángját а’ hólt a. 

sm: „КёрЬч Nagyságos 
‘fs odavaz ‘emberi törvények nem fzollanak.; or.: a., 
Meuy-ország ритме ìparantxol.- Ne kìvánjntoëV 

'hábnriet'ani атак a’ фарша“: bir_á_sában, а” melf 
_ ‘Iyel {Рей-штаб!‘ urán сеты: _а’ Mennyci BirÖ'Í-î 

l ‚ - ‹ . ‚ i nek es Atyanxk engem xdvezirem; én--xs femm; 
fóldihez швы [ад nem íptmálok ,- ‘és az egész òf. 

' rókségn a' стык мы епЕесНйК 'én ( »ngi 
fbg-ja a. felexegir ) meg-ellêgsgem :zw-én mennyeiq 

.örökségemmcl a’ mellyec már meg-találtam; ’s а 
Grof-is съедают’ “и! iïföldi Ныне! , a’mel 

1s *"7 'CAR-I" 
l 
‘ь ‚ 
\_‚_` 

‚ ‚ 

,f ` _.г‚. 

y Unk! nggy a» mlëltûiáàtòkîl ynngy а’ ti hatalmatak.' de ez már à' ,5mn-till’"nf:r ‘A 
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САКВШ; Brávó LIT-lz> I'zép és Наше‘. 
_E5/glie. Eggyìk a’ hé'yjával., так a’ belìvel» 

Sokan. Hellyes. ‘ l 
Ешшд. Vìgye-el hit az ur a"magáét: 's az 

mennen _fnvábh-i _ámása-kisérje ¿1mm x' 
Mind. Vivát! l _ _ 

LOUIS és IIENRIETT-E ( mcg-bajtva-Magokat ka 
zen ‘Идти cl-mennek ) _ ’ 

yNYOLTZADNC yELENÉS. 
Eg}'\'Ti5_zt jb# Анд/(МА. 

Enz-uis. Mi'n? _ -~ __ 
Tir/zt. Moll: találtubmeg a' DengIos Ur’Tee 

штатом“. ‘ › 
игл-шаг; rf мыши Mi van benne? tmf) 
Tirzt. Mindepìt a’ Szegényeknek hagyta еду 

Шапдо 1Capitalisnak. ‚ 
Mimi. Hi! há! há; ММ ez-fendes!_ 

\ BERNARD. Igy az én eeedetemkori Тата" 
tsétlen шпагат egy motsárba Рыба-1:; :anni rìSb» 
iavolt az egen az én fzületésem’ éjtzakájánï- ’s 
valanlellyik kedvez’ó‘bb lefsz --- шва-текст az e 
gész k-ìntset, mint еду aranyos-Ptemetö ofzlopát 
képzelt boldogságomnak ,° ‘s el-menyek fzomoewlanf 

' «типа, hol az idös Ш: ámyekaiba buvik а’ 
futtogo ‘так a’ hold elöl, ’s еду fülemíle $010 
jinak Secundálok. ( le~esik a’ Кбит: ) „Í ' 

v_ÉG'E. 

¿ai-.kai _ '_ ` 5.”. : 



¿Q3EGYZÈS~ 
"1.33 Az атм ЬеЗяе’дЬеп ‚дурят: ‘Меж tului ` 
1211., boga; a’ F. Csa’szdrm' Ö Fringe ke‘rc'se'rc, в’ 
lakavlalm Pompára e:mint summa ¿l 
raamt. ‘ ` 

2-do Ежи mnnkůtska Febr. vc'gére _ib'vc'n Н‘; a’ 
fem if: чёт ezen a’I :élan mdr nem ullyeritmberih 
de на} ug‘yan «baz треп, а’ mipl‘fog ezen (tukl 
goo ) Ехгтрщ fl-kezmf, шутит‘ fbg. 

a’ Szegénßkmk i. 

341'@ A'«tanito' [кидай Sce'ncijńban ( az elsö Fel- ` 
vonásb‘an )',késönlve‘tetcn észre., Иду vanwllyan-is, 
a' mi a' ‘вмешаться közclitve, a' já манжеты”: 
de 'vannak a' Мгла]: ёррвп igy 'lull типы! ‚ bogy la':-' 

`-smak., 's 'uigya'szamk elim; a' ki даёт: mnne'be', 
беду az är‘vc'qyt meg-látt¢.,‘( mint a’ bogár а‘ gyér 
tyát ) azt a" mesme tfrjcd'uc, masolygo karikg'k , kü 
lämben-is bé-:odo'ma'le ~-- az aku-_ тише hmm, b» 
elôre metgJůtta --- а’ ‘virtusnak jö пенсий”, Избу 
'mbe nem menni',.'uz1gy onnsn lei-fumi, ваш; а’ „и; 
lebet; ezt fbgàljuk mikm‘ НИМ, bele' пст vitet 
ni --- Kimm. [Ш a’ nagyrdg; a’ baj-szál linëáll, 
¿gy zëfìr're le-indulnak ., af bäszlœse'g ищу‘! ;. :gyn 
kintet're иду szóra .,` и ege'sà many le-szzill,v trillagai 
:gy áb'rdznton ., «jta/aaz ajakokon; „думы а’ 1:14: 
"go angya-Z: „мужа e'rkezik'f ‘уеду piummyi И’ 
verségre , hirbosat IÍcö‘uetlzezilc. -- 

440 Egy illy' könnyürzefü munka'nak чёт er'ra'tdt 
‚шт йшг’одп. а”С‘о’гтесгат гйтьтштф’е mim In.. 
,adi ‘бы; арго hibák Над”, a' nagyabbnk вы}. 
Hiba'lz. \ ‚ y lgazitíglk, 

Lap Sar. ‘ ' 
'13 n 

‘Сторон (edelen 
26- 8‚ 
` . ’sida / _ 
39 19 

Toba U vizbl 
yx. 9. mnts’ nìnts, 

HIPODÁM Prokitor‘nints va' fzcméllyek 
lözé fel téve. -,- . 'l 

'f . 

l . 
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